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Allen naar de VU-Toekomstdag, 
nu zondag om 14.30 uur in Antwerpen: 

Vlaanderen tussen wijk en wereld 
(Lees biz. 3 en 14) 

Op oude leest 
Alvorens zich terug te trekken in konklaaf, heeft de regering tij

dens het weekend een paar schoten voor de boeg gekregen. 

Een knalhard schot was de betoging tegen de mijnsluitingen te 
Hasselt. De Limburgse hoofdstad heeft zelden zo'n massale optocht 
gezien. Dat de KS-problematiek ruimere weerklank krijgt dan al
leen maar bij de betrokken mijnwerkers, werd duidelijk door de in
drukwekkende solidariteit van de Hasseltse middenstand. En dat 
de aktie tot op regeringsvlak indruk heeft gemaakt, werd de dag 
daarop in de tv-Konfrontatie bewezen door een schichtige staatsse-
kretaris Aerts, die haastig op zoek toog naar een drietal miljarden. 

Een ander schot voor de boeg kwam van het ACW, dat kongres-
seerde in Sparrenduin te Den Haan. Waar het Limburgs schot naar 
kruitdamp rook, had de ACW-bedoening meer weg van een losse 
flodder. Het ACW vormt niet alleen de grootste groep binnen de stan
denpartij CVP, het is tevens de groep die de grootste problemen heeft 
met de roomsblauwe regeringspolitiek. Het kongres had een dub
bele bedoeling. Naar binnen: stoom laten afblazen. Naar buiten: 
de exclusieve ACW-steun aan de CVP vermunten door stem te eisen 
in het begrotings- en saneringskapittel. Het heeft de kongresleiding 
weinig moeite gekost deze dubbele bedoeling waar te maken. De uit
gekiende samenstelling van het deelnemersveld beloofde al op voor
hand een lauw vertoon. Voor een laatste stroomlijn zorgde Jean-Luc 
Dehaene, meer dan ooit het boegbeeld en de regeringsman van het 
ACW, die in een over gans de beweging verspreide brochure tijdens 
de weken vóór het kongres bij voorbaat iedere dwarsligger tot ket
ter verklaarde. 

Het antwoord op de vraag of het kongres de politieke houding van 
het ACW heeft gewijzigd, is dan ook duidelijk ontkennend. De ex
clusieve band met de CVP, waar nu al praktisch de helft van de par
lementsleden tot de ACW-stal behoren, wordt niet alleen behouden 
maar versterkt. ACW-ers die in de toekomst nog zouden protesteren 
tegen dit misbruik van hun beweging, hebben nu een kongrestekst 
boven het hoofd hangen. De voorwaarden die het kongres geformu
leerd heeft voor de steun aan de CVP, bevestigen dat het ACW zijn 
politieke prostitutie nog lonender wil maken dan voorheen. De ham
vraag daarbij is, of het de AC W-top te doen is om de belangen van 
de leden der beweging dan wel om de belangen van de ACW-zuilen 
en -strukturen. Eigenlijk heeft minister Dehaene die vraag reeds on
rechtstreeks beantwoord: „taboes" die de ACW-leden beschermen 
wil hij laten vallen, over „taboes" die de ACW-zuilen en -strukturen 
beschermen heeft hij het nog nimmer gehad. 

Martens weet nu hoe ver hij te ver mag gaan, welke prijs hij moet 
betalen voor de ACW-steun en hoe hij met zijn saneringspollen van 
het ACW moet afblijven. 

En zo duurt het politieke bedrog verder. Het ACW zal meer dan 
ooit gewetensdruk en sociale dwang uitoefenen op zijn leden om hen 
voor de CVP te doen opteren. De christelijke arbeidersbeweging 
blijft misbruik maken van een andersluidend mandaat van haar le
den om met de CVP een machtspolitiek te voeren. 

In Vlaanderen is de ACW-koepel, met zijn vele open en verdoken 
takken, overal aanwezig. Als reisorganisatie, als spaarkas, als vor
mingsinstituut, als organisator van de vrije tijd, als ziekenbond, als 
verstrekker van gezinshulp of thuisverpleging reikt zijn macht tot 
in vele honderdduizenden gezinnen wier politieke optie een ande
re is dan de CVP. Inwendig pluralisme, politieke vrijheid, onafhan
kelijkheid als beweging blijven voor de ACW-top uit den boze. Wat 
wél telt: hoe méér leden hoe méér geld, hoe méér geld hoe méér 
macht, hoe méér macht hoe méér subsidie. Een kringloop die zich
zelf voedt en die door de politieke steun van en aan de CVP onaan
getast moet blijven. 

tvo 

Grote schade 
,,Wij hebben gedaan wat wij moesten doen". Deze 

woorden van de president van tiet machtigste land ter 
wereld blijven nazinderen. De gevaarlijke Libische lei
der kreeg inderdaad een lesje. 

GEEN zinnig mens verdedigt 
kolonel Kadhafi: deze ver
vaarlijke leider is onmisken

baar het duivelse brein achter ve
le bloedige aanslagen. Herhaalde 
waarschuwingen en pogingen om 
door middel van andere, niet-
militaire sankties Kadhafi tot,,be
tere" gedachten aan te zetten, ble
ven zonder tastbare resultaten. 

Uiteindelijk koos de moegeterg-
de VS-president voor de offensie
ve aanpak. De (tussentijdse) ba
lans bedraagt enkele tientallen do
den, een veelvoud van gewonden, 
nogal wat materiële verwoestingen 
en... een angstwekkende toename 
van de internationale spanningen. 
Wie gelooft dat deze vergeldings-
aktie een einde zal maken aan de 
krapuleuze akties van Kadhafi is 
wel erg naief. De veiligeidsdiensten 
houden hun hart vast; in welke Eu
ropese dancings zullen straks de 
bommen knallen? Of welke TWA-
vlucht zal zijn bestemming nooit 
bereiken? 

Daar waar Kadhafi de voorbije ja
ren steeds meer geïsoleerd kwam 
te staan, wordt hij door dit feit,,ge
bombardeerd" tot een martelaar in 
en van de Arabische wereld. Waar

door deze misdadiger aan sympa-
tie wint bij zijn geloofsgenoten. Bo
vendien verscheurt deze aktie op 
jammerlijke wijze de Westerse 
geallieerden. 

Bij het start-bevel werd immers 
helemaal geen rekening gehouden 
met het Europese standpunt, wat 
toch kritische reflekties moet 
oproepen over de samenwerking 
tussen en onderde partners? Be
halve Margareth Tatcher gaat geen 

enkele Europese regering akkoord 
met de door Reagan toegepaste 
taktiek. Het wantrouwen onder de 
EG-partners zelf is eveneens toe
genomen, nu blijkt dat sommigen 
van het VS-plan op de hoogte wa
ren (maar stil zwegen tijdens de 
spoedkonferentie een paar uren 
voordien in Den Haag). Daar 
bovenop komt dan nog de mede
deling dat de geplande topontmoe
ting tussen de grootste wereldlei
ders in het gedrang komt; Sovjet-
minister Sjevarnadze schrapte zijn 
afspraak met VS-kollega Schultz. 

Voorlopige konklusie? Deze in
terventie heeft grote schade aan
gericht. Het ware doel — nl. de uit
roeiing van het Kadhafi-terrorisme 
— werd niet bereikt. Was de hele 
affaire dan misschien met meer 
dan een,,oefening-met-scherp"? 
Qe kommercle-in-wapens zal er 
tenminste goed bij varen; FN-
produkten sieren trouwens sinds 
lang de kades van Tripoli. 

(pvdd) 

„Over de 
beruchte keyzers-snede..." 

Zoals aangekondigd starten wij deze week met een nieuwe 
rubriek. Een groep (vooral jonge) historici werd bereid gevon
den regelmatig artikels te schrijven voor ons blad. Wij starten 
met een eerste aflevering over de belangrijke rol die platte-
landsdokters gespeeld hebben In de vervlaamsing van de ge
zondheidszorg. 

Hiermee gaan wij in op het verzoek van veel lezers. Geschie
denis is „in", en terecht. Want iemand die niks van de geschie
denis van zijn eigen volk afweet is als de grootstad-jongen, die 
ervan overtuigd is dat eieren In de supermarkt „gemaakt" 
worden... 

Bijdragen dus om bij te houden. Vanaf deze week op bIz. 9 



... en W I J 
WIJ ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

TAALMIST 

Het gaat met goed met het Neder
lands Niet alleen bezit deze taal nau
welijks nog de kracht om nieuwe uit
drukkingen voort te brengen, maar ook 
vervangt zij stilaan haar eigen woorden 
door vreemde Belgo-politieke mon
sters in pnoritair, positief, assemblee, 
het IS evident dat 

Anglosnobistische monstronten als 
nesjeurs)en voor de technology fair, de 
lending van de Boeiing, Vlaamse stik
kers te koop I 

Waarom assemblee, als er is de 
(twee) kamer(s), de volksvertegenwoor
diging ' Waarom de andere Belgische 
partijen naapen met Vlaamse Executie
ve, als er is uitvoerende macht rege
r i ng 'Waarom aktueel en recent als er 
IS huidige, tegenwoordige, jongste 
laatste (toestand, gebeurtenissen we
dervaren) ' Waarom pnoritair als er is 
klemtoon, voorrang, bij hoogdnngend-
heid, hoofdzaak, van het grootste be
lang, belangri jk(st) ' 

Een zaak valt op deze vreemde 
woorden zijn steeds een verarming Ze 
leggen met zo duidelijk uit als de Neder
landse taalschat (want die is verdraaid 
rijk aan rake omschrijvingen voor ver
schijningsvormen of onderdeeltjes van 
eenzelfde gedachte, zaak of levend we
zen) Dit komt dan goed uit voor gezag
dragers, machtshebbers en politici 

(zonder uitzondering ook de VU-
kopmensen), want hun taaltje dient met 
om steeds klaar en duidelijk iets te ver
kondingen Meestal is de bedoeling 
mist te spuiten Het is voor zulke men
sen nu eenmaal lonender nu en dan 
heel vaag te blijven 

H.G., Zulte. 

TOEKOMSTDAG 

Het eigentijds Vlaams-nationalisme 
moet een open en verdraagzaam, plu
ralistisch en demokratisch karakter 
hebben, gericht op de maximale ont
plooiing van de Vlaamse mens en de 
Vlaamse volksgemeenschap in België, 
in Europa en in de wereld Het heeft oog 
voor het ganse volk voor alle burgers, 
ongeacht hun sociale afkomst of posi
tie, doch met bijzondere aandacht voor 
kansarmen Aan iedereen dient een 
menswaardig bestaan te worden ge
waarborgd Dit veronderstelt recht op 
inkomen en recht op arbeid Alleen in 
deze voorwaarden kan gestreefd wor
den naar samenhorigheid en erkenning 
van het harmoniedoel Het Vlaams-
nationalisma erkent met alleen de per
soonlijke vrijheid en de dinamiek van 
het partikuher initiatief en de vrije markt, 
maar ook de regulerende rol van de 
overheid en de verantwoordelijkheid 
van de gemeenschap voor welvaart en 
welzijn en rechtvaardige verdeling 

Het Vlaams-nationalisme streeft naar 
een zo groot mogelijke autonomie van 
de Vlaamse Gemeenschap en dit via fe
deralisme, Vlaamse staatsvorming en 
opbouw van de Vlaamse Natie Dit ver
onderstelt een mondig Vlaams bewust
zijn — zonder kompleksen, arrogantie 
of agressie—, Vlaamse burger- en ge
meenschapszin Autonome, recht
streeks verkozen wetgevende en uit
voerende organen met uitgebreide be
voegdheid op kultureel, persoonsge
bonden, sociaal, ekonomisch, ruimte
lijk, financieel en fiskaal gebied en met 
eigen financiële verantwoordelijkheid 
zijn de onontbeerlijke institutionele in
strumenten van die demokratisch zelf
bestuur Deze Vlaamse identiteit moet 
erkenbaar zijn op Europees en mon
diaal vlak 

Federalisme impliceert spreiding van 
macht, middelen en bevoegdheden 
over verschillende niveaus, doch ook 
samenwerking en dialoog Het volks-
nationalisme streeft naar zelfbeschik-
kingsricht voor alle volkeren en inter
nationale samenwerking en solidariteit 
Het Vlaams-nationalisme en federa
lisme van de Volksunie aanvaarden 
naast ruime autonomie, ook politieke 
samenwerking en rechtvaardige, we
derzijdse financiële solidariteit van de 
Gemeenschappen m het hoofdstedelijk 
gebied Brussel (19 gemeenten) en in 
het geschiedkundiggegroeide Belgisch 
staatsverband 

^ ^ lepel & vork... 

Een dergelijk open en bevrijdend 
volksnationalisme kan vandaag en mor 
gen een geldige grondslag bieden voor 
een onafhankelijke Vlaamse politieke 
partij als de Volksunie en een basis vor
men voor haar programma en konkre-
te politieke aktie 

(ingekort) 
F. Van Den Heede, Oudenaarde 

RAAR 

Op zaterdag 22 maart II vond de 
prijsuitreiking van het Interprovinciaal 
Kwistornooi van de Vlaamse Klub 
plaats We waren iets te vroeg op de af
spraak en werden nogal onvnendelijk 
onthaald, maar in de chaos van zo'n 
avond is veel te vergeven 

Problemen kwamen echter later Tij
dens en na het optreden van een folklo-
regroep vertoonde een heerschap, dat 
blijkbaar aan de organizatoren goed ge
kend IS, naar handtastelijkheden nei
gend gedrag tegenover mijn verloofde 
Om de avond met te verstoren wisselen 
mijn verloofde en ik plaatsen Het heer
schap vertoonde nu een arrogant en 
agressief gedrag Ik probeerde herhaal
de malen de aandacht van de organi
zatoren op dit gevaarlijk individu te trek
ken Maar mets mocht baten 

Hieruit kan ik met anders dan konklu-
deren dat alles toegelaten is aan perso
nen die bij de Klub goed bekend zijn 
Een boze brief aan het Kwissekretari-
aat lokte geen enkele reaktie uit ' 

A.M. , Dendermonde 

GUY VERHOFSTADT 

Minister Guy Verhofstadt doorkruist 
Vlaanderen om her en der ,,in een ont
spannen sfeer" een gesprek te voeren 
met 40 vooraf geselekteerde personen 

Op maandag 7 mei viel deze eer te 
beurt aan Merelbeke Met veel plezier 
aanvaardde ik de uitnodiging De open
bare financiën zijn immers een van mijn 
stokpaardjes 

Het IS een zeer boeiende avond ge
worden hoewel de meeste vragen uit
ermate streekgebonden of persoonlijk 
bleken te zijn Ik dien tevens te erken
nen dat G V steeds vrij openhartig 
heeft geantwoord, en zich op geen en-

Autorijden ' 
miljarden mensen dromen ervan, 

maar het blijft buiten hun mogelijk
heden 
Ons ligt het zo binnen handbereik Via 
de autorijschool 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise -02-2697045 

Kom eens bij ons! 

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

S A N O 

E m i e l W i t m a n s s t r a a t 3 6 

S c h a a r b e e k 

Tel 02-734 56 09 

Levert kwaiitoitskoffie bij u thuis' 

Dortmnndar Thier-Braa-hoven 

Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Aslndl 85 Konüoh 03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulst* 0S6 7115 36 
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor 
feesten banketten e s Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

» /!^^\ i Hoek 
Q j j j ^ j W o l v e n g r a c h t 

~ ~ ? T ^ . ^ r Leopolds t raat 

Tel 217 9 1 5 3 

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

thu is z i jn . 
in 't ha r t j e v a n B r u s s e l 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio Weslerio 

Tel 014 544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood en bankelbakkeri] 
Roomi |S 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 67 57 12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 423246 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur - Jaarlijks verlof docomber 

De familiezaak met traditie (,idv 23J 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 
Tel. 426.85.94 

MOLENBEEK 
Leopold H-laan 194 
'langs viadukt van Koekelberg) 
SCHAARBEEK 
Leuvensesteenweg 555 
(bij Meiserplein) 
ANDERLECHT 
Bergensesteenweg 797 
(rechtover Delhaize) 

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

Ook lessen op automatische wagen 

kele wijze geërgerd heeft getoond, ook 
niet toen ik enkele stekelige vragen lan
ceerde 

Het lijkt me aangewezen hierbij de 
meest markante uitspraken van G V 
weer te geven 

Volgende van mijn — retonsche — 
vragen werden impliciet doch duidelijk 
bevestigd 

— geeft het tekort van 12,50 % t a v 
het BNP met een verdraaid beeld van 
de werkelijkheid, waar het veel nauw-
keunger zou zijn te stellen dat volgens 
de officiële begroting van 1985 de uit
gaven de inkomsten hebben overschre
den met 4 5 % ' ' , 

— en IS het met zo dat in deze officiële 
begroting vele uitgaven werden ver
zwegen (de zogenaamde gedebutget-
teerde uitgaven), zoals de intrestlasten 
(437 mid ), de aflossingen van de Rijks-
schuld (die nu ongeveer 5 200 mid be
draagt), e d m •̂  

Na beide erkende feiten kan rustig 
worden gesteld dat in 1985 de uitgaven 
dubbel zo hoog hebben gelegen dan de 
inkomsten De,,saneringsoperaties" is 
het toverwoord dat gebruikt wordt om 
bitter zand in de ogen te strooien Voor 
wie gelooft in morgen ' ' De jongere ge
neraties worden dieper in de drek ge
duwd dan ooit tevoren i 

De enige afdoende oplossing is de 
oplossing van de Belgische Staat zelf' 

P.M., Merelbeke 
(Ingekort) 
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D 28-jange arbeider, diploma mecha
nica A4, werkloos door faling bedrijf 
waar hij als onderhoudsman werkzaam 
was, zoekt dringend een gepaste be
trekking 

D Gehuwde vrouw, moeder van 2 kin
deren, zoekt werk als schoonmaakster 
voor 2 volle dagen in de week, dinsdag 
en donderdag 

D Burgerlijk ingenieur bouwkunde 
zoekt passende betrekking, bij voor
keur in het buitenland 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem, senator. Arm Lon-
questraat 3 1 , 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 
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Père Jean 
is terug 

In klooster 

Stuivenberg, Egmont, Steenok-
kerzeel, Hertoginnedal... Ronken
de namen van Brabantse kastelen 
die verbonden blijven met belang
rijke beslissingen uit de Belgische 
geschiedenis. Deze kastelentocht 
wordt even onderbroken. 

Sinds maandag vergaderen de 
top-ministers van de regering Mar
tens VI in een oude priorij, welis
waar in de schaduw van het kasteel 
van Hertoginnedal. Daar worden 
achter gesloten deuren (konklaaf) 
de besparingen voorbereid, die 
men naderhand met volmachten 
zal doordrukken. Volgens het kabi
net van de premier viel de keuze op 
een abdij, omdat men aldus hoopt 
in een,,gewijde sfeer" te raken ten
einde wijze beslissingen te kunnen 
nemen. 

Wij konden niet vernemen of de
ze tijdelijke,,kloosterlingen" o.l.v. 
,,vader abt" Martens de strenge 
monnikenregels stipt onderhou
den: stilte, gebed, sobere maaltij
den, boete, kuisheid, gehoorzaam
heid en armoede. Vermoedelijk 
zullen zij vooral die laatste gelofte 
afschuiven op de gewone ,,gelo
vigen". 

De vertraging in de werkzaam
heden IS te wijten aan het feit dat 
moest gewacht worden op vice-
premier Jean Gol — die best de 
vergelijking met een ,,pater-
vikaris" kan doorstaan. Deze was 
op,,zending" in Israel en Knokke 
En de overige ,,paters" mochten 
noch durfden in zijn afwezigheid 
geen beslissingen nemen. De wer
kelijke ,,overste" immers heet niet 
,,pater Wilfried" maar ,,père 
Jean", niet te verwarren met 
,,broeder Jean-Luc". 

Hij betreurt 

Over de zin of onzin van de Ame
rikaanse luchtaanval op Libiè wil
len wij in deze korte rubriek niet 
schrijven. Alleen de reaktie van mi
nister van buitenlandse betrekkin
gen Leo Tindemans houdt ons 
bezig. 

iMt 
Amper enkele uren nadat hfj de 

Europese houding t.o.v. de 
Amerikaans-Libische vete had ver
woord — en waarbij aangedrongen 
werd op diplomatieke, niet-militaire 
akties —- vertrokken de Amerikaan
se tuigen. Met de gekende gevol
gen. 

Daarover ondervraagd ant
woordde Tindemans dat hij de 
Amerikaanse raid betreurde. Dit in
cident illustreert overigens op pijn
lijke wijze dat de regering van de 
VSA zich eenvoudig niks aantrekt 
van het Europese standpunt, wan
neer het er écht op aankomt. Noch
tans ligt Libië a.h.w. in de Europe
se achtertuin en als er werkelijke 
klappen zullen uitgedeeld worden, 
dan is de vrees groot dat het oude 
Avondland van de brokken zal 
delen. 

Tindemans 
over Reagan 

Ook dan zal er langsheen de 
Quatre Bras treurnis heersen. 

Over aandelen 

In de Kamerkommissie voor fi
nanciën wordt het wetsontwerp 
over de verkoop van bevoorrechte 
aandelen zonder stemrecht 
besproken. Dat het om een belang
rijk ontwerp gaat blijkt uit de cijfers 
van ekonomieminister Maystadt 

DEZE 
VJEEK Dfn: 

Gedurende meer dan vijf jaar 
en half scherp ik wekelijks mijn 
pen om deze rubriek te 
schrijven. Dit betekent ongeveer 
280 pogingen om een stuk van 
mijn verstand en mijn hart mee 
te geven aan de lezers. Geen 
artikels over de grote politiek, die 
's morgens in het persoverzicht 
van de radio worden 
voorgelezen. Telkens 
bedenkingen, vooral recht uit het 
hart gegrepen, die bij me 
opwellen naar aanleiding van 
een of andere gebeurtenis in de 
voorbije week. Doodgewone 
menselijke beschouwingen om 
aan te tonen dat het Vlaams-
nationalisme een houding is in 
het dagdagelijkse leven. Een 
levenshouding. Mijn wekelijkse 
rubriek bevat niet de boodschap 
van de politieke leider. Je 
voorzitter wou je vooral 
begeleiden ais mens. Een 
politieke overtuiging uitdrukken 
met een menselijk gelaat: dat 
was en is mijn doel. 

Vandaag wijk ik daarvan af. 
Deze week doe ik een oproep. 
Eigenlijk vraag ik vandaag van 
jullie een wederdienst. Niet voor 
mij persoonlijk. Wel voor de 
partij die ik voorzit. 

Volgende zondag, 20 april, 
heeft de Volksunie verzamelen 
geblazen. We hebben deze 
bijeenkomst genoemd: onze 
TOEKOMSTDAG. 

Deze benaming is niet zo 
maar lukraak gekozen. Zondag 
willen wij aantonen dat ons volk 
wel degelijk een toekomst heeft. 
Ondanks al het doemdenken. 
Ondanks de zware lasten die het 
onzalige België op zijn 
schouders laadt. Ondanks de 
vele uitdagingen van de snel 
veranderende maatschappij. 
Maar tevens zullen wij bewijzen 
dat ons volk nood heeft aan 
eigen politieke macht om zijn 
handen en geest vrij te maken. 

De Vlaamse 
toekomst, 
konkreet 

en duidelijk 

Zodat het in staat gesteld wordt 
zich los te rukken van vreemde 
chantage en remmingen en zich 
op te werken tot één van de 
koplopers in de 
wereldomvattende 
konkurrentiestrijd. Zodat het zijn 
Nederlandse kulturele eigenheid 
herkenbaar en erkenbaar kan 
maken aan de andere volkeren. 

VLAANDEREN TUSSEN WIJK 
EN WERELD! Geen holle 
slogan. Het gaat inderdaad om 

de toekomst en het 
bestaansrecht van ons volk. 

Maar er is meer: volgende 
zondag willen wij de positie van 
de Volksunie bepalen in de 
huidige politieke kontekst. 
Konkreet en duidelijk. De 
Volksunie en het Vlaams-
nationalisme zijn voor ons volk 
broodnodig. De 
verkiezingsnederlaag is een half 
jaar voorbij. Intussen werd 
bewezen dat Vlaanderen er niet 
mee gediend is als onze 
boodschap minder hard klinkt. 
Het IS onze opdracht 
springlevend op het voorplan te 
komen. Te laten aanvoelen dat 
we lang met uitgespeeld zijn. 
Integendeel I 

Jullie moeten erbij zijn. Al kost 
het een inspanning. Mooi of 
slecht weer, suikertante op 
bezoek of niet, akkoord met de 
sprekers of niet, alle kaderleden 
en militanten moeten samen, 
eensgezind de hernieuwde 
werkgroep doen klinken. Het is 
een verdomde plicht. Van ons 
allemaal! 

Vic ANCIAUX 

yHENSENiN 
HET NIEUWS 

De Nationale Maatschappij der 
Nationale Sektoren (NMNS) deed 
voor 15,2 miljard fr. tussenkomsten 
in de metaalsektor en voor 8,6 mil
jard fr. in de tekstielsektor, waarvan 
voor 6,9 miljard fr. in Vlaanderen. 

Het twistpunt in de kommissie 
betreft vooral het gebruik van de 
gelden door de NMNS wanneer de
ze aandelen worden teruggekocht 
door privé-aandeelhouders. Het is 
immers algemeen geweten dat 
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Zaterdagnamiddag organiseerde het Verbond van Vlaamse Oudstrij-
ders(VOS) liaar jaarijks l<ongres. Daarop werd het boeiende werkdoku-
ment besproken, waarvan vorige week sprake in dit blad. De gelegen
heidsrede werd gehouden door dr. JefDeLoof, voorzitter van Vlaamse 

Medici tegen Atoomwapens. 
Op de foto ziet U deze arts samen met IJzerbedevaart-voorzitter Paul 
Daels en VOS-president Herman Vandezande. (foto: studio oann) 

Maystadt 
geeft cijfers 

aandelen in de tekstielsektor wel 
degelijk worden teruggekocht, ter
wijl dit voor de metaalsektor (zeg 
maar: staal) niet, of veel minder het 
geval is. 

De Vlaamse kommissieleden 
willen de zekerheid verkrijgen dat 
de vrijgekomen middelen zullen 
dienen om projekten te financieren 
in het gewest waar de aandelen 
werden gekocht. De bespreking 
van dit wetsontwerp werd bijgevolg 
opgeschort, in afwachting van het 
begrotingskonklaaf. Daar wordt 
ook deze knoop doorgehakt. 
Vlaanderen zal wel weer opdraai
en, of had U daaraan getwijfeld? 

Nog applaus 

De voorbije weken ontving VU-
senator Oswald Van Ooteghem tal 
van felicitaties voor zijn wets
voorstel ler bevordering van de 

werkgelegenheid in de bouwsek-
tor. 

Vorige week stuurden de direk-
teur en de juridisch adviseur van de 
,,Regionale Syndikale Kamer van 
het Bouwbedrijf — Gewest Gent" 
eveneens een brief naar de VU-
gekozenen.,,Uiteraard steunen wij 
dit voorstel ten volle, omdat dit en
kel essentiële maatregelen voor
ziet tot steun aan de sektor. Wij 
danken U voor uw blijvende aan
dacht voor het welzijn van de bouw
nijverheid." 

Waarop wachten de andere par
tijen om de VU-voorstellen erdoor 
te drukken? 

VU bij ACW 
VU-militanten van Oostende 

deelden zaterdagochtend pamflet
ten uit aan de ingang van het ge
bouw waar het ACW-kongres door
ging. In deze vlugschriften werd de 
schijnheilige binding tussen het 
ACW en de CVP aan de kaak 
gesteld. 

Tal van ACW-kongressisten be
tuigden hun sympatie voor deze 
aktie en het VU-standpunt. Alleen 
minister Jean-Luc Dehaene pro
beerde in een wijdse bocht te ont
snappen. Tevergeefs echter, want 
ook hij kreeg een pamflet in de 
hand geduwd. 

Onze vlag 
Enkele weken geleden ging in 

Parijs een vergadering door van lei
ders van franstalige staten. Tot gro
te ergernis van vele Vlaamsvoelen
den nam ook eerste minister Wil
fried Martens daaraan deel. Vier 
VU-parlementsleden — Nelly 
Maes, Walter Luyten, Oktaaf 
Meyntjens en Hugo Coveliers — 
gingen tot in de Lichtstad hun on
genoegen uiten. 

Daarbij kwam het tot schermut
selingen met de politie, waarbij 
Nelly Maes lichte verwondingen 
opliep. Maar ook de leeuwevlag 
moest het ontgelden: deze werd 
door de Franse politie afgenomen. 
In dit verband schreef volksverte
genwoordiger Coveliers een brief 
aan de burgemeester van Parijs, 
Jacques Chirac. Amper twee we
ken later kreeg de Antv^erpse VU-
er een persoonlijk antwoord van de 
burgemeester. 

Chirac schrijft dat deze bijeen
komst niet door het stadsbestuur 
van Parijs werd georganiseerd, 
maar door de Franse regering. Bo
vendien staat de politie niet onder 
de bevoegdheid van de burge
meester, maar van de politie-
prefekt. 

Hugo Covliers laat zich echter 
niet zomaar afschepen. Deze week 
schreef hij een brief aan de politie-
prefekt. 

Coveliers 
l(reeg 
antwoord 
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Happart 

of Martens 
Voor het Verbond van het 

Vlaams Overheidspersoneel(WO) 
is de maat meer dan vol. Het ont
werp van dekreet Lagasse Is een 
regelrechte oorlogsverklaring aan 
de Belgische grondwet. Maar het is 
tevens een duidelijke oorlogsver
klaring aan de Vlaamse Gemeen
schap. 

Vooral het feit dat er geen kracht
dadige reaktie van de Vlaamse 
eerste minister noch van de overi
ge Vlaamse ministers te noteren 
viel, is ergerlijk. Martens VI moet 
Happart afzetten, meent het WO. 
Zoniet moeten de Vlaamse parle
mentsleden Martens VI buitenzet
ten, ook indien dit aanleiding zou 
geven tot eeen nationale krisis. 
„De Walen zullen uiteindelijk wel 
Inbinden want ze halen te veel mil
jarden voordeel uit het voort
bestaan van de Belgische staat. In
dien ze tegen alle gezond verstand 
in toch zouden afscheiden, wie zal 
er dan om hen wel rouwen?", al
dus het W O . 

VU-fraktleleider Hugo Schiltz 
krijgt van het W O een kompliment-
je voor zijn initiatief tot samenroe
ping van de Vlaamse Raad om het 
dekreet Lagasse te counteren. 

Happart 
en talen 

Enkele weken geleden diende 
het socialistische Europarle
mentslid José Happart een 
ontwerp-resolutie in over het on
derwijs... in het Spaans. 

In zijn motivering schrijft deze 
Voerense bendeleider letterlijk het 
volgende:,,Overwegende dat het 
talenonderwijs op school bijdraagt 
tot de kennis van de kuituur van an
dere volkeren en de Europese in
tegratie bevordert". 

Dat uitgerekend Happart dit 
komt vertellen is knettergek! De 

gevaarlijke rekel die al drie en een 
half jaar burgemeester is van het 
Vlaamse Voeren en nog steeds 
vertikt Nederlands te leren. 

„Kommissie" 
op Tenerif e 

Van 23 tot 25 april vergadert de 
politieke kommissie van het Euro
pees Parlement in het Casino van 
Santa Cruz op Tenerife. Dit bete
kent dat de 45 leden plus de 45 
plaatsvervangende leden, verge
zeld van een legertje tolken en 
ambtenaren, daarheen zullen 
gaan. Er zal gesproken worden 
over de toestand in Afghanistan, 
Polen, de relatie VSA-EG, enz... En 
daarbij horen natuurlijk een trits 
etentjes en bezoeken. 

VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke heeft gewei
gerd zijn rapport over de genocide 
in Armenië ter stemming te leggen 
in een casino. Ook verzet hij zich 
tegen dergelijke zinloze verplaat
sing van de politieke kommissie. 
Het Europees Parlement heeft 
naar buiten uit al een beeld van een 
luxe-instelling. Dit imago wordt 
door die verspilzuchtige uitstapjes 
alleen maar versterkt. De kosten 
voor deze verplaatsing naar het 
zonnige Tenerife worden door de 
diensten van de EG geraamd op 
cirka 13 miljoen frank I Wel moet er 
bespaard worden ,,op het aantal 
talen" I 

Vandemeulebroucke heeft 
krachtig geprotesteerd tegen deze 
manier van werken die schering en 
inslag wordt in het Europees Par
lement: dure verplaatsingen wor
den steeds meer georganizeerd, 
maar er moet gesnoeid op het aan
tal tolkenkabines Beter ware het te 
besparen op dergelijke ekskursies 
en ervoor te zorgen dat de parle
mentsleden hun werk behoorlijk 
kunnen vervullen, meent de VU-er. 
En mocht het EP effektief beslissen 
het aantal werktalen te verminde
ren, dan zal Vandemeulebroucke 

Tijdens het voorbije weekeinde werd de moord op dr. August Borms op diverse plaatsen en manieren herdacht. 
Het was precies veertig jaar geleden dat deze edele Vlaams-nationalist door een eksekutiepeleton werd neer-

gemaaid. 
Zaterdag werd aan de Etterbeekse Rijkswachtkazerne (waar het vonnis werd voltrokken) een woord-evokatie 
gehouden door het Taal-Aktie-Komitee. Jef Eibers zong er zijn Bormslied en met bloemen werd een kruis ge

maakt (zie foto). 
Zondag was er dan de nationale Bormsherdenking en -hulde te Merksem. Na de plechtige eucharistieviering, 
waarin abt Stappers een schitterende homilie hield, werd het graf van de betreurde met bloemen bedekt. De
ze sobere, sfeervolle bijeenkomst werd bijgewoond door de VU-parlementsleden Anciaux, Belmans, Cove-
liers, Kuijpers en Luyten. (foto: studio Oann) 

alle juridische middelen aanwen
den om die beslissing te laten ver
nietigen. 

KS op straat... 
VU-Kamerf raktieleider Jaak Ga

briels heeft bedenkingen bij de be-

Kool en geit 
Z OALS zopas nog aange

toond: Kadhafi in de kui
ten bijten doen de boys 

van de U.S.-Arwy zélf en in 
hoogstelgen persoon. Voor ne
deriger vredestaken, zoals het 
aan flarden rijten van Florennes-
t>etogers, hebben ze t>eestlge 
hulptroepen nodig. Honden. 

De vermenigvuldiging van 
U.S.-bases over heel de wereld 
en hun bewaking noodzaken de 
Army, steeds meer honden In 
dienst te nemen. De States al
leen kunnen deze helpers al lang 
niet meer leveren. En dus stuurt 
de Army hondenkeur- en aan
koopkommissies rond over de 
Vrije Hem van de Wereld. Bij 
voorkeur naar Europa. Europese 
hondenkwekers genieten een 
stevige faam overthere. Onze 
bloedlijnen zijn uitstekend; de 
kennels tussen Elbe en Taag 
heUaen een smetteloze hygiëni
sche reputatie. 

Van alle Westeuropese hon
den Èjlijken de Belgische de dap
perste te zijn. Dat zal niemand 
vertyazen die Caesar's Gallische 
Ooriog heeft gelezen. Naar ver
luidt waardeert de Army hogelijk 
de wijze waarop Belgische hon
den reageren op gevaar, de vast-
beradenheid waarmee ze zelfs 

onder beschieting aan de taak 
blijven. 

Dus zal een zeskoppige U.S.-
hondenkeur- en aankoopkom
missie zich van 21 tot 24 april In 
ons land bevinden. Met name te 
Chiévres. En met als opdracht de 
aanschaf van een duizendtal 
dieren. 

Op het eerste zicht heeft de 
Vlaamse-natie-in-wording rede
nen te over om malkontent te 
zijn. Chiévres ligt namelijk bij 
Mons, in Wallonië. De keuze van 
een Waals vlek als aankoop-
plaats kan immers van aard zijn, 
de rechtmatige Vlaamse belan
gen te schaden. 

Bij nader onderzoek ziet het er 
echter naar uit, dat niet zozeer de 

plaats van aankoop dan wel de 
plaats van herkomst der honden 
een beslissende rol zal spelen. 
Naar verluidt hebben de Ameri
kaanse deskundigen vooral be
langstelling voor Mechelse sche
pers en Vlaamse boevers. 

Wellicht is het vermoeden niet 
helemaal ongegrond dat het 
Pentagoon, sinds lang ver
trouwd met de Belgische geplo-
genheden bij aan- en verkoop 
van voor landsverdediging 
bestemde goederen, bewust de
ze uitgekookte handelsstrategie 
heeft uitgedokterd. De aankoop 
weliswaar te verrichten in een 
Waalse gemeente, maar hem 
hoofdzakelijk te richten op 
Vlaamse honden Is een staaltje 
van echte diplomatie. 

De Army ontsnapt op deze wij
ze aan het raderwerk van de Bel
gische kompensatiepolitiek. Ze 
kan laten gelden dat de aankoop
som weliswaar in hoofdzaak naar 
Vlaanderen gaat, maar dat het 
geld voor het In hondenkwekers-
kringen doorgaans hoog verteer 
In de Waalse horeca-sektor zal 
blijven. 

Zo Is de kool en de geit 
gespaard, de Chiévres en de 
chou. 

toging van zaterdag in Limburg en 
de konfrontatie-uitzending. Hij zegt 
verheugd te zijn over de massale 
deelname aan de manifestatie, 
maar dit sukses mag ons niet blind 
maken voor enkele vaststellingen. 

Zij die door de jaren heen mee 
het steenkoolbeleid hebben be
paald werpen zich nu op als verde
digers van de mijnen. Nochtans 
werden in het verleden mét mede
weten van de vakbond heel wat in
vesteringsmiddelen verspild. De 
CVP- en SP-vertegenwoordigers 
mogen verder niet vergeten dat zijn 
ervoor verantwoordelijk zijn dat de 
KS geen geëigende plaats in het 
energiebeleid bekleden. Vooral 
ook de afwezigheid van de libera
len en de industriëlen doen echter 
het ergste vrezen voor de toekomst 
van Limburg... 

Gabriels is blij dat nu ook Aerts 
en de syndikaten vroegere VU-
voorstellen onderschrijven. Maar 
zij vergeten dat de herwaardering 
van de mijnen in het geheel van de 
industriële politiek slechts haalbaar 
is binnen een gewijzigd algemeen 
bestuurskader. Het gaat inderdaad 
niet op dat er gestreefd wordt naar 
een verhoging van de baten van KS 
voor nationale doelen, terwijl de 
kosten van deze operatie in Vlaan
deren moeten worden gedekt. 

...en op 
konkiaaf 

Bovendien vergeet men in de re
gering dat er nog een rekening van 
liefst 30 miljard moet vereffend 
worden, alvorens kan gepraat over 
de toekomst. Van '79 tot '84 ging 
immers 52 % van de steun aan na
tionale sektoren naar Wallonië. Het 
voor Vlaanderen nadelige verschil 
werd nog niet bijgepast. 

De VU waarschuwt de regering 
voor een louter begrotingsgerichte 
beslissing inzake KS. Een blinde 
hakbijloperatie zal de sociale on
rust onvermijdelijk doen toenemen. 
Integendeel wenst de VU dat de re
gering in de eerste plaats een fi

nancieringsoplossing bereikt, die 
rekening houdt met de schuldvor
dering uit het verleden. De volledi
ge bevoegdheden en middelen 
moeten aan Vlaanderen toege
kend worden en de KS moeten een 
volwaardige plaats gegarandeerd 
krijgen binnen een energiebeleid 
op lange termijn. 

En natuurlijk moet de regering 
de mogelijkheden die in Limburg 
bestaan aanwenden om een eko-
nomische inhaalbeweging uit te 
voeren. 

Verioren 
schatten 

Wij waren er enkele maanden 
geleden als de kippen bij om de 
goegemeente te waarschuwen. 
Het heeft niet mogen baten. Vori
ge week werden bij Sotheby's in 
Londen verschillende schilderijen 
van Vlaamse meesters geveild. 

Zowel kamerlid Coveliers als Eu
roparlementslid Kuijpers drongen 
aan opdat de Vlaamse Gemeen
schap deze kunstwerken (vooral 
van Pieter Brueghel de Jongere) 
zou aankopen. Kultuurminister De-
wael bleef echter potdoof voor de
ze gefundeerde smeekbede. 

Deze schilderijen maakten deel 
uit van de verzameling van de 
Brusselse bouwpromotor Charly 
De Pauw. De Brueghel-kollektie 
ging van de hand voor net geen 
200 miljoen frank. Deze schilderij
en zullen vermoedelijk nooit meer 
naar Vlaanderen terugkomen. En 
bovendien zal men deze prachtige 
doeken ook niet kunnen bewonde
ren in één of ander museum in het 
buitenland, want alles ging naar zg. 
,,anonieme" kopers. 

Dat deze kunstschatten voor ons 
verloren gingen mag kultuurmi
nister Dewael bovenaan zijn pal
mares van prestaties schrijven. 
Want iets anders heeft deze snaak 
nog niet gepresteerd. 
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Overheidstekort beperken tot 7 % van het BNP in 1989 

Regeringsdoelstelling 
ruim onvoldoende 

Onze vroeger herhaaldelijk opgeworpen bemerking 
dat de regeringsdoelstelling inzake het terugdringen 
van het overheidstekort ruim onvoldoende was om het 
zelfvoedend karakter van de instrestlast op onze ho
ge overheidsschuld te doen stoppen wordt nu be
vestigd door de Benelux Ekonomische Unie in een 
merkwaardig verslag uitgebracht door de biezondere 
kommissie van de vergelijking van de begrotingen van 
overheids- en semi-overheidsinstellingen van de 
Benelux-landen. 

UIT deze studie blijkt dat de 
staatsschuld in elke geval 
zal blijven stijgen tot 1989-

1990 en nadien kan afnemen op 
voorwaarde dat het overheidste
kort na 1989 jaarlijks met 1 procent 
van het BBP (Bruto Binnenlands 
Produkt) afneemt en teruggebracht 
wordt tot ongeveer 3 procent van 
het BBP in 1993 en latere jaren. 

Het aanvaarden van de rege
ringsdoelstelling namelijk 7 pro
cent van het BBP na 1989 zou aan
leiding geven tot een blijvende stij
ging van de staatsschuld en een 
stijging van het aandeel van de ren
telasten in onze jaarlijkse uitgaven. 

Welke 
overheidsschuld? 

Waar in Nederland en Luxem
burg de rijksschuld overeenstemt 
met de jaarlijks gekumuleerde te
korten van de rijksbegrotingen is 
dit bij ons niet het geval. De oor
zaak hiervan is te zoeken in de ver
derfelijke gewoonte bepaalde uit
gaven te financieren buiten de be
groting. Een sterk voorbeeld zijn de 
aangegane schulden voor 
Cockerill-Sambre en de schulden 
aangegaan door bepaalde fondsen 
en instellingen van openbaar nut. 

In het tijdschrift van de Nationa
le Bank deel I nummer 3 van maart 
1985 werd een studie gepubliceerd 
over de omvang van de gedebud-
getteerde schuld. Hieruit blijkt dat 
deze schuld eind 1984 oploopt tot 
480 miljard waarvan ongeveer 280 
miljard voor de 5 nationale sekto
ren, iets minder dan 100 miljard 
voor de lokale besturen; 60 miljard 
voor het onderwijs en de rest is erg 
verspreid over diverse instellingen. 

Opvallend is dat de schuld van 
de gehele overheid in ons land eind 
1984: 116,3 procent van het BBP 
bedraagt tegenover slechts 67,1 
procent in Nederland, In ons land 
Is slechts 9,5 % van de totale over
heidsschuld toe te schrijven aan de 
lokale overheden terwijl hun aan
deel in Nederland de 25 procent 
benadert. 

Naast de gedebudgetteerde 
schuld moet men ook nog rekening 
houden met de gewaarborgde 
schuld. Dit zijn schulden aange
gaan door derden maar waarvoor 
de staat zich verbonden heeft af
lossingen en Intresten voor zijn re
kening te nemen indien de ontlener 
zijn schuld niet zou terugbetalen. In 
ons land loopt deze gewaarborgde 
schuit op tot 1.585 miljard eind 
1984, onderverdeeld als volgt: 819 
miljard voor de kredietsektor, 282 

miljard voor de huisvesting en 299 
miljard voor de sektor verkeer Het 
IS zonder meer duidelijk dat deze 
gewaarborgde schuld voor een be
langrijk deel verdoken staats
schuld omvat. De overheid subsi
dieert immers instellingen en be
drijven (CS.) om te beltten dat de 
gemaakte schuld wordt opgeëist. 

Hieruit volgt dat de officieel op
gegeven overheidsschuld in feite 
veel groter is dan meestal wordt 
vermeld. 

Rente- en 
aflossingslasten 

Het rapport maakt een opmerke
lijke toekomstprognose van de 
rente- en aflossingslasten ingevol
ge de sterk oplopende staats
schuld. 

De toekomstige rente- en aflos
singsverplichtingen die voortko
men uit de bestaande overheids
schuld staat vrijwel vast. Daarbo-

Benelux-
jierselljkiiigi 
^ l e t masRögemldïlelde van d« ̂  

1̂ €U» (BeJgtech-iuxembutSMil 
»n<»mi3Ghe Unie) tnvoer 

l^ieS {n 1984:266 mUjardl 
(«ftvoer 249 mfljard of • 

t van 17 mll|ard. Voor i 
I t>e<ft>reg d» Invoer 16, 

ilHjWen en de uitvoer t7,{ 
eert ove«ichot 
lutden (Is meer 
imk). 

Het maiictaandeel van cte BLEU i 
I de Nedertandse markt is ge
lid van t3,3 % in 1974 tot l l . t i 

^in 1984.1» totale BlEü-uitvoeil 
• Ne^dand Is dus sterk ge- j 

|lld. Cs NedeA»u^ uitvoer 
1̂  8i»8U Is ongeveer gelijk 

teven. 

ie discontovoet daalde in ons 
wan 16 % op 31 «aart 1981 

9,2$ % op 8 aprit 1 { ^ . De Ne-

|f% in maart 81 tot 4,5 % op 6 
art 1986. 

tn fanuarï 1982 was de wissel
koers van 1|pMenM5,S3 fr. en 

^ deMHi^r bedrdeg deze wis-
^ k o e r » 18,11 *r. 

Qe inflatie bedroegJA ons tand 
2,S%tó * i * ra id t9|6 t«.v. feb. 
1985. lnmd#fliicid«fasdatl,3 % 
|n In Luxemburg 2,6 % over de-

~ ïJepertode. 

venop komen de toekomstige 
verplichtingen ingevolgde de dage

lijkse schuldkreatie. Het financie
ringstekort van de overheid tiepaalt 
de toekomstige ontwikkeling van 
de rentekosten en aflossingen dus 
mee. 

Wanneer men er van uitgaat dat 
het regeringsdoel wordt bereikt en 
het tekort op de begroting in 1989 
zal teruggedrongen worden tot 7 % 
van het BBP dan zal de rentelast 
oplopen tot 929 miljard in het jaar 
2000. de financieringslwhoefte van 
de staat vertoont zeer grillig ver
loop, het daalt in 1987 en volgt dus 
een zaagtandbeweging om in 
1994-95 een nieuwe piek te berei
ken. De oorzaak van deze grillige 
beweging is het gevolg van het nu 
reeds bekende aflossingsschema. 

Geen uitstel meer! 
Onder invloed van de zeer sterk 

gestegen schuldfinanciering, voor
al sind 1980, staan wij in de komen
de jaren voor fors toenemende be
talingsverplichtingen. Op opeen
hoping van schulden heeft de 
jongste jaren zulkdanig hoog tem
po gekend dat de tendens van 
voortdurend stijgende rente- en af
lossingslasten op korte termijn niet 
meer kan doorbroken woden. Het 
IS tenslotte duidelijk dat het behoud 
van een financieringstekort op 7 
procent van het BBP (we bereikten 
12 procent in 1985) na 1989 aanlei
ding zal geven tot een onvermin
derde stijging van de rijksschuld. 
Hoe langer de noodzakelijke sane
ring wordt uitgesteld, hoe moeilij
ker het wordt de noodzakelijk om
mekeer te verwezenlijken. 

A. Geens 

Limburgse Icompels staan niet alleen! 

Onderde 20.ÖÖOmmif&stanten van Hasselt stapten ook honderden Vlaar'>-'-3''cn3iistBn op arhii 
spandoek „Red onze Mlimn". Veleyu-gemeenteraadsladen -sc/ifipene.-'" i^i-^ger^-vstersev 
de l^burgseVIJ'parfementsledèhmren van de partij Z' '^ senator Walie-i. i,t'"'iii"t<. 

^ ment Mechel0n-TtiimltQ:Ut kwam zijn sympatie met de bedreigae Hompels betuigon. 
• oorde Vo}ksunlei$hmdutéetijk:gecnenk^ini^tnagdiehtlDeregeringdoetefgoeaeMden^^ 

inisf m Ó9 wind f» stoan... 

iDISTRIGAZ 
M Als gevolg van de gedaal-

ïde olieprijzen hebben zowel 
Frankrijk als Spanje buitengewo-

\ne onderhandelingen gevoerd 
met Algerije omtrent de prijzen 
van het vertundeUe gas. Distrt-
gaz, de Belgische maatschappij 

\dkgasuitAlgerijeinvoert,lsdaar 
I tot nu toe nog niet toe gekomen. 

Voorheen koppeUe Algerije 
l2//n gasprijs aan de offid&e 
jOPECpr^ Aangezien deze nu Ir
relevant geworden is, ging Alge-

IrijeMcoordookdemifktpri^en 
van ruwe oUe in rekening te bren
gen bij de gasuitvoer naar Frank-
rific, wat waarscMjnlijk ook voor 

I Spanje het geval zal zijn. 
De mate waarin Distrigaz der-

\ gelijke onderhandelingen aan-
\ knoopt en met sukses Ion bekro-
\ rten heeft een belangrijke invloed 
opdebijnavoltookleaanlgaster-

I minal te Zeebrugge. 

JAPANSE GROEI 
^Ê Japan probeert zl^ ekoTKh 

\ rr^sch belekl af te stemmen op 
I een op de binnenlandse vraag ̂ -
I gestemde groei i4>.v. deeksport-
gel^degroei, diezede voorbije 

j jaren gekend heeft. Daartoe heeft 
I de regering voorde tweede maal 
\ een ambmeus plan gelanceerd 
I om de binnenlandse groei te sO-
\ muleren. 

De Japanse regering stelt dat 
I deze maatregelen meteen ook 
haar import zal aanzwengelen. Op 

\ deze manier probeert deze de 
Westerse kritiek op de gestoten-

\ held van de Japanse markt te on-
\ dervangen. De invtoed ervan zul-
i ten ive tijdens het baoek dat pre
mier Nakasone deze week aan 
Reagan aflegt kunnen polsen. 

IDAVREUX 
• in een interview met de Fi-

I nancieel Ekonomische Tijd pleit 
\de hr. Davreux, afgevaardigd 
bestuurder van de Waaiseonder-
nemingsorgarüsatie „Urtion Wal-
lonnedesEntr^}rises", voorde 

I ürorrefrte toepassing van de 
i Staatsiiervorming van 1980. 

Hoewel hij het behoud van de 
I ekonomische en monetaire unie 
\ InBelgië verdedigt, stelt Njdat de 
gewesten te weinig mkkMen toe-

I bedeeld krijgen terwijl hun be-
\ voegdheden te vaag omschreven 
I zijn. Deze vraag naar duidêlljk-
I held is een In ondememerskrin-
gen vaak gehoorde kritiek op on
ze staatsstruktuur. In Wallonië is 
er volgens Davreux nood aan een 
ingrijpende mentaliteitsverande
ring om het fundamenteel wan
trouwen tegenover winst om te 

\ schakelen In Initiatief en kreati-
viteit. 

Davreux benadrukt tenslotte 
Ihet belang van de overheids
bestellingen op de industriële In-

\novatie. Daaraan koppelt hij 
'.duistere teorieën omtrent het 
aandeel dat de gewesten vande-

\ze bestellingen moeten toebe-
\ deeld krijgen. 

IOVERHEIDSSEKTOR 
• In België bedraagt het 

I aandeel van de uitgaven van de 
overheldssektorin het Bruto Na
tionaal Produkt 61,69t. in West-
Duitsland — natie met behoorilj-
ke sociale voorzieningen die fe
deraal gestruktureerd zijn — de-

I draagt dit aandeel 50,69i. 
Indien het relatief aandeel van 

! de overheidsuitgaven in het BNP 
\ in België zou teruggebracht wor-
\ den tot het nivo van onze ooster-
\ buren, zou dat een besparing van 
\ ongeveer 500 miljard betekenen. 
\ Dat Is bijna 90% van ons over-
I heidstekort van 1985. Een ratio
neel beleid gekoppeld aan een ef-

I ficiëntere staatsstruktuur kan 
\ Martens VI heel wat op de goeie 
weg helpen. 
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VUJO aangehouden in Vlaamse Raad 

„Vlaams petje 
straks niet afzetten! 

Op verzoek van fraktieleider Hugo Schiltz kwamen de Vlaamse Raadsleden giste
ren in spoedzitting bijeen. Zoals verwacht werd haast eenparig een motie gestamd, 
waardeerde heruitgave van het dekreet Lepaffe — ditmaal van de hand van Lagasse 
— tijdelijk wordt geblokkeerd. 

Fundamenteel wijzigt dit echter niets. De Vlamingen blijven braaf en juridisch kor-
rekt in het defensief. De Walen spelen voluit de aanval, al dan niet met wet of grondwet 
aan hun zijde, al dan niet gebonden door enige regeringssolidariteit. 

...en Happart zetelt rustig verder, op weg naarde verkiezingen van 1988. 

VOLGENS fraktieleider Hugo 
Schiltz mag deze motie ze
ker geen alibi zijn om de 

kwesUe-Happart rustig te laten be
tijen De penode die over de behan
deling van het belangenkonflikt 
heengaat, moet aangewend wor
den om orde op zaken te stellen 
Nu reeds waarschuwt hij de meer
derheidspartijen voor een twee 
petjes-houding het zwart-gele pet
je m de Vlaamse Raad, het Belgi
sche in het centrale parlement On
terecht IS zijn waarschuwing 
geenszins Gedenk de behande
ling van het wetsvoorstel-Ga//e 

Tussen haakjes Waar blijven nu 
de belijders-a-la-Vanden Brande 
van de zo noodzakelijke hervor
ming van het parlement "̂  Reeds 
weken zijn vervlogen sedert het 
zeer konkrete aanbod van Jaak 
Gabriels om zonder dralen een 
aantal hervormingen door te voe
ren Zo onder meer de afschaffing 
van het dubbel mandaat 

VUJO beschaamd 
De rustige Raadszitting schrok 

slechts even op, bij het einde, wan
neer een dozijn Volksunie-
jongeren vanop de tribune pamflet
ten liet neerdwarrelen over de 
hoofden van de Vlaamse verkoze-
nen De VUJO'ers werden opge
pakt maar net voor het ter perse 
gaan doken de eersten opnieuw 
op 

Hun pamflet vertaalde de waar
schuwing van Schiltz in drie dwin
gende suggesties goedkeuring 
van het wetsvoorstel van Galle, on
middellijke afzetting van Happart 
en maksimale toepassing van de 
staatshervorming van 1980 
„ Wellicht zullen deze drie goede 
voornemens, U een frustratie min
der en een vleugje eer meer bezor
gen WIJ zouden ons schamen in 
uw plaats mocht U zich langer la
ten gebruiken als knechtjes " 

De proef op de som zal snel ko
men. Samen met een aantal kolle

ga's diende Hugo Coveliers een 
voorstel van dekreet en twee wets
voorstellen in Alle drie beogen ze 
hetzelfde doel gekke toestanden 
als deze met Happart definitief on
mogelijk maken 

Als meest rechtlijnige weg sug

gereert hij een wijziging van de 
staatshervorming Het gewoon ad
ministratief toezicht over de 
taalgrens- en faciliteitengemeen
ten wordt overgeheveld naar de ge
westen In tweede orde sleutelt hij 
aan de gemeentewet de gemeen
schapsregeringen benoemen de 

burgemeesters van hun gewest 
Tot slot konfronteert hij de Vlaam
se raad met een dekreet, dat de 
Vlaamse regering machtigt om bij 
ieder voorstel tot benoeming van 
een burgemeester haar eigen ad
vies te voegen en zo nodig een an
dere kandidaat voor te stellen 

De konde 
van Nobels 

Afwachten dus wat CVP en PVV 
met deze initiatieven zullen aan
vangen Kordaat de Vlaamse kaart 
trekken, of zich verschuilen achter 
juridische spitsvondigheden 

Ooit zal de Raad van State wel 
eens een uitspraak vellen'"? 

Er staan trouwens nog meer dos
siers op stapel, die voor Vlaande
ren met minder belangrijk zijn 

„Afspiegelïngskolleges" 
H I ET IS een traditte. Na el

ke vernieuwing van de 
wetgevende kamers 

worden redaktJes overspoeld 
mei talloze wetsvoorstelien. 
Deze wetgevende ijver — niet 
éen maatschappelijk terrein 
ontsnapt — verdient respekt. 
Het lot ervan staat evenwel 
met m verhouding. Slechts 
weinig initiatieven halen de 
eindestreep: bekrachtiging, 
afkondiging en bekend
making. 

Uit de recente stapel willen 
we een voorstel lichten dat 
zeker aandacht en behande
ling verdient. Het is van Jet 
Valkeniers, mede-onderte
kend door Daan Vervaet en 
Paul Van Grembergen en wil 
een aloud programmapunt 
van de partij realiseren: pro
portionele verdeling van de 
schepenambten volgens de 
evenredige vertegenwoor-
djgmg. 

Een pleidooi dus voor zoge
naamde afsplegetmgskolle-
ges. Alle frakties van de ge
meenteraad krijgen zitting m 
het kollege van burgemeester 
en schepenen. 

Een eksperiment zou dit 
niet zijn. In Nederland en 

Oostenrijk werkt het sisteem 
reeds lang. De,,minderheid" 
zetelt erin het uitvoerend kol
lege wanneer een bepaald 
aantal zetels behaald werd bij 
de verkiezingen. 

Maar ook in ons land ts de 
idee niet nieuw. Reeds m 
1948 werd een gelijkaardig 
wetsvoorstel Ingediend door 
een aantal volksvertegen
woordigers. En bij de federa-

J Valkeniers „Gestalte geven 
aan ons streven naar open en 

ware demokratie " 

ties van gemeenten werd ze 
hard gemaakt: het aantal le
den van het kollege werd 
vastgesteld naar verhouding 
van het aantal raadsleden. 
Trouwens, in de OCMW-
wetgeving staat met betrek
king tot de oprichting van een 
vast bureau een identieke be
paling. Recent is de ervaring 
met de eerste Vlaamse rege
ring, maar deze doet eerder 
afbreuk aan dit opbouwend 
streven 

Terecht merkt Valkeniers 
op dat „afspiegelingskolle-
ges" de politieke kuituur ten 
goede komen. Unfaire praktij
ken, woordbreuk, overstap-
jes van de ene naar de ande
re partij... al deze wansmake-
lijKheden worden minder 
lonend. Openheid en demo
kratie varen er wel bij. Samen
horigheid en solidariteit wor
den haalbare kaarten. De wil 
van de kiezer krijgt meer 
kracht. 

Met het oog op de gemeen
teraadsverkiezingen van 
1988 verdient dit voorstel van 
Valkeniers alleszins be
langstelling en een beter lot 
dan de rest van de hoge 
stapel. 

H Coveliers. 
„Happart wettelijk 

onmogelijk maken'" 

Voorop de Kempense mijnen De 
jongste tv-konfrontatie tussen 
staatssekretaris Aerts en de vak
bonden voorspelt echter weinig 
goeds Op geen enkel moment 
kwam de eis ter sprake dat voor alle 
andere diskussies, de lat dient ge
lijk gelegd tussen Vlaanderen en 
Wallonië DeKSheeftdannogheel 
wat achterstallen tegoed 

De rekonversie-beloften klinken 
erg loos, na de beslissing om 3 000 
bijkomende teleksen bij AGEC te 
bestellen 

Een ander levensbelangrijk dos
sier IS het RTT-kontrakt ten belope 
van zo'n 100 miljard Verder zijn er 
de legeraankopen en met te verge
ten de scheepsbouw Begin deze 
week interpelleerde Nelly Maes 
hier nog over Het antwoord van De 
Croo klonk weinig optimistisch 
Ontgoocheld replikeerde het VU-
kamerlid ,,lk voel nu de konde van 
Nobels" 

Zovele dossiers, zovele 
Vlaamse belangen. Gaan de 
Vlaamse ministers en de Vlaam
se regeringspartijen bij al deze 
dossiers m het defensief blijven 
spelen? Hun Vlaamse petje inrui
len voor een Belgisch driekleurig 
hoofddeksel ? Dan kan Vlaande
ren zich slechts, samen met de 
Volksunie-jongeren, schamen 
,,dat zij zich laten gebruiken als 
knechtjes om de uitwassen van 
een slechte staatshervorming en 
van een onhoudbare, arrogante 
mentaliteit van de Franstaligen 
op te dweilen". 
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Geen samenhang, verwar
ring, gebrek aan visie, vaak te
genstrijdige doelstellingen en 
verwezenlijkingen. Dit alles ti-
peert al langer dan vandaag 
het beleid in Vlaanderen en 
België. En niet in het minst het 
ekologisch beleid. 

Het ruimtegebruik en het 
nUmteiijk „beleid" in onstond 
resulteerde in een chaotisch 
beetd en een chaotisch ge
beuren, De uiteenlopende 
plannen op de verschillende 
nfveau's bracht geen aarde 
aan de dijk. De leidende poli
tieke klasse hechtte slechts 
zijdelings en zeer terloops 
enig beiang aan de kwaliteit 
van de ruimte, van het woon-
en leefmilieu. 

Van chaos 
naar beleid 
Hierin wilde de VU verande

ring brengen. Besloten werd 
een aantal principes aan te 
duiden waaruit een globale vi
sie voor een eteiJogisj* beleid 
zou kunnen gedistilleerd 
worden. 

Ondervoorzitter Jaak Ga
briels kreeg de opdracht toe
gespeeld. Een kleine werk
groep rondom hem schoot 
aan het «etk. Vele milieuvere
nigingen werden geraad
pleegd. Een enander mondde 
uit In een ,,Ekologisch 
handvest". 

Een basisdokument, aldus 
Jaak Qabriëts, dat in eerste in
stantie moet dienen om op de 
verschillende beleidsniveau's 
een diskussie op gang te 
brengen. Deze moet dan lei
den tot konkreet wetgevend 
werk voor een noodzakelijke 
globale visie en de verfijning 

Jaak Gabriës: „Een ekol0sch 
handvest om ernstige diskusse 

opgang te brengen!" 

ervan op alle rilveau'sen in al 
zijn as{»kten. Dat er momen
teel vijf niveau's ekologisch 
werkzaam zijn — Europees, 
Belgisch, Vlaams, provinciaal 
en gemeentelijk—kom zeker 
de duidelijkheid nietten goe
de. Het algemeen juridisch, 
organisatorisch en financieel 
kader versterkt deze onduide
lijkheid nog. In de toekomst 
ziet het VU-kaderlld slechts 
drie niveau's: Europa, Vlaan-
deren en de gemeente. 

Hoe dan ook, met dit hand
vest ligt er een dokument ter 
tafel voor diskussie en dia
loog. Maar meer nog voor be
leid en aktie! In de eerste 
plaats vanwege alle 
Vü-verantwoordelijken. 

——M4j 

Ekologisch Handvest 
van de Volksunie 

1. Eén ministerie 
van Ekologie 

Het ekologisch beleid is een fun
damenteel belang van de gehele 
bevolking. Daarom moeten alle ta
ken in dit verband samengevoegd 
tot één enkel ministerie van Ekolo
gie, op het niveau van de gemeen
schappen. De nog resterende cen
trale bevoegdheden dienen drin
gend overgeheveld. 

Voor alle ekologische beleids-
aspekten moet voorafgaand advies 
ingewonnen worden bij het mi
nisterie van Ekologie. Grondwette
lijk dient vastgelegd dat de minister 
van Ekologie over een opschorten
de bevoegdheid — een soor veto
recht ° beschikt Bij beslissingen 
van andere departementen die 
strijdig zijn met het ekologisch 
belang. 

2. Stabiliteit 
en samenhang 

De versnippering van bevoegd
heden maakt het milieubeleid on
overzichtelijk en ondoeltreffend. 

Noodzakelijk zijn stabiliteit en sa
menhang tussen het sektoheel öe-
te/d (huisvesting, monumenten- en 
landschapszorg, gemeenschaps
uitrusting en nutsvoorzieningen, 
ekonomische aktiviteiten, verkeer 
en vervoer) en de beleidsfacetten 
(ruimtelijke planning - beleid, eko
nomische planning - t)eleid, milieu
planning - beleid, sociale planning 
- beleid). 

3. Behoud 
en herstel 
groene ruimten 

Het behoud en herstel van alle 
groene ruimten dient als uit
gangspunt voor het landschaps
beheer. 

Behoud van vruchtbare en scho
ne landbouwgronden. Het instand
houden van natuurgebieden en bij
zondere kultuurlandschappen. On
dersteuning van het dinamisch 
beheer van waardevolle land
schappen. Restriktief beleid ten 
aanzien van de rekreatieruimte. Als 
onmiddellijke stap moet er een ab
soluut moratorium komen op de 
open ruimte. Het respekt voor de 
natuur moet voorrang hebben op 
het ,,natuurverbruik". 

Al de natuurelementen dienen 
zonder enige uitzondermg geher
waardeerd als gegevens van alge
meen belang boven iedere partiku-
liere bekommernis. 

4. Verbetering 
leefmilieu 

Verbetering van het leefmilieu 
betekent het saneren van de vergif
tigde bodem en het terugdringen 
van luchtvervuiling en geluids
hinder. 

Watervervuiling, verzuring, be
mesting en verdroging zijn in dit 
verband de centrale milieu
vraagstukken, waar de overheid op 
schrijnende wijze in gebreke blijft. 

5. Kleinschalig 
en open 

Het beleid moet uitgaan van de 
principes kleinschaligheid, open
heid en informatie. 

Openbaarheid van bestuur en 
informatie-plicht van de ambtena
ren geven hier een voordehandlig-
gende oplossing aan de ondoor
zichtigheid. 

Verder moet wettelijk bepaald, 
dat de verschillende beleidsni
veau's hun opties dienen te base
ren op een struktuurschema voor 
de verschillende sektoren, waarbij 
inspraak en informatie in duidelij
ke richtlijnen worden vastgelegd. 

6. Vredevol 
onderzoek 

Elk onderzoek moet een preven
tief en breed ekologisch karakter 
hebben en mag geenszins bedoeld 
zijn om negatieve ingrepen te 
rechtvaardigen. 

Waar het huidig onderzoek te
veel wordt aangewend in funktie 
van ekonomische en militaire mo
tieven, dient wetenschappelijk on
derzoek erop gericht de ekologi
sche samenhang te bewaren en de 
vrede te bevorderen. 

7. Voorrang zwakke 
verkeersdeelnemers 

Absolute voorrang moet gaan 

naar de zwakke verkeersdeelne
mers (voetgangers, fietsers). Heel 
de infrastruktuur moet zo gehero
riënteerd worden. 

Het openbaar vervoer moet een 
duidelijke bijdrage leveren aan de 
verplaatsingsbehoefte van de be
volking en vormt een beleidsinstru
ment inzake de totale sociale- en 
verkeersproblematiek. 

8. Onafhankelijke 
energievoorziening 

Inzake energievoorziening 
maakt België zich in toenemende 
en verontrustende mate afhanke
lijk van het buitenland. Wel inte
gendeel moet ons land zich op lan
gere termijn grotendeels onafhan
kelijk maken. Een daadwerkelijke 
energiebeperking en - omschake
ling zijn hierbij de belangrijke in
strumenten. 

Inzake kernenergie stelde de VU 
reeds in 1981 een moratorium 
voorop. Doel V en de koöperatie in
zake Chooz moeten ongedaan ge
maakt worden. Een grotere diver-
sif ikatie inzake energie, met abso
lute prioriteit voor eigen energie
voorziening zoals steenkool en al
ternatieve energie, is noodzakelijk. 

9. Eerlijke 
verdeling 
van middelen 

Een eerlijke verdeling van mid
delen tussen de verschillende vol
keren en het waarborgen van ele
mentaire overlevingsmogelijkhe-
den in de Derde Wereld. Onze 
aanwezigheid in Europa dient er 
mede voor, om terzake zinvolle en 
konkrete initiatieven te nemen. 

10. Bewuste keuze 
voor vrede 

ledere zinloze wapenwedloop — 
Oost, West, Zuid of Noord — moet 
zonder meer van de hand gewezen 
worden. Alles dient in het werk 
gesteld om dit ongedaan te maken. 
Dit kan slechts door de ontmante
ling van de wapenindustrie en de 
omschakeling naar vredelievende 
doeleinden. 

(De volledige tekst van het Ekolo
gisch Handvest kan verkregen wor
den op het VU-sekretariaat, Barrika-
denplein 12,1000 Brussel). 

OPITTER (BREE) - Voor de persvoorstelling van het W-Handvest had Jaak Gabriels geen 
treffender omgeving kunnen uitkiezen: de Pollishoeve te Opiiter, nabij „zijn" Bree. 

Gelegen in de Ittervallei. een uniek natuurkader met een enig verscheiden fauna en flora. Ooit 
stond hier een watermolen met bijhorigheden te rotten. Vandaag is alles opgeruimd, opgekale
faterd en gerestaureerd. De watermolen werkt. Een pijpenmuseum gaat dra open. Een jeugd
herberg is gepland. Fauna en flora krijgen een tentoonstelling. Bosklassen kunnen het zich niet 
beter voorstellen. En voor wandelaars zijn er ettelijke mogelijkheden. 

Terecht gaat Gabriels prat op dit domein van zijn gemeente. Het moet zijns inziens dan ook 
kunnen: het Ekologisch Handvest maken tot een vechtmachine van alle VU-mandatarissen, van 
hoog tot laag. 
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Ruim maand vóór de Nederlandse verkiezingen.. 

„Preek" 
van Den Uyl 
zet kwaad bloed 

In volle verkiezingstijd ging de socialistisclie lijsttrek
ker Joop den Uyl op de kristelijke tenen staan. ,,Kriste-
nen'', zei hij in een radio-interview,,, voelen zich de be
tere helft van de samenleving. Dat is hinderlijk en stui
tend". Het CDA nam hem dat niet in dank af en bij de 
PvdA wordt gevreesd dat Den Uyls uitspraak straks ze
tels gaat kosten. 

ken vaak doortrokken van het zich 
beter voelen, beter achten." 

„In vrijwel alle uitingen van 
kristelijke organizatievormen en 
zeer sterk in het CDA is het gedrag 
als de betere helft van de samen
leving zeer hinderlijk en stuitend 
aanwezig." 

In de Nederlandse samenleving 
IS het nog altijd erg moeilijk om als 
niet-kerkelijke volledig aanvaard te 
worden." 

,, Lariekoek" 
Den Uyl, zelf streng protestants 

(gereformeerd) van afkomst, po
neerde zich voor de radia als een 
volstrekt ongelovige. Verwijzend 
naar de jodenvervolging tijdens de 
oorlog zei hij dat toen werd bewe
zen dat er geen almachtige God 
bestaat:, ,Zoiets was volstrekt on
verenigbaar met de grondgedacht 
van welk geloof dan ook." Den Uyl 
verstoutte zich daarbij het woord 
,.lariekoek" te gebruiken. Dat werd 
hem erg kwalijk genomen omdat hij 
met deze kwalifikatie het geloof be
doeld zou hebben. Een mis
verstand van kritici, want wie goed 

Dominee Joop Den uyl op de 
preekstoel (uit ,,NRC Han

delsblad"). 

W AS Den Uyl even zijn pol-
tieke verstand kwijt toen 
hij kortgeleden voor de 

(protestantse) IKON-radio de 
kristenen op hun ziel trapte? De 
vraag werd in de stroom van reak-
ties — in alle media — gesteld door 
de vooraanstaande katolieke oud-
hoogleraar pater Goddijn. 

Verkiezingsroes 
Volgens hem verkeerde de poli

tieke leider van de Partij van de Ar
beid in een overwinningsroes door 
de socialistische winst bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 
maart Maar Goddijn voegde eraan 
toe dat Den Uyl ook tot zijn verwijt 
kwam omdat hij steeds meer begint 
te twijfelen aan de eeuwigheids
waarde van het socialisme en tege
lijk om zich heen ziet dat veel knste-
nen hun geloof beleven als een 
voorrecht zonder inspanning. 

Daar kon de pater wel eens ge
lijk in hebben. Want tijdens het 
veelbesproken interview van een 
vol uur kantte Joop den Uyl zich 
niet zozeer tegen ,,de" kristenen, 
maar wel tegen de macht die kato-
lieke en protestantse organizaties 
in Nederland nog altijd uitoefenen 
Enkele citaten uit het radio
gesprek: 

,, De kerk is historisch gesproken 
een plaats geweest waann de 
machtigen zich veilig en be
schermd hebben geweten. Dat 
doet zich tot op de dag van van
daag nog in allerlei vormen voor." 

„De praktijk van het opkomen 
voor mensen is in de kristelijke ker-

had geluisterd, moest begrijpen 
dat Den Uyl stelde dat het onmoge
lijk IS om steeds maar van een al
machtige en genadige God te spre
ken en tegelijk de joden te laten af
slachten. Dat er mensen, en met 
alleen kristenen, zijn die een derge
lijke tegenstelling gewoonweg ak-
septeren, vond hij ,,lanekoek". 

De eerlijkheid gebiedt erop te 
wijzen dat de rode lijstaanvoerder 
óók de PvdA een veeg uit de pan 
gaf. Zich gedragen als de betere 
helft van de samenleving straalt 
ook zijn eigen partij uit, zei den Uyl: 
,,Je ziet het waar het traditionele 
socialisme aanwezig is, de voor
hoede, de pioniers, de mensen die 
het beter weten." 

Dat er van diverse kristelijke kan
ten over Den Uyl heengevallen zou 
worden, was uiteraard te venwach-
ten. En gezie de kampagne voor de 
parlementsverkiezingen van 21 
mei volop draait, lieten de politici 
zich daarbij niet onbetuigd. ,,Dit 
mogen de kristelijke organizaties 
niet over hun kant laten gaan" het 
de CDA-voorzitter Bukman drei
gend weten. Eerste minister Lub
bers noemde Den Uyls beweringen 
,,jammer en triest". Wat gematig
der vond minister De Koning van 
Sociale zaken dat Den Uyl best kri
tisch mocht zijn, maar met scham
per doen. 

Binnen de PvdA was men overi
gens ook niet onverdeeld gelukkig 
met de hartekreten van Den Uyl. 
De socialistische professor De Lan
ge waarschuwde in de ,,Volks
krant" dat het interview de PvdA de 

Vakantiewoningen te liuur 
in gans Europa 

Vakantiewoningen 
De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Teh: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

paar zetels gaat kosten die ze no
dig heeft om in de regering te ko
men. HIJ achtte een extra inspan
ning nodig om aan de kiezers dui
delijk te maken dat de mening van 
Den Uyl met die van de partij is. 

Macht en subsidies 
Er kwamen van kristelijke kant 

ook zakelijke en eerder sympatie-
ke reakties. De reeds genoemde 
pater Goddijn moest naast zijn kri
tiek ook erkennen dat in het IKON-
interview geen politikus en ook 
geen lijsttrekker aan het woord was 
geweest, ,,maar een voor
aanstaand politiek leider die als 
mens nu eens geen blad voor zijn 
mond nam, en een soort verant
woording gaf van zijn eigen 
geestesgeschiedenis". In het 
kristelijke dagblad ,,Trouw", dat 
ruim 50 brieven afdrukte over Den 
Uyls interview, schreef de katolie-
ke mede-oprichter van de PPr (Po
litieke Partij Radikalen) Enk Jur-
gens een opmerkelijk artikel. Daar
in zegt hij wel dat Den Uyl teveel 
alle gelovige kerkmensen op een 
hoop joeg, maar dat hij gelijk had 
in zijn kritiek op de machtsinstitu-

Vorige week gmg het 3de koiloquium door van het Vlaams Internationaal Centrum over Ontwikkelings
beleid. Gedurende anderhalve dag werd deskundig gediskussieerd over de noodzaak en de inhoud van 

een Vlaams alternatief voor het huidige Belgische, postkoloniaal „beleid". (Zie WIJ nr. 15) 
Boeiende getuigenissen uit het buitenland, gekoppeld aan een paneetgesprek en gedurfde standpun
ten resulteerden in een map vol kreatleve besluiten. Naast vertegenwoordigers van de niet-
goevernementele organisaties, verschillende ongebonden geïnteresseerden en een aantal VU-
gemeentebestuurders was er ook een afgevaardigde van minister Kempinaire aanwezig. Evenals ere-
senator Maurits Coppieters, de Europarlementsleden Kuijpers en Vandemeulebroucke, de kamerleden 
Baert, Cattdron en Maes, en senator Vervaet (foto: swdto Dam) 

ten van het Nederlandse kristen-
dom. Jurgens, tot voor kort de 
hoogste baas bij radio en televisie, 
is nietten onrechte van mening dat 
de kristelijke/katolieke organizaties 
die nog altijd een machtige rol spe
len in politiek, onderwijs, gezond
heidszorg, charltas, welzijn en me
dia, vroeger werden bemand door 
mensen die de kristelijke grondslag 
met liefde en overtuiging beleef
den. ,,Maar dit is nog maar ten de
le het geval. Die overtuiging staat 
niet in verhouding tot de omvang 
van de macht van die organizaties, 
een macht die dan nog teert op 
overheidssubsidies, en te weinig 
op eigen geestelijke en financiële 
inbreng." En dan is er nog de be
kende Amsterdamse dominee Spij
kerboor die in een artikel toegaf dat 
Den Uyl best wel eens gelijk zou 
kunnen hebben: ,,De zelfrecht
vaardiging — die onvermijdelijk 
meebrengt dat je je beter voelt dan 
anderen — zit een mens in het 
bloed, en de godsdienst leent zich 
bij uitstek voor zelfrechtvaardi
ging." 

Export 
De hele rel die uitbrak na de 

,,zondagspreek" van Den Uyl heeft 
weer eens aangetoond dat in Ne
derland het geloof voortdurend met 
ruzie en politiek te maken heeft. In 
een van de reakties wordt er zelfs 
op gewezen dat de meest schrij
nende godsdienstoorlogen in de 
wereld Nederlandse export zijn: de 
apartheid in Zuid-Afrika, de Moluk
se bevrijdingsstrijd in Indonesië en 
de religieuze moordpartij in Noord-
lerland. Het zou allemaal in ver
band staan met de godsdienstige 
spanningen sinds de komst van het 
Kalvimsme. 

Verdraagzaamheid is, hoe vaak 
ook het tegenovergestelde wordt 
beweerd, met de sterkste Neder
landse eigenschap. Zeker als het 
over geloofszaken gaat is men al 
snel gekrent of gegriefd. Vermake
lijk IS dan dat het verschijnsel op
treedt van de pot die de ketel ver
wijt zwart te zijn. Het best werd dit 
de afgelopen dagen verwoord door 
het priester-kamerlid Van Ooijen, 
lid van de PvdA. Na ,,geroken te 
hebben aan de vele beerputten die 
sinds het interview van Den Uyl 
door medekristenen zijn openge
trokken", oordeelt hij: ,,Tot mijn 
grote spijt hebben de CDA-politici 
en ingezonden-brievenschrijvers 
die kristenen hebben opgeroepen 
de PvdA en ook de liberalen, D 66 
enzovoort de rug toe te keren, het 
oordeel van Den Uyl over kristelij
ke organizaties en kristenen als 
,,de betere helft van de samenle
ving" slechts bevestigd. 

jeeveedee 
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Enkele markante figuren uit vorige eeuw 

Geneesheren en 
Vlaamse Beweging 

Geen enkele politieke formatie in Vlaanderen telt in 
verhouding tot het ledenaantal zo'n hoog percentage 
artsen in haar geledingen als de Volksunie. De reden 
hiervoor ligt voor de hand. 

VOOREERST werd het me
disch korps sedert het be
gin van de 19de eeuw ge

kenmerkt door een opvallend groot 
sociaal engagement. In hun vele 
publikatles toonden plattelandsart-
sen en hun kollega's uit Gent, 
Brugge, Antwerpen en Brussel 
zichzelf als voortrekkers van de so
ciale geneeskunde. Zij lichtten de 
overheid in over gezondheids-
verstorende elementen in het mi
lieu en drongen met steeds luide
re stem aan op openbare gezond
heidsmaatregelen, de invoering 
van lichamelijke opvoeding in het 
onderwijs, de registratie van dood
soorzaken in de strijd tegen epide
mische ziekten (tyfus, cholera, tu
berculose) enz. 

Ontegensprekelijk maakte de 
bekommernis van de arts voor het 
maatschappelijk gebeuren en 
vooral voor de sociale uitwassen 
van een grondig veranderende en 
zich industrialiserende samenle
ving, hem tot voortrekker van de 
sociale en kulturele emancipatie 
van ons volk. 

Maar er is meer. 

Wereldoorlog I en II... 
Vooral na de Eerste Wereldoor

log gaan de Vlaamse geneesheren 
op zoek naar een eigen identiteit. 
Zij profileren zich duidelijk zowel op 
professioneel als op wetenschap
pelijk vlak. Getuige hiervan zijn de 
werken van de artsen A. Besse-
mans, H. Deckxen F. Daelse.a. in 
de Verhandelingen van de Katho
lieke Hogeschooluitbreiding. Er is 
bv. het Geneeskundig Jaarboek 
dat vanaf 1921 wordt uitgegeven 
door het Natuur- en Geneeskundig 
Vennootschap. We vermelden ook 
het Vlaamsch Geneeskundig Tijd
schrift dat vanaf januari 1920 twee
maal per jaar verschijnt, en verder 
de Handelingen van het VJaamsch 
Natuur- en Geneeskundig Con
gres, de Mededelingen van het Al
gemeen Vlaamsch Geneesheeren
verbond enz... 

Vele tientallen geneesheren ver
lenen hun medewerking aan peri
odieken zoals het Tijdschrift voor 
Verpleegkunde, vroedkunde en so
ciale geneeskunde (1922), het 
Vlaamsche Kruis (1928), het 
Vroedvrouwentijdschrift, de Zie
kenverpleging, de Verpleegster... 
Ook verschijnen in de tussenoor-
logse penode een eindeloze reeks 
vulgariserende werken van de 
hand van Vlaamse medici over zui-
gelingenzorg, lichamelijke hygiëne 
en opvoeding, over de nieuwe ont
wikkelingen m de geneeskunde, 
diëtiek en ziekteleer. 

Het,,Vlaams" aksent binnen het 
geneesherenkorps, alsook de 
,,medische" aanwezigheid binnen 
de Vlaamse drukkings- en aktie-

groepen, worden tijdens en na We
reldoorlog II nog versterkt door een 
aantal faktoren. De artsen waren 
gedurende de bezetting niet onder
worpen aan het beroepsverbod en 
waren in vele opzichten onafhan
kelijk. Bovendien bezaten de 
meesten onder hen voldoende gel
delijke middelen om aan de repres
sie te ontsnappen en zé stelden 
zich van oudsher nogal onafhanke
lijk op t.o.v. de traditionele partijen, 
die sedert zowat het midden van 
vorige eeuw duidelijk de stempel 
droegen van de bureaucraten en 
van de juristen. 

Wij willen in deze kleine reeks 
bijdragen in geen geval een analy
se bieden van het profiel van de 
Vlaamse geneesheer sedert pak-

„ Wygelooven dat niemand 

een vremde taal volmaekte-

lyk bezit als hy de zyne niet 

grondig kent." 

(Genootschap ter bevordering van 
Genees-en Heelkunde, 1796) 

weg het begin van deze eeuw. We 
houden het bij enkele opvallende fi
guren uit de late 18de en de eerste 
helft van de 19de eeuw die, hetzij 
in het Nederlands publiceerden, 
hetzij enkele opmerkelijke stellin
gen innamen die hen tot deelgeno
ten maken van het Vlaams gedach-
tengoed. 

Bataljons
chirurgijn 

De eerste geneesheer die we be
lichten is Petrus Van Bavegem 
(1745-1805), epidemioloog en me
disch hervormer, geboren nabij 
Antwerpen en overleden te Baas
rode bij Dendermonde als slachtof
fer van een buikloopepidemie. Op 
zestienjarige leeftijd deed Van Ba
vegem dienst in het garnizoen te 
Gent bij het regiment der huzaren, 
waar hij in 1765 werd toegelaten tot 
de graad van hulpchirurgijn van de 
keizerlijke legers in het regiment 
van de vorst van Salm-Salm, dat 
toen te Dendermonde was gele
gerd. In 1769 zou hij bataljonschi
rurgijn worden, maar omwille van 
zijn huwelijk brak Van Bavegem 
vroegtijdig zijn militaire carrière af 
en vestigde zich in de plaatelands-
gemeente Baasrode (1768). 

Hij zou er als heel- en vroed-
meester een niet onbelangrijke re

putatie verwerven onder de bevol
king. De ervaring die hij geduren
de zijn jarenlange praktijk als 
geneeskundige opdeed, liet hem 
trouwens toe in 1789 aan de univer
siteit te Leuven het diploma van 
doctor in de genees- en heelkunde 
te behalen. Hij was ook burge
meester van de gemeente Baasro
de tijdens het Consulaat (tot 1804) 
maar zegde de lokale politiek vaar
wel om gezondheidsredenen. Van 
Bavegem schreef belangwekken
de medische en landbouwkundige 
geschriften in het Nederlands, 
maar zijn belangstelling ging ook 
uit naar de numismatiek en arche
ologie. 

,,Aegrotantibus" 
Als arts was Van Bavegem brief-

wisselend lid van de eerste Belgi
sche medische vereniging, het 
Genees-, Heel- en Artsenijmeng-
kundig Genootschap, opgericht te 
Brussel op 30 september 1795 met 
als devies „Aegrotantibus". De ge
wezen bataljonschirurgijn publi-

Vani avement 

ceerde in de periodiek van deze 
prestigieuze vereniging — welis
waar in het Frans — tal van merk
waardige, voor die tijd revelerende 
en fel bediskusieerde artikels over 
heel- en vroedkundige onderwer
pen. In al zijn bijdragen valt de 
scherpe observatie op van zowel 
de klinische als van de sociale wer
kelijkheid, he*tgeen trouwens vele 
generaties plattelandsartsen na 
hem ten voeten uit zal kenmerken. 

Hij was ook lid — samen met de 
eveneens in het Nederlands schrij
vende J.F. Kluyskens — van de in 
het jaar X gestichte Société Médi-
cale de Gand, alsook van het Ge
nootschap ter bevordering van 
Genees- en Heelkunde te Antwer
pen, opgericht op 6 oktober 1796. 
De verhandelingen van deze 
laatste sociëteit (1797-99) versche
nen — naar het voorbeeld van tal 
van Noordnederlandse weten
schappelijke genootschappen 
(Rotterdam, Vlissingen, Amster
dam, Utrecht) die op het terrein van 
de natuurhistorie, genees-, plant
en scheikunde actief waren — vol-
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Het titelblad van het traktaat van dr. Petrus van Bavegem over de,,be
ruchte Keysers-snede". 
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ledig in het Nederlands. Want, zo 
vonden de leden van het Antwerp
se selekt gezelschap, ,,wy geloo-
ven dat niemand een vremde taal 
volmaektelyk bezit als hy de zyne 
niet grondig kent". 

Keizersnede 
Vooral op het terrein van de 

vroedkunde was Petrus Van Bave
gem een ervare klinikus en voor
stander van de keizersnede, die hij 
overigens vaak met sukses toe
paste. In zijn geïllustreerd Tractaet 
ofte oordeel-kundige aenmerkinge 
over de beruchte keyzers-snede, 
uitgegeven te Dendermonde in 
1773, gaf Van Bavegem een histo
risch overzicht van de toepassing 
van de keizersnede sedert 1500. 
Hij poogde vooral deze ingreep op' 
de ,,levende" kraamvrouw aan
vaardbaar te maken voor zijn kol
lega's én voor het lezende publiek. 
Zich steunend op tal van gezag
hebbende auteurs, waaronder 
zelfs de 16de-eeuwse A. Pare, trad 
hij op als een geducht tegenstan
der van de zogenaamde symphy-
seotimisten, onder wie Bernard 
Coppens. 

Naar het voorbeeld van de 
Fransman Sigault sneden deze 
laatsten bij misvormingen van de 
schaambeenderen of bij bekken
vernauwing of -vervorming (als ge
volg van rachitis) de kraakbeenver
binding door, hetgeen in de 18de 
en begin 19de eeuw bekend stond 
als een hachelijke onderneming 
(vooral omwille van de hoge posto-
peratoire sterfte). Aan de hand van 
gedetailleerde beschrijvingen van 
de positieve resultaten met de kei
zersnede, ontkrachtte deze dokter 
de talloze vooroordelen en de the
ologische bezwaren die reeds en
kele eeuwen binnen het kollektie-
ve bewustzijn van grote groepen 
van de samenleving tegen een der
gelijke ingreep bestonden. Verder 
wist Van Bavegem het geschikte 
instrumentarium en de werkwijze 
aan om de keizersnede tot een 
goed einde te brengen. 

Ofschoon deze ingreep vóór de 
verspreiding van de asepsiemetho-
de een hoge tol aan mensenlevens 
zou blijven eisen en de vrouwelijke 
sterfte binnen de leeftijdsgroep van 
20 tot 25 jaar voor cirka 1/5 tot 1/4 
bepaald werd door bevallingsstoor
nissen, verhoogde het traktaat van 
Van Bavegem de wetenschappelij
ke interesse voor de keizersnede in 
onze gewesten. De bijdrage van 
Van Bavegem is des te opmerkelij
ker daar zij geschreven werd ruim 
vijftien jaar-voordat hij een acade
mische graad behaalde! 

(Vervolgt) 
Hip 

Volgende week: 
dr. Van Bavegem 

en de landbouwproblemen 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 19 april 
D BRT1 - 16 00 
To be or not to be, film 
D BRT1 - 18 10 
Merlina, serie 
D BRT1 - 18 35 
De kleinste zwerver, serie 
• BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20 20 
Terloops 
C BRT1 - 21 05 
Obsessie, film 
D BRT1 - 22 35 
Sport op zaterdag 
n Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant 
D Ned 1 - 19 00 
Countdown, rock en pop 
D Ned 1 - 20 28 
Miami Vice, serie 
• Ned 1 - 21 15 
Verona, serie 
D Ned 1 - 21 40 
Nederland Muzlekland 
n Ned 1 - 22 30 
Nieuwslijn, info 
D Ned 1 - 23 10 
Twilight zone, kortverhalen 
D Ned 2 - 19 45 
Goldrush, kwis 
D Ned 2 - 20 25 
Wedden dat..., show 
D Ned 2 - 21 20 
Den Haag, natuurlijk; dok 
D Ned 2 - 2310 
The Elger Sanction, film 

Zondag 20 april 
D BRT1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 14 25 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 14 45 
Luik-Bastenaken-Luik, reportage 
D BRT1 - 17 10 
Met voorbedachten rade, serie 
D BRT1 - 18 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT1 - 20 40 
De man van twaalf miljoen, TV-spel 
D BRT 1 - 21 30 
Cinemanie, filmkwis 
D Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant 
D Ned 1 - 19 20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
D Ned 1 - 20 10 
De Soundmlx-playbackshow 
D Ned 1 - 21 20 
In 't hoist van de nacht, serie 
D Ned 1 - 22 10 
Verkiezing-special 
D Ned 2 - 20 55 
De Spaanse Burgeroorlog, dok serie 
D Ned 2 - 21 47 
Hier is... Adriaan Van Dis 
D Ned 2 - 22 43 
Spitting Image, satire 
D Ned 2 - 2310 
De vreemde geschiedenis van Yukio 
Mishima, dok 
D RTB1 - 12 00 
Faire Ie point, debat 

Clint Eastwood op weg naar de top van de Eiger m Zwitserland in,, The 
Eiger Sanction" Een moeilijker tocht dan de weg naar zijn recent bur

gemeesterschap (Zaterdag 19 april, om 23u 10 op Ned 2) 

Maandag 21 april 
D BRT1 - 18 30 
De Blauwe Planeet, dok serie 
D BRT1 - 20 10 
Christoffel Columbus, nieuwe sene 
D BRT 1 - 21 00 
Hepatotransplant, medische info 
D BRT 2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20 20 
Extra-time, sportinfo 
D BRT 2 - 21 35 
Vizier, over smalfilm en video 
D Ned 1 - 19 00 
The Fall Guy, serie 
D Ned 1 - 20 28 
Wallenberg, film 
D Ned 1 - 22 05 
Tros aktua 
D Ned 1 - 22 35 
Grand Piano, jazz 
D Ned 1 - 3 00 
Het geheim van de kluizen van Al Ca-
pone, rechtstreekts tot 5u. 
D Ned 2 - 19 27 
Bij Koos, info 
D Ned 2 - 20 37 
De speurder, serie 
D Ned 2 - 21 27 
De onderste steen, over geld 
D Ned 2 - 2207 
Den Haag morgen, debat 
D RTB1 - 20 05 
L'affrontement, film en debat over ge
zondheid en preventie 

Dinsdag 22 april 
• BRT 1 - re 10 
Carolientje, sene 
D BRT1 - 18 25 
Goochelen met Hans Kazan 
D BRT1 - 18 30 
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 
De magie van het beeld, dok sene 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20 25 
The Bradbury Theatre, serie 
D BRT2 - 20 50 
Argus, praatshow 
D BRT 2 - 21 50 
Het koninklijk museum voor Midden-
Afrika, dok 

D Ned 1 - 19 00 
The Cosby show, sene 
D Ned 1 - 19 25 
De zonen van de roze panter, strip 
D Ned 1 - 20 38 
De helemaal in je eentje show 
D Ned 1 - 21 55 
Hier en nu, info 
D Ned 1 - 22 35 
Hill street blues, serie 
D Ned 1 - 23 20 
Cheers, serie 
D Ned 2 - 1912 
Opgroeien op straat, dok 
D Ned 2 - 20 00 
Voor niks gaat de zon op, konsumen-
teninfo 
D Ned 2 - 20 55 
Panoramiek, info 
D Ned 2 - 21 30 
Morgen gaat 't beter, sene over de 
Ned film 

Woensdag 23 april 
D BRT1 - a i 8 00 
Tik tak en Plons, de gekke kikker 

BRT1 - 18.10 
Zeppelin, kindennfo 
D BRT1 - 18 35 
Xenon, sene 
D BRT1 - 20 10 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1 - 21 00 
Allemaal beestjes, dok 
n BRT 1 - 21 30 
Bill Cosby show, serie 
D BRT 1 - 21 55 
De verlokking van het Oosten, dok 
sene 

D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Uit je doppen, info 
D BRT2 - 20 20 
Fijn bedacht, film 
D BRT2 - 22 20 
België-Bulgarije, reportage 
D Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant en de Snorkels 
D Ned 1 - 20 43 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned 1 - 21 45 
Achter het nieuws, info 
n Ned 1 - 22 20 
De Speurder, serie 
D Ned 2 - 1912 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned 2 - 19 50 
Nederland C, kunstinfo 
D Ned 2 - 20 20 
De 1-2-3 Lotto show 

Donderd. 24 april 
C BRT1 16 00 
60 + , seniorenmagazine 
a BRT1 - 18 10 
De Smurfen, sene 
D BRT1 - 18 35 
Rondomons, jeugdfilm 
D BRT1 - 19 00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20 20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 20 55 
Panorama, info 
n BRT 1 - 21 45 
Dallas, sene 
D BRT2 - 19 00 
Radioverkeersgeleiding, info 
D BRT2 - 20 20 
De Outsiders, film 
D BRT 2 - 21 50 
Gezondheid, medische info 
D Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant 
n Ned 1 - 19 00 
De familie Robinson, stnp 
D Ned 1 - 20 38 
Een vak apart, dok 
D Ned 1 - 21 30 
Muzikale ontmoetingen, koncert 
D Ned 1 - 22 30 
Toren van Babel, praatshow 
D Ned 2 - 19 12 
Tussen kunst en kitsch, dok 
D Ned 2 - 19 50 
Vinger aan de pols, info 
D Ned 2 - 20 30 
Reis om de wereld in 80 vragen, kwis 
D Ned 2 - 21 35 
Opsporing verzocht 

Vrijdag 25 april 
D BRT1 - 1810 
Prikballon, kleuterinfo 
D BRT1 - 18 25 
Knappe koppen, sene 

D BRT1 - 1915 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT1 - 20 15 
Het einde van een imperium, dok se
rie over India 
D BRT 1 - 21 05 
Goede vrienden, sene 
D BRT 1 - 21 35 
Liedjes voor Bergen, show 
D BRT1 - 22 15 
So What?, jazz 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
n BRT2 - 20 25 
Premiere, info 
D BRT2 - 21 15 
Spaghetti House, film 
D Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, over stnps 
n Ned 1 - 19 25 
Avro's toppop 
D Ned 1 - 20 38 
In de hoofdrol 
D Ned 1 - 21 50 
„S"Pionnen, sene 
n Ned 1 - 22 40 
Avro's Televizier 
D Ned 1 - 2310 
M.A.S.H., sene 
n Ned 1 - 23 35 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned 2 - 20 00 
Girls on top, sene 
D Ned 2 - 20 55 
Politiek '86, over de verkiezing 
D Ned 2 - 21 25 
Lee Towers en Anita Meyer, koncert 
D Ned 2 - 22 50 
De hamer en het kruis, dok sene 
D Ned 2 - 23 40 
David met de ster, film 

Zaterd. 19 april 
The Eiger Sanction 

In deze film die Clint Eastwood in 
1975 zelf regisseerde, speelt hij de rol 
van een gewezen alpinist, die in ruil 
voor een waardevol schilderij de moor
denaars van een geheimagent moet eli
mineren (Ned. 2, om 23U.10) 

Zondag 20 april 
Kapitein Blood 

Amenk avonturenfilm uit 1935 met 
o a Errol Flynn en Olivia De Havilland 
De Engelse dokter Peter Blood wordt 
gestraft en als slaaf naar West-lndie 
gestuurd Maar Blood pikt de gevan
genschap met en trekt op rooftocht . 
(Ned. 1,om15u.55) 

Maand. 21 april 
Harry and Son 

Amenk film van en met Paul New
man uit 1983 Harry IS kraanbestuurder 
en in zijn beroep een echt kampioen 
Maar op een dag veroorzaakt hij bijna 
een ongeval omdat zijn gezichtsvermo
gen erg verzwakt is (RTBF 1, om 
20U.05) 

Dinsd. 22 april 
De Maagdenbron 

Film van Ingmar Bergman uit 1959 
Op weg naar de kerk wordt een meisje 
verkracht en vermoord door drie broers
rovers De dader vragen nadien onder
dak op een boerderij, toevallig de wo
ning van de ouders van het meisje 
(Télé2, om21u.) 

Woensd. 23 april 
Fijn bedacht 

In, ,The Fortunate Cookie" van Billy 
Wilder speelt Jack Lemmon de rol van 
Harry Hinkle Hij wordt tijdens een rug
bywedstrijd tegen het gras gemept en 
houdt er een hersenschudding aan 
over Zijn zwager (Walter Matthau), een 
advokaat, wil daar munt uit slaan (TV 
2, om 20U.20) 

Donderd. 24 april 
De Outsiders 

Van het boek waarop deze film van 
Francis Ford Coppola uit 1982 geba
seerd IS, werden in de VS alleen al meer 
dan 4 miljoen exemplaren verkocht Het 
IS een verhaal over weerbarstige tie
ners, arme jongens zonder familie en 
hun konflikt met kinderen van rijke af
komst (TV 2, om 20U.20) 

Vrijdag 25 april 
Spaghetti House 

Bnts-ltal komedie uit 1982 Nadat zij 
een Chinees restaurant hebben opge
kocht worden enkele Italiaanse obers 
berpofd en gegijzeld door een groep 
bandieten die in naam van een zoge
naamd Black Liberation Front een vlieg
tuig naar Cuba eisen (TV 2, om 
21U.15) 
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I 
Mijn buur is een 

vaantjesboer. Niet 
dat hij een inwoner 
is van het Vlaams
brabantse stadje 
Halle want zo 
noemt men de in
gezetenen daar. 

^ ^ ^ ^ 2 Nee, buur is een 
^ ^ B ^ f A echte boer die nog 
^ ^ ^ ^ ^ P ter bedevaart rijdt 
^ ^ B ^ ^ ^ en vandaar een 

^ ^ ^ ^ vaantje meebrengt. 
^ ^ ^ Toen il< verleden 
^ ^ ^ ^ week bij hem een 

^ ^ ^ lading vrolijlt geu
rend hooi ging op

halen viel mijn oogopzo'n nieuwpro-
cessievaantje en een vers takje palm 
tegen de oeroude eik genageld. 
Buur, die net zoals zijn kollega's tot 
de koeiespenen gemekaniseerd is, 
loopt de bedevaarten af; niet zozeer 
uit devotie maar omdat de oude boe
rin het beveelt. Zij vertegenwoordigt 
op het hof de voorzaten die vanuit de 
ovalen lijsten in de beste kamer met 
strenge blik het wel en wee be
heersen. 

Als de tijd daar is stapt buur naar 
de processies in de buurt maar ook 
ver daarbuiten. Zo heeft hij van de 
wereld gezien wat hij moest zien: de 
steden van zijn soldatentijd en de 
dorpen van de processies. Hij heeft 
Burst gezien en Herdersem en Grim-
minge en Ganshoren. Ja, zelfs Kort
rijk. Met Sint-Elooi werd in de paar-
denstallen een kaars gebrand tegen 
de nagelgaten, een andere naam 
voor de zweren op de paardepoten. 
Nagels heeft buur ook nog geofferd 
aan het beeldje van de bisschop-
smid. Buur weet er dus alles van. 

Vaantjes-
boer 

Op tweede paasdag gaat de reis 
naar Lembeek onder Halle, schrij
lings op de Brabander, de enige die 
het hof nog rijk is, want Lembeek is 
maar een stap ver. Daar wordt — nu 
nog — die vreemde heilige Veroon 
gevierd. Een godganse dag trekt de 
soldatenprocessie — want de 
meeste ruiters hebben ouderwetse 
uniformen aan — de dorpen van de 
buurt rond, wel zeven. Op elk hoeren
hof moet een glas gedronken. Wie 
eens is mee gegaan heeft vlug door 
waarom de bedevaart ook de zatte 
processie wordt genoemd. 

Desondanks zal buur zich wachten 
zonder vaantje thuis te komen. De 
oude boerin zou dat helemaal niet ge
past vinden. Uaar Hakendover is buur 
ook geweest, maar het wilde getrap
pel over de prille kouters stond hem 
zo niet aan. De palmezelprocessie 
van Hoegaarden ook niet. Een ezel is 
geen paard, 't Liefst van al trekt buur 
naar Halle. En doet dat zoals ze in de 
Vlaanders zeggen : „ 't Is niet genoeg 
van naar Halle te gaan, ge moet ook 
nog een vaantje meebrengen." In 
Halle kunt ge doen wat ge moet doen. 
Dat is: te zegenen gaan en voor de 
zwarte Lieve Vrouw een kaars bran
den. Ge kunt er voor de honderdste 
keer proberen de kanonballen te tel
len, j e kunt er eens goed eten ook, 
en de vrouw kan in de winkelstraat
jes naar de nieuwe dingen kijken. Ja, 
Halle is nooit ver weg uit het leven 
van buur. Te pas en te onpas zweert 
hij: ,,1k wil achterwaarts naar Halle 
gaan als 't niet waar is"... 

Ik weet het lezer, al deze verhalen 
zijn een beetje als het vaantje, ver uit 
de tijd. Maar eer de personal compu
ter het helemaal voor het zeggen 
heeft wil ik dat mijn dochtertje weet 
dat ,,Buur komt van Halle " evenveel 
wil zeggen als ,,zijn slip hangt uit"... 

Vt^t 
11 

Tot veler verbazing wellicht dragen sommige Fran
se cognacs Engelse namen, zijn bepaalde grote wijn
huizen Brits bezit, ook wat sherry- en portowijnen be
treft. Dat de Britten grote wijnliefhebbers en kenners 
zijn, is daarvan één reden, maar de historische rede
nen zijn anekdotisch interessant genoeg om er enke
le te vermelden. 

V AN Alcuinis tot York (735-
804), Engelands eerste 
wijnauteur, bestaan nog 

bedankbriefjes voor zendingen 
wijn, met aanwijzingen hoede wijn 
tijdens de reis diende behandeld te 
worden. De man stierf in de abdij 
van Sint-IVIaarten in Tours, toen 
reeds en bekend wijncentrum aan 
de Loire. Sint-Maarten zelf (316-
397) staat in de geschiedenis niet 
alleen genoteerd als de soldaat-
heilige die zijn mantel met een be
delaar deelde, maar ook ais uitvin
der van het snoeien van de 
wijnstok. Tijdens een inspektie-
tocht langs de wijngaarden bij 
Tours had zijn ezel de jonge scheu
ten van een aantal wijnstokken op
gegeten, waarover nogal wat her
rie ontstond. Alles keerde evenwel 
ten goede, toen bij de volgende 
oogste bleek dat de afgevreten 
stokken de rijkste vruchten 
droegen. 

In de periode van bijna 3 eeuwen 
waarin het zuidwesten van Frank
rijk aan de Engelse kroon behoor
de, zeilde elk jaar een wijnvloot va
nuit Bordeaux naar Engelse en an
dere Europese havens. Maar langs 
de kusten loerden vele kapers, zo
dat de wijnschepen in beschermde 
konvooien gingen varen, wat — 

naar sommigen historicimensen — 
het begin was van de Royai Navy. 

Bordeaux was al in de midde
leeuwen de grootste wijnstad ter 
wereld, maar ook een kosmopoliti
sche stad, waarin vele buitenlan
ders zich als vluchtelingen om po
litieke of godsdienstige redenen 
kwamen vestigen. Deze vreemde
lingen stortten zich op de wijnhan
del en verhandelden vaak wijn van 
andere herkomsten dan de 
Bordeaux-streek. Om de wijnhan
del van Bordeaux tegen deze prak
tijken te beschermen werden enke
le wetten uitgevaardigd waardoor 
de vreemdelingen verplicht werden 
zich buiten de stad te vestigen, ter
wijl ze hun wijn pas mochten ver
handelen als alle wijn van de au
tochtone Bordeaux wijngaardeige
naars reeds verkocht was. 

In deze middeleeuwse wijnwet-
ten gebruikte men de term ,,clai-
ret" om de echte Bordeaux te on
derscheiden van de meer donkere 
wijnen die de vreemdelingen in het 
binnenland inkochten en verhan
delden. In het Engels spreekt men 
nog altijd van ,,claret" om de oor
spronkelijke wijnen van de 
Gironde-oevers te duiden. 

^feef^je/en 

Een twintigtal lezers stuurden ons hun juiste ant
woord. Wij zochten inderdaad het gedicht,, Wanneer 
ik sterven zal...", geschreven door Karel van de 
Woestijne (1878-1928). 

Onder de inzenders werd H. Hollanders uit de Rooi-
gemlaan 487 te 9000 Gent geloot: deze week ontvangt 
deze lezer enkele boeken als geschenk. Proficiat! 

O NVERSTOORBAAR gaan 
wij door. Ook deze 125ste 
keer is de opgave eenvou

dig : wie schreef onderstaande ver
zen en hoe luidt de precieze titel 
van het gedicht? 
Afgrijselijk! In den valen sching van 
't zwartgestreepte westen 
en onder donkeren vlagenzwange-
ren hemel 
ijlt wanhopig een vlucht voorbij en 
jagend achtervolgen, 
en noodgehuil en zegekreet en 
staalklang 
verdoven klacht en rochel der 
gesmeierde gewonden, 
o Wanhoop! Deze vlucht waar sta

len ruiters 
in kerven, het is Gent dat ducht, 
der vrijheid laatste hope! 
Het zwaait een hand de Gentse 
Klauwaardsvane, 
het roept een stemme door 't ge
huil : ,,VVie helpt de goede poorters 
hun vrouwen en hun kinders we
derzien? 
Gent! Al die Meedoen hier! Gent, 
Gent!" — De vlucht splijt rond een 
molen... 

Uw antwoord moet ons vóór 
dinsdagochtend 29 april berei-
ker\:WIJ, „Meespelen (125)", Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. 
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Op 1 mei 1986 heeft in Watou het tweede Gregori
aans Festival plaats. Twaalf koren zullen de aanwezi
gen de kans bieden om de schoonheid en de spiritue
le waarde van de kerkmuziek naar waarde te laten be
oordelen. 

D IT tweede festival wordt ge
organiseerd naar aanlei
ding van het tienjarig 

bestaan van het gregoriaans 
O.L.Vrouwekoor van Abeie-Watou. 
Gereputeerde Vlaamse en buiten
landse koren verlenen hun mede
werking: hel Kölner Domkoor, De 
Schola Cantorum (Achel), het Ab
dijkoor van Grimbergen, de scho
la van de Brusselse St.Michieiska-
tedraal, het Leuvens Gregoriaans 
koor, het Gregoriaans Koor Ter-
bank (Heverlee), het koor ,,Ad Te 
Levavi" (Herent), het Gregoriaans 
St.Franciskuskoor (Izegem), het 
koor ,,Laudate Dominum" (Kort
rijk), de koren van de Sint-Janskerk 
en van de O.L.Vrouwkerk te Pope-
ringe en als gastkoor het Gregori
aans O.L.Vrouwekoor van Abele-
Watou zelf. 

Het festival wordt geopend om 
9u.30. Om 11 uur wordt er een la-
tijnse hoogmis opgedragen. De 
tweede auditie vindt plaats om 

14U.30 en de Festivaldag wordt 
besloten met het gezamenlijk zin
gen van de plechtige Maria
vespers en het Lof om 16u.30. 

Er kan een totaalreservatie wor
den bekomen voor de twee audi
ties, een warm middagmaal en de 
slotreceptie door overschrijving 
van 500 F op de bankrekening 850-
8985918-30 van het Gregoriaan 
O.L.Vrouwekoor, Moenaardestraat 
25 te 8978 Poperinge-Watou, met 
vermelding ,,Reservatie Festival" 
(057/38.81 24) 

ShortStory 
Alle beroepen zijn eerbied

waardig. Dus ook deze van 
scheve architekt, valse pro
feet, vieze apoteker, halve ar
tiest, rare apostel... 

(jonas) 
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De Flandrien uit Ierland is... 

De grootste 
van zijn 
generatie 

Sean Kelly is de grootste wielrenner van zijn gene
ratie. Daarover l<an echt geen twijfel meer bestaan. De 
wijze waarop hij Parijs-Roubaix naar zijn hand zette en 
won, was meesterlijk. In de klassiekers neemt de Flan
drien uit Ierland in zijn beste momenten Merckxiaan-
se allures aan. 

SEAN KELLY speelt met zijn 
tegenstanders, hij slaat toe 
waar hij wil Enkel met list 

kan hij worden verslagen 

Kampioenen 
van één dag 

Adrie Van der Poel, die toch ook 
echt sterk rijdt, bewees dit in de 
Ronde van Vlaanderen maar in de 
helletocht moest hij zich braaf 
neerleggen bij het meesterschap 
van de ongenaakbare Hij trok zo
waar de spnnt aan voor de meester 
en was ook nog zo lief de ultieme 
aanval van een verduiveld goed rij
dende Ferdi Van den Haute te 
counteren 

Van den Haute, Dhaenens en de 
ongelukkige Eddy Planckaert wa
ren onze beste vertegenwoordi
gers Dhaenens lokte de beslissing 
uit en werd mooi tweede Het is 
trouwens opvallend hoe moeilijk 
onze renners het hebben om kon-
tinuiteit in hun prestaties te leggen 
Vandaag is Wampers de uitblinker, 
morgen Dhaenen en Van den Hau
te en een week later treedt een 
Cncqueilion, een Matthijs, een Ser
geant of een Peeters op de voor
grond Kandidaat-kampioenen van 
een dag hebben we nog genoeg 
maar echte ,,groten" ontbreken 
Zeker nu Ene Vanderaerden zo 
schromelijk in gebreke blijft We 
kunnen ons voorstellen dat Peter 
Post momenteel zelden (of nooit) 
lacht Het zal hem nog niet eerder 
overkomen zijn drie klassiekers 
buiten kategorie zijn verreden en 
zijn manschappen hebben nog 
mets gewonnen 

Meer zelfs wanneer de klappen 
worden uitgedeeld schitteren ze 
door hun afwezigheid Inzonder 
zijn gekroonde kopman uit Lim
burg, die nog zal moeten groeien 
en karakter om echt bij de top te be
horen Om een Parijs-Roubaix te 
winnen moet je inderdaad tot op 
het tandvlees kunnen gaan 

Nuchtere 
jongen 

Kelly IS in aanleg vermoedelijk 
met zoveel sterker dan zijn konkur-
renten maar zijn wilskracht en ver
betenheid zijn ongewoon groot 

Vandaar zijn suksessen Kelly die, 
terloops gezegd, bedankte voor 
Gent-Wevelgem en omwille van 
zijn Spaanse werkgever koos voor 
de Ronde van Baskenland die hij in 
de gauwte ook nog meepakte 
Want Sean mag dan geen Merckx 
zijn, hij is ongetwijfeld veelzijdiger 
dan een Hinault en een Fignon en 
er ligt zo'n regelmaat in zijn top
prestaties dat hij een plaats ver
dient onder de allergrootsten De 
stille, nuchtere Ierse boerenzoon 
begint nu echt de verbeelding van 
de massa te beroeren Hij is een 
kampioen waar men wel simpatie 
moet voor gaan koesteren 

De sportweek 

Het trieste 
einde... 
DE voorlaatste speeldag van de 

voetbalkompetitie was gela
den met dramatiek Bovenaan en 
onderin de rangschikking Twee 
beslissingen zijn gevaillen Thor 
Waterschei en SK Lierse degrade
ren Volgend seizoen voetballen 
beide klubs in tweede in de scha
duw van een groot verleden 

Thor, dat in 1978 opnieuw zijn 
plaats innam onder de elite (na vijf
tien jaar vagevuur m tweede klas
se'), was het vlaggeschip van het 
Limburgs voetbal geworden Het 
eindigde een paar keer behoorlijk 
hoog in de rangschikking, het won 
de beker van België en het vierde 
zelfs Europese triomfen De toe
komst scheen gekonsoiideerd 
want de klub was erg populair in 
haar gouw en kon steunen op 
meerdere erkende talenten Pier 
Janssens, Lei Clysters, Eddy Voor-
deckers, Heinz Grundel en Larus 
Gudmundsson stonden op het ver
langlijstje van menige kapitaal
krachtige klub 

Thor overleefde de door onder
zoeksrechter Bellemans ingeluide 
, zuivering" echter met Nagenoeg 
de hele ploeg wordt geschorst om
wille van de omkopingsaffaire en 

Lees deze week in DE TOP VAN DE NANGA PARBAT 
Jan Vanhees en Lut Vivijs bereiden weer een spectaculaire 

expeditie voor Deze zomer willen ze de Belgische vlag planten 
op de top van de Nanga Parbat m de Himalaya 

ZOET ALS HET ENGELSE PLATTELAND 
Mode die haar inspiratie haalt in de Engelse countryside en uit 

romantische films die biezonder populair zijn 

LAAT DE TAFEL VOOR JE RIJDEN 
Het ver-van-mijn-bed-ontbijt de woonkeuken en de 

voorbereide schotels hebben de serveerwagen in de hoek gezet 
WIJ halen hem eruit 

VROUWEN VAN PAPIER 
Een eeuw vrouwen in de reklame van art nouveau-prentjes 

over femmes fatales tot zelfbewust en toch vrouwelijk 

WATER IN DE TUIN 
Een vijvertje met waterplanten maakt een turn veel levendiger 

De kostprijs van zo'n experiment is geen belemmering 

VERGETEN BIEREN 
De Belgische .spéciales' of ,ales" zijn volgens meester
brouwer Willem Van Herreweghen de rode wijn onder de 

bieren 

MEER MEREN DAN EEN MENS KAN 
TELLEN 

Een reisverhaal over Finland, een land waar afstand en tijd 
volkomen onbelangrijk worden Met een speciale 

reisaanbieding voor Weekendlezers 

LANG IS DUUR EN ONGEMAKKELIJK 
Mensen worden steeds langer En van lang zijn heb je heel veel 

ongemak en het jaagt je op kosten 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

de oprukkende krisisverschijnse-
len (minder volk en minder publici
taire inkomsten) deden de rest 
Thor had (en heeft) met genoeg 
zuurstof om stand te houden in de 
topklasse Er leven in Limburg nu 
eenmaal teveel ligaploegen op wei
nig ruimte en daardoor wordt er 
roofbouw gepleegd op het natuur
lijk potentieel Het is een tragische 
situatie dat de sportiefste provincie 
van het land volgend seizoen zeer 
waarschijnlijk van topvoetbal blijft 
verstoken 

Na drieëndertig 
jaar 
P IJNLIJKER nog is het wederva

ren van SK Lierse Dit boeg
beeld van het voetbal in de Ant
werpse Kempen was doorheen de 
jaren zestig en zeventig vaak een 
toonaangevende klub In zestig 
werd ZIJ zowaar landskampioen en 
tien jaren later werd meermaals ge
schitterd in Europese bekertornooi-
en Geen topklub toog met gerust 
gemoed naar het kleine, sfeervol
le Lisp Lierse SK, dat ons topvoet
bal Jan Ceulemans en Erwin Van-
denbergh schonk, stortte in vier 
jaar totaal in elkaar Het verschijn
sel IS naar ons gevoel met logisch 
te verklaren Wij kunnen nog 
steeds met begrijpen hoe een klub 
die tientallen miljoenen beurde ui 

rekordtransfers met eens een 
bescheiden rol kan vervullen in de 
eerste klasse Het heet dat de ver
eniging nu zal terugkeren naar de 
bron naar haar oorsprong Lierse 
zal het opnieuw, en nagenoeg uit
sluitend, moeten hebben van haar 
eens gereputeerde jeugdschool 
Daarom ook blijft trainer Boskamp 
het vertrouwen behouden Een 

wellicht wijze beslissing die er mis
schien kan toe leiden dan de klub 
sneller dan verhoopt terugkeert 
naar de klasse waar zij thuis hoort 
de eerste 

Want het wordt wennen in sep
tember en oktober zonder Thor en 
Lierse 

De waanzin 
tast toe 

IN de top van de klassering ging 
Anderlecht fataal in de fout 

Sporting versloeg zichzelf op een 
doldneste manier Natuurlijk speel
de sterk — de Kielploeg kwam in 
het aflopende seizoen van ver te
rug en hopelijk kan de wederop
bouw volgend jaar worden voortge
zet — maar Anderlecht scheen wel 
door waanzin aangetast Simpele 
ziel die we zijn kunnen we onmoge
lijk begrijpen hoe men er toe komt 
in een match van kapitaal belang 
een nieuwe speelwijzeouit te probe
ren Het gemak en de soepelheid 
waarmee de nederlaag werd gein-
kasseerd doet dan ook nogal wat 
vragen rijzen 

Anderlecht zit blijkbaar helemaal 
met verlegen met de testmatch(en) 
Elke meennkomst schijnt welkom 
Voor ons met gelaten maar hope
lijk neemt niemand het ons kwalijk 
dat we ons met langer wensen op 
te winden over een wel erg vreemd 
verlopende titelwedstrijd Een 
voorstel gericht aan de voetbal
bond bepaalzelf de plaats en het 
tijdstip van de eventuele testmatch 
(een, want anders krijgen de arme 
supporters die toch maar blijven 
betalen mets te zien) en eis de re
cette op voor de bond Die kan er 
dan de echt noodlijdende klubs 

Beerschot-schutter Wim Hofkens 
(ex-Anderlecht-speler) Moet Arie 

Haan hem nu haten '> 

mee verder helpen Want Ander
lecht zoveel IS duidelijk, leeft op 
een ander niveau op het Europe
se De eigen kompetitie waarvoor 
de gewone man zich maandenlang 
wekelijks uit de naad loopt, is bij
komstig geworden 

Ander pikant detail omtrent de 
konmginneploeg van ons voetbal 
maandenlang al klaagt men steen 
en been omdat hooguit een echte 
spits deel uitmaakt van de ruime 
spelersgroep Erwin Vandenbergh 
En precies in de match waarin de 
titel kan worden gewonnen moet 
diP geboren aanvaller langs de lijn 
blijven Indien U dit met begrijpt 
beste leze, kent U er echt mets 
meer van dan wij 
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„Fazant" van Van Herreweghen-Van Saene 

De schoonheid 
van de vergankelijkheid 

13 

Op een ogenblik dat de diskussie omtrent sponso
ring van kuituur door de overheid en of door het privé-
mecenaat oplaait is daar het initiatief van Cultura. De
ze instelling ,,van openbaar nut" werd in 1958 opge
richt door Maurits Naessens, Herman Liebaerts en Jan 
Van Lerberghe. Cultura ging recent (van Paribas) in an
dere handen (naar Ecoval NV) over en pakte meteen 
uit met de merkwaardige publikatie:,, Fazant", kwatrij
nen door Hubert Van Herreweghen en illustraties van 
Maurits Van Saene. Of tot welke grootse rezultaten de 
samenwerking bedrijf--kunstenaar(s) kan leiden... 

V AN HERREWEGHEN en 
Van Saene werden beiden 
65 jaar geleden in dezelfde 

streek geboren. De eerste in Pa-
mel, de andere in Ninove, even bui
ten Brabant; zeg maar het Pajot-
tenland. Beiden zijn hun hele leven 
lang met schone kunsten bezigge-
weest, sterk streekgebonden — in 
de goede betekenis van het woord 
— en bovendien vrienden geble
ven. De uitgave moet dan ook als 
een soort vriendenboek en verjaar
dagsgeschenk bekeken worden. 
Maar de uitgave is natuurlijk meer 
dan dat. 

Achteruitkijkspiegel 
„Fazant" is vooral een sinteze 

van het werk van de twee kunste
naars, een achteruikijkspiegel. Bo

vendien IS het een staaltje van 
geslaagde boekarchitektuur en 
drukmanskunst. 

Een sinteze omdat de 24 kwatrij
nen van Van Herreweghen een se-
lektie zijn van de vele korte gedich
ten die de dichter in zijn lange poë
tische loopbaan heeft neergepend. 
Het vierregelig vers heeft Van Her
reweghen steeds aangetrokken, 
het is een discipline die door zijn 
beknoptheid een grote taalvaardig
heid vereist. Hoe gebalder, hoe uit
dagender de opdracht om idee en 
vorm m mekaar te passen. Van 
Herreweghen, die ook in zijn,,grote 
poëzie" een speler met woord en 
vorm is, moet als een van onze 
beste kwatrijndichters beschouwd 
worden. 

ADVERTENTIE 

Jozef 
Deleu: 

«Het zijn altijd slechte tijden geweest 
voor de cultuur. Maar nu zijn ze nog 
slechter!» meent de hoofdredacteur 

van Ons Erfdeel. Een gesprek over de 
mistroostigheid en de sufheid van 

ons cultureel leven 
deze week in 

denieuwe 
Verkrijgbaar bij uw krantenverkoper vanaf morgen. 

42 fr. 

,,De schande 
van het leven"... 

Wat de inhoud betreft, bevatten 
de kwatrijnen de tema's die Van 
Herreweghen ook in zijn ander 
poëtisch werk met graagte behan
delt : de verbondenheid met de aar
de, de liefde, de dood. Kortom het 
misterie van ons bestaan. ,,De 
schande van het leven" zoals de 
dichter het ooit noemde... 

Wie het boek hanteert, en dat is 
gezien zijn omvang wel het juiste 
begrip, merkt dat taal en tekening 
niet van mekaar te scheiden zijn 
want waar de dichter de gang van 
het leven beschrijft tekent de schil
der land en zee en lichaam. En het 
valt nogmaals op hoe de lijnen van 
deze onderwerpen mekaars gelij
ke zijn. 

Maurits Van Saene was tot zijn 
pensionering prof. Atelier voor 
schilderkunst aan het Schaart)eek-
se St.-Lukas. Generaties jonge 
kunstenaars bereidde hij voor op 
een artistieke loopbaan net zoals 
hij ooit geschoold is geworden door 
de legendarische broeder Emiel en 
later door Jean Brusselmans in 
diens atelier Tot Van Saenes be
langrijkste opdrachten behoren de 
fresko's in Civitas Dei op de Expo 
'58 Van Saene spreekt zich in zijn 
landschappen, marines en figuren 
tot de essentie uit. Een wonderwel 
samengaan met de kwatrijnen van 
Van Herreweghen dus. 

Vaderland 
,,Fazant" is opgebouwd rond 

vier tema's. Het eerste heet Vader
land („Zacht aan de zachte zijde,/ 
hard aan de ruige kant,/ bekrom
pen, bevend, wijde,/ geweldig klein 
vaderland.^Van Saene illustreer
de deze ciklus met zijn Brabantse 
heuvellandschappen, nog sober
der dan de reeds zeer eenvoudige 
lijnen waarmee hij Van Herreweg-
hens tekst ,,Geuze en Huma
nisme" illustreerde, een lezing 
waarmee de dichter eind 1955 de 
leden van de Brusselse Vlaamse 
Klub vergastte. 

Beven 
,,Leven is beven, ik beef altijd,/ 

Piet Van Waeyenberge (Cultura), 
Hutjert Van Herreweghen en Mau
rits Van Saene: tevreden met 
feestelijke „Fazant"... 

(foto Pau4 Van Oen Abeele) 

voor de stilte en voor 't laweit,/ voor 
die 't ene en 't andere zijt,/ gij, die 
mij likt, dan bijt." 

Deze ciklus is getx}uwd rond het 
tema Liefde en gaat vergezeld van 
fraaie naakten en beklemtoont de 
vrouwelijke schoonheid, als 
bestendigde bron van mannelijke 
fantazie, liefde en... leed. 

Kruiwagen 
Van Herreweghen zou Van Her

reweghen niet zijn waren ook de te
ma's Geloof en Misterie onbehan
deld gebleven Dat gebeurt onder 
de ietwat eigenaardige titel Kruiwa
gen. Daaruit het vers Emmaüs:,,Er 
zijn herbergen waar ik kwam,/ te 
voet, met de trein, met een bus,/ 
tussen Oplombeek en Schiedam,/ 
maar ik zoek die van Emmaus." 

Deze ciklus toont de strakke ma
rines van Van Saene. 

Vonnis 
in de vierde en laatste ciklus be

handelt Van Herreweghen het te-
ma van de Dood. Het kreeg de titel 
Vonnis mee. 

Zelfs wie het werk van Van Her
reweghen slechts oppervlakkig 
kent zal weten dat de dood een van 
de steeds weerkerende onderwer
pen IS. Men leze in de bundel Aar
dewerk het gedicht ,,Graf" 
om te begrijpen hoe sterven in het 
leven van de dichter nooit ver weg 
is. 

Vreemdsoortig lief 
Het slotvers Fazant, vanwaar de 

naam voor de uitgeiye, verklapt hoe 
fraai (zelfs „vrolijk...) de dood wel 
zou kunnen zijn. 

„Hoe vrolijk is de dood,/ en mooi, 
waar de fazant,/ bruin goud, één 
veertje rood,/ te bloeden ligt op 't 
land." Wie dit herfstig geborstelde 
kleinbeeld leest en ziet weet dat de 
dichter door deze schone schijn het 
gruwelijke van de dood beklem
toont. 

Deze laatste reeks kwatrijnen is 
vergezeld van uit zwarte achter
gronden uitgespaarde naakten, het 
lijken wel lichtgevende gedaanten. 
Eenzelfde uitsparen kent ook Van 
Herreweghen bij het „uitzuiveren" 
van zijn tientallen teksten die hij 
dag (en nacht) schrijft. 

Het is de lezers (en de kijkers) 
van „Fazant" nauwelijks opgeval
len dat door de vier cikli de letter
tekens van mager naar vet zijn geë
volueerd, net zoals de illustraties 
van eenvoudige lijnen naar zware 
volumes. Mede door deze spits
vondige opbouw IS ,,Fazant" een 
toch wel merkwaardig boek gewor
den. De meer dan perfekte uitvoe
ring en de versmelting van woord 
en beeld hebben van deze bibliofie
le uitgave een vreemdsoortig lief 
boek gemaakt. Dit kon slechts door 
een gelukkig samengaan van 
privé-mecenaat, kunstenaars en 
ambacht Toch zou een minder du
re versie van „Fazant" ten zeerste 
welkom zijn. 

(M.V.L.) 

— Fazant, kwatrijnen door H. Van 
Herreweghen, tekeningen door M. 
Van Saene, ontwerp F. Boudin, zeef
druk door Peter Bekeert. Uitg. Cultu
ra, Eikelenbergstr. 20 te 1710 
Dilbeek. 
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Wegwijzer naar 
de VU-Toekomstdag 

Openbaar Vervoer 
Aan het Centraal Station bus 17 ne

men. Deze brengt U in 30 minuten aan 
de UIA. 

Met de wagen: 
E3 - vanuit richting Gent 

Onmiddellijk voorbij de Kennedy-
tunnel afslag richting Brussel (Al 2). 
Door de „Jan de Vos-turfnel" en over 
de viadul<t van Wilrijk. Bij het afrijden 
van deze viadukt, rechts de weg voor 
het lokaal verkeer nemen en aan de 

eerste verkeerslichten links afslaan 
naar „Wilrijk-Neerland". Verder de 
wegw/ijzers van de „Universitaire Instel
lingen Antwerpen" volgen. 
E3 - vanuit de richting Turnhout 
en Hasselt 

Op de Ring rond Antwerpen afslag 5 
nemen en volgen in de richting 
A12-Brussel (NIET E19 of E10I) 

Door de tunnel en over de viadukt van 
wilrijk, bij het afrijden van de viadukt, 
rechts de weg voor lokaal verkeer ne
men en aan de eerste verkeerslichten 

Het partijbestuur 
deelt mee... 

Na af loop van het Volksunie-part i jbestuur van maandag 14 april 
1986 heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

ACW-kongres 
De Volksunie ervaart het ACW-

kongres als een doorgestoken kaart. De 
top van het ACW en van de CVP spe
len een misleidend spelletje onder één 
hoed. De leden aan de basis mogen wel 
eens op tafel slagen, maar de kaarten 
zijn tussen Dehaene en de ACW-top al 
lang verdeeld. 

Bovendien heeft de VU twee bijko
mende opmerkingen. 

Ten eerste vraagt de Volksunie zich 
af of het ACW-kongres kadert in een al
gemene restauratiepolitiek, die de ver
zuiling versterkt. De polarisatie van de 
maatschappij wordt bewust na
gestreefd. Daartegenover stelt de Volk
sunie het model van de samenhorig
heid. In dit model heeft een arbeiders
beweging, en dus ook de kristelijke, 
duidelijk een rol van drukkingsgroep te 
vervullen. Zij zou echter haar zelfstan
digheid ten overstaan van de politiek 
moeten bewaren en dus ophouden het 
verlengstuk te zijn van één enkele po
litieke partij. 

De VU en trouwens vele ACW-leden 
uit de verschillende organisaties, willen 
dat het inwendig politiek pluralisme van 
de arbeidersbeweging geëerbiedigd 
wordt. 

Een tweede opmerking slaat op de 
houding ten overstaan van de sanering 
van de openbare financiën. De Volksu
nie stelt terzake vragen omtrent de hou
ding van het ACW. Deze organisatie 
geeft de indruk veeleer op te treden als 
de belangenverdediger van haar struk-
turen, waarvoor zij de enorme subsi
diestroom bewaard wil zien. Desnoods 
zal de ACW-top de saneringen nemen, 
zelfs als haar eigen leden daan/oor heel 
zwaar moeten inleveren. 

TV-konfrontatie KS 
Met verbazing stelt de VU vast dat tij

dens tijdens deze TV-konfrontatie met 
geen woord werd gerept over het gelij-
kleggen van de lat tussen Vlaanderen 
en Wallonië. Uit alle cijfergegevens 
blijkt toch duidelijk dat de Waalse voor
rechten ons meer kosten dan de Lim
burgse Steenkoolmijnen. 

Ten tweede stellen wij vast dat pre
mier Martens wel voortdurend verklaart 
dat Vlaanderen in verband met de KS 
zijn eigen verantwoordelijkheid dient op 
te nemen. In het TV-debat echter kwam 
geen enkele Vlaamse instantie aan 
bod. Een Belgisch staatssekretaris 
werd met Belgische syndikaten gekon-
fronteerd. Niemand van de Vlaamse 
Regering en niemand van de Vlaamse 
Raad kwam er aan te pas. De Volksu
nie protesteert trouwens tegen hef feit 
dat vóór een paar weken een TV-
konfrontatie tussen de Vlaamse partij
en over de KS, ondermeer door staats
sekretaris Aerts, werd afgewezen. 

Aerts vraagt meer duidelijkheid inza
ke het KS-dossier. Dit is de reinste hy-
pokrisie. Want het is in de eerste plaats 
Aerts zelf die als staatssekretaris voor 

Energie duidelijkheid moet brengen. Hij 
is overigens verantwoordelijk voor heel 
wat onduidelijkheid. Het is immers 
Aerts die al verklaard heeft dat de indek-
sering van de werkingsenveloppe 8 en 
zelfs 13 miljard zou opbrengen, terwijl 
hij nu slechts spreekt over 3 miljard. 

links afslaan naar,,Wilrijk-Neerland". 
Verder de wegwijzers van de „Univer
sitaire Instellingen Antwerpen" volgen. 
A l2 - vanuit de richting Boom 

1 km voorbij het kruispunt 
Hemiksem-Kontich, ter hoogte van het 
bedrijf Atlas Copco, rechts de weg voor 
het lokaal verkeer nemen en aan de ver
keerslichten rechts afslaan naar 
,,Wilrijk-Neerland". Verder de wegwij
zers van de ,,Universitaire Instellingen 
Antwerpen" volgen. 
El 9 - vanuit de richting Mechelen-
Brussel (vroegere E10) 

Ter hoogte van Kontich, afslag 7 ne
men in de richting Antwerpen. Aan de 
tweede verkeerslichten links afslaan 
naar Aartselaar. Na 2 km rechtsaf en 
verder de wegwijzers van de ,,Univer
sitaire Instellingen Antwerpen" volgen. 

Parkeren 
Parking 3 en 4 op de campus van de 

UIA. 
De VU-afdeling Antwerpen zorgt voor 

de nodige bewegwijzering, waarvoor 
onze gemeende dank! 

Telefoonnummer 
Toekomstdag 
03-828.85.03 

ZCKK€RC3€ 
Werkaanbieding 

* GrafikusA2 gezocht voor tijdelijke 
opdracht tussen half april en 31 dec. 
'86. Werkgelegenheid VI. Brabant. Inl 
016/25.47.88 of 016/23.53.56 

10 Redenen om niet 
in Antwerpen te zijn 

,,lk moet een varken slachten 
Ik moet op mijn vrouw passen 
Ik moet bekomen van de Vlaamse strijd 
van vorige dagen 
waar ik van in mi/n bed 

van in de sofa 
van voor de teevee 
van achter de krant 

aan deelgenomen heb. 

Ik moet het woord voeren 
in mijn bestuur 
waar ik de vurigste ben 
Ik moet naar Borussia Dortmund 
dat speelt op 't Zandeken te Kluizen 

Ik moet rusten 't is zondag 
Ik ga niet, onze voorzitter gaat ook niet 

en onze schepen knipt een lint 
van de 10e kassei te Luttele 
waar hij zeven stemmen raapt 

Ik ben moe, ik zie 't niet zitten 
duizend jaar oud ben ik 
versleten, opgepeuzeld, 
een rammelend bekken van sjagrijn 
lusteloos vlees gestapeld in een zak 

Ik moet mijn lief gaan zoenen 
't is immers april in Portugal 

Ik heb een uitnodiging gekregen maar ze 
•i staat op de kast naast een tinnen bord 

,,Vlaendren die Leu" 

I Eén reden om in Antwerpen te zijn 
I De nederlaag voorbij 
1 we beginnen opnieuw 
I en't gejank baat niet" 
I Paul Van Grembergen, senator 

1 

m 

i 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Ell<e weel< 1 gratis weelieindje 
vakantie met WIJ 

A^'*ex 

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

Met negende weekend op rij 
werd deze week door Hugo 
Schiltz uit de wonderdoos gevist. 
Onze fotograaf legde dit vrolijke 
moment op de plaat vast. Vlug 
gekeken: en daar kwam Hedwig 
De Brouwer uilt de bus. In Meer-
donkdorp 18 te Meerdonk mag 
Hedwig reeds naar drie gevallen 
uitkijken voor een weekeindje va
kantie met ,,WIJ" in Duits-Oost-
Belgiè. Proficiat! 

Wie is de 
volgende? 

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

^§«*~«* 

^et^ 'n Vieren. 

^ " ^ ^ . O K ^ , 

V/oor nieuwe WIJrabonnees 

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

Elke vr jdag 

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

De data van de trekkingen 

April: 18 april voor de nieuwe 
abonnees, 28 april voor de 
wervers 

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

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

De weekend5 gaan in vanaf 1 oM 1986 
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Stad Izegem - politiepersoneel 
Openstaande betrekking 

Aanwerving van een Adjunct-commissans van Politie 
Voorwaarden: 
1 Belg zijn 
2 Van onberispelijk gedrag en zeden zijn 
3 De burgerlijke en politieke rechten genieten 
4 In regel zijn met de dienstplichtwetten 
5 De minimumleeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de maximumleef 

tijd van 50 jaar niet overschreden hebben 
6 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten voor het ambt 
7 Houder zijn van een getuigschrift van volledig middelbaar onderwijs 

of van een gelijkwaardig getuigschrift 
8 Voldoen aan de voorwaarden vastgesteld bij KB van 12 04 65 
9 Slagen in een vergelijkend examen 

De aanvragen, vergezeld van een afschrift van de vereiste bekwaam-
heidsgetuigschrrften of diploma's, moeten bij een ter post aangetekend 
schrijven ten laatste op 05 05 86 aan het College van Burgemeester en 
Schepenen toegestuurd worden 
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de personeelsdienst 
van het Stadhuis, Korenmarkt 10, 8700 Izegem 

(Adv 70) 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
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 Vlaanderenin de spi ts ' " door Kol 
H Candries In de Oude Dekenij (bij St Maartenskerk) om 20u Bij
drage 20 fr leden-WB, 40 fr met-leden Org VVB 

18 IZEGEM: Bestuursverkiezingen voor de Izegemse VU-afdeling, in het 
Vlaams Huis, tussen 18 en 21 uur 

18 DIKSMUIDE: Een etentje en/of babbel met Toon Van Overstraeten 
in zaal Zonnestraal, Woumenweg te Diksmuide Om20u Deelname-
pnjs 325 fr (mosselen of biefstuk-frieten en 1 konsumptie) Inschnj-
ven bij Jan Colaert (051/50 10 66a, Adelson Decat (51/55 53 20) en 
Gaby Laridon (051 /50 18 87) Wie met aan maaltijd deelneemt wordt 
verwacht om 21 u Toegang gratis Org Vlaamse Kulturele Vrien
denkring Diksmuide 

18 ASSEBROEK:ConcertmethetVeremanskoorol V RogerDeruwe,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 m kafee St Elooi Deelname 
in de onkomsten 350 fr Inschrijven bij B Van Vlaenderen (35 21 92) 

20 SINT-MICHIELS: „Kortrijk beter leren kennen" Daguitstap met rond
leiding Org vzwTrefpunt-Smt-Michiels Inlichtingen bij H Gevaert, 
tel 050/38 53 38 

21 IZEGEM: Voordracht door Koen Baert, sekretaris IJzerbedevaartko-
mitee, over de gevolgen van de repressie Om15u 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 LOPPEM: Hoorzitting in het,,Ontspanningscentrum", A van Ca-
loenstraat2 Aanvang 20 uur Iedereen van harte welkom Kom zelf 
uw vragen stellen Org VU-Loppem 

25 ZUIENKERKE: Vlaginhuldiging door Vic Anciaux in ,,De Spekplan-
ke", Nieuwmunster-dorp Daarna bestuursverkiezingen, gevolgd door 
mosselmaaltijd 250fr per persoon Inschrijven tel nr050/41 22 98 
(Geert Dejaegher) 

25 MEULEBEKE: ,,Werk m 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 m 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-Assebroek 

27 DIKSMUIDE: Busreis naar het Zangfeest m 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 Pnjs voor de 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 + genummerde zitplaats derde rang Bij R An-
seeuw 059/27 78 70 tegen 45Qfr, inb reis -i- ongenumm zitplaats 

27 KORTRIJK: Naar Zangfeest Kaarten bij Giel Seynaeve 056/35 40 84 
en Guido Verreth 056/22 57 03 Vertrek 12u30 aan 'f Voske met 
autobus Prijs reis -i- kaart 550 fr 

MEI 
1 WIELSBEKE: 9 familie-autozoektocht van de VU en Vlaamse Vrien

denkring Mm 100 000 fr prijzen, o a reis 2 pers 8d Mallorca In-
schnjving en start in cafe De Klokke, Markt te Ooigem tussen 12 en 
14uur Deelname-200fr/wagen Mede-inzittenden74fr 

Uiterste VU-raadsleden samen 

Ontmoetingsdag 
Voeren-Komen-Wervik 

Op zaterdag 12 april jl kwamen te 
Wervik en te Komen de uitersten van de 
Taalgrens samen op initiatief van de 
Vlaamse Kring Wervik-Geluwe m sa
menwerking met de plaatselijke VUJO 

Om 12 uur verzamelden de aanwe
zigen zich voor een busrit Werner Ler-
nout uit Geluwe reeds het gezelschap 
naar het Vlaams Ontmoetingscentrum 
Huize Robrecht van Kassei te Komen, 
waar in het,,Vlaams Schooltje van Ko
men" gegeten werd 

Nadien volgde een pannelgesprek, 
bestaande uit Paul Sergier (Komen), 
Jan Deweer, moderator en inleider en 
de Voerense VU-gemeenteraadsleden 
Mia Vandeperre-Vanuytven en Jean 
Duysens 

Eerst werd m 't kort de historiek van 
de taalgrens en de faciliteiten behan
deld Achtereenvolgens werden 
besproken 

De wijzigingen die deze teweeg
brachten Het deel dat van Vlaanderen 
naar Henegouwen ging (het huidig 
kant Komen, dat toen gekreeerd werd, 
en Moeskroen) en Voeren dat van de 
prov Luik naar het Arr Tongeren over
hevelde en dus Limburg werd 

Tweede onderwerp Wat betekenen 
de faciliteiten in uw eigen gemeente en 
wat ervaart U er door' Het is met ge-

20 jaar 
Vagantes Morborum 

Op vrijdagavond 18 april viert het be
kende Brugse zangkoor ,,Vagantes 
Morborum" zijn twintigste verjaardag 
Het wordt een feestelijk koncert in de 
Provincieraadszaal te Brugge, rond het 
tema Lente" 

Wie dit muzikaal treffen wil meema
ken moet zich haasten Voor kaarten 
van 250 f r per persoon kan men terecht 
op het sekretariaat. Beenhouwersstraat 
38 te 8000 Brugge (tel 050/33 69 76) 

makkelijk hier bondig deze ervaringen 
samen te vatten Duidelijk is dat, waar 
het te Komen sedert ,,De Heksen van 
Komen" iets beter gaat, het met,,Hap
part" in Voeren helemaal met gaat' al
dus de Voerense gemeenteraadsleden 
In Voeren wordt automatisch alles wat 
aan faciliteiten bestaat misbruikt' 

Andere punten van de bespreking 
waren faciliteiten, stommiteiten en het 
zelfbestuur Deze problematiek ligt na
tuurlijk anders in Voeren en in Komen 

"In Komen, zegt P Sergier in eigen 
naam, staat de zaak Voeren regelrecht 
tegen die van Komen De afschaf mag 
er tenzij alle Vlaamse Komenaars 
durven uitkomen voor wat ZIJ zijn Maar 
hoeveel durven dat ' 10%" 

Voor de VU-gemeenteraadsleden uit 
Voeren is afschaf faciliteiten, wellicht 
een aansporing om de Vlamingen ak-
tiever te maken' 

Nadien volgde de bustocht door het 
Waalse kanton Komen 

Nadien ging het langs Le Bizet (gren
sovergang) op Belgisch gebied langs 
LeTouquet naar Waasten Indestreek 
heeft men de grootste en modernste 
steenbakkerijen van België en te 
Waasten het aarde- en ceramiekbedrijf 
En dan gestopt te Waasten Hieronder 

de toren vdii ue St -Pieter en Paulus-
kerk ligt de in 1924 ontdekte crypte, 
waarvan een het grafmonument zou 
bevatten van Robrecht van Kassei 

Over Neerwaasten ging het dan naar 
Komen om daar even de moderne sluis 
op de Leie te bekijken 

Tenslotte terug te Wervik, waar de 
aanwezigen opgewactrt werden voor de 
officiële receptie door het stadsbestuur 
Daar werden wij ontvangen door burge
meester Deconinck, VU-schepenen 
Martens en Claeys en VU-gemeente
raadsleden Maddens en Vandamme 
VU-OCMW-voorzitter Lecoutere en de 
CVP-raadsleden Durnez en Van
damme 

Op hun beurt dankten de Voerense 
gemeenteraadsleden voor de hartelij
ke ontvangst te Wervik 

Nadien overhandigde schepen Roos 
Martens-Lernout een geschenk aan de 
Voerenaars en werd de receptie beëin
digd met een drmk en aan de ingang 
van het Stadhuis, de Vlaamse Leeuw 
gezongen door alle aanwezigen Het 
avondfeest werd gevierd in 't Kapittel 

Schepen R Martens-Lernout nam er 
het woord en overhandigde de Voeren
se VU-gemeenteraadsleden er nog een 
geschenk 

Schepen Lernout vertelde de gasten 
over de VU-werking in Wervik, over de 
bestuursverkiezingen, stelde de nieu
we afdelingsvoorzitter Urbain voor en 
bedankte de gewezen voorzitter Herve 
Het verbroedenngsfeest was daarmee 
verre van gedaan' Dit taalgrenstreffen 
was een prachtig familiefeest maar te
vens een blijk van de vastberaden VU-
werking van de uitersten van de taal
grens Tekst en foto Jean Herfs 

Er beweegt wat in Izegem 

Aorta: plastische icunsten 
met ongewone materiaien 

Tot voor kort vond je de naam Izegem 
met zo vaak in de kunstagenda's Het 
ontbreekt er met aan kunstverzame
laars met indrukwekkende kollekties 
die evenwel met of zelden naar buiten 
komen Voor het overige was er een 
rust waar niemand hoog mee kon oplo
pen Het IS bijna 20 jaar geleden dat de 
jongerenwerkgroep Kontrast '67 van de 
grond kwam Maar die kende een 
kortstondig bestaan Een kunstgalerij 

KIppenIcaarting 
te Brugge-Noord 

Brugge-Noord nodigt allen uit, 
leden, met leden en alle sympathisan
ten, op de vierde Vlaamse kippenkaar 
ting Brengt gerust heel de familie mee, 
hoe meer volk, hoe meer vreugde De
ze kaarting gaat door in ons lokaal 
, Cafe Breughel" bij .Carineen Etien-
ne" St Pieterskerklaan 2, 8000 Brug
ge Rechtover de kerk van St Pieters 

,,Bieden of manillen" op vrijdag 25 
apnl 1986, om 20 uur 

Men mag eigen maat mee brengen 
Inleg 60 fr per persoon 

Voorverkoop te bekomen bij de 
stuursleden R Hillewaere Bommelbe-
kestr 39, 8000 Brugge, tel 
050/33 90 88, J Debusschere Gand-
hyplein 23, 8000 Brugge, V Vernieu-
we, Everaertstr 68, 8000 Brugge, tel 
050/33 92 75, A en G Torfs, Sikkelstr 
52, 8000 Brugge, A Buysse, Dudze-
lesteenweg 34, 8000 Brugge, tel 
050/33 13 91, R Notredame, Werfstr 
80, 8000 Brugge en m ons lokaal 
„Breughel", St Pieterskerklaan 2, 8000 
Brugge, tel 050/31 09 92 

in het centrum kon het enkele jaren vol
houden en verdween toen 

Toch beweegt er wat 
Het bedrijf Clement heeft de jongste 

jaren al enkele prestigieuze ten 
toonstellingen opgezet Bij het kasteel 
,,Blauwhuis" gaan in de ,,Orangerie" 
geregeld eksposities door van hoge 
kwaliteit Het meest vooruitstrevende 
initiatief is momenteel AORTA 

Niet traditioneel 
Sedert enkele maanden huurt de ge

lijknamige vzw een stuk van een vroe
ger bedrijf in de Roeselarestraat De 
ruimte heeft iets van een bunker kale 
muren veel beton en daarbovenop al
les hard wit geverfd Geen spots, geen 
tipische akkomodatie, wel een grote 
leegte die elke kunstenaar moet opvul
len en tot leven brengen Je merkt het 
al geen traditionele galerij dus 

Aanvankelijk was het de bedoeling 
uitsluitend met en rond tekstiel te wer
ken Voelden de AORTA-mensen aan 
dat dit te beperkend zou zijn ' Ze zoe
ken het nu in de richting van werk met 
allerlei met-traditionele materialen 
Mark Geysen geeft de start met objek-
ten die een primitieve Afrikaanse we
reld oproepen met huiden, bogen, spe
ren fantazienjke bladmoetieven enz 
Afrika is herkenbaar en teven geïdea
liseerd als het primitieve, het vegetatie 
ve, de wereld van de natuurlijk band 
tussen mens en natuur Het werk van 
Mark Geysen doet speels en subtiel aan 
en zal, ondanks de ongewone maten-
alen niemand shockeren Het is tevens 
een fraai spel 

De tentoonstelling loopt nog tot eh 
met 27 april AORTA is gelegen in de 
Roeselarestraat 102 en is alleen op za
terdag en zondag toegankelijk 
Enk Vandewalle 

Vic Anciaux 
liuldigt 
afdelingsviag in 
te Zuienlceri(e 

Precies een jaar geleden werd de 
VU-afdeling Zuienkerke opgericht Op 
vrijdagavond 25 april wordt dit feit ge
vierd door de nieuwe afdelingsviag in te 
huldigen 

Als gastspreker zal onze nationale 
voorzitter Vic Anciaux fungeren Daar
naast zullen senator Guido Van In en de 
arr voorzitter Erwin Van Driessche aan
wezig zijn 

Na de vlaginhuldiging gaat de 
bestuursverkiezmg door tot slot is er 
een gezellige mosselmaaltijd (250 fr 
per persoon) 

Dit alles gaat door in cafe, ,De Spek-
planke" te Nieuwmunster dorp (Nieuw
munster vind je rechts op de weg 
Brugge-Wendume op 12 km van 
Brugge) 

Wie wil inschrijven kan dit doen bij 
Geert Dejaegher 'tLindenhof 43, 8411 
Zuienkerke (tel 050/41 22 98) of bij Je-
room Roelof, 't Lindenhof 67 Zuien
kerke 

Een grote opkomst zou een goede 
steun betekenen voor de jonge af
deling 

J.B. 
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De stal moet uitgemest (vervolg) 

Di Linkeroevehzwendel 
ind«rt l ]d hebben bepaalde landbouwers op de Linkeroever o.a. 

rond Doel de gelegenheid gehad om zich vervroegd te laten ontei 
genen. 

Onderde gevallen die van deze so
ciale maatregel kongen genieten tref
fen, we ^ n ; 
— een CVP-schepen van het toenma

lige Kieldrecht 
— een .huidige CVP-schepen van 

Ktstfdrecht-Beveren 
— een CVP-gemeenteraadslld en 

plaatselijk Boerenbondvoorzitter 
— een GVP-provIncieraadslid. 

Qearwaar de gronden wel werden in-
ge f̂OnwR werd een bepaald bedrijf 
woi\derbaarlijk „uitgespaard", de 
opépyitlmen van St.Anna Ketenis, nl. 
daf van l«n oud CVP-kamerlid. 

Is het dan verwonderlijk dat men 
spreekt yan vriendjespolitiek? Wan
n e ^ zat de CVP haar verantwoordelijk
heid opnemen en via haar bevoegde 
mif^ste'^.a. van Financiën, hot nodi
ge doen om aan de onrechtvaardige 
toestanden een einde te stellen? 

dvrv^eiclenstanders van Doel hebben 
het omgekeerde moeten ervaren. Door 
het verdwijnen van hun klanten uit de 
PoWeren veroordeling van Doel zagen 
zij het niet meer zitten voor de toekomst 
van Hun zaak. Zij vroegen vervroegde 
onteigening. Toen de wet Chabert op 
het beheer van Linkeroever werd 

besproken, eiste ikzelf dat de dertien 
onteigeningen zouden worden toe
gestaan vooraleer de bestemming van 
Doel opnieuw woonzone werd. De over
ige Waaslanders lieten zich met belof
ten paaien. De heer De Bondt, op dat 
ogenblik CVP-minister, stuurde aan de 
betrokken middenstanders zelfs een 
brief (op 26 mei 1978), waarin de ontei
gening werd beloofd. In oktober 1978 
kwamen ze schatten. Op 17 december 
1978 waren er nationale verkiezingen. 
Eind '78 kregen de betrokkenen een te
lefonisch bericht de de vervroegde on
teigening toch niet doorging... en zo 
bleef het. De betrokken middenstan
ders waren diep ontgoocheld. Eén van 
hen beplakte zijn hele uitstalraam aan 

de hoek Pastorijstraat-Visserstraat met 
striemende aanklachten tegen Fernand 
De Bondt en zijn partij. Jarenlang zijn 
die slogans onaangeroerd gebleven, tot 
spijt van sommigen allicht. 

Maar daar komt nu verandering in. 
De gemeente Beveren heeft in het ka
dervan haar herwaarderingsplan voor 
Doel beslist de woning aan te kopen 
met als argument „de woning is sinds 
jaren onbewoond en verstoort de posi
tieve geest van henwaardering in 
dorpskern". 

Sommige zullen schamper lachen. 
Laat ons er uit leren dat een stille en vol
gehouden strijd tegen het onrecht en 
bevoordeliging resultaten moet ople
veren. 

Nelly Maes, kamerlid 
(wordt vervolgd) 

Vlaams-nationalist ? 
Vlaams Ziekenfonds! 

vraag inlichtingen op 
nr. 056-22.56.98 

Sterke VU-aanwezigheid op 
münwerkersbetoging 

Het geel van de vele VU-vlaggen was zaterdag één van de basis-kleuren 
tijdens de slotmanifestatie van de suksesrijke Limburgse betoging. Zelfs 
nadat de vaktx>ndsleiders de geluidsinstallaties hadden afgesloten, kreeg 
VU-fraktieleider Jaak Gabriels opvallend veel applaus voor zijn vlijmscher

pe uitval tegen de regering Mortens VI. 

LIMBURG 
APRIL 
18 

18 

19 

19 

24 
25 

26 

26 

26 

26 

27 

29 

HERK-DE-STAD: Bestuursverkiezingen in zaal Area van 18u30 tot 
21u30. . 
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-TRUIOEN: 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.) tor plaatse. Org.: VU-
Sint-Truiden. 
NEERPELT: Studiedag ,,Vijf voor twaalf; het Europees regiona-
lisme". Vanaf 9u30. Met in de voormiddag geschiedenis en in de na
middag Willy Kuijpers. Inschrijven: Vormingscentrum L Dosfel, 
091/25.75.27. 
GENK: Om 9u. Mijnbezoek (VUJO-Llmburg) en om 14u. provinciale 
raad in de Slagmolen te Genk. 
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. Nijs 86.60.79 en J. Geussens 46.17.76. Afspraak voor 
N.Limburg en Maaskant. 
BILZEN: Bestuursverkiezingen in de afdeling. 

Een 400-tal VU-simpatisanten stap
ten gegroepeerd mee op in de beto
ging. Voorop de 20 m2-wagen van 
Genk met,,Volksunie - Red onze mij
nen", gevolgd door het bord van ,,Red 
onze mijnen" met het gekende sticker
embleem. 

Nadien de slogans ,,Mars op Brus
sel" en „Didden doet de deur dicht. Hij 
is binnen, wij zijn buiten. Da's dui
delijk". 

Mandatarissen, afdelingsvlaggen en 
leden volgden. De betoging kende een 
•snel verloop. Tussendoor zetten Walter 
Luyten en Ivo Coninx even hun kelen 
open om een liedje te kwelen Op het 
eindpunt zag men veel leeuwevlaggen 
(een op drie). Niettegenstaande slaag
de een bepaalde krant erin om in al haar 
foto's geen enkele leeuwevlag te laten 
zien. Ook dat zijn we gewend. 

Uitgebreider verslagen zal men wel 
op het TV-nieuws, radio of kranten heb
ben kunnen volgen. Hopen wij dat de 
regering de reikwijdte van deze ernsti
ge vingerwijzing voldoende beseft. 

ivo Coninx 

Dienstbetoon te 
Hasselt 

VU-kamerlid Willy Desaeyere houdt 
elke maandag van 17 ot 20 uur dienst
betoon, Aldstraat 20/1 te 3500 Hasselt. 

Elke vrijdag van 17 tot 20 uur, PoUe-
nusstraat 11 te 3510 Kermt-Hasselt. 

Maurice De Wilde 
bijgestuurd 

De TV-reeks van Maurice De Wilde 
IS (voorlopig) van het scherm. De afle
veringen deden opnieuw stop opwaai
en. 

In een poging om die belangrijk brok 
verleden te ontsluieren organiseert het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel een 
tweedelige kursus op dinsdag 6 en 13 
mei, vanaf 19u30 in de lokalen van Net
werk, De Ridderstraat 28, 9300 Aalst. 

Inschrijven vóór 25 april bij het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, Ben-
nesteeg 4, 9000 Gent of telefonisch 
091/25.75.27 of 059/30.36.60 (na 19u.). 
Kursusbijdrage: 400,- fr. 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 
17 GENT-GENTBRUGGE:,, Vlaamse beweging en sociaal ekonomische 

visie". Klank- en beeldmontage gevolgd door vraagstelling en dis-
kussie. Om 20u. in Florakring, Teaterstraat 33 te Gentbrugge 
(Merelbeke-station). Org.: FVV-Gent i.s.m. Vormingscentrum Lod, 
Dosfel. 

18 MOERBEKE-WAAS: Informatieaond over de IJzerbedevaart in het 
bovenzaaltje van het Parochiecentrum, Crevestraat 29. Aanvang: 20 
uur. Org.: VU-Moerkerke-Waas ism met Wase Jonge Leeuwen. 

18 GENT: FVV-werk-weekend in Frans-Vlaanderen. Programma; o.m. 
diareeks, gastspreker Walter Luyten, trip door Frans-Vlaanderen. Lo
geren in Hotel De Hollemeers te Dranouter, vol-pension voor 1600 
fr (autocar-trip niet inbegrepen). Terug op 20 april. Inlichtingen: FVV-
Gent, Bennesteeg 2, 9000 Gent (091/23.38.83). 

18 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. Inrichters: Vlaam
se Vriendenkring en VUJO. 

18 DESTELBERGEN-HEUSDEN: Algemene ledenvergadering gevolgd 
door Breughelavond en kleinkunst. Aanvang: 20u. in het Stekkers
hof, Laarnebaan 99, Heusden. Org.: Dr.J.Goossenaertskrin 
Destelbergen-Heusden. 

19 SINAAI: Bestuursverkiezing in zaal „De Kroon", Sinaaidorp 17. Van 
17 tot 20 uur. 

20 SINT-NIKLAAS: Kaas- en wijnavond, met als gastspreker Toon Van 
Overstraeten, over het boek ,,0p de Barrikaden". Om 20u. in zaal 
Nectar, Driekoningenstraat 156 te Sint-NIklaas. Prijs: 200 fr. p.p. In
schrijven tot 15/4 bij Nelly Maes 776.49.74, Willy Toté 776.87.43, Hllde 
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. 

20 NIEUWKERKEN-WAAS: Kennismaking met de bergsport. Rotsklim-
men te Mozet. Deelnameprijs: 650 f r. voor VUJO-leden, 800 fr. voor 
niet-leden. Vervoer, verzekering en huur materiaal inbegrepen. Org.: 
VUJO-Nleuwkerken-Waas. 

25 ASSENEDE: Toon Van Overstraeten in zaal Cambrinus, Hoogstraat 
19. Aanvang: 20 uur. Org.: Vlaamse Vriendenkring ,,'t Leeuwke". 

26 ZOMERGEM: Ijzerbedevaartavond. Vertoning van 2 film over de IJ
zerbedevaarten. Gastspreker Koen Baert. Aanvang: 20 u. in Oepi-
tes, Hoftiouwstraat 21 te Zomergem. Org.: Vlaamse Kring Zomergem 
ism VTB-Zomergem. 

26 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 bij bestuursleden of tel. bij Arthur De Vylder 091/22.14.63 na 
19u. 

27 SINT-AMANDSBERG-ASSENEDE-DESTELBERGEN-HEUSDEN-
LOCHRISTI: Deelname aan het Zangfeest te Antwerpen. Org. Dr 
J. Goossenaerskringen St.-Amandsberg, Destelbergen-Heusden, Lo-
christi, ism met Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwke Assenede. 

27 WETTEREN: Naar het Zangfeest te Antwerpen. Bus: Wichelen kerk 
12u45, Schellebelle dorp 12u55, Weiteren markt 13u 10, Kalken Kre-
mershuis 13u30. Volwassenen: 200 fr., kinderen -12j. 120 f r. Sekre-
tariaat van de CDNV, Forstraat 7 te Weiteren (091/69.67.88). 

27 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 + bus) inschrij
ven bij al onze bestuursleden van de VU-afdeling. 

27 GENT-SINT-PIETERS: Politiek aperitief in Flanders Hotel, Koning 
Albertlaan. Spreker: Volksvertegenwoordiger Frans Baert over,,Ver
leden, heden en toekomst van het Vlaams-Nationalisme". 

30 MEERBEKE: Tiende Bruegeliaanse Meiavond in de Beriindiszaal te 
Meerbeke, vanaf 18 uur. Org.: VU-Meerbeke-Neigem. 

MEI 
3 ERTVELDE: Tentoonstelling, schilderijen van Robert De Man in het 

Vlaams huis ,,De Veldbloem", Hoge Averijstraat 5. De tentoonstel
ling is open op woensd., donderd., vrijdag vanaf 17u. Zaterd. vanaf 
14u. en zondag vanaf lOu. Deze tentoonstelling loopt tot en met 28 
mei. Org. Vrienden van het Vlaams huis De Veldbloem. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Priesters in de politiek 
De katolieke kerk speelt een steeds grotere politieke 
rol in de derde wereld. De aktie tegen de diktators 

Marcos en Duvalier waren, bijvoorbeeld, grotendeels 
haar werk. De volkskerk groeit en nu heeft ook het 

Vatikaan zijn houding tegenover de bevrijdingsteologie 
gewijzigd. Priesters in de politiek, deze week in Knack. 

Het kongres 

Tijdens het voorbije weekeinde 
hield het ACW zijn langverwach
te kongres over de beweging en de 
politiek. Blijft de CVP de bevoor
rechte partner van de kristelijke ar
beidersbeweging? Knack was in De 
Haan, en bericht. 

De vuilnisman 

Hoe ziet zo'n leven achter de vuil-
niskar eruit? Welke gevaren zijn 
eraan verbonden en hoe wordt het 
betaald ? Knack liep een eindje mee 
en schetst het portret van de vuil
nisman. 

Pusli 

Push is een organizatie van zwar
te Amerikanen die het wapen van 
de ekonomische boycot gebruiken 
om ertoe aan te zetten blank er. 
zwart gelijk te behandelen. Een 
taktiek die vruchten afwerpt. Push, 
deze week in Knack. 

Paul Van Himst 

Paul Van Himst ruilde het voetbal 
enkele maanden geleden voor de 
wielersport. Dat is niet zo'n vreem
de overstap als het wel lijkt: Van 
Himst kent de wielrennerij immers 
evengoed als de kleedkamers van 
Anderlecht. Pol in het peloton, de
ze week in Knack. 
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Pastoor Jan Spitz herdacht 

17 

„Zi jn" parochiekerk te Optioven aan de Maaskant was op zondag 
6 april méér dan vol gelopen. Vooral veel „eigen volk" uit het dorp 
en de omgeving. Vooraan de leeuwevlag van het Maaslandse IJzer-
bedevaartkomitee, dat aan de basis ligt van de Spitz-viering. Een 
pracht van teksten, zang en vooral door de homelie van pater Donaat 
Snijders werd Spitz' diepgaande, sobere persoon terug levend. 

De stille, schuifelende tocht van tiental
len langsheen het ietwat te klassieke 
graf naast de kerk en het vriendelijke 
samenzijn in de omgebouwde school 
rond Spitz' familie, mevr. J. Broun-
Lamberigts, oud-burgemeester 
Gaspard Coolen, Wilfried Rossiers, Ar
thur Hubrechts, Renaat Nauwelaerts, 
Jef Olaerts en Staf Vermeire deden het 
herdenken van die. wrede repressie-
dood bijna een Limburg-vredig samen
zijn worden. Pastoor Spitz zat geeste
lijk—bijna monkelend—tussen ons... 

Die Limburgse 
generatie... 

Kerkelijk afhankelijk van een geeste
lijk — vèr Luik; als laatste der Zuidne-
derlandse provinciën onnatuurlijk ver
deeld over 2 staten; financieel en struk-
tureel beheerst door de Société en 
talloze kleine en grote franskiljonse no-
biljons... dèt was het Limburg van tus
sen de twee oorlogen In. Voor de ont
voogding daarvan hebben vele oud-
fronters, leraars en oud-studenten van 
Neerpelt, Mechelen-aan-de-Maas, 
Genk en St.-Truiden heel wat over 
gehad. 

De repressie heeft er wreder dan 
waar ook toegeslagen. Hoeveel Lim
burgers dienden niet elders in Vlaande
ren hun uitwijkhaven te zoeken? Met 
zijn profetische gaven en leraarstempe
rament staat dr. Jan Spitz vooraan in 
deze groep. Terecht vendees men in de 
slotgedachte van de herdenkingsmis 
naar de Zu'damerikaanse Don Helder 
Camara, die jaren geleden zijn bis
schoppelijk paleis voor al de vrienden 
en vooral de hongerigen en vluchten
den openstelde. Op 8 maart 1842 
schrijft Jan Spitz naar ons 7-hoofdig 
huisgezin: 

,,Zij mogen met Paschen komen en 
hier op de Pastorij blijven, allemaal, ter
wijl gij met U beiden Kermis gaan vie
ren aan gene zijde van de Maas. Ik denk 
wel dat ik levensmiddelen heb voor zoo 

ver. Ik verlang naar een zaak: aat ze 
kontent zijn met onze oorlogskost. Wat 
worden de tijden moeilijk, nietwaar? 't 
Moge haast gedaan zijn met den Win
ter en met den oorlog. Laten wij goeden 
moed hebben, de lente is in aantocht en 
de Vrede nadert ook dagelijks meer." 

Evangelische gave 
„van deze t i jd " 
^De oude gastvrije pastorij waarheen 

df. Spitz in 1939 gedwongen verhuisde 
is afgebroken. Alleen het toe
gangspoortje, de hofmuur en wat bo
men staan nog overeind. Hier woonde 
Uan Spitz met zijn zuster, gastvrij, bij-

»na 6 jaar lang. een paster-van-te-lande 
maar dan met een wereldvisie en door-
groeid met het evangelie. 

Woonwagenbewoners, armen aller
hande, oud-stüdenten van hem, voor
al uit Mechelen a/d Maas en Genk, ken
den dit adres. Hij leefde niet alleen 
volksgebonden maar ook ekologisch. 
Hij was vegetariër. Zijn eerder zwak li
chaam speelde hem parten: 

,, 'k Ben niet gemaakt om pastoor te 
zijn. Daar ben ik het ook maar gewor
den toen men mij dwong. Nu ik mijn ei
gen meester ben, ben ik mezelf niet 
meer meester, 't is te zeggen dat ik mij 
maar half houd aan mijn dieet, en dan 
ongesteld ben, lusteloos." 

Maar zijn geest overheerste. Vanuit 
de gevangenis in St.-Gillis schrijft hij 
naar zijn zuster op 19juli 1945: „/fehoef 
niet te betalen, geen slag te werken, 
heb kost en woonst, vuur (ik vrees voor 
a.s. winter) en licht, (licht heb ik zelfs de 
hele nacht opdat men mij beter zou kun
nen in het oog houden) en als ik wel ook 
nog kierenen,,voetengetouw". Ik heb 
'n paar dienaars dag en nacht in mijn 
dienst, zelfs het licht draaien zij voor mij 
aan en uit, bewaken mij gedurig, ik mag 
zelfs mijn eigen deur noch open noch 
dicht doen - er is zelfs geen klink aan -
de kost is niet slecht, niet buitengewoon 
verzorgd nochtans voor een keuken 
van Groot-Brussel, onz$ hoofdstad." 

Belangrijke energieleverancier in Vlaanderen! 
80 jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen_ 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomische 
ontwikkeling van ons land! 

E B E S EBES TOT UW DIENST 

Ze kenden hem 
niet meer... 

Zeven jaar hechtenis; levenslang 
ontzet uit zijn rechten... luidde in 1945 
het vonnis tegen deze priester. Gedu
rende meer dan drie weken — sedert de 
bevrijdingsdag — had hij dr. Theo 
Brouns, gouwleider van het VNV-
Limburg, laten onderduiken in zijn 
pastorij en de sakristij. Dat feit werd het 
sluitstuk van de Belgische staat, die 
hem anders niet veroordelen kón. De 
andere feiten (w.o. een spreekbeurt op 
de Kultuurdag in Hasselt in 1942) wo
gen niet door. Mijn vader en enkele an
deren trokken op toch om in die wrede 
represstetijd een lijst handtekeningen 
te verzamelen voor de vrijlating van de
ze zo broze man. Maar zelfs in het Luik
se en het Mechels bisdom kenden de 
kardinaal en bisschop deze 58-jarige 
doctor in de Wijsbegeerte en kandidaat 
in de Godgeleerdheid niet meer. Deze 
,,kanshebbende" theoloog-uit-Rome, 
geboren te Rotem in 1887 uit een Plat-
diets geslacht van Hendrikkapelle, had 
Immers ,,de groten niet gevleid"! 

Het woonwagenmerk, Carita, Sobrie-
tas, het Davisdfonds, zijn Volk waren 
zijn levenspartners. En hun stem was 
monddood. En aan zijn-universiteit — 
Leuven — bleef men stil, doodstil. Toen 
mijn vader van het zoveelste gevanger 
nisbezoek in Vorst terugkwam, ween
den mijn ouders als om hun kind. Hun 
trouwheer, vriend en leidsman was op 
een gevangenisbrits bedekt met een 
paardedeken, één geworden met zijn 
Algoede. De aarde stond niet stil. Het 
leven ging zijn gang. De rector van de 
Leuvense Universiteit, het toenmalig 
Davidsfonds en zovelen verantwoorde
lijken, door Spitz gevormd, hebben de 
doodsbrief beantwoord... 

Bijna zoals het huidige bisdom Lim
burg op 6 april schriftelijk zijn imstem-
ming met de viering betuigde. 

Op 12 november 1945 werd hij tjegra-
ven in zijn Maasland, zonder groten-die-
hij-niet-gevleid-had. Wel waren er toen 
reeds honderden gewone mensen — 
zoals nu op 6 april—die hem begrepen 
hadden, door alle tijden heen. 

Willy Kuijpers 
Lid van het 

Europees Parlement 

Den Klauwaert Is 
een wereldploeg... 

V.K. Den Klauwaert behaalde in het 
paastornooi, ingericht door de Wom-
melgemse Sportraad een prachtig re
sultaat. Waar sommige ploegen een 
waar vreemdelingenlegioen hadden bij-
eengetrommeld met zelfs spelers uit de 
nationale kompetitie behaalde onze 
ploeg op vijf wedstrijden 3 overwinnin
gen, 1 gelijk spel en 1 verliesmatch. Op 
opvallende wijze werd dan ook deze 
grandioze prestatie gevierd. ,,De Klau
waert is een wereldploeg" zindert nog 
na in een bepaalde Wommelgemse 
estaminet. 

w. 

Wommelgem: 
rast roest, dus... 

Na de zeer geslaagde winteraktivitel-
ten en de ondanks gure weersomstan
digheden behoorlijk opkomst voor de 
plantenruildag was het paasfeest voor 
een 40-tal kinderen met de daaraan ver
bonden kleurwedstrijd opnieuw een 
hoogtepunt. Spijtig, maar het paaseie
ren zoeken in de kastanjel viel letterlijk 
en figuurlijk in het water. Nietemin niets 
dan glunderende gezichtjes in Den 
Klauwaert. De animatiefilmpjes ge
bracht door J. Defernellemont en R. 
Mangelschots, de harmonika bespeeld 
door Els Goossens, de niet meer weg 
te denken Ludgaar met zijn gitaar, 
Machteld Swaens, Els en Rita Her-
bosch met hun chokolademelk en koe
ken, zorgden met vele helpende han
den dat deze fijne namiddag in zang en 
leute werd beëindigd. 

Alle medewerkers van harte dank. 
w. 

ANTWERPEN 
APRIL 
17 BERCHEM: Bert Peleman draagt voor uit zijn nieuwste bundel. Op

geluisterd met muziek. In het Kultureel Centrum, Driekoningenstraat 
126. Aanvang: 20u. Inr.: Vlaamse Kring 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 M.0. en De Wilde. Om 20u30 inde „Kapellekeshoef". Inrich
ters: Sint-Maartensfonds Kempen. 
NIJLEN; Samenkomst in zaal Kempenland voor dropping. Om 20u. 
Org.: VUJO-Nijlen. 
GROOT-VORST-LAAKDAL: Muziekkwis VUJO om 20 uur in het 
KAJ-lokaal, Kerkstraat Groot-Vorst. Presentatie door Luk Janssens, 
BRT-medewerker. Inlichtingen Tine Geeraerts (013/66.13.84) of Jo-
han Peeters, Steenberg 12, Groot-Vorst. 
KONTICH: Optreden Brabantse volksmuziekgroep Zakdoek en plaat
selijk jazz-dansgroep Kanena in zaal ,,Nieuwe Eendracht", hoek 
Ooststatiestraat/Duivenstraat te Kontich. Aanvang: 20 uur. Toegang: 
50 fr. Org.: VUJO-kontich. 
MERKSEM: Bestuursverkiezingen in het Vlaams nationaal Centrum 
Vlanac, Bredabaan 360. Tussen 19u30 en 22 uur. 
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: Erwin Brentjes met TAK-film over Amnestie. In zaal het 
Schuttershof. Org.: V.K. De Geuzen. 
STABROEK: TAK-amnestiefilm met toelichting en achtergronden 
door E. Brentjens in zaal Schuttershof, Kerkstraat, Hoevenen. Aan
vang: 20u. Org.: W K De Geuzen. Inkom gratis. 
EKEREN: Jaarlijks Lentebal in zaal ,,De Boterham", Veltvtrycklaan 
23. Deuren 20 u., aanvang 21 u. Inkom 100 fr. Org.: VU-Ekeren. 
NIJLEN: Pannekoekennamiddag FW vanaf 14 uur in Kempenland. 
BORNEM: Namiddagzoektocht o.l.v. Ward Vergauwen. Start 14u. 
aan lokaal De Bron, Kapelstraat 71. Na afloop gezellig palingsouper. 
Org.: Vlaamse Kring Bornem. 
WIJNEGEM: Sociaal dienstbetoon door Hugo Coveliers in het Vle-
minckhof op het Marktplein tussen 21 u en 21 u30. Iedereen welkom! 
WOMMELGEM: In voorbereiding van de taalgrensroute een infor
matieavond met W. Luyten om 20u30 in Den Klauwaert, Dasstraat. 
Org. VU-Wommelgem ism VU-Hove. 
ANTWERPEN: Debatavond met Frans Van der Eist in Café Bristol, 
Frankrijklei 19 om 20u15. Inkom 50 fr. Iedereen welkom. Org.: Vlaam
se Aktie- en Kultuurgemeenschap. 
HERENTHOUT: voordracht over „Vrouwen aan het Front" door Jet 
Jorssen, in het Molenhuis, Molenstraat 50 om 20 uur. Org.: Vlaam
se Kring Netevallei, FVK Antwerpen. 
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 in het ontmoetingscentrum ,,De Wit
te Merel", Liersesteenweg 25 te Lint. Deuren 19u30; aanvang: 20u: 
Inkom: 150 fr. 
SINT-AMANDS: ,,Boergondië, toeristisch, historisch, kultureel en 
gastronomisch". Met dia's, spreekbeurt, info-beurs, wijnproeverij. 
In lokaal ,,lc Dien", J. Van Droogenbroekstraat 53. Aanvang: 19u30. 
Toegang kosteloos. Org. Em. Rollierkring. 
KAPELLEN: Deelname aan het Zangfeest te Antwerpen. Org.: FW-
Kapellen. 
RUKEVORSEL-MERKSPLAS: Naar Zangfeest. Kaarten te bekomen 
bij Jaak Baelemans. Eikendreef 67. Tel.: 03/311.58.71. 
BERCHEM: Bezoek aan Diamant-centeren het Rockoxhuis. Samen
komst om 9u45 aan De Keyserlei 58-60 Antwerpen (Bezoek Diamant
centrum) Middagmaal vrij. Namiddag bezoek Rockoxhuis, Kei
zerstraat om 13u34. Deelname kosten: 160 fr/leden, 200 fr/niet-leden. 
Org. FVV-Berchem. 
WOMMELGEM: Ledenvergadering met als gastverteller Toon Van 
Overstraeten. In de Klauwaert om 20u15. 
KAPELLEN: Jet Jorsen (Och Siemeniskinderen) spreekt over eigen 
werk in het zaaltje van de POB te Kapellen. Aanvang: 20u. Niet le
den 50 fr. Org.: FW-Kapellen. 
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MEI 
TURNHOUT: Ijzerbedevaartavond met o.a. de films over de IJzer
bedevaart '85 en „Het dorpje aan de kleine rivier". In Ontmoeting
scentrum De Schalmei om 20u30. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout. 
EKEREN: Sociaal dienstbetoon van 13u30 tot 14u30 door VU-Ekeren 
in zaal De Boterham, Veltwycklaan 23. 
WIJNEGEM: Daguitstap naar Voeren. Deelnameprijs: 500 fr (300 fr. 
voor -12 en +60 jarigen). Meer informatie en inschrijven (zo vlug mo
gelijk) bij Piet Bellens, Brouwerstaan 25,2110 Wijnengem (353.15.33). 
MERKSEM: Inleidende spreekbeurt en dia avond over,,Frans Vlaan
deren" door senator Walter Luyten, in lokaal Vlanac, Bredabaan 360. 
Aanvang 20u30. 
Org.: Vlaamse Kring Groeninghe. 
WOMMELGEM: Wommelgem samen met VU-Hove onder leiding van 
Walter Luyten: de taalgrensroute. Inl. bij W. Herbosch, tel. 353.68.94 
en W. Nollet, tel. 455.65.46; 300 fr. p.p., gezin max. 1000 fr. 

VU OP TV 
In de VNOS-uitzending van vrijdag 25 

april aanstaande worden volgende on-
denwerpen behandeld: 

—een reportage over de Toekomst-
dag van de Volksunie te Antwerpen; 

— in „Uit de Wetstraat" een gesprek 
met volksvertegenwoordiger Johan 

Sauwens over de 10 VU-bouwstenen 
voordebouwsektor; 

— een studlogesprek met enkele VU-
militanten over de toekomst van de VU; 

— de vaste rubrieken: Nieuws en 
„Voer op de plank" met o.m. het Maas-
fbrumte Maaseik; 

— in „Mensen van bij ons" de sekre-
taris van het Algmeen Nederlands 
Zangverbond, Rob Eykens. 

Vrijdag 25 april om 19U.15 op BRT 1. 
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Jetse 
gepensioneerden 
vierden feest 

De Vlaamse Bond van Gepensio
neerden uit Jette kan op een zeer 
geslaagd dansfeest terugblikken Ere-
voorzitter Jan de Berlangeer kon op die 
avond om en bij de 400 aanwezigen — 
en dat in BrusseM —verwelkomen De 
Bond wenst alle medewerkers en de di-
rektie van het St -Pieterskollege van 
harte te bedanken voor de onbaatzuch
tige inzet 

Wie inlichtingen wenst over de 
Vlaamse Bond van^ Jette kan 
02/479 69 68 of 02/479 09 99 opbellen 

En met te vergeten op 2 mei a s het 
volksdansfeest in het Trefcentrum te 
Jette 

Praaticaffee in Herent... 
Op 28 maart jl was ,,De Pomp" — 

jeugdklub bomvol gelopen voor de Dos-
felgespreksavond met Mark Vandom-
mele — hoofdredakteur van „De We 
reld Morgen" die op deze Goede Vrij
dag de oud-testamentaire en huidige 
problemen in de Hoorn van Afrika ge
past en op een zeer pakkende wi|ze met 
mekaar verbond 

Mohamed Hassan, 'n Somaliër ge
vlucht uit de Ogaden en die zeer be
hoorlijk Nederlands spreekt, legde de 
band tussen zijn volksnationalisme, 
ontwikkel ingssamenwerking en de 
Euro-Afrikaanse samenwerking 

Europarlementslid Willy Kuijpers 
lichtte op zijn beurt met een unieke 
video-film zijn reis en samenwer-
kingsprojekten toe 

Deze ,,Brood-voor-Leven"-avond 
werd een schitterend sukses 

En zo duikt onze ploeg haar Splitsing-
Brabantaktie in op 

24 april 1986 om 20u in zaal Ge
meenteli jke School, Overstraat te 
Veltem-Beisem Praatkaffee met sena
tor Toon Van Overstraeten en provin
cieraadslid Jons Depre over de Split
sing van de Provincie Brabant 

Europarlementslid Willy Kuijpers be-

AANWERVING VAN DRIE 
STAFFUNCTIONARISSEN 

— Een halftijdse betrekking bij de VZW Trefcentra Eisene 
— Een halftijdse betrekking bij de VZW Trefcentra Sint Agatha-Berchem 
— Een halftijdse betrekking van de VZW Trefcentra Sint-Jans-Molenbeek 
Infunktletreding: + 1 juli 1986 
Voorwaarden: 
— de bepalingen opgenomen in het K B van 26 oktober 1976 betreffende 

de aanwerving, het statuut en de weddetoelagen van staffunctionaris 
sen van de erkende nederlandstalige culturele centra 

— bij voorkeur m de Brusselse agglomeratie wonen 
Barema: 
— overeenkomstig de barema's opgenomen in hogervermeld K B 
Personen die voor een of meerdere van deze betrekkingen wensen te sol 
liciteren kunnen hiertoe het voorgeschreven sollicitatieformulier aanvra
gen bij de Nederlandse Kultuurkommissie t av Examensekretanaat Staf 
functionarissen, Saincteletteplein 30 te 1080 Brussel, tel 426 99 78 
Het ingevulde sollicitatieformulier wordt voor 14 mei 1986 ingewacht op 
hetzelfde adres 

(Adv. 67) 

Rouw te Tervuren 
Vanuit het verre Limburg had Jan 

Vandervelden zich zonder meer, sa
men met zijn echtgenote Jeanne Mint-
jens en hun kinderen ingeschakeld bij 
de Volksuniewerking van Tervuren 

Geen enkel aktiedeel, van onze 
naoorlogse strijd, of Jan en Jeanne wa
ren er Een vertrouwd beeld, een har
telijke verschijning 

Te jong ging hij heen, dit scheiden 
doet ons pijn We delen het verdriet en 
de te hoge herinnenng samen en dra
gen Jan's hoop om Vlaanderen's we
zen verder 

Willy Kuijpers 

licht met enkele kaarten en dia-projektie 
de hele scheef-gegroeide situatie van 
onze provincie 

D Alleenstaande vrouw zoekt werk als 
schoonmaaktser voor 2 uren/week met 
RSZ, liefst in de omgeving van Gent 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, Senator, A Lonquestraat 
3 1 , Gentbrugge Tel 30 72 87 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

BRABANT 
APRIL 

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

19 LEMBEEK: 10de Haantjeskermis in zaal De Kring, Stevens De Wael-
plein vanaf 17u 30, ook op zondag 20/4 vanaf 11u30 Org VU-
Lembeek 

19 KRAAINEM : Vlaams kaas- en bierfeest m de Vlaamse gemeente
school te Laag-Kraainem, Bricoutlaan Aanvang 20 uur Org VU-
Kraainem-Wezembeek-Oppem ism de Vlaamse Knng Kraainem In
lichtingen 02/731 01 78 

19 HEKELGEM : Jaarlijks feestmaal infeestzaal, ,Sportwereld", Brus-
selbaan te Hekelgem Vanaf 18 uur Ook op zondag 20 apnl 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 Knng, J Pierrestraat te 
Kessel-Lo Eregast Johan Sauwens Aanvang 20 uur Stemmige 
muziek, koud buffet Deelnameprijs 300 f r , kinderen tot 14j 150fr 

20 SINT-lt/IARTENS-BODEGEM: 6e Pannekoekenfestijn in de gemeen
schapslokalen, Schoolstraat Van 15 tot 21 uur Org VU-Sint-
Martens-Bodegem 

21 DILBEEK: ,,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 , ,Ambionx", Oude Markt 3 te Leuven 20u verkie
zingen Vanaf 21 uur, kantus Toegang en eerste vat gratis 

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

27 TIELT-WINGE: Wandeling te Meensel-Kiezegem Alle wandel-en 
natuurliefhebbers komen samen aan de kerk van Kiezegem om 14u 
om onder leiding van Jef Debruyn dit prachtige Hagelandschap te 
ontdekken Org Vlaamse Kring Tielt-Winge 

28 OILBEEK: Voordracht,,Zelf moord en zel fdoding", in Westrand om 
20 uur Org Werkgemeenschap Gielis Vanden Bossche 

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

MEI 

3 DILBEEK: Studiedag „Doen we het beter z e l f Ekonomisch unita-
nsme, federalisme of separa t i sme ' " In het Ontmoetingscentrum 
Westrand Aanvang 9u30 Deelnemersbijdrage 450 fr Op het pro
gramma E Vandevelde (grondwetspecialist), Andre Geens (VNS) 
en Hugo Schiltz Inschrijven bij Vormingscentrum L Dosfel, tel 
091/25 75 27 

6 TIENEN: Bestuursverkiezingen van 19 tot 21 u in de zaal van de 
,,Bank van Parijs en de Nederlanden", Wolmarkt 9 Op hetzelfde 
ogenblik Praatcafé ,,Brood voor Leven" Mare Duysters van de BRT 
ondervraagt W Kuijpers, M Hassan en bakker Swinnen Org VU-
Tienen 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e r i n g s w e r k e n 

ALPANROOF 
Tel 

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

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

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 Ternat 

Tel 582 2915 

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 j k te b e k o m e n bij 

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

Tel 053-78 1009 en 053-21 27 57 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475 

Verzeker u goed 
entoch _. 
goedkoper! 

tRKfNDVOZIKERI 

B R f D A B A A N l ó l RUS? ?I30flRASSCMAAI ! K 0 3 / i 5 1 d Ö I / 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

qZTN STUDIO 
- I -J> ' DANN 
02-428 6984 

— Industnefe fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 19 93 

Import Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

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

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

lel 052-42 33 04 - 42 39.16 

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

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

ZO€K€RC]€ 
n Vrachtwagenchauffeur met jaren
lange ervaring zoekt dringend werk 
Binnen- of buitenland 

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

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

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 6683 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054 33 11 49 
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Zó boort hef 
19 

Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vornngeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 nn̂  toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wet even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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20 \m 
Vic Colebunders, voorzitter van de Vlaamse Dansliga: 

„Stijlvol dansen 
veredelt ons volk" 

BEERSE— U, als niet-geoefend danser, hebt het on
getwijfeld reeds meegemaakt. Op een feestje komt een 
niet onaardige dame of heer U uitnodigen ten dans. 
Echt weigeren lijkt weinig hoffelijk, dus... Maar enkele 
tellen later staat U toch met rode kaken. Omdat U gran
dioos blunderde bij uw eerste pasjes op de vlakke vloer. 

De Vlaamse Dansliga weet voor dit probleem een 
oplossing. 

V IC COLEBUNDERS werd in 
1924 geboren te Gelrode. 
Na een tijdlang rijkswach

ter te zijn geweest koos hij voor een 
loopbaan bij de politie. In '55 werd 
hij kommissaris van de gemeente 
Beerse, funktie die hij tot op van
daag bekleedt. In 1960 organiseer
de hij daar een eerste danskursus. 
Ondertussen groeide zijn organisa
tie uit tot een vereniging van 150 
klubs met liefst 15.000 aangeslo
tenen. 

Een gesprek met deze minzame 
„dansende" kommissaris. 

WIJ: Het klinkt verrassend dat 
een politiekommissaris zich be
zighoudt met dansen ? Hoe is dit 
gegroeid? 

V. Colebunders :„ln 1955 werd 
ik politiekommissaris, waardoor ik 
gekonfronteerd werd met het pro
bleem van de dancings. U moet 
weten dat wij in Beerse een reeks 
steenfabrieken hadden, evenals 
twee metaal fabrieken. De jongeren 
gingen werken van zodra zij 14 jaar 
werden en in die tijd verdienden zij 
veel geld. Dus konden zij ook uit
gaan. Elke zaterdag en zondag. 

Rond die tijd was er ook een ak-
tie vanwege de prokureur en de 
jeugdrechter die stelden dat de 
dancings oorden van ontaarding 
waren, die aan de basis lagen van 
veel jeugdmisdadigheid. Toen ik 
hier kwam was ook ik een fervent 
bestrijder van die dansgelegenhe
den Op een bepaald ogenblik heb 

U wilt „het" 
leren? 

Wie meer wil vernemen over de 
„Dansliga Sportfederatie vzw" 
kan zich wenden rjaar het sekre-
tariaat van deze door BLOSO er
kende vereniging, langsheen het 
Kerkplein 6 te 2340 Beerse. Of 
rechtstreeks tot de voorzitter, in 
de PastorJeslraat 7 van éeze ge-
nteente. Telefonisch konfakt te 
eveneens nwgelijk via de num
mers 014/61.12.49 en 
014/61.19.37, Daar verneemt Ü 
ongetwi|feid waar U de aangeslo
ten dansklub uit uw buurt kunt 
treffen. Want in elke provincie zijn 
tatrijke klubs aktief. 

De Vlaamse Dansliga geeft ook 
een tweemaandelijks tijdschrift 
uit, „Strict Tempo". In deze keu
rig uitgegeven boekjes verneemt 
U alles over de vereniging en 
leest U boeiende bijdragen om en 
rond het dansgebeuren. Geïnte
resseerden kunnen terecht op de 
hogervermefde adressen. 

ik me dan afgevraagd hoe wij die 
zaak positief konden benaderen, 
zoals in Nederland door bepaalde 
groepen werd gedaan. Ik organi
seerde een eerste danskursus in 
april 1960." 

Wet en bisschop 
,, Op 15 juli van ditzelfde jaar ver

scheen de wet tot zedelijke be
scherming van de jeugd, die aan 
minderjarigen onderde 18 jaar de 
toegang verbood tot danszalen en 
openbare plaatsen waar gedanst 
werd. Wat eigenlijk gewoon een 
bevestiging was, wij zaten in de 
goede richting. In oktober '60 start
ten wij een tweede kursus, met een 
geweldig sukses. Zo zijn we stillet
jes verder gegaan. 

Omwille van het bisschoppelijk 
reglement op de gemengde ont
spanning vlogen wij aanvankelijk 
uit de parochiale zalen. Ik ben toen 
persoonlijk naar de bisschop 
gestapt, met als gevolg dat wij toch 
mochten doorgaan. Op voorwaar
de dat wij het hielden bij jongeren 
vanaf 17 jaar. Dit kwam goed uit, 
omdat zij toen toch al een jaar 
danskursus zouden gevolgd heb
ben voor zij naar de dancings 
trokken. 

Dit IS dan steeds meer uitge
breid, tot en met het opzetten van 
een nationale organisatie. Thans 
tellen wij ongeveer 150 klubs met 
liefst 15.000 leden. 

Ik ben dus inderdaad als kom
missaris begonnen met de bedoe
ling onze jeugd goed op te vangen 
en de jeugdmisdadigheid te bestrij
den..." 

WIJ: Was U als jonge man een 
danser? 

V. Colebunders: „Neen. Hele
maal met." 

WIJ: Vandaag wel? 
V. Colebunders:,,Nu gaat het 

beter Alhoewel ik zelf weinig dans, 
omdat ik onvoldoende tijd heb. Ik 
ben zo benomen door mijn beroep 
en alles wat met onze organisatie 
te maken heeft, ti/laar ik ken er nu 
toch iets van..." 

WIJ: Eén van uw doelstellin
gen bepaalt dat U ernaar streeft 
ons volk ,,danskultuur" bij te 
brengen? 

V. Colebunders: ,,Inderdaad. 
Door het inrichten van danskursus-
sen." 

Veel kermissen 
WIJ: Zijn wij wel een volk van 

dansers? Hebben wij terzake 
een grote traditie? 

V. Colebunders: ,,Ons volk 
heeft altijd graag gefeest en veel 

kermissen georganiseerd. Daarop 
werd nogal wat afgedanst. Maar dit 
bleef doorgaans beperkt tot het 
dansen op één plavei of de kusjes
dans. 

Mijn jarenlange ervaring als in
richter van kursussen heeft mij wel 
geleerd dat ons opzet nuttig was en 
is. Het veredelt ons volk! men leert 
stijlvol en schoon dansen. In de 
loop van die 26 jaar hebben tiendui
zenden onze opleiding reeds door-

room"-dansen en vijf ,,latin"-
dansen. Ball-room-dansen zijn de 
Engelse wals, Quick-Step, Tango, 
Slowfox en Weense wals. Latin-
dansen, Zuidamerikaans dus, zijn 
Jive, Cha-cha-cha, Rumba, Samba 
en Paso Doble. Daarbij komen dan 
de old-timers zoals Polka, Victory-
Wals e.a. 

En dan volgen de honderden 
mode-dansen. Waarvan er slechts 
weinigen doorbreken. Wie herin-

Vic Colebunders:,, Wie herinnert zich nu nog John Travolta ? 

lopen; de resultaten daarvan zijn 
merkbaar." 

WIJ: Een andere doelstelling 
betreft het verfijnen en verhogen 
van het peil der ontspanningsa
vonden? 

V. Colebunders: ,,Vroeger, op 
een bal van gelijk welke vereniging, 
werd stijlloos gehuppeld, zonder 
uitstraling. Plakken en wiggelen. 
Maar vandaag mag je hier komen 
kijken hoe er op tal van feesten 
zeer fijn en goed gedanst wordt. 

Waarmee ik met bedoel dat er 
bv. geen kusjes-dansen meer mo
gen gedraaid worden." 

WIJ: Leert U uitsluitend klas
sieke dansen aan? 

V. Colebunders:,,De/c/ass;e/ce 
dansen zijn de basis. Maar dit be
tekent niet dat wij geen moderne 
dansen aanleren, evenals old
timers. Wij proberen de trends te 
volgen. Maar de meeste nieuwe 
dansen zijn mode-verschijnselen, 
die slechts enkele maanden leven. 
Klassieke dansen blijven." 

WIJ: Het betreft een pakket 
van 10 wereld-dansen? 

V. Colebunders: ,,Vijf ,,ball-

nert zich nu nog John Travolta ?" 
WIJ: U verzorgt ook de oplei

ding van dansleraars? 
V. Colebunders: ,,Ja. Dit was 

een groot probleem, omdat er ont
zettend tekort bestond aan dansle
raars. De reaktie van de officiële, 
Belgische dansleraars was aan
vankelijk ronduit negatief: „Houd 
U bezig met politie-kwesties, maar 
blijf af van dansen". Daarop ben ik 
naar Nederland gegaan, en daar 
vond ik leraars bereid om hier de 
opleiding te komen verzorgen. De 
eerste 25 leraars waren allen Ne
derlanders. 

Maar door het toenemend aantal 
kursussen en deelnemers nam ook 
de vraag naar bekwame instrukto-
ren toe. In '78 hebben wij de knoop 
doorgehakt en zijn wij zelf begon
nen met de opleiding van dansle
raars. Met groot sukses trouwens 
Daarenboven hechten we veel be
lang aan bijscholing." 

50-plussers, 
grootste dansers 

WIJ: Wie komt er nu op uw kur
sussen af? 

V. Colebunders: ,,Wij hebben 
drie kategorieën: de jongeren, de 
volwassenen en de ouderen." 

WIJ: Krijgt U wel respons bij 
tieners? 

V. Colebunders: ,,Demeesten 
onder hen zijn slechts één jaar lid 
en leren aldus de basis-dansen. 
Waarna zij zich met meer her-
inschrijven, omdat ze verdere stu
dies doen, naar het leger moeten, 
beginnen te vrijen. Veel van die jon
geren zien wij dan jaren later nog 
terug. Elk jaar vallen er dus veel 
jongeren af, maar d'r komen er ie
derjaar nieuwe bij. 

Ook onder de gehuwden zijn er 
die slechts een beperkte tijd lid zijn 
om ,,mee te kunnen" op bv. een 
huwelijksfeest. Maar de meesten 
zijn,, regelmatige'' dansers en blij
ven komen. Maar de grootste dan
sers zijn de 50-plussers. Zij dansen 
het meest." 

WIJ: Als ik op fuifjes van jon
geren rondkijk naar wat en hoe er 
gedanst wordt, dan kan ik mij 
best voorstellen dat U nog veel 
werk te verrichten hebt...? 

V. Colebunders: „Ik denk dat 
de meeste jongeren niet in de 
eerste plaats naar jeugdfuiven 
gaan om te dansen. Zij hebben 
doorgaans andere motieven..." 

WIJ: Wordt er nog goede 
dansmuziek gemaakt? 

V. Colebunders: „Ongefw/yfe/d. 
Er wordt nog fantastisch goede 
dansmuziek gekomponeerdl. Ook 
op erg modern-klinkende muziek 
kan men vaak prachtig dansen." 

WIJ: Bij de organisatie van 
wedstrijden doet U vaak beroep 
op buitenlandse juryleden? 

V. Colebunders: ,,Ja. Dit biedt 
o.m. het grote voordeel van afwis
seling : de deelnemende paren we
ten zich beoordeeld door verschil
lende juryleden. Bovendien ver
ruimt het de horizonten." 

Geen wereldl<lasse 
WIJ: U gaat ook geregeld op 

reis? Gaat U dan naar dans
centra? 

V. Colebunders: ,,Sedert '84 
zijn wij enkele malen naar Polen 
geweest. De hoofdbedoeling blijft 
uiteraard dansen, doorgaans in 
wedstrijdverband. Maar op zo'n 
reis beleeft men zoveel meer." 

WIJ: Is Wenen niet de navel 
van de Westeuropese dans-
kultuur? 

V. Colebunders: ,,Neen. We
nen is de plaats waar men gaat 
voor de specifieke Weense mu
ziek. Maar het mekka van het dan
sen is ongetwijfeld Engeland. Daar 
komen de top-paren en -leraars 
vandaan." 

WIJ: Kunnen de Vlaamse 
dansparen internationaal kon-
kurreren? 

V. Colebunders: „Wij doen 
mee, maar zijn eigenlijk veel te 
zwak. Omdat wij een te jonge orga
nisatie zijn. Plus het nuchtere ge
geven datbv. Engeland veel meer 
dansparen op de,, markt'' brengt. 

Maar we boeken vooruitgang. 
Zonder evenwel te durven dromen 
van wereldklasse." 

(pvdd) 
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