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Vlaanderen tussen wijk en wereld 

Tien VU-kracMIIjnen voor vandaag en morgen 
(Lees biz. 6 en 7) 

Meerderheid en macht 
De verleden zondag gehouden Toekomstdag van de Volksunie is 

in alle opzichten een groot sukses geworden. De ruime UIA-aula te 
Wilrijk liep nokvol. Talrijke kongressisten moesten vrede nemen 
met een staanplaats langs de zijwanden of achteraan. De sprekers 
— Anciaux, Schiltz, Van de Meulebroucke, Gabriels en Sauwens — 
vertegenwoordigden drie politieke generaties. De éénklank die bij 
alle persoonlijke verscheidenheid uit hun spreekbeurten te beluiste
ren viel, bewees dat politieke bestendigheid samen met vernieuwing 
en verjonging hand aan hand gaan. De ontmoediging en de aarze
lingen van na de verkiezingen zijn definitief overwonnen. De par
tij kan met vertrouwen de toekomst en de voor september aangekon
digde aflossing van de wacht aan de top tegemoet zien. Verkiezin
gen komen en gaan; verleden zondag werd opnieuw bevestigd dat 
het Vlaams-nationalisme een in Vlaanderen onmisbare factor en uit 
Vlaanderen niet weg te vegen macht is. 

De deelnemers aan de Toekomstdag kregen de primeur van het 
aktieplan van de Volksunie: tien punten voor de konkrete politie
ke aktie vandaag en morgen, waarachter de Volksunie haar hon
derdduizenden huidige en toekomstige kiezers zal mobiliseren en 
waarmee ze resoluut terug wil wegen op de politieke balans. 

In deze krachtlijnen voor een Vlaams-nationale politiek neemt de 
Volksunie het op tegen het zogenaamde herstelbeleid van de 
regering-Martens. Het is immers geen toeval dat de tunnel die door 
Martens-V als bijna overwonnen werd voorgesteld, onder Martens-
VI weer eindeloos lang en zonder uitzicht is geworden. 

Ook de Volksunie geeft voorrang aan herstelbeleid. Het behoud 
van welvaart en welzijn, de tewerkstelling en het beveiligen van de 
toekomst door een kansrijke omschakeling naar de post-industriële 
maatschappij, een open beleid naar de internationale wereld staan 
vooraan in de bekommernissen van de Vlaams-nationale partij. 

Degelijk en definitief herstel is echter niet mogelijk binnen het hui
dig Belgisch paritair-unitair sisteem. De strukturen die uit de staats
hervorming van 1980 gekomen zijn en de poespas die er sindsdien 
nog verder werd van gemaakt, dreigen ieder uitzicht op duurzaam 
herstel te beletten. De noden, de inzichten en de opvattingen verschil
len al te zeer tussen Vlaanderen en Wallonië, opdat ze zouden ge
vat kunnen worden door een consensus. 

De Volksunie stelt dan ook voorop dat het herstelbeleid en het 
opruimen van alle belemmeringen op het Vlaamse zelfbestuur hand 
in hand moeten gaan, samen aangepakt moeten worden en deel uit
maken van een globale politiek. Snelle en grondige federalisering 
maakt een onmisbaar deel uit van een doelbewust antikrisisbeleid 
voor Vlaanderen. Ingevolge de chantage van een Waalse minder
heid en de laksheid van de Vlaamse meerderheidspartijen is thans 
geen grondwetsherziening mogelijk. Er is echter een alternatief. En 
voor dit alternatief wil de Volksunie de Vlaamse publieke opinie 
thans winnen: de Vlaamse meerderheid in dit land moet gebruik ma
ken van haar politieke en feitelijke macht om orde op zaken te stel
len. Eens en voor goed moeten de Vlamingen, moeten de Vlaamse 
politiek en de Vlaamse politici het probleem durven stellen van de 
machtsverdelingen de machtsuitoefening. De zes miljoen Vlamin
gen zorgen voor twee-derden van het overheidsinkomen, zij produ
ceren twee-derden van het BNP, zij nemen twee-derden van de uit
voer voor hun rekening, zij verzamelen twee-derden van het spaar
geld en bovendien dragen zij het grootste deel van de inleveringslast. 

Bijgevolg moeten de Vlamingen recht hebben op twee-derden van 
de politieke macht. Bijgevolg hebben de Vlamingen het recht om de
ze macht te gebruiken in het voorlopig nog altijd unitair sisteem om 
op te ruimen vat hen en hun toekomst hindert. 

De Vlamingen moeten het besef opdringen aan de Vlaamse poli
tici dat de snelste, de zekerste en de veiligste weg om zich te doen 
eerbiedigen en de toekomst veilig te stellen het onverbloemd aan
wenden is van de bestaande Vlaamse politieke macht. Nu! 

Het onbeschroomd aanwenden van deze politieke macht vandaag 
is het enige middel om de toekomst morgen veilig te stellen. 
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Nasleep van jeepkontrakt 

Vlaanderen 
moet wachten,» 

Maandagochtend riep „Bombardier"de pers bijeen. 
Dit Canadese bedrijf komt zijn l<ompensatie-beloften — 
voorlopig (?) — niet na. 

IN februari 1985 sleepte de Ca
nadese reus,,Bombardier" liet 
kontral<t in de wacht voor de le

vering van 2.400 terreinwagens 
aan de Belgische strijdl<rachten. 
Dit gebeurde na heel wat politiek 
getouwtrek én nadat Bombardier 
beloofd had voor zes miljard frank 
kompensatie-bestellingen aan Bel
gische bedrijven te zullen zorgen. 
Ruim een jaar later is amper ander
half miljard frank aan kompensa-
ties gerealizeerd. 

Het totale pakket van kompensa-
ties moet, steeds volgens dit kon-
trakt, aldus verdeeld worden: 
52,64 % voor Vlaanderen, 40,43 % 
voor Wallonië en 6,93 % voor Brus
sel. Veertien maanden na de on
dertekening blijken de aan Wallo
nië en Brussel beloofde bestellin
gen een feit te zijn. De Vlaamse 
bedrijven kijken echter nog steeds 
uit naar echte opdrachten. 

Nochtans waren bv. aan de in 

Vlaanderen gevestigde firma's 
LAG en Van Hooi respektievelijk 
voor 375 en 800 miljoen frank 
bestellingen toegezegd. De verbin-
dingsman tussen Bombardier en 
België, Paul Frérotte — nota bene 
een rabiate frankofone Brusselaar 
— maakte er zich tijdens de pers-
konferentie van af met het platte 
ekskuus .,,We kunnen niet vooral
le firma's tegelijk kontrakten vin
den". Bombardier zet, aldus nog 
steeds Frérotte, zijn inspanningen 

voort. Maar harde poen is er voor
alsnog niet bij. Ook de in Brugge 
gevestigde afdelingen van BN za
gen nog niks in hun orderboekje 
verschijnen via Bombardier. Wel 
heeft deze Canadese groep enke
le weken geleden BN overgekocht 
van de Société, die daarmee de 
vieze klus van saneringen (en wat 
daar doorgaans mee gepaard gaat) 
naar de sterkste en buitenlandse 
aandeelhouder doorschuift. Maar 
deze koop kan bezwaarlijk als 
een ,,kompensatie" begrepen 
worden! ? 

Bombardier heeft tot 1990 de tijd 
om de beloften uit te voeren. De 
voorziene sanktie is echter zo be
lachelijk klein dat deze Canadese 
gigant zich desgevallend weinig 
zorgen zal maken. Op enige steun 
van de betrokken ministers De 
Donnéa (defensie) en Maystadt 
(ekonomie) hoeven we helemaal 
niet te rekenen. Integendeel. Deze 
beide eksellenties verklaren bij her
haling dat zij de kompensaties voor 
Vlaanderen véél te hoog vinden. 

(pvdd) 

8.000 méér! 
De oplage van deze editie van uw Vlaams-nationaal week

blad wordt uitzonderlijk met 8.000 eksemplaren verhoogd! De
ze ekstra-nummers worden zondag uitgedeeld aan de ingang 
van het 49ste Zangfeest; het jaarlijkse kulturele hoogtepunt 
van en voor alle Vlaams-nationalisten. 

Wie nog geen abonnement heeft kan dit meteen in orde bren
gen. Lees daarvoor blz.̂  17.^. Misschien houdt U er zelfs een 
reisje aan^over! ' ^ -4^-^i^~-
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven 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 

JACHTHAVENTJE TE LOT? 
Trjdens twee van de vcxjrbereidende 

vergadenngen over herkenning van het 
herwaarderingsgebied „Over de 
Vaart" te Lot te bekomen, werd reeds 
tweemaal, het woord ,,jachthaventje" 
door de pastjenoerrxje burgemeester 
H Casaer vermeld' 

Deze CVP-er gebruikte bij vonge ge
meenteraadsverkiezingen, de ,,cray
on" van de verkeersstudie Beersel, en 
in het vooruitzicht van de volgende kan 
dit „nen boot'" worden' 

HIJ zinspeelt reeds twee vergadenn
gen over de grote weide, nevens het ka
naal Brussel-Charleroi, om dit langs het 
BLOSO om, in een ,,jachthaventje" te 
veranderen' 

Om een verkeerst)ord, dat broodno
dig IS, moet een automobielklub inge
schakeld worden, voor een volle witte 
lijn midden een gevaarlijke bocht, moet 
men wachten en voor een put in het 
wegdek, schijnt men ook met veel aan
dacht te hebben, maar 

Na de peperdure De Meentzaal te 
Alsemberg, de in aant)ouwzijnde S|X)rt-
schuur te Dworp, waarvan de kostprij 
ook met aan de lage kant zal zijn, kan 
er een derde ettelijke miljoenen kosten
de geval bijkomen, het „jachthaventje" 
van Over de Vaart te Lot' 

Jean Herfs, Beersel 

TEKEN AAN DE WAND 
Op zaterdag 12 april was ik aanwe

zig op het Kongres der Vlaamse 
Oudstrijders te Brussel 

Om 18u15 vertiet ik het gebouw in ge
zelschap van vrienden, ook leden van 
VOS WIJ gingen te voet door de 
Spaarstraat, nchting Arduinkaai Toen 
WIJ al babbelend, de Spaarstraat door 
gingen, werden we door een tiental jon
ge geisten, zo rond de 14jaar, kinderen 
van gastarbeiders, t)egroet met het ge
roep ,,Heil Hitler'" 

WIJ zijn ongestoord verder gewan
deld Zonder op iets te reageren Wat 
zou er gebeurd zijn, indien wij dat wel 
hadden gedaan ' 

WIJ zouden waarschijnlijk in St -Gillis 
op betichting van Rascisme geland 
zijn 

WIJ stellen ons de vraag Waren die 
gastarbeiders-kinderen op de hoogte 
dat het Kongres van VOS plaatshad' 

Of was de oorzaak van hun begroe
ting het Vlaams dat wij spraken' 

R.D.V., Bonhelden 

BELGISCH BLIK 
Na de oorlog was ik zo diep gegnefd 

door de gruwelijke repressie dat ik 
besloot het Belgisch Staatsbestel tot 
het einde mijner dagen te bestrijden 

Logischerwijze zou ik ook alle eerbe
toon of erkentelijkheid van Belgische 
zijde afwijzen 

Om deze reden schreef ik in koeien 
van rode letters op het formulier dat mij 
ongevraagd werd toegezonden om de 
erkenning als werkweigeraar te beko
men en waarschijnlijk ook vooreen pen
sioentje Ik heb geen Belgische blik 
nodig 

Sedert dient weigerde ik sistematisch 
alle eretekens die ik uit hoofde van mijn 
aktiviteiten in sociale, kulturele of sport
verenigingen verdiende' 

Ook de nationale orden omwille van 
veertig jaren ambacht (slotenmaker) en 
zelfstandige vlogen buiten 

Ook het mij aangeboden ereteken 
voor mijn vele jaren als gemeente
raadslid, provincieraadslid en uiteinde
lijk als lid van de Kamer 

De overweging dat ik dan wel een ij
zeren plaat op mijn rug zou moeten bin
den, als tegenwicht van de metalen op 
mijn borst, om mijn evenwicht te kun
nen bewaren zat er misschien wel voor 
iets tussen Van de andere kant schijnt 
het in ons land veel moeilijker helemaal 
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VUL^ VAKJE IN 
ENWIN,WtN,WIN! 

geen ereteken te verwerven dan er een 
zak te bekomen Echt de moeite met 
waard om je er druk over te maken 

Waarom zouden Vlaams-nationalis
ten blik aanvaarden van een staat die 
hen misprijst, die amnestie blijft weige
ren en de spons weigert te vegen over 
gruwelen waarvoor hij grotendeels ver
antwoordelijk IS 

Belgisch blik nee bedankt, met voor 
mij Raf Declercq 

KAREL PINXTEN EN DE KS 
Onze politici zouden er goed aan 

doen de uitstekende studie over prof 
Karel Pinxten eens te lezen en daar dan 
de besluiten uit te trekken de levens
beschrijving van dr K Pinxten, uitgege
ven in de reeks monografieën van de 
ekonomische hogeschool St Aloysius-
Brussel in 1982 door drs J Drouillon In 
1937 werd priester Karel Pinxten gepro
moveerd tot dokter in de Ekonomische 
Wetenschappen Hij schreef toen een 
baanbrekend proefschnft over ,,Het 
Kempische Steenkolenbekken" 

Wat we vandaag meemaken de af
gang van de KS, werd toen reeds door 
deze eminente ekonoom voorspeld, 
toen reeds werden onze politici gewaar
schuwd Men heeft met geluisterd en nu 
zitten we met de gevolgen' Toen reeds 
legde Pinxten de vinger op de wonde 
wanneer hij schreef ,,Door de overheid 
wordt het Kempisch steelkolenbekken 
stelselmatig achteruit gesteld ten voor
dele van het Waalse bekken " ,,De 
steenkolensektor werd in Belgié altijd 
gevoerd vanuit de visie van Charles De-
muere, Waals mijningenieur van de 
Waalse mijneigenaars in wiens spoor 
de Belgische regenng aan politiek 
deed' Alles werd bekeken vanuit Waals 
belang' 

Karel Pinxten is de eerste ekonoom 
die een diepgaande analyse maakte 
van het Kempisch steenkolenbekken 
vanuit Vlaams belang Mgr Broeckx 
voegde daar nog aan toe ,, Wat zouden 
de verhoudingen anders zijn indien in 
onze mijnen alle betrekkingen van hoog 
tot laag gingen in onze taal, in de taal 
van de streek, in de taal van het volk'" 

Wil men het heden begrijpen dan 
moet men het verleden kennen! 

Waarom heeft men vroeger en ook 
nu prof Karel Pinxten met ernstig ge
nomen' 

Er IS maar één afdoende oplossing 
voor, de Belgische kwaal Radikaal 
zelfbestuur W.R., Neeroeteren 

CVP-KERK-ACW 
Wat iedereen kon vermoeden werd 

bevestigd m Den Haan 
De band tussen ACW en CVP werd 

nogmaals aangegespt, op basis van 
een twijfelachtige en gemanipuleerde 
bevraging, om dan nog van de verte
genwoordiging op het kongres niette 
spreken' 

Van CVP-zijde is deze steun graag 
meegenomen en begrijpelijk, van ACW-
zijde vinden we dit onbegrijpelijk en 
treurig Datzelfde geldt voor de band 
tussen ABVV en SP 

Dat betekent heel kon kreet dat alle 
sindikale akties ,,woorden in de wind 
zijn" en de 20 000 betogers van Has
selt letterlijk bedrogen werden en wor

den Van een doorgestoken kaart 
gesproken' 

Dat de officiële kerk dit spel 
meespeelt vinden wij onbegrijpelijk en 
in-droevigi De nationale ACW-proost 
stond broederlijk op de foto met o a De 
Haene, d'Have Hiermede toont de 
kerk dus duidelijk aan dat ze openlijk 
kiest voor de band tussen ACW en CVP 
als enig kanaal om haar kristelijke 
standpunten door te drukken 

Dat betekent dat de duizenden 
Vlaams-nationalisten die zich absoluut 
met thuis voelen in de CVP bij gebrek 
aan radikale Vlagmse refleks van deze 
parti) door de officiële kerk in de steek 
gelaten worden 

Heeft deze Kerk dan nog mets ge
leerd uit de geschiedenis van het Daen-
sisme toen ze de zijde koos van de 
fransdolle Ch Woeste en priester 
Daens in de steek l iet ' 

Gelukkig weten de Vlaams-nationa
listen voor wie het AVV-VVK heilig is, 
zich gesteund door en op dezelfde gol
flengte van priesters zoals abt Koen-
raad Stappers, Herman Mertens, Am-
broos Van de Walle, Max Wildiers en 
vele ,,petits-vicaires" 

Moest het ACW een radikale Vlaam
se kaart trekken in plaats van de cen
tralistische belgiscistische CVP-kaart, 
Vlaanderen stond er anders voor Be
wijze daarvan dat letterlijk alles in Brus
sel beslist wordt en de Vlaamse deelre-
genng een aanhangwagen is van de 
centrale regering, nu meer dan 
vroeger! 

Door hun band met een politieke par
tij hebben de sindikaten élle drukkings-
kracht en geloofwaardigheid verloren 
en zijn hun oproepen tot stakingen en 
betogingen de reinste volksverlakkerij' 

Dat de kerk dit spelletje meespeelt 
via de ACW-proosten kan er bij ons met 
in Werkgroep 

IJzerbedevaartkomitee, 
gewest Maaseik 

DUIDELIJKHEID 
Als volksnationalisme inderdaad be

tekent ,,zelfbeschikking" van ieder 
volk, ongeacht zijn kleur, godsdienst, 
rang of stand begrijp ik heel wat 
Vlaams-nationalisten en ook de VU di
kwijls met meer 

Men loopt terecht warm voor Ierland, 
Baskenland, Bretagne en noem maar 
op, maar staan aan de andere kant op 
de eerste rij het Zuid-Afrikaans volkslied 
te zingen, simbool voor onderdrukking 
van het zwart Afrikaans volk 

Het wordt tijd dat de VU ook hierover 
eens duidelijk zijn standpunt kenbaar 
maakt, of is dit reeds een van de dos
siers waarover volgens Jaak Gabnels 
(m zijn interview in Gazet van Antwer
pen) geen standpunt dient te worden in
genomen' H.C., Antwerpen 

KADHAFI (1) 
Inde ,,Wij" van 17apnl I! las ik dat 

,,geen enkel zinnig mens kolonel Kad-
hafi kan verdedigen" Waarschijnlijk 
ben ik dan een onzinnig mens, maar ik 
wacht nog steeds op de bewijzen dat 
Kadhafi werkelijk achter al die bo
maanslagen steekt Een tijd geleden 
had Reagan deze bewijzen a! (volgens 
eigen zeggen) en nu heeft hij dan de 
,,onomstotelijke bewijzen" Welke had 
hij dan voordien ' Ik heb tot hiertoe nog 
geen enkel,,zinnig" bewijs gelezen van 
deze bewenngen 

Het kan natuurlijk best zijn dat Kad-
hafi met deze aanslagen te maken heeft 
(ik weet er natuurlijk geen jota van af, 
al lees ik de krant tamelijk grondig) 
maar bewijzen heb ik nog met gevon
den, en het woord van Reagan volstaat 
mij met 

De vlootoefemngen vlak voor de Li
bische kust waren natuurlijk héél toe
vallig en helemaal met als uitdaging be
doeld 

En dat Reagan een loopje neemt met 
zijn zogenaamde Europese bondgeno
ten heeft hij nu wel heel duidelijk bewe
zen We staan er inderdaad voor schut 
bij De Europese ministers stellen net 
een nota op waarin gevraagd wordt 
mets tegen Libie te ondernemen Enge
land zit daar doodleuk bij en op hetzelf
de ogenblik vertrekken, vanuit Enge
land, de Amerikaanse aanvallers 

En nu waarschijnlijk grote verwonde
ring als Kadhafi terugslaat' Wanneer 
gaat men hier begrijpen dat wij voor 
Amerika, en zeer zeker voor Reagan, 

alleen maar kleine loopjongetjes zijn ' 
L.V., Diepenbeek 

KADHAFI (2) 
Naar aanleiding van het artikel in 

,,Wij" van donderdag 17 april II , Gro
te schade", stel ik vast dat uw houding 
er een is van meelopenj met de grote 
hoop' 

, Gazet van Antwerpen" van 5 febru
ari 1986 , Een misslag" treedt mijn 
vaststelling over het terrorisme bij en 
durft stellen dat Israel de oorzaak is van 
terronsme door de ontvoenng van Eich-
mann Verder heeft Reagan — toneel
speler — nooit de Israeli's terechtgewe
zen en laten begaan tegenover de PLO 

J.M., Antwerpen 

GEEN VREEMDEN 
TOT HEERSERS 

In 1884 schreef Peter Benoit zijn 
,,Van Rijswijckkantate" ter ere van de 
bohémien, agitator en zo jong gestor
ven volksdichter Theodoor Van Rijs-
wijck (1811-1849) 

Met zijn boek,,Eigenaardige Verha
len" (1836) introduceerde Theodoor 
Van Rijswijck opnieuw de romankunst 
in Vlaanderen Hendrik Conscience 
deed hetzelfde met zijn roman ,,ln 't 
Wonderjaar" 

Maar in schril kontrast met Conscien
ce (die vererende benoemingen of on
derscheidingen met afwees) schreef de 
broer van Theodoor, Jan Van Rijswijck 
senior (1818-1869), ter zijner ere „nooit 
heeft hij kruis of lint verworven maar 
nimmer ook kroop hij laag bij groten om 
die gunst"' 

De hulde aan Theodoor Van Rijswijck 
staat aldus stijf van enkele met licht te 
nemen aanbevelingen zoals 

- zich afzetten tegen de machtigen 
(,,hij vleide geen groten ter wereld") 

- verdediging van recht en schoon
heid (,,wat recht was en schoon joeg 
zijn boezem m brand") 

- bestuur van een uit het volk (,,hij 
duldde geen vreemden tot heersers van 
't land") 

- eerbied voor de vrijheid (, ,hij gaf aan 
de vrijheid een staf in de hand") 

Hoe belachelijk, dom, bekrompen, 
onwetend, ondankbaar tonen zich de
genen die in het Zangfeest-motto van 
zondag 27 april (,,geen vreemden tot 
heersers van 't land") iets anders wil
len leggen dat wat generaties aan Vla
mingen heeft bezield En hoe schrij
nend blijkt de nood aan de kennis van 
een stukje recent verleden' 

Guide Van In, senator 
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VicAnciaux: 
geen 
medailles 

Geen 
behoefte... 

Vorige woensdag vernam de Ho
ge Vergadering uit de mond van 
gew/ezen amnestie-voorvecliter 
Wilfried Martens dat de gekende 
Vlaamse dichter Bert Peleman de 
hem geschonken medaille als lid 
van de Ridderorde moest terugstu
ren, Deze mededeling sloeg in als 
een donderslag bij heldere hemel 
(zie onze Wetstraat-rbriek). 

De reakties op deze wraakroe-
pende daad bleven niet uit. Vrijdag 
schreef hoofdredakteur Manu 
Ruys een schitterend stuk onder de 
veelbetekende titel „Vlaamse 
Schande". Diezelfde dag stuurde 
VU-voorzitter Anciaux een mer
kwaardig pakje aan koning Boude-
wijn I, vergezeld van een scherpe 
brief. 

In dit pakje staken het aan 
„reservemajoor- en reservekapi
tein-geneesheer Anciaux Victor" 
geschonken kruis van Ridder in de 
Leopoldsorde en in de Kroonorde. 
Deze waren hem verleend,,als blijk 
van erkentelijkheid voor de 
diensten aan het land bewezen". 
De VU-president benadrukte dat 
de schrapping van de Vlaamse let
terkundige Bert Peleman uit de 
Ridderorde hem biezonder geër
gerd heeft; schrapping die er geko
men is na de interpellatie van een 
Franstalig parlementslid. 

...aan 
eretekens... 

„Sire, Ik durf beweren een eer
zaam burger te zijn, die zijn volk en 
zijn land steeds eerlijk heeft ge
diend", schreef Anciaux. Die na 21 
jaar parlementair mandaat reeds 
,,recht" heeft op een hogere graad 
in de nationale orden. Vic Anciaux 
heeft deze echter steeds gewei
gerd, zolang België geen amnestie 
verleend had. 

,,MI]n militaire dienst heb ik 
trouw vervuld. Ook nadien heb ik 
me ingeschakeld in het reserveka
der, uit plichtsbesef voor mijn 
volk". Zonder erom gevraag te 
hebben ontving Vic Anciaux daar
voor twee orden. ,,Thans, na het 
incident-Peleman, ben ik zo vrij ze 
U terug te sturen. Ik heb er geen 
enkele behoefte aan. Ik wil Uw 
diensten vragen mij uit de lijst van 
deze orden te schrappen", aldus 
nog de voorzitter in zijn brief. 

Bert 
Peleman 
geschrapt 

Op de VU-Toekomstdag werd 
deze daad van Vic Anciaux op ge
juich onthaald. Ook zijn oproep aan 
alle VU-mandatarissen om zijn 
voorbeeld te volgen en bijgevolg al
le medailles terug te sturen, werd 
op laaiend applaus onthaald. Van 
een staat zonder menselijkheid 
hebben wij inderdaad geen blijken 
van erkentelijkheid nodig. 

...van 
onmenselijke 

staat 
Ook de Vereniging van Vlaamse 

Letterkundigen betreurde de 
schrapping van Bert Peleman. De
ze handelwijze is een rechtstreeks 
gevolg van het uitblijven van kon-
krete maatregelen om na vier de
cennia de gevolgen van de epura-

DEZE 
VJEEK DÜK 

Ik dank de meer dan duizend 
bestuursleden en militanten die 
vorige zondag de aula van de 
Antwerpse Universiteit boordevol 
vulden. Ik dank ze voor hun 
trouw en plichtsbesef. Ik dank ze 
ook voor hun warme 
genegenheid. 

Door hun massale 
aanwezigheid en geestdrift 
hebben zij de twijfelaars in eigen 
rangen de les gespeld. Zij 
hebben aangetoond dat het 
geen zin heeft te blijven piekeren 
en zaniken. Gedaan met het 
gezaag over de eigen echte en 
vermeende kwalen. Genoeg tijd 
verbeuzeld. Zes maanden 
,,confiteor" is meer dan 
voldoende. Vorige zondag werd 
het,,credo" gezongen. Het 
geloof in eigen kunnen. Het 
geloof in de toekomst van het 
Vlaams-nationalisme. 

De ,,toekomstdag" van de 
Volksunie heeft ook aan heel 
Vlaanderen het klinkend bewijs 
geleverd dat onze partij 
springlevend is en weet wat ze 
wil. Het is kenmerkend voor de 
vitaliteit van gelijk welke 
organisatie dat zij resoluut de 
weg inslaat van het algemeen 
herstel en de nieuwe kansen. 
Een weg die zij zelf uittekent, 
zonder zich te laten afleiden 
door de eeuwige kritikasters aan 
de rand, zonderde 

tegenstrevers te ontzien, zonder 
zich gelegen te laten aan 
onbegrip of smalende 
opmerkingen. De Volksunie 
heeft vorige zondag haar 
vitaliteit bewezen. Tot verbazing 
van sommige buitenstaanders 
en waarnemers. Tot 
verontrusting van andere 
Vlaamse partijen. Die misschien 
reeds dachten verlost te zijn van 
een lastige opposant. Zij wezen 
wakker geschud en 
gewaarschuwd. Meer dan ooit 
zullen zij met de Volksunie af te 
rekenen hebben. 

Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat de 
Toekomstdag van 20 april 
slechts een vertrekpunt is. We 
mogen ons niet laten beroezen 
door het sukses van één dag. 
Vanaf 21 april komt het erop aan 
de weg in te slaan die werd 
uitgestippeld. Met dezelfde 
geestdrift. Met dezelfde 
éénsgezindeid. Het 10-punten
programma moet worden 
uitgedragen. Het biedt de uitweg 
voor de toekomst van ons volk. 
Het is de leidraad voor verdere 
aktie. 

En deze aktie moet gedragen 
worden door mensen. Hoe rijk 
aan gedachten de inhoud van 
ons programma Is, toch volstaat 
een bladje papier niet. Geen 
enkel manifest kan op zichzelf 

overtuigen. Het moet 
uitgestraald worden door 
mensen die er achter staan en 
erin geloven. De 
geloofwaardigheid van een tekst 
hangt af van degenen die hem 
verspreiden, van hun 
geloofwaardigheid en bezielde 
belevenis. 

De eerstvolgende weken 
worden de besturen van de 
afdelingen gekozen. Het is de 
verantwoordelijkheid van al wie 
uittredend is? te zorgen voor 
nieuw bloed. Nieuwe en jonge 
bestuursleden dienen, samen 
met de ouderen, aan te treden 
om de opdracht te vervullen die 
tijdens de Toekomstdag werd 
opgelegd. Het zal geen 
gemakkelijke taak zijn. Het wordt 
een voortdurende opgave. We 
kunnen slechts resultaat 
bereiken als we onze ideeën 
afdwingen in een harde, 
slopende politieke strijd. Samen, 
met een geloof dat bergen 
verzet, kunnen we deze 
uitdaging aan. Vlaams
nationalisten zijn het gewoon 
voor hete vuren te staan. 

Vic ANCIAUX 

^•^^v^•^^^..v^^•.^^•<^>^^•.^^Vv^K^^ 

>MEN 
NIEUWS 

tie weg te werken, aldus de VVL. 
De kersverse Davidsfonds-

voorzitter Lieven Van Gerven 
spaarde op zijn kongres de Vlaam-

Achter de ,,groene tafel" van de VU-Toekomstdag zaten Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke, Kamerfraktieleider Jaak Gabriels, 
algemeen voorzitter VicAnciaux, partijraadsvoorzitter Riet De Clercq, de 
Antwerpse arrondissementsvoorzitter Bob Loete, Vlaamse Raad-
fraktieleiderl-lugoSchiltz en de jongste VU-volksvertegenwoordigerJo-
han Sauwens. Het motto van deze massaal bijgewoonde manifestatie 
stond verwoord en uitgebeeld op een prachtige kaart. 

se regering niet. ,,De Vlaamse re
gering staat aan de schandpaal 
omdat ze op een domein van haar 
volstrekte autonomie de zwakke 
knie gebogen heeft." 

VU-senator Walter Luyten ging 
samen met enkele VU-gemeente-
raadsleden pamfletten uitdelen bij 
de opening van de tentoonstelling 
n.a.v. de 100ste geboortedag van 
Felix Timmermans te Lier. Zowel 
de eerste minister als kultuur(?)mi-
nister Patrick Dewael moesten het 
hierbij ontgelden. Toen Dewael het 
woord nam verlieten de Vlaams
nationalisten ostentatief de zaal. 

Walter 
Luyten 
protesteert 

De Volksunie-jongeren van hun 
kant starten zondag de verkoop 
van een originele briefkaart gericht 
aan deze jongste politikus: ,,Ie
mand die zoals de hond van Pavlov 
met de staart tussen de benen af
druipt bij de minste vingerknip van 
een vreemd baasje, verdient het 
met als minister aangesproken te 
worden." De VUJO eist zijn direk-
te ontslag, en terecht. Dewael is im
mers niet langer waard minister te 
zijn voor onze kuituur. 

In beroep 
Zoals aangekondigd legt VU-

senator Toon van Overstraeten 
zich niet zomaar neer bij de beslis
sing van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg. Deze had zich enkele we
ken geleden onbevoegd verklaard 
in het proces dat de in Nijvel verko
zen Vlaams-nationalist had aan
gespannen tegen de Waalse 
Gewest- en de Franse Gemeen
schapsraad n.a.v. zijn onrechtma
tige uitsluiting uit deze beide As
semblees. 

Zijn zaak komt morgen vrijdag 
voor het Hof van Beroep te Brussel. 
De verdediger van Toon van Over
straeten is de Leuvense docent mr. 
Leo Neels. Deze raadsman pleit er
voor dat het Hof de eisen van de 
VU-partijdirekteur ontvankelijk zou 
verklaren. En uitspraak zou vellen, 
waardoor Toon van Overstraeten 
opnieuw kan gaan zetelen. 

Indien de rechter zich ook deze 
keer onbevoegd zou verklaren zal 
Toon toch doorgaan. Desnoods tot 
in Straatsburg. 

TvO 

gaat door 

Voorzitter 
Hetgeen wij voorspeld en ge

vreesd hadden is waarheid gewor
den. Frank Swaelen, voorzitter van 
de CVP, burgemeester van Hove 
en lid van de senaat, werd be
noemd tot voorzitter van het Ge
meentekrediet. Volgens ingewij
den zou hiermee een ,,zitpenning" 
van enkele miljoenen frank per jaar 
gemoeid zijn I 

Deze beslissing werd genomen 
door de Raad van Bestuur, waarin 
nog steeds geen VU-er zetelt. On
danks het feit dat de Volksunie 
deelneemt aan het beleid in één op 
drie Vlaamse gemeenten, met 30 
burgemeesters en ruim 80 sche
penen! 

Swaelen: 
hoofd van 
Gemeente
krediet 

Er wordt gefluisterd dat Swaelen 
deze benoeming als ,,troostprijs" 
krijgt voor het feit dat hij geen mi
nister werd in de regering Martens 
VI. Een toch wel erg royale kom-
pensatie, of met ? Bovendien is het 
zeer de vraag of iemand zoals 
Swaelen, met reeds zoveel aktivi-
teiten, nog wel de tijd en de moge
lijkheden bezit om deze voorzitters-
funktie waar te nemen. Al zal dit 
hem een zorg zijn. Waar het bij die 
traditionele partijen op aankomt is 
immers geld en macht 
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Wi\ 
Brief aan B. 

Vorige week schreef Vic Anciaux 
namens de VU-burgemeesters en 
-schepenen een open brief aan ko
ning Boudewijn I. 

„Na de gemeenteraadsverkie
zingen van 10 oktober '82 legden 
de burgemeesters van onze partij, 
zoals overigens alle burge
meesters, de grondwettelijke eed 
af in handen van de provincie-
goeverneur", begon Anciaux. Die 
er meteen aan toevoegde dat de 
VU-burgervaders de gelofte van 
getrouwheid aan de koning en ge
hoorzaamheid aan de grondwet en 
de andere wetten korrekt naleven. 
Wat niet steeds gemakkelijk is, ver
mits heel wat wettelijke bepalingen 
vreemd en zelfs tegenstrijdig zijn 
aan de belangen van het Vlaamse 
volk. 

, ,Eén en ander maakt het onaan
vaardbaar en ergerlijk dat een bur
gemeester van het Vlaamse land, 
met name de heer J. Happart van 
Voeren, ongestoord wettelijke en 
dekretale voorschriften naast zich 
mag neerleggen". Happart weigert 
Nederlands te leren en bovendien 
bewees hij herhaaldelijk onwaardig 
te zijn voor het ambt van burge
meester. In opdracht van de VU-
burgemeesters en -schepenen 
drong Vic Anciaux er bij de vorst op 
aan Happart onmiddellijk af te zet
ten. Want zowel aan de provincia
le als aan de nationale overheid 
werd herhaaldelijk kennis gegeven 
van het wangedrag van deze man. 
Zonder gevolg, want deze tragi
komedie duurt nu al meer dan drie 
jaar. 

,,Wij zouden het op prijs stellen, 
Sire, als uw ministers zouden op
houden, hun nalatigheid te laten 
dekken door de Koninklijke hand
tekening", besloot Vic Anciaux. 

De VU-voorzitter ontving nog 
geen antwoord. 

Ernst 
of komedie? 

De CVP-er Diegenant diende 
een wetsvoorstel in met de bedoe
ling de kandidaat-burgemeesters 
in de toekomst te laten benoemen 
op voorstel van de gewestregerin
gen. Na tussenkomst van Vic An
ciaux werd dit voorstel voor advies 
naar de Raad van State gestuurd. 

Naar aanleiding van de bespre
king ervan in de bevoegde kamer
kommissie beklemtoont de VU dat 
eens te meer bewezen werd dat de 
Vlaamse meerderheid aan banden 
wordt gelegd door de rampzalige 
grendels van het paritair unionisme 
van Martens. Vermits dit CVP-
voorstel ook een wijziging van de 
bijzondere wet op de staatshervor
ming veronderstelt was het meteen 
duidelijk dat het geen schijn van 
kans maakt. Tegenover de unanie
me verdediging van de Vlamingen 
staat inderdaad de verwerping van 
alle Franstaligen. De grendel van 
de meerderheid in elke taalgroep 
blijft dus gesloten. 

De negatieve houding van de 
frankofonen bewijst dat zij een 
gunstige regeling voor meer gezag 
van de Waalse regering onderge
schikt maken aan hun neiging tot 
imperialisme in Vlaamse gemeen
ten zoals Voeren en Wezembeek-
Oppem. 

Maar bovenal kan de VU zich 
met van de indruk ontdoen dat er 
door de CVP een schijnvertoning 
wordt opgevoerd. Nadat voorzitter 
Anciaux had aangetoond dat een 
wijziging van de gemeentewet, 
zonder te raken aan de bijzondere 
wet van '80, volstond om het doel 
te bereiken, verdween de vereiste 
van de dubbele meerderheid. Het 
wetsvoorstel kan dan bij gewone 
Vlaamse meerderheid worden 
goedgekeurd. 

Volgens onze informatie zal het Antwerpse Sportpaleis zondag weer tot de nol< gevuld zitten voor de 49ste 
uitgave van het Vlaams Nationaal Zangfeest. l\/lisschien kunt U toch nog een plaatsje bemachtigen indien U 
nü vlug belt naar het ANZ-sekretariaat (03/237.93.92). 

Het grandioze feest begint om halfdrie, maar tijdig aanwezig zijn is echt wel de boodschap. Het voorpro
gramma loont de moeite en bovendien kunt U in afwachting nog een beetje in „de WIJ" lezen. Dit nummer 
wordt U immers gratis overhandigd aan de ingang. Indien U reeds geabonneerd bent, gebruik dit eksemplaar 
dan als een promotienummer voor een vriend die nog geen abonnement heeft. (foto: studio Dann) 

De VU verwacht van de CVP en 
PVV dat zij hun volle verantwoorde 
lijkheid zullen opnemen en de tesis 
van Anciaux zullen bijtreden. Zij 
kunnen noch mogen zich niet laten 
afschrikken door de chantage van 
de Franstaligen. 

Betoging 
De recente betoging van duizen

den radikale moslims doorheen de 

Adriaan Peleman 
D AT de tienduizenden Rid

ders in de Orde van Leo
pold II bevrijd werden 

van het beklemmende gezel
schap van Aidsdrager Bert Pele
man, roept herinneringen op aan 
de zaak Martens. 

Martens ? Niet Wilfried, maar 
Adriaan. Adriaan Martens was 
vóór de eerste wereldoorlog, 
reeds als student, een aktief fla
mingant van liberale en vrijzinni
ge strekking. Tijdens de eerste 
Wereldoorlog werd hij hoogle
raar aan de onder de bezetting 
vernederlandste universiteit van' 
Gent. Hij was tevens lid van de 
aktivistische Raad van Vlaan
deren. 

Bij de repressie na november 
'18 nam hij de wijk naar Neder
land, legde opnieuw de nodige 
examens af en vestigde zich als 
arts, later als hoofd van een kli
niek te Middelburg. In 1935 keer
de hij naar België terug, instal
leerde zich te Astene en werd 
binnen de kortste keren een der 
meest gereputeerde specialisten 
van het land. Onder zijn talrijke 
patiënten telde hij ook heel wat 
vooraanstaande politici uit de 
grote staatspartijen. 

In 1938 werd de Koninklijk 
Vlaamse Akademie voor Ge
neeskunde opgericht. Een der 
eerst benoemden was dr Adriaan 

Martens. Tegen de benoeming 
van deze bij verstek ter dood ver
oordeelde maar sindsdien bege
nadigde aktivist rees protest in 
de zogenaamd vaderlandslie
vende kringen en bij de fransta
ligen. Het protest draaide al vlug 
uit op een levensgrote hetze. 
Vlaanderen liet zich echter niet 
doen: de Vlaamse strijd- en kul-
tuurverenigingen, de Vlaams-
nationalisten en tal van voor
aanstaande politici ook uit de 
staatspartijen stelden zich pal 
achter Martens op. 

De zaak werd vrij vlug een 
krachtmeting tussen Vlaanderen 
en het franstallg-Waals hoerapa-
trlotlsme. Het kwam tot woelige 
betogingen en oplaaiende pas
sies in het parlement. Eerste-
minister Paul-Henri Spaak gaf 
niet toe aan de chantage van hen 

die het ontslag van Martens 
eisten. Hij kreeg bij de vertrou-
wensstemming in het parlement 
de Vlaamse meerderheid achter 
zich. Het was een historische 
stemming: Vlamingen tegen 
Walen. 

Nadien viel de regering toch 
door het ontslag van de liberale 
ministers. Het draaide uit op ver
kiezingen, de laatste verkiezin
gen vóór de tweede wereldoor
log. Op verkiezingszondag, na
dat de stembussen gesloten 
waren, nam dr Martens vrijwillig 
ontslpg uit de Akademie. Tegen 
vele verwachtingen In kwam het 
VNV versterkt uit de bijzonder 
scherp gevoerde verkie
zingsslag. Het ontslag van Mar
tens werd in Vlaanderen alge
meen betreurd. De affaire Mar
tens had echter als een 
zweepslag gewerkt op de Vlaam
se bewustwording. 

De les uit de rel? Dat de 
franstalige Brusselse bourgeois-
socialist Spaak zich al met al be
hoorlijker gedroeg in de zaak 
Martens dan de Vlaamse kuituur-
minister Dewael en de Belgische 
eerste-minister Wilfried in de 
zaak Peleman. 

...en zeggen dat Vlaanderen 
toen niet en thans wel een eigen 
regering heet te hebben... 

straten van Brussel heeft, terecht, 
ergernis gewekt. Het is onduldbaar 
dat ekstremisten, die er precies op 
uit zijn onze Westerse kuituur te 
vernietigen, vrij spel krijgen. Indien 
deze,,fundamentalisten" ons kul-
tuurpatroon echt zo verderfelijk en 
slecht kwoteren, dan bezitten zij de 
volle vrijheid om West-Europa te 
verlaten! De paradijselijke regimes 
van Khomeini en Kadhafi lachen 
hen toe... 

Waarmee wij echter niet be
weerd hebben dat alle vreemdelin
gen in ons land zich onverdraag
zaam opstellen of zich weigeren 
aan te passen. 

„Vol spécial" 
Staatssekretaris Kempinaire 

voor ontwikkelingssamenwerking 
was amper terug of er vertrok al
weer een vliegtuig vol diplomaten 
en ene eksellentie naar Kinshasa. 
Een ,,vol spécial", want LeoTinde-
mans en een reeks perslui reisden 
mee met deze Sabena-vlucht. 

De opdracht van de minister voor 
buitenlandse betrekkingen bestaat 
erin de verbroken relatie tussen 
België en Zaire te herstellen. De 
jongste weken is deze verhouding 
ernstig vertroebeld, met een 
,,schenking" van een ,,AirZaire"-
toestel aan België als (voorlopig) 
hoogtepunt. Officieel mag er nu 
zelfs geen Sabena-tuig meer 
neerstrijken in de vroegere kolonie. 

Vermoedelijk was de druk van 
industrieel-financiële groepen ron
dom de Socété zo sterk geworden 
dat de Belgische regering iets 
moest gaan doen. Er staan immers 
teveel ,,belangen"ophetspel,zo 
wordt beweerd. Als laatste pion in 
dit bizarre schaakspel wordt koning 
Boudewijn I klaar gehouden... 

Het plan 
Vorige week ontstond er grote 

beroering in en rond de Wetstraat 
doorhet,,uitlekken" vaneen ,,ge
heim plan". Enkele kranten publi
ceerden immers de notities van 
PRL-minister Olivier, die de afwe

zige PRL-er Gol tijdelijk verving in 
het kernkabinet. 

Uit deze geschriften bleek dat de 
regering echt het hakmes wil zetten 
in een reeks uitgaven. Maar dan 
wel op een idiote en erg a-sociale 
wijze, zonder (natuurlijk) aan de ei
gen zuilen en strukturen te raken. 

De grootste ergernis betrof ech
ter het lek zelf. Niemand minder 
dan PRL-voorzitter Louis Michel 
had deze dokumenten door
gespeeld aan enkele kranten. Met 
de bedoeling deze te publiceren. 
Alle andere ministers, en vooral de 
CVP-ers Martens en Dehaene, rea
geerden biezonder boos. 

Het is op zijn zachtst uitgedrukt 
,, vreemd " dat de voorzitter van een 
regeringspartij vertrouwelijke pa
pieren, die daarenboven het kabi
net in een ongunstig daglicht stel
len, uitdeelt. Het verhaaltje dat er 
binnen deze regering goed ge
werkt wordt en dat er een groot ver
trouwen heerst, wordt aldus me
teen naar het rijk der fabeltjes ver
wezen. 

Davidsfonds 
in dezelfde zaal waarin de VU 

haar Toekomstdag hield, organi
seerde het Davidsfonds afgelopen 
zaterdag haar jaarlijks kongres. 
Onder het tema „Kuituur in Vlaan
deren. De uitdaging". Tijdens de
ze bijeenkomst werd voor het eerst 
het woord gevoerd door de nieuwe 
Davidsfonds-voorzitter, professor 
Lieven Van Gerven. 

Deze bracht hulde aan zijn voor
ganger Clem de Ridder en beklem
toonde dat zijn eerste zorg de kon-
tinuiteit is, gebaseerd op stand
vastigheid. Volgens Van Gerven is 
de tijd aangebroken dat ons volk 
een eigen vaderland krijgt. Drie be
grippen zijn op het vlak van de 
staatsomvorming belangrijk: ort-
schendbaar territorium, zelf
bestuur en samenwerking met de 
buren. Dit betekent de splitsing van 
Brabant en het volledige zelf
bestuur. Een brede en konsekwen-
te grondwetsherziening is bijge
volg onontbeerlijk. 
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M4i 
Voorstellen van begrotingskonklaaf uitgelekt 

Regering moet 
huiswerk overdoen 

De franstalige nota die minister Olivier heeft gemaakt 
ten behoeve van de afwezige minister Gol liet PRL-
voorzitter Michel bewust uitlekken. Deze nota van 31 
biz. en 19blz. bijlagen is biezonder leerrijk in verband 
met de opvattingen en intenties van sommige ministers 
inzake de besparingsmogelijkheden. 

IN zijn inleiding stelt oiinister 
Verhofstadt dat men strukture-
le besparingen moet doorvoe

ren die in de toekomst blijven door
werken veeleer dan hier en daar 
voorlopige besparingen te reali
seren. 

Bijkomende 
uitgaven 

Hij stelt zelf in een nota de bijko
mende uitgaven voorop die zich in 
1986 en 87 zullen manifesteren en 
de begrotingsinspanning gevoelig 
zullen verhogen bij ongewijzigd be
leid. Deze bijkomende uitgaven 
worden voorzien voor: 
— de sociale hulsvesting die welis
waar geregionaliseerd is maar de 
gewesten zijn niet in staat de in
tresten en aflossingen terug te be
talen. Dit betekent een begro-
tingslast van 15,3 miljard in 86 en 
29 miljard in 1987. 

— de scheepswerven Boel voor 
het sociaal luik ten behoeve van 
900 tot 1250 afvloeiingen voor een 
bedrag van 1,8 miljard in 1986. 
— 6e Kempische steenkoolmijnen 
omdat de suksessierechten onvol
doende zijn in 1986 wordt 3,5 en in 
1987 8 miljard voorzien. 
— de staalnijverheid een gelijk be
drag als voor KS 
— Akademische Ziekenhuizen 
van Gent en Luik: 3 miljard 
— verhoging bijdrage in de EG-
begroting: 3,7 miljard 
— maatregelen voor de öouwse/c-
tor- 2,3 miljard. 

Besparingen In 
liet onderwijs 

De onderwijssektor wordt bie
zonder geviseerd. Algemeen wordt 
voorgesteld 8 % te besparen op de 
totale loonmassa hetgeen neer
komt op een besparing van 20 mil
jard. Het gevolg van deze optie is 
het afvloeien van 6 500 leerkrach
ten, de verhoging van het aantal 
leerlingen per klas in het lager on
derwijs van 15 naar 18 en in het 
middelbaar van 9 tot 11 per leer
kracht. Verder wordt voorgesteld 
het aantal stagiaires en tijdelijke 
leerkrachten gevoelig te verminde
ren en de werkingskosten te blok
keren op het niveau van 1985 Op 
het leerlingenvervoer wordt eve
neens een besparing van 1 tot 2 
miljard voorzien en de toelagen 
aan de PMS-centra worden t o.v. 
1985 met 5 % veminderd. 

De sociale 
zekerheid 

In de sektor van de sociale zeker
heid werden er een hele reeks 
voorstellen geformuleerd waarvan 
het meest verregaande de afschaf

fing van de terugbetaling van de 
kleine risiko's voor werknemers is, 
daardoor zou 80 miljard minder 
worden uitgegeven. Deze maatre
gel zou natuurlijk een verkapte 
vorm van lastenverhoging beteke
nen voor de gezinnen. Verder over
weegt men de tussenkomsten van 
de sociale zekerheid voor de vrije 
verzekering wat een premieverho
ging zou betekenen van 360 F per 
maand, het invoeren van een fran
chise van 1500 F tot 4000 F naar
gelang de kategori^ waartoe men 
behoort, nieuwe besparingen in de 
klinische biologie door het afschaf
fen van de tussenkomsten voor de 
kleine analyses, tweede week ziek
teverlof ten laste van de werkgever, 
vermindering van het aantal hospi-
taalbedden met 6000 eenheden, 
enz... 

De overheids
bedrijven 

Voor de spoorwegen (NMBS) 
voorziet men een vermindering van 
de staatstoelagen van 4 miljard, 
vooral te besparen op de werk
plaatsen, de sociale dienst en de 
postpaketten. Op de ziekeverzeke-
ringskas van de NMBS wil men nog 
eens 1,6 miljard besparen door de 
terugbetalingen gelijk te schakelen 
met deze van het RIZIV. Verder 

denkt men aan een wijziging van 
het statuut van de NMBS, een her
ziening van het investeringspro
gramma en een herziening van al
le andere subsidiemechanismen 

De PTT zou bijkomend meer dan 
3 miljard moeten besparen en voor 
de f?7Twordt de omvorming voor
gesteld tot een naamloze vennoot
schap die jaarlijks 1,1 miljard aan 
de staat zou betalen in het kader 
van een beheerskontrakt. De RTT 
zou dan autonoom kunnen hande
len bij haar aankopen zonder staat
sinmenging. 

Ook de dienst der postchecks 
zou het met minder staatstoelagen 
moeten stellen. Bij Sabena zou de 
uitverkoop van diensten van de pri-
vésektor versneld worden verder
gezet. 

Globaal zouden alle investe
ringskredieten, ook deze van open
bare werken worden teruggebracht 
tot 64 % van de oorspronkelijke be
groting van 1985. 

Arbeid en 
Tewerkstelling 

Naast de invoering van een bij
drage van 15 % of meer van de pro
motoren van BTK- of DAC-
projekten wordt eveneens voor
gesteld de overheidstussenkomst 
voor de tewerkgestelde werklozen 
te verlagen. 

Voor de schoolverlaters is er op
nieuw slecht nieuws. Beneden de 
2& jaar zou enkel nog de kinder
bijslag worden uitgekeerd dus 
geen werklozensteun meer en bo
ven de 21 jaar zouden de school
verlaters terugvallen op de mini-
mex die ze echter moeten aanvra
gen aan het OCMW. 

In ruil daarvoor zou de overheid 

70 % van de minimex-uitkenngen 
aan de OCMW's terugbetalen. De
ze voorstellen verhogen eens te 
meer de lasten van de gemeenten 
en brengen de jonge schoolverla
ters in een toestand van totale af
hankelijkheid. Hoogst bedenkelijke 
voorstellen! 

Men overweegt eveneens de 
verlaging van de werkloosheids
vergoedingen in de derde periode 
tot de minimex na een onderzoek 
naar de bestaansmiddelen. Kom-
mentaar overbodig I 

De brugpensioenen zullen gelijk 
geschakeld worden met de traditi
onele pensioenen en eventueel zal 
een deel van de lasten afgewenteld 
worden op de werkgevers. 

Landsverdediging 
en andere... 

Het aantal vrijwilligers voor het 
leger wordt met 1000 eenheden 
verminderd en wordt vervangen 
door 1500 miliciens Hiertoe zal de 
legerdienst met twee maand wor
den verlengd en de vrijstellingen 
zullen geleidelijk worden ver
minderd. 

Vermeldenswaard is veder nog 
de geplande vermindenng van het 
Gemeentefonds en het niet uitbe
talen van de laatste schijf voor 1987 
van het KB.201 (een extra toelage 
aan de gemeenten over 5 jaar 
gespreid), de vermindenng van het 
budget voor ontwikkelingssamen
werking met 800 miljoen, verlaging 
van de middelen voor het weten
schappelijk onderzoek met 2,3 mil
jard en andere maatregelen in ver-
rschillende departementen. 

Het totaal van alle voorgestelde 
maatregelen samen zou leiden tot 
ongeveer 140 miljard minder uitga
ven wanneer men de zeer ingrij
pende afschaffing van de terugbe
talingen van de kleine risiko's inte
graal uitvoert hetgeen we 
betwijfelen en ook zouden betreu
ren omdat hierdoor de lasten van 
de gezinnen en vooral van de be
jaarden en kinderrijke gezinnen ge
voelig worden verhoogd. Men is 
dus nog ver van de geplande 200 
miljard besparingen te meer daar 
diverse voorstellen die ter tafel lig
gen onmogelijk integraal kunnen 
worden. André Geens. 

De tweede week... 
Oe mijnsianing, aie umöurg reeds twee weken in haar greep houdt, duurt voort De direkte oorzaak 

van en tevens de hoofdschuldige voor deze pnrusi is de regering Martens Vl Dit kabinet doet mks om 
de begrijpelijke angst vm 18.000 mijnwerkers en hungeztrinen weg te nemen Integendeel Benamtal 
biezonder arrogante uitspraken van regermgshden werken als olie op het smeulende vuurtje Ook de 
haast wraakroepende uitspraak van PS-voorzmer Spitaels(,,Geen frank voor KS'"} is ais een slag m 
het gezicht van de Vlamingen 

Zonder blind te zijn voorde agitatie van ertkete ekstreem-finkse herrieschoppers — die op het leed 
van de bedreigde kampels go&dkoop sukses hopen te bereiken — heeft de VU haar volledige steun aan 
de mijnwerkers toegezegd. (Lees ook het standpunt van het VU-parttjbestuur terzake) 

HEROPLEVING 
m IRES, het ekonomisch stu-

. dieburo van de Franstalige uni-
i versiteit UCL, laat zich in haar 

% jongste konjunktuuranalyse opti-
i mistisch uit over de toekomst van 
\ de Waalse ekonomie. 

Hoewel de Waalse investerin-
l gen in '85 minder gestegen zijn 
'• dan de Vlaamse, waren de Waal-
: se investeringen in de verwerken-
\ de nijverheid (+ 15,3 9i) merke-
! lijk hoger dan de Vlaamse (+ 2,2 
! %).IRES voorzit een heropleving 
van de Waalse ekonomie In de 

«M tweede helft van '86. 

fe Het effekt van een ekonomisch 
^ beleid dat gebaseerd is op een 
; '* doordacht Waalse strategie kan 
fe daarbij niet ontkend worden. 
'^^ Vlaanderen kan zich echter niet 
'{..t^ permitteren zichzelf in slaap te 

wiegen met een ongenuanceerd 
en naïef beeld over de Waalse 

^ ekonomie. 

\i HERVORMING 
m Uit de recente kongressen 

"" van de kommunlstlsche partijen 
van het Oostblok blijkt duidelijk 
de wil om de centraal gelekle eko
nomie ingrijpend te hervormen. 

.̂  s De Bulgaarse KP ging op som-
^' mige vlakken veder dan de kame

raden uit Sovjeturue. Met zicht op 
de slechte ekonomische resulta
ten van 1985 pleitte de Bulgaarse 

'̂̂  president TudorZhivkov voor het 
, aanwakkeren van de konkurren-

l tie, een nauwere band tussen 
* , prestatie en loon, en meer vrij-
-> - held voor de marktmechanismen. 

t De mentaliteit in Bulgarije lijkt 
^ trouwens rijp voor dergelijke her-

" vormingen. In de lokale pers 
.;< wordt niet zelden de korruptle, 
^^1 het wanbeheer en de inefficiëntie 
1 ^ aangeklaagd. 

W 
m BRAZILIË 
^i m De nieuwe Braziliaanse 
^ president, JoseSarney, heeft 
'^^zljn eerste suksessen ge-
M boekt. Terwijl de inflatie In 
^ Brazilië als jaren op hol gesla-
^i" gen is, werd deze in maart tot 
^ -7,7 % teruggebracht. 
B Sarney heeft daartoe 

drastische ingrepen doorge-
duwd. De prijzen werden ge
blokkeerd en de munteenheid 
werd voor de zoveelste maal 
veranderd. De grote verlle-

i zers van de prijsblokkering 
\ zijn de ondernemers (die hun 
] aanvoerprijzen niet meer kun
nen doorrekenen), de over-

[ held en de banken. 

KONJUNKTUUR 
• Enkele weken geleden we-

\ zen we reeds op de strukturele 
\ zwakte van onze eksport. De re
centste konjunktuuranalyses be
nadrukken het belang van de 

': eksport voor onze nabije toe-
; komst. 

De konjunktuur, zowat de 
\ prestatiemaatstaf van de ekono-
\ mie, wordt het jongste jaar ge-
: schraagd door de heropgeleefde 
\ binnenlandse vraag, meer be
paalde de private konsumptie. 
Tijdens dezelfde periode laat de 
buitenlandse vraag, dus onze 
eksport, het afweten. Sinds mid
den '85 lopen de buitenlandse 
bestellingen terug! 

In de nabije toekomst zal de in
vloed van de buitenlandse bestel-
lingen op onze ekonomie duide-

: lijker worden. Als gevolg van de 
te verwachten volmachtentreinen 

i zal de binnenlandse vraag op
nieuw de dalende tendens in
zetten. 
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Antwerpen. — Eerlijk toegegeven, dit had niemand durven liopen. En toch wa

ren zij er weer, de honderden bestuursleden van de Volksunie. De aula maior van 
de universiteit was letterlijk gevuld tot in de nok. (Om dan nog te zwijgen van de 
tientallen die de VU-Toekomstdag noodgedwongen volgden in de wandelgangen 
of aan de toog.) 

Het gevoel van onbehagen en onzekerheid, dat na de nederlaag van vorig jaar 
gegroeid was, werd zondag definitief weggenomen. De 1.000 aanwezige kaderle
den waren het levend bewijs van het geloof en de noodzaak in de onvervangbare 
rol van de Volksunie in Vlaanderen én in de wereld. Het 10-punten-programma, dat 
wij hiernaast integraal afdrukken, bundelt de krachtlijnen van de vijf toespraken en 
dient als leidraad én aktieplan voor de Volksunie van vandaag en morgen. 

Het is de unieke opdracht van de VU-bestuursleden en -mandatarissen dit rijke 
gedachtengoed nu uit de dragen en te beleven! 

Tien Irachtlijnen 
voor 

vandaag en morgen 
DE Volksunie stelt dat het be

houd van welvaart en wel
zijn, het herstel van de te

werkstelling en de beveiliging van 
de toekomstkansen voor de Vlaam
se jongeren door een kansrijke om
schakeling naar de post-industriële 
maatschappij en een open politiek 
naar de internationale wereld thans 
de prioritaire doeleinden moeten 
zijn voor het beleid. 

De Volksunie stelt tevens vast 
dat de mogelijkheden voor het voe
ren van een dergelijk beleid in 
Vlaanderen beslist voorhanden 
zijn, maar dat het huidig Belgisch 
paritair-unitair sisteem deze moge
lijkheden ten zeerste hindert en al
dus een hipotheek legt op de toe
komstmogelijkheden van de 
Vlaamse jeugd. 

De bestrijding van de l<risis en 
het opruimen van alle belemmerin
gen op het Vlaamse zelfbestuur 
zijn voorde Volksunie aldus onder
delen van een globale politiek. 
Snelle en grondige federalisering 
maakt deel uit van een doelbewust 
en efficiënt anti-krisisbeleid voor 
Vlaanderen. Daar — ingevolge de 
chantage van een Waalse minder
heid en de laksheid van een Vlaam
se meerderheid — thans geen 
grondwetsherziening mogelijk is 
en anderzijds er dringend een echt 
anti-krisisbeleid moet gevoerd wor
den, neemt de Volksunie zich voor 
haar aktie de komende maanden 
volgens hierop volgende tien 
krachtlijnen te voeren. 

1 . 
De Vlaamse meerderheid moet on-

venvijld gebruik maken van haar poli
tieke macht en mogelijkheden om zich 
te doen eerbiedigen, zonder zich te la
ten hinderen door Belgische forma-
lismen en juridische spitsvondigheden. 
Zij moet komaf maken met Happart, de 
faciliteiten, de Brusselse plagerijen; zij 
moet de splitsing van Brabant afdwin
gen, de opdeling van de openbare kre
dietinstellingen zoals de ASLK, het Ge
meentekrediet, de NMKN, de Nationale 
Kas voor Beroepskrediet enz., de af
schaffing van het nutteloos geworden 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Om Vlaamse politieke macht om te zet
ten in een Vlaams beleid is hef noodza

kelijk, het dubbelmandaat af te schaf
fen en de leden van de Vlaamse Raad 
door rechtstreekse verkiezingen aan te 
duiden. 

De Vlaamse meerderheid moet ge
bruik maken van haar politieke en fei
telijke macht om de onverantwoorde fi
nanciële voorrechten van de Fransta-
ligen af te schaffen. De dotaties aan 
gemeenschappen en gewesten, waar

door de Vlamingen jaarlijks voor 25 mil
jard benadeeld worden, moeten alvast 
ven/angen worden doorzgn. ristorno's. 

Een gedurfde en vastberaden aan
wending van alle mogelijkheden van de 
staatshervorming van 1980 moet van 
de Vlaamse Raad en de Vlaamse Re-
genng onafhankelijke Vlaamse beleid-
sinstanties maken. Een maksimale toe
passing van deze staatshervorming en 
de bestaande wetgeving kan en moet 
het aan de gewesten en gemeenschap
pen toekomende financiële volume ver
drievoudigen. 

VU-fraktieleider in de Vlaamse 
Raad en oud-voorzitter Hugo 
Schiltz:,, Dit zijn de bakens van de 
wegen naar een nieuwe Vlaamse 
Politiek. 

Vlaanderen Eerst, omdat de 
plicht de toekomstkansen van de 
Vlaamse jongeren maksimaal te 
beveiligen en uit te bouwen voor
rang moet hebben op alle andere 
bekommernissen. 

Een Vlaamse Staat, herkenbaar 
en erkenbaar in de hele wereld om 
deze jongeren te helpen te interna
tionale uitdaging aan te gaan. 

Het onbeschroomd aanwenden 
van de Vlaamse politieke macht 
omdat wij recht hebben op respekt 
voor ons aantal, onze prestaties en 
onze inbreng. 

VU-fraktieleider in de Kamer 
Jaak Gabriels: „De Vlaamse Ekse-
kutieve is inderdaad een eksekutle-
ve: een uitvoerend orgaan voor el
ders getroffenr beslissingen, een 
reaktieloze kudde gemeen
schapsministers, die de Vlaamse 
belangen per definitie onderge
schikt maken aan de Belgische be
langen. De Vlaamse minister zijn 
verworden tot vazallen, tot stutten 
voor de lange en duistere tunnel 
van Martens VI. (...) 

Als vertegenwoordiger van een 
mijnprovincie weet ik uit ervaring 
dat bij het wegtrekken van stutten 
zelfs de meest hardnekkige tunnel 
instort; ook de Belgische, hoe taai 
ook, kan daar niet aan ontsnappen, 
't Zal wel wat lawaai en stof veroor
zaken, maar dat hebben wij er als 
volksnationalisten voor over!" 

De jonge groep, ,Zangenzo'' zorgde op meer dan behoorlijke wijze voor 
enkele muzikale intermezzo's. 

3. 
Een Vlaamse Regering, die beschikt 

over al de haar volgens de huidige wet
geving toekomende bevoegdheden en 
middelen, kan en moet in staat zijn een 
herstelbeleid te voeren en een toe-
komstpolitiek, gericht op vernieuwing 
en exportgerichte groei. Hierdoor zal de 
draagkracht van onze ekonomie ver
groot worden, zodat ook meer te
werkstelling In de zachte sektor moge
lijk wordt. 

Alle bevoegdheden en middelen die 
betrekking hebben op het industrieel-
en tewerkstellingsbeleid moeten zon
der venwijl ter beschikking worden 
gesteld van de Vlaamse Regering, In
begrepen de beheersbevoegdheid in 
de Investen, de opdeling van de Natio
nale Investeringsmaatschappij naarde 
Gewestelijke Investeringsmaatschap
pijen toe. 

Eenmaal beschikkend over deze 
middelen zal Vlaanderen zelf zijn in
dustriële renovatiepolitiek kunnen be
palen en de verantwoordelijkheid opne
men voor probleemsektoren zoals 
steenkool en scheepsbouw en er de 
noodzakelijke nieuwe impulsen of 
oriëntaties aan geven. 

Europees parlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke: „ Wij, natio
nalisten en dus inter-nationalisten, 
willen de nieuwe zingevers zijn van 
de plaats die dit kontinent in de we
reld moet krijgen. Een wereld die 
niet enkel geniet van recht op vrij
heid, recht op gelijkheid en recht op 
broederlijkheid. Maar ook een we
reld, door ons Vlaams-nationalis
ten, demokratisch verfijnd met een 
vierde recht; dat van de verschei
denheid. Juist dit volksnationaal 
korrektief, dat voor ons zo funda
menteel is, staat totaal haaks op 
een wereld die verworden is tot 
jachtterrein van de supermachten. 
Jonge mensen, zeg met ons radi-
kaal neen aan de middelmatigheid 
in de politiek. Wees radikaal in uw 
inzet en uw idealisme. Radikaal 
voor uw wijk, voor Vlaanderen en 
voor uw wereld." 

Aldus zal tevens een einde worden 
gesteld aan de verspillende kompensa-
tiepolitiek van de centrale Regering. 

4. 
De lichtzinnige politiek gevoerd door 

Kristen-Demokraten, Socialisten en Li
beralen heeft de Staat financieel op de 
rand van het bankroet gebracht. De ko
mende generaties dreigen onder een 
ondraaglijke schuldenlast bedolven te 
worden. Vier jaar lang reeds heeft de 
bevolking ernstig ingeleverd zonder 
noemenswaardige resultaten wat de 
openbare financiën betreft. Alvorens 
verder inleveringen aan de Vlaamse be
volking worden opgelegd, moeten de 
onverantwoorde financiële en ekonomi-
sche voorrechten van de Franstaligen 
worden afgeschaft evenals deze van de 
partijpolitiek gebonden korporatieve 
zuilen. 

De huidige koalitie heeft vrijwel uit
sluitend een inleverings- en sane-
ringspolitiek gevoerd. Dit moet uitein
delijk leiden tot een kollektieve, blijven
de verarming. 

Johan Sauwens, de jongste VU-
vertegenwoordiger in het Parle
ment: „Wat we nodig hebben is 
een echte herstelpolitiek, krachtda
dig gevoerd en gericht naar de toe
komstgerichte en arbeidsintensie
ve sektoren. 

Zo 'n industriële politiek kan en
kel een Vlaamse politiek zijn, ge
voerd door het Vlaams Gewest, 
met Vlaams geld in Vlaamse han
den. (...) 

Het is de taak van de jonge ge
neratie Vlaamse politici om vanuit 
de gedrevenheid van de liefde voor 
ons vok, maar gekoppeld aan een 
nuchtere zakelijkheid het Vlaande
ren 2000 te bouwen, stap voor 
stap, resoluut, zonder omwegen en 
met entoesiast optimisme dat de 
flaminganten al méér bergen heeft 
doen verzetten." 
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baanderen 
tussen wijk en wereld 

De Volksunie eist dan ook dat naast 
de noodzakelijke besparingsmaatrege
len een aktief herstelbeleid en een be
wuste tewerkstellingspolitiek gevoerd 
wordt. 

De automatische overdrachten naar 
de bedrijven moeten afgeschaft, de 
subsidieringen aan strenge selektieve 
kriteria onderworpen. Er moet een ak
tief beleid van toegepast wetenschap
pelijk onderzoek en industriële innova
tie gevoerd worden. De openbare in
vesteringen moeten georiënteerd naar 
kleinschalige, arbeidsintensieve 
werken. 

Deze herstelpolitiek moet door de ge
westinstanties gevoerd worden. Het in
vesteringsfonds van de Vlaamse Ge
meenschap moet onmiddellijk operati
oneel gemaakt. 

De Volksunie eist tevens de invoering 
van een leergeldstelsel dat de drempel 
van aanwerving voldoende verlaagt om 
door bijkomende tewerkstelling alle jon
geren de kans te geven aan het werk te 
gaan, ervaring op te doen en hun be
roepskennis aan te vullen. 

6. 
De Volksunie wil inzake ondenwijs op

nieuw de volle aandacht leggen op de 
zorg voor meer kwaliteit en de behoef
ten van de Vlaamse samenleving van 
morgen. Dit impliceert dat onderwijs 
overgeheveld wordt naar de Vlaamse 
Gemeenschap. De beschamende ho
righeid van de Vlaamse regeringspar
tijen aan de chantage van de PSC be
let evenwel de federalisering van het 
onderwijs. 

In afwachting hiervan moeten onder-
wijsbesparingen ertoe leiden, dat ein-
delijkde/af ge/Z/Tcge/egdtussen deon-
dera/ijskredieten in Vlaanderen en Wal
lonië. Bovendien mogen besparingen 
geen aanleiding geven tot het schen
den van de schoolvrede en het aan
tasten van de gelijkwaardigheid van de 
netten. 

7. 
De Volksunie is van oordeel dat het 

Vlaanderen van morgen een positief 
verdraagzame samenleving moet zijn, 
met eerbied voor eenieders mening. 
Deze verdraagzaamheid moet zich ook 
uiten bij de politieke machtsuitoefening. 
Het gezag, ven/vorven door een demo-
kratisch verkozen meerderheid, moet 
bij zijn besluitvorming en maatregelen 
rekening houden met gans de gemeen
schap, ook met degenen die tot de min
derheid behoren. In een gezonde sa
menleving moet iedereen zich veilig 
voelen. Het koloniseren van het macht
sapparaat door een toevallige meerder
heid is een verwerpelijke gewoonte. In 
dit verband moet dnngend een einde 
gesteld aan het buitensporig, ondemo-
kratisch machtsoverwicht van de CVP-
zuil, onder meer m de Vlaamse admi
nistratie 

De Volksunie pleit voor een nieuwe 
politieke kuituur in Vlaanderen, waar
bij de verantwoordelijkheden op de 
juiste plaats gelegd worden en de voor
rang van de politieke besluitvorming in 
eer hersteld wordt. Het probleem van 
de waarborgen in de sektor persoons
gebonden aangelegenheden moet se
reen kunnen benaderd worden, samen 
met een nuchtere evaluatie van de er
varing opgedaan met het Kultuurpakt 
en de wijze waarop het al dan niet wordt 
toegepast. 

8. 
De Volksunie is van oordeel dat de 

sociale zekerheid ̂ n wezenlijke pijler 
is van onze samenleving, vandaag en 
ook morgen. Dit wil niet zeggen dat bin
nen het bestaand sisteem geen bespa
ringen kunnen doorgevoerd worden, 
maar deze dienen in de eerste plaats te 
gebeuren door geldverspilling ten ge
volge van de verzuiling aan te pakken. 
Tevens wil de Volksunie dat een eind 
wordt gemaakt aan de jaarlijkse over
heveling van 25 Vlaamse miljarden 
naar Wallonië. 

Verder stelt de Volksunie volgende 
beleidsprincipes. 

Het individueel recht op sociale ze
kerheidsuitkeringen moet principeel 
behouden blijven, ongeacht inkomens-
en vermogenstoestand. Voor de 
vaststelling van het uiteindelijk bedrag 
van de uitkeringen mag en moet er re
kening gehouden worden met het ge
zinsinkomen. Deze aanpassing ge
beurt evenwel best achteraf via de fis
kale korrektie, met dien verstande dat 
de overdreven progressiviteit van de 
belasting op arbeidsinkomen wordt af
gebouwd en dat een kind- en gezins
vriendelijk fiskaal sisteem wordt uige-
werkt. 

Tenslotte stelt de Volksunie vast, dat 
het hoofdzakelijk financieren van de so
ciale zekerheid via de bruto loonkost 
onhoudbaar is geworden en dat deze 
mede moet geschieden op basis van de 
toegevoegde waarde. Ook de robots 
moeten bijdragen. 

9. 
Het noodzakelijk herstelbeleid veron

derstelt naast een oordeelkundige in
dustriële politiek en een investerings
beleid op gewestelijk vlak, tevens een 

ernstige inlevering van de centrale staat 
die zelf zijn bestedingspatroon moet 
aanpassen teneinde de noodzakelijke 
besparingen te vera/ezenlijken. 

Dit moet het mogelijk maken de lood
zware fiskale en parafiskale druk die op 
de aktieve bevolking weegt te verlich
ten, de kreativiteit en de zin voor initia
tief te herwaarderen. De Volksunie wil 
een Vlaamse samenleving waar het op
nieuw de moeite loont te werken, te spa
ren en te ondernemen. 

10. 
De Volksunie is van oordeel dat 

Vlaanderen zijn internationale belan
genbehartiging zelf ter hand moet ne
men. Hiertoe is een rechtstreekse ver
tegenwoordiging van Vlaanderen in de 
Europese en internationale instellingen 
vereist. Ontwikkelingssamenwerking 
en buitenlandse handel moeten een 
Gemeenschapsaangelegenheid 
worden. 

De Volksunie is ervan overtuigd dat 
Vlaanderen een eigen rol heeft in het 
wereldstreven naar vrede en veiligheid. 
Het vredesvraagstuk Is ruimer dan 
slechts de kernraketten. Vrede bete
kent het wegnemen van het geweld in 
al zijn facetten: militair, kultureel, soci
aal en ekonomisch. Ook de recente 
evoluties op het vlak van het 
bewapenings- en ontwapenings
vraagstuk bewijzen dat het rakettenpro-
bleem een deelprobleem is geworden. 
De Volksunie eist overigens dat de kan
sen om te komen tot een ruimer 
gesprek over ontwapening energiek 
worden aangegrepen. DeWesteurope-
se landen moeten hiertoe aktiever druk
king uitoefenen op de grootmachten. 

Tot slot wijst de Volksunie op het gro
te belang van de Noord-Zuiddialoog 
naast de Oost-Westdialoog. Vrede en 
ontwikkeling gaan hand in hand 

Algemeen voorzitter Vic Anciaux: ,,We kunnen dit 
VU-1 O-puntenprogramma afdwingen, als we het zelf willen. 

We kunnen dit, als de Volksunie zich bevestigt als een Vlaams-
nationale partij. Voor wie het „Vlaanderen eerst" voorop staat. (...) We 
kunnen dit, als de VU herkend wordt als de partij die borg staat voor een 
verdraagzame samenleving, die een mentaliteit van openheid uitstraalt, 
trouw aan de tijdsbestendige, essentiële waarden, maar tevens intens 
zoekend naar vernieuwende ideeën. 

We kunnen dit, als de Volksunie ongestoord haar weg gaat, aan geen 
enkele belangengroep gebonden haar onafhankelijkheid bewaart, alleen 
het algemeen belang van heel het volk voor ogen houdt, haar program
ma niet wijzigt of aanpast in funktie van de verwerving van macht, maar 
tevens duidelijk bereid is verantwoordelijkheid op te nemen om haar pro
gramma — en alleen daarvoor — te realiseren. 

We kunnen dit, als de Volksunie de waarden van het volks-nationalisme 
blijft omzetten in een ongebreidelde drang naar vrede tussen alle volke
ren en bijgevolg in een oprechte afschuw voor een onzinnige en ontwik-
kelingremmende nukleaire wapenwedloop. 

We kunnen met de Volksunie dit programma realiseren, als U allen, 
kaderleden, militanten, en vooral mandatarissen, als één man of vrouw 
erachter staat, erin gelooft en het in heel uw levenshouding beleeft en 
uitstraalt." 

Een kollega-journalist merkte terecht op:,, Die zaal zit hier bomvol''' Opvallend was dat er behalve de vele,, oude getrouwen'' ook nogal wat 
nieuwe bestuursleden ingingen op de uitnodiging voor deze toekomstdag. 
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vu-senatoren J. Valkeniers en G. Van In: 

„Besparing starten bij 
regering en icabinetten" 

Vbr/ge week kwam het in de Senaat tweemaal tot een incident. Incidenten die in 
hoofde van alle regeringsleden eigenlijk slechts de bevestiging zijn van wat minister 
Dehaene zwart op wit liet afdrukken: een parlementair debat veplichtte hem nog 
nooit, iets aan zijn begroting te wijzigen. 

Nooit tevoren heeft een regering op een dergelijke arrogante en misprijzende wijze 
de parlementaire instellingen bejegend. Het lek in de pers over de besparingsplan
nen en de gebeurtenissen in Libië zijn de twee recentste voorbeelden. 

TWEEMAAL was het Paul Van 
Grembergen die de kat de 
bel aanbond. Een eerste 

maal, woensdag bij de aanvang 
van de zitting, naar aanleiding van 
de incidenten tussen Libië en de 
Verenigde Staten. In de meeste 
Europese landen had toen reeds 
een debat plaatsgevonden. De Se
naat van haar kant had niet eens 
een verklaring van de minister van 
Buitenlandse Betrekkingen of van 
de Eerste minister gekregen. 

Donderdagnamiddag moest de 
VU-fraktievoorzitter een tweede 
maal vaststellen hoe het Parlement 
voor schut werd gezet. „Inde kom
missie die zich over de bijzondere 
machten heeft gebogen, beloofde 
de Eerste minister dat het Parle
ment als eerste op de hoogte zou 
gebracht worden van nieuwe bij
zondere machtenbesluiten. Ik stel 
echter eens te meer vast dat men 
het niet te nauw neemt met de 
plichtenleer, nu in verschillende 
kranten teksten over de toekomsti
ge besparingen worden gepubli
ceerd". 

Georganiseerd lek 
„Ik vindditdes te ergeromdatik 

ervan overtuigd ben dat het lek ge
organiseerd werd om de definitie
ve beslissingen in de ene of ande
re richting te tyeinvloeden. Het 
weerspiegelt de verdeeldheid bin
nen de regering. Bovenal echter 
verstoren deze al dan niet georga
niseerde lekken en de verklaringen 
van enkele ministers de normale 
verhouding tussen het parlement 
en de regering". 

Deze normale verhouding is ons 
Inziens echter al lang zoek. Zowel 
in haar wetgevende als in haar kon-
trolerende opdracht werd het Par
lement gefnuikt. Met de volmach
ten eigende Martens zich de belan
grijkste werkingsterreinen op 
wetgevend vlak toe. Het is eind 
£ipril en nog steeds wordt zonder 
begroting geregeerd. Kontrole op 

dit vlak is dus niet mogelijk, tenwijl 
bij andere initiatieven—denk maar 
aan de interpellaties van Hugo 
Schiltz over de militaire kompensa-
tjes — de parlementsleden niet zel
den met een schouderophalen, ja 

zelfs met een leugen worden afge
scheept. 

Moet vanuit deze regering geen 
positieve ingesteldheid ten opzich
te van de parlementaire demokra-
tie venwacht worden, dan geldt 

slechts één alternatief. Dit van Jaak 
Gabriels: zelf het heft in handen 
nemen en beginnen sleutelen aan 
een hervorming van kamer en se
naat. En er is werk genoeg op de 
plank: het aanpassen van het hui
dig tweekamerstelsel, het afschaf
fen van de dubbelmandaten, het 
uitsluiten van de kumul van een 
parlementair mandaat en een mi
nisterieel ambt, het uiklaren en 
maksimaiiseren van de staatsher
vorming, her henwaarderen van het 
parlementslid zelf enz. 

Paal en perk 
De VU-volksvertegenwoordiger 

deed vorige maand zeer konkrete 
voorstellen aan zijn kollega's-

Marlens 
Waal 

DE Waalse SC '-lalmtiache 
serstJrTfüflaut mocht 
Imtffltiaaö vmugdevol 

kreten- „Mifnheer Mariens U 
wordt {^nleuw <^ populJi'Ste 
man in Waftsniê" Op h3ar aan-
radeft-~ssnatorTniffflut is een 
dame utï ^ ^ Luöcsic- en dit 
van em Ua«<*i«ïl:^edaill8dra-
get^s*^^fa|jÈef^«»*ïns de Heer 
|»elwïans van Ö0 lijst ven per-
^^amn die een ottderscheidmg 
ontvir»gen 

...Met de mede' -• 'iqheid 
van de Vlaamse reg'-'nnrj en m 
hetbijzorxfermtnlater Dt waoi' 
Maakte öe Sefgsscnt- 't-gonn'j 

, zJCttt^acheli|k,vo<3rdeVljj" 
sereöesngisheteen biatn.i-j-. 
AfdüsManuByysv^-1^' -'•..' 
daaiti. 

Je kan je afvragen wa j ' ^ o o 
dat socialistisch dami-ii-» / ' ' 
bemoeit. Mag Vraa-^'ii'. - ' • • 
zeif bepalen weH"- . J ' / , • 
kunstenaars voor eer? onder
scheiding in aanmetk\m ko
men ? Het antwoord van Qmóv 
Van In: „Het getuigt van een 
mentaliteit d?e In de vorige eeuw 
thuishoort**. 

Erg relevant is deze vraag 
echter rjiet. Het meest schrij
nende is de krutpefigheld, het 
gebrek aan zelfrespekt. zeo. 

maar de idiotie en de isdcsten-
merttatiteit van de Vlaamse ek-
seilenties Een geschoitie Van 
In kon slechts — wie verwaci^t 
zich nu nog ean dergehike 
. .Vlaamse eowncie" ?—vraag
tekenen „Het valt momlijk te 
g ^ v e n da: voo' een héndvoi 
mensen van een ander !i,dperH 
de handtekening van de •'.omng 
wordt geanmdeerd" Ongetoof-

öhiik} Vm In? 
het valt moeilijk 
's geloven' 

iitk, maar helaas waar Enicele 
verontruste patriotten en ande
re Orde-dragers wieten de ver-
ti'g'.nAü'.i'c ci°rï: <an fje f^esr-
derhed n «31* land on de knieën 
tekrijqe'i Ar-i /i33nderen Dat 
het /ant*.-3 '^ generaties-
lange sir^c 'no's' s'ellen met 
een Vlaamse regering en een 
Kultuurmtntster die zeif de 
draad met de repressie op
nieuw opnemen. 

in 1S50 dichtte Van Ri}8wijclc • 
„Mtsene, miserie, de Wael aan 
't ministerie — dat deugt voor 
Viaenderen ntet". Nooit ofte 
nooit zal de man ve"noca heb
ben dat Zijn vers anno 1986 zo 
Likt joel zou zijn Maar dan met 
i^ofei- king VoX een polttiekertje 
. * het etgen Viaenderen 

vandaag legt H-.g: Schiitz 
MemnetvuuraandesmcTien 
om ,,Peleman terug te schen
ken aan de maatschappij te
neinde hw» dowzifn kunst volk 
en lanri ten volfe te laten die
nen". Een bede die ^treuvets» 
Oaisne, Gilliams, f^oetents en 
vele anderer» reeds jaren get$-
den opstelden voorde vrijfatinq 
van Pels man. 

Maar daar zal onze „Kul-
ttJur"-ministêr wel geen weet 
van hebben 

P. Van Grembergen: 
,, Verhouding tussen 

parlement en regering 
verstoord." 

fraktievoorzitters. Hij was hoopvol 
gestemd. Terecht, want had 
CVP'er Vanden Brande geen ge
vleugelde verklaringen afgelegd 
over henwaardering en dies meer? 
Blijkbaar veel tam-tam, met als 
enig doel het helen van de vol-
machtwonden bij zijn fraktie en de 
CVP-volgelingen. 

Het zal er dus voor Jaak Gabriels 
en de andere VU-mandatarissen 
op aan komen, zelf voorstellen in te 
dienen en de andere frakties tot 
kleur bekennen te dwingen. 

Een eerste voorstel werd vorige 
week door senatoren Jef Valke
niers en Guido Van In ingediend. 
Het gaat uit van de terechte 
vaststelling dat het Parlement in 
zijn wetgevende en kontrolerende 
taak niet over de mogelijkheid op 
gelijkwaardige informatie beschikt. 
Dit leidt tot een monopolisering van 
de besluitvorming binnen de mi
nisteriële kabinetten. 

Deze kwaal wordt handig van 
jaar tot jaar aangedikt: meer eksel-
lenties en meer kabinetsleden. Ter 
vergelijking: eind 1984 telde Dene
marken 21 regeringsleden, Groot-
Brittanië 22, West-Duitsland 18, 
Ierland 15, Nederland 14, Italië 30, 
Frankrijk 37. België deed het met 
15 ministers, 13 staatssekretaris-
sen en 18 gemeenschapsmi
nisters. Het telde bovendien zo'n 
2.000 kabinetsleden. 

Hier wilden de VU-senatoren 
paal en perk aan stellen. Wordt hun 
initiatief wet, dan zal de centrale re
gering het moeten stellen met 14 
ministers en 9 staatssekretarissen. 
De kabinetten van de regeringsle
den dijken zij in tot 7 personeelsle
den, eventueel te vermeerderen 
met 4 bij een bijkomende be
voegdheid. 

Hoe beperkt ook, deze eerste 
stap zou reeds heei wat opklaren 
in de sombere verhouding tus
sen regering, parlement en niet 
te vergeten: de administratie. 
Bovendien zou het een populai
re besparingsmaatregel zijn, en 
een zeer wijze. 
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Europese landbouw 

Sociaal en 
herdenken 

Ongetwijfeld heeft tiet Europees landbouwbeleid tot 
positieve resultaten geleid. Maar onverdeeld gelukkig 
kunnen landbouwers noch verbruikers zijn. 

De verbruikers profiteren wel van een goedkope 
voedselvoorziening, maar moeten het soms stellen met 
kwalitatief minder goede produkten. 

De landbouwers van hun kant zagen hun inkomen 
in verhouding tot andere sektoren steeds dalen. Vele 
bedrijven verdwenen en de tewerkstelling halveerde. 

WELKE zijn de oorzaken van 
deze weinig positieve 
vaststellingen? Voor

eerst slaagde het Europees beleid 
er nooit in een efficiënt werkend 
sisteem uit te dokteren, dat het 
aanbod aanpast aan de vraag op 
de Europese- en wereldmarkt. Ook 
werd onvoldoende levenskans ge
boden aan de kleinere nochtans 
leefbare bedrijven, terwijl de zwak
kere landbouwregio's tussen de 
plooien vielen. 

Tot slot werd de eigen Europese 
markt onvoldoende beschermd en 
ontbreekt het aan een ernstige, 
agressievere handelspolitiek. 

Tot daar, in een notedop, de 
voornaamste aantekeningen die 
de VU-mandatarissen maakten bij 
het landbouwbeleid. Hervormin
gen zijn dus dringend noodzakelijk. 

Herwaardering 
familiebedrijf 

De invoering van produktiekwo-
ta en medeverantwoordelijkheids-

heffing zijn althans tijdelijk een 
noodzakelijke maatregel. 

Produktiebeperking moeteven-
wel gepaard gaan met positief-
diskriminerende maatregelen ten 
gunste van het gemengd familiaal 
bedrijf. Daarom moet bij het vast
leggen van produktiekwota per be
drijf uitgegaan worden van prijsdif-
ferentiatie: een basisprijs perpro-
dukt voor een eerste produl<tie-
schijf, gevolgd door afnemende 
waartxjrgsprijzen voor hogere pro-
duktieschijven. Deze prijsdifferen-
tiaties moeten ook regionaal bena
derd worden om ten aanzien van 
de regionale verschillen meteen 
een herstrukturerings- en oriënta-
tiebeleid mogelijk te maken. 

Geen overschotten 
Bestaande voorraden moeten 

maksimaal weggewerkt worden. 
Dit kan door een agressiever uit
voerbeleid, een belasting op de in
voer van graanvervangers, een 
eenmalige financiële operatie ter 
wegwerking van de voorraden met 

regionaal 
vrijwaring van de belangen van de 
Derde Wereld, een afnamerecht 
van overschotten tegen waarborg-
prijzen voor sociaal daartoe aange
wezen instellingen en een voedsel
hulpprogramma voor honger-
landen. 

Nieuwe voorraden moeten ver
meden worden door kwotaregeling 
en progressieve medeverantwoor-
delijkheldsheffingen (met gediffe
rentieerde prijzenstruktuur), in die 
sektoren die overschotten ver
tonen. 

Wat in het bijzonder de graan-
sektor betreft moeten de producen
ten aangespoord om over te scha
kelen naar kwalitatief hoogstaande 
gewassen. 

Geïntegreerd beleid 
Een prijsbeleid kan niet tegelij

kertijd overal de overschotten weg
werken en anderzijds in elk gewest 
de inkomens waarborgen. Onget
wijfeld moeten in de zuidelijke re
gio's nog ernstige landbouwbespa-
ringen doorgevoerd worden. Bo
vendien dienen in achtergebleven 
regio's nieuwe struktuurpolitieken 
gevoerd. 

De verhouding tussen de bud
getten voor prijswaart)orgen en de
ze voor struktuurbeleid moet ge
bracht op 75 % tegenover 25 %. 
Dan wordt een struktuurpolitiek 
mogelijk die gericht is op mensen 
en gewesten in plaats van op pro
dukten. 

Een geïntegreerd beleid is dus 
noodzakelijk: de samenvoeging 
van landbouwgelden met subsi-

VLEZENBEEK — Om haar landbouwprogramma aan de pers voor te stellen koos de Volks
unie een op en top familiebedrijf uit en wel de prachtige hoeve Van Cutsem te Vlezenbeek. 
Daaruit moge haar echte bezorgdheid blijken voor deze belaagde groep van onze bevolking. 
De boerderij Van Cutsem, even buiten het centrum van dit prachtig Pajottenlands dorp, be
werkt zo'n 35 ha grond waarvan het grootste deel grasland is; maar ook tarwe, suikerbiet, 
gerst, maïs en aardappelen worden er gekweekt. Verder beschikt het hof over zo 'n 40 melk
koeien en 160 stuks jong vee. Om de hoeveelheid melk een andere bestemming dan de mei-
kerij te geven is de familie Van Cutsem begonnen met de aanmaak en verkoop van hoeveboter, 
jogurt, platte kaas en rijstpap. Kleinschalig en ,,natuurlijk"! 

dies, voorzien door het Sociaal en 
Regionaal Fonds. 

Betere kwaliteit 
De landbouwer is de meest na

tuurlijke beschermer van het leef
milieu. Het massaal gebruik van 
pesticiden en additieven en som
mige ingrepen in de landschappe
lijke struktuur verbreken het even
wicht tussen landbouw en eko-
logie. 

Wetgeving moet erop gericht zijn 
het evenwicht te herstellen zodat 
streven naar produktiviteit gepaard 
gaat met streven naar gezonde 
voeding, gezonde bodemstruktuur 
en landschapszorg. De verschei
denheid inzake variëteiten, inzon
derheid van eigen Ixxjem, dient po
sitief gewaardeerd. 

Monopolie nadelig 
Het familiebedrijf biedt de beste 

waarborg voor een gezonde land-
tx)uw die in evenwicht is met de an
dere funkties van het platteland. 

De monopolievorming in de 
agro-alimentaire industrie tast ech
ter in hoge mate het familiaal land
bouwbedrijf aan en voerde de loon
dienst in de landbouwsektor in. 
Binnen dit kader moet gewezen op 
de bijzondere verantwoordelijkheid 
die de grote lobbies terzake dra
gen. Eén organisatie bekleedt een 
feitelijke monopoliepositie in de 
dienstverlening aan de landbou
wers, is tegelijkertijd venweven met 
de uittKJuw van de agro-alimentatre 
tussenschakels en beheerst tot op 
het hoogste niveau de besluitvor
ming. Deze belangenverstrenge
ling speelt op de duur in het nadeel 
van de kleine familiebedrijven. 
Haar politiek is immers al te zeer 
gericht op overdreven grootscha
ligheid en specialisatie. 

Vlaamse aanpak 
De handicaps en de specifiteit 

van de landbouw in Vlaanderen 
noodzaken een eigen Vlaamse 
aampak. Deze impliceert aanvul
lende sociale maatregelen ten 
gunste van de kleine landbouwbe
drijven. Jonge startende boeren 
moeten ekstra stimulansen ontvan
gen zodat de opvolging in het fami
liaal bedrijf mogelijk wordt in soci
aal en ekonomisch aantrekkelijker 
voorwaarden. 

Een eigen Vlaams beleid moet 
ook meer aandacht besteden aan 
de vorming en begeleiding van jon
ge landbouwers. 

In afwachting van een volledige 
federalisenng van het landbouwbe
leid moet de reeds jaren aansle
pende diskussie over de pachtwet 
tot een goed einde gebracht wor
den. Ter aanvulling van deze wet
geving dient geopteerd voor een 
zogenaamde pachtbank. Dit zou 
een openbare instelling zijn die een 
schakel vormt tussen eigenaars 
van gronden en landbouwers. Ze 
kan de huidige knelpunten op een 
voor alle belanghebbenden aan
vaardbare wijze oplossen. 

(De volledige tekst van de VU-
voorstellen vooreen hervormd land
bouwbeleid kan verkregen worden 
op het Algemeen Sekretarlaat van de 
Volksunie, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel). 

t Oe laariijks terugkerende 
$, koettandel Is weer volop bezig. 
^ Het tQuwtreidten »nd tfe Euro-
t|ie$e landbouwbagroting. 

Na de oprichtir^ van (te Eu
ropese Gemeertschi^ voor Ko-
im en Staal, Euratom en de 

/europese Q(onoml$che Ge-
I meenschap was het (^zetten 

van een Gem«ensch^:^l]k 
LandtxHiwbetetd het vtenie luSc 
van de Stiri^se Rommanau-
taire i^r^agte. Dit vierde kilic is 

l'ontfettutffien uitimgroeki tot 
•en mairtodont. Dté f«BH5t 70 % 
van de Europese gelden 
of̂ Morpt en waarvan de boter-

I tierden, w{|npi8«(en, m k̂RH»-
jren en rundveeatocte onover-
istlcfrteli^ zijn geworden. 

Een andere 
lamiiiouw 

D« )K>teit)er8 bvb. zou m 
20'n 1.052.(KK) ton omvattsn, 

Oe metkmeren ruim 
107.8@0.000 ton. En ondertus
sen zien (te iandbouwers hun 
inlconien afnemen, verdwijnen 
meer en meer i»dfi|ven en 
slofric (te ̂ HrttgetesM^eNi mSS 
laar met niet minder dan 
17.000,000 eenheden. Oe 
gmotse «iniHilc van Europa 
met mechanisatie, veredeüns, 
grootschid^iwid en sanding 
bracht (te boeren in een ttit-
zichtiö» vicieuse iait^i^tiia-
tie: vergroting door nteerpro»-
duktie, v e r h o e f mecdUHd)»-
Ite, veriwogde ierir^P^i^ <lus 
steiseinuitig v e r h o ^ ^ pro-
did(tto. SciMiictenlffî  owrtn-
ve^sring en bedrl|f8>verTmne 
werden tevem^rote proble
men. Oe iiKmop<rilev(»ming in 
de «^ro-aibnentitfre indusArte 
van 3dp kBM kraiEÉte het faml-
iet^Hj? en voerde ^ ^ | B -
dtenstir 
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10 mt 
Slotverklaring kolloqulum VIC 

Ontwikkelingsbeleid 
anders bekeken 

De organisatoren VU en EVA en het Vlaams Inter
nationaal Centrum van het kolloqulum,,ontwikkelings
beleid anders bekeken" hebben een aantal aspekten 
van de ontwikkelingssamenwerking onderzocht. Hier 
in een notedop, de krachtlijnen van de bespreking. 

D E konfrontatie, zowel wat 
inhoud als strukturen be
treft, met het ontwikke 

lingsbeleld in Nederland, West-
Duitsland, joegoeslavië, Zwitser
land, Canada en de Europese Ge
meenschap toonde aan dat het be
leid de stempel draagt van histori
sche omstandigheden. Opvallend 
is hoe sterk de behoefte aan aan
passing in deze landen leidde tot 
herdenken van het beleid en ver
nieuwen van de strukturen. Het 
Belgisch beleid, ook van deze re
gering, blijft hierbij ten achter. 

Op z'n Belgisch 
Het behoudt zijn postkoloniaal 

karakter en munt uit door inefficiën
tie en Brussels centralisme. De nog 
steeds voortdurende achterstelling 
van de Vlamingen binnen die struk
turen is daarvan het gevolg. Het of
ficieel samenwerkingspersoneel 
telt 959 franstaligen naast 516 ne-
derlandstaligen. 

In Vlaanderen leeft duidelijk de 
wil om inzake het ontwikkelingsbe
leid nieuwe keuzen te maken en 
daarvoor nieuwe strukturen vanuit 
de Vlaamse Gemeenschap te ont
werpen. 

De splitsing van het ABOS is 
voor ons niet de oplossing. Wij sig
naleren de publieke opinie dat het 
nieuwe beleid van deze Regering 
zelfs een stap achteruit dreigt te 
zijn. 

— Reeds nu wordt de 0,7 % op
nieuw op de helling gezet 

— De voorgenomen hervorming 
van ABOS gaat de verkeerde kant 
op 
— Werkwijzen die men in het bui
tenland als niet-efficiënt be
schouwt, wil men hier invoeren 
— De Vlaamse diskriminatie 
wordt genegeerd en zelfs leugen
achtig voorgesteld 
— De neiging de Niet Goeverne-

mente Organisaties (NGO's) in de 
pas van het Belgische beleid te 
dwingen terwijl de NGO's geroe
pen ̂ ijn anders te werken. 

In deze periode waar op politiek 
en bestuurlijk niveau zoveel ener
gie besteed wordt aan de interne 
reorganisatie van ABOS was het 
dan ook leerrijk te horen hoe in Ne
derland over de efficiëntie van hun 
ontwikkelingsadministratie wordt 
gedacht. De hoofdgedachten die in 
een desbetreffende herijkingsnota 
werden vastgelegd onderstrepen 
de noodzaak om de ontwikke
lingsprogramma's vanuit regiona
le gespecialiseerde bestuursdirek-
ties op te zetten en te beheren, 
d.w.z. vanuit de specifieke proble
matiek van het ontwikkelingsland 

zelf. De vroegere opdeling in ener
zijds een direktie voor Technische 
Hulp en anderzijds een direktie 
voor Financiële Hulp, waar men te
genwoordig ook in ABOS aan 
denkt, moest omwille van de ener-
gieverkwistende spanningen en de 
inkoherentie die dit op het terrein 
meebracht, verlaten worden. 

Het beheer van de uitvoeringsta
ken wordt in Nederland nu zo ver 
mogelijk naar het terrein toege
schoven. De centrale administratie 
bewaart nog slechts twee essentië
le bevoegdheden: de,,appraisal" 
(zullen we dit al of niet doen) van 
programma's en projekten, en ach
teraf de evaluatie (in hoeverre zijn 
we in ons opzet gelukt, en wat le
ren we daaruit). 

Voorlichting 
Een ander belangrijk inzicht 

waar in het Nederlands ontwikke-
lingsbestuur rekening mee wordt 
gehouden is dat een dynamische 
ontwikkelingsinspanning noodza
kelijk door een brede stroom bin
nen de bevolking gedragen moet 
worden. In Nederland schrikt men 
dan ook niet terug om een belang
rijk procent van het ontwikkelings
geld te besteden aan de voorlich
ting van de eigen bevolking: 5 tot 
7 %, terwijl men in België hiervoor 
niet eens een half procent voor 
over heeft. Het hoeft dan ook niet 
te verwonderen dat onze openba
re opinie veel te weinig druk uitoe
fent op ons politiek bestel om inder
daad een dynamisch ontwikke
lingsbeleid te kunnen opbouwen. 

Een aktieplan om te komen tot 
een alternatief ontwikkelingsbeleid 
vanuit Vlaanderen moet met alle 
betrokken instanties verder uiteg-
werkt worden. Intussen kunnen en 
moeten stappen gezet worden om 
de autonomie van de Vlaamse Ge
meenschap op gebied van be
voegdheden, middelen en struktu
ren te versterken zodat een beleid 
gevoerd kan worden dat beant
woordt aan wat in Vlaanderen leeft. 

39ste Algemeen-Nederlands Congres te Amsterdam 

„Eén Benelux-minister 
voor buitenland..." 

AMSTERDAM - Onder bijzonder grote belangstelling 
vond op zaterdag 19 april in het Vlaams Kultureel Cen
trum De Brakke Grond in Amsterdam het 39ste 
Algemeen-Nederlands Congres plaats. 

Dit kongres, dat sinds 1849 doorgaans om de vijfjaar 
afwisselend in Nederland en Vlaanderen wordt gehou
den, maakte een evaluatie van wat er de jongste jaren 
gebeurd is op het vlak van het Noord-Zuid overleg en 
van de samenwerking, en tekende toekomstperspek-
tieven uit. 

De deelnemers aan het 39ste ANC-kongres waren niet weinig verbolgen toen zij merkten dat Belgisch noch 
Vlaamse hoogwaardigheidsbekleders het niet nodig hadden gevonden naar Amsterdam af te zakken. Dat pre
mier Martens het francité-kongres te Parijs wel had bezocht scherpte het ongenoegen alleen maar aan. Wie 
er wel was: een VU-delegatie bestaande uit de mandatarissen Willy Kuijpers, Walter Luyten en André De Beul. 

(foto Dann) 

V OOR het eerst kwam geen 
enkele Nederlandse of 
Vlaamse minister in funk-

tie opdagen. In de wandelgangen 
werd dit algemeen aangevoeld als 
een grove belediging aan het adres 
van het ANC, en meteen ook van 
de hele kulturele sektor, die met 
weinig middelen maar met grote in
zet probeert bij te springen waar de 
overheid faalt. 

,,Geen uitstapje"... 
M.J.A.R. Dittrich, voorzitter 

ANC-Nederland verwelkomde, 
waarna Wilfried Vandaele, alge
meen ANC-sekretaris het start
schot gaf voor wat hij ,,geen uit
stapje naar Amsterdam, maareen 
zware en lange werkdag" 
noemde... 

De vijftien werkgroepen van het 
Kongres, ingedeeld in zeven sek-
ties, kregen elk één uur ter beschik
king om met het publiek van ge
dachten te wisselen. 

Vervolgens wees D.A.Th, van 
Ooijen, mede-voorzitter van de In
terparlementaire kommissie van 
de Nederlandse Taalunie, en voor
zitter van de Nederlandse delega
tie van de Raadgevende Interpar
lementaire Beneluxraad, op de 
grote rol van Benelux en Taalunie. 
Hij pleitte ervoor alle mogelijkhe
den die deze verdragen bieden, ten 
volle te benutten. Konkreet vroeg 
hij zich af of het b.v. niet interessant 
zou zijn één Benelux-minister te 
sturen naar bepaalde internationa
le vergaderingen. 

De meest opgemerkte toespraak 
was die van Remi Piryns, 

afgevaardigd-bestuurder van het 
ANC. ,,Nooit, zei Piryns, aijn de ob-
jektieve voorwaarden voor samen
werking zo gunstig geweest als 
vandaag. De subjektieve elemen
ten en de vooroordelen vormen de 
enige hinderpaal. De ministers 
denken enkel aan de krisis en heb
ben totaal geen visie, stelde Piryns. 
Het lijken wel konijnen die in een 
lichtbak staren en daardoor totaal 
verlamd worden. Het ANC zal 
vechten tegen deze verdwazing en 
zal er blijven op wijzen dat Neder
land en Vlaanderen samen goed
koper kunnen werken zonder ver
lies van kwaliteit en kreativiteit. 

Geen 
romantische 
droom... 

Piryns wees op het belang van 
de werkstukken die door het sekre-
tariaat en door de werkgroepen 
werden opgesteld. Zij bewijzen dat 
er talloze kleine en grote samen-
werkingsinitiatieven bestaan, en 
dat de algemeen-Nederlandse sa-
menwerkingsidee geen ijdel tijd
verdrijf is van romantische dro
mers, maar een bij uitstek prakti
sche onderneming. Geen 
theoretische konstruktie van de 
geest, maar een als vanzelfspre
kend inspelen op behoeften die 
aan de basis leven. Zij bewijzen 
ook dat er nood is aan een vast 
steunpunt voor de Nederland-
Vlaamse kontakten. Het ANC wil 
die rol blijven sfbelen, maar vraagt 
dat de overheden eindelijk hun be
loften zouden nakomen en vol
doende middelen ter beschikking 
zouden stellen om het sekretariaat 
te bestendigen. „Zij staan daarvoor 
bij ons in het krijt!", zei hij. 
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Enkele markante figuren uit vorige eeuw 

Geneesheren en 
Vlaamse Beweging 

In een eerste aflevering verhaalden wij reeds over de 
merkwaardige levenswandel van dr. Petrus Van Bave-
gem (1745-1805), gewezen bataljonschirurgijn enplat-
telandsarts te Baasrode. 

Van Bavegem was inderdaad een Vlaams-voelende 
én sociaal-bewogen geneesheer. En dan was er ook 
ene dr. Kesteloot... 

ZOALS vele tijdgenoten liet dr. 
Van Bavegem zich ook in 
met de dagelijkse be

kommernissen van de landbouw
bevolking uit het Land van Dender-
monde. 

Aardappels 
zijn gezond 

Dit blijkt ondermeer uit zijn Prijs
verhandeling over de ontaarding 
der aardappelen, opgedragen aan 
de overheid van de Kasselrij van 
Oudenaarde, Dit werkje werd ge
schreven in antwoord op een prijs
vraag uit het dysenteriejaar 1779, 
om een einde te stellen aan de her
haalde misoogsten en dalende aar
dappelopbrengsten. Het werd in 
1781 door de akademie te Brussel 
met een prijs bekroond (300 florijn). 
Deze verhandeling werd te Dor
drecht in 1782 gedrukt. 

Hieruit blijkt dat Van Bavegem 
zich reeds verschillende jaren met 
landbouwproblemen bezighield en 
op de hoogte was van de internati
onale literatuur omtrent het kweken 
van het gewas, de keuze en het be- -
waren van het plant- en pootgoed, 
de keuze van de akkers, de Invloed 
van de maan op de vruchtbaarheid 
en het groeiritme van de aardap
pel, enz... Van Bavegem experi
menteerde sedert 1776 met het 
verbouwen van verschillende soor
ten aardappelen die hij speciaal uit 
Zuid- en Noord-Amerika liet over
komen. 

Sociaal bewogen 
De resultaten van zijn landbouw

kundig onderzoek deelde hij mee 
aan de landbouwers uit de streek. 
Zo suggereerde hij hen bv. de aar
dappel zo min mogelijk te laten 
schieten (opdat deze haar kracht 
zou behouden), de grond voldoen
de en op voorhand grondig te be
mesten, het pootgoed niet te diep 
aan te brengen en vooral te vermij
den dat het gewas twee of drie jaar 
op hetzelfde lapje grond zou wor
den verbouwd, om uitputting van 
de bodem te voorkomen. Langs 
empirische weg leerde hij tenslot
te dat de aardappel geenszins 
schadelijk was voor de gezondheid 
en dat hij integendeel bij de behan
deling van (maag)ziekte kon wor
den aangewend. Van Bavegem 
kreeg bij dit alles de volledige goed
keuring van Jan Raepsaet (1750-
1832), advokaat bij de Raad van 
Vlaanderen en sinds 1773 griffier 
van de Kasselrij van Oudenaarde. 

Een jaar later, in 1783, publiceer
de Van Bavegem een verkorte ver
sie voor de brede laag van het volk 
onder de titel Kort doch noodzaa-
kelyk bericht tot het landvolk om de 
aardappels (patatters) in hun ware 
deugde, geaardheid en voor 't krol

len te bewaren. Alhoewel hij aan de 
toestand van de aardappeloogsten 
als enkeling weinig kon verhelpen, 
getuigt zijn nooit afnemende be
zorgdheid inzake landbouwproble
matiek van een diepe sociale be
wogenheid. Toen Vlaanderen in 
1845 opnieuw door een mislukte 
aardappeloogst werd geteisterd, 
en oplossingen hiervoor in diverse 
Vlaamse medische kringen wer
den uitgewerkt, grepen talloze art
sen en agronomen terug naar het 
werk van Petrus van Bavegem. 

Taaltrots 
Het meest bekende werk dat 

Van Bavegem schreef, is ongetwij
feld zijn driedelige Verhandeling 
over de koortsen in 't algemeen, 
doch bezonder over de rotkoorts en 
de roodeloop (Dendermonde, 
1788-90). De onmiddellijke aanlei
ding tot deze publikatie was de 
dysenterie-epidemievan 1779 die 
in grote delen van de Oostenrijkse 
Nederlanden had gewoed, en die 
als het begin kan worden be
schouwd van een intenser optre
den van de centrale overheid inza
ke volksgezondheid. 

Ook al verdrong het Frans als 

„Men kan eene zieke even
goed in zijn landstaal dan in 't 
latijn genezen" 
(Dr. Van Bavegem, eind 18de eeuw) 

taal van de wetenschap naar het 
einde van het Ancien Regime 
gaandeweg het Latijn, toch bezat 
de generatie geneesheren die tij
dens de Oostenrijkse periode ge
vormd waren (en waartoe ook Van 
Bavegem behoorde) nog voldoen
de kennis van het Nederlands om 
deze taal niet enkel te spreken 
maar ook te schrijven. Hij schaam
de zich geenszins om het Neder
lands te gebruiken. Tal van passa
ges uit zijn lijvig werk wijzen onte
gensprekelijk op een 
taalbewustzijn of, op zijn minst, op 
een zekere taaltrots. In zijn verhan
deling over de koortsen ( = 
besmettelijke ziekten), drukt hij 
o.m. de wens uit dat er een akade
mie zou worden opgericht naar het 
voorbeeld van deze te Wenen. 
Waar het onderwijs in de moeder
taal zou gebeuren, omdat men — 
zo vond Van Bavegem — even
goed ,,eene zieke in zijn landstaal, 
dan in 't latijn kan genezen". 

Verder voelt men bij Van Bave
gem invloeden van het utilitarisme 
van Jeremy Bentham en zijn leer
lingen (de geneeskunst dient het 
algemeen welzijn en helpt aldus de 

moraal en de godsdienst te vervan
gen ; openbare gezondheidszorg is 
een taak die voor de staat is weg
gelegd). Tevens invloeden van het 
populistische ideeëngoed van het 
mercantilisme (eind 18de eeuw), 
volgens hetwelk bevolkingsgroei 
en industrialisatie nodig zijn om 
een natie op een hoger ontwikke
lingsstadium te brengen. Verder 
dient de overheid door de efficiën
te aanpak van epidemieën de drei
gende ontvolking tegen te gaan... 

Sociale 
geneeskunde 

Van Bavegem wees de mach
thebbers een ruimere taak toe dan 
de bestrijding van infektieziekten 
en het opsporen van besmettings
haarden. Voor hem moest de 
konstante bekommernis van de be
windslieden uitgaan naar maatre^ 
gelen op het terrein van de openba
re hygiëne, de gezondheidsopvoe
ding en het bestrijden van 
volksvooroordelen inzake ziekte en 
gezondheid. 

Teneinde de om zich heen woe
kerende kwakzalverij—vooral dan 
op het plattelan — uit te roeien, 
dient de overheid werk te maken 
van een betere medische opleiding 
en de armendokters op het platte
land beter te honoreren. Om de ho
ge zuigelingen- en kraambedsterf-
te in te dijken suggereerde hij te 
starten met een veralgemeende, 
degelijke scholing van de vroed
vrouwen en een betere bevallings
begeleiding. Ook de geestelijkheid 
krijgt een veeg uit de pan. Van Ba
vegem laakt haar schijnheiligheid 
en misprijzen voor de geneeskun
de. Volgens deze dokter laten tal 

van pastoors en ,,zielbestieders" 
zich niet enkel in met de inoefening 
van de geneeskunst, hetgeen hen 
sedert de 12de eeuw herhaaldelijk 
formeel verboden werd. Zij werken 
vooroordelen en angst onder de 
bevolking in de hand en houden al
dus valse denkbeelden levendig 
die het voor de behandelende arts 
enkel maar moeilijker maken om 
tot het ziekbed van de lijdende door 
te dringen en hem mentaal te wa
penen tegen de verschijnselen van 
ziekte en dood. 

Tenslotte is het werk van Van 
Bavegem en vooral dan het twee
de en laatste boekdeel — geschre
ven vóór de pasteuriaanse revolu
tie van het laatste kwart van vorige 
eeuw (Koch, Pasteur, e.a.) — een 
belangrijke epidemiologische uit
eenzetting over besmetting en in
fektieziekten. Er wordt gesproken 
over de lucht als drager van „smet-
giften", van de verminderde 
weerstand van de mens, van stof
felijke oorzaken en koortsen, ont
steking, goed- en kwaadaardige 
koortsen, gradatieverschillen tus
sen ziekten, tegengift, enz... Zowel 
zijn sociaal engagement als de rijk
dom van zijn gedachtengoed ma
ken Van Bavegem beslist tot een 
van de voorlopers van de sociale 
geneeskunde in Vlaanderen! 

Kesteloot 
Van een totaal ander hout is Ja

kob Lodewijk Kesteloot gesneden, 
arts, hoogleraar en letterkundige. 
Geboren te Nieuwpoort in 1778 als 
zoon van een scheepseigenaar en 
een handelaarster in textiel, ge
huwd op 12 mei 1802 met de doch
ter van de burgemeester van 
Schiedam (NI.), (die hem vijf doch

ters schonk), en tenslotte overle
den te Gent in 1852 op 74-jarige 
leeftijd. 

De jonge Kesteloot volgde lager 
onderwijs in zijn geboortestad en 
deed zijn humaniora-studies van 
1793 tot 1796 te Gent, aanvanke
lijk bij pastoor Van den Bussche 
van de Sint-Michielsparochie, va
naf 1794 in het college der augustij
nen. Vervolgens keerde hij naar 
Nieuwpoort terug, waar hij gedu
rende drie jaar werd opgeleid door 
apoteker Van Roo. Deels om zich 
aan de Franse conscriptie te ont
trekken, deels als gevolg van de 
sluiting van de Leuvense universi
teit, schreef Kesteloot zich aan de 
Leidse hogeschool in op 2 novem
ber 1798 om er geneeskunde te 
studeren. Hij was vervolgens werk
zaam in een militair ziekenhuis en 
op 31 oktober 1800 verwierf hij de 
graad van doctor in de genees-, 
heel- en vroedkunde, na de verde
diging van een proefschrift over dy
senterie. 

Kort daarop ondernam Keste-
kx)t, zoals in die tijd bij vele gegoe
de artsen gebruikelijk was, de tra
ditionele studiereis naar de Parijse 
school van Pinel, Bichat, Fourcroy 
e.a. Na zijn terugkeer vestigde hij 
zk:h te Vlaardirvgen, waar hij een ty-
fusepidemie hielp bestrijden. 

Koepokken 

Dr. Petrus van Bavegem was onmiskenbaar één van de voorlopers van 
de sociale geneeskunde in Vlaanderen. 

Kesteloot keerde evenwel ver
scheidene malen naar Parijs terug, 
waar hij grote namen uit de literai
re wereld ontmoette (o.a. Chateau
briand). Omstreeks 1803 arriveer
de hij in Rotterdam, waar hij mee
werkte aan het propageren van de 
inentingsmethoden van de ,,on
sterfelijke" Jenner. In opdracht van 
het door zijn collega Davids opge
richte ,,Rotterdamsch Genoot
schap ter bevordering van de Koe
pokinenting" (1807), waarvan hij 
tevens lid was, maakte hij in 1812 
nog een reis naar Parijs. Nader
hand schreef hij De Koepok
inenting getoets aan het gezond 
verstand (...) naar het fransch, een 
vertaling van het vulgariserende 
werk van de Franse arts Charies 
Mare (1771-1841), medestichter 
van de vooraanstaande periodiek 
Annales d' hygiëne publique et de 
Medicine Legale (1829) en vanaf 
1816 voorzitter van de Parijse Ge
zondheidsraad. 

Het werk is opgevat als een 
reeks dorpsgesprekken tussen een 
pastoor en zijn parochianen, waar
bij de eerste de vooroordelen en de 
bij het volk levende bezwaren te
gen de vaccinatie tegen pokken op 
bevattelijke wijze weeriegt. Het 
werk verscheen ook in Gent. Keste
loot vertaalde te Rotterdam tevens 
het Engelse standaardwerk van dr. 
Miller over de gele koorts (Gent, 
1806) en voorzag dit van kommen-
taar. In 1807 ging hij naar 's Gra-
venhage. hij bekleedde er weldra 
hoge funkties en kreeg in de hoe
danigheid van geneesheer
consultant toegang tot het hof van 
de broer van Napoleon, die in 1806 
tot koning van Holland was be
noemd. 

(Vervolgt) Hip 

Volgende week: 
Jakob Kesteloot.geneesheer 

maar ook flamirtgant... 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 26 april 
D BRT1 - 14.30 
Amstel Gold Race, reportage 
D BRT1 - 16.30 
Sarah, jeugdfilm 
D BRT1 - 18.05 
Stad op stelten, leper tegen Turnhout 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Rigoletto, om te lachen 
D BRT1 - 21.00 
Minder on The Orient Express, film 
D BRT1 - 22.30 
Liedjes verzetten bergen, liedjes 
D BRT1 - 23.05 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, rock en pop 
D Ned. 1 - 20.38 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.25 
RUR, praatshow 
D Ned. 1 - 22.10 
High risk, film 
D Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
D Ned. 2 - 19.12 
Zeker weten, info 
D Ned. 2 - 20.00 
De zenuwpees van 14-hoog, film 
D Ned. 2 - 21.30 
Films en fans, info 
D Ned. 2 - 22.45 
Studio sport 
D Ned. 2 - 23.20 
Hopscotch, film 

Zondag 27 april 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 15.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 15.20 
Plankendaal spreekt dierentaal, dok. 
D BRT1 - 15.50 
Jongens huilen niet, jeugdfilm 
D BRT1 - 17.10 
Met voorbedachten rade, serie 
D BRT1 - 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 -20 .10 
Sportweekend 
D BRT1 - 20.40 
Hoe Bernard het trompetspelen ver
leerde, film 
D BRT1 - 21.30 
Premiere-magazine, filminfo 
D BRT1 - 22.20 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatshow 
D Ned. 1 - 18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 - 19.05 
Battlestar Galactica, SF-serie 
D Ned. 1 - 19.55 
De Soundmix-Playbackshow, finale 
D Ned. 1 - 21.10 
Brandpunt verkiezingen 
D Ned. 1 - 22.10 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
praatshow 
D Ned. 2 - 12.00 
Het Capitool, info 

Anne Bancroft belt in,, The Prisoner of Second A venue'' vertwijfeld naar 
een dol<ter omdat zij denkt dat tiaar echtgenoot Jack Lemmon stapelgek 

is geworden. (Zaterdag 26 april om 20u. op Ned. 2) 

D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten en De Bie, satire 
D Ned. 2 - 21.12 
De Spaanse Burgeroorlog, dok. serie 
D Ned. 2 - 22.05 
Spitting image, satire 
D Ned. 2 - 22.30 
Post 's Gravenhage 
D Ned. 2 - 22.56 
Vladimir Horowitz, muzikaal portret 
G RTB1 - 21.05 
Reds, film 1ste deel 

Maandag 28 april 
D BRT1 - 18.05 
Merlina, serie 
D BRT1 - 18.30 
De blauwe planeet, dok. serie 
D BRT1 - 19.00 
Nürnberg, dok. 
D BRT1 - 20.10 
Christoffel Columbus, serie 
n BRT1 - 21.00 
Belgian hits, show 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 • 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time 
D BRT2 - 21.35 
Made in Belgium, mode-info 
D BRT2 - 22.05 
Verleden en toekomst van het Vlaam
se volk, gesprek met prof. Vanden-
broeke 

D Ned. 1 - 18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 - 19.00 
The Fall Guy, serie 
D Ned. 1 - 20.38 
Wallenberg, serie 
n Ned. 1 - 22.15 
Tros aktua, info 
D Ned. 1 - 22.45 
Pavarotti at Madison Square Garden, 
opera 
G Ned. 2 - 19.27 
Koncertpodium, jonge solisten 
G Ned. 2 - 20.00 
De troonsafstand, teater 
G Ned. 2 - 21.45 
De grijze plaag..., café-praat 
G RTB1 - 20.00 
Reds, 2de deel en debat over de Rus
sische revolutie. 

Dinsdag 29 april 
G BRT1 - 18.10 
Carolientje, serie 
G BRT1 - 18.25 
Goochelen met Hans Kazan 
G BRT1 - 18.30 

Er was eens... het heelal, dok. strip 
G BRT1 - 19.00 
De andere Belgen, dok. serie 
G BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
G BRT1 - 20.55 
De hersenpuzzel, dok. 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.25 
The Bradbury Theatre, serie 
G BRT2 - 20.55 
Argus, praatshow 
G BRT2 - 21.55 
Orgeltrip, orgelmuziek 
G Ned. 1 - 18.55 
De fabeltjeskrant 
G Ned. 1 - 19.00 
The Cosby show, serie 
G Ned. 1 - 19.25 
Het Kolob Mysterie, SF-serie 
G Ned. 1 - 20.38 
Zeskamp Cup '86 
G Ned. 1 - 21.40 
Farce Majeure, satire 
G Ned. 1 - 22.10 
Hier en nu, info 
G Ned. 1 - 23.10 
Hill street blues, serie 
G Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
G Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
G Ned. 2 - 19.12 
Verslag van een voettocht, dok. 
G Ned. 2 - 20.00 
De liefhebbers, reportage 
G Ned. 2 - 21.30 
De jaren dertig, dok. serie. 

Woensdag 30 april 
G BRT1 - 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
G BRT1 - 18.35 
Xenon, serie 
G BRT1 - 20.10 
Namen noemen, kwis 
G BRT1 - 21.00 
Onze merkwaardige wereld, dok. 
G BRT1 - 21.25 
Bill Cosby show, serie 
G BRT1 - 21.50 
Het gerucht, kunstinfo 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
O BRT 2 - 19.25 
Uit je doppen, info 
G BRT2 - 19.45 
Voetbal, finale UEFA-beker 
G Ned. 1 - 18.55 
De fabeltjeskrant en de Snorkels 
G Ned. 1 - 20.43 
Sonja op woensdag, praatshow 

G Ned. 1 - 21.45 
Achter het nieuws, info 
G Ned. 1 - 22.20 
De speurder, serie 
G Ned. 2 - 20.10 
Nederland C special 
G Ned. 2 - 21.30 
Koncert in Paleis Noordeinde 

Donderdag 1 mei 
G BRT1 - 15.30 
Woestijn van de angst, film 
G BRT1 - 17.30 
De weg van het bloed, dok. 
G BRT1 - 18.10 
De smurfen, strip 
G BRT1 - 19.05 
Kwizien, kooktip 
G BRT1 - 20.20 
Vadertje Anseele, teater 
G BRT1 - 21.10 
Panorama, info 
G BRT1 - 22.10 
Dallas, serie 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.20 
Koning Jan, drama van Shakespeare 
G Ned. 1 - 18.55 
De fabeltjeskrant en De Familie Ro
binson 

G Ned. 1 - 19.25 
Philip Bailey in ronduit, show 
G Ned. 1 - 20.38 
De Waddenzee, streekinfo 
G Ned. 1 - 22.05 
Gisteren, vandaag, morgen... maar 
dan?, debat 
G Ned. 1 - 22.10 
Het raadsel van de slaap, dok. 
G Ned. 1 - 22.40 
Tijdsein 
G Ned. 1 - 23.10 
Mag ik 's met je praten 
G Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
G Ned. 2 - 19.12 
Bij Koos, praatshow 
G Ned. 2 - 20.22 
De mannetjesmaker, film 
G Ned. 2 - 22.07 
Achter het nieuws 

Vrijdag 2 mei 
G BRT1 - 18.25 
Knappe koppen, serie 
G BRT1 - 20.15 
Einde van een Imperium, dok. serie 
G BRT1 - 21.05 
Goede vrienden, serie 
G BRT1 - 21.35 
Premiere-extra, filminfo 
G BRT1 - 22.25 
Beelden uit een tentoonstelling, 
koncert 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.10 
Voetbal, beker der bekerwinnaars 
G Ned. 1 - 18.55 
De fabeltjeskrant 
G Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, over strips 
G Ned. 1 - 19.25 
Avro's toppop 
G Ned. 1 - 20.40 
The Godfather II, film 
G Ned. 2 - 19.40 
Nederlands baggerwerk, dok. 
G Ned. 2 - 20.10 
Finale Europa Cup II 
G Ned. 2 - 22.00 
The best from the West, show 
G Ned. 2 - 23.40 
Zandy's bruid, film. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 26 april 
Hopscotch 

In deze spionagekomedie uit 1980 
speelt Walter Matthau een geflipt CIA-
agent die genoeg heeft van zijn tirannie
ke baas (Beatty). De getergde spion 
besluit wraak te nemen en een boek te 
schrijven over alles wat hij bij de CIA 
heeft beleefd. (Ned. 2, om 23u20) 

Zondag 27 april 
Reds 

Amerik. film van Warren Beatty uit 
1981 met o.a. Diane Keaton, Jack Ni
cholson en Paul Sorvino. John Reed 
(Warren Beatty) is een Amerikaans joer-
nalist die zich sterk betrokken voelt bij 
de Russische revolutie. In New Yorl< 
woont hij samen met de feministische 
Louise. Wanneer in 1915 de VS bij de 
oorlog betrokken raken, gaat Louise als 
oorlogskorrespondente naar Frankrijk. 
(RTBF1, om 21u05,2de deel maan
dag om 20u.) 

Maandag 28 april 
Armaguedon 

Franse film uit 1976. Na de dood van 
zijn broer is Louis Carrier (Jean Yanne) 
een rijk man. Hij besluit meteen op te 
houden met werken en wil zich wreken 
op de maatschappij, die ervoor zorgde 
dat hij totnogtoe een middelmatige vent 
was. (RTL, om 21 u.) 

Dinsdag 29 april 
Les aventures de Till d'Espiegle 

Van het oorspronkelijke verhaal van 
Charles de Coster blijft slechts weinig 
over in deze avonturenfilm van Gérard 
Philippe uit 1956. Als zijn vader door de 
hertog van Alva tot de brandstapel is 
veroordeeld gaat Tijl Uilenspiegel de re
volutie tegen Spanje preken. (RTL, om 
20uOS) 

Woensdag 30 april 
Le proie nue 

Een Afrikaanse stam ziet zijn toe
komst bedreigd door een ekspeditie die 
de olifanten afslacht. De leider van de 
ekspeditie wordt gevangen genomen... 
Film vol brutale en wrede scenes. (RTL, 
om21u.) 

Donderdag 1 mei 
Norma Rae 

Norma Rae (Sally Field) is een arme 
textielarbeidster en moeder van twee 
kinderen. Op een dag maakt zij kennis 
met een vakbondsman die in de textiel
fabrieken van het Zuiden een nieuwe af
deling van de bond wil oprichten. 
(RTBF1,om20u2S) 

Vrijdag 2 mei 
Zandy's Bride 

Voor een Zweedse regisseur is het 
natuurlijk niet eenvoudig om een film te 
maken over het harde leven in het Wil
de Westen. Toch probeerde Jan Troell 
dat in 1974. De ruwe veefokker Zandy 
besluit te trouwen met de postorder-
bruik Hannah Lund (Liv Ullmann). 
(Ned. 2, om 23u40) 
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Wie langs de Pa-
rijse Seine-oevers 
flaneert en er de 
bouquinistes be
kijkt zal niet onmid
dellijk aan Vlaande
ren denken. Toch 
moet hij weten dat 

^ ^ ^ ^ deze boekhande-
^ ^ ^ ^ V A laars hun naam van 
^ ^ ^ ^ ^ P bij ons haalden. 
^ ^ ^ L ^ Bouquin komt zo 

^ ^ ^ ^ ^ van het Vlaamse 
m^ ^ % boeckijn. „Pa-
^ ^ ^ ^ rijs..." is voor Vla-
^ ^ ^ ^ mingen nog altijd 

om naar uit te kij
ken, te verlangen, een vleugje haat-
liefde ook. Door de eeuwen heen 
lonkte de stad begerig naar het Noor
den, streelde en kleineerde ons. Het 
eerste zeker niet omdat wij zo'n 
feestnummers zijn maar vooral om de 
poten aan ons lijf. Toen in het midden 
van vorige eeuw de lichtstad diende 
te worden gemodernizeerd, smeek
te men er om goede stielmannen. 
Hier was de aardappeloogst groten
deels mislukt en dus trokken met
sers, meubelmakers en schrijnwer
kers naar daar. IMet enkele tiendui
zenden waren ze er. En zoals dat met 
Vlamingen buitenhuis meer gebeurt 
geraakten enkelen van hen op het 
minder rechte pad en verzopen in de 
gulzige buil< van Parijs. Dus richtte 
het geestelijk „Het Werk van de Vla
mingen in Parijs" op. Tot op de dag 
van vandaag doet de stichting vanuit 
de Rue Lafayette prachtig werk. Het 
weze geprezen. Maar wij gingen niet 
alleen naar Parijs om te labeuren. In 
mei en juni van 1927 troepte Ie tout 
Paris samen om een representation 
exceptionnelle te bekijken van Tyl 
d'Anton van de Velde. De kubistische 
affiche besloot (haast schaamteloos) 
dat Ty/tegelijkertijd universeel en na
tionalistisch is... 

Joost kan 
het weten 

De Parijse opvoeringen door het 
Viaamsche Voikstoneelvtaren, aldus 
de kommentaren, schitterende hoog
tepunten. Wij dachten aan dit verle
den toen wij vernamen dat Joost De 
Clercq, zoon van ons gewezen kamer
lid Raf De Clercq, in hartje Parijs een 
kunstgalerij heeft geopend. Joost 
heeft een artistiek aardje naar zijn 
vaartje en is te Gent de eigenaar van 
het kunstcentrum Het Gewad. 

Bij ons weten is hij de eerste Vla
ming die het aandurft te Parijs een ga
lerij van Hedendaagse Kunst op te zet
ten, 't Is afwachten wat het wordt na
tuurlijk. Maar de Parijse zucht naar 
ons pikturale talent kennende moet 
het een goede zaak worden. De wei
nige keren dat kunst van bij ons naar 
daar werd gebracht bleken het telkens 
grote suksessen, maar dit waren maar 
tijdelijke veroveringen, het initiatief 
van Joost De Clercq wil van blijvende 
aard zijn en met de bedoeling om er 
Vlaamse artiesten van vandaag op het 
wereldpodium te brengen. Teveel 
Vlaams talent kreeg nog niet de kans 
uit het eigen taalgebied te breken en 
ontbeert daardoor de erkenning dat 
het verdient. Het initiatief van Joost 
De Clercq moet Vlaamse kunst ook 
vergelijkbaar maken met de buiten
landse, dat Is belangrijk; want ont
plooiing is pas totaler wanneer de ar
tiest ook voeling heeft met wat er zich 
in de wijde wereld afspeelt. 

Misschien zit de jonge heer De 
Clercq met zijn initiatief een weinig op 
het terrein van wat de overheid reeds 
jaren had moeten doen, maar op de 
vraag waarom de Belgische (en nu de 
Vlaamse) overheid dat nog niet deed 
is maar één antwoord: dit is Bel
gisch... Of misschien vraagt U het 
best aan Joost zelf. Hij kan het weten. 
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^nihoudBn\ 
Papier is in zijn vete vormen en toepassingen een van 

de meest gebruil<te grondstoffen ter wereld, en in we
zen een vrij eenvoudig materiaal dat in vellen wordt ver
vaardigd van lompen, stro, schors, hout, hennep of an
der plantaardig materiaal. Het eerste echte papier werd 
in het jaar 105 voor het eerst gevormd door de Chine
se hofdignitaris Ts'ai Loen. Tot de dag van vandaag zijn 
de grondregels en metodes nagenoeg dezelfde geble
ven, zelfs in de gigantische, moderne fabrieken. 

V OOR het klassieke schrij
ven met pen en inkt op pa
pier ingang vond, schreef 

men vooral door middel van in-
skripties op een min of meer duur
zaam materiaal dat nadien soms 
met inkt of een kleurstof werd in
gewreven waardoor de tekens be
ter zichtbaar werden. De oudste 
beelschrifttekens worden aan de 
Chinezen toegeschreven die ze 
aanbrachten op schildpadpantser, 
beenderen, dierehuiden, bamboe, 
enz. 

In andere delen van de wereld 
was steen wellicht het eerste ma
teriaal waarin afbeeldingen, later 
tekens en letters gekrast werden. 
Denken we aan de Egyptische obe
lisken met hiërogliefen. Het eerste 
spijkerschrift waaruit ons schrift 
ontstaan is, kwam tot bloei op klei
tabletten in Sumerië en Babylonië. 
Ook metaal was als geschriftbasis 
al vrij vroeg bekend. In de bijbel 
wordt naar lood verwezen voor het 
vastleggen van officiële overeen
komsten, terwijl de Romeinen 
daarvoor brons gebruikten. 

Perkament, gemaakt van de 
vleeszijde van de gespleten huid 

van het schaap, neemt door zijn 
duurzaamheid, bruikbaarheid en 
fraaie uiterlijk in de geschiedenis 
van de schrijfgrondstoffen een 
unieke plaats in. Het woord is afge
leid van Perganum, een oude stad 
in Klein-Azië. Van rond 500 v.K. tot 
in de renaissance was perkament 
de gangbare schrijfondergrond 
voor waardevolle verslagen en do-
kumenten eri wordt nu nog ge
bruikt voor luxe-boekbindingen. 

Wie in ,.papyrus" de oorsprong 
van ons huidige papier meent te 
moeten zoeken heeft ten dele ge
lijk. Heel lang geleden namelijk 
probeerde men in Egypte een 
schrijfbasis te maken van papyrus, 
een waterplant die daar ruim
schoots aanwezig was. Het lukte 
enigszins en de handel in Egyp
tisch papyrus bloeide tot in de 3de 
eeuw maar de toename van het ge
bruik van perkament en de geogra
fische veranderingen van de 
Nijlstreek waren de oorzaken van 
het verdwijnen van papyrus, dat nu 
nog enkel als beschilderde souve
nirstukken verkocht wordt aan toe
risten die het met de werkelijkheid 
en de goede smaak niet zo nauw 
nemen. 

Dat de wijnbouw in de meeste Europese landen geïn
troduceerd werd door de Romeinse bezetters staat wel 
vast. Zij hadden hem op hun beurt leren kennen van 
de Grieken die met de wijn kennis gemaakt hadden in 
Klein-Azië. Maar laten we het Europees houden en eni
ge antieke anekdotiek opdelven uit het oude Hellas. 

E god van de wijn in de 
Grieks mythologie was Di-
onysos, oorspronkelijk de 

verpersoonlijking van het ongebrei
delde gevoelsleven tegenover de 
koele Apollonische rede. Wellicht 
omdat de wijn de mens van zijn 
remmingen bevrijdt en hem spon
taner tegenover zijn emotionaliteit 
laat staan, kreeg Dionysos de wijn 
in zijn goddelijk departement. 

Volgens een legende zou Diony
sos uit Klein-Azië gekomen zijn aan 
boord van een schip dat een 
vruchtdragende wijnstok als mast 
voerde. In Rome droeg de oudheid 
de naam Bacchus. 

Naar men ons leert zou de Griek
se filosoof en cynikus Diogenes in 
een vat geleefd hebben. Dit is 
hoogst twijfelachtig, omdat de 
Grieken geen houten fusten ken
den en hun wijn in amforen of va
ten van aardewerk bewaarden, 
waarvan de grootste — pithoi ge
naamd — echter wel een mens kon 
bevatten. Waarschijnlijk zal Dioge
nes zich in zo'n aardewerkkruik te
ruggetrokken hebben. 

Toch men hem ooit eens vroeg 
welke wijn hij het liefst lustte, ant
woordde hij ironisch: ,,De wijn van 
een ander". 
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Het antwoord op onze 144ste opgave was „De dag 
van Eden'' uit,, In Memoriam Matris I'' door Anton van 
Wilderode. Wij ontvingen 44 juiste inzendingen. 

Ons wekelijks geschenk gaat naar mevrouw Jacque
line Vermandel uit de 4de Maartlaan 69 te 9600 Ron-
se. Proficiat. 

O p onderstaande puzzel zul
len — zo hopen wij al
thans—veel korrekte ant

woorden volgen. Wie schreef dit 
gedicht en hoe luidt de titel? 

Nu alle wegen staan versperd 
om d'aardse vrijheid in te treden, 
nu 'k in het vlees gekluisterd werd 
ben 'k grandioos in mezelf ver
gleden. 

Verguisd, verzonken in het niet, 
volkomen in mijn macht verloren, 
verteerd door grenzeloos verdriet 
ging ik alleen nog God behoren... 

O Volk van Memlinc en Van Eyck 
dat 'k eertijds dwepend heb be
zongen, 
hoe zijt gij mij in drek en slijk 
zoals een dier ter keel gesprongen! 

Doch zie! Tot vuur en geest gewijd. 

word 'k uit het nietigst niet her
boren 
een gloeikern in Gods eeuwigheid 
en blijf EN BLIJF mijn volk be
horen ! 

U hebt tijd tot dinsdagochtend 6 
mei om te antwoorden. Misschien 
wint U wel eens een boekenpak
ket? WIJ, „Meespelen (126)", Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. 

ShortStory 

Het gras zal 
altijd groener 

zijn in de 
reklamefolders 

(jonas) 
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14 m 
Klassieke voorseizoen loopt naar zijn einde 

De historische 
nederlagen 
van de pioeg Post 

Laurent Fignon en Moreno Argentin hebben de 
laatste „echte" voorjaarsklassiekers gewonnen. Ook 
in de Waalse topkoersen werden onze renners met de 
neus op de (harde) feiten gedrukt: voorlopig tellen ze 
weer niet meer mee. Dit jaar wonnen ze nog niets en 
we beginnen al te beven wanneer we aan de grote ron
den denken. Het zou wel eens een bijzonder mager 
1986 kunnen worden... 

ven we echt nog eens wat in Le 
grand Boude. Een strijdlustige Fig
non kan Hinault op de l<nieën krij
gen. Een Hinault die hoopt op een 
ingeslapen wedstrijdverioop onn in 
de schaduw van zijn „gevangen" 
ploegmaat Lemond naar het Tour-
rekord te kruipen. Al zal Bernard dit 
nooit luidop zeggen... 

K ELLY was ongetwijfeld de 
overheersende figuur van 
het voorseizoen. In de 

vier klassiekers bulten kategorie 
trad hij onveranderlijk op de voor
grond. Hij werd tweemaal eerste en 
tweemaal tweede. 

En de anderen... 
Na de Ier was Adrie Van der Poel 

de beste. 

De Nederlander reed nagenoeg 
altijd voorin. Najaren van vertwij
feling (alhoewel) kwam hij tot volle 
ontplooiing. Fignon bewees net op 
tijd dat hij nog altijd meetelt. Dat be
looft voor de zomer wanneer hij de 
degens zal kruisen met Lemond en 
Hinault in de Tour. Misschien bele-

En wij, Vlamingen (en Walen)? 
We winden er beter geen doekjes 

om. Onze boegbeelden bleven in 
gebreke. Zeker Eric Vanderaerden 
die in alle tijden en wijzen faalde. 
De Limburger was nergens en me
de daardoor leed de ploeg Post de 
zwaarste nederlagen uit zijn ge
schiedenis. We kunnen ons voor
stellen dat de eergierige Nederlan
der zwaar is aangeslagen. Het zou 
ons venwonderen indien zijn ploeg 
er volgend seizoen niet helemaal 
anders uitziet. Want Post kreeg de 
les gespeld van zijn grote rivaal Jan 
Raes en dat zal Peter pijn hebben 
gedaan... 

Tweede keuze... 
Onze betere renners waren nog 

te vinden in de ploeg van Berten De 
Kimpe. Flupke Van Den Branden 
(die Kelly zo graag de Ronde van 
Vlaanderen had helpen winnen...), 
Rudy Dhaenens, Mare Sergeant 
en Claudy Criquielion die op het 
hellend asfalt van Wallonië weer 
helemaal zichzelf werd. Goede 

De sportweek 
Groot voorzitter, 
HET toeval wilde dat we maan

dagavond drie vliegen in één 
klap konden slaan. In Extra Time 
kwamen Anderlechtvoorzitter 
Constant Vanden Stock en ex-
Anderlechtspeler Robby Rensen-
brink aan het woord. Wie aandach
tig luisterde kon wat leren. Eigen
lijk is het niet verwonderlijk dat het 
Brusselse Sporting in de lengte van 
jaren zoveel overwinningen be
haalde en zoveel prestige uitstraal
de. Met Vanden Stock bezit Ander-
lecht een baas die zijn gewicht (let
terlijk en figuurlijk) in goud waard 
is. Het rustige oordeel, de beza
digdheid en het nuchtere inzicht 
van deze zeldzaam ervaren voet
balleider (hij voetbalde voor de 
tweede wereldoorlog in de eerste 
klasse, hij was jeugdbegeleider, hij 
was bondscoach en gewoon 
bestuurslid alvorens klubvoorzitter 
en eerste ondervoorzitter van de 
voetbalbond te worden) vormen 
ongetwijfeld de sleutel tot het suk-
ses van Sporting. 

grote speler, 
DAT liet Robby Rensenbrink na

dien trouwens ongewild ver
staan... Zijn vroegere werkgever 
vroeg alles, gaf alles en... kreeg 
veel. Alhoewel hij ook nu weer van 
de Europabekerfinale voor lands
kampioenen verstoken blijft. Maar 
daar treurt de man niet om. Je mag 
wel eens dromen maar het is ge-
raadzaam (en veilig) met beide 

voeten op de grond te blijven staan. 
Vandaar ook zijn nuchtere analyse 
van het kompetitieverloop. Indien 
Anderlecht ondergaat in de lonen
de testmatchen zal het zijn negen
tiende titel niet op Beerschot maar 
wel op Brugge verloren hebben. In 
die zogezegde onvergetelijke kwa
liteitsmatch waarin vijf van de zes 
goals het gevolg waren van indivi
duele tekortkomingen. 

grote 
ontvangst... 
MAAR eigenlijk wilden we het 

daar niet over hebben. Wel 
over die onvergetelijke voetballer 
die Robby Rensenbrink toch was. 
Wie die beelden zag mocht einde
lijk nog eens vaststellen hoe voet
bal zou dienen gespeeld te wor
den. Uitgaande van behendigheid 
en klasse en niet van brute macht 
of fysieke (en taktische) krachtpat
serijen. ,,Het" slangenmens, zoals 
hij werd genoemd, was een voet
ballende poëet, een streling voor 
het oog. Hij venwekte bewondering 
en geestdrift en bleef daarbij zo na
tuurlijk nuchter en eenvoudig dat 
we er nu alleen nog dromerig dur
ven aan terugdenken. Is er in het 
voetbal van vandaag nog plaats 
voor een Rensenbnnk? 

En toch is het nog maar zeven 
jaar geleden... Zo snel veranderen 
de tijden en de sportieve zeden. 
Zodanig zelfs dat de ontvangsten 
van de testmatchen voor Ander
lecht en Club Brugge belangrijker 
zijn dan... de uitslagen! Zo zit het 
nu in mekaar! 

Onverwoest
baar 
BERCHEM SPORT speelt vol

gend seizoen opnieuw in 
hoogste klasse. De klub van het 
Rooi, per definitie de derde voet-

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

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

Dokumentatle gratis op aanvraag 

coureurs, stuk voor stuk, maar 
geen winnaarstypes en die hadden 
we juist nodig... Natuurlijk is men 
nu weer naar remedie aan het zoe
ken. De oude liederen worden op
nieuw gezongen. Men weet wel 
waar het schoentje nijpt: te veel 
kenniskoersen, te gemakkelijke 
trainingen, te weinig uithouding, 
niet genoeg tieroepsernst en... (on
danks de krisis) nog teveel geld. Ie
dereen zegt het maar niemand 

balvereniging van de Metropool, 
kan Antwerp en Beerschot dan op
nieuw proberen te bedreigen in de 
eens legendarische derbies. Ei
genlijk is Berchem Sport onver
woestbaar. De klub van „stijgen en 
dalen" beleefde een historisch 
hoogtepunt rond de jaren vijftig. Ze 
werd toen driemaal na elkaar nati
onaal vice-kampioen en in 1951 
verzamelde ze zelfs evenveel pun
ten als kampioen Anderlecht. Toen 
werd de ploeg kampioen die het 
minst verloor, nu is het andersom... 

De terugval van Berchem verliep 
parallel met de toenemende com
mercialisering van de voetbalsport. 
Toen spelers kopen en verkopen 
belangrijker werd dan spelers kwe
ken, toen geld belangrijker werd 
dan klubliefde moest ,,het kleine" 
Berchem geleidelijk aan afhaken. 
De klub beet zich vast in zijn tradi
tie en eigen leefstijl, viel en stond 
op en overleefde alles. Zij het in be
scheidenheid en zonder de roem 
en de glans van destijds. De klub 
van Broer Van de Ven, van de ge
broeders Aernaudts en Dehert, van 

doet er wat aan. En ook dat kan al
leen maar bij ons. En misschien 
ook bij de Italianen, al hebben die 
toch nog altijd een Bontempi en 
een Argentin. Wij hebben voorlopig 
niets meer. Maar wacht tot de 
Amstel Gold Race, de Henninger 
Turm en het kampioenschap van 
Zurich. In die ,,tweederangsklas-
siekers" zullen we zeker 
toeslaan... 

Flandrien 

Marcel Dries en... Ludo Coeck is 
dus opnieuw terug van wegge
weest. 

Tot eigen verwondering want 
Berchem was in september degra
datiekandidaat ! In tweede klasse is 
met rustige vasthoudendheid 
evenwel veel, zoniet alles, moge
lijk. Achtendertig punten op zestig 
volstaan er om... met voorsprong 
(!) kampioen te worden. Berchem 
drinkt dus champagne om de aan
komende zorgen te vergeten want 
luidop wordt verteld dat de huidige 
spelersgroep de topklasse onmo
gelijk aankan. 

Toch zal Berchem nu ook niet zot 
gaan doen. Er is geen sprake van 
miljoeneninvesteringen. Boven
dien vraagt ook het oude stadion 
een verzorging. Berchem gaat dus 
een moeilijk seizoen '86-'86 tege
moet maar hoe het zoveelste avon
tuur ook moge aflopen, de klub zal 
het zeker overleven. Omdat op het 
Rooi één plus één altijd twee was, 
is en zal blijven. Een redenering die 
de beste waarborgen biedt voor het 
voortbestaan van een voetbalklub! 

Constant Vanden Stock en Robby Rensenbrink: 
groot, maar niet even groot... 
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Boeiend, belangrijk maar betwistbaar 

Een geschiedenis 
van de Katholieice Partij 

De heer Emmanuel Gerard heeft een stevig gedoku-
menteerd werk geschreven over „De Katholieke Par
tij in crisis. Partijpolitiek leven in België-1918-1940". 

Het is een boek dat moeilijk te recenseren is, omdat 
een diepgaande studie vereist is om na te gaan of een 
aantal voorstellingen al dan niet juist zijn. Er rijzen tal 
van vragen die moeilijk te beantwoorden zijn zonder na
der onderzoek. 

boezemt mij de uiteenzetting van 
de auteur niet zoveel vertrouwen 
in. Het is trouwens een feit dat te 
weinig belang gehecht wordt aan 
het effekt van de Bormsverkiezing. 

In feite zou het verhaal van de 
koncentratie en van de doorbraak 
van de federalistische gedachte, 
o.m. ook in de Landsbond van Van 
Cauwelaert, anders kunnen ge
schreven worden. Nu ontkomt men 

DE stelling van de auteur is 
dat er geen katolieke partij 
bestond. Dit is nogal ver

rassend wanneer men be
denkt welke grote rol deze partij (?) 
heeft gespeeld in ons politiek le
ven. Gerard komttot dit besluit om
dat een stevige partijorganisatie 
ontbrak. Nochtans bestond de 
„Federations des Associations et 
Cercles Catholiques" reeds van 
vóór de oorlog en de leider van de 
rechterzijde as onbetwistbaar 
Charles Woeste. Wellicht was de
ze federatie een los verbond van 
arrondissementele kringen en kan 
men uitgaande van een weten
schappelijke definitie zeggen dat 
het geen politieke partij was, maar 
in feite is dit een onvruchtbare dis-
kussie. Men ontkomt met aan de in
druk dat de auteur opzettelijk de 
betekenis van de Federatie als, ,de 
katholieke partij" tracht te minima
liseren. 

Het belang 
van de standen 

Het is natuurlijk juist dat met de 
invoering van het algemeen, enkel
voudig kiesrecht er een fundamen
tele verandering kwam in het poli
tiek leven. 

Van vóór de oorlog bestond 
reeds de Boerenbond en weldra 
zou ook het ACW ontstaan. Moei
lijker verliep het met de organisa
tievan de kristelijke middenstand. 

Het gevolg was dat deze georga
niseerde ,.standen" in botsing 
kwamen met de Federatie. Zij 

eisten o.m. plaatsen op de lijsten 
op voor hun kandidaten. Op meer
dere plaatsen (o.m. Antwerpen en 
Brussel) kwam het ten slotte tot het 
indienen van twee katolieke lijsten. 
Daarbij kwam dat de Federatie 
overwegend door franskiljons ver
tegenwoordigd werd in het Vlaam
se land, terwijl de Boerenbond en 
het ACW vlaamsgezind waren en 
het minimum-programma van het 
Vlaamse Verbond onderschreven. 
Dit Algmeen Vlaams Verbond heeft 
echter geen rol van betekenis kun
nen spelen. Er ontstonden Katolie
ke Vlaamse Verbonden. Het kwam 
tot de stichting van de Katolieke 
Vlaamse Landsbond. 

Doch de evolutie leidde tot het tot 
stand komen van een ,,standen
partij". De drie standen — werklie
den, boeren en middenstand, ieder 
vertegenwoordigd door een eigen, 
autonome organisatie — gingen 
geleidelijk met de Federation één 
partij vormen. De geschiedenis van 
deze partij is zeer verward, omdat 
er voortduren strijd geleverd werd 
en het gebrek aan eenheid voor ge
volg had dat ook een stevige lei
ding aan de top ontbrak. Er was 
eerst de Katolieke Unie (een vrij los 
verbond van autonome organisa
ties), die wel hervormd werd, maar 
zonder resultaat. Gans de interne 
geschiedenis van de katolieke par
tij in de jaren twintig is uiterst ver
ward. In de jaren dertig ontstond 
dan ook een vertrouwenskrisis. Het 
VNV ontstond en Rex kende aan
vankelijke veel bijval onder de 
Franstaligen. De katolieke partij 

Enkele koppen uit de vooroorlogse katolieke partij: de heren De Vleeschauwer, Sap en Van Cauwelaert. 

ging dan ook een dieptepunt tege
moet: in 1936 behaalde zij nog 63 
zetels in de kamer, komen van 80 
zetels in 1921. 

De auteur wijdt m.i. niet voldoen
de aandacht aan de Vlaamse mo
tieven die aan de grondslag lagen 
van het tot stand komen van de Ka
tolieke Vlaamse Volkspartij, de 
koncentratie-beweging en het 
beginsel-akkoord KVV-VNV einde 
1936. 

De voorstelling gegeven door de 
auteur wekt de indruk dat de 
oprichting van de KW slechts een 
schijnmanoeuver was, zand in de 
ogen van het Vlaams publiek. On
dertussen was een reorganisatie 
van de unitaire partij, het Blok der 
Katolieken, volop in voorbereiding. 

Schijnmanoever 
KW en PSC waren slechts afde

lingen van één organisatie. In het 
directorium van het Blok der Kato
lieken hadden beide afdelingen 
evenveel vertegenwoordigers. Dit 
betekende in feite dat de Waalse 

vleugel, die in 1936 15 zetels be
haalde, evenveel te zeggen had als 
de Vlaamse vleugel, met 41 zetels 
in de Kamer (In Brussel behaalde 
de partij 7 zetels). 

Borms... 
Alhoewel de auteur steeds weer 

de vlaamsgezindheid onderstreept 
van de Boerenbond en het ACW, 
en van hun vertegenwoordigers, 
stellen wij vast dat zij weinig in de 
pap te brokken hadden. De rege
ring Poulet-Vandervelde was de 
enige die zij met overtuiging kon
den steunen maar die mislukte 
jammerlijk. Al de andere regerin
gen werden hen als het ware opge
drongen, en van Vlaamse verwe
zenlijkingen kon bezwaarlijk 
gesproken worden vóór de Borms
verkiezing. Deze had méér effekt 
dan de jarenlange pogingen van de 
Vlaamsgezinden in de katolieke 
partij. Men zou dan ook moeten on
derzoeken hoever deze vlaamsge
zindheid ging en hoe talrijk de vol
gelingen van Van Cauwelaert in 
werkelijkheid waren. In dit opzicht 

Ook „papieren" Jef Rens 

VNV-arciiief gepubliceerd 
Zopas publiceerde het Navorsiags- en Studiecen

trum voor de Geschiedenis van de Tweede Werel
doorlog twee nieuwe inventarissen, een over het 
Vfaamsch Nationaal Verbond VNV en een over de 
privé'papteren van wijlen JefRens. 

DE jnventarrs „Arcjtlef 
VNV", cJoor Dirk Martin, 
beschrijft mei zijn bijna 

700 nummers cfé belangrflkst© 
loeganketijke archtefkolfektle 
van VNV-dokumenfén. Alle 
aspékten van de belangrijkste 
kolfabomtiegroepering in 
Vlaancteren komen er fr» aan 
bod, vön <i& centfale fjafti|op-
bouwóver het Vrouwen verbond 

en de leuidbeweging tot de 
Di^tsche Mifitié - Zwarte 
Brigade. 

I nteressant zijn ook een aan
tal aparte dossiers dfe beschre
ven werden, met rtame over 
„hetVNV*verraad" m 1940 en 
de ZQn. Milit^reOrganisatie, de 
geheime inlichtingen van het 
VNV aan het Verdinaso en de 

interne ,,Dietse" oppositie in 
het VNV. 

Een personen in de ks verge
makkelijkt het gebrutk van deze 
inventaris 

Jef Rens 
Van heel andere aard zijn de 

„Archives de guerre de Jef 
Rens" door José Gotovitch Jef 
Rens, die bij het begin van de 
oorlog adjttnkt sekretaris-
generaaf van het ABVV was en 
in 1942 te Londen sekretans-
generaat van de Studlekommis-
sie voor Naooftogsproblemen 
werd, schonk zijn peroonlijke 
oorlogspapieren aan het Cen
trum. Een inventartsering ervan 

was bijzonder interessant om
dat Rens op een gepriviltgeer-
de plaats stond én door zijn 
banden met de grote polttiek tn 
Londen (regenng, vakbond, be
trekkingen met andere lan
den .) én door zijn kontakten 
met het bezette België 

De Inventaris 17 - Archief 
VM.V.{D. Martin)(IV -t- 88blz., 
ind.) en Inventatre 18 - Archives 
de Guerre Jef Bens (J. Goto
vitch) (IV + 31 b)z.,jnd.)Zijn aan 
de prijs van resp. 160,- F en 
100,- F verkrijgbaar bij het Na-
vorsings en Studiecentrum voor 
de Geschiedenis van de Twee
de Wereldoorlog, Leuvense-
pletn 4 - 1000 Brussel (tel. 
02/218 45 27) 

moeilijk aan de indruk dat een aan
tal vooraanstaanden (o.m. de leden 
van het directorium van de KW, 
Eyskens, Verbist en De Bruyne, die 
namens de k W het beginsel
akkoord met het VNV onderteken
den) komedie gespeeld hebben, 
vals gespeeld hebben en zelf niet 
geloofden in wat zij verklaarden, 
schreven en ondertekenden. 

Papieren 
kollaboratie 

In dit boek komt ook een be
schuldiging voor aan het adres van 
,,De Standaard". Dit dagblad zou 
evenals de dagbladen van Rex en 
het VNV (,,Le Paysréel" en ,,Volk 
en Staat") van uit Nazi-Duitsland fi
nanciële steun gekregen hebben 
via kosteloze papierleveringen. Het 
is een zware beschuldiging, die en
kel met een verwijzing gestaafd 
wordt. 

Een verwijzing naar een artikel 
van E. Krier (in Bijdragen tot de Ge
schiedenis van de Tweede Werel
doorlog -1978). In dit artikel zelf vin
den we hierover mets, maar in een 
dokument komt inderdaad het 
adres voor,,Periodica, bd. E.Jacq-
main in Brussel" als bestemming 
voor 100 ton papier. Stilaan zou 
men tot de konklusie komen dat er 
geen enkel dagblad was in België 
dat geen steun uit het buitenland 
kreeg (hetzij uit Duitsland, hetzij uit 
Frankrijk, hetzij uit Italiè...)! 

Volledig in het duister blijft hoe 
de,, Federations des Associations 
et Cercles Catholiques", volgens 
de auteur een franskiljonse boel, 
de voortzetting kon zijn van een 
vlaamsgzinde katolieke partij van 
in de 19e eeuw, volgens prof. Lo
de Wils. 

Het is een belangrijk boek voor 
de geschiedenis van de katolieke 
partij. Maar ik meen toch dat een 
aantal voorstellingen en interpreta
ties kunnen betwist worden. 

F.V.d.Elst 

De Kath. Partij in crisis. Partijpo
litiek leven in België (1918-1940) 
door Emmanuel Gerard. Uitg. 
Kritak, Leuven (548 biz.). 
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Publiek smaakt Ballet van Vlaanderen 

De Idioot, briljant dansdrama 
Ons Ballet van Vlaanderen eindigt zijn première

reeks 85-86 met Panovs,, De Idioot'', een ballet in 3 be
drijven en 15 scènes, naar de in dansfragmenten op
gesplitste roman van Dostojevski, op een naar vorm en 
inhoud verrassen homogene, maar niet zo technisch 
volmaakt op band samengesmolten kompilatie-
partituur uit diverse werken van Sjostakovitsj. 

H I ET ballet beleefde zijn we-
reldkreatle in 1979 in de 
Deutsche Oper van West-

Berhjn en werd daar met een 20 mi
nuten durende staande ovatie be
groet, vi/at meteen een aanvaar
ding van Panovs talent als koreo-
graaf betekende. De voortreffelijke 
dansers van het KBvV dienden de 
opties van hun artistiek direkteur 
volkomen en het publiek toonde 
zich na de Gentse en Antwerpse 
premières terecht dankbaar. 

Onmogelijk en 
geslaagd 

Een roman van de Russische 
„diepgraver naarde roerselen van 
de menselijke ziel" in een 
dansstrip omzetten is een ambi
tieuze en bij voorbaat hachelijke 
onderneming. Dat Panov erin 
geslaagd is deze „levensdroom" 
van hem op de planken te krijgen 
en nog min of meer gelukt ook, ge
tuigt van zijn durf en bemeestering 
van het koreografisch medium. 
Maar de zichzelf opgelegde uitda
ging was inhoudelijk toch wel wat 
te veelomvattend. Dramaturgisch 
verloopt de handeling vooral in het 
begin vrij traag, terwijl de diepere 
wezenslagen en motieven van de 
vele personages niet altijd even 
duidelijk overkomen, de verhaalsa-
menvatting in het programma ten 
spijt (Dostojevski is uitvoerig, maar 
daarom nog niet samenvatbaar). 
Ook het dekor en de wisselingen 
daarvan zijn zelden van aard om 

een overtuigend totaalbeeld te be
vorderen. Dit zijn geen verwijten 
naar precies aanwijsbare tekortko
mingen, maar wel verwijzingen 
naar de kwasi onmogelijkheid van 
de opdracht. 

Dat Panovs ,,De Idioot" toch een 
dramatisch aangrijpend ballet ge
worden IS dat de toeschouwers ge
fascineerd laat toekijken, dankt het 
dan ook uitsluitend aan zijn tech
nisch vergaande en emotioneel ge
laden koreografie die door het he
le gezelschap op enkele schoon
heidfoutjes na, prachtig op het 
podium gebracht wordt. 

Prestatiedans 
Tijdens zijn Amerika-toernee van 

verleden jaar werd het Ballet van 
Vlaanderen door de deskundige 
kritici daar (o.a. Clive Barnes) bij 
herhaling geroemd als ,,een van de 
best dansende groepen ter we
reld" . Die benijdenswaardige ver
meldingen worden door de dans
vertolking van ,,De Idioot" tenvol-
le gestaafd. 

Valery Panov kent zijn dansers 
uitstekend en weet dat hun techni
sche bekwaamheid, virtuositeit en 
expressiekracht volmaakt passen 
voor zijn ,,nieuw klassieke" 
dansstijl, waarin lyrische subtiel
heid en gepassioneerde uitbarstin
gen, tot in het akrobatische toe, el
kaar voortdurend afwisselen. Voor
al in de ronduit schitterende 
pas-de-deux bracht Panov in ,,De 
Idioot" weer geslaagde voorbeel
den van zijn dansvisie. 

Deze week 
in Knack Magazine 

De NV Terreur 
De Verenigde Staten hebben vorige week Libië aangevallen 

omdat dat land de hand zou hebben in verschillende 
terroristische akties in West-Europa. Wie zijn die 

terroristen, en waar worden ze opgeleid? ,,Als terrorist 
wordt men niet geboren, dat wordt men gemaakt". Deze 

week in Knack, een reportage van bij de NV Terreur. 

De Bende van Nijvel 

Zijn de speurders de Bende van 
Nijvel nu echt op het spoor? Wat 
klopt er van wat er de voorbije we
ken allemaal is verteld ? In Knack 
deze week, de precieze stand van 
het onderzoek naar de Bende van 
Nijvel. 

Het Armenhuis van Tony Corsari 

De gewezen televisievedette Tony 
Corsari is in het werkelijke leven 
direkteur-generaal van de sociale 
dienst van het OCMW van Brus
sel. Met hem een gesprek over de 
toenemende armoede in de samen
leving en wat zijn OCMW daar aan 
doet. 

Freud intiem 
Net nu Sigmund Freud voorgoed 
onderuit gehaald leek, pakt de Bel
gische psychoanaliste Lydia Ĵ lem 
uit met een overtuigende homma
ge aan de ontdekker van het onder
bewustzijn. Haar boek is een won
dermooi mozaïek over het dagelijk
se leven van Freud en zijn pa-
tienten. Een gesprek. 

Taal In woord, schrift en beeld 
De opmars van de computer- en 
beeldkultuur heeft al menige 
koortsdroom over het verdwijnen 
van het schrift en het boek opge
wekt. Knack onderzoek hoe in de 
12de eeuw de verschriftelijking in 
zijn werk ging en wat er van de 
overgang naar de beeldkultuur te 
verwachten is. 

Pas-de-deux met Andria Hall en Vivien Loeber (foto J. Walton) 

Op alle individuele prestaties in
gaan heeft geen zin, maar de voor
naamste solisten zijn zo overtui
gend dat ze niet ongeciteerd kun
nen blijven: Ben Van Cauwen-
bergh, tegelijk lyrisch en halluci-
nant als MIsjin de idioot, Tom Van 
Cauwenbergh als een meer stug
ge maar met veel suggestieve 
kracht gedanste Rogosjin en na
tuurlijk de weer ontroerend feilloze 
Koen Onzia... met daarnaast uite

raard de uitzonderlijk begaafde 
danseressen Andria Hall (Natasja) 
en Vivien Loeber (Agiaja), wier soe
pele, perfekt afgewerkte bewegin
gen de innerlijke dramatiek van het 
gebeuren een bevreemdende di
mensie van beheersing en gaaf
heid geven. Deze opsomming is 
evenwel niet beperkend omdat het 
hele gezelschap een uitmuntende 
beurt maakte, met inbegrip van de 
leerlingen van het Stedelijk Insti

tuut voor Ballet die in een uiterst 
verzorgd optreden nog maar eens 
de hoogwaardige kwaliteit van on
ze balletschool bevestigden. „De 
Idioot" zal ongetwijfeld nog heel 
wat opvoeringen beleven, reden 
genoeg dus om het Ballet van 
Vlaanderen in een van zijn beste 
realistaties aan het werk te gaan 
zien. 

Nic Van Brug 

Country & western op z'n Vlaams 

Tien jaar 
Erik Van Neygen 

In het Mechels MiniatuurTeater waren onlangs de 
fans van Erik Van Neygen samen om het tienjarig show-
werk van de zanger te vieren. Het MMT was tot de nok 
gevuld want de liefhebbers van country- & western:met-
een-Vlaams-tintje waren wat graag van de partij. 

A L bij al werd het een vrij goed 
opgezet spektakel al had
den wij vooral naar het ein

de toe enkele kritische kommen-
taren. 

Het waarom... 
Van Neygen en zijn zevenkoppi

ge begeleidingsgroep zetten be
wust ingetoomd in met de geken
de titel ,,Waarom?". Het antwoord 
op deze vraag liep als de gekende 
rode draad door het programma 
want voor Van Neygen is het tema 
,,vrienden, familie en relatie" het 
steeds weerkerende element in zijn 
liedjes. Wie het werk van de zanger 
kritisch beluistert moet vaststellen 
dat de teksten sterk verbeterd zijn, 
met Van Neygen krijgt het Vlaams 
chanson niveau! Natuurlijk zijn er 
de referenties naar de Vlaamse 

charmezang maar ook dat vindt 
een deel van zijn publiek aantrek
kelijk. 

l̂ /laar het zijn vooral de Vlaamse 
,,covers" van Bacharach, Bryant, 
Dolly Parton, Costello en Tom 
Rush die het publiek het sterkst be
koren. Enk Van Neygen slaagt er 
steeds in ze tot een eigen werkje 
om te zetten. Ook de zelfgepende 
ballades zoals deze voor zijn doch
tertje ,,Liesje" spreken (mede dank 
zij de sobere begeleiding) zeer 
sterk aan. Terwijl nummers als ,,lk 
heb je lief" (of wat dacht je?) en 
„Hotel Stil Verdriet" de kwaliteit 
van b.v. een Johan Verminnen 
halen. 

Even kritisch... 
Toch nog enkele bedenkingen 

bij het vertoon. Het wordt hoog tijd 
dat iemand de ,,achtergrond
zangeres" Annemie Nuyens (uit 
Turnhout, maar meestal in Nashvill 
verblijvend) „ontdekt" en de ar
tistieke kansen geeft waar zij recht 
op heeft. De zangeres heeft stem 
én presence! Een pluim ook voor 
de vakkundige begeleiding en de 
stem van medezanger Daniël (die 
ondertussen zelf aan een show-
loopbaan denkt) en voor gitarist Si
mon Schrimpton-Smith van de 
countryband „White Line Fever". 
Van Neygen werd zoals het feest
vierders past in de bloemen gezet 
maar naar het einde toe liep het 
niet meer zo best. Regie en,,licht" 
geraakten in het honderd waarmee 
nog maar eens duidelijk wordt dat 
onze artiesten heus een regisseur 
kunnen gebruiken om hun spekta
kel tot het laatste ogenblik hoog te 
houden! Wat wij bij Van Neygen 
echt het meest missen is een zeke
re vorm van engagement. Wellicht 
bereikt hij door dit gebrek nog 
steeds niet het publiek dat voor 
Verminnen of van Veen sto^m 
loopt... 

Sergius D. 
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V/oor nieuwe abonnees 

Elke week 1 gratis weekeindje 
vakantie met WIJ 
De redaktie van ons 

weekblad schudt de nieuwe 
abonnees een enig ge
schenk uit de brede nnouw. 

Elke week, tot 20 juni, 
geeft zij een gratis week
eindje vakantie weg! En zeg 
riu zelf, wie wil niet uitbla
zen, wandelen en ontdek

ken in het prachtige land 
van onze vrienden in Duits-
Oost-België? 

En niet moederziel alleen, 
want zo'n weekeinde-met-
alles-d'er-op-en-d'er-aan 
speelt zich af in een prach
tig vakantiehuis voor vier 
personen. Wie biedt nneer?i 

Met z'n vieren! 
* Een vakantiewoning voor 4 perso
nen in Duit3-Oo5t-Belgiè. 

•o..v~»»im?^»!»«ss»ts»!s«M-» * ^ huur van het verblijf. 
* De verblljfstahaen. 
* Met waterverbruik. 

^ x ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Total* «ward* 2.000 fr. 

Ja! ^ 
IK neem een abonnement op het Vlaams-nationaal weekblad WIJ. 

Stuur mij daartoe een overschrijvingsformulier / doorlopende op
dracht (•). 

Ik kom In aanmerking om een weekeindje te winnen. 

Maam: 

Adres: 

Datum: 

Mandtekening: 

( • ) Schrappen wat niet past. 
Cen jaarabonnement Kost 1.200 fr. Of amper 100 fr. per maand, via 
een doorlopende opdracht. 

Opsturen naar WM-Administrati«, Barrikadanpicin 12, 
ta lOOOBnwsal 

Ui De iveehends gaan tn vanaf 1 oht 1986 
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tiet tiende weeheinde werd de
ze weeH door de hoofdredacteur 
uit de nieuwe at>onnees van de 
voortMje week geplukt, tliemand 
minder dan Oirk V»mth uit de 
Jagvsör—f 22 te 'M'Snvtn-
wczvZ mag met drie gezellen op 
ome kosten een weekeinde met 
vakantie naar Duits-Oost-België. 
Profidatl 

Het paitijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie partijbestuur van maandag 21 april 

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

Kempische 
steenkoolmijnen 

De Volksunie begrijpt vollcomen de 
ongerustheid van de mijnwerl<ers. Zij 
staat dan ool< volledig achter hun aktie. 
De duur van de staking hangt in grote 
mate af van de Belgische regering. De
ze moet zo rap mogelijk klaarheid 
scheppen over het lot van de KS. Vol
gens de Volksunie dient een snelle 
beslissing te vallen in de volgende zin: 

1. De problemen van Limburg wor
den niet opgelost door eerst. een 
wraestijn te maken en een paradijs te be
loven voor nadien. 

2. Rekonversie is geen tovenwoord. 
Rekonversie komt niet uit de lucht ge
vallen, zoals de liberalen het voorstel
len. Rekonversie kan maar slagen als 
ze uitgaat van de bestaande Industrië
le aktiviteit. In Limburg moet de rekon
versie in grote mate uitgaan van de 
steenkoolmijnen. 

3. Er mag dus aan de steenkoolmij
nen niet worden geraakt, i-lerstrukture-
ring en sanering zijn noodzakelijk maar 
mogen geen sluiting van de steenkool
mijnen omvatten. Als sanering van het 

beleid van de KS is o.m. een reorgani
satie van de werkhuizen noodzakelijk. 
Dit zal resulteren in een verhoogd ren
dement en bovendien een gunstige ver
trekbasis zijn voor rekonversie. 

4. Een meerjarenplanning moet wor
den opgemaakt met een gegarandeer
de toekomst voor de mijnen en de In
bouw van een rekonversie. 

5. Heel deze sociaal-ekonomisch ver
antwoorde politiek moet onder de ver
antwoordelijkheid van de Vlaamse Re
gering worden gevoerd. Vandaar dat 
het nodig is eerst en vooral de federali
sering door te voeren, zowel van de be
voegdheden als van de financiële mid
delen. 

Zonder deze federalisering waar
schuwt de Volksunie voor de hypokri-
sievan het huidig Belgische bestel. Het 
is onaanvaardbaar dat de Belgische re
gering wel miljarden voor sociale uitga
ven voor de KS voorziet, in zoverre dat 
eenzelfde miljardenbedrag als een zo
veelste kompensatie aan de Waalse 
staalindustrie wordt gegeven. Dit is de 
slechte oneindigheid van het unitair 
Belgisch bestel die voortdurend leidt tot 
geldverspilling en geen definitieve 
oplossing brengt voor de KS. 

Minder-validen 
Mevrouw Wivina De Meester heeft 

als staatssekretaris een wetsontwerp 
m.b.t. de minder-validen aangekondigd 
onder de aantrekkelijke verpakking van 
het eenvorming dossier. Deze hervor
mingen hebben de mindervaliden in
derdaad nodig. 

Het gevaar ligt echter in de inhoud 
van de mooie doos. De minder-validen 
vrezen terecht een afbouw van de hun 
toegekende mogelijkheden en een aan
zienlijk verlies van hun inkomsten. Eens 
te mee; legt de Volksunie er de nadruk 
op dat er wel degelijk kan gesproken 
worden om de sociale uitgaven In funk-
tie te stellen van het gezinsinkomen. 
Maar de Volksunie waarschuwt terzelf-
dertijd voor de manier waarop dit zou 
gebeuren. Voor de VU moet voldaan 
worden aan vier voorwaarden: 

1. Het recht op prestaties van de ge
meenschap voor de minder-validen 
moet gegarandeerd worden behouden. 

2. De akkumulatie van sane
ringsmaatregelen mag niet leiden tot 
een verarming. 

3. De zelf-redzaamheid van de 
minder-validen is niet alleen afhanke
lijk van hun inkomen. 

4. Een koherent beleid inzake Invall-
denzorg is alleen maar mogelijk wan
neer al de bevoegdheden dienaan
gaande onder het gezag van de ge
meenschap vallen. 

T0ih20 
1. Jan Caudron, Aalst 1.173 p. 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk 678 p. 
3. Hugo Roggeman, Gentbrugge 543 p. 
4. Luk Mortelmans, Nijlen 432 p. 
5. Erik Vandewalle, Izegem 390 p. 
6. Jozef De Ridder, Dilbeek 333 p. 
7. Maurice Jans, St.-Truiden 306 p. 
8. Willy Alloo, Aalst 240 p. 
9. Georges Raes, Ledegem 201 p. 

10. Maurice Passchyn, Meise 198 p. 
11. Ivo Coninx, Genk 174 p. 
12. Hilaire Govaert, St.-Niklaas 144 p, 
13. Hans Missiaen, Roeselare 132 p. 

Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 132 p. 
15. VU-Wommelgem 126 p. 
16. Frans Kuijpers, Zoersel 120 p. 

VU-Arendonk 120 p. 
18. Jaak Dornez, Marks 117 p. 
19. VU-Harelbeke 105 p, 
20. VU-Londerzeel 105 p. 
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In de Antwerpse gemeenteraad 

Faciliteiten in stedeiillc onderwijs! 
Bij het begin van de raadszitting sloot 

Ria Van Rompaey (Md) zicli aan bij de 
ordemotie over de geplande motocross 
in een rekreatiezone van Deurne-Zuid. 
De burgemeester, hoofd van de politie 
notabene, w/ist enkel te zeggen dat er 
geen toelating gevraagd w/as... 

De zitting kabbelde verder rustig na 
het afvoeren van het punt waarbij een 
studieovereenkomst voor de sanering 
van de Hooge Maey moest goedge
keurd worden. Enkel te vermelden valt 
een interentie van een CVP-raadslid dat 
in de meest scherpe bewoordingen het 
beleid inzake openbare reiniging kan 
aanvallen...om dan aanstonds gedwee 
alles goed te keuren. Typisch. 

En wat zeker opvalt bij pers en pu
bliek is de algemene onverschilligheid 
waarmee tussenkomsten over gehan-
dikapten aanhoord, sorry ondergaan 
worden. De raadszittingen zakken in 
peil. En dit is zeker een gevolg van de 
houding van een kollege dat herwaar
dering van de gemeenteraad gelijk-
schakelt met verstrekken van brie
fomslagen. 

In strijd 
met taalwet 

Dirk Van Gelder (VU) interpelleerde 
dan over de tweetalige (Nederlands-
Turks en Nederlands-Marokkaans) rap
porten in het stedelijk basisonderwijs 
die nu in alle distrikten ingevoerd wor
den. Niet alleen zijn zij in strijd met de 

taalwetten maar zij vormen faciliteiten 
die aanzetten tot demotivatie om Ne
derlands te leren inplaats van te integre
ren in onze gemeenschap. Ons raadslid 
vroeg zich af welke Vlaming in 't buiten
land zijn kind van school ziet thuisko
men met een in 't Nederlands vertaald 
rapport ? Hij besloot met de spitse vraag 
aan de schepen of deze van mening 
was dat Turken en Marokkanen minder 
verstandig waren dan de vele andere 
nationaliteiten die hier woonachtig zijn 
om Nederlands te leren... 

Ons raadslid Dirk Stappaerts (VU) 
sloot zich hierbij aan met de bemerking 
dat goede bedoelingen niet moeten lei
den tot tweetalige dokumenten. En 

daarna ging het hek van de dam: de 
SP-banken rakelden oude voorbeelden 
van tweetaligheid af die iets met de 
zaak te maken hadden, het Vlaams 
Blok had nog andere motieven en Aga-
lev verdoezelde alles door eentaligheid 
goed te vinden als het gaat om franskil
jons met macht en geld en tweetalig
heid te aksepteren als het om migran
ten gaat. En de schepen die nochtans 
geen apoteker is, beweerde dan met 
strak gelaat dat deze tweetaligheid rap
porteren in feite bijsluiters waren om de 
echte rapporten te kunnen laten ver
staan. Een uitleg die goed gevonden is, 
maar op zijn minst evenveel vragen 
oproept! 

(Hugo Hermans) 

Rouw 
te Rijkevorsel 

Woensdag l.l. werd te Rijkevorsel 
dhr. Marten Jozef Baelemans ten gra
ve gedragen. 

Hij overleed erop 19 april 1986. M.J. 
Baelemans was de echtenoot van Ma
ria Luyckx en vader van een groot ge
zin dat reeds tal van kleinkinderen telt. 

De afgestorvene was een trouw 
VU-lid. 

De redaktie biedt aan de rouwende 
families blijken van diep medeleven. 

Stranger-
restaurant 

Het Jongeren Steunkomitee (JSK) 
Antwerpen organizeert een showavond 
met de Strangers. 

Onder de titel ,,Strangerestauranf" 
brengt deze overbekende Antwerpse 
groep zijn nieuwste show. 

De voorstelling heeft plaats op vrijdag 
2mei 1986om20u. ISindeArenberg-
schouwburg. 

Kaarten (vanaf 200 fr.) bestellen op 
nr. 03-219.73.06. 

(Meegedeeld) 

Nu informatiseren betekent de toekomst 
inkalkuleren Dat doet ITT op wereldsctiaal met 
de knapste digitale telekommunikatie Ook voor 
gegevens Logisch dus dat de ITT XTRA personal 
computer af is Op 2 n ti|d ver vooruit Om ook de 
toekomst van antwoord te dienen 

Van heel wat softwaremarkten thuis 
De ITT XTRA is operationeel kompatibel met de 
industne-standaard Hi) kan dan ook overweg met 
tionderden softwarepakketten Voor de meest 
diverse toepassingen en vakgebieden 
Zo kan u tiem byv msctiakelen voor uw 
boektiouding fakturatie en orderbeheer Uw 
sekretaresse gebruikt hem als praktische 
tekstven«erker Voor uw verkoper houdt hij het 
klantenbestand up-to-date en voor uw 
magaziinier de stock 

stuurt u mi| uw dokumenlalie over de ITT XTRA personal 
computer 

Naam 

Beroep 

stuur deze aniwoordbon terug naar 

Bdl Telephone Manufacturing Company n v 

L
Business & Communicalion Systems 1190 Brussel 

Neerslalse sleenweg 56 70 Tel 02 370 18 

4 

ergonomie 
Met de ITT XTRA raakt u 
nooit klem U kan het 
geheugen vervijfvoudigen 
en de opslagkapaciteit is 
eindeloos 
De ITT XTRA 
IS ronduit aan
genaam in de 
omgang 
Ukan 
kiezen uit 
verschillende 
schermen Ze zijn draai- en kantelbaar, zodat 
u moeiteloos de ideale werkpositie vindt Het 
vlotte toetsenbord kan u in 3 standen 
opstellen Kortom het is een doordacht 
toestel dat uw werk terug fascinerend maakt 

De extra produktieve dimensie 
De ITT XTRA is meer dan een personal 
computer 
HIJ staat ook voor universele kommunikatie 
Want hij geeft u direkt toegang tot 
mainframes netwerken en elektronische post 

Bell Telephone Manufacturing Company n.v. 
Business & Communication Systems 
Neerstalse steenweg 56/70 
1190 Brussel 
Tel 02 370 1811 

TLTXTRA 
PERSONAL COMPUTER 

Bell Telephone Manufacturing Company 
Een Belgische vennoolscfiap geassocieerd met ITT 

ANTWERPEN 
APRIL 
24 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. 

25 KONTICH:,,Brood voor leven" door Willy Kuijpers, in ,,De Nieuwe 
Eendracht", hoek Ooststatiestraat-Duivenstraat. Inlichtingen bij Wal
ter Rens 457.20.95. Aanvang; 20 uur. 

25 WUUSTWEZEL: Vlaamse avond in feestzaal Europa om 20 uur. Org.: 
Vlaams-nationale Kring Wuustwezel. 

25 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. 

25 LINT: Info-avond over Drugs in Ontmoetingscentrum ,,De Witte Me
rel". Aanvang: 20u. Inkom gratis. Org.: VUJO-Lint. 

25 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. 

25 WOMMELGEM: Finalekwisavond voor Worn, verenigingen. Uitrei
king van wisselbeker B. Vandermoeren, en andere prachtige prijzen. 
Inkom gratis. 

26 LINT: Miei Cools en Jan Bardi in het ontmoetingscentrum ,,De Wit
te Merel", Liersesteenweg 25 te Lint. Deuren 19u30; aanvang: 20u.-
Inkom: 150 fr. 

26 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. 

26 GEEL: Bestuursverkiezingen van de'afdeling-Geel. Tussendoor „Op 
Safari" met Pallieterke. Om 20 uur in het Molenhof. 

27 WUUSTWEZEL: Vlaams Nationale Kring Wuustwezel gaat in groep 
naar het Zangfeest in het Sportpaleis te Antwerpen. Kontaktpersoon 
is Lode Rombouts, tel.: 03/669.70.40. 

27 SCHILDE: Openbaar dienstbetoon door provincieraadslid Bart Van-
demoere in cafe De Schilde, hoek Turnhoutsebaan en Brasschaat-
sebaan, tussen 11 en 12 uur. 

27 KAPELLEÎ I: Deelname aan het Zangfeest te Antwerpen. Org.: FVV-
Kapellen. 

27 RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: Naar Zangfeest. Kaarten te bekomen 
bij Jaak Baelemans, Eikendreef 67. Tel.: 03/311.58.71. 

27 HERENTHOUT: Schrijfster Jet Jorsen vertelt over eigen werk, in het 
Molenhuis om 20 uur. Org.: Vlaamse Kring Netevallei. 

29 BERCHEM: Bezoek aan Diamant-center en het Rockoxhuis. Samen
komst om 9u45 aan De Keyserlei 58-80 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. 

30 WOMMELGEM: Ledenvergadering met als gastverteller Toon Van 
Overstraeten. In de Klauwaert om 20u15. 

30 KAPELLEN: Jet Jorsen (Och Siemeniskinderen) spreekt over eigen 
werk in het zaaltje van de ROB te Kapellen. Aanvang: 20u. Niet le
den 50 fr. Org.: FW-Kapellen. 

30 GEEL: Lentevat in lokaal Molenhof om 20 uur. Org.: VU-Geel. 

MEI 
1 ANTWERPEN: Geleid bezoek aan Lier en rondvaart op de Nete. Sa

menkomst om 9u30 aan de Zimmertoren te Lier. Org.: Coremansk-
ring Antwerpen telefonisch inschrijven op nummer 03-238.82.08. 

2 TURNHOUT: Ijzerbedevaartavond met o.a. de films over de IJzer
bedevaart '85 en ,,Het dorpje aan de kleine rivier". In Ontmoetings
centrum De Schalmei om 20u30. Toegang gratis. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout. 

3 EKEREN r Sociaal dienstbetoon van 13u30 tot 14u30 door VU-Ekeren 
in zaal De Boterham, Veltwycklaan 23. 

3 ANTWERPEN: VUJO-cocktail- en kontaktavond. Gratis cocktail, beu
ling met appelmoes aan 120 fr. (100 fr. vvk). Huldiging van Armand 
Preud'homme. Vanaf 10u30 in zaal Wolsack, Oude Beurs 27-29 te 
Antwerpen. 

4 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, Brouwerslaan 25,2110 Wijnengem (353.15.33). 

6 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. 

6 BERCHEM: Jaak Gabriels komt spreken over de problematiek van 
de KS. Alpheusdal, F. Williotstraat 22, Berchem. Inr. VU-Berchem. 
Begin: 20u30. Vooraf bestuursverkiezingen afd. Berchem. 

8 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. 

8 WUUSTWEZEL: Geleid bezoek aan de militaire terreinen van kazer
ne Maria-Terheide. Vertrek om 13 uur. Org.: Vlaams Nationale Kring 
Wuustwezel. 

9 MORTSEL: Toneelkring Streven speelt voor VU-Mortsel ,,Schip-
persstraat" van Jos Houben met muziek van John Lundstrom. Om 
20 uur in het Mark Liebrechtcentrum. Genummerde kaarten tegen 
160 fr. (60-t- : 140 fr.) op tel. 449.83.02. 

9 MERKSEM: Informatika-avond met als gastspreker Jan Jambon 
(IBM). Onderwerpen zijn: informatika toekomstgericht, DIRV, Intor-
matika en Werkloosheid. 

Nieuw vu-bestuur te Brecht 
Onder het waakzame oog van kamer

lid Hugo Coveliers en gepaard aan een 
gezellig en smakelijk kippenfestijn, wer
den zaterdag 12 april l.l. in het Fitness 
2001 te St.Lenaartsde bestuursverkie
zingen van afdeling Brecht georgani
seerd. 

De opkomst voor deze gebeurtenis 
was gewoon schitterend te noemen en 
geeft de afdelingsverantwoordelijken 
hoop op de toekomst. Er werden zeven 

bestuursleden verkozen: Voozitter Re
mi Verbeeck, St.Lenaarts; Sekretaris: 
Rene Van de Wiele, St.Job in 't Goor; 
Propaganda: Roger Hofkens, Brecht; 
Organisatie: Christa Van den Vonder, 
Brecht; Jongerenwerking: Carina 
Schoofs, Brecht; Dienstbetoon en 
vorming-VVM: Jozef Renders, Brecht. 

Deze dynamische ploeg gaat er met 
volle inzet aan werken om de komende 
drie jaar van haar bestuurstermijn 
vruchtbaar en succesrijk vol te maken. 
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7de Assebroekse Meersentocht 

...met citroenen en konijntjes... 
De Vlaams-nationale socio-kulturele vereniging „Trefpunt-

Assebroek" vzw organiseert op zondag 27 april voor de zevende keer 
haar Assebroekse Meersentocht. 

De suksesformule van de vorige uit 
gaven blijft behouden een kommerlo-
ze zondagse lentwandelmg doorheen 
die prachtige Assebroekse Meersen 
Deze laaggelegen, drassige velden en 
weiden zijn uitgerekend tijdens dit sei
zoen het mooist Alles komt stilaan tot 
bloei die typisch-grote plassen staan er 
nog (die aan het geheel een betoveren
de charme geven) en — mits een beet
je geluk — biedt april ons het ideale 
wandelweertje 

Waar elke deelnemer voorheen half
weg het uitgestippelde parkoers een 
kom soep schonken, wordt dit jaar ge
kozen voqor een glas zelfbereid citroen-

Gistel naar 
Zangfeest 

Op zondag 27 april vertrekt aan café 
,,'t Wit Paard", Hoogstraat 11, om 9 uur 
stipt, de dubbeldekker met bestemming 
Antwerpen 

BIJ mooi weer wordt een bezoek ge
bracht aan de vogelmarkt, m het ande
re geval leidt men ons naar de katedraal 
en haar bezienswaardigheden 

Er IS de mogelijkheid het middagmaal 
te gebruiken in de gebouwen van 
WVG-Antwerpen tegen 195 f r per per
soon en te melden bij de inschrijving 
Ook kan men er de knapzak aanspre
ken bij een kop koffie of een tas warme 
soep 

Inschrijven kan bij Firmin Pauwels, 
Dorpstraat 7 te Snaaskerke, tel 
059-27 91 26 en dit tegen 600 fr inbe
grepen de busreis en een genummer
de zitplaats derde rang 

BIJ Rony Anseeuw, Westbilklaan 4, 
tel 059-27 78 70 en dit tegen 450 fr in
begrepen de busreis en een ongenum
merde plaats 

sap boordevol vitamientjes (en in de 
hoop dat niemand er zuur van opkijkt) 
BIJ aankomst ontvangt elke wandelaar 
weer zo'n lekkere boerenboterham met 
hesp Natuurlijk zijn er ook het wandel
brevet voor iedereen en een hele reeks 
prijzen De jongst-ingeschreven deel
nemers ontvangen beiden een heus 

keuntje' Konijnen behoren immers 
tot de trouwste en oudste bewoners van 
dit gebied 

De eventuele opbrengst van dit ini
tiatief gaat integraal naar het Sociaal 
Trefpunt-fonds Zo werd de opbrengst 
van alle aktiviteiten van voqrig jaar on
langs geschonken aan ,,'t Laar" en het 
,Trefcentrum voor Mensen met 

Vragen" 

Praktjka 
Startplaats voor de 20 en 7-km tocht 

IS de landelijke herberg ,, t Leenhof" 
vlakbij de kerk van Ver-Assebroek De 
aankomst IS voorzien m 't Leitje" het 
nabijgelegen restaurant Om 13 30 uur 
vertrekken de lange afstand-
wandelaars die geen modderig pad vre
zen om 15 uur wordt de familiale wan
deling in gang getrokken De deelna
meprijs blijft behouden op 80 fr, kinde
ren tot 15 jaar betalen 50 fr en peuters 
stappen gratis mee 

Trofeeën zijn er van VU-schepen 
Reynaert, van het ,,Brugsch Handels
blad", van de stad Brugge van het As
sebroekse Feestkomitee (een beeldje 
ontworpen door kunstenaar Maunc 
Maertens) van beenhouwerij Baert 
van de Wandel weg" en van de WIJ-
redaktie Het Vlaamse Kruis is verant
woordelijk voor de EHBO 

Op 3 mei: 

VVZ-Kongres te Brugge 
Op zaterdag 3 mei houdt de Vereni

ging van Vlaamse Ziekenfondsen te 
Brugge haar 13de Kongresdag, onder 
het tema,,Thuisgezondheidszorg" 

Na een ontvangst door VU-schepen 
Pieter Leys op het Brugse stadhuis, 
volgt om 11 30u een perskonferentie 
Tijdens deze persontmoeting zal het 
WZ-Bestuur zowel de algemene WZ-
doelstellingen als de globale VVZ-visie 
op het tema ,,thuisgezondheidszorg" 
toelichten Nadien wordt aan de aanwe
zigen een middagmaal aangeboden 

Om14u heeft in het Brugse,,Novo-
tel" de inleidende vergadering tot het 
13e Kongres plaats, gevolgd door drie 
aparte Kommissie-bijeenkomsten, 
waann de volgende tema's door een 
gastspreker zullen voorgesteld en uit
gewerkt worden 

Openbaar Centrum 
voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van 
geneesheer-specialist in de inwendige ziekten met 
opleiding en klinische ervaring in de geriatrie. 
Vereiste voorwaarden 

1 de Belgische nationaliteit bezitten, 
2 de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
3 voldoen aan de militiewetten, 
4 van onberispelijk gedrag zijn, 
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
6 houder zijn van het diploma van doctor in de genees , heel en 

verloskunde, 
7 tot de beoefening van de geneeskunde m België gemachtigd 

zijn, 
8 in het bezit zijn van een erkenning van geneesheer specialist 

in de inwendige ziekten met opleiding en khnische ervaring in de 
geriatrie, 

9 de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere voor 
waarden vervullen (speciahsme, ervaring, erkenning als 
geneesheer-specialist m de inwendige ziekten met opleiding en kh 
msche ervaring m de genatne) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van 
de kandidaturen, erkenning bij de indiensttreding voor het Rijks 
instituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering 

10 de verphchting te Brugge gevestigd te zijn, éen jaar na het ein
de van de proefperiode 

Inschrijvingsgeld 1 000 fr te storten op pr nr 000 6009958159 van 
het AZ St -Jan van het OCMW Brugge, Ruddershove 10 te 8000 
Brugge vóór 31 mei 1986 met de vermelding geneesheer-specialist 
in de inwendige ziekten met opleidmg en klimsche ervaring in de 
geriatrie 

De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum vitae 
moeten ingediend worden uiterlijk op 31 mei 1986 bij de Voorzitter 
van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Kartui 
zerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

(Adv 71) 

1 Fundamentele WZ-Visie op de 
thuiszorg Spreker is W Leemans van 
de Federatie van Vlaams Sociale 
Diensten 

2 Rol van de huisarts en verpleeg
kundige in de thuiszorg Sprekers zijn 
dr Hoexvan ASGBendhr J Van Ho
ve van VBZK 

3 Rol van gezins- en bejaarden
helpster bij de thuiszorg Spreker is mr 
De Meulenaere van de Vlaamse Fede
ratie gezins-, sanitaire en bejaarden
helpsters. 

Om 16 30 u heeft de plenumverga-
denng plaats, gevolgd door een korte 
huldiging van het 100 000e hd van de 
Vlaamse Ziekenfondsen, gevolgd door 
een toespraak van voorzitter Dr Devos 
Omstreeks 18 u wordt het Kongres af
gesloten, waarna de aanwezigen ter 
plaatse kunnen deelnemen aan een ge
zamenlijke avondmaaltijd 

Inschrijven voor dit belangrijke kon
gres kan door kontakt op te nemen met 
het VVZ-sekretariaat, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 te 8500 Kortrijk (tel 
056/22 56 98) 

Vülksuniejongeren 
denken 
2lste-eeuws 

Na de driejaarlijkse statutaire verkie
zingen en in het kader van de verjon
ging en de vernieuwing van de VU-
geledingen stellen de Volksuniejonge-
ren van het arrondissement Brugge-
Torhout-Oostkust hun entoesiast 
bestuur voor De nieuwe voorzitter 
Frans Alpaert zal samen met Bart Roo-
se, sekretans, Luk Van Den Driessche, 
penningmeester, Erwin Pnem vor
ming , Pieter Van Vlaenderen, pers en 
publikatie, Marleen Dewulf, organiza-
tie en propaganda, Mark Chielens en 
Pol Van Den Driessche het vorig 
bestuur onder leiding van Enwin Pnem 
overnemen 

Het nieuwe bestuur zal hun integraal 
federalistische ideeengoed in heden
daags perspektief verder uitwerken, 
specifiek naar de jongeren toe 

De voorzitter wil het VUJO-
ideeengoed op een meer direkte ma
nier konfronteren met de Brugse aktu-
aliteit Zich daarop baserend wil de VU-
JO via diverse aktiviteiten een vernieu
wende stem in de Brugse politieke 
wereld laten klinken 

Reakties kunnen steeds geadres
seerd worden aan Korte Vulderstraat 5, 
8000 Brugge 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
24 BRUGGE: Haiti in de ban van haar vrijheidsstrijd" Om 20 uur in 

het ,Oud Handbogenhof", Baliestraat Org FVV-Brugge 
25 LOPPEM: Hoorzitting met Ene Vandenbussche en Eddy De Wispe-

laere m het .Ontspanningscentrum", A van Caloenstraat 2 Aan
vang 20 uur Iedereen van harte welkom Kom zelf uw vragen stel
len Org VU-Loppem 

25 ZUIENKERKE VlagmhuldigingdoorVicAnciauxin DeSpekplan-
ke", Nieuwmunster-dorp Daarna bestuursverkiezingen gevolgd door 
mosselmaaltijd 250 fr per persoon Inschrijven tel nr 050/41 22 98 
(Geert Dejaegher) 

25 MEULEBEKE ,,Werkin Vlaandereni" door Jean-Pierre Pillaert, in 
zaal Bistro, Markt, Meulebeke Aanvang 20 u Org Vlaamse Vnen-
denknng 

26 AVELGEM: Optreden van Vlaamse Rockgroep Schaakmat" in zaal 
Bergenhof, Statiestraat 8 Aanvang 20 uur Na het optreden TD Toe
gangsprijs wk 50 fr .deuren 80 f r Org Vlaamse Volksbeweging 
Avelgem 

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

27 ASSEBROEK. 7de Assebroekse Meersentocht Start 20 km om 13 30 
u start 7 km om 15 u . aan de landelijke herberg ,,'t Leenhof" Org 
vzw Trefpunt-Assebroek 

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

27 BLANKENBERGE: Busreis naar het Zangfeest in Antwerpen Ver
trek om 8u30 stipt aan het stadhuis Prijs 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 26tegen 
600 fr inbegr reis + genummerde zitplaats derde rang Bij R An
seeuw 059/27 78 70 tegen 450 f r, inb reis + ongenumm zitplaats 

27 KORTRIJK: Naar Zangfeest Kaarten bij Giel Seynaeve 056/35 40 84 
en Guido Verreth 056/22 57 03 Vertrek 12u30 aan 't Voske met au
tobus Prijs reis + kaart 550 fr 

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

denkring Mm lOOOOOfr prijzen,o a reis2pers 8d Mallorca In
schrijving en start in café De Klokke, Markt te Ooigem tussen 12 en 
14 uur Deelname 200 f r/wagen Mede-inzittenden74fr/bijkomend 
formulier 

4 GISTEL: Bestuursverkiezingen in café Uylenspiegel (kleine zaal van 
9 tot 12 uur 

9 ASSEBROEK: VU-afdelingsbestuurs-verkiezingen in ,,de Wandel
weg", Weidestraat 313 Praatkafee met Vic Anciaux vanaf 20 30 uur 

Info-avond 
Kerncentrale in Midilelkerke? 

steeds luider klinken de geruchten 
dat de electriciteitstirma's Middelkerke 
hebben uitverkoren voor het bouwen 
van een nieuwe kerncentrale 

Men zou al gestart zijn met de voor-
bereidingswerken 

Op initiatief van burgemeester
volksvertegenwoordiger Julien Des-
seyn stemde de gemeenteraad een mo
tie tegen de geplande inplanting 

Omdat de VU-afdeling en de lijst 
stem Van Het Volk klare wijn willen 
schenken, roepen ze iedereen op aan

wezig te zijn op een informatievergade-
nng waar de stand van zaken en de 
vooruitzichten aan bod zullen komen 
Na een uiteenzetting over wat een kern
centrale nu eigenlijk is, volgt een toe
lichting m b t de Middelkerkse situatie 
door burgemeester Julien Desseyn 
Daarna is er uitgebreide mogelijkheid 
tot vraagstelling 

Elke milieubewuste inwoner wordt 
dan ook verwacht op woensdag 30 apnl 
om 20 uur in zaal ,.Ter Zelte". O 
Spruyttelaan 5 te Slijpe - omgeving van 
kerk Slijpe Inkom is gratis 

Vic Anciaux te Assebroel( 
seerden welkom Het wordt ongetwij
feld een gezellige en boeiende avond 
Waarop trouwens, ook senator Guido 
Van In en schepen Raymond Reynaert 
zullen aanwezig zijn 

Plaats van het gebeuren is de her
berg ,,De Wandelweg" (voorheen ..De 
Kroes") langsheen de Weidestraat 313 
te Assebroek Op vrijdagavond 9 mei 
Tussen 19 en 21 uur bestuursverkiezin
gen , vanaf 20 30 uur praatkafee met 
Vic Anciaux > 

„BRT, weg 
ermee?' 

De dynamische VU-afdeling van As
sebroek verkiest op vrijdag 9 mei een 
nieuw bestuur Alle VU-leden van Asse
broek worden uitgenodigd om aan de
ze geheime verkiezingen deel te ne
men Nu reeds kunnen wij verklappen 
dat er verschillende nieuwe gezichten 
kandidaat zijn voor een bestuursfunk-
tie De precieze uitslag wordt uiteraard 
direkt na de verkiezingsvernchtmgen 
meegedeeld 

Maar is er meer Niemand minder 
dan de algemene voorzitter van de 
Volksunie, volksvertegenwoordiger dr 
Vic Anciaux, komt deze avond met zijn 
aanwezigheid vereren Het uittredend 
bestuur van de VU-Assebroek besloot 
er een ,,open" avond van te maken De 
VU-leden kunnen tussen 19 en 21 uur 
hun stem komen uitbrengen Vanaf 
20 30 uur zal Vic Anciaux ook van de 
partij zijn HIJ zal de uitslag van de ver
kiezingen meedelen aan alle aanwezi
gen VIC Anciaux zelf wordt in de 
praatstoel geplaatst In een pittige 
vraag- en antwoord-formule zal de na
tionale voorzitter praten met onze kol-
lega en gemeenteraadslid Pol Van Den 
Driessche De behandelde thema's zul
len heus met beperkt blijven tot het po
litieke bedrijf, of wat daarmee verband 
houdt Bedoeling is ook de mens ach
ter en/of in de politikus te belichten 

Op dit praatkafee zijn alle geinteres-

>»> 

Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel organizeert i s m de Vereniging Ont
spanning en Volksontwikkeling Oosten
de (VOVO) twee kursusavonden 

Deze tweedelige kursus vindt plaats 
in De Ploate, Langestraat 82 te Oosten
de, op woensdag 14 en 21 mei Inschrij
ven vooraf IS echter vereist en kan te
lefonisch op nr 091-25 75 27 van Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, of 
059-58 84 80 van VOVO, ten laatste tot 
maandag 12 mei De kursusbijdrage 
bedraagt 350 f r , syllabus inbegrepen, 
en kan gestort worden op rekeningnum
mer 001 -1 357157-09 van Vormingscen
trum Gent, met vermelding ,,BRT 
Oostende" 
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Afdelingsbestuursverkiezingen 
Haiie-Viivoorde 
April 
25 april, Asse-Zellik, van 20 tot 22 

uur, Kafee IJzerwinkel, Markt, 1700 
Asse 

25 april. Liedekerke, van 19 tot 21 
uur, Vlaamse Kring Pajottenland, Op-
perstraat 7, 1770 Liedekerke 

25 april, Roosdaal, van 19u30 tot 
21u30, Sociaal Centrum, Pamel 

29 april, Machelen, van 19 tot 21 u30, 
Kafee Floreal, Hansoulstraat 60,1830 
Machelen 

30 april. Buizingen, van 18u30 tot 
20u30, De Kleine Ardennen, F. 
Daystraat, Buizingen 

Mei 
7 mei, Groot-Bijgaarden, van 19 tot 

21 uur. Zaal collegium. Brusselstraat, 
Groot-Bijgaarden 

9 mei, Sint-Ulriks-Kapelle 
12 mei. Grimbergen, van 19 tot 21 

uur, Tommenmolen, Tommenmo-
lenstraat, 1850 Grimbergen. Met leden
vergadering, met debat met de ge-
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zoêKQgé 
D Dame, 30 jaar en w^onende in de 
omgeving van Mechelen zoekt werk. Di
amantslijper, 8-kant, aanvaardt alle 
werk. Ret. nr. 1000. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met senator Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1, 2800 Mechelen, tel. 
015-20.95.14. Gelieve het ref. nr. te ver
melden. 

meentemandatanssen Jef Deridder, 
Riet Ronsyn en Jan Segers. 

13 mei, Dilbeek, van 19 tot 21 u30, Ka-
techesecentrum, Roelandsveld, 1710 
Dilbeek 

16 mei, Lennik 
16 mei. Vlezenbeek 
22 mei. Wemmei, van 19u30 tot 22 

uur, Kafee Hooghuis, Merchem-
sesteenweg 98, 1810 Wemmei 

23 mei, Hekelgem 
23 mei, Merchtem, van 20 tot 22 uur. 

Gemeentelijke Feestzaal, St.Gudula-
dreef, 1881 Hamme 

23 mei, Ternat 
26 mei, Londerzeel 
26 mei, Meise Wolvertem 
27 mei, Halle, van 19u30 tot 21u30, 

taverne Rustig Hoeke, Minderbroe
derstraat 1, 1500 Halle 

27 mei, Sint-Pieters-Leeuw, van 20 
tot 22 uur 

Arr. vragenuur te 
Kessel-Lo 

De verzuiling in 
Vlaanderen 

België — en daarin Vlaanderen — Is 
het meest verzuilde land ter wereld. De 
traditionele partijen (CVP, SP, PW) ko
pen met staatsgeld macht voor ,,hun" 
zuil, en die macht ruilen ze voor stem
men. Dat zijn feiten. Vechten wij, 
Vlaams-nationalisten, tegen windmo
lens als we dat in vraag stellen ? Hoe 
wetten wij ons daartegen af? 

Het arrondissementsbestuur van 
Leuven nodl^ alle leden en kaderieden 
vriendelijk uit — in samenwerking met 
het FVK — op een vraaggesprek met 
een specialist, die daar nuchter-
wetenschappelijk tegenaan kijkt. Deze 
gespreksavond heeft plaats op vrijdag 
25 april 1986 om 20 uur in de zaak De 
Kring, Jozef Pierrestraat te Kessel-Lo. 

Hans Bracquené ondervraagt die 
avond prof. dr J. Billiet, gewoon hoog
leraar aan de Fakulteit Sociale Weten
schappen van de KU-Leuven. 

Na het vraaggesprek is er ruime ge
legenheid om ,,ontzuilende" vragen te 
stellen. 

Na de pauze — volgt de rest van de 
arrondissementele agenda. 

Juni 
6 juni, Elewijt 
6 juni, Eppegem 
6 juni, Hofstade 
6 juni. Ruisbroek 
6 juni, Weerde 
6 juni, Zemst 
11 juni, Overijse, van 20 tot 22 uur, 

K.C. Den Blank, Begijnhofplein 11, 
1900 Overijse. 

Kursussen 
voor werklozen 
te Lennik 

Begin 1986 startte te Lennik een ge
meentelijk BTK-projekt ,,Werklozen-
werking". Een onderdeel van de werk
zaamheden hierbij is het geven van al
lerhande kursussen. 

Persoonlijke bijscholing kan aan heel 
wat minder fijne gevolgen van de werk
loosheid verhelpen: je verhoogt je kan
sen op tewerkstelling, je zitje thuis niet 
meer te vervelen, je komt in kontakt met 
ander mensen,... 

Deze kursussen zijn vooral gericht 
naar werkzoekenden, maar staan ook 
open voor huisvrouwen, (brug)gepen-
sioneerden, mensen met een halftijdse 
of een deeltijdse betrekking,... Kortom, 
iedereen die overdag vrij is, kan aan de 
kursussen deelnemen. 

Deze lessen kunnen echter enkel tot 
stand komen mits de vrijwillige mede
werking van personen welke overdag 
vrij zijn en zich willen inzetten voor het 
aanbrengen van bepaalde handvaar-
digheden of het bijbrengen van een be
paalde kennis. 

Welke kursussen zullen gegeven 
worden, hangt enkel en alleen af van de 
persoonlijke interesse. Mogelijkheden 
zijn: taalkursussen, snit en naad, sport-
aktiviteiten, EHBO, natuur, ... Eigen 
suggesties en Initiatieven zijn steeds 
welkom. 

Al wie zich kandidaat wil stellen voor 
deelname aan de kursus, kan telefo
nisch kontakt opnemen met de verant
woordelijke van de werklozenwerking 
op het nummer van het gemeentehuis 
(02/532.41.15). 

BRABANT 
APRIL 
25 KESSEL-LO: Vraaggesprek over de verzuiling van Vlaanderen in zaal 

De Kring, Jozef Pierrestraat te Kessel-Lo. Aanvang: 20 uur. Org.: VU-
Arr. Leuven. 

26 WEMMEL: FVV-Wemmel ,,Dulle Griet" nodigt Playerwatercompag-
nie uit met hun komedie,,Moeders", regie Ronny Waterschoot. Om 
20 uur in De Zandloper, Zijp 18b, Wemmei. Inkom 180 fr. 

27 VILVOORDE; VU-Breughelfeest afd. Vilvoorde-Peutie vanaf 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 DILBEEK: Voordracht,,Zelfmoord en zelfdoding", in Westrand om 
20 uur. Org. Werkgemeenschap Gielis Vanden Bossche. 

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

29 MACHELEN: Bestuursverkiezingen tussen 19 en 21 u30 In café Flo
real, bij De Krumme, Hansoulstraat 60. Om 20 uur gespreksavond 
met Herman Vanheirstraeten (sekretaris EVA) ter voorbereiding van 
de afdelingsreis naar Straatsburg. 

MEI 
3 DILBCEK: Studiedag ,,Doen we het beter zelf? Ekonomisch unita

risme, federalisme of separatisme?" In het Ontmoetingscentrum 
Westrand. Aanvang 9u30. Deelnemersbijdrage: 450 fr. Op het pro
gramma: E. Vandevelde (grondwetspecialist), André 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, 

6 DILBEEK: 2de Kadervormingsaktiviteit met Clem De Ridder, in het 
Ontmoetingscentrum Westrand om 19u30. Org.; Fed. Vlaamse Krin
gen V. Brabant. 

Gemeente Machelen 
Te begeven: de betrekking van 

gemeenteontvanger 
De kajididatuur, samen met een eensluidend verklaard afschrift van het 

diploma, dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan het Col
lege van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1,1830 Machelen en 
dient uiterlijk op 15 mei 1986 ter post te worden afgegeven. 

Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden op het gemeentesekre-
tariaat, Woluwestraat 1,1830 Machelen, tel. 02-252.00.15. 

De Gemeentesekretaris, 
Get. R. HAUWAERTS 

Namens het College i 
De Burgemeester, 
Get. R. DE WULF 

lAdv. 72) 

Poëzie-avond te Teralfene 
De Bert D'Haese-kring organiseert 

op vrijdag 25 april om 20u30 in het 
Natekens-Hof, Daalstraat 8 te Teralfe
ne zijn Tweede Poëzie-avond met me-

PPQ VERSCHENEN! 

PRIJS 2.500 F 

TRENDS TOP 20.000 
De 20.000 grootste ondernemingen van België 

Het financieel portret 
van elke grote Belgische onderneming: 
- Algemene rangschikking volgens omzet. Rang

schikking per bedrijfssektor. volgens omzet. 
- Omzet, winst, verlies toegevoegde waarde afschrij

vingen, eigen middelen, schulden en personeels
kosten van de 20.000 ondernemingen. 

- Adres, telefoon- en telexnummer, BTW-nummer 
Aantal direktie- en kaderleden, bedienden, arbei
ders. Namen van direktie- en kaderleden metfunktie 
en taal. 

Gebruik deze TOP 20.000 voor marktonderzoek, fi
nanciële research, voor mailings,... 
Te koop bij de gespecialiseerde perszaken. U kunt 
ook bestellen per post (en een factuur bekomen) via 
het bestelformulier verschenen in Trends Magazine. 
Trends is te koop bij elke dagbladhandelaar 

dewerking van Luc Evenepoel en voor
dracht door Annik Van Braak. 

Verder,,vrij podium" voor jong Affli-
gems talent. 

Het avondvullend programma ver
zorgd door Maurits Van Liedekerke, 
Willy Verhegge, Ivo Van Strijtem en 
Koen Stassijns. 

Dit viertal wordt voorgesteld door Ly-
dia Heyman. 

Inkom tot de avond: leden: 60 fr., 
niet-leden 100 fr. 

Rouw te Wemmei 
Op donderdag 17 april l.l. overleed te 

Jette mevrouw Kris Masure, echtgeno
te van de heer Leon Fagot en moeder 
van Geert, Heidi en Lieven. Mevrouw 
Fagot werd op 3 februari 1931 te Merk-
sem geboren. 

Wij bieden de ganse familie Fagot 
(een meer dan bekende naam in de VU 
van Halle-Vilvoorde) onze diepe blijken 
van medeleven bij dit smartelijke over
lijden. 

Mevrouw Kris Masure wordt nu zater
dag 26 april om 10u.15 in de St.-
Gudulakerk van Hamme-Merchtem ten 
grave gedragen. 

Rouwadres: Lindestraat 18 te 1881 
Hamme-Merchtem. 

ZO«K€Bi:j€ 
• D.V 5342- Vrouw, 18j St.-Pieters-Leeuw, 
zoekt dringend werk Alle werk IS welkom. 

Kontaktadres: Senator Daan Vervaet, Bra-
baritsebaan 373, 1683 Smt-Laureins-
Berchem. Tel kantooruren. 02/519.85.28. 
Privé-02/532.57.95 (na 18 uur). 
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De burgemeester van Lokeren: 

„Jaak Gabriels 
is niet goed op de iioogte!" 

In Lokeren vroeg onze vertegenwoordiger in de gemeenteraad, 
Etienne Waterschoot, naar de houding van het schepenkollege ten 
overstaan van de nota van Jaak Gabrieis i.v.m. het gebruik van steen
kool voor verwarming van openbare gebouwen. 

Misschien was het ogenblik slecht gekozen aan het einde van een 
zeer woelige zitting, toch vonden wij het antwoord van burgemeester 
H. Liebaut hoogst ongepast. 

Een citaat 
,,WIJ nemen er nota van, en wij trek

ken de aandacht van de pers erop, dat 
de toekomst van de Kempense mijnen 
u blijkbaar meer bekommert dan de te
werkstelling van onze Lokerse be
volking 

Bovendien is het zeer gevaarlijk om 
een dergelijke nota zomaar voor waar 
te aanvaarden Iedereen kan om het 
even wat beweren, wij zijn daarin zeer 
voorzichtig en wachten af tot meer be
kwame mensen deze nota ten gronde 
hebben bestudeerd " 

Belediging 
Vooral deze laatste opmerking von

den WIJ een ongeoorloofde, en trouwens 
ongegronde, belediging aan het adres 
van een kollega-burgemeester, die toch 
zijn gemeente met grote bekwaamheid 
bestuurt Iets vat, spijtig genoeg van 
burgemeester Liebaut met kan gezegd 
worden, getuigde de krisis waarin on
ze stad zich momenteel bevindt 

Een van de oplossingen voor die kri
sis zou, steeds volgens de burge
meester, liggen in het onteigenen van 
nog meer landbouwgronden voor het 
aanleggen van een vierde industriezo
ne in Lokeren 

Metdeindustnererremenvan Sint-
Niklaas, Hamme, DendermondeenZe-
le in de onmiddellijke omgeving, en de 
,,reuzen" Gent-industriezone en 
Antwerpen-linkeroever iets verderop, 
en met reeds drie met volledig benutte 
zones (met een vrije grondreserve van 
ong 40 ha) lijkt het ons eerder utopisch 
te veronderstellen dat de industriëlen 
van de geboden mogelijkheid zullen ge
bruik maken Temeer daar, naar ons 
gevoel, de te hoge gemeentelasten die
zelfde industriëlen vroeger reeds deden 
opteren voor vestiging op een der ho
ger genoemde alternatieven (Lokeren 
geniet de twijfelachtige eer van een der
de plaats m de lijst van dure gemeen
ten, die onlangs in ,,Het Nieuwsblad" 
werd gepubliceerd ) 

IVIerkwaardige bewering 
Etienne Waterschoot wees er terecht 

op dat deze nieuwe onteigeningen wel 
renderende landbouwbedrijven zou 
sluiten, maar in ruil daarvoor geen en
kele waarborg boden voor vestigingen 
die in de nabije toekomst tewerkstelling 
zouden kunnen verzekeren voor onze 
inwoners 

In zijn slotwoord beweerde burge
meester Liebaut dat hier enkel aan par
tijpolitiek werd gedaan, om populariteit 
te veroveren, in plaats van onafhanke
lijk de beslissing te nemen die voor de 
Lokerse bevolking de beste was 

Een merkwaardige bewering als men 
weet dat met minder dan vijf leden van 
zijn f raktie zich zeer duidelijk tegen het 
voorgelegde plan hebben verzet, en uit
gerekend de burgemeester zelf op 
grond van partijpolitieke elementen, de 
liberale f raktie het tegenstemmen heeft 
onmogelijk gemaakt 

Etienne Waterschoot oogstte met zijn 
kernachtige interpellatie, en zijn konse-
kwente houding goede perspkritieken 

WIJ in onze afdeling zijn hem dank
baar voor de met aflatende energie 
waarmee hij, moederziel alleen, maand 
na maand bouwt aan een stevige basis 
die in de volgende gemeenteraadsver
kiezingen ongetwijfeld vruchten zal af
werpen (M D S) 

ACW-Dilbeek misnoegd over sociaal beleid 

Burgemeester Valkeniers 
weerlegt klachten 

Het ACW van Dilbeek is misnoegd over het sociaal beleid dat het 
gemeentebestuur van deze gemeente voert. In een soortement dos
sier herhaalt de groepering haar programma uitgebracht bij de ge
meenteraadsverkiezingen van oktober 1982. De krachtlijnen waren: 
1. in krisistijden moet rekening gehouden worden met ieders draag
kracht; 2. voldoende kreativiteit om infrastruktuur en diensten op
timaal te benutten; 3. inspraak voor de burger in het sociaal beleid. 

WIJ brengen deze krachtlijnen pre
cies aan omdat het bestuur onder voor-

Op het Algemeen Nederlands 
Congres, vorig weekend te Am
sterdam, werd de Vlaamse 
Executieve door een Neder
lands panellid met onbegrijpelijk 
als een Belgische lokale actie
groep beschouwd Maar het 
ANC zelf blonk uit door amateu-
nsme. De Vlaamse integratie-
jongens slagen er maar met in 
het intellectueel klimaat van Ne
derland aan te voelen. 
Een commentaar van Marianne 
Pourtois (foto), deze week in 

denieume 
Verkrijgbaar bij uw krantenver
koper vanaf morgen 
42 fr. 

zitterschap van Jef Valkeniers juist de
ze punten speciaal ter hand heeft geno
men Een aantal elementen heeft het 
huidig bestuur van een vonge CVP-
koalitie geërfd en in ongeveer drie jaar 
en een half bestuur verandert men de 
wereld met zo direkt Aan deze drie pun
ten toetst het ACW thans de Dilbeekse 
realiteit 

In zijn antwoord weerlegt burge
meester Valkeniers alle aanklachten 
WIJ geven echter toe dat dit met zo 
moeilijk IS want sommige aanklachten 
zijn werkelijk al te pietluttig Zo is er kn-
tiek op de verhoging van de leidingwa-
tertaneven Uiteen vergelijking met tien 
omliggende gemeenten blijkt dat deze 
taneven in Dilbeek de goedkoopste zijn 
Toevallig worden 7 van de aangehaal
de gemeenten door de CVP (mee-
)bestuurd Zelfde vergelijking voor het 
ruimen van beerputten, huisvuilopha-
lingen en andere diensten die door de 
plaatselijke overheid worden verzorgd 

Bij wijze van straf? 

Natuurlijk is er de hoge prijs van de 
bejaardentehuizen Maar een vergelij
king leert ook hier dat deze in Dilbeek 
met zo slecht liggen Wij zouden zo nog 
een tijdje kunnen doorgaan, maar het 
ACW-dossier is onvolledig want van de 
verwezenlijkingen is er geen sprake 

WIJ hebben zo de indruk dat het Dil-
beekse ACW de besluiten van haar re
cent kongres van De Haan reeds in da
den wil omzetten en haar daar gezwo
ren binding met de CVP plaatselijk wil 
honoreren Ons geeft het magere dos
sier ook de indruk dat het ACW burge
meester Valkeniers wil ,,straffen" voor 
zijn krachtige aanpak van haar minister 
Jean-Luc Dehaene U zult zich hennne-

ren dat onze senator een paar weken 
geleden naar de minister van Sociale 
Zaken zwaar uithaalde en hem een ge
brek aan een ernstig beleid in de mi
nisteriele schoenen schoof 

Herdenkingsmis 
te Aalst 

Op zondag 4 mei gaat de jaarlijkse 
samenkomst van Broederband Aalst 
door 

Om 10 u 15 jaarlijkse herden
kingsmis voor onze overledenen, inde 
kerk van het H Hart te Aalst (steenweg 
op Wieze, dicht bij het terrein van Een
dracht Aalst) 

Om12u 30 gezellig feestmaal, prijs 
375 fr , in het spijshuis Edelweis, 
Steenstraat 38, Lede 

Tafelrede Willy van Mossevelde 
VU-provincieraadslid 

Deelnemmgsprijs 375 fr , te storten 
op rekemngnr 979-4678483-81 t n v 
Broederband p a Geert Mallefroy 
9540 Burst Vermeld duidelijk naam en 
aantal personen, verdere inlichtingen 
bij Geert, tel 053-62 30 92 Wees er bij i 

ZO€K€ftC]€ 
* DV5312 Bediende 21j ongeh mil 
dienst volbracht Lennik zoekt werk Volgt 
avondkursus boekhouden 
* D V 5299 Werkman 25j Gooik, alle werk 
* D V 5300 Vrouw Gooik zoekt werk als 
schoonmaaksterin een school ed —35) 
ervaring 
* D V 5304 20-jarige, ongeh Gooik, zoekt 
werk als schoonmaakster 
* DV5308 Bediende-dactylo 19j Ruis
broek zoekt gepaste betrekking Dipl A2 Ta
len Ned Fr Eng noties Duits 

Kontaktadres Senator Daan Ven/aet Bra-
bantsebaan 373, 1683 Smt-Laurems-
Berchem Tel kantooruren 02/519 85 28 
Prive 02/532 57 95 (na 18 uur) 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 
25 AALST: Bestuursverkiezing in de bovenzaal van lokaal ,,Gulden 

Vlies Esplanade 13, tussen 17 en 21 uur 
25 ASSENEDE: Toon Van Overstraeten in zaal Cambnnus, Hoogstraat 

19 Aanvang 20 uur Org Vlaamse Vriendenkring ,,'t Leeuwke" 
26 EVERGEM: Bestuursverkiezing met kaas- en wijnavond in ,,De Troe-

badoer", Kuitenbergstraat29 Gastsprekens Vic Anciaux Ook TAK 
IS aanwezig met de film ,,De slag om Voeren" Om 20 uur Verdere 
ml Lefevre Brigitte 091/53 06 23 

26 ZOMERGEIM: Ijzerbedevaartavond Vertoning van 2 film over de 
IJzerbedevaarten Gastspreker Koen Baert Aanvang 20 u m Oe-
pites, Hofbouwstraat21 teZomergem Org Vlaamse Kring Zomer-
gem ism VTB-Zomergem 

26 ST-DENIJS-WESTREM-AFSNEE-ZWIJNAARDE: Jaarlijks vrien
denmaal met uitgebreid koud buffet, koffie en gebak Prijs 500 fr Qon-
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-HEUSOEN-
LOCHRISTI: Deelname aan het Zangfeest te Antwerpen Org Dr 
J Goossenaersknngen St -Amandsberg, Destelbergen-Heusden, Lo-
chnsti, ism met Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwke Assenede 

27 WEITEREN: Naar het Zangfeest te Antwerpen Bus Wichelen kerk 
12u45, Schellebelle dorp 12u55, Weiteren markt 13u10, Kalken Kre-
mershuis13u30 Volwassenen 200 fr , kinderen-12j 120fr Sekre-
tariaat van de CDNV, Forstraat 7 te Weiteren (091/69 67 88) 

27 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: Bus zangfeest vertrekuren Kerk 
Aaigem 11u45, Kerk Burst 11u50, Bambrugge steenweg 12u , Erpe 
Vijfhuizen 12u10, Aalst station 12u20 Prijs 360 fr(K-i-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"om I0u30 

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

30 GENT:,,Hoe veilig is onze samenleving'" in bovenzaal,,Erasmus", 
MageleinstraatteGent Aanvang 20 uur Org WIJ-vrouwen Gent 

MEI 
1 GENT: Bezoek aan Klooster der Domimkanen, Holstraat, Gent Ver

zamelen ingang kerk om 14 uur Geleid bezoek en orgelrecital Duur 
2 uur Org WIJ-vrouwen Gent 

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 10u Deze tentoonstelling loopt tot en met 28 
mei Org Vrienden van het Vlaams huis De Veldbloem 

4 EEKLO: Geleid bezoek aan de Zwalmstreek en aan de Zwalmmo-
len Vertrek om 9u30 aan het Jan Frans Willemsplein te Eekio Org 
Dr J Goossenaertskring EekIo 

Verjongd bestuur 
te Kruibeke 

Alle verkiezingen zijn belangrijk, ook 
deze binnen de afdelingen De opkomst 
was buitengewoon, wij danken hiervoor 
iedereen van harte, met begrip voor die
gene welke in de onmogelijkheid ver
keerde om aanwezig te zijn, moet ons 
toch van het hart dat de afwezige eens 
te meer ongelijk hadden Wat de VU-
Kruibeke zo hoopvol stemt voor de toe
komst IS de spontane verjonging die 
heeft plaats gehad 

De oproep tot de leden voor verjon
ging en vernieuwing is met onbeant
woord gebleven, ons bestuur beschikt 
over vier jonge krachten Zij werden al
len verkozen met ruim 60 % van de 
stemmen, wat erop wijst dat dit bij on
ze leden zeer goed is overgekomen 

Nadat de algemene uitslag bekend 
was werden onmiddellijk de bestuurs-
funkties verdeeld, ere-voorzitter mede
stichter Fons Van Raemdonck, werd 
met algemene goedkeuring gekoop-
teerd 

WIJ hebben het volste vertrouwen in 
het nieuwe bestuur en twijfelen met aan 
de inzet van de Kruibeekse VU in zijn 
totaliteit, als men dan nog fier mag zijn, 
op zijn burgemeester die zich ten volle 
inzet voor eenieder van Kruibeke, dan 

hebben wij het volste vertrouwen om, 
ZIJ het nu nog langzaam, maar zelfze
ker, ons voor te bereiden op de ge
meenteraadsverkiezingen van 1988 
Aan alle bestuursleden nog deze 
oproep, gij hebt U vnjwillig gemeld, voer 
uw taak uit naar behoren, het strekt U 
en ons allen tot eer, aan de mandata
rissen nog dit, houd steeds kontakt met 
uw afdelingsbestuur, zij is uw rug
gesteun Houwezoi 

Jos Cop, voorzitter 

Hier het nieuwe bestuur 

Jozef Cop, voorzitter, Emiel De Brau-
wer, bestuurslid, Marita De Schrijver, 
organisatie, André De Sloover, sekre-
taris, Albert De Volder, penning
meester, Rudy Foubert, ondervoorzit
ter. Luk Keppens, organisatie, Omer 
Laureys, bestuurslid, Flor Steenssens, 
bestuurslid, Veerie Van Eetveldt, leden 
en abonnees. Jozef Van Goethem, 
bestuurslid, Frans Van Raemdonck, 
propaganda, Luk Verbist, bestuurslid, 
Filip Verguit, Vujo-jongerenwerking, 
Jenny WiHems, vrouwenwerking, Al-
fons Van Raemdonck, stichter ere-
voorzitter 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R . 
Salons - Kleinmeubelen •• Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openincsuren: Di.. 
Do., zat. van 10 tot I9u. 30 
Zondag van 14 tot ia u. 

Zaakvoerder KEIZEaSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts 15 k - • 
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Stadsbegroting Gent: 

Een week lang bespreking 
Niettegenstaande de onderrichtingen van de Vlaamse regering 

komt de begroting in Gent nog steeds maanden te laat voor de ge
meenteraad. Er is echter al verbetering te merken zodat in maart met 
de bespreking kon t>egonnen worden. 

Eerst l(wam echter de OCMW-
begroting 1986 aan de beurt Diverse 
raadsleden hadden kritiek op het ge
brek aan toelichting en laattijdigheid 
Ook omdat bijkomende saneringen 
slechts gevonden werden in het opdnj-
ven van ontvangsten door derden De 
personeelskosten overtreffen het toe-
gelatene op het sanenngsplan 

De OCMW-begroting skxpt het maxi
mum op aan stadsbijdragen volgens 
het saneringsplan zodat geen reserve 
meer over is voor onvoorziene wijzigirv 
gen Over de kwaliteit van de dienstver
lening valt heel wat te zeggen Mevr De 
Bleecker (VU) gaf kntiek op de centra
le overheid die haar léisten afwentelt op 
de ondergeschikte t>esturen Ze han
delde eveneens over de maatschappe
lijke dienstverlening en vooral de pro
blemen van de verlaten en alleenstaarh 
de vrouwen en alleenstaande jongeren 
De problematiek van de kandidaat-
politieke vluchtelingen trok ook haar 
aandacht In Gent zijn dit in hoofdzaak 
Ghanezen Het zijn in fioofdzaéik vlucfi-
telingen om ekonomische redenen Bo
vendien stellen zij gezondheidsproble
men Verschillende personen zouden 
drager zijn van het AlDS-virus en het is 
dus dnngend nodig maatregelen te tref
fen Is het juist dat het tehuis St-
Antonius voor vreemdelingsnopvang 
zal gebruikt worden door het Rode 
Kruis ' 

Schepen Bauwens had de steilige 
t>elofte van het OCMW een geaktualn 
seerd sanenngsplan voor te leggen 
IHet tehuis in Ledeberg zal eventueel 
opgef nst worden om als knsisopvang-
centrum te fungeren 

Konsolidatielening 
De bespreking van de stadsbegroting 

nam vnjwel een hele week in beslag 
Uitgebreid werd op de cijfers en het be-
ietd ingegaan maar men slaagde er 
toch niet in het gefieel af te ronden De 
begroting wordt voorgelegd met een 
txxii van 400 miljoen daar waar ze in'83 
een tekort had van 3 miljard Drtistewi)-

ten aan de toegestane konsolidatiele
ning en de transfer van de EGW-
stadstiedrijven neiar Imewo Het Gents 
aandeel in het gemeentefonds stijgt 
slechts met 0,4% De achterstallen be
dragen nog 1,4 miljard De schukjenlast 
stijgt nog steeds sedert'82 is de schul
denlast per Gentenaar gestegen van 
39 200 tot 74 500 De lasten van de kon
solidatielening zullen vanaf de jaren 90 
zwaar wegen op de stadsbegroting 

Enkele kernproblemen voor Gent zijn 
de ontvolking en de werkloosheid Het 
beleid zal zich moeten toespitsen op het 
sociaal aspekt, migrantenbeleid en de 
toekomst van het onderwijs In de stad 
dient er tiedrijfsvnendelijk klimaar ge-
kreëerd 

Temmerman (SP) had scherpe kntiek 
ophettieleid De EGW en haar perso
neel zijn een voortdurende zorg voor de 
SP Het ontwerp meerjarenplanning IS 
z 1 met conform met de richtlijnen, de 
ajfers stroken met met de bedragen van 
de begroting Hij wees erop dat de 
stadsschulden verdubbeld zijn sinds 
'82 De totale schuM bereikt bijna 30% 
van de tiegroting van'86 wat als een ab
solute grens moet beschouwd worden 
De wijze waarop de opbrengsten van de 
EGW-verkoop (762 miljoen) in de be
groting IS opgenomen is zeer t>etwist-
baar, net zoals fiet opnemen van de 
winst Uit de gemengde intercommuna
le Bepaalde leningen werden afgeslo
ten aan lK)ge intresten, zo o a ook de 
ttiesaunelening die bovendien voor 600 
miljoen werd overschat 

Te optimistisch 
Oe/%»(VU) noemde de tiegroting te 

optimistisch De huidige situatie is het 
gevolg van het gebrek aan toekomstvi
sie en een jaren durende t>esluitek)es-
heid HIJ stekle vast dat de verhouding 
tussen de buitengewone en gewone uit
gaven abnormaal laag is (11%) De 
schuMpositie IS bijna verdubt>eld, de 
ontvangsten fel verminderd t o v het 
sanenngsplan UrtspnngeiKie uitgaven
posten zijn de toelage aan het OCMW, 
het onderwijs, de energiekosten en de 

veiligheidskorpsen In het meerjaren
plan worden de wensen van het kolle
ge voor werkelijkheid genomen De ge
plande subsidieerbare investeringen 
liggen hoger dan de voor Gent moge
lijks beschikbare kredieten Ook in de 
haven is het optimisme sterk over
dreven 

HIJ wees bovendien nog op de verioe-
denng van de stedelijke infrastruktuur 
Zo wordt bv het plan voor een centraal 
administratief getx>uw voor de stads
diensten volledig verlaten De begroting 
draag dan ook de kiem van een ka-
tastrofe voor de komende generatie 
Gentenaars H Waterloos benadrukte 
dit nog sterker in zijn analyse van in
komsten en uitgaven De aflossing van 
de konsolidatielening zal opklimmen 
van 640 miljoen tot meer dan 2 miljard 
vanaf 1992 Detieloofdebelastingsver-
mindenng zal dus slechts tijdelijk zijn en 
dient als demagogie en kiesbedrog t>e-
schouwd 

Agaiev legde de nadruk op de proble
men van de fiscale druk voor de minst-
tjedeelden Een gebrek aan visie op het 
getMed van het verkeerscirkulatietieleid 
in het algemeen deed Lemiengre 
vaststellen dat het kollege op essentiële 
beleidsvlakken een makabere politiek 
voert 

De meerderheidspartijen waren mer 
optimistisch in hun kommentaren Voor 
PW-f raktieleider Vandercruyssen ver
toonde de begroting een gunstig resul
taat en hij bemerkte een gunstige ken-
tenng in de stadsfinancien Dit zou te 
wijten zijn aan de wil tot saneren, het 
volgen van het sanenngsplan, de toe
passing van het profijtbeginsel, bespa-
nngen eii beperken van de buitengewo
ne uitgaven Toch kon hij met anders 
dan toegeven dat de schuld per inwo
ner onrustwekkend stijgt 

Herziening noodzakelijlc 
Tack (CVP) wenste het kollege geluk 

met de bereikte resultaten die een ge
volg zijn van het saneringsplan Toch 
hebben zich een aantal feiten voorge
daan (zoals verkoop EGW) die een her
ziening van het sanenngsplan zullen 
noodzaken Volgens de CVP zijn de 
krachtlijnen van het beleid te vinden in 
het doortrekken van het sanenngsplan. 

^ ^ lepel & vork... 
IK^astautant „ KzX^assattbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-2697045 

Kom eens bij ons! 

Dortmnndw Tki«r-Bn«-hora 
Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Aslndl 85 Kontich -03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulste 056-7115 36 
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89 

Grot* parkeerterreinen talen vrij voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teitan Dortmunder Thier van t vat 
Levend* Water Tomsstemer Sprudel 
goed en goedkoop alen 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio Westerio 
Tel 0)4 544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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

Emiel Wi tmanss t raa t 36 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwdliteitskoffie bi) u thuis' 

Industriële 
brood en banketbcikkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouier 47 
Uitbergen 

Tel 091 67 57 12 

intx)uwen van een grotere soepelheid 
en het vrijwaren van het begrotingse
venwicht 

Schepen De Clerq verdedigde en 
analyseerde de resultaten van gewone 
en buitengewone dienst Het bom 1986 
bedraagt 406 miljoen het globaal over
schot van de gewone dienst bedraagt 
reeds 1,7 miljard en van de buitengewo
ne begroting 2,2 miljard HIJ besprak de 
koptabel en de hoofdstukken in
komsten en uitgaven, vergeleek de be
groting '86 met de prognose '86 van het 
saneringsplan en kwam tenslotte tot 
een algemeen besluit 

De gunstige evolutie kon volgens de 
schepen slechts bereikt worden via het 
aangaan van een saneringslening, aan
passing en herschikking van de ge
meentelijke fiskaliteit en het treffen van 
sanenngsmaatregelen Maar ook de 
staat moet haar verantwoordelijkheid 
opnemen en tijdig de toegezegde en 
geïnde bedragen doorstorten 

Alhoewel slechts de helft van de 
hoofdstukken besproken werd deze be
groting uiteindelijk toch meerderheid te
gen oppositie goedgekeurd 

Carta Brion 

Nu zaterdag te Genk 

Rekonversie voor Limburg, 
In en samen met de 
Kempische Steenkoolmijnen 

Het Aktiekomitee „Red onze nfiij-
nen" organizeert in samenw/erking 
met de VU-Limburg een colloqui
um rond het tema,,Rekonversie in 
Limburg, in en samen met de KS" 

Het gaat door op zaterdag 26 
april 1986 te Genk 

Programma 
1 Tewerksteliingsklimaat in Lim

burg, door de heer R Cresens 
(ASLK) 

2 Het Nederlands voorbeeld 
D S M , door de heer U Grognard 

3 Toekomstmogelijkheden voor 
de KS een kritische analyse van 
rapporten terzake 

4 Konkretisering voor innovatie, 
door prof Van Leeuwen (PUC, Se

nior Consultant Bedrijfsstrategie) 

5 Rekonversie in de praktijk, 
door de heer De Voldere (direkteur 
Philips Groep België) 

6 Rekonversie, politieke wil en 
haalbaarheid, door Jaak Gabriels 
(VU-Kamerfraktie-voorzitter) 

Gezien de brandende aktualiteit 
in Limburg raden wij onze lezers 
ten zeerste aan deze studiedag bij 
te wonen Na het sukses van Ko-
lentnbunaal op 22 februari II moet 
ook deze studiedag ons leren hoe 
rechtvaardig de strijd van de Lim
burgse kompels isi 

Deze belangrijke studiedag gaat 
door op zaterdag 26 april, van 10 
uur tot 13 uur, m zaal Albe, Meeen-
weg te Genk 

Vlaams Tuinfeest te Heusden-Zolder 
\n het domein Bovy Bolderberg te Heusden-Zolder gaat op maandag 19 mei a s 

vanaf 14 u , een familienamiddag met volksspelen barbecue, pannekoeken en 
wandelingen door Organizatie VU-jongeren, in samenwerking met VU-afdeling 
eusden-Zolder Pnjs 100 fr 

' D V 5351 Gegradueerde in de kinesithe 
rapie met ruime ervaring 32j gehuwd twee 
kinderen Schepdaal zoekt werk Talenken 
nis Ned Fr en heeft noties van Eng en 
Duits Bezit rijbewijs B 
' DV5352 Topograaf 24j ongehuwd 
Gooik, zoekt werk 

* DV6016 Vr bediende 22) gehuwd 1 
kind Sint-Pieters Leeuw zoekt kantoorwerk 
Talen Ned Fr Eng noties Duits 
•DV6017 Scheikundigingr 23) gehuwd 
1 kind Sint Pieters Leeuw zoekt gepaste be
trekking Bezit rijbewijs 8 

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

RESTAURANT 

.* ij.-EP.ooM...r Leopoldstraat 

Tel 2179153 

Waar V lam ingen 
thu is z i j n -
m 't har t je van Brusse l 

Seder t 1910 

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

Wekelijkse rustdag vri|dag tot waterdag 18 uur - Jaarlijks verlof de( ember 
De familiezaak met traditie (adv 731 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

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

B e r g e n s e s t e e n w e g 1123 
1070 Ande r l ech t 
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LrMBURG 
APRIL 
24 BEVERST Mmivoetbal tornooi ook op 25/4 
25 EIGENBILZEN Statutaire bestuursverkiezingen VU Eigenbilzen 

Hoelbeek in café Romantiek Bruulstraat te Eigenbilzen 
26 SINT-TRUIDEN Kaas enwijnavond vanaf20u inzaai tZolder 

ke Zepperenweg to St-Jozefkerk Inschrijven tot 23/4 bijJohann 
Vancoppenolle 011/68 72 40 Betaling (300 fr) ter plaatse Org VU 
Sint-Truiden 

26 NEERPELT Studiedag Vijf voor twaalf het Europees regiona 
lisme Vanaf 9u30 Met inde voormiddag geschiedenis en in de na
middag Willy Kuijpers Inschrijven Vormingscentrum L Dosfel 
091/25 75 27 

26 GENK Om9u Mijnbezoek(VUJO-Limburg)enom 14u provinciale 
raad m de Slagmolen te Genk 

26 BILZEN Bal van volksvertegenwoordiger JohanSauv((ens in de zaal 
in Kleine Spouwen 

27 BREE IJzerbedevaartkomitee naar Zangfeest Antwerpen Vertrek 
Bree12u30 Gemeentehuis Prijs bus 200 fr Kinderen 14j 100 fr 
Inschr bij F Nijs86 60 79en J Geussens46 17 76 Afspraak voor 
N Limburg en Maaskant 

29 BILZEN Bestuursverkiezingen in de afdeling 

MEI 
1 HAM Volksunie-wandeling Om 14u Nijverheidsweg 1 Oostham 

Ham tussen Oostham-Kwaadmechelen pijl volgen Hartelijk Welkom 

Koolkaitoenale 
beleeft tweede uitgave 

Dit jaar gaat de 2de Biënnale van de Vlaamse Kartoen „Koolkar-
toenale '86" door. Zo'n 7 000 bezoekers kwamen in 1984 de toen in
gezonden kartoens bekijken. Reden dus om het nog eens over te 
doen. Kijken kan, maar meedingen ook. Hier het (ingekorte) reg
lement. 

Reglement 
* De Koolkartoenale is een biënnale 
waaraan uitsluitend door Vlaamse kar 
toenisten wordt deelgenomen 

• Tema'86 luidt,,Beter 1 Frank in de 
hand dan 10 ingeleverd" De deelne
mers worden verzocht de huidige pro
blematiek rondom het Inleveren" in 
beeld te brengen op een humoristische 
en artistiek verantwoorde wijze, zonder 
tekst 

Wie is Wie op deze foto? 
Verleden week bracht ons weekblad 

een verslag van de pastoor Spitz-
herdenking te Ophoven op zondag 6 
april 11 Heelwat mensen herinneren 
zich pastoor Spitz nog best, het is dan 
ook aangewezen getuigenissen over 
deze merkwaardige figuur met verloren 
te laten gaan Daarom deze oproep De 
bijgaande foto waarschijnlijk uit 1923, 

(werd geschoten door Remi Verschel
de, horlogiemaker-fotograaf van Me-
chelen a/d Maas) kan daarbij een hulp 
zijn De groep stelt een klas normalisten 
in turnhouding voor met op de achter
grond het toen pas gebouwde H -
Hartgesticht dat ook de eerste Vlaanv 
se normaalschool van Limburg omvat
te Op de foto (links) leraar Jan Kuij 

pers, vader van Frans, Willy en de 
broers achteraan in het midden de va
der van de Voerense Guido Sweron en 
J Van Hoof uit Mol Zij en al deze stu 
denten hebben dr Jan Spitz van nsi)\\ 
gekend, metar wie is wie'' Wie wil zijn 
indrukken uit die tijd meedelen eian Wil
ly KuijF>ers'' Gelieve met hem kontakt 
op te nemen Swertmolenstraat 23 te 
3020 Herent 

• Het aantal inzendingen wordt be
paald op minimum 3 en maksimum 5 
werken 

• De inzendingen dienen degelijk ver
pakt bezorgd te worden aan de ge
westelijke voorzitters van de kartoe-
nistenverenigmg Kever" of verstuurd 
aan Koolkartoenale, Eikhof 69 te 3540 
Heusen-Zolder vóór 1 mei 1986 

• De afmetingen der inzendingen zijn 
verplichtend vastgelegd op 40 x 40 cm 
Naam adres van de deelnemer alsook 

de titel van het werk dienen op de rug-
zijde der inzendingen vermeld 

• 1ste prijs Prijs van ,Nieuw", 
22 000 fr 

2de pnjs Pnjs van de Burgemeester, 
ISOOOfr 

3de pnjs Pnjs der Kempische Steen
koolmijnen, lOOOOfr 

Prijs KEVER, 3 000 fr 

Persprijs, 3 000 fr 
Prijs van het Publiek, 3 000 fr 

De laureaat van de kartoenale ont
vangt tevens de „Gouden Kool 1986" 
als trofee 
•k De prijsuitreiking en optening der 
tentoonstelling heeft plaats op zaterdag 
28 juni 1986 om 20 uur in het domein 
Bovy te Bolderberg-Zolder 

Tentoonstelling veui 29 juni 1986 tot 
27 juli 1986 

Alle inlichtingen bij Jaak Mans Eik
hof 69 te 3540 Heusden-Zolder 
(011/53 64 65) 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u 03-2388840 

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053 78 1009 en 053 21 27 57 

F R A N S S E N S OPTIEK 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02 582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

CET^ STUDIO 
DANN 

02 428 6984 

— Industriële 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 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j tyfX) o f fse t 
fabr ikat ie oms lagen zakoms lagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 3304 - 423916 

DE PRIJSBREKER 
van het g o e d e meubel 

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03 236 4531 
Open van 10 tot 19 u 30 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaansiraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

Zondag en maarKlag gesloten 

' D V 6057 Tuinman 25i ongehuwd Pe
pingen zoekt dr gepast werk ca alspnvé-
tuinman 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

verzeker u goed 
en toch... 
goedkoper! 

BRFDABAAN 6 BUS? 2 30BRA5SCHAAI IE 03/65 48 1 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraal 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 2589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053 2136 36 

Houtzageri j 
DE R O O S E N V 

Algennene hout en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoktetraat 114 
Tel 054-331751 

054-33 11 49 
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Gedelegeerd bestuurder van BULO, V^^^usschop: 

„Ik werk met mensen, 
niet met meubels!" 

\, 
Edegem — De mededeling dat „BULO" — de 

Vlaamse fabrikant van het betere kantoormeubel en 's 
lands nummer 1 in kantoorinrichting — de gloednieu
we en „Lloyd's"-direktiezetel te Londen zal inrichten, 
trok onze aandacht. 

Dit ekspansieye, Vlaamse bedrijf bestaat volgend 
jaar een kwarteeuw. Vandaag werken er 195 mensen, 
de omzet zal in 1986 de driekwart miljard bereiken en 
over enkele maanden wordt een kompleet nieuw kom-
pleks in gebruik genomen te Mechelen. 

Het suksesverhaal begint bij ene Walter Busschop 
die ging leuren met een klein meubeltje... 

WALTER BUSSCHOP is 48 
jaar. Hij doorliep zijn hu
maniora bij de Antwerpse 

jezuïeten en ging nadien toege
paste ekonomische wetenschap
pen studeren. Vandaag is hij gele
geerd bestuurder van het bedrijf 
dat hijzelf uit de grond stampte. 

Wij worden ontvangen in zijn — 
uiteraard — prachtig en toch sober 
ingericht bureau. De public-
relations-man (een ex-journalist) en 
twee onlangs aangeworven sekre-
taressen wonen ons openhartig 
gesprek bij. Busschop is een zelf
zeker, dynamisch en joviaal man; 
het levend bewijs van de Vlaamse 
inventiviteit, kreativiteit en het ge
loof dat bergen verzet. 

WIJ: Volgend jaar bestaat uw 
bedrijf 25 jaar en opent U een Im
mens nieuw kompleks te Meche
len. Toch is het allemaal erg 
schuchter gestart? 

W. Busschop: ,,Daf mag/e wel 
zeggen. Het is inderdaad bijna een 
kwarteeuw geleden dat het begon 
met een klein metalen, rijdend 
klassements-meubeltje. Daarmee 
ging ik als verkoper de baan op. En 
deze aktiviteit is stilaan, maar blijk
baar onstuitbaar gegroeid Het as
sortiment breidde uit van metalen 
naar houten meubelen, die wij na 
verloop van tijd zelf gingen maken. 
Ondertussen konden wij ook enke
le fabriekjes opkopen..." 

daarom zijn dit ook twee geschei
den organisaties. Elk met hun den
kwereld, hun benadenng, hun 
werk-uren, hun eigen vakman
schap. 

Het belangrijkste Leitmotiv is en 
blijft echter dat de klant bij ons 
geen koning maar keizer is!" 

Lloyd's in Londen 
WIJ: Hoe wordt een nieuw 

meubel „geschapen"? Doet U 
daarbij beroep op buitenlandse 
ontwerpers? 

W. Busschop: ,,Het is steeds 
een kombinatie van veel faktoren 
gedreven door de dynamiek van al-

Van verkoper 
tot bedrijfsleider 

WIJ: Zat de ondernemings
geest U in het bloed? 

W. Busschop: ,,Neen. Ik kom 
uit een onderwijzersfamilie. Maar 
reeds tijdens mijn studententijd 
werd ik gefascineerd door het ver
kopen, het handel-voeren. Al had 
ik toen nooit gedacht dat het tot zoi
ets zou uitgroeien. En bovendien 
was dit niet mijn echte streefdoel. 
Ik wou het alleen goed hebben. Als 
student zorgde ik er voor dat ik 
,, welgesteld" was. Ik verkocht zo
wat van alles. Dat zat dus blijkbaar 
wel in mijn bloed. 

Jarenlang ben ik verkoper ge
weest. Ik reed van dorp naar dorp 
met mijn bestelwagen. Ik wachtte 
ook lange tijd vooraleer personeel 
in dienst te nemen. Aanvankelijk 
verdeelden mijn vrouw en ikzelf het 
werk onder onszelf. Nu werken in 

de totale BULO-groep 195 men
sen." 

WIJ: U maakt meubels én u 
verkoopt ze? 

W. Busschop: ,,Ja. At zijn dit 
opgesplitste organisaties, die onaf
hankelijk werken en beslissen. Het 
fabriceren is totaal gescheiden van 
het kommercializeren. Deze beide 
aktiviteiten zijn a.h. w. vijandig aan 
elkaar. 

Henri Ford zei in dit verband • 
,, WIJ leveren alle auto 's in alle kleu
ren als ze maar zwart zijn..." De 
fabrikage-afdeling maakt liefst één 
bepaald soort meubel in steeds de
zelfde kleur. Terwijl mijn verkopers 
alle maten en soorten meubels vra
gen in één eksemplaar, maardirekt 
te leveren in alle kleuren. Precies 

Ie medewerkers van ons bedrijf. 
Telkens op zoek naar kreativiteit en 
innovatie. Wij zijn immers ambi
tieus en hebben als doel het bete
re meubel te leveren aan niet hoge
re prijzen. 

Natuurlijk hebben wij industrie-
Ie vormgevers in dienst. Zij gaan in 
op suggesties van de kommercieel 
verantwoordelijken die in kontakt 
komen met de klanten Zo hebben 
WIJ een heel biezondere handgreep 
ontworpen die de gebruiker met 
kan kwetsen. De konkurrenten vra
gen ons nu of zij dit bij ons kunnen 
kopen.. " 

WIJ: Oe hele kantoor
inrichting is mede door het toe
nemend gebruik van komputers 
de jongste jaren ontzettend ver
anderd. Probeert U altijd gelijke 

tred te houden met deze stor
machtige ontwikkelingen? 

W. Busschop: ,,Wat de vorm 
betreft proberen wij altijd een stap
je voor te zijn, zeker in de Benelux. 
Van de Duitsers behouden wij de 
degelijkheid, van de Italianen de 
design. Vandaar dat BULO a.h.w. 
een kombinatie is van Italiaanse 
gratie en Duitse kwaliteit." 

WIJ: Hebt U aandacht voor het 
aspekt gezondheid bij het ont
werpen van zitmeubels? Er zijn 
nogal wat sekretaressen met 
rugklachten... 

W. Busschop: ,,Ongetwijfeld. 
Wij werken hard om echt het bete
re produkt in zitkomfort te brengen, 
zonder daarvan de ontwikkeling te 
bezitten. Al is het natuurlijk ook zo 
dat de gebruiker die zo'n goede 
stoel krijgt die stoel niet steeds 
goed gebruikt... Trouwens, het 
grootste deel van onze omzet 
draait precies rond het zitmeubel." 

Made in Flanders 
WIJ: U breekt ook aardig door 

op de internationale markt. U 
richt zelfs de gloednieuwe 
,,LLoyd's"-direktiezetel in te 
Londen. Dit nieuwe gebouw 
wordt zowat het meest „revolu
tionaire" van de hele wereld en 
zal ruim 10 miljard frank kosten. 
Naast kantoormeubilair zult U er 
ook de lederen zetels voor de 
konferentiezaal van de „Board of 
Directors" leveren. 

Welk aandeel van de produktie 
is bestemd voor eksport? 

W. Busschop: ,,Onze totale om
zet bedraagt 750 miljoen fr., eks-
klusiefBTW. Bijna 20% daarvan is 
voor de eksport bestemd. Wij zijn 
reeds aanwezig of breken door in 
Groot-Bnttannië, Ierland, Noorwe
gen, Nederland, West-Afrika en het 
leidden-Oosten... 

Maar het feit dat wij precies de 
,,Lloyd's" mogen inricfiten is een 
prachtig resultaat. Vooral wanneer 
wij weten hoe hard er is geknokt om 
deze bestelling Een pluim voor het 
hele bedrijf en speciaal voor onze 
eksport-afdeling." 

WIJ: U bestuurt een 1000/0 
Vlaams bedrijf: Vlaams kapitaal, 
Vlaamse werknemers, Vlaams 
imago? 

W. Busschop: ,,/nderdaad. Wat 
met belet dat wij heel wat leveren 
in Wallonië." 

WIJ: Mij stoort het dagelijks 
televisie-spotje over de ,,Belgi
sche" meubelindustrie, daar 
waar die uitsluitend in Vlaande
ren is gesitueerd. Uw reaktie 
daarop? 

W. Busschop: ,,De Waalse fir
ma's voor metalen kantoormeu-
bels zijn verdwenen, da's juist. 
Maar deze promotie, waarvoor ik 
geen verantwoordelijkheid draag, 
is vermoedelijk gegroeid uit de re-
denenng dat België amper bekend 
IS in de wereld. En men onvoldoen
de gelooft in de Vlaamse troeven. 

In het buitenland kent men hoo
guit ,,Brussels" en ,,Antwerp", 
dankzij de diamant. Ikzelf voel wel 
voor het label,, made in Flanders'', 
zoals de Vlaamse regering ooit 
voorstelde." 

WIJ: Men kan toch niet looche
nen dat het begrip en label 
,,Vlaanderen" een positieve 
klank heeft in de wereld? 

W. Busschop: „Dat klopt. Als 
men in het buitenland iets van Bel
gië afweet, dan slaat dit enkel op 
Vlaamse eigenheden. Zeker onze 
meubelindustrie is op en top 
Vlaams. Misschien missen we nog 
een stuk fierheid en zelfover-
tuiging. 

Wij laten overigens nooit na 
Vlaanderen te tonen aan al onze 
buitenlandse leveranciers en klan
ten. Dit past in wat ik onze „Bulo-
sofie noem." 

,,Bulo-sofie" 
WIJ: Wat is dit? 
W. Busschop:,,Met dit begrip 

doel ik op de eigen filosofie van ons 
bedrijf. Iemand die hier in dienst 
komt moet het hele bedrijf doorlo
pen : van fabrikage en assemblage 
tot en met verkoop. Waardoor die 
man of vrouw het produkt totaal 
leert kennen. 

Eenmaal men dit volbracht 
heeft, doordnngen en overgieten 
wij die nieuwelingen met een 
„bulo-sofische"saus: alle mensen 
moeten mét elkaar werken, in ster
ke kommunikatie met elkaar en 
oprecht sociaal bewogen. Onze 
handel en wandel loopt in en met 
mensen. Dit alles is gericht op de 
klant, meteenbiezonderkommer-
ciéle ingesteldheid dus. Deskun
digheid is daarbij niet het belan
grijkste, wel de inzet! Op elk ogen
blik klaar staan. 

Wat wij daarbij verhandelen is in 
wezen van ondergeschikt belang." 

WIJ: Wat doet U in uw vrije 
tijd? 

W. Busschop: ,,Mijn hoofdbe-
kommerms ging en gaat tijdens 
mijn vrije tijd altijd uit naar de fami
liekring. En ik doe veel aan sport. 
Ik dweil dus niet alle recepties en 
plechtigheden af. 

Ik ben niet getrouwd met mijn be
drijf in de zin dat ik de beslomme
ringen nooit uit mijn hoofd kan zet
ten. Er zijn heus nog wel andere be
langrijke zaken in het leven..." 

(pvdd) 
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