Donderdag 1 mei 1986 - 32ste jaar - Nr. 18 - 33 Fr.

Vlaams Nationaal

^Veekbbd

ccSl

„Het eerste doel én het enige programmapunt van de
Vlaamse Beweging moet nu zijn: een Vlaanderen, van „Volk"
tot „Staat" geworden, in een nieuwe Itonffederale strul(tuur.".
(ANZ-voorzltter Valeer Portier op het jongste Vlaams Nationaal Zangfeest).
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Naar Vlaamse schoolvrede?
De gewone burgers kunnen het politiek gehaspel rond de
schoolpaktkommissie missen als kiespijn. Scliooloorlog belioort tot
de meest onzalige geplogenheden van de Belgische politiek. De
schoolstrijd van de vorige eeuw liet zware littekens. Een schoolstrijd
woedde toen de Volksunie opgericht werd; hij vervalste jarenlang
het politieke spel. In 1958 werd het Schoolpakt gesloten tussen de
drie toen nog unitaire traditionele partijen. Het pakt kwam er in
hoofdzaak, omdat schooloorlog koalitieregeringen in de weg stond.
Een koalitieregering was toen nodig, omdat de CVP weliswaar de
volstrekte meerderheid in de Senaat, maar niet in de Kamer
veroverde.
Dit pakt, gesloten in een tijd van ekonomische bloei, regelde de
geschillen nauwelijks ten gronde maar dekte ze toe met geld. In het
laatste jaar van de schoolstrijd bedroeg Onderwijs 11,7 % van de
rijksbegroting; het jaar nadien werd dat reeds 14,8 %. Sindsdien
werd een wankel evenwicht bewaard en heerste een betrekkelijke
schoolvrede. In de navolgende jaren sloten dan ook de andere
partijen, waaronder de Volksunie, aan bij het pakt en gingen ze
zetelen in de schoolpaktkommissie. De oorspronkelijke oprichters
— de drie traditionele maar sindsien opgesplitste partijen —
beschikken in de kommissie over vetorecht. De regering is gehouden,
ieder ontwerp dat afbreuk zou kunnen doen aan de schoolvrede te
onderwerpen aan de kommissie. Zolang er geld genoeg kon tegen
aan gegooid worden, was het bereiken van een konsensus in de
kommissie geen krachttoer. Sinds het geld en het aantal
schoolkinderen vermindert, zijn de moeilijkheden toegenomen.
Oude basistegenstellingen komen terug aan de oppervlakte. Tot die
tegenstellingen behoort o.m. dat de twee grootste partijen — CVP en
de PS — niet fundamenteel gericht zijn op het behoud van moeilijke
evenwichten. In wezen zoeken zij het behoud van het overwicht dat
zij ieder in hun regio bezitten. Dit is een dieper liggende oorzaak van
moeilijkheden die zich reeds sinds maanden voordeden in de
kommissie.
De huidige rel is ontstaan naar aanleiding van de besparingen die
de regering in het onderwijs wil doorvoeren, waarbij de kommissie
geacht werd zich uit te spreken over het feit of de voorgenomen
besparingen de evenwichten van het pakt niet schenden. Tot die
uitspraakt is het niet gekomen. Zowel minister Coens als de
socialisten — ditmaal niet alleen de PS, maar ook de SP — hebben
een konfrontatie en niet de overeenstemming gewild. Ze hebben
ieder daarvoor hun eigen bekrompen redenen. Voor de CVP is
schooloorlog een permanente verleiding; de socialisten probleren
de PVV-PRL in een onprettige positie te dwingen.
Naast de huidige rel zijn er de andere moeilijkheden die de
schoolpaktkommissie reeds geruime tijd op de helling zetten. Zo het
gehaspel van de Franstalige partijen. De PS voert reeds een
jarenlange boycot. De PSC en de PRL zitten thans mekaar in het
haar, oindat de eerste de opheffing wil van de kommissie en het
inschrijven van waarborgen voor de schoolvrede in de grondwet,
terwijl de tweede het monopolie van verdediging van het
rijksonderwijs niet aan de PS wil laten en aandringt op het
voortbestaan van de kommissie. Vooral de PSC-beschouwing is een
toonbeeld van schijnheiligheid. Het is precies deze parlij die
grondwettelijke waarborgen vorig jaar onmogelijk heeft gemaakt.
Het onderwijs en de schoolkinderen hebben niets te winnen bij
schooloorlog. Zeker Vlaanderen heeft alles te verliezen bij de door
de twee grote partijen gezochte konfrontatie.
Waar de konsensus in Wallonië al lang en blijkbaar definitief zoek
is, mag en moet in Vlaanderen gehoopt worden op en gestreefd naar
overleg en overeenstemming. De Volksunie zal daartoe het initiatief
nemen en niets onverlet laten om door een Vlaams akkoord het
onderwijs te onttrekken aan politieke ruzies. Overigens moet aan
de Vlaamse partijen het besef opgedrongen, dat saneren in het
Vlaams onderwijs een andere dimensie zal krijgen vanaf het
ogenblik dat Vlaanderen zou beschikken over de acht
onderwijsmiljarden waarvan het beroofd wordt.
(tvo)
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„Onmogelijk"
De ramp in de kerncentrale van het Sovjetrussische
Tsjernobil stemt tot bezinning. De fanatieke supporters
van nukleaire energie worden verzoclit eventjes te
zwijgen...
NTWAKEN op maandagochtend is voor de meesten
onder ons een onprettige
bedoening. Deze week kreeg dit
ritueel ook écht een akelig
karakter. De kurkdroge nieuwsberichten over een nukleaire
katastrofe nabij de Russische stad
Kiev waren niet van aard om
huppedepup uit bed te wippen en
de korte werkweek aan te vatten.
Ondertussen blijven de onheilstijdingen binnensijpelen. De
geleerden aller landen schijnen het
daarover alleszins eens: dit is het
ergste wat met een kerncentrale
kan voorvallen. De gevolgen op
korte en op lange termijn zijn
voorlopig niet te berekenen. Maar
ze zijn ontzettend, dit is duidelijk.

O

Natuurlijk treft de Sovjetautoriteiten onvergeeflijke schuld. Al
jaren werd gewaarschuwd voor de
immense gevaren van hun nukleaire industrie. Het staat buiten kijf
dat de installaties in de Sovjetunie
veel minder veilig zijn dan de
kerncentrales in het Westen.
Bovendien is hun aanhoudende en
mysterieuze geheimzinnigheid
werkelijk onduldbaar. Het is noch

min noch meer een schande dat de
bedreigde buurlanden niet tijdig
verwittigd werden.
Maar ook de ongelukken in het
Britse Sellafield en het Amerikaanse Harrisburg waren ernstige
signalen. Om dan nog te zwijgen
van de gevaren verbonden aan de
kerncentrales die in ontwikkelingslanden staan, waar de technische
kennis nog stukken lager ligt dan
bv. in de SU. Het milieu-drama van
vorig jaar in Bhopal was terzake
veelbetekend.
De zalvende en o zo geruststellend klinkende verklaringen van de
grote kernenergie-verdedigers

verwekken ergernis. Het is uiteraard ongepast paniekerige gevoelens aan te wakkeren. Dit heeft
bovendien geen enkele zin.
Omzeggens 60 % van de
Belgische elektriciteitsvoorziening
wordt geleverd door nukleaire
energie. Er is geen onmiddellijke
weg terug (en vluchten heeft geen
enkele zin). Maar het minste dat
geëist moet worden is een periode
van oprechte bezinning, evenals
een diepgaand en bovenal open
onderzoek naar de gevaren van de
nukleaire energie in België. Het
recente ekologische handvest van
de VU drong daar ook al op aan. De
geplande achtste kencentrale —
Doel V— mag er niet komen. Want
er is inderdaad nog een matematisch verschil met de Russische
situatie: een soortgelijk ongeval in
Doel zou direkt vernieling zaaien in
een stad met liefst een half miljoen
inwoners.
Maar wees met bang. Het laatste
wat veel deskundigen net vóór de
ramp zegden was immers ook deze
keer: ,.Zoiets is technisch
onmogelijk!".
(pvdd)

1 mei
Vandaag wordt in de hele wereld het Feest van de Arbeid
gevierd. WIJ brengt vier 1 mei-bijdragen:
* 'n boodschap van voorzitter Vic Anciaux
(bIz. 3)
* troeven voor Limburg
(biz. 5)
* het Wase verdriet
n,,, O - „ Q \
* de historische breuk tussen
^°'^' ^ ®" ^'
socialisten en flaminganten
(bIz. 20)

in het Euraziatische kultuurkontinent
ook een duidelijke oost/west-as bestaat,
en dat deze voor zijn persoonlijke en
volkse eigenheid oneindig belangrijker
IS dan eender welke zuid/noord-as Zulke ingesteldheid is voor de ontvoogding
van ons volk gevaarlijker dan alle politieke machinaties te Brussel samen i
ir. H. Sermeus, St.Kat.Waver

dat de jeugd kan aanspreken en dat de
partij politieke armslag bezorgt, wanneer het gros van de bevolking de
,,kwesties van de Belgische staatsstruktuur" met als prioritair ervaart
Binnen de partij lijkt het me echter
vergaand te ontbreken aan inzicht, aan
bereidheid en aan vaardigheid, om samenhongheidsgencht te werken

en W I J
W\] ontvangen
graag bneven
van
onze lezers, als ze ondertekend
zip
Naamloze
bneven
gaan de
scheurmand in, evenals scheld- en
smaadbneven De andere publiceren
wij, naargelang er plaats
beschikbaar
is
Wij
behouden
ons dan ook het recht
voor
brieven in te korten en persklaar
te maken zonder de essentie van de
inhoud
te
veranderen
De opinie,

vertolkt

IS met noodzakelijk

deze
Het

IN DE KOU
80 000 oudere werklozen in België
die geen recht hebben op brugpensioen (door faling en handige afdankingen) Zijn gedoemd om tot hun pensioenleeftijd afhankelijk te zijn van stempelgeld of OCMW
Velen onder hen trekken na een jaar
nog slechts ongeveer 16 000 f r , of minder naargelang hun gezinstoestand,
per maand
De situatie van deze groep mensen
IS wraakroepend, vooral als men w/eet
dat velen onder hen 30 tot 40 jaar gewerkt hebben in de meest slechte omstandigheden, vanaf 14 jaar aan een
moordend tempo, eerst 48u , dan 45
maar in werkelijkheid geregeld meer
dan 50 uur en met weinig verlof, want
men had ons nodig
Al deze jaren hard labeur in primitieve omstandigheden De veiligheid was
maarzo Dan kwam het wondermiddel,
de automatisatie en betaalde de nieuwe generatie robots — en voor wie —
en moesten plaats maken voor de oudere generatie
Het zou geen cadeau zijn voor deze
groep met 30 en meer jaren dienst als
ze de ouderdom bereiken van bruggepensioneerden om daar dan ook financieel bij te horen
Alleen deze maatregel kan enige ver-

zachting brengen in de zo vernederende en geminachte groep, die de ekonomie uit een diepe put heeft geholpen
J.V.G., Tervuren

AKTUELE WAARHEDEN
Het IS een verheugend en hoopvol
feit dat er nog genoeg Vlamingen bereid zijn te strijden tegen het rampzalig unitair beleid en voor een eigen beheer en zelfstandigheid
Het IS een hedendaagse kwaal dat
een deel van ons volk, in nood, alleen
maar leeft voor brood en met voor een
Vlaams ideaal voelt
J.D.D., Erembodegem

KAREL PINXTEN EN DE KS
Om in te haken op het artikel van
W R uit Neeroeteren in ons blad van 24
april '86 meen ik volledigheidshalve er
het volgende te moeten aan toevoegen
Inderdaad prof Karel Pinxten schreef
in de dertiger jaren een baanbrekend
proefschrift over ,,Het Kempische
Steenkolenbekken" Hij hamerde toen
reeds op het totaal verkeerde beleid' Hij
drong er toen reeds op aan dat er nevenbedrijven moesten komen Docht
de Limburgse krant ,,Het Belang van
L i m b u r g " blokletterdegen tegen deze
gedachte met de slogan ,,Schending
van natuurschoon en zedenbederf"

in een

lezersbnef,
van

redaktiekomitee

Was dit werkelijk in het belang van
Limburg''
En wie was de grote manitoe van
,,Het Belang van L i m b u r g " in die peno d e ' Ja, niemand minder dan mgr
BroeckxI
J.D., Maasmechelen

SAMENHORIGHEID
Samenhongheid vereist mensen die
empatisch kunnen luisteren en die van
daaruit soms kunnen toegeven dat ze
een eigen mening moeten korrigeren,
het vereist mensen die kongruent durgen denken wat ze zeggen en zeggen
wat ze d e n k e n , het vereist tenslotte
mensen die vanuit voornoemde vaardigheden om akkuraat te luisteren en
mee te delen — bij de aanpak van problemen het polariserend geschik over
links en rechts kunnen overstijgen en
blijven zoeken tot ze beloond worden
met een verrassend kreatieve of simbiotische oplossing
De vraag of de partij nu linksen of zijn
rechtsen moet monddood maken is dan
ook uit den boze enkel een partij die leden heeft welke zoveel mogelijk ervaringswerelden kunnen inbrengen, is immers in staat een konsensus te kreeren
rond een echt samenhorigheidsprogramma
Samenhongheid is een relatiecredo

^ ^ ^ lepel & vork...
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De wetenschap heeft immers reeds
geruime tijd bewezen, dat er in de bekkens van de Rijn en de Donau al wijnbouw bestond, eeuwen vooraleer er
aan deze stromen de eerste Romeinen
waren gezien (Weshalve het geestige
Weense ,,Heurigenlied" over de Romeinse keizer Probus ook alleen nog
maar musikale waarde heeft )

Hoofdredakteur:
Maunts Van Liedekerke
Redaltteuren;
Johan Artois
Pol Van Den Driessche
Toon Van Overstraeten

Bovendien bestaat het sterke vermoeden, dat de oerouder van de wijnrank wel eens in centraal-Europa zou
moeten worden gezocht Biologisch onderoek heeft alleszins eenduidig uitgewezen, dat de druivensoorten, die traditioneel in het Donaubekken zijn aangebouwd, alle zonder uitzondenng
afstammen van een wilde wijnrank,
waarvan vandaag de Lobau — het
deels beboste broekland langs de Donau ten oosten van Wenen — nog de
enige vindplaats is in gans Europa Is
die vindplaats ooit ruimer geweest dan
het bekken van de D o n a u ' '
Nu zou het nooit in mij zijn opgekomen, met een politiek weekblad te gaan
redetwisten over een in wezen apolitieke drank zoals wijn Ware het
met, dat uit het bedoelde artikel eenste-meer in-den-treure blijkt, hoezeer
,,de palstaande en vendelzwaaiende
Vlaam" genijgd is, de pnmauteit van de
Latijnse kuituren voorbehoudloos als
een soort,,natuurwet" te aanvaarden
Waarbij hij nog altijd met beseft, dat er
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Deze week
in Knack Magazine
De mijnstaking
Is in Limburg de grote finale staking begonnen?
Zolang de regering niet formeel toezegt dat er geen
KS-personeel moet afvloeien, blijven de mijnen in ieder
geval dicht. Zo zeggen de bonden. Knack was in Limburg,
en bericht. De mijnstaking, deze week in Knack.
Stad zonder hoofd

Leraars over onderwijs

Mechelen, toch niet de minste
stad van Vlaanderen, verkeert al
maanden in een bestuurlijke krisis. Is Jef Ramaekers nu nog burgemeester, en wie zit er nu eigenlijk m de meerderheid en wie in
de oppositie? Een reportage, deze week in Knack.

In de polemische diskussie over
het onderwijs van de voorbije
weken is één stem nog niet gehoord : die van de leraars zelf.
Knack verzamelde vijftig leraars
rond een tafel en liet ze vrijuit
praten over hun frustraties en
idealen. Leraars over het onderwijs, deze week in Knack.

kwaliteitskoffie bii u thuis'

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomijs

Wi\

Zeer dikwijls heb ik de kulturele bijdragen in , , W I J " kunnen lezen met interesse en instemming Maar uw bewering dat het zonder meer ,,vast" zou
staan ,,dat de wijnbouw m de meeste
Europese landen geïntroduceerd werd
door de Romeinse bezetters", moet ik
toch als een kultuurhistonsche kwakkel
beschouwen

Het bloed

Het onbekende Oostenr^k

De jaarlijkse week van het Rode Kruis staat dit keer in het teken van de bloedtransfusie. Wat
vandaag immers de normaalste
zaak van de wereld lijkt, is nog
maar enkele decennia geleden op
punt gesteld. De transfusie heeft
een biezonder bloederige geschiedenis achter de rug.

De Waldheim-zaak maakt dat de
Oostenrijkse presidentsverkiezingen veel meer aandacht krijgen
dan normaal het geval zou zijn
geweest. Wat staat er op het spel
en wat is Oostenrijk voor een
land. Dat, en een gesprek met
Kurt Waldheim, deze week in
Knack.

Grote Kouter 47
Uitbergen

Tel 091-6757 12
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De familiezaak met traditie
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Paul Daels
is Jang

65 en 90 jaar
jong
Twee Vlaamse voormannen zijn
dezer dagen jarig Morgen wordt
de stichter en ere voorzitter van de
VAB-VTB Jozef van Overstraeten
90 jaar Dit wordt met passende
luister gevierd En vandaag mag
Paul Daels voorzitter van het IJzer
bedevaartkomitee 65 kaarsjes uit
blazen
WIJ kunnen m dit korte rubriekje
niet de onnoemelijke verdiensten
van deze twee boegbeelden voor
Vlaanderen opsommen Wij wen
sen hen echter allebei nog biezonder veel blije en gezonde jaren toe
Beiden zijn overigens nog biezon
der vitaal Gelukkig
Misschien toch dit over Paul
Daels Het doet veel mensen pijn
dat deze eerbare vechter voor een
zelfstandig en verdraagzaam
Vlaanderen sinds enige tijd vanuit
een bepaalde hoek wordt aangevallen en verdacht gemaakt Wie
heeft daar baat bij "^ Of moet iedereen werkelijk over alles hetzelfde
denken om tot de zg echte" te
behoren''

Diktator
Moboetoe

Persvrijheid
Minister van buitenlandse betrekkingen Leo Tindemans heeft
zijn bezoek aan Zaïre met slechts
matig sukses beëindigd Ogenschijnlijk leek het erop dat de meest
eksplosieve dossiers ontmijnd wa
ren na zijn diplomatieke missie
Maar Tindemans was amper terug
of het zat er weer bovenarms op
Aanleiding deze keer was een
artikelenreeks in het linkse dagblad
,DeMorgen" Daarin werd de Zaïrese president een diktator genoemd en vergeleken met o m Pinochet en Baby Doe Nu eist Mo-

boetoe dat de BelgisclTe regering
tegen deze krant een proces in
spant wegens belediging van een
staatshoofd van een bevriend
land" Indien de Belgische overheid dit met doet zal Zaïre zelf
stappen zetten
Moboetoe heeft nog steeds met
begrepen dat wij hier tot nader or
der in een (weliswaar gehavende
en bedreigde) demokratie leven
Waar er vrijheid van pers bestaat
Ook dit weekblad heeft nooit zijn
kritiek op de Zaïrese heerser
gespaard Wij blijven erbij dat Moboetoe zijn onwaardig regime
slechts in stand weet te houden
door het onderdrukken van de ele
mentairste menseijke rechten en
de medeplichtigheid van landen en
groepen die uitsluitend op winst uit
zijn

Maar apropos, wat is er van die
,,SP- martelaar' Ronald Vanden
Bogaert geworden''

Johan
Sauwens,
voorzitter
VVIVI

Gemeenteicrediet
De Vereniging van Vlaamse
Mandatarissen (WM) van de VU,
onder voorzitterschap van de Bilzense burgemeester-volksvertegenwoordiger Johan Sauwens,
heeft de toestand van de gemeentefinancien onderzocht
De VVM protesteert met klem tegen het voornemen van het Ge-

DEZE
>NEEK
1 MEI, de dag van de arbeid
Ook in 1986'' Ook in een tij
waarin er meer sprake is van
werkloosheid dan van arbeid''
Ja' Zelfs meer dan ooit is het
nodig ,,de arbeid" volop in het
licht te stellen Maar dan met om
te vieren veeleer om ons te
bezinnen over de betekenis
ervan En over de zorg die eraan
besteed wordt door de
machthebbers
Een samenleving die gedaagt
dat drie-kwart miljoen van haar
aktieve leden verbitterd en
verloren geraken in de
werkloosheid is ernstig ziek
Arbeid heeft immers een
maatschappelijke waarde ledere
mens die er geestelijk en
lichamelijk toe geschikt is, heeft
het recht zich in te zetten voor
de verwezenlijking van
maatschappelijke doelstellingen
De deelname aan het klassiek
ekonomisch proces is met de
enige vorm Ook de
vermenselijking van de
omgeving en een zinvolle
aanwezigheid m de
gemeenschap zijn even
belangrijke vormen van arbeid
Deze winnen trouwens aan
betekenis Al deze
mogelijkheden van arbeid zijn
een bron van welvaart en
welzijn voor de gemeenschap
en de enkeling Arbeid is een
grondbeginsel van een
demokratische maatschappij
Arbeid is een recht
Vanuit deze gedachtengang

önK

stelt de Volksunie vier
krachtlijnen voorop
1 Werkgevers en overheid
moeten meer aandacht besteden
aan de arbeidsetiek De
verderfelijke
arbeidsomstandigheden van de
19de eeuw zijn gelukkig al
opgeruimd Thans dreigen zij
echter vervangen te worden door
een klimaat van angst De
opgedreven produktiviteit mag
van de mensen geen komputer
automaten maken die onder
stress funktioneren Elke arbeid
moet menswaardig blijven
2 De Volksunie wil een
waarachtig herstelbeleid dat al
zijn onderdelen koherent en
prioritair richt op de
tewerkstelling Zij verzet zich
tegen het neo liberaal
ekonomisme van de regering,
dat het inleveren als een
maatschappelijk doel vooropstelt
en leidt tot een verarmde
samenleving met nog grotere
werkloosheid en de povere troost
van de belofte dat het later zal
beter gaan
De staat moet zelf besparen
en de lasten op de burgers
verlichten in plaats van deze te
verzwaren De staat moet
zorgvuldig haar schaarse
middelen herschikken ten
dienste van vernieuwende en
arbeidsintensieve projekten
3 Deze herstelpolitiek
inbegrepen een aktief beleid van
toegepast wetenschappelijk
onderzoek en industriële

MENSEN IN

HET NIHJWS

meentekrediet om zijn geldmiddelen te beleggen in het buitenland
Sedert 1982 zijn de gemeentefinancien opmerkelijk verbeterd Dit
IS vooral te danken aan de sterk
verhoogde fiskale inspanningen
die de gemeenten, onder druk van
de Belgische regering, aan hun in-

Zowat alle Volksunie-parlementsleden vereerden dit 49ste Vlaams Nationaal Zangfeest met hun aanwezigheid Op de eerste rij zagen wij o a
algemeen voorzitter Vic Anciaux en oud-voorzitter Hugo Schiltz
(foto: studio Dann)

woners hebben opgelegd Deze
sanenng heeft trouwens ook nadelige gevolgen De gemeentelijke investeringen
hepen
immers
drastisch terug, zodat heel wat gemeentewegen en -gebouwen in
verval raken
Volgens de VVM moet het Gemeentekrediet zijn specifieke rol
van bankier van de gemeenten eer
lijk en doeltreffend ter harte nemen Het Gemeentekrediet dient
zijn steeds grotere reserve aan
geldmiddelen ten dienste te stellen
voor gemeentelijke werken Daar
om eisen de VU-mandafanssen dat
de daling van de rentevoeten
rechtstreeks ten goede zou komen
van de gemeentefinancien en dit
meer dan thans het geval is Bo
vendien moet met het overschot
aan geledmiddelen een speciaal
leningsfonds worden gevormd
voor gemeentelijke investeringen
die werkgelegenheid scheppen
En dit aan een intrestvoet die 2%
lager ligt dan de gemiddelde se
mestriele intrestvoet
Een dergelijke fonds zou onmid
dellijk de gemeentelijke investerin
gen opdrijven wat tevens een
krachtige bestrijding zou betekenen van de werkloosheid en een
forse stimulans voor de reeds zozeer getroffen bouwsektor

Kolengruis
Netjes was het natuurlijk met Eigenlijk onfatsoenlijk ook Maar tevens begrijpelijk Toen VBOvoorzitter Andre Leysen vorige
week het auditorium van het Gentse Sint-Bavokollege binnenstapte
kreeg hij een halve zak kolengruis
over zijn hoofd uitgestrooid
Zoals bekend is Leysen van oordeel dat men de Vlaamse mijnen
best zo vlug mogelijk sluit En in
plaats van egn kolen Gandois
heeft Limburg behoefte aan een
moeder Teresa" verklaarde deze Belgicistische,,patroon van de
patroons enkele maanden geleden
Niet alleen studenten ergeren
zich aan de praat van Andre Leysen Deze vaak suksesvolle mana
ger gedraagt zich immers alsof hij
het warm water heeft uitgevonden
Nu hollen er nog wel meer personen in dit land rond die eveneens
denken het patent van deze ,uitvinding op hun naam te mogen
schrijven maar het verschil met de
VBO-boss is dat men in de
Wetstraat 16 naar hem luistert

innovatie kan maar slagen als
ze volledig gevoerd wordt door
het Vlaams gezag In de huidige
rompslomp en verwaA-ende
strukturen is ze gedoemd om te
mislukken
Alle beleids en politieke
verantwoordelijken moeten
beseffen dat de financiële en
ekonomische voorrechten van
de Franstaligen dienen
afgeschaft en dat ons volk een
eigen autonoom industrieel
beleid broodnodig heeft
4 De Volksunie wijst de
vakbonden op hun plichten ten
overstaan van hun volk De
Vlaamse syndikale leiders
moeten inzien dat de nieuwe
maatschappij een nieuwe
oriëntering vereist van hun
sociaal-ekonomische opdracht
Dit houdt eveneens in dat zij met
langer met gekruiste armen
blijven luisteren naar de anti
Vlaamse kreten van Waalse
politici
Op de dag van de arbeid roept
de Volksunie de Vlaamse
vakbonden en alle Vlaamse
partijen op zich in te schakelen
in een Vlaams front, dat zich tot
doel stelt de Vlaamse
meerderheid om te zetten m
Vlaamse macht

Vic ANCIAUX

Waalse chaos
In de Waalse Gewestraad blijft
de verwarring voortduren
Toen de PSC-er Gendebien een
interpellatie wou houden waann de
PRL-er Olivier gehekeld zou worden, verliet deze nationale minister
de zittingszaal Kort daarop werd
de vergadering geschorst Toen
deze hernomen werd bleven alle
PSC- en PRL-gekozenen afwezig,
ministers inkluis Deze werden
echter opgeëist, samen met raadsvoorzitter Poswick Vervolgens legde de oppositie allerlei moties ter
stemming gelegd De gewestministers weigerden aan de stemmingen deel te nemen de voorzitter
stemde tegen Alle moties werden
goedgekeurd door een meerderheid van 51 tegen 1
Vraag blijft of men met 52 aanwezigen (51 H-I) geldige beslissingen kan nemen Vorig jaar stemden immers ook 52 leden van deze raad de in Nijvel verkozen
VU senator Toon van Overstraeten
buiten Tegen deze onwettelijke
uitsluiting loopt nog steeds een gerechtelijke procedure Vong week
vrijdag werd dit proces ingeleid bij
het Brusselse Hof van Beroep die
de zaak meteen verdaagde naar de
herfst

Toon
van
Overstraeten:
zaak
uitgesteld
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Wi\
Vreemde
heersers
In het overigens voortreffelijk uitgegeven programmaboekje van
het recente Zangfeest stoorden wij
ons aan de advertenties op biz. 92.
De Nederlandse luchtvaartmaatschappij en een Antwerpse drukkerij vonden het nodig hun publicitaire IxKxlschap in het Engels te brengen.
Stel U maar eens voor dat een firma het zou aandurven om in de taal
van Molière haar produkten aan te
prijzen. De reakties zouden scherp
zijn. Niet ten onrechte. Na de bedreiging van het fransktljonisme
wordt onze taaleigenheid steeds
meer belaagd door een toenemende ver-engelsing.
Ook deze taal mag geen
„vreemde heerser" worden...

6 miljard
verlies!
De Waalse staalreus CockerillSambre heeft het boekjaar 1985 afgesloten met een verlies van 6 miljard. Voor 1986 voorziet de CSdirektie een netto-verlies van opnieuw 4,5 miljard frank.
Deze bedragen moeten geteld
worden bij de „subsidie" van ruim
200 miljard frank die de voorbije jaren aan deze onderneming „geschonken" werd. Ongeveer 60%
daarvan (zowat 120 miljard frank)
werd door de Vlamingen betaald.
Aan deze giften waren toen een
reeks dwingende eisen verbonden.
De ingehuurde Franse manager
Gandois slaagde slechts zeer gedeeltelijk in zijn opdracht, ondermeer omdat de werknemers bi]
Cockerill-Sambre niet instemden
met het sociale saneringsluik.
De afloop van dit trieste verhaal
is voorspelbaar Straks worden er
ongetwijfeld weer nieuwe miljarden
aan Cockerill-Sambre gegeven en

misschien zullen de KS daardoor
ook wat geld ontvangen Over die
vroegere duizenden miljoenen aan
CS zal men dan met meer praten
Dit IS natuurlijk onaanvaardbaar.
Vooraleer er over,,vers geld" voor
CS kan gesproken worden, moet
eerst de lat worden gelijk gelegd
Vlaanderen heeft voorafgaandelijk
recht op 200 miljard. Pas dan kan
er verder worden onderhandeld

BN
Sinds jaren volgen wij het dossier van de Brugse vestiging van
,,BN-Spoorwegmaterieel en Metaalkonstrukties". Dit bedrijf met
wereldfaam wordt andermaal
zwaar bedreigd.
Enige tijd geleden kocht het Canadese Bombardier bijna een
meerderheid van BN-aandelen
over van de Société. Naar verluidt
hoopt Bombardier nu ook spoedig
een echte meerheidsparticipatie te
verwerven, waardoor het vrij spel
zou krijgen. Dit zal vermoedelijk resulteren in sluiting en afdankingen.
De VU-Brugge waarschuwde
reeds geruimde geleden voor deze
nefaste evolutie. Niemand wou ons
toen geloven.
Deze week reageerden ook de
vakbonden. Eindelijk. In wezen nemen zij de gefundeerde kritiek van
de VU over en luiden zij de alarmbel, of in dit geval: trekken zij aan
de noodrem. De regering heeft inderdaad nagelaten om bij het afsluiten van het kompensatiekontrakt met datzelfde Bombardier
waarborgen te eisen voor de tewerkstelling bij BN-Brugge. Diezelfde regering komt trouwens
haar eigen beloften niet na. De beloofde bestellingen van zes miljard
frank per jaar bij BN werden teruggeschroefd tot amper twee miljard.
De vrees is trouwens groot dat
die relatief kleine bestellingen dan
nog vooral de Waalse BN-vesting
zullen ten goede komen. Maar
daarover repten de vakbondsafgevaardigden met geen woord...

Vorige week doopte de Volksunie-afdeling van Gentbrugge de,,Henri Pirenne-laan'' om tot de „Bert Pelemanlaan". Dit als protest tegen het afnemen door de ministers Martens en Dewael van een eerder toegekende
ridderorde aan deze verdienstelijke Vlaamse letterkundige.
Deze „Vlaamse Schande" (zoals Manu Ruys dit terecht betitelde) werd aldus door de VU-Gentbrugge aan
de kaak gesteld. Het is immers onbegrijpelijk dat de stad Gent een straatnaam heeft gegeven ter nagedachtenis van de Waalse historikus Pirenne, die zich steeds heeft verzet tegen de vernederlandsing van de Gentse
universiteit. Deze dynamische afdeling roept andere VU-afdelingen op tot soortgelijke akties.
Op de foto zien wij o.m. senator Oswald van Ooteghem. Ook hij werd onlangs slachtoffer van de heroplevende repressie: hij mocht geen voorzitter worden van de kommissie defensie, eveneens omwille van zijn oorlogsverleden.

Alweer
die Aerts
Vreemd kereltje, die Firmin
Aerts. Staatssekretaris voor Energie. (Ooit verantwoordelijk voor het
milieu, maar tengevolge van met
op te noemen blunders — denken
we maar aan de Mont Louis-zaak
— gemuteerd).
In een vraaggesprek met ,,Het
Belang van Limburg" verklaarde
Aerts dat er geen afdankingen zullen nodig zijn bij de Kempense
Steenkoolmijnen. Wel ,,afvloeiin-

Zangfeestje

gen" en,,saneringen", zoals hij dit
voorzichtig uitdrukt. Wat toch zou
neerkomen op een daling van de
werkgelegenheid met verschillende duizenden eenheden. Opvallend is voorts dat Aerts zijn kritiek
op de KS-direktie niet spaart, al
zegt hij er met bij dat deze mee
door zijn partij in het zadel werd en
wordt gehouden.
Het belangrijkste is dat de CVPer Aerts de mijnen nog een toekomst gunt. Vraag blijft natuurlijk of
dit ook de visie van de regering is,
en in welke mate Aerts van zijn mening een breekpunt zal maken. Of
hoe groot het verschil zal zijn tussen zijn woorden en zijn daden...

Vlaamse
liberalen

Zaterdag kongresseerde het Liberaal
Vlaams Verbond (LVV).
Mm ssenede? Neem een wegenAls je op een vrijdagavond in 't de folk in de kleren kruipt of naar de Wanneer men de konklusies van
^ ^
kaart, zet je wijsvinger op Leeuwtje komt en je hebt evenveel ronk van doedelzakken op Schotse
deze bijeenkomst erop naleest,
if^
Gent en schuif hem pal naar geluk als wijzelf, dan zit een knaap HIghlandgames: probeer het op een
dan vraagt men zich af of dit de
het Noorden, tot in de bult waarmee met een gitaar en met een half dozijn vrijdagavond in 't Leeuwtje. Wanneer
Oost- in Zeeuws- Vlaanderen steekt. vrienden aan het tafeltje naast de de Saints er binnenkomen, recht van besluiten een VU-bijeenkomst zijn.
Juist, daérligthet, inhetkrekenland. toog. Beetje klappen, beetje drinken Belafonte's eiland in de zon, kort
Samensmelting van gewesten
Een steenworp van Sas-van-Gent, en vooral zingen. Mooie stemmen, op voordat de bronzen stemme door de en gemeenschappen, eigen fiskawaar half Oost-Vlaanderen koepon- mekaar ingespeeld na menige stede gilt en de muren van Jericho liteit voor de gemeenschappen, afnetjes komt knippen in de Rabobank. zangstonde. Niet zomaar losjes uit de naar beneden donderen. Als 't schaffing van het dubbel mandaat,
En een boogscheut van Philipine, keel, de pint in de lucht, maardepar- Leeuwtje zingt, dan is het veel te maksimale overheveling van bewaar die van Gent 's zomers mosse- tituur bij de hand en een lleboek dat vroeg middernacht en al uren zater- voegdheden naar de gemeenlen eten.
dik staat van het meertalig reper- dag vooraleer de tijd aanbreekt om schappen, splitsing van het kiesarde steden te verslinden waarin geen
torium.
tronen blijven staan. Zo lang kan 't rondissement Brussel-Halle-VilZe hebben In Assenede een
Leeuwtje
klauwen inderdaad. Zonder voorde, gegarandeerde Vlaamse
Volksunie-afdeling boordevol harte- Ach jullie wereldreizigers, die
^ aanwezigheid in het bestuur van
lijke dijk- en poldermensen. Goed- heimwee hebben naar de zonnige moeite.
Brussel,... LVV-voorzitter Camille
lachs volk dat zijn buik rechtuit pleinen van Catalonië met de zondagPaulus eiste dat de slechte staatsspreekt, met iets van akkergrond en se sardana of naarde Ierse pubs waar Later, op weg naar huis in de auto
hervorming van '80 zou gewijzigd
zeewind in het dialect. Volk dat mezitje na te genieten. En zowat halverworden in de richting van een ver
kaar nog kent, wanteen wereldstad
wege omtrent Oostakker geef je jeis het daar niet in de vier fuziedorpen,
zelf antwoord op je eigen vraag. Het doorgedreven regionalizenng.
en dat graag samenzit en samen
is niet zomaar toevallig dat Vlaams- ,,Het meest ongelooflijk", aldus de
viert. Dus hebben ze niet alleen een
nationalisten veel zingen. Wat van LVV-voorzitter, ,,is de toestand op
Volksunie-afdeling, maar ook een
heel diep komt en wat heel hoog wil onderwijsgebied. Dat is principieel
Volksunie-kroeg, 't Leeuwtje. Open
reiken, is maar gemeenschappelijk een gemeenschapszaak, mits zeIn de weekends en op alle andere dauit te drukken in vreugde en ven uitzonderingen. Maar die slorpen 96 % op van het ondenwijsbudgen dat er iets Vlaams aan de orde is.
schoonheid.
get. Het ondenwijs is dus gekomAchter de tapkast geen kastelein,
maar de afdelingsmensen zelf. Bij
Jaja, die van het ANZ hebben ge- munautarizeerd, met uitzondering
beurtrol. Met plezier en stielkennis en
lijk: koester de kracht van het lied. van het onderwijs."
met afgrijselijk goed streekbier dat
Niet alleen die ene keer per jaar in de
oorspronkelijk de dorst en uiteindegrote tennisten!. Maaralle dagen. En Op de eerste rij van dit kongres
zaten ongeveer alle PVV-toppolilijk de drinker verslaat.
op vrijdag in 't Leeuwtje.
tici, tot en met de Frans-minnende
gemeenschapsminister
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Jean Pede. Zij keurden entoesiast
de kongresbesluiten mee goed.
Nadien dronken zij een gezellige
pint en ging elkeen naar huis. Volgend jaar houden de ,,Vlaamsgezinde" liberalen opnieuw een kongres. Daagi

Geensbeu!
Maandag stelden Gaston Geens
(CVP) en Louis Waltniel (PVV) de
begroting '86 van de Vlaamse regering voor. Deze beloopt bijna 85
miljard frank, vertoont een tekort
van net geen 2 miljard en... bedraagt nog geen 5 % van de Belgische begroting! Of wat men met
,.Vlaamse zelfstandigheid" bedoelt. Een lachertje dus.
Afgesproken was dat Geens een
korte inleiding zou houden, waarna begrotingsminister Waltniel de
nodige uitleg zou geven. Het scenario werd echter verstoord:,, President" Geens deed zowat alles
zelf.
Dinsdag blokletterde de liberale
krant ,,Het l^aatste Nieuws" op de
eerste bladzijde: ,,PVV-ministers
zijn het beu. ,,Alle macht aan
Geens" binnen Vlaamse regering
onduldbaar". Naar verluidt zijn de
liberalen de ego-tripperij van
Gaston Geens inderdaad meer dan
zat. De haat van de drie PVVeksellenties tegen Godfather
Geens is door dit jongste incident
nog toegenomen. De liberalen zouden zelfs akties plannen om Geens
op hun beurt een loer te draaien.
Eigenlijk krijgen de PVV-ers niet
meer dan hun verdiende loon. Zij
zijn er mee verantwoordelijk voor
dat de CVP met Geens alles dikteert in die Vlaamse regering. Zij
hadden nochtans de kans om de
machtsgeile Geens te counteren
door te eisen dat ook de tweede
Vlaamse regering een evenredig
samengesteld zou zijn, bestaande
uit vertegenwoordigers van alle
Vlaamse partijen. In oktober '85 kozen de liberalen echter voor een
koalitie met uitsluitend de CVP,
omdat zij daardoor één ministerpostje bijkregen. Deze gulzigheid
breekt de PVV nu erg zuur op.

m\
Jaak Gabriels op collokwium over Limburgse rel(onversie:

VAKBEWEGING
m
In tegenstellirtg tot de
daling van het aantal gesyndikeerden in de meeste Europese
landen kunnen de Bel^sche vakbewegingen hun ledenaaital behouden. Deze unieke evolutie
wordt verklaard door de feitelijke
manopoliepositiedK de vakbonden op een aantal vlakken van
sociaal dienstbetoon en rechtsbegelekling hebben. Nonmierwijze zijn derg^ijke taken aan de
overheid toevertrouwd. Daartoe
is de Belgische ovahad echter
teondoonachtigentegAuiokratiseerd. Dat stelt de Leuvense
professor Jan Bundervoet in een
recent verschenen rapport.

„Rekonvetsie zwakke
regio's door afschaffing
Waaise priviieges"
digheid versterken Nieuwe initiatie-

„Het wegvloeien van Vlaams geld naar Wallonië, jaar-ven zullen groeien Volgens De
Clerck is dit proces reeds aan de
lijkse transfert van zo'n 150 a 200 miljard, wordt in de gang,
op alle niveau's wordt aan
zwakste Vlaamse regio's het hardst gevoeld. Het is dat Limburg gewerkt Dit moet resultaat
geld waarmee de Westhoek, Turnhout en Limburg ge- opleveren
holpen hadden kunnen worden... Na 150 jaar Assepoes Het ,,groot helpt klein"-pnncipe
geweest te zijn moet Limburg eindelijk de Vlaamse prin- werd bij de Nederlandse mijnsiuitingen door het DSM-koncern toegeses worden I" Met deze woorden besloot VU-fraktieleiderpast Toch mogen we DSM met te
Jaak Gabriels zaterdag het VU-collokwium rond het the- snel citeren als voorbeeld voor de
Limburgse rekonversie, aldus Urma „Rekonversie voor de KS en voor Limburg".
E problematiek van de Limburgse steenkoolmijnen is
ontegensprekelijk vertran
den aan het begnp „rekonversie"
Ook het aktiekomitee „Red Onze
Mijnen" en VU-Limburg, de organisatoren van dit collokwium delen deze visie Op 22 februari organiseerden ZIJ een kolentnbunaal waarvoor
het behoud van de mijnen werd gepleit (zie ook WIJ van 27 februan II)
In aansluiting hierop kwam zaterdag
het thema rekonversie aan de beurt.
Zes sprekers uit de bankwereld,
het bedrijfsleven en de politiek gaven hun visie op de Limburgse ekonomie, rekonversie, innovatie en toekomst Een interessant gezelschap,
dat voor een boeiende studiedag
borg stond.

D

Toekomstgericht
werken
Voor René Cresens (account officer bij de ASLK) heeft Limburg heel
wat troeven in handen een gunstige ligging, een lage loonkost, toenstische voordelen en zelfs expansiemogelijkheden voor de landbouw
Het investeringsklimaat dient echter grotendeels door de Limburgers
zelf te worden bepaald Limburg
mag het eigen lot met meer verbinden aan de ^ood-will van grote
franstalige holdings, maar moet zelf
de mouwen oprollen
Het scheppen van een gunstig investeringklimaat waar nieuwe initiatieven kunnen gedijen is de opdracht
van het onderwijs en het Limburgs
bedrijfsleven Dit werd door alle
sprekers onderschreven Prof Piet
Van Leeuwen (Post Univ Centrum
adviesbureau Focus) onderstreepte
daarbij de lage scholings- en specialisatiegraad, in het bijzonder bij migrantenkinderen Bijkomende inspanningen om deze groep aansluiting te geven bij de arbeidsvraag, zijn
geweest

Innovatie
konkreet bekeken
Prof Van Leeuwen baseerde zijn
toespraak op het rapport ,,lndustrievitalisenng Genk" dat hij schreef in
opdracht van het Genkse gemeentebestuur HIJ formuleerde de rol van
de diverse partijen die bij het vernieuwingsproces betrokken zijn
De lokale overheden kunnen projekten opsporen en naar hun gemeenten toehalen door bijvoorbeeld
infrastruktuur en bedrijvencentra te
voorzien Een gemeente moet zichzelf ,.verkopen" Het bedrijfsleven

kan samenwerken om KMO's van
de grond te krijgen en te begeleiden
Werkgevers en werknemers moeten
de nodige impulsen geven om vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt
(vooral kwalitatief) in overeenstemming te brengen Beide hebben er
belang biji Innovatie groeit in de
eerste plaats in KMO's Samenwerking IS geboden om risikomijdend
gedrag uit te schakelen

Groot lielpt klein
De grote bednjyen, aldus van
Leeuwen, kunnen de kleinere op
verschillende manieren helpen
groeien Frans de Clerck, PRdirekteur bij Philips verduidelijkte op
welke wijze Philips dit in de praktijk
in Limburg realiseert Hij ziet de toekomst hoopvol tegemoet Niet alleen
zal ook Limburg profiteren van een
hernieuwde ekonomische groei, de
huidige sociale knsis kan, zoals in
het verleden vaak het geval is geweest, de kreativiteit en de zelfstan-

baan Grognard (KS-kaderlid en
WB) In Nederland werd dit proces
gerealiseerd bij hoge ekonomische
groei en een grote investeringsbereidheid Bovendien was de diversifikatie (het produceren van nieuwe
produkten en/of volgens nieuwe metodes) binnen de Dutch State Mines
al 20 jaar eerder gestart en hielp het
Hollandse aardgas de overgang
naar petro-chemische nijverheid versnellen

In Limburg kan ook de KS een belangrijke rol spelen in het rekonversieproces, zo besloot hij, op voorwaarde dat er een dynamisch management wordt geïnstalleerd
Ann Gysen (VU-Genk) trad dit
besluit krachtig bij Het wordt tijd dat
KS geleid wordt door managers i p v
door manonetten' Hetgeen tot nu tot
ontwikkeld werd op het vlak van diversifikatie is ontgoochelend, zowel
voor de KS-direktie als voor de Limburgse GOM En dat tenwijl het Limburg Universitair Centrum zich aanbiedt om dit proces te ondersteunen
Het zelf produceren van materialen

1 p V ze in het buitenland of in Wallonië te bestellen dient te worden onderzocht De KS moet alle projekten
die op steenkoolproduktie of mijntechmek toepasbaar zijn zelf of helpen ontwikkelen

Waalse rem
op Limburgse
rekonversie
De grootste demper op de welvaart in de zwakke Vlaamse regio's
ligt met bij die regio's zelf, maar in
Wallonië Limburg, de Westhoek,
Turnhout en het Hageland zijn de
exponent geworden van decennia
lange onrechtmatige verdeling van
alle overheidsmiddelen in dit land
Jaak Gabriels, fraktievoorzitter van
de VU in de Kamer, wees er op dat
aan het rekonversieproces, of in het
algemeen, het regionaal ekonomisch beleid van de overheid, heel
wat politieke aspekten verbonden
zijn
Gezien de sociaal-ekonomische
noodsituatie in Limburg staat het
voor Gabriels als een paal boven water dat de mijnaktiviteit en de hierop
geënte werkgelegenheid in stand
moet worden gehouden Hij bedankte dan ook de Limburgse bisschop
die zich verleden week in dezelfde
zin uitsprak De vraag naar de middelen om de mijnen én de rekonversie te betalen is gauw t)eantwoord,
er IS met eens een verhoging van de
overheidsuitgaven voor nodig Wel
dienen een aantal bestaande privileges afgebouwd, evenals de schandalige wanverhouding in de besteding van overheidsmiddelen tussen
Vlaanderen en Wallonië Ook nu nog
profiteren de Waalse politici van de
ellende van de mijnwerkers om hun
eigen egoïsme voorop te stellen Bewijze de ,,geheime" regenngsnota
waarin klaar en duidelijk staat dat,
als er nationaal geld voor KS wordt
voorzien, er evenveel naar het Waalse staal moet toevloeien

Wanneer bijkomende inspanningen van onderwijs en vorming worden gevraagd, hetgeen ook volgens
Gabnels nodig is, dan kunnen die
zonder moeite worden gefinancierd
uit de 7 miljard die het onderwijs jaarlijks meer kost aan de schatkist Zeven miljard meer, voor minder leerlingen en minder resultaat Belangrijke en dnngende infrastruktuurwerken kunnen worden t)etaald door
een (klein) deel van de middelen die
voor de havens en de Waalse
,,kunstwerken" worden voorzien in
Limburg te investeren Ook bij overheidsbestellingen valt Limburg (en
Vlaanderen) te vaak uit de boot de
,,Goede Vrijdag-telexen", de legerkompensaties waar een aantal Limburgse bedrijven al jaren op gedane
beloftes wachten, een projekt voor
300 werkplaatsen bij Sint-Truiden
dat nu al twee jaar in Brussel wordt
geblokkeerd de lijst wordt steeds
langer, aldus Gabnels En hij besloot
deze leerrijke studiedag ,,We zullen
aan de borden van de Limburgse
grens nog een leuze toevoegen de
Limburgers heten u welkom, geen
Tot zolang «Brussel» bij monde van Wilfried Martens met net verlossenae
woorden meer maar daden "
woord spreekt blijven de mijnen dicht Dat mag misschien wel de enige zekerheid zijn, voorlopig althans'
S. Ector

De vaktjeweging is ontstaan
als een vereniging van werknemers die nch engageerden om
samen hun persoonlijk lot te verbeteren. In België worden gesyrh
dikeerden nu meer en meer een
soort klienten van een servicegerichte instelling. Aangezien ze
in het Belgische zuilenapparaat
belangrijke praities ingenomen
hebben, leiden ze niet onder het
feit dat ze hun eisenpakket niet
'M- meer kunnen doordrukken.
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VS LANDBOUW

''41' m
Ondanks de dalende
dollarkoers, komt de VSgraaneksport niet van de grond.
Tegelijkertijd liggen de graanprij. zen 5 tot 15% onder die van het
evenmin rooskleurige 1985.
Daarenboven wordt de Amerikaanse boer met stijgende voedselimport gekonfronteerd.
We kunnen dus van een
mislukking van Het VSlandbouwbeleid spreken. Vorig
jaar nog veritondigde president
Reagan dat men de dalende
graanprijzen zijn vrije loop moest
^ laten gaan, zodat de Amerikaan'
se landbouwsektor opnieuw
\^, kompetitief zou worden. In de
". huidige situatie van een overaanbod op de graanmarict overteven
alleen de landbouwers die hun
\
produkten en hun maritten gediversifieerd hebben.
""

In het kader van deze zich herstrukturerende landbouwmarkt
gooit Reagan nu een slorigde 750
miljoen dollar tegen een ambiV tieus eksportpromotieplan. Deze
"*' is er uiteraard niet op gericht de
markt te verstoren, maar is
slechts een tegenmaatregel te:: gen de oneerlijke EG^
konkunentie, Mus nog Reagan.

LIBIË
m
Niet ^leende Belgische
regering is er nog met in
geslaagd een begroting klaar te
stonten. De Libische regenng is
in het zelfde bedje ziek. Datishet
gevolg van de moeilijkheden die
de Libische regering ondervindt
ten gevolge van de gedaalde
olieinkomsten.
Toch kan Libie nog kredietwaardig genoemd worden tegenover haar buitenlandse schuldei..-i-isers, hoofdzakelijk Europese landen overigens. Het gevaar
bestaat echter dat Libie de terugbetaling van haar schulden staakt
tegenover de Europese landen
die tegen haar maatregelen nemen. Italië en de DDR hebben
met dat probleem af te rekenen.
De impakt van de VSmaatregelen is trouwens bepertct
in Libie. Een groots opgevat projekt van watervoorziening kan bijvoorbeeld doorgang vinden, ondanks het zich terugtrekken van
Amenkaanse troepen.
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Een politieke noodzaak:

„Opsplitsing van de
openbare Icredietinstellingen"
de de toenmalige minister van Fi-

Federaliseren is meer dan het louter overtievelen van bevoegdheden van het cen- nancien dat met de oprichting van
opentiare kredietrale naar het gewestelijke niveau. Het is evenzeer het scheppen van instellingen gewestelijke
tinstellingen in de weg staat
waarmee de uitoefening van de overgehevelde bevoegdheden werkelijkheid kan
Volgens de initiatiefnemers moet
in eerste instantie het regionale
worden. Prioriteit hierbij vormen de financiële instellingen.
aandeel op de verworven en besteVandaar dat de kamerleden André De Beul, Hugo Schiltz en Franz Vansteen- de middelen van beide instellingen
kiste een wetsvoorstel indienden om de ASLK en het Gemeentekrediet te splitsen nagegaan worden Eens deze
boekhoudkundige operatie beëinen aldus Vlaanderen en Wallonië eigen financiële instellingen te verschaffen.
digd kan overgegaan worden tot de
ET IS een feit dat de lokaliseerbare kredietverlening
van de openbare kredie
tinstellingen — in het bijzonder dus
de ASLK en het Gemeentekrediet
— aktiviteiten beslaat die vallen onder de bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten

H

niet de minste twijfel over bestaan
,,Het gehele aktiviteitsgebied van
de Spaarkas van de ASLK en het
Gemeentekrediet heeft betrekking
op aangelegenheden waarvoorde
gemeenschappen bevoegd zijn "
Het feit dat Vlaanaeren en Wal-

Willen de Vlaamse en Waalse regering hun zeggingskracht ten volle waarmaken, dan zim eigen financiële instellingen vereist

Zonder kuituur
geen Vlaming

De bekroning
Nemen we bvb het investeringsbeleid Dit vergt ofwel het heffen
van nieuwe belastingen ofwel het
aangaan van leningen Het lijkt de
drie VU-ondertekenaars een normaal verlengstuk van de gewestelijke verantwoordelijkheid, dat hierbij beroep wordt gedaan op de financiële middelen van de gemeenschap in plaats van op deze
van de centrale staat Anderzijds is
het een normale uiting van autonomie dat een deel van de spaarinspanning bij voorrang voor intiatieven van de eigen gemeenschap wordt aangewend
Er is echter meer Het bestaan
van eigen financiële instellingen
betekent de bekroning van de effektieve verwezenlijking van overgedragen bevoegdheden ,,Talloze aangelegenheden waarvoor
Vlamingen en Wallonië bevoegd
zijn, hebben een weerslag op de
aktiviteiten van de financiële instellingen of vergen een tussenkomst
van deze instellingen om de bevoegdheden operationeel te maksin " De voornaamste zijn de opdrachten inzake onderwijs, de sociale huisvesting, de gezondheidszorg, deOCMW's, het waterbeleid,
de gewestelijke ekonomische
ekspansie, de elektriciteits- en gasvoorziening, het toegepast wetenschappelijk onderzoek en de toelagen voor werken uitgevoerd door
provincies, gemeenten en andere
openbare rechtspersonen
Deze opsomming laat er volgens
De Beul, Schiltz en Vansteenkiste
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vervanging van de unitaire door de
gewestelijke instellingen
lonië eveneens bevoegd zijn over
De Vlaamse Gemeenschap en
de gewestelijke aspekten van de het Waals Gewest dienen hiertoe
kredietpolitiek rechtvaardigt vol- een dekreet uifte vaardigen, dat de
doende de overname van de funk- eigen financiële instelling(en) reg
ties van de Spaarkas van de ASLK lementeert In samenwerking met
en van het Gemeentekrediet door de centrale overheid moeten tege
een Vlaamse en een Waalse instel- lijkertijd de regels vastgelegd woi
ling Trouwens, reeds in 1981 stel- den, die de samenwerking van ht

K kan m \\ niet voorstel len dat
in 1986 de toekenning van
een dekoratie nog kan leiden tot een demonstratie van
ptetlutttgheid en Vlaamse kruipengheid Ik dacht dat de generatie van minister Dewael de
historische serviele latenmentaiiteit defmtttef achter de rug
had Ik ben te optimistisch geweest "
Na deze inleiding wist de Kuftuurminister reeds hoe laat het
was Hugo Schiltz aarzelde
met, onmiddellijk de vmger op
de echte wonde te leggen , De
intrekking van de aan Bert Peleman toegekende onderscheiding legtbloot datde Vlaamse
meerderheid nog steeds met tn
staat IS zich te doen eerbiedigen "
Er was het verzet van een
klem groepje kommunisftsch
geïnspireerde oud-weerstanders Êrwas de onverdraagzame en demagogische stemmingmakerij in de Franstalige
pers Erwasdeinterpeltatievan
een Frankofoor» parlementslid
Bovenal echter was er ~
vooreerst — een Nederlandstalige Eerste minister, die de gang
van zaken zonodig moest be

I

treuren en aanoud-minister Po
ma vragen om in te grijj[>en Haü
hij met even goed kunrïen stef'
len dat de Vlaamse regering de
beslissing tot onderscheiding
van Peleman had genomen en
dat deze ierzake autonoom
optrad'^
Bovenal echter was er — vervolgens ~ een kersverse Kut-

H Schiltz
serviele
laten mentaliteit

tuurmimster die als , ijvenge,
ürjitaire schooljongen" braafjes
ingirtg op höt vefzoek van premier Martens Als hêt argument
wist hij stechts de rechtsstaat te
verzinnen Het argument dat
tetkens opnieuw bovenkomt,
wan*>eer de Vlamingen op de
knieèn moeleti „Wanneer de
Eerste mmister de wettelijkheid
echt beiahgrijk vindt, dan moet
hijzelf maar de verantwoordelijkheid nemen Zi|n Waafse ministers taat hij echter wel onwettelijke daden stellen in de Waalse Gewestraad De Gemeenschapsminister was het aan
niemand verplicht, op het voorstel van de Eerste minister in te
gaan H ij is enkel aan de Vlaamse Raad verantwoording verschuldigd '
een overijverige, unitaire
schooljongen „Als dit de bekroning ia van de lange strijd
voor Vlaams zelfbestuur dan ts
een nieuw radikalisme in Vlaanderen zelf nodig De minister
van Kuituur mist Vlaamse fierheid HIJ heeft geen kuituur en
IS geen Vlaming Hij moe! uit de
Vlaamse regering verdwijnen
indien de^e regering autonoom
en Vlaams wiï zijn

Samen met A De Beul en H
Schiltz wil F Vansteenkiste aan de
kar duwen voor een eigen Vlaamse financiële instellina

Brusselse deel van de Spaarkas
van de ASLK en van het Gemeentekrediet met de respektievelijke
Vlaamse of Waalse financiële instellingen bepalen
De drie VU-kamerleden zijn van
oordeel dat de betrokken rijksinstellingen moeten worden opgeheven Dit,,,om de mogelijkheid te
voorkomen dat de financiële instellingen zich zouden voegen bovenop de bestaande openbare kredietinstellingen" In het geval van
de ASLK is hiervoor een gewone
wet vereist In het geval van het Gemeentekrediet een statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering
Eens als deze juridische stappen gezet komt de verantwoordelijkheid over de bevoegdheid
en de middelen van de ASLK en
het Gemeentekrediet te liggen bij
de eigen financiële instelling van
de Vlaamse Gemeenschap en
het Waalse Gewest.
Dit wetsvoorstel van De Beul,
Schiltz en Vansteenkiste is zonder meer een must voor de effektieve verwezenlijking van het
Vlaams zelfbestuur. De goedkeuring ervan vergt slechts een
gewone meerderheid. Het kan
dus, wanneer de Vlaamse meerderheid gebruik maakt van haar
politieke macht!

Wf
18.000 zingende nationalisten

Vitamines
voor een lieei jaar
mand Preud'homme en dr. August

Antwerpen. — Het 49ste Vlaams Nationaal Zang-Borms. Jef van Hoof, de honderd
geleden geboren Vlaamse
feest is andermaal een topper van formaat geworden.jaar
komponist, werd herdacht met een
Meer dan 18.000 Vlamingen vulden het Antwerpsebloemlezing uit zijn meest bekenSportpaleis tot de nok. Dit unieke feest blijft een jaar-de komposities. Muisstil werd het
toen de presentator de herdenking
lijks hartverwarmend hoogtepunt.
van Preud'homme inzette met het
Eén zaak is duidelijk gebleken: de doemdenkers dievers: Want werkzaam als het
stervend zaad dat groeikracht
beweren dat de Vlaamse Beweging slaapt of op ster-geeft
en leven, is ons — als ergoed
ven ligt, hebben het verkeerd voor. Het strijdbaar en-en legaat dat boven dood en sterven staat — zijn eeuwig lied gebletoesiasme van de duizenden was zo voelbaar!
E massa werd tijdens het
voorprogramma
reeds
goed opgewarmd. De
jeugdmuzlekkapellen brachten er
de sfeer in. En of er sfeer was! leder jaar opnieuw treft het ons hoe
de gevoelens op zo'n bijeenkomst
kunnen afwisselen: strijdbaarheid,
humor, samenhorigheid maar ook
ontroering. Het ene ogenblik barst
het Sportpaleis, even later is het er
ingetogen stil.

D

Tine en Francis

gisseerd door Hemnan Slagmulder.
De echte vedetten blijven natuurlijk
de duizenden aanwezigen, die in
de samenzang hun ziel uitzingen.
Onder die aanwezigen zowat alle vu-parlementsleden samen met
tientallen VU-burgemeesters, schepenen, en -raadsleden in provincies en gemeenten. De sekretaris van de CVP en kamerlid Eric
van Rompuy deden een vergeefse
poging om de verloren Vlaamse
eer van hun partij redden. (De ongeveer
90
overige
CVP-

ven!". Rechtstaand zongen de
mensen zijn bekende „Kempenland".

Tine Ruysschaert droeg op ongeëvenaarde wijze het gedicht van
Willem Elsschot over August
Borms voor. Zo intiem hebben wij
de duizenden op een Zangfeest
nog maar zelden geweten, vooral
toen zij bij de levensgrote beeltenis

van de vermoorde nationalist een
roos neerlegde.

Dewael
Biezonder geslaagd was ook de
alternatieve tekst op het welbekende volksliedje ,,Het loze vissertje":
,,Het loze, boze ministertje". Bedoeld werd natuurlijk de PVV-er
Dewael, die de letterkundige Bert
Peleman zijn ridderorde ontnam.
Ongenadig werd dit onbekwaam
heerschap in vlijmscherpe verzen
op de korrel genomen. De sarkastische tekst sneed door merg en

been. Zonde eigenlijk dat de betrokkene dit liedje niet te horen
kreeg. Van de bijna 20.000 aanwezigen verdiende onze ,,kultuurminister" alvast een ,,nationale onderscheiding der pietluttigheid".
Wanneer het Zangfeest naar zijn
einde liep, dan voelde men dat de
batterijen weer zijn opgeladen. De
vitamines, opgedaan tijdens dit
suksesvolle feest, heipen hopelijk
de strijd van alle dag verder te zetten. Tot de,,vreemde heersers" uit
dit land van ons echt verdreven
^'J"'

l^ark Demesmaeker

ANZ-voorzitter Valeer Portier:

„ Veilig huls
voor gans ons Volk"
pisch Belgische ,,diepvriezer" is
geworden. Natuurlijk zijn de ekonoHet valt op hoe de toch niet meer zo jonge Valeer Pormische en sociale problemen betier er steeds weer in slaagt om op bevattelijke en doorlangrijk! Maar wij willen dat de
dringende wijze de belangrijkste Vlaamse aktiepunten
staatshervorming én de sociaalaan te stippen. En hoe hij tevens begeesterend oproept
ekonomische problemen samen
de bakens te verzetten en uit te kijken naar het Vlaan-worden opgelost in een ver doorgedreven konfederale staat! (...)
deren van morgen.
kan men verdedigen dat
De markantste uitspraken brengen wij hieronder. eenHoe
Waal per jaar 4.000 frank méér

Een schitterende Tine Ruysschaert

De twee woordkunstenaars Tine
Ruysschaert en Francis Verdoodt
leverden een bijzonder fraaie
prestatie. Zij brachten de mooie
bindteksten van Jos van der Veken
en Herman Vos rond het centrale
tema ,,Geen vreemden tot heersers in 't land" tot leven. Zij deden
dit uitstekend. Alle medewerkers
aan dit Zangfeest, en dat zijn er
heus te veel om op te noemen, verdienen trouwens een pluim. Zij
zorgden voor een drie uur durend
afwisselend spektakel, puik gere-

Veertigjaar na de moord op dr.
August Borms blijft liet Icnappe gedicht van Wiilem Elsscliot ontzettend al<tueei:
„Gij dacht, o lijdzaam volk, dat
't gruwelijk getij
der oude tyrrannie voor immer
was voorbij.
Weet nu dan dat uw stem door
niemand wordt aanhoord.
Zolang gij stamelend bidt of
bedelt bij de poort."
parlementsleden waren verhinderd
door jubilea, pensenkermissen en
sire-schietingen... Het zou hen
nochtans goed gedaan hebben.)
Want noch in de bindteksten
noch in de rede van ANZ-voorzitter
Valeer Portier werd het beschamend en zielig gekonkel van de
,.Vlaamse" ministers in de Belgische én Vlaamse regering
gespaard.
Zeer aangrijpend waren de in
memoria voor Jef van Hoof, Ar-

Je weet niet hoe het nog bestaat
maar francofone parasieten in de staat
zetten Vlaamse ministers naar hun hand
ja, dat doen zij met sukses, de vreemden
de heersers en hun koelies in dit land
Herman Vos

V

LAANDEREN is vèèk een
bezet land geweest. En élke bezetting was ons noodlottig. Het is een mirakel dat ons
Volk nog bestaat en dat het nog zijn
eigen taal kan spreken. (...)
Toch zijn de Vlamingen de meerderheid geworden, zij het dan een
meerderheid zonder politieke
macht. Door een slechte staatshervorming, tot stand gekomen met de
medeplichtige hulp van Vlamingen, werd deze meerderheid onmondig gemaakt. Wie nu nog durft
beweren dat ons Volk geen Staat
moet worden,—omdat de Vlamingen zogenaamd hun rechten kunnen afdwingen door hun meerderheid — die beliegt en bedriegt ons
Volk. (...)

beschouwen als een stap naar volledige zelfstandigheid. (.")
Wij blijven dus pleiten voor een
realistische Vlaamse Beweging die
geen énkel beginselpunt verandert, maar zich welbewust aanpast
aan gewijzigde tijdsomstandigheden. Ook in ónze beweging kunnen
realiteiten sterker zijn dan woorden. Ook in ónze beweging kunnen
principes niet altijd ten volle stand
houden tegen feiten. (...)

Konfederale staat
Met de drogreden dat eerst orde
op zaken moet gesteld worden in
het ekonomisch leven en dat eerst
het werkloosheidsprobleem moet
worden opgelost, steekt men de
staatshervorming nog maar eens
in de koelkast die eigenlijk een ty-

Pragmatisch
aanpassen
Terecht kan de vraag gesteld
worden of er in de huidige Vlaamse Beweging wel voldoende écht
staatkundig besef is gegroeid.
Denken wij — ook nü nog I — niet
al te veel als mensen die te lang in
de oppositie zijn geweest. (...) Het
wordt de hoogste tijd dat de Vlaamse Beweging alle haalbare ojektieven op een pragmatische wijze benadert. Zélfs als deze objektieven
ons voorlopig geen volledige voldoening schenken, moeten wij ze

Dr. jur. Valeer Portier, algemeen
voorzitter van hetANZ: „Hoe strijdvaardig zij ook mag blijven, de
Vlaamse Beweging l\AOET ook
WIJS GENOEG zijn om vooral met
de realiteit te leven en niet met de
droom alleen!"

ontvangt dan een Vlaming, wanneer de dotaties van de centrale regering overgeheveld worden naar
de gewesten ? Aldus steelt Wallonië per jaar 16 miljard van de Vlamingen. (...) Vlaanderen wordt
door Wallonië leeggestolen met
schuldige medeplichtigheid van
Vlaamse ministers. (...)

Zwijgen
over fatsoen
Men praat over de katastrofale
deficitaire toestand vand onze
openbare financiën... Maar welke
partijen en welke politici hebben
ons zo ver gebracht? De koopkracht van ons Volk (vooral dan van
de gezinnen!), dié is katastrofaal I
(...)
Over het probleem van de amnestie kan ik kort zijn. Het zal de
eeuwige schande van België blijven de Vlamingen deze humanitaire eis te blijven ontzeggen. Een
land dat 40 jaar geleden een edel
mens als dr. Borms liet vermoorden, moet zwijgen over politiek fatsoen! (...)
Laten wij allen plechtig beloven... geduldig maar vastberaden,
en ieder op zijn plaats, verder te
zullen bouwen aan een zelfstandig
Vlaanderen, dat,,veilig huis voor
gans ons Volk", waar sociale rechtvaardigheid en morele onkreukbaarheid de hoogste wetten en
waarden zijn.(...)
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HET WASE VERDRIET

SrMI

Het ,,Soete Land van Waas". Tussen Lokeren en
Antwerpen. Tussen Durme en Schelde. Zo'n 44.000 ha.
De pracht van een poldergebied. De schoonheid van
een krekenlandschap. Met lange rijen hoog uitstekende
populieren. Met dorpen en gehuchten als lange
slierten.
Maar het Soete Land gaat gebukt onder verdriet.
Beton en ruilverkaveling verstikken meeren meer het
landschap. Natuurgebieden met waardevolle kreekrestanten dreigen veroordeeld tot overstromingsgebied. Het Antwerps havengebied rukt op. Het kernpark
van Doel en de chemiemastodonten drukken het gevoelen van veiligheid.
ET lede ogen ziet de
Waaslander zijn mooie
omgeving aftakelen.
Maar ook zijn welvaart en welzijn. De werkloosheid nam met
rasse schreden toe. De recente lichte daling stemt weinig
hoopvol. De vooruitzichten inzake tewerkstelling blijven al te
somber.
Traditionele sektoren als
scheepsbouw, tekstiel, metaal
en bouw krijgen steeds zware
slagen. Schrijnend was de slui-

ting van Nobels-Peelman, meteen het verlies van hun broodwinning. De faling van Cockehll
Yards joeg dan weer vele Wase pendelaars de straat op. En
nog is het leed van de scheepsbouw niet geleden...
Dit 1 mei-dossiertje belicht
slechts enkele aspekten. De
scheepsbouw, het zwaar getroffen Lokeren, het geknoei
met het landschap... Stuk voor
stuk zorgwekkende dossiers,
die nochtans een totaal ander

Na Cockerill-Yards...
Begin deze week besteedde de VU-raad van het arrondissement aandacht aan de toekomst van de
scheepsbouw in het Waasland. De motie luidde kort en
krachtig: behoud van een levenskrachtige scheepsbouw te Temse, onmiddellijke uitkering van de voorziene kredieten, bij eventuele afslanking dezelfde sociale begeleiding als in de staalsektor en vervangende tewerkstelling.
Nog is het zware leed van Cockerill-Yards niet geleden, of de scheepsbouw krijgt het opnieuw hard te verduren.
E aanhoudende moeilijkheBoelwerf deed een bod op de akden in het internationaal tiva van Cockerill-Yards. De sektor
zeevervoer en de zware werd geherstruktureerd. Nog zo'n
konkurrentie vanuit het Verre 3000 arbeidsplaatsen, verdeeld
Oosten zijn niet vreemd aan de krisls in de scheepsbouw. Maar de
wijze waarop de centrale regeringen dit dossier aanpakken, getuigt
van een anti-Vlaamse en a-sociale
lichtzinnigheid.
In 1979 reeds werd het studiebureau Mc KInsey belast met een onderzoek van de sektor. Belangrijkste besluit was een samenwerking tussen Cockerill-Yards en
Boelwerf. Zo ver kwam het echter
nooit...

D

Twee maten...
In zijn herstruktureringsplan,
met de samenvoeging van beide
werven, koppelde Ekonomieminister Eyskens overheidssteun aan
een inivenng van het personeel van
Cockerill-Yards. Het kwam tot een
konfrontatie tussen werknemers
en regenng. Deze hield echter het
been stijf, weigerde de staatsteun
en liet Cockerill-Yards in faling
gaan. Het was begin 1982...
Cockerill-Sambre kreeg volop miljarden zonder dat er bereidheid getoond werd om over inlevering te
praten.
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uitzicht kunnen krijgen. Aldus
stelde de VU van het arrondissement Sint-Nikiaas vorig jaar
op een perskonferentie. „Het

over Temse en Hoboken, bleven
behouden.
Minister Eyskens motiveerde
een en ander: ,,Eris maar één alternatief. Ofwel behouden wij de
gezonde kern, ofwel doet ons land
met meer aan scheepsbouw en dit
zou nefast zijn".

...nefast?!
De katastrofale sluiting van
Cockerill-Yards moest dus lelden
tot de redding van de sektor en een
deel van de arbeidskrachten. Vandaag Is dit steeds een vraagteken.
De krisis m de scheepsbouw
woekert verder. Ook bij Boelwerf.
En naar de politieke opties van de
regering heeft men het raden.
Dat de lange termijn-beslissing
nog even aansleept, tot daar toe.
Onbegrijpelijk is dat zelfs de normale beslissingen uitblijven. Het
toestaan van scheepskredieten

Waasland heeft troeven. Deze
moeten waargemaakt worden.
En dit kan, mits een eigen
Vlaamse aanpak, een dinami-

sche aanpak die Vlaams geld in
Vlaamse handen houdt en eerbied opbrengt voor de leefomgeving".

Sint-Nikiaas in eijfers
Aantaf Snwonere
Aantal sfeztnnen

»12.227

'2,362
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voor de ombouw van een baggerschip en de bouw van twee produkttankers kan toch geen probleem zijn. De gelden zijn voorzien,
de bouw van een baggerschip kadert volkomen binnen de doelstel-

lingen van het scheepskrediet en
de bouwvan schepen in eigen beheer is een traditie binnen de innoverende scheepsbouw.
Het is onverantwoord, beide dossiers op de lange baan te schuiven.
De rendabiliteit van de werf komt in
gevaar. Een aantal ateliers werd
gesloten, gedeeltelijke werkloosheid onvermijdbaar.

Behoud prioritair
Het IS met helemaal denkbeeldig
dat de regering tijdens haar konklaaf wil komen tot een superkoppeling, waarbij het lot van de
scheepsbouw gekoppeld wordt
aan de andere nationale sektoren
en de begrotingsdiskussie.
Voor de VU van Sint-Niklaas
staat het behoud van de scheepsbouw pnoritair. Een kompensatiekoehandel wordt in alle toonaarden
afgezworen. De zeescheepsbouw
met zijn specifiek financieringsmechanisme moet apart bekeken.
Mocht de regering toch besluiten
tot een nieuwe afslanking als voorwaarde om het voortbestaan te
waarborgen, dan staat de VU onverbiddelijk op een sociale begeleiding zoals in de staalsektor: ,,Een
Vlaamse Boelarbeider is zo goed
als een Waalse metallo"!

0'
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De pracht van de Wase Polders

Een minder fraai verliaai
Bij het overlopen van de vele milieudossiers die het
Waasland treffen, zou je haast gaan denken: straks rest
dit arrondissement slechts de grootste markt van het
land.
Meer dan eens zijn de Waaslanders in het verzet
moeten gaan voor het behoud en de redding van hun
prachtig landschap en inzonderheid hun vruchtbare
landbouwgronden.
E grote ring rond Antwerpen
is al een oud zeer. Goedgekeurd in 1974, werden niet
minder dan 12.000 bezwaarschriften ingediend. Vooral omwille van
de onverantwoorde inneming van
landbouwgronden en de schending van het landschap.
Het protest leidde tot een herdenking van het trajekt. Maar het
gedeelte van de E 3-Haasdonk tot
de Ekspressweg bleef behouden.
Meteen ook alle bezwaren.

D

Stort Tielrode: neen
Volgens de Wase VU kan het
nochtans heel wat eenvoudiger.
Gewoon door de verbinding met de
Liefkenshoektunnelie laten verlopen langs de weliswaar aan te passen bestaande infrastruktuur.
Een ander probleem dat het
Waasland in de ban houdt, is de
stortproblematiek. Sedert de Oostvlaamse bestendige deputatie de
stortplaats van Sint-Gillis verhuurde voor Sidmar-afval, weten de
Wase gemeenten geen blijf meer
met het huisvuil.
De Interkommunale dacht eerst
aan Tielrode. Verzet kelderde deze idee, waarna vele andere mogelijkheden werden onderzocht. Uiteindelijk belandde men bij het stort

Dode mus
Binnen het bestek van deze bijdrage IS een uitgebreide behandeling van de ontwikkeling van de Linkeroever uitgesloten. Steeds stelde de VU dat de zware offers die
het Wase volk hiervoor gebracht
heeft, zo snel mogelijk dienden te
renderen.
Maar het is verdacht stil geworden rond deze kwestie, die jarenlang het Waasland in rep en roer
zette.
Zo stil, dat de indertijd opgerichte dienst Linkerscheldeoeverontwikkeling vandaag totaal uitgehold is. De bevoegdheden zijn
weer weg uit het Waasland,
meestal richting Brussel of Gent
Gebleven zijn de naweeën van de
vele onteigeningen.
De benaming ,,Antwerpse
Waaslandhaven" lijkt dan ook weinig gepast. Met een dode mus sust
men de Waaslander met langer.

van de interkommunale DenderDurme-Schelde, dat zich zwaar
laat betalen.
De VU is van oordeel dat de verantwoordelijken dringend samen
rond tafel moeten, in plaats van de

bouw worden aangetast terwijl ook
de bufferzone verdwijnt tegen de
métallurige van Hoboken. De veiligheid komt er trouwens geen stap
verder mee. Hiervoor is een algemene dijkversterking of een
stormstuw vereist.
Ook de ruilverkaveling weegt
nog steeds op het landschap. Zo te
Meerdonk, waar het opvullen van
enkele kreekrestanten gepland is.
Dit zijn relatief kleine, tot 25 m brede en enkele honderden meter lange oude getijdegeulen die ontstonden bij dijkdoorbraken en overstromingen in de 16e en 17e eeuw.
Landschappelijk, ekologisch en
kultuur-historisch zijn ze zeer waardevol. Deze zorg werd nu aanhangig gemaakt in de Vlaamse Raad.

kop in 't zand te steken. Als oplossing suggereert zij een uitbouw van
de selektieve behandeling met rekuperatie, een onderzoek naar de
oprichting van een afvalverwerkend bedrijf op de industrieterreinen van Linkeroever en naar een
geschikt terrein voor het gekontroleer bovengronds storten, eventueel ook op de Linkeroever.

Potpolder: neen
De schoonheid van het krekenlandschap mag niet vernield worden omwille van het Sigmaplan.
Het is onaanvaardbaar, de polders
van Kruibeke en het Rupelmondse
tot overstromingsgebied om te vormen. Natuur, rekreatie en land-

VU-parlementslid Nelly Maes is
sinds Jaar en dag in de weervoorde
verdediging van de rechtmatige
belangen van haar stuk en de mensen die er wonen. Dit Waaslanddossier werd grotendeels samengesteld aan de hand van haar parlementair werk en het studiewerk
van het arrondissementeel bestuur
van Sint-Niklaas.

Lokeren driemaal zonder steun

iVoebel ..iieidere water
»

Lokeren en omgeving bekleden een aparte plaats
binnen het arrondissement Sint-Niklaas. Niet alleen
omdat het landschappelijk thuishoort in de ScheldeDurme-streek. maar vooral omdat het sociaalekonomisch de zwaarste klappen kreeg.
Ergens lazen we dat lokeren,,heldere water" zou
betekenen. Vandaag is dit heldere water erg troebel...
IJDENS
de
periode
1979-1983 daalde de werkgelegenheid in de sekundaire sektor met 17,9 % in SintNiklaas. Dramatisch was de terug-

T

loop vooral in de tekstiel, konfektie
en bouw. Sektoren die vooral in het
Lokerse gevestigd zijn.
In 1976 zorgden zij samen voor
47,4 % van de totale tewerkstelling

in deze streek. In 1980 was dit aandeel reeds gedaald tot 38,5 % en
in 1984 verder tot 35,6 %. Het kan
dan ook met verbazen dat de werklozen van het kanton Lokeren
hoofdzakelijk uit deze sektor
komen.

Grote onrust
Vooral de snelheid waarmede
momenteel arbeidsplaatsen teloor
gaan, wekt grote onrust: 600 jobs
tijdens het jongste half jaar. Het
kanton
heeft
de
sociaalekonomische rol moeten lossen,
zowel ten opzichte van de rest van

Eerst bouwen, dan zien...
K

Oeze f0to, boordevol simboliek, is levensecht.
J0 kan dit kurleuze landschap bewonderen te
Doet: een windmolen met een reusachtige koeltoren op de achtergrond.

URIEüS is ook het
touwtrekken ror:d de
eventuele
achtste
kerncentraJe. Het uitrustingsplan 1985-1995 voorziet de
bouw ervan, en at werd het
plan reeds voorgelegd aan
het Nationaaf Komitee voor
de Energie en het Kontrotekomitee voor Gas en Elektriciteit, de regering keurde het
nog niet goed.

Ondertussen aktuaiiseerde
het Kontrolekomitee zijn advies. Zo blijkt dat Electricité
de France weigert te participeren, wat de kosten helemaal op de Belgische rekening brengt. Ook de vooruitzichten van het elektrtciteitsgebruik werden aangepast: een bijkomende afname
van 250 megawatt, tegen
1996 van 700 megawatt.
Of deze prognose steek
houdt, is een vraag. Feit is dat
zij de bouw van een centrale
van 1390 megawatt niet
rechtvaardigt.
Wanneer de regering de
achtste kerncentrale al dan
niet goedkeurt, kon minister
Maystadt niét mededelen.
Wat we wet weten: ondertussen werd de bouwaanvraag,
begin 1986, ingediend... Wie
beslist hier eigenlijk?

het arrondissement als ten opzichte van gans Vlaanderen.
Volgens Nelly Maes zou Lokeren
dan ook in aanmerking moeten komen voor het statuut van ontwikkelingszone. Temeer daar het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner er lager ligt dan in de andere
arrondissementele kantons.
Het VU-kamerlid staat evenwel
alleen. En haar eis lijkt kansloos.
Vooral sedert de toetreding van
Spanje en Portugal zijn de Europese normen tot erkenning fel verscherpt. Het Hageland en Oudenaarde vielen reeds eerder uit de
boot. Bovendien is de Europese
Kommissie weinig gretig met het
erkennen van geïsoleerde gebieden als ontwikkelingszone, terwijl
ook de gehele Oostvlaamse
tekstielzone geen genade kreeg.

Geen voordeel
Een en ander stemt de volksvertegenwoordiger erg bitter. In Wallonië woont niet minder dan 60 %
van de bevolking in ontwikkelingszones. In Vlaanderen is dit amper
22 %.
Komt hierbij dat in ons land rekonversievoordelen en tewerkstellingszones slechts binnen de grenzen van de ontwikkelingszones
aanvaard worden. Lokeren komst
dus voor geen enkel voordeel in
aanmerking.
De andere Wase verantwoordelijken legden zich hierbij reeds
neer Zij verwachten nu alle heil
van het Europees Sociaal Fonds,
een beroepsopleidingsfonds. Maar
ook dit dreigt met van een leien
dakje te lopen... Aan de vechtlust
van de Wase VU en in het bijzonder deze van Lokeren zal het
geenszins liggen.
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Jeugdjournaal
G Ned 2 - 1912
Van gewest tot gewest,
regionale info
G Ned 2 - 22 50
Den Haag vandaag

Zaterdag 3 mei
Crime Busters

Donderdag 8 mei
Zaterdag 3 mei
D BRT1 - 16 00
Beelden uit het leven, film
G BRT1 - 18 00
Tik tak en Plons,
de gekke kikker
D BRT1 - 18 10
Merlina, serie
D BRT1 - 18 35
De kleinste zwerver, serie
D BRT1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen
G BRT1 - 20 20
Terloops
G BRT 1 - 21 00
Eurovisie-songfestival
D BRT1 - 23 45
Sport op zaterdag
G Ned 1 - 18 25
Veronica sport
G Ned 1 - 20 38
Verona, satire
C Ned 1 - 23 30
Due Superpiedi Quasi Piatti, film
G Ned 2 - 1912
Dit is Disney, strips
G Ned 2 - 20 05
Oh, Lori!; show
G Ned 2 - 20 55
Cheers, serie
G Ned 2 - 21 55
Profiel, gesprek

Zondag 4 mei
G BRT1 - 11 00
Konfrontatie, debat
G BRT1 - 14 00
Kampioenschap Zurich,
reportage
G BRT1 - 15 30
Kwlzien, kooktip
G BRT1 - 15 50
60 + , seniorenmagazine
G BRT1 - 16 50
Het begon met mishandeling, serie
G BRT1 - 18 00
Tik tak en Liegebeest
G BRT1 - 18 20
Van Pool tot Evenaar, kwis
G BRT1 - 20 05
Sportweekend
G BRT1 - 20 35
Ons klein paradijs, film
D BRT 1 - 21 40
Cinemanie, filmkwis
G Ned 1 - 18 55
De fabeltjeskrant
C Ned 1 - 19 05
Kinderverhalen, film
G Ned 1 - 2010
Requiem, van A L Webber
G Ned 1 - 21 10
Jane Eyre, nieuwe sene
G Ned 1 - 22 30
Gedane zaken, praatshow
G Ned 2 - 20 20
De Spaanse Burgeroorlog, dok sene
G Ned 2 - 22 00
Spitting image, satire

IVIaandag 5 mei
G BRT1 - 18 00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
G BRT1 - 18 10
1 MEI 1986

Renee Soutendijk walst als het Amsterdamse volksmeisje Trudy met de
chef van de gestapo (Carol van Herwijnen) in ,,De IJssalon", op Ned. 1,
maandag om 20u28.
Kameleon, kindennfo
G BRT1 - 18 35
De Blauwe Planeet, strip
G BRT1 - 19 10
Allemaal beestjes
G BRT1 - 20 10
Christoffel Columbus, serie
G BRT 1 - 21 00
Wikken en wegen, info
G BRT 1 - 21 50
Villa Tempo, rock en pop
G BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19 25
Oshin, sene
G BRT2 - 20 20
Extra time
G BRT 2 - 21 35
Jeugd Rode Kruis, dok
D Ned 1 - 18 00
Dierenmanieren, dok
G Ned 1 - 18 55
De fabeltjeskrant
G Ned 1 - 19 00
The Fall Guy, sene
G Ned 1 - 20 28
De IJssalon, film
G Ned 1 • 22 00
Tros aktua
G Ned 1 - 22 30
De zwarte kraai, serie
G Ned 2 - 18 30
Sesamstraat, serie
G Ned 2 - 19 27
The Blues Brothers, film
n Ned 2 - 21 35
Heelmeesters, info
G RTB1 - 20 00
Attention, une femme peut en cacher
une autre; film en debat over overspel

Dinsdag 6 mei
D BRT1 - 18 00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
G BRT1 - 18 10
Carolientje, serie
G BRT1 - 18 20
Goochel mee met Hans Kazan
G BRT1 - 18 25
Er was eens... het heelal, dok stnp
Q BRT1 - 19 00
De andere Belgen, dok serie
G BRT1 - 20 25
I.Q., kwis
G BRT1 - 20 55
De magie van het beeld, dok serie

De Vlaams-Nationale
Omroepstichting
G BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie

G BRT2 - 19 25
Oshin, sene
G BRT2 - 20 25
The Bradbury Theatre, sene
G BRT2 - 20 55
Argus, praatshiow
G BRT 2 - 21 55
Het Algemeen Rijksarchief, dok en
debat
G Ned 1 - 19 00
The Cosby show, serie
G Ned 1 - 19 25
Het Kolob mysterie, SF-sene
G Ned 1 - 20 38
It's all in the game, kwis
G Ned 1 - 21 30
Hier en nu, info
G Ned 1 - 22 10
Hill street blues, serie
G Ned 1 - 22 55
Cheers, sene
G Ned 2 - 19 12
Verslag van een voettocht, dok
G Ned 2 - 19 37
Kenmerk, info
G Ned 2 - 20 55
Panoramiek, info
G Ned 2 - 21 30
Morgen gaat 't beter,
over de Ned film

Woensdag 7 mei
G BRT1 - 18 00
Tik tak en Zeppelin
G BRT1 - 18 30
Xenon, serie
G BRT1 - 20 10
Namen noemen, kwis
G BRT 1 - 21 05
Een jaar op Hooge Platen,
natuurdok
G BRT 1 - 21 35
Bill Cosby show, serie
G BRT1 - 22 00
Eiland, kunstinfo
G BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
G BRT2 - 19 25
Uit je doppen, info
G BRT2 - 20 10
C.F.Barcelona-Steaua Boekarest, reportage
G Ned 1 - 18 55
De fabeltjeskrant en de Snorkels
G Ned 1 - 19 23
Vara'sfilmnleuws
G Ned 1 - 20 45
De loodgieter, film
G Ned 1 - 22 00
Achter het nieuws, info
G Ned 1 - 22 35
De konsumentenman, info
G Ned 2 - 18 45

G BRT1 - 15 30
Summer holiday, film
C BRT1 - 18 00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
G B R T I - 18 35
Dé Khomeini Boys, jeugdfilm
G BRT1 - 20 20
Hoger-Lager, kaartspel
C BRT1 - 20 55
Panorama, info
G BRT 1 - 21 45
Dallas, serie
G BRT2 - 15 00
Grote prijs van Wallonië, reportage
G BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 20 00
F.C.Keulen-Real Madrid, voetbal
G Ned 1 - 18 55
De fabeltjeskrant en de Familie Robinson
G Ned 1 - 19 25
Kinderkrant-extra
G Ned 1 - 2010
Een berg onder water, dok
G Ned 1 - 20 35
Groen en grijs, debat
G Ned 1 - 21 35
Van U wil ik zingen
G Ned 1 - 22 00
Tijdsein, info
G Ned 1 - 22 30
Jeruzalem, dok sene
G Ned 2 - 19 05
De Polderpopparade, show
G Ned 2 - 19 55
De huurling, triller
G Ned 2 - 21 10
Verdi opera, fragmenten

Vrijdag 9 mei
C BRT1 - 18 00
Ttk tak en Plons, de gekke kikker
G BRT1 - 18 10
Prikballon, kindermagazine
G BRT1 - 18 25
Knappe koppen, serie
G BRT1 - 20 15
De symfonie der twee werelden, op
tekst van Dom Helder Camara
C BRT 1 - 21 35
Einde van een Imperium, sene
G BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19 25
Oshin, sene
G BRT2 - 20 25
Premiere
G BRT2 - 21 15
Xanadu, film
G Ned 1 - 19 00
Wordt vervolgd, stnpnieuws
G Ned 1 - 19 25
Avro's toppop, show
G Ned 1 - 20 40
De noodzaak blijft, over Amnesty International
G Ned 2 - 19 12
Ja, natuurlijk; natuurkwis
G Ned 2 - 20 40
Murder she wrote, sene
G Ned 2 - 22 10
Prelude 15, bij fiet graf van Cfiopin
G Ned 2 - 23 35
De man zonder geheugen, film

Ital politiefilm uit 1976 met 0 a Bud
Spencer en Terence Hill Wilbur en Matt
belanden na een overval op een warenhuis toevallig op het plaatselijke politiebureau (Ned. 1, om 23u30)

Zondag 4 mei
Hotel Paradiso
Britse klucht uit 1966 met o a Alec
Guinness en Gina Lollobrigida De
zachtmoedige Guinness probeert van
alles om een rendez-vous met zijn weelderige buurvrouw Gina voort te zetten,
maar steeds opnieuw komt er iets tussen (RTL, om 20 u.)

l\/laandag 5 mei
De IJssalon
Ondanks de aanwezigheid van
hoofdrolspelers als Gerard Thoolen en
Renee Soutendijk en de Duitse topakteur Bruno Ganz, werd deze film van Dimitn Frenkel Frank (1985) lang geen
sukses Het verhaal gaat over de aktiviteiten van een anti-nazi-ploeg, die
opereert van uit de ijssalon van Otto
Schneeweiss, een uit Berlijn geïmmigreerde jood (Ned. 1 , om 20u28)

Dinsdag 6 mei
Un amour de pluie
Franse komedie van J-C Bnaly uit
1973 met o a Romy Schneider en Nino Castelnuovo Zoals elk jaar brengen
Elizabeth Delerue en haar dochtertje
Cecile hun vakantie door in Vittel Elizabeth wordt konstant m de gaten gehouden door Giovanni, een jonge,
knappe hotelgast (RTL, om 20u05)

Woensdag 7 mei
De loodgieter
Australische komedie uit 1980 Dr
Brian Cowper is een wetenschapsman
die vaak van huis is Zijn vrouw Jilly studeert en voelt zich eenzaam in haar flat
Op een dat staat Max, een loodgieter,
voor de deur (Ned. 1 , om 20u45)

Donderdag 8 mei
De huurling
Akteur Jon Finch keert met de hoofdrol van George Gnffin in ,,The Odd Job
Man" even terug in zijn eigen leven
Twintig jaar geleden werd hij immers
goedgekeurd voor een opleiding tot
SAS-agent (een korps speciale agenten) In de film wordt hij uit de SAS ontslagen en besluit op zijn eigen wijze
wraak te nemen (Ned. 2, om 20u20.
Eerste deel, vervolg op zaterdag)

Vrijdag 9 mei
De man zonder geheugen
Psychologische thnller met Walter
Matthau als de pnve-detektive l e d Caselle, die wordt ingehuurd door David
Stilwell (Gregory Peck), een atoomgeleerde die na een val zijn geheugen
kwijt raakte (Ned. 2, om 23u40)
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doo^^-week,
Het was in het
midden van de jaren zestig dat wij
naar een adres in
ons
bloedeigen
# >
dorp fietsten. Op
nummer
zoveel
, ^
woonde een illuste^ ^ ^ > ^ j
re onbekende: de
^^^•^^A
uitgever van het II^^^^^^P
teralre tijdschift
^ ^ ^ L ^
Bok. De steller van
^ • ^ ^ ^
het tijdschrift, teI ^ ^ ^
vens de hand aan
m
^k
de stencilmachine
^^^^V
noemde Julien We^^^^
verbergh, een uit
Antwerpen afkomstige leraar. De
man voelde zich geroepen om in het
vredige landschap van de Vlaamse
letteren bokkesprongen ten beste te
geven, weverbergh (want Julien
schreef toen zijn naam met een kleine w en In paarse inkt) deed dat niet
onaardig en vaak terecht. De literaire wereld van toen ging de weg van
de verkalking op en enig gerammel
aan heilige huisjes kon zeker geen
kwaad. Bok bracht telkens lezenswaardige bijdragen over onze letteren. Edoch, meer en meer namen bitterheid, chagrijnigheid en agressiviteit de bovenhand. Weverbergh
etaleerde meer en meer rancune en
ontgoocheling over de grote scribenten die hij als jongeling aanbeden had
en die van nabij bekeken ook maar
mensen bleken te zijn. Er dus keihard
tegenaan. En dat deed ie. Achtereenvolgens werden Roelants, Daisne,
Teirlinck, Van de Voorde met de
grond gelijk gemaakt. Met redenen
omkleed?

HBH Kunnen we
Iter vüAGen .

.t

Bok in de
woestijn
Soms wel, doorgaans niet. Wij herinneren ons dat de brave Bernard
Kemp onverlaat Weverbergh probeerde aan te pakken. Zo van:
,,Schelden is een teken van gebrek
aan zelfzekerheid.". En toen kwam
de uitgeverij Manteau op het menu.
Manteau, genoemd naar de echtgenote van de Waalse Neerlandicus
Frangois Closset. Deze Luikse prof
die zijn sporen verdiend heeft door
de verspreiding van de Nederlandstalige letteren in Wallonië huwde in het
midden van de jaren dertig Angèle
Manteau, een Dinantse van Franse
komaf. En vanaf 1938 ging die Waalse dame... Nederlandse literatuur uitgeven. Meer nog, met haar tijdschrift
Werk droomde ze ervan Noord en
Zuid (literair) met mekaar te verzoenen. Maar de oorlog brak (ook) deze
droom af. Als uitgeefster deed Angèle Manteau grote dingen, ze gaf het
verzameld werk van monumenten als
Van de Woestijne, Teirlinck en Vermeylen uit, en tx>od jongeren van
toen Boon, Claus, Lampo, Vandeloo,
Van Isacker, Ruyslinck de kans van
hun leven. Zeggen dat mevrouw
Manteau voor de ontplooiing van de
Vlaamse gemeenschap een grote betekenis heeft, is meer dan terecht.
Tot ze dan in het begin van de jaren
zeventig verdwijnt. De niet aflatende
bok, Weverbergh komt in haar plaats.
Hoe, is nog altijd niet zo duidelijk;
maar men durft het wel raden. Weverbergh neemt er tal van merkwaardige initiatieven de naam Manteau
waardig, maar kwalijk favoritisme ergert velen. Dat daarbij de kwaliteit al
eens geweld wordt aangedaan, doet
gegrom vorm krijgen.
Enige zin voor een Vlaamse neus is
Weverberghtotaal vreemd. En dan is
er de klucht met het Nieuw Vlaams
Tijdschrift, dat Weverbergh zonodig
diende te verwerven om het uit de
handen van de Volksunie te houden.
Wat later doekt hij het NVT eigenhandig op en sticht het Nieuw Wereldtijdschrift dat hij na drie jaargangen
doorverkoopt. Tot dan verleden
week Weverbergh zelf de Antwerpse
Beeldhouwersstraat wordt uitgestuurd, de woestijn in.
Op de zetel van Manteau staat plots
een oude dame met fonkelende oogjes in het deurgat. Angèle Manteau...

Ik behoor niet tot deze soort, maar er bestaan mensen
die om begrijpelijl<e of minder begrijpelijke redenen een
gruwelijke hekel aan honden of katten hebben. Toeval
of niet, maar die viervoeters vertonen een opmerkelijke
voorkeur om precies in de tuinen van nietdierenvrienden geregeld hun onwelvoeglijk gevoeg te
doen. Om hieraan op een vriendelijke manier te
verhelepen gaat,,Proeven" deze week over enkele
smaak- en reuktrekjes van de genoemde huis- en
tuindieren.

E afdoende manier om
honden uit de tuin te
houden is natuurliji< nog
altijd een stevig hel< of een dichte
haag. Maar als dat er niet is dan
bestaat er gelukkig nog wijnruit,
een heel merkwaardig kruid dat
meer wetenschappelijk ,,Ruta
graveolens" heet.

D

mussini), dat door katten om zijn
geur precies gezocht wordt. Het
prachtige, vrij lage plantje heeft
grijsgroen blad en zachtblauwe
bloemaren. Katten zijn er dol op, ze
knabbelen aan de jonge blaadjes,
gaan in de plantjes liggen en
spelen ermee.

Dit plantje dat een halve meter
hoog wordt heeft mooi blauwgroen
blad, opvallend gevormde gele
bloemen en een geur waar honden
de pest aan hebben. Plant wijnruit
op
plaatsen
waar
honden
gewoonlijk de hof inkomen en het
leed is geleden.

Dit is niet alleen een prettig
spektakel, maar de katten laten zo
uw
bloemen
en
andere
borderplanten ongemoeid. Een
andere plant die katten aantrekt, is
de Valeriaan (Valeriana officinalis)
die vrij hoop opgroeit met witten,
soms iets roze bloemen. Ook deze
plant heeft een geur waar katten
niet ongevoelig voor blijven,
wellicht ook om de kalmerende
eigenschappen die men de
valeriaan toeschrijft.

Maar dit gaat niet op wat katten
betreft. Er is namelijk geen plant
bekend die door katten om zijn
geur wordt gemeden. Maar er
bestaat wel Kattekruid (Nepeta
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^eetpelen

In de loop van deze meimaand zal het Museum
Constant Meunier weer voor het publiek opgengesteld
Veel juiste antwoorden op onze 125ste opgave. Het
worden, na een sluiting van ruim twee jaar voor
gedicht ,,Sneyssens" van Albrecht Rodenbach is ruim
verbouwingswerken, restauraties en een nieuwe bekend. Onder de 47 korrekte inzendingen werd de
voorstelling van de belangrijke verzameling skulpturen, heerAndré Demuynck wonende op het Sint-Denysplein
schilderijen en tekeningen. Dit boeiende museum 33 te 8598 Zwevegem geloot.
bevindt zich aan de Abdijstraat 59 in Brussel.
Binnenkort ontvangt deze WIJ-lezer een aantal boeDeskundigen van het Koninklijk Instituut voor het
ken.
Veel leesgenot.
Kunstpatrimonium en de Musea leggen nu de laatste
hand aan de werkzaamheden die in de lente van 1984
aangevangen werden.

e

ONSTANTIN
Meunier
geldt als een van onze
belangrijkste
beeldhouwers uit de 2de helft van de
vorige eeuw. Hij werd in 1831 in
Brussel geboren en overleed daar
in 1905. Hij verwierf eerst faam als
schilder, maar legde zich vanaf
1885
vooral
toe
op
de
beeldhouwkunst, een discipline die
hij reeds van in zijn studietijd
beoefende.
Zijn befaamdste beelden zijn

deze van ,,De Zaaier" en ,,De
Buildrager", waarin hij een
beheerst klassiek realisme paarde
aan een preciese studie van de
beweging, en erin slaagde de
zuivere plastiek toch een sociale
dimensie mee te geven. Meunier
was op het einde van zijn leven
professor beeldhouwkunst te
Leuven en nam, naast tal van
exposities in Belgiè, ook deel aan
belangrijke tentoonstellingen in
Parijs en Berlijn.

N wie kent er niet de auteur
en de titel van onderstaande verzen uit een prachtig
gedicht? Even zoeken en U weet
het juiste antwoord.
In mijn land
zijn de nachten witte druiven
van neergestreken
vlerken
staat het lover zwaar
de treinen rijden oostwaarts
aan de paarse paarden voorbij
in mijn land
waken dieren in de avond
het wonderzaad van overzee
schoot bloem in elke tuin

en op de stromen dragen
schepen luide namen
(...)
In mijn land
in de aarden vruchtbare schaal
zijn de nachten witte duiven
van heimwee
Indien U het antwoord meent te
kennen, aarzel dan niet een kaartje
of een briefje naar te sturen naar
WIJ,
..Meespelen
(127)",
Barrlkadenplein 12, 1000 Brussel.
U hebt tijd tot uiterlijk maandag 12
mei.
1 ME11986
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Rode Duivels moeiteloos voorbij Bulgaren

Een kinderhand is
gauw gevuld...

Valcantiewoningen te huur
in gans Europa

Ons voetbal dreigt inderdaad

Vorige week woensdag naar de Heizel geweest. alsmaar méér van zijn al niet te talrijke trekpleisters te verliezen. OnMéér nog uit nieuwsgierigheid dan uit werl<elijke inte- ze
klubs hebben gewoon het geld
resse. Want de tijden dat er in vriendschappelijke of oe- niet meer om hun betere spelers
fenwedstrijden op het scherp van de snede werd ge- aan zich te binden en de zogehetopverenigingen (Anderlecht invoetbald zijn lang voorbij. Maar we wilden de Heizel ten
cluis) hebben geen centen op overeens terugzien, de bal zien rollen op die sinds 29 mei schot om te kopen zonder te verkoOnderzoeksrechter
1985 spookachtige vervloekte grasmat. Deze lezer mag pen...
Bellemans
heeft
vermoedelijk degerust zijn: het leder maakte geen spookachtige kapri- finitief een dikke streep
getrokken
olen. En er waren deze keer méér ordehandhavers dan onder de misschien wel, ,te vette"
toeschouwers. Blok Z bleef dicht en werd afgesloten jaren maar nu dreigt men in een
echt ,,te magere" periode terecht
door rijkswachters in gevechtskledij. Eén jaar te laat we- te
komen.
liswaar maar helemaal naar de maat van dit land...
E Rode Duivels wonnen
dus. Op een drafje. Tegen
tamme, makke Bulgaren
die méér op toeristen dan op voetballers leken. Dat zag zelfs een
blinde maar desondanks ontstak
de pers in grote geestdrift.

D

Drie nieuwelingen
Ons voetbal was plots niet meer
kapot te krijgen en in Mexiko zal dat
overvloedig bewezen worden.
Toen we de kommentaren lazen
vroegen we ons af of we m hetzelfde stadion wel dezelfde wedstrijd
hadden gezien. Want wat was er
nu precies gebeurd wat met kon
voorspeld of tenminste verwacht
worden? Enkel dat de Bulgaren
zich zo ongeïnteresseerd, ongemotiveerd zouden opstellen. Want
in dat verband maakt men zich beter geen iiluzies. Wanneer volgend
seizoen in de kwalifikatieronde van
het Europees kampioenschap tegen dezelfde tegenstander moet
gespeeld worden, zal het anders
verlopen...
Maar goed: Belgiè ontdekte in
negentig minuten dne nieuwe, volwaardige internationalen... Tenminste, zo werd ons donderdachochtend voorgehouden. Nu had
men al wel kunnen weten dat Bodart. Vervoert en Demol méér dan
middelmatig getalenteerd waren.
Hun debuut kon in de gegeven omstandigheden dan ook met mislukken. Demol bijvoorbeeld speelde
tegen . niemand. Hij liep in de
leegte en kreeg, in balbezit, al de
tijd en de ruimte om zijn voorzetten
te verzorgen. Bodart moest welgeteld één echt moeilijke bal schoppen en Vervoert, die naar ons gevoel het meest ,,kon" bewijzen,
stond nu ook precies met tegenover een nieuwe Garrincha.Zodus. .
En verder? Filip Desmet begon
moeilijk maar kwam er nadien helemaal door. HIJ was de gedroomde bliksemafleider voor Erwin Vandenbergh, die uiteraard kollektief
erg bedrijvig was en naar gewoonte zijn balletje tegen de touwen
duwde

Geen geld meer...
Filip Desmet in ongetwijfeld de
voetballer die zich in de voorbije
vierentwintig maanden het sterkst
en het gunstigst heeft ontwikkeld.
Hij is niet van de bal te zetten, is
werkkrachtig en schuwt geen risikodragende voorzetten of initiatieven. Smetje, dat is duidelijk, kan
meer dan velen (en ook wij) veronderstelden. Daarom is het bijna tragisch dat hij volgend seizoen in het
buitenland gaat voetballen.

Wanneer men bedenkt dat supporters nu al een rechtsgeding
aanspannen tegen hun club omdat
deze hen bijkomend geld uit de
zakken wil kloppen voor het bijwonen van testmatchen. Wij vinden
dat Club en Anderlecht hun abonnees inderdaad wat méér zouden
mogen ontzien maar we zegden
het reeds vorige week: de ontvangsten van die testmatchen zijn
zoveel belangrijker dan de uitslagen... Het is inderdaad ver gekomen.
Maar goed, terug naar Smetje
die ons verlaat en... naar Jan Ceulemans die voor ons de absolute

Valcantiewoningen
De Maerschaick
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55
Dokumentatie gratis op aanvraag
uitblinker was van de oefenmatch.
Voortdurend bij de bal, groot verplaatsingsvermogen, sterk in het
duel: dat was voor ons de meest
verheugende vaststelling. De Caje groeit precies op tijd naar zijn
beste vorm. Club en de Rode Duivels kunnen daar in de komende
weken wel bij varen. Waarna mag
gevreesd worden dat de buitenlandse managers opnieuw het
Olympiastadion zullen belegeren
want de wereldbeker is nu eenmaal
de vierjaarlijkse handelsbeurs van
het voetbal. Vandaar dat Mexiko
voor een klein land als het onze tegelijkertijd een hemel en... een hel
I kan worden.

Kinderhand
Daarover moeten we het nu echter niet hebben. Wel over die gauw
gevulde kinderhand. Het lijkt ons
op zijn zachtst gezegd voorbarig
enige dragende konklusie te trekken omtrent de werkelijke kracht
van onze nationale ploeg. Die zal
moeten blijken wanneer er voor de
knikkers wordt gespeeld. In de
Centraalamerikaanse hitte die de
technisch begaafde voetballers zal
bevoordelen en de krachtpatsers,
die in Europa al zo vaak de toon
aangaven, benadelen. Vooral
daarom kan het een interessant
wereldkampioenschap worden.
Flandrien

De sportweek
Zelfs geen
troostprijs

ons. Enkel voor Eddy Planckaert
had hij nog een woord van lof over.
De rest...

Rooks won vorige zaSTEVEN
terdag de Amstel Gold Race
voor Joop Zoetemelk, de patriarch
die maar geen afscheid kan nemen
van de fiets en die in de finale duidelijk ,.praatte" met zijn jongere
landgenoot. Blijkbaar zonder resultaat...
Ons interesseerde vooral de
prestatie van de Belgen. Wij hoopten op een troostprijs in deze klassieker van tweede, of moeten we
zeggen derde, orde. Het mocht
echter ook nu met zijn... Ondanks
we voorin toch goed vertegenwoordigd waren met Sergeant, Hoste,
Van Holen en de onvermijdelijke
Claudy. Hoste, die intrinsiek de
snelste was van de koplopers, ging
ten onder op de hellingen en Van
Holen, die de spurt wori voor de
derde plaats liet zich helaas verrassen. Ons wielervolkje blijft dus op
zijn honger zitten en het begint er
nu echt naar uit te zien dat we in dit
aflopende voorseizoen naast,,alles" zullen grijpen. Wat Peter Post
natuurlijk met milder zal stemmen
in zijn oordeel over ,,onze" coureurs. In recente interviews sprak
hij al vernietigende taal over de beroepsernst van de oververwende
en overbetaalde ,,cracks" van bij

Steven Rooks

Een 2aterdag
vol dramatiek
zaterdag werden er op
V ORIGE
het voetbalveld harde klappen
uitgedeeld. In eigen land werd KV
Mechelen, dat zich manmoedig
verdedigde, uit de beker gewipt
door Club Brugge dat naar goed (?)
gewoonte op eigen veld flink
gesteund werd door de scheidsrechter. .
We willen hier geen oordeel uitspreken over de omstreden
wedstrijdfases maar het staat on-

omstootbaar vast dat het voordeel
van de twijfel onveranderlijk in één
en dezelfde richting werd toegekend. Overigens windt men er beter geen doekjes om: het homevoordeel weegt vaak zwaar door in
de arbitrage en wanneer de
thuisploeg dan ook nog een ,,grote" van ons voetbal is mag men gerust stellen dat de match bij 1-0
stand begint...

sportproblemen. Doel van voorzitter Antonio Samaranch was de
Spelen definitief te ontgrendelen
voor... de beroepssporters. De tijd
scheen rijp voor het wegtrekken
van het gordijn van schijnheiligheid. Op de Spelen kan men de
echte amateurs als jarenlang op de
vingeres van één hand tellen...
Maar het heeft niet mogen zijn.
Inzender de Russen gingen, bij
monde van sportminister Gramov,
dwars liggen. Zij verzetten zich tegen de intocht van... de commercie. Wat hen met belette ijverig te
speuren naar... sponsors voor hun
zogeheten Vriendschapsspelen
die deze zomer in Moskou worden
gehouden en die, op de lange termijn, misschien kunnen uitgroeien
tot een tegenhanger van de ,,echte" Spelen...

KV leegde de klassieke kelk dus
tot op de bodem. Begrijpelijk dat de
Mechelaars door de gang van zaken waren aangeslagen. Ze wilden
hun seizoen alsnog redden in het
bekertornooi. Daarin zijn ze met
geslaagd en de ambitieuze voorzitter blijft dus met lege handen zitten.
Zijn zware investeringen rendeerden nog niet. Wellicht omdat de
club en de spelers nog met professioneel genoeg werden gestuurd
en omdat men op de transfermarkt
méér dan eens mistastte. Niet alle
Hollanders zijn topvoetballers en
met alle topscorers zijn twintig miljoen waard.

't Is mooi dat het lOK de,,officiële" beroepssporters uitsluit maar
zelf de kontrakten met sponsors,
langs marketingsbureaus om,
opstaptelt...

In Duitsland verging het Werder
Bremen zo mogelijk nog slechter.
Werder voerde van de eerste tot de
laatste speeldag de rangschikking
aan en... werd in de laatste negentig minuten voorbij gestoken door
Bayern... en Jean Marie Pfaff die
op de voorlaatste speeldag een
strafschop van Werder stopte
waardoor het 0-0 bleef in de topmatch en Bayern zijn zegevierende eindspurt kon inzetten !

Samaranch weet wel waar het
schoentje mjpt maar de voorzitter
kan geen verandenngen afdwingen. Hij behoeft steun en... die
krijgt de Spanjaard met. Of althans
niet in voldoende mat^. De kans
dat grote sportbonden alsmaar
méér en vaker eigen wereldkampioenschappen zullen organiseren
blijft dan ook levensgroot. En die
realiteit zou uiteindelijk wijzigingen
kunnen forceren

Hypokrieten
onder elkaar
vergaderden de nationaINleSeoul
Olympische Komité's (zo'n

Tragi-komisch is wel dat in Seoul
raseichte topsporters zullen geweigerd worden maar dat de best betaalde sportman ter wereld, ene
Bons Becker uit West-Duitsland, er
zal mogen tennissen omdat hij nog
geen 21 zal zijn. Is dat met onsterfelijk belachelijk en het absolute
toppunt van ,,georganiseerde"
schijnheiligheid?

reisje nemen de heren graag mee)
om zich in gezamelijke wijsheid te
buigen over de internationale
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-kMjEnkele markante figuren uit vorige eeuw

Geneesheren en
Vlaamse Beweging
Letterkunde

/n de eerste twee afleveringen hadden wij liet voorkulturele kringen werd Kesteal over de figuur van dr. Petrus Van Bavegem. Maar ook lootInbefaamd
vanwege de literaire
dr. Kesteloot interesseert ons. Vorige week schreven kwaliteiten van zijn Lofrede op Herwij reeds over de akties van deze arts (die tevens hoog- manus Boerhaave (Leiden, 1819),
Nederlands geneeskundige, botaleraar en letterkundige was) tegen de koepokken.
nicus en chemicus uit de vroege
Maar Jakob Kesteloot (1778-1852) deed nog meer. 18de eeuw en grondlegger van de

Leidse school en van het genees-

N Den Haag was dr. Kesteloot
werkzaam als wetsdokter, inspekteur van de krankzinnigen- en weldadigheidsinstellingen. Hij werd er door Louis Bonaparte aangesteld tot inspekteur van
de weldadigheidsinstellingen in het
algemeen, en meer in het bijzonder
van de katolieke gasthuizen en
scholen, waarop het gesekulariseerde regime steeds meer greep
wou krijgen.

I

In dienst
van de macht
Kesteloot werd tevens door de
Koning aangezocht om samen met
twee andere hoge ambtenaren een
plan uit te werken voor de oprichting van een Koninklijk Nederlands
Instituut voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten (naar het
voorbeeld van de Institut de France). Lodewijk benoemde naderhand Kesteloot prompt tot één van
de eerste leden van de pas opgericht instelling, maar deze bleek
niet langer geïnteresseerd in deze
benoeming.
In de winter van 1813-1814 verzorgde Kesteloot Anton Reinhard
Faick (1777-1843), Noordnederlands staatsman uit de omgeving
van de Prins van Oranje, die zich
sinds december 1813 sterk met
orangistische propagandakampagnes in het zuiden inliet. Deze
leed toen aan jicht en was licht ongesteld. Kesteloot heeft toen menig
avond met hem over talloze Belgische aangelegenheden gekeuveld. Nog in 1844 getuigde Kesteloot dat, toen het gerucht van de
vermoedelijke vereniging van de
Belgische gewesten met de Hollandse de ronde deed, dit voor hem
en voor „al mijne vrienden in beide landen, als een weldaad der
voorzienigheid werd beschouwd".
Het was kort daarop dat Kesteloot
naar Brussel reisde en er In de bladen L'Oracle en La Gazette de
Bruxelles o.m. artikels ten gunste
van de vereniging van Zuid en
Noord schreef, die een zekere deining in de publieke opinie teweegbrachten. Kesteloot zou trouwens
tot na 1830 overtuigd orangist
blijven...
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Dr. Jakob Kesteloot was een goede vriend van alle gekende,, Vlaamse
Bewegers" van toen: Jan Frans Willems, Prudens van Duyse, Hendrik
Conscience, F.A. Snellaert e.a.

moeder zwaar ziek lag. Hij rapporteerde achteraf geregeld aan FaIck
over de politieke gebeurtenissen in
de Zuidelijke Nederlanden. Ook na
de slag bij Waterloo en tijdens de
restauratie onder de geallieerde
bezetter, o.m. over de politiek van
de Pruisische baron d'Eckstein te
Gent bracht Kesteloot verslag uit.
Voor FaIck was Kesteloot een goed
geplaatst informant, gezien zijn intense kontakten met prominenten
uit Oost- en West-Vlaanderen
(waaronder baron van ZuylenWijkerslooth, burgemeester van
Brugge en lid van de Tweede Kamer, baron de Keverberg e.a.).

kundig onderwijs aan het ziekbed,
het werk werd gepubliceerd in antwoord op een prijsvraag van de
Amsterdamse ,,Hollandsche Maat
schappij voor Fraaije Kunst en We-

tenchappen" (opgericht in 1800),
en kende een tweede uitgave te
Gent in 1825. Nadien schreef
Kesteloot nog dne biografieën.
Als medicus was hij ondertussen
lid geworden van de roemrijke Société de Médecine Pratique van
Parijs en van de Koninklijke Academie te Brussel (1814). Hij keerde in
1817 naar Gent terug en werd samen met zijn kollega's J.C. Van
Rotterdam, F.E. Verbeeck en J.F.
Kluyskens hoogleraar aan de medische faculteit van de door Willem
I opgerichte Rijksuniversiteit, een
benoeming die hoogstwaarschijnlijk geschiedde op voorspraak vaoFaIck.

Jan Frans Willems
Kesteloot doceerde te Gent o.m.
de studie van kronische aandoeningen, hygiëne en gerechtelijke
geneeskunde. Kesteloot heeft zelfs
een niet onaanzienlijke rol
gespeeld in de oprichting van de
Gentse Hogeschool. Hiervoor
heeft hij dankbaar gebruik gemaakt van zijn relaties in het Noorden, o.m. van die met FaIck, die op
het moment van de oprichting van
de R.U.Gent sekretaris van staat
was en in 1818 minister van onderwijszaken zou worden.
In 1826 wijdde dr. Kesteloot als
rektor de nieuwe aula in met een
opgemerkte rede die deels in het
Nederlands, deels in het Latijn was
opgesteld. Na de Belgische Revolutie van 1830 trad hij, zoals overigens ook zijn strijdgenoot Jan
Frans Willems, weer in verbinding
met zijn Nederlandse vrienden. Ofschoon Kesteloot door het Voortopig Bewind in zijn funktie werd gehandhaafd, werd hij na enige tijd
toch het slachtoffer van de epuratie van de postrevolutionaire periode.
Hij werd door zijn kollega's tot
laatste rector verkozen voor het
akademiejaar 1834-1835. De wet
van 27 september 1835, de eerste
Belgische kaderwet op het hoger
onderwijs, zou immers niet alleen
een sterke centraliserende druk op
de rijksuniversiteiten uitoefenen,
maar tevens een einde stellen aan
de verkiesbaarheid van de rektoren, die voortaan door de Koning
zelf werden aangeduid. In het daaropvolgend Koninklijk Besluit van 5

Volgende

december werd Kesteloot door minister De Theux met meer opgenomen in het lerarenkorps van de
Gentse medische faculteit en aldus
ongevraagd toegelaten tot het
emeritaat. Zijn herhaalde verdediging van het Nederlands was hieraan beslist niet vreemd!
Kesteloot zou zich na 1835 voornamelijk bezig houden met literatuur, de geschiedenis van de geneeskunde en de Vlaamse Beweging. Uit die tijd dateren ondermeer
zijn medewerking aan het Kunsten Letterblad (1840-1845) en zijn
kontakten met J.F.Willems, Prudens van Duyse en de hele Gentse groep. Op 13 april 1846 werd
Kesteloot gehuldigd tijdens een
banket dat hem was aangeboden
door kollega's-artsen, oudleertingen en literaire vrienden. Daar
werd hij toegesproken door H. Conscience, J.F. Willems, de arts F.A.
Snellaert. Er werd gelegenheidspoëzie voorgedragen uit het
werk van de arts C.J. Ledeganck,
van Prudens van Duyse en van
Rens. Op 3 november 1850 vond te
Gent een tweede gelijkaardige manifestatie plaats n.a.v. de 50ste verjaardag van het behalen van zijn
doctoraat te Leiden.

BilblJoteek geveild
Nog tijdens zijn leven werden
een aantal levensschetsen aan
hem opgedragen, o.m. van zijn
neef en vriend Nolet de Brauwere
van Steenland voor de Maatschappij der Nederlandse Taal- en Letterkunde te Leiden, waarvan Kesteloot zelf sedert 1849 lid was. Dat hij
zich gedurende zijn leven bewoog
in literaire en kulturele kringen,
mag ook blijken uit de huwelijken
die vier dochters van hem sloten.
Zijn oudste dochter huwde Velleman, één der directeurs van de Koninklijke Academie te Gent, de
tweede huwde de arts A.L. van
Biervliet, hoogleraar aan de Leuvense universiteit, de derde huwde
Van Ysendyck, beeldhouder, en de
laatste trouwde J. Kickx, prof aan
de universiteit te Gent.
De merkwaardige Kesteloot
overteed in 1857. Zijn rijke biblioteek werd na zijn dood geveild.
(Slot)
„.p

week:

Sport en Vlaamse Beweging.
Kritiek van Viaantsgezinden op de speiende mens...

Na zijn persoonlijke ontmoeting
met FaIck reisde dr. Kesteloot via
Brussel naar Nieuwpoort, waar zijn

Tot zijn vriendenkring in Den
Haag behoorden verder graaf Gijsbrecht Karel van Hogendorp (17621834), minister van buitenlandse
De vereniging van de „Bel-zaken en lid van de Tweede Kagische '' met de Hollandse ge-mer, Willem Bilderdijk (1756-1831),
de Invloedrijke dichter, advokaat
westen kon, volgens dr. en vurig aanhanger van het Huis
Kesteloot, als „een weldaadvan Oranje, én een eindeloze reeks
der voorzienigheid" worden vooraanstaanden uit de wereld van
de plastische kunsten, de wetenbeschouwd.
schappen en de letterkunde.
1 ME11986
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Oscar Jespers
in het MM A
van New York
Op 31 oktober 1985 verscheen in ,,Wij" een uitvoerig beschrijvend artil<el over het enig mooie en uniek
komplete Museum of Modern Art in New York. Hierin
was ook sprake van de poëtisch fraaie,,sculpture garden", waarbij een samenvatting gegeven werd van de
namen van de in deze beeldentuin vertegenwoordigde meesters.
OT onze schande ontbrak in
het artikel de naann van de
enige aanwezige Vlaming:
Oscar Jespers. Maar tot bescheiden verontschuldiging mag misschien gelden dat de beeldentuin
toen in heraanleg verkeerde, waardoor een deel van de verzameling
met getoond kon worden. Daarenboven was het Jespers-beeld geruime tijd in restauratie.

T

De „Oscar en Floris Jespers
Stichting" evenwel was paraat,
wees ons op ons tekort en bezorgde uw Wi]-redaktie een foto van het
tot de New Yorkse kollektie behorende beeld (zie illustratie). Uiteraard dank daarvoor

De ,,Oscar en Flons Jespers
Stichting" heeft tot doel het werk
en de persoonlijkheid van Oscar en
Flons Jespers en hun ruime
kunstenaarskring betere bekend-

Oscar Jespers, rustende figuur, Museum of Modern Art, New York.

heid te geven. Zij wil bijdragen tot
de bekendmaking en verspreiding
van het werk o.m. door het organiseren van tentoonstellingen, het
publiceren of ondersteunen van

studies, uitgaven en lezingen, en
het inrichten van diverse kulturele
aktiviteiten.
Meer inlichtingen over de
,,Oscar en Floris Jespers Stich-

't Stad: ongewoon dagboek

Wannes,
zanger en kronikeur
Wannes Van de Velde geniet als Vlaamse volkszanger een terechte faam. Vooral in zijn zelfgeschreven
liedjes verwoordt hij vaak een typisch steeds levensgevoel. In opdracht van het weekblad Knack schreef
Wannes een reeks kursiefjes onder de column-titel 't
Stad. Daarvan werden er nu een aantal tot een gelijknamig boek gebundeld, dat verlucht met mooie linoschetsen van Flor Hermans (de violist van het Wannesgezelschap) zopas fraai uitgegeven werd.
ET is een bevreemdend en
tegelijk ontroerend levensecht boek geworden, geschreven in een bloedwarme,
spontake spreektal. Literatuur uit
het stadsleven gegrepen. De stad

H

Wannes Van de Velde op de brug van 't stadspark (foto Rikkes Voss)

in kwestie is uiteraard Antwerpen,
de auteur werd tenslotte in de schaduw van haar katedraal geboren.

Kaleidoscoop
Ondanks dat het om losse, ,stuk-

PAS VERSCHENEN: KNACK GEZONDIM
Deze „ Knack Gezondheid „ behandelt alle actuele vragen over fitheid en
gezondheid. Eerst is er het „ dossier "
over „ de Belg en zijn voeding ": een
reeks informatieve en goed-geschreven
artikelen belichten het verband tussen
onze voeding en beschavingsziekten
(hart- en vaataandoeningen, zwaarlijvigheid, tandbederf, enz...). In dit dossier gaat onze aandacht ook naar allerlei economische aspecten en naar de
toekomstperspectieven.
De „ Knack Gezondheid " staat verder nog stil bij „ 25 jaar pilgebruik bij
Belgische vrouwen ", bij oogkwalen en
bij het „premenstrueel syndroom".
Wij stellen ons ook nog de vraag of
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ting" kunnen verkregen worden op
de maatschappelijke zetel van de
vzw: Robert de Beule, Beukenlaan
34A, 2020 Antwerpen.
(Nic V.B.)

„ de ingebeelde ziekte " een teken des
tijds kan zijn.
„ Knack Gezondheid " biedt de lezers degelijke, betrouwbare en relevante informatie. De artikelen werden
trouwens geschreven door of in samenwerking met „ autoriteiten " uit de medische wereld.
„Knack Gezondheid" is thans te
koop bij elke dagbladverkoper voor
slechts 100 fr.

jes" gaat, vertoont het boek toch
een meeslepende eenheid, de kontinuiteit van een weliswaar kaleidoscopisch maar een homogene tijden-plaats realiteit scheppend dagboek. Wannes weeft een textuur
van momentopnamen van zijn omgeving en anekdoten van menselijke aanwezigheid, gebonden door
een soms nostalgisch, soms
opstandig maar altijd dag-aan-dag
werkelijk levensgevoel.
Of hij nu een venwilderde brakke
grond beschrijft, een regenvlaag,
een cafébabbel of een gevel... hij
laadt zijn ondenwerpen steeds met
zintuiglijke gevoeligheid, beschouwende poëzie en emotionele geuitgenisdrang. Dit maakt 't Stad tot
een zeldzaam waarachtig dokument waarin de gewoonheid als het
ware kosmische dimensies krijgt.
Voor Wannes is zijn stad geen
hoop stenen, auto's en voorbijgangers, maar vooral de innerlijke
ruimte waarin hij aanwezig is, voelt,
leeft en kreëert.
Wannes schrijft lyrisch en allert,
melancholisch en revolterend, begrijpend en minzaam, konstaterend en peilend. Zijn boek is tegelijk verkenning, introspektie en kamera. De lino's van Flor Hermans
zijn daarbij geen illustraties, maar
in hun soms bekimmende zwart-wit
kontrasten en sterk gesneden lijnvoerig autonome prenten vol sobere distinktie, plastische gaafheid en
suggestieve beeldingskracht.
't stad IS een dagboek van een
joernalist, een zanger, een dichter,
een schilder... om het ongewone
van de alledaagse dingen m een
ander licht te ontdekken, te zien of
te herzien
Nic van Bruggen

— 't Stad door Wannes Van de Velde, luxe-paperback, 192 biz, 525 F,
Uitg. Manteau te Antwerpen.
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WifHet partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie partijbestuur van maandag 28 april
1986 heeft Algemeen Voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.

Schoolpaktkommissie
De Volksunie betreurt hartsgrondig
het verloop dat de bespreking in de
Schoolpaktkommissie heeft gekend
Voor enkele weken heeft de VU gewaarschuwd voor deze fatale neergang
en ZIJ heeft toen geëist dat de volmachtbesluiten inzake onderwijs, vooraleer
ze gepubliceerd werden, zouden behandeld worden in de Schoolpaktkomnnissie De regering heeft daaraan toegegeven Maar nu blijkt dat ze dit uitsluitend op een formele wijze heeft gedaan,
zonder dat werkelijk de intentie bestond
om in de geest van het Schoolpakt te
zoeken naar een konsensus tussen de
partijen
De Volksunie stelt vast dat zowel minister Coens als de socialisten de konfrontatie hebben gewild, en met de
overeenstemming. De Volksunie blijft
erbij dat wij een schooloorlog kunnen
missen als de pest Vooral de kinderen
en de leerkrachten zullen het slachtoffer zijn van het konflikt dat de regering
en de socialisten hebben geschapen
In dit verband stelt de Volksunie vast
dat vooral de Franstalige partijen het
grondig oneens zijn onder elkaar De
PS handhaaft haar reeds maandenlange boykot, de PRL wil verder overleg en
de PSC IS het meest schijnheilig Deze
partij wil de Schoolpakt-procedure opheffen en vervangen door grondwettelijke waarborgen, terwijl zij zelf oorzaak
IS dat deze met kunnen worden gegeven

VU-voorstellen

1 WIJ gaan akkoord met het feit dat
er een nieuwe situatie is ontstaan omwille van budgettaire redenen Ook omwille van demografische redenen, door
de vermindering van het leerlingenaantal Er kan dus inderdaad bespaard worden in het ondero/ijs
2 De Volksunie wil een gesprek tussen de Vlaamse partijen Zolang de
Franstalige partijen erbij zijn wordt elk
gesprek onmogelijk De Volksunie is ervan overtuigd dat er een evenwicht, een
konsensus over een schoolvrede kan
gevonden worden De VU wil een gezond overleg tussen de Vlaamse partijen tot stand zien komen teneinde het
onderwijs te onttrekken aan de voortdurende politieke ruzies
3 De Volksunie wil nogmaals onderstrepen dat heel de saneringsoperatie in het Nederlandstalig onderwijs
een ander uitzicht zou krijgen, indien de
financiële verdeling tussen het Franstalig en het Nederlandstalig onderwijs op

VNOS op BRT 1
In het VNOS-programma van dinsdag 6 mei om 21 30 uur op BRT 1 zitten volgende onderwerpen
— ,,BRT weg ermee'", een reportage over de overheidsomroep m m v
Hilda Uytterhoeven en Paul Martens,
beheerders,
— een gesprek over het VU-voorstel
voor het mediabeleid met senator Toon
Van Overstraeten en kamerlid Hugo
Coveliers,

De Volksunie stelt bovendien vast dat
haar eigen voorstellen inzake de besparingspolitiek in het onderwijs nergens
— inde rubriek,,Uit de Wetstraat"
nog kunnen aan bod komen In de een gesprek met volksvertegenwoordiSchoolpaktkommissie kreeg de VU ger Johan Sauwens over de 10 VUgeen kans door het konflikt dat er is gebouwstenen voor de bouwsektor
schapen En in het parlement wordt de— nieuws met o m het Maasforum
ze gelegenheid evenmin geboden, vermits de volmachtbesluiten vanaf mor- te Maaseik,
gen reeds kunnen gepubliceerd
— voorstelling van ,,Tussen twee
worden
vuren' vanL De Lentdecker in „Voer
Vandaag nog richt ik mij per brief op de plank' ,
naar de Voorzitter van de Kamer en
— in, Mensen van bij ons" een pornaar de eerste minister om de voorstellen van de Volksunie mee te delen en tret van de negentigjange Jozef Van
tevens aan te klagen dat het huidig re- Overstraeten
gime alle overleg uitsluit Ik wil namens ^ Niet vergeten dus dinsdag 6 mei om
de Volksunie volgende punten bena21u30opBRTV1
drukken

een rechtvaardige wijze zou gebeuren
Het evenwicht tussen het vrij en het rijksonderwijs zou veel gemakkelijker gevonden worden, indien Vlaanderen
over de 8 miljard meer zou beschikken,
waarop het recht heeft

Kempische steenkoolmijnen
Er mag geen twijfel over bestaan De
Volksunie schaart zich achter de aktie
van de mijnwerkers en eist dat de regering zo vlug mogelijk klaarheid schept
ZIJ eist bovendien dat ook de vakbonden de regering voor haar verantwoordelijkheid zou plaatsen In dit verband
stelt de Volksunie de volgende punten
voorop
1 De rekonversie kan met gebeuren
in een ,,woestijn" De rekonversie moet
vertrekken vanuit het behoud van de
KS
2 De rekonversiepolitiek moet gebeuren vanuit de Vlaamse Regenng en
IS onmogelijk vanuit de Belgische regering
3 Het IS schijnheilig aan de Kempense Steenkoolmijnen slechts een beperkt krediet ter beschikking te stellen
wanneer aan het Waalse staal eerst 300
miljard werd toegekend Alle Vlaamse
verantwoordelijken moet stellen dat de
Waalse pnvileges ons veel meer hebben gekost en nog steeds kosten dan
deKS

WIJ opnieuw in de winicei!
Uw Vlaams-nationaal weel<blad WIJ is vanaf deze week opnieuw te
i<oop in de winkel! Vóór enkele jaren waren wij inderdaad verplicht de
losse verkoop te staken, gezien de zeer hoge kosten die dit met zich
meebracht. Deze periode is voorbij.
In een eerste fase zal WIJ nog niet overal te koop zijn. Maar toch al
in 8 betere boekenwinkels behorend tot de groep van de „Standaard
Boekhandel". Loop dus eens binnen bij de Standaard Boekhandel m
uw buurt en vraag naar WIJ.
Hier de adressen van de SB-winkels waar u WIJ kunt kopen De adressen mogen gerust meegedeeld worden aan vrienden en kennissen en vermeld m de streekpers
— Tienen: Veemarkt 13
— Geel: Nieuwstraat 92
— Aalst: Nieuwstraat 38
— Lier: Rechtestraat 25
— Brugge: Steenstraat 88
— Oostende: Kapellestraat 103
— Waregem: Stationstraat 30
— Aarschot: Th Debeckerstr 14

In memoriam Willy Aiioo
Het plotse overlijden van Willy Alloo is niet alleen voor onze partij een
groot verlies. Willy nam nooit rust, hij
is dan ook als het ware geveld in volle aktiviteit tijdens oefeningen van de
brandweer waar hij korporaalsportmonitor was. Nog geen vijftig
jaar oud is zijn groot hart bezweken
onder de druk van het teveel Ineens
willen doen. Als suksesrijk middenstander heeft hij méér dan eén
bloeiende zaak uit de grond
gestampt.

Met grote verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het afsterven van
onze vnend Willy Alloc Onze lezers zullen zich hennneren dat Willy tot de absolute top van de wervers van ons
weekblad behoorde Vong jaar prijkte
zijn naam bovenaan met 180 nieuwe
,,Wij"-abonneesi Ook dit jaar was hij
van de partij
Aan zijn vriend kamerlid Jan Caudron
vroegen wij namens de VU van Aalst en
het arrondissement een in memoriam
te schrijven
De uitvaartplechtigheid, waarop alle
leden, lezers en sympatizanten zijn uitgenodigd, gaat nu zaterdag 3 mei a s
door om 10 u 30indeSt-Martinuskerk
van Aalst Begroeting vanaf 10 u indezelfde kerk

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers

Ell<e weel< 1 gratis weel<eindje
vakantie met WIJ

Het elfde gratis weekeindje
met „ W I J " was verleden week
voorbehouden aan wervers van
nieuwe abonnennenten En ja
hoor, het bleef met achter in de
doos, want onder toezicht van
de redaktie werd Hans Missiaen
uit Roeselare geplukt Hy nnag
nnet drie gezellen van zijn keuze een weekeindje op onze
kosten naar het gezellige DuitsOost-Belgie Proficiat i

Ook gij lezer kunt lennand gelukkig maken want de nieuwe
WIJ-abonnee die gij aanbrengt
maakt kans opeen weekeinde in
het land van onze vrienden van
Duits-Oost-Belgie En omdat het
ene plezier het andere waard is
maakt U als werver eveneens
kans om een van de weekends
voor wervers te winnen Raadpleeg vlug het lijstje van de trekkingsdata'

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

V/oor nieuwe WIJrabonnees
n Wie tussen nu en 20 juni als
nieuwe WIJ-abonnee wordt ingeschreven, heeft kans om een van
de 15 weekends te winnen i
Elke vr jdag
D Elke vrydag tot en met vrydag
2 7 juni wordt uit de nieuwe abonnees een winnaar geloot
Ééns per maand hetzelfde voor
de wervers
De data van de trekkingen

Met z'n wieren!
• Een vakantiewoning voor 4 personen in Duits-Oost-Belgie
• De huur van het verblijf
• De verblijfstaksen
• het waterverbruik

Mei: 2, 9, 26 en 23 mei voorde
nieuwe abonnees, 30 mei voor
de wervers
Juni: 6, 13 en 20 juni voor de
nieuwe abonnees, 27 juni voor
de wervers

Totale waarde 2.000 fr.

De weekends gaan in vanaf 1 oht 1936

Als joviaal sportman was hij in de
vijftiger jaren een gevierd bokskampioen, hij heeft lange tijd gevoetbald
en ,,Bowling B.C. Alloo" speelde onder zijn erevoorzitterschap herhaaldelijk kampioen. Maar het meest van
al ging zijn aandacht naar het Vlaams
zelfstandigheidsstreven waardoor hij
twintig jaar geleden in de VU belandde.
Nooit heb ik een hardnekkiger
propagandist-militant gekend als Willy. Overal en dag en nacht nam hij
initiatieven met het vuur van de nationalist, die in zijn zaak gelooft en
ook anderen wil overtuigen. En dat
kan hij! Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 werd zijn inzet beloond en stuurden 1.427 kiezers hem
naar de gemeenteraad.
In het arr.-bestuur was Willy een
vaste waarde. Onder het motto:
„Geen woorden maar daden" heeft
hij bergen verzet. Ook de jongens
van de plakploeg zijn terneergeslagen bij het heengaan van hun voorman waar zij met ontzag naar opkeken en met wie zij zoveel bejeef d hebben
in
soms
avontuurlijke
omstandigheden. Verleden jaar nog
was Willy opnieuw kampioen maar
dan van de abonnementenslag van
het weekblad ,,Wij'. Zeg maar: de
beste werver van Vlaanderen! De
heroprichting van de VU-afdeling
Nieuwerkerken is zijn werk geweest
en nu had hij plannen om de afdeling
Hofstade nieuw leven in te blazen.
Wij zullen het nu zonder Willy Alloo
moeten stellen, zonder zijn vriendschap en zonder zijn aanstekelijk entoesiasme. Een moeilijke opgave die
alleen maar zal slagen wanneer wij
zijn nagedachtenis m ere houden.
Duizend maal dank, Willy, voor alles
en rust nu m vrede. Aan de familie
bieden wij onze oprechte deelneming
aan in de rouw.
Jan Caudron
1 ME11986
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Antwerpen laat Den Dam niet les!
Sart Vandermoere intetpelleerde tijdens de jongste gemeenteraad over de
tewerkstelling in de NMBS-traktie'werkpiaats van Antwerpen-Oam. De
sistematische bevoordeling van Wallonië ook in I t toekennen van het onderhoud van d t elektrische loks gekoppeld
aan het tergemd talmen om een t>eslissing te nemen voor Antwerpen loopt de
spuigaten uit.

De mannen van den Dam...
Verantwoordelijk hiervoor zijn de verpolitiekte Raad van Bestuur van de
NMBS maar zeker ook de minister De
Croo. Zo wordt voorbijgegaan aan een
studie van de nochtans Waals direkteur
van het materieel die Antwerpen-Dam
de meest aangewezen traktiewerkplaats vond. En negeert De Croo altijd
maar het nuchtere feit dat de aanpassingswerken in Antwerpen geen zware
bijkomende investenngen vergt, integendeel! Hij antwoordt enkel dat het
toekennen van onderhoudsaktiviteiten... niet ambtshalve afgewezen is...
Terecht merkte Bart Vandermoere op
dat „de mannen van den Dam" recht
hebben op onze steun voor hun tewerkstelling.
Het kollege sloot zich bij deze visie
aan en schrijft eerstdaags zowel naar
de minister ais de NMBS, om te wijzen
op het belang van Antwerpen in de goederenstroom en de bedrijfsekonomie
en organisatorische troeven die
Antwerpen-Dam in handen heeft. Sukses voor onze interpellant en een steun
voor het personeel van AntwerpenDam!

in het distrikt Deurne voor het afleveren
van attesten voor studiedoeleinden zegelrechten gevraagd werden... dit in tegenstelling tot het distnkt Wilrijk. De t}evoegde schepen las een klaargemaakte nota van haar direkteur voor die
bolstond van verwijzingen naar de minister die ook niet kan opgeven waarop
nu zegels moeten geplakt worden. Een
lange uitleg om dan terloops te zeggen
dat de diensten al 8 vergaderingen gewijd hebben aan het eenvormig maken
voor alle distnkten en te melden dat niet
Deurne maar Wilrijk fout was...
Ont>egnp hierover werd verwoord
door Gérard Bergers in zijn repliek toen
hij zich afvroeg of drie jaar nog niet voldoende waren om de koórdinatie tussen de distrikten door te voeren en de
lat gelijk te leggen voor de zegelbetalende burger. Een inventaris maken is

Nieuw bestuur
biiVUBorgerhout
De statutaire bestuursverkiezingen
hadden plaats op 19 april j.l. Volgend
bestuur kam uit de (stem-)bus:

De fusieiat eindelijk
gelijk leggen!

Voorzitter: Theo De Coninck; ondervoorzitter: Dirk Stappaerts; sekretaris:
Wim Verdonck; penningmeester: Martha De Coninck-De Smet, propaganda:
Jan De Scheerder; organisatie: Werner
Van Acker; jongerenwerking: Thor
Bergers.

VU-fraktieiekler Bergers was gestruikeW over een lezersbrief die meldde dat

Wij wensen het nieuwe bestuur veel
sukses.

VU-Ekeren wil Antwerpse
distriktraden „open"
De Volksunie Ekeren vindt het betreurenwaardig dat de meerderheidspartijen van de Groot-Antwerpse koalitie, v e r e n i g d in het bureau van de distriktsraad Ekeren, hebben besloten om de evaluatie
van de werking van de distriktsraden in gesloten vergadering te behandelen.
De VU IS van oordeel dat deze distriktsraden een emstige kans verdienen
om te slagen, zeker in Ekeren waar de
fusie al haar nadelen tentoon spreidde.
Het is onze mening dat deze distriktsraden een eerste, doch ernstige stap
kunnen zijn in een meer inspraak gericht t}eleid van Groot-Antwerpen, waardoor de Ekerse bevolking haar grieven
beter behandeld zou zien.
Wanneer de distriktsraad Ekeren, onder impuls van een SP-CVP meerderfiekJ, om de haverklap een gesloten vergadenng houdt dan is dit volgens de VU
niet de geschikte houding om de Ekerse bevolking te laten geloven in haar

distriktsraad.
Wil een distriktsraad een eerste stap
zijn naar een beleid dat dichter bij de bevolking staat, dan dient deze raad zelf
de juiste houding aan te nemen m.a.w.
dan mag deze raad niets verbergen
voor de inwoners van zijn distrikt.
Bij wijze van protest tegen deze manier van werken wil de VU-Ekeren haar
evaluatie hiermede openbaar maken
Tot daar het waarom van het protest.
Wie interesse mocht hebben voor de
nota i.v.m. de Ekerse werking kan terecht bij de voorzitter, Ludo Madereel
of het VU-sekretariaat Tulpenlaan 9 te
2070 Ekeren (541.23 14).

toch zo moeilijk niet; maar beslissen
wel...
Dat waren de interpellaties van onze
gemeenteraadsleden m de jongste gemeenteraad die het ook nog had over
het verdwenen fotokopieapparaat van
de Ekerse biblioteek, de onwillige Antwerp F.C., de vuiligheid onder het viadukt op de Franklin Rooseveltplaats.
Veel woorden voor de galerij...
(Hugo Hermans)

De winnende nummers van de steunkaartentomtiola van het „Lentebal" van
de Volksunie Ekeren op 19 april II. zijn:
1345 1312 1121 1581 1875 1544
De bezitters van deze steunkaarten
kunnen hun prijs afhalen op het VUsekretariaat, Tulpenbaan 9 te Ekeren
en dit tot en met 20 mei 1986.

Antwerpen 10 mei

Gouwkongres
VOS
Het VOS-Gouwkongres gaat door m
't Scheldehof, Oude Koornmarkt 28 te
Antwerpen. Het begint om 14 u
Programma
14U.15: ,,De Vrouw in de Vlaamse
Beweging" door Ria Van Rompay, VUgemeenteraadslid.
15u. ,,Vrede in Vlaanderen en in de
wereld" door senator Walter Luyten.
16u ,,Mijn visie over de Vlaamse
Beweging" door voorzitter-VU Vic Anciaux
16u 30 Vragen van het publiek aan
de dne sprekers.
17u Einde met samenzang Vlaamse Leeuw.
De sprekers worden ingeleid door onze voorzitter, Ward Hermans, één van
de laatste getuigen van het IJzerdrama!
WIJ durven rekenen op de aanwezigheid van vele VU-mensen!
Karel Elzen, distriktsraadslld.
Sociaal dienstbetoon: Elke donderdag van 13 tot 16 uur in ons lokaal ,,'t
Blazoen", Osystraat 5 te Antwerpen
Onze bestuursleden zullen U graag te
woord staan, aarzel niet ons een bezoek te brengen.
Alle inlichtingen: Gouwsekretaris
Karel Elzen, St Fredegandusstraat 26
te 2100 Deurne Tel 03/324 44 73
Mocht u zich met kunnen verplaatsen,
graag breng ik u een bezoek na afspraak
Lidmaatschap VOS: inbegrepen
blad, 400 F per jaar, te regelen met de
sekretaris of bij onze bestuursleden.

Een 35-tal leden van de VU-Jongeren
en het Taalaktie Komitee hebben op zaterdag 26 apnl omstreeks 16u aktie gevoerd voor de woning van kultuurminister Dewaei op de St -Truidensesteenweg te Tongeren.
Voor de huisdeur werd een betonijzeren gevlochten traliehekken geplaatst met het opschnft,,gevangenis",
terwijl rond de woning zowat 100 meter
pnkkeldraag gespannen werd VUJO
en TAK stellen dat door het ontnemen
van de eretekens aan de Vlaamse letterkundige Peleman omwille van zijn
oorlogsverleden, veertig jaar na de feiten door de Belgische Staat andermaal
een schandelijke repressieve daad
gesteld werd waarbij tegelijkertijd een
onaanvaardbare inbreuk gepleegd
werd op de Vlaamse Kulturele autonomie
De betrokken organisaties stellen dat
Dewaels houding in de zaal Peleman
getuigt van een totaal gebrek aan politieke verantwoordelijkheid, van slaafse
onderdanigheid en van een onvergeeflijke minachting voor een man die een
,,naam" is in de Vlaamse kultuurspreiding

HMÜMI

MEI

Winnende nummers
te El(eren

Minister Dewaei aciiter prikkeldraad
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ANTWERPEN

11

12
13
15
16
16
17
17
17
19

TURNHOUT: Ijzerbedevaartavond met o.a. de films over de IJzerbedevaart '85 en ,,Het dorpje aan de kleine rivier". In Ontmoetingscentrum De Schalmei om 20u30. Toegang gratis. Org.: Vlaamse
Kring Turnhout
EKEREN: Sociaal dienstbetoon van 13u30 tot 14u30 door VU-Ekeren
in zaal De Boterham, Veltwycklaan 23.
BORNEM: Rondreis per autocar dporFrans-Vlaanderen. Reisgids:
senator Walter Luyten. Vertrek om 7u. „De'Bron", Kapelstraat 71.
Inschrijvingsprijs 300 fr. Org.: Vlaamse Kring.
ANTWERPEN: VUJO-cocktail- en kontaktavond. Gratis cocktail, beuling met appelmoes aan 120 fr. (100 fr. wk). Huldiging van Armand
Preud'homme. Vanaf 10u30 in zaal Wolsack, Oude Beurs 27-29 te
Antwerpen
WIJNEGEM: Daguitstap naar Voeren. Deelnameprijs: 500 fr (300 fr.
voor-12en -1-60 jarigen). Meer informatie en inschrijven (zo vlug mogelijk) bij Piet Bellens, Brouwerslaan 25,2110 Wijnengem (353.15.33).
MERKSEM: Inleidende spreekbeurt en dia avond over,,Frans Vi8ianderen" door senator Walter Luyten, in lokaal Vlanac, Bredabaan 360.
Aanvang 20u30.
Org Vlaamse Kring Groeninghe.
BERCHEM: Jaak Gabriels komt spreken over de problematiek van
de KS. Verschoven naar 27 mei.
WILRIJK: Bestuursverkiezingen gekoppeld aan een avond met Toon
Van Overstraeten. Om 20u30 In het Kulfureel Centrum De Kern. Org.:
VU-Wilrijk
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.
WUUSTWEZEL: Geleid bezoek aan de militaire terreinen van kazerne Maria-Terheide. Vertrek om 13 uur. Org.: Vlaams Nationale Kring
Wuustwezel.
MORTSEL: Toneelkring Streven speelt voor VU-Mortsel ,,Schippersstraat" van Jos Houben met muziek van John Lundstrom. Om
20 uur in het Mark Liebrechtcentrum. Genummerde kaarten tegen
160 fr. (60 -1-: 140 fr.) op tel. 449.83.02.
MERKSEM: Informatika-avond met als gastspreker Jan Jambon
(IBM). Onderwerpen zijn: informatika toekomstgericht, DIRV, Informatika en Werkloosheid.
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Fietsenrally over ong. 30 km. Vertrek aan
het Vlaams Huis vanaf 11 u. Deelname: 70 fr. (soep met brood tijdens
pauze inbegrepen). Prijsuitreiking: 20u., Vlaams Huis, Polderstraat
15. Inl.: 252.68.89 en 252 75.32. Org.: VI. Kring Scheldemeeuw.
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Bestuursverkiezing voor de afdeling. Alle
VU-leden worden verwacht in het Vlaams Huis, Polderstraat 15 tussen 20 en 22 uur.
RIJMENAM: Toon Van Overstraeten ,,Van Nijvel tot Namen" in de
Dits Feesthoeve om 20u30. Inkom 50 fr. Org.: VI. Vnenden
Bonhelden-Rijmenam.
TURNHOUT: Familiewandeling. Inlichtingen Ontmoetingscentrum
De Schalmei. Org.: VI. Knng.
GEEL: Toon Van Overstraeten vertelt over zijn belevenissen in de
Waalse Gewestraad. In lokaal Molenhof om 20u. Org.: VI. Vriendenknng en VUJO Geel.
TONGERLO-WESTERLO: Rik De Meester, landelijke voorzitter
S M F spreekt over zijn verblijf in de Russische strafkampen. Om
20u30 in Kapellekeshoef. Org.: Sint Maartensfonds Kempen
WESTMEERBEEK: Toon Van Overstraeten over,,Evaluatie van het
Federalisme in Vlaanderen". In de Parochiezaal om 20u. Org.:
J.B.Verlooykring-Hulshout.
NIJLEN: Tentoonstelling handwerk van de gepensioneerden. Ook
op 18 en 19 mei.
EDEGEM: Bezoek aan kerncentrale van Doel. Afspraak „Drie Eiken"
om 13u. Org. Kult. Kring Edegem
KAPELLEN: Geleide natuunwandeling in domein ,,Vordensteyn" in
Schoten Verzamelen om 13u30 aan de kapel aan de Horstsebaan.
Org.' FVV Inl 664.79.61.

LilVIBURG
MEI
1 HAM: Volksunie-wandeling. Om 14u. Nijverheidsweg 1, OosthamHam. tussen Oostham-Kwaadmechelen pijl volgen Hartelijk Welkom.
BREE: Debatavond met volgende politici: W. Kuijpers (VU), P. Bouwen (PVV), L. Tobback (SP) en J Van Hecke (CVP). Moderator E.
Donckier In het Auditonum van de Stedelijke Bibliotheek, Kloosterpoort Om 20u30. Org VUJO-Bree
19 HEUSDEN-ZOLDER: Groot Vlaams tuinfeest in het domein Bovy (Bolderberg Heusden Zolder) om 14u. Org.: VUJO-Heusden-Zolder

FVV- Tessenderlo naar Genk
Op zondag 4 mei maakt FVVTessenderlo een gezinsuitstap naar
Genk FVV-Genk organiseert deze dag
ProgrammaVertrek bus Engsbergen' 9 lOu ,
Vismarkt 9 15u
Om 10 30u samenkomst aan de
Slagmolen voor een fikse wandeling
van ongeveer 2 uur

's Middags pic-nic in de Slagmolen.
Na de middag rijden wé met de bus
door de mijncités naar Waterschei.
In Kattevenia maken we nog een kleine wandeling
Voor de kinderen is eer een
speeltuin
Thuiskomst rond 17.30u.

Debat over Vrede te Bree
De VUJO van Bree organiseert op
vrijdag 2 mei een debatavond n a v, het
Internationaal Jaar van de Vrede Dit
debat kadert in een reeks van aktiviteiten die de Volksunie Jongeren in de
loop van dit Vredesjaar zullen organiseren
Het panel bestaat uit volgende poli-

tici . Willy Kuijpers (VU), Patnck Bouwen
(PVV), Louis Tobback (SP) en Johan
Van Hecke (CVP)
Moderator is Ene Donckier, joernalist
,,Het Belang van Limburg".
Vrijdag 2 mei 1986 om 20u30 in het
Auditorium van de Stedelijke Bibliotheek, Kloosterpoort, 3690 Bree

-M9
Maakte meteen nieuwe plannen bekend

BRABANT

Nieuw vu-bestuur te Aarschot
Tien leden stelden zich kandidaat
voor een bestuursfunktie. Zij werden allen verkozen op 11 april. Het nieuwe afdelingsbestuurweesop 18 april volgende funkties toe: voorzitter: Mark De
Groot; sekretaris: Jos Bruyninckx; ondervoorzitter pers: Robert Nyssen;
penningmeester: Luk Bollen; propaganda: Fik Meulenbergs; bestuursleden: Jos Derboven en Louis Labro;
mandatarissen: André De Samblanx,
Toon Macken en Sim Verbruggen.
De verantwoordelijken inzake jongerenwerking en organizatie zullen op een
latere datum toegewezen worden. Wij
wensen alle bestuursleden proficiat met
hun verkiezing. De nieuwe ploeg werkte
reeds een jaarprogramma uit voor 1986
en voorziet, buiten de traditionele aktivlteiten, drie uitgebreide ledenvergaderingen met volgende aktiepunten:
1. Gemeentepolitiek: wat na de nieuwe koalltie? Hoe kan de plaatselijke VU
inspelen op deze nieuwe toestand?
2. Vooriaereiding gemeenteraadsverkiezingen 1988: lijstvorming, propaganda, programma.
3. Aktiviteiten: de VU moet meer naar
buiten treden.
De eerste uitgebreide vergadering

vindt plaats op vrijdag 6 juni in de WestHill. De VU-mandatarissen bereiden
deze avond voor.
Het nieuwe afdelingsbestuur zal ook
trachten nauwer mee te werken met de
arrondissementsverantwoordelijken.
Hiertoe werden de arrondissementsafgevaardigden aangeduid.
Als effektieven fungeren Mark de
Groot en Robert Nyssen en André De

Samblanx als fraktieleider en Jos Bruyninckx en Jos Derboven als plaatsvervangers.
Voor de onmiddellijke toekomst zal
ook de haalbaarheid van de leden- en
streekpers terug onderzocht worden.
Het jaar 1986 zal ongetwijfeld voor ieder bestuurslid meer inspanningen vragen. De overtuiging is er, nu nog de
daad bij het woord voegen.

Nieuw bestuur
bil VU- Liedel(erl(e
Vrijdag 25 april hield VU-Liedekerke
haar statutaire bestuursverkiezing. De
bijeenkomst werd voorgezeten door de
heren A. De Schrijver en L. Van Biesen,
afgevaardigden van het Arrondissementeel Bestuur, en dhr R. Van Den
Cruijce, kantonnaal gevolmachtigde.
De voorbije verkiezingsnederlaag en
vooral de herbevestiging van de lijsttrekker op de provincie, brachten diepe ontgoocheling en demotivatie. Vandaar dat de ledenopkomst minder talrijk was, wat niet kon verhinderen dat
de uittredende bestuursleden unaniem

herverkozen werden.
In het bijzijn van de arrondissementele afvaardiging werd na kort beraad
het nieuwe bestuur als volgt samengesteld :
Voorzitter: Johnny De Brabanter; ondervoorzitter: Albertine Steenhaut; sekretaris: Willy De Leeuw; penningmeesterr: Frans Demaegd; fraktieleider : Frans Van den Borre.
VU-Liedekerke is zo meteen klaar
voor een nieuwe start.
De voorzitter

/ or*"^-*

MEI
2 LIEDEKERKE: Tentoonstelling „De stad in karikaturen" grafisch
werk van Duitse kunstenaars van 1887 tot 1985. Om 20u. in café Pajot. Tot en met 11 mei. Org.: VI. Kring.
BEVERST-SCHOONBEEK: Alg. VU-vergadering en bestuursveilciezingen voor alle leden om 20u30 in café Meyers, Beverststr. 64 te Beverst.
DILBEEK: Studiedag „Doen we het beter zelf? Ekonomisch unitarisme, federalisme of separatisme?" In het Ontmoetingscentrum
Westrand. Aanvang 9u30. Deelnemersbi]drage: 450fr. Op he« programma : E. Vandevelde {grondwetspecialist), André Geens (VNS)
en Hugo Schillz. Inschrijven bij Vormingscentrum L Dosfel, tel
091/25.75.27.
TIENEN: Bestuursverkiezingen van 19 tot 21 u. in de zaal van de
„Bank van Parijs en de Nederlanden", Wolmarkt 9. Op fietzelfde
ogenblik: Praatcafé: „Brood voor Leven". MarcDujretersvandeBRT
ondervraagt W. Kuijpers, M. Hassan en bakker Swinrten. Org.: VUTienen.
DILBEEK: 2de Kadervormingsaktiviteit met Glem De RkJder, in het
Ontmoetingscentrum Westrand om 19u30. Org.: Fed. Vlaamse Klingen V. Brabant
AARSCHOT: IJzert)edevaartfilms door Willem De FUxïver in kikaal
VWG, Schaluinvest. Aanvang: 14u. Nadien koffietafel aan 70 fr. Iedereen welkom. Org.: VWG-Aarscfiot.
10 MERCHTEM: Kaas-en wijnavond in zaal Harmonie. Deuren om 19u.
Org.: VU-Merchtem.
10 DILBEEK: FW-„Nieuw-Dilbeek". Geleid bezoek aan de kerk van
O.L.V. van de Zavel, de grote en de kleine Zavel en de antiekmarkt.
Samenkomst om 15u. stipt aan de ingang van de Zavelkerk. Deelname in de kosten: leden 70 fr., niet-leden 90 fr. De gids is iemand
van bij ons: Machtekf De Schrijver.
11 UEDEKB1KE: Lentewandeing door hel Pajotse heuveUand o.l.v. A.
Gordts. Streek van Beert-Bellingen. Vertrek om 13u. café „Pajo*".
Org.: VI. Kring.
23 BEVERST-SCHOONBEEK: Veklrnnivoetbaltomooi. Inschrijven vóór
10 mei bij Jan Vandenbroek, Beverststr. 36 en Roeben Jos. Lindestraat 10 te Beverst, en Crals Willy, St.Lodewijkstr. 65, Schoonbeek. Org.: VU-Schoonbeek-Beverst. Ook op 24 en 25 mei.
25 LIEDEKERKE: Busuitstap naar Mechelen: voonnkldag geleid stadsbezoek, namiddag met parkgids in dierenparkt Ranckendael. Vertrek café Pajot om 8u. Inschrijven: 053/66.85.49. Org.: VI. Kring.

VUJO wil Jeugdraad
opnieuw rond de tafel

LANGSTE..

De Volksuniejongeren betreuren dat de Vlaamse Jeugdraad is stil
gevallen. Haar vertegenwoordigers in die raad stellen vast dat een
verder funktioneren zonder fundamentele wijzigingen aan samenstelling, opdracht en formule onmogelijlc was geworden en dat
de raad na net ontslag van de voorzitter en de leden van de Katolieke Jeugdraad niet meer als representatief Vlaams lïverlegorgaan kan
worden beschouwd.

V l a a m s e burger
a l s Iclient.

VUJO roept de jongerenvertegenwoordigers van de verschillende strekkingen op om opnieuw rond de tafel te
gaan zitten en, op korte termijn, een akkoord uit te werken betreffende een adviesformule die een minimale werking
vrijwaart. Zo kan alleszins inzake de
materies waarover wél overeenstemming t)estaat voornamelijk, doch niet alleen, het klassieke jeugdwerk, een kontinuiteit van jongereninspraak gewaarborgd worden.
De Volksuniejongeren vinden echter
dat de huidigi krisis in de Vlaamse Jeugdraad vooral een aanleiding moet zijn
om nieuwe stappen te zetten neiar de
realisatie van een jeugdwelzijnsbeleid,
gestoeld op reële inspraak van de jongeren.

is werkelijk de enige
speciaalzaak voor
EXTRA BUITENMATEN
in België; met 6
meester-kleermakers
doorlopend tot uw
dienst.
Met zijn 1.000 m^ winkelruimte - zijn parking voor
200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches
uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffieshop iets drinkt

Vertegenwoordiging
en inspraal(

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78

Aartselaar
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Boomsesteenweg 3 5

I S U C C E S KLEDING M E Y E R S
i'^i O r - M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR
V j r t l N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR

Hiertoe achten wij het noodzakelijk
dat volgende klemtonen worden
gelegd:
1. Een jeugdwelzijnsbeleid dient opgebouwd vanuit de basis. Nieuwe ontwikkelingen en opvattingen die in het
plaatselijk en regionaal jeugdwerk néiar
boven komen, moeten ook in een nieuwe Vlaamse Jeugdraad aan bod kunnen komen. Het plaatselijk jeugdwerk
dient dan ook een rechtstreekse vertegenwoordiging te krijgen in die raad en
de uitwerking van een kaderdekreet op
plaatselijke jeugdraden moet nu prioritair gesteld worden.
2. Het kultuurpakt zal de inspraak van
alle ideologische en filosofische strekkingen dienen te waarborgen, doch
daarnaast moet ook voldoende ruimte
worden gemaakt voor niet verzuilde
jeugdorganisaties en -diensten. Bovendien moet ook de inspraak worden gewaarborgd van jongerenorganisaties

uit andere sektoren dan het klassiek
jeugdwerk, die onmist>aar zijn om een
globaal jeugdwelzijnst>eleid uit te werken (onderwijs, jeugdt>escherming, tewerkstelling, enz.).
3. Ook de versnippering van bevoegdheden staat een geïntegreerd
jeugdwelzijnst>eleid in de weg. VUJO
pleit daarom voor de overheveling van
een aauital materies nciar de gemeenschappen toe en binnen de gemeenschapsregering voor de installatie van
een interministerieel komitee voor het
jeugdwelzijnsbeleid.
De Volksuniejongeren zijn bereid
hieraan mee te werken en zullen ook
aan de jongerenvertegenwoordigers in
de VU-fraktie vragen om spoedig konkrete voorstellen d)en2tangaande in te
dienen. (De VUJO-leden in Vlaamse
Jeugdraad zijn Vital Geeraerts en Ma£irten De Ceulaer).

zoeK^jiCie
n Licentiate kunstgeschiedenis uit
West-Vlaanderen met ervaring als korrektor zoekt werk. Vol- of halftijds. Is bereid om het even waar aan de slag te
gaan.
Geïnteresseerden nemen kontakt
met Pol Van Den Dnessche op de WUredaktie (02.219.49.30).
• 24-jarige jonge dame woonachtig te
Assenede, diploma kinderverzorgster,
zoekt dringend een passende betrekking.
Voor inlichtingen zich wenden: O.
Van Ooteghem, Senator, Ann. Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge. Tel.:
091/30.72.87
1MEI1M6
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Herman Maes in Deinse gemeenteraad:

OOST-VLAANDEREN

„Deinze
en Vlaanderen
benadeeld!"
Minister Nothomb beraamt voor de
subsidiering van de brandweer nieuwe
i^erdeelsleutels die sterk in het nadeel
i/an Vlaanderen en in het nadeel van
Deinze zijn
Het gaat om het verdelen van 375 mil
loen 51 % daarvan wordt gelijk veraeeld per provincie, 49 % daarvan
wordt verdeeld 1 Volgens het aantal
nwoners (het enige nutiige knterium)
en het aantal scholen (wat bij bevolking
aansluit) 2 Volgens de oppervlakte 3
Volgens de lengte aan kilometers m
provinciale wegen
Hoe de faktor oppervlakl ons benadeelt bespraken we al bij het Gemeen
lefonds waar we om miljoenen opgelegd worden
Wat de verdeelsleutel „lengte van
provinciewegen' betreft worden wij in
Deinze sterk benadeeld daar Deinze
slechts 3 km provinciewegen heeft
De Westvlaamse Brandweerfedera-

tie heeft berekend dat met die geplande verdeelssleutels West-Vlaanderen
nog 36 miljoen krijgt Henegouwen 60
miljoen dat Henegouwen om de 11 jaar
zijn wegenpark kan vernieuwen WestVlaanderen zal daar 49 jaar voor nodig
hebben
Deinze zal er bekaaid vanaf komen
met zijn 3 km, in welke provincie die
Belgische" minister woont ziet ment
zo op de wegenkaart de provincie met
het meest provinciewegen- en verhoudingsgewijs minst bevolking op meeste
oppervlakte

WIJ hebben dus alle reden om meer
te vragen en ook een rechtvaardiger
verdeling te krijgen van de begroening
langs de auto- en de snelwegen
De Minister van Openbare Werken is
de bron van deze cijfers in een antwoord aan VU-kamerlid Johan
Sauwens
Merkwaardig dat de onevenwichten
bij verdeling steeds in het nadeel van de
Vlamingen zijn

Beplanting

Stadsbestuur komt op beslissingen terug

Reeds vroeger heeft ons raadslid
Herman Maes en bij herhaling gevraagd aan te dringen om van de betonlinten (E3 en Weg 805) en het staallint
(spoorweg) die door Deinze lopen groene linten te maken Er blijkt immers geld
genoeg te zijn alleen wordt het ongelijk verdeeld over de wegbeplanting

Een vergelijking
1985
1984
1983
1982
1981
Over 5 jaar

1985
1984
1983
1982
1981
Over 5 jaar

Oost-V'aanderen kreeg:

Henegouwen kreeg.

3 463 168
757 196

37 071 087
46 349 750
46 910 496
16 520 999
55 469 358

niets
mets

mets
4 220 364 fr
Of globaal
in Vlaanderen
24 068 306
17 938 473
33 871 303
11 822 867
38 111 412

125 813 361

202 301 690 fr
In Wallonië

63 328 554
85 017 441
63 862 682
60 590 537
106 481 781
379 280 995

O p e n b a a r Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Openverklaring v a n een voltijdse betrekking v a n
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 mihtiewetten,
4 van onberispelijk gedrag zijn,
5 hchamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie,
6 houder zijn van het diploma van doctor in de genees heel en
verloskunde,
, tot de beoefening van de geneeskunde m Belgiè gemachtigd
zijn
H in het bezit zijn van een erkenning van geneesheer specialist
m de inwendige ziekten met opleiding en klinische ervaring in de
geriatrie,
9 de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere voor
waarden vervullen (speciahsme ervaring, erkenning als
geneesheer specialist in de inwendige ziekten met opleiding en kli
nische ervaring m de geriatrie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van
de kandidaturen, erkenning bij de indiensttreding voor het Rijks
instituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering
10 de verphchtmg te Brugge gevestigd te zijn, een j aar na het ein
de van de proefperiode
Inschrijvmgsgeld 1 000 fr te storten op pr nr 000 60099581 59 van
het AZ St Jan van het OCMW Brugge, Ruddershove 10 te 8000
Brugge voor 31 mei 1986 met de vermelding geneesheer specialist
in de inwendige ziekten met opleiding en klinische ervaring m 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
zennnenstraat 4 te 8000 Brugge
(Adv 71)
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MEI
3 ERTVELDE: Tentoonstelling, schilderijen van Robert De Man m het
Vlaams huis ,,De Veldbloem", Hoge Averijstraat 5 De tentoonstelling IS open op woensd , donderd , vrijdag vanaf 17u Zaterd vanaf
14u en zondag vanaf lOu Deze tentoonstelling loopt tot en met
28 mei Org Vrienden van het Vlaams huis De Veldbloem
EEKLO: Geleid bezoek aan de Zwalmstreek en aan de Zwalmmolen Vertrek om 9u30 aan het Jan Frans Willemsplein te Eekio Org
Dr J Goossenaertsknng EekIo
10 AALTER: Geleid bezoek aan de oude vissershaven van Boekhoute
en van Zeeuws-Vlaanderen ,,Eendagtussen walenschip"o I v E
Stockman Vertrek met de bus om 10 u Kerk-Aalter Org Dr J Goossenaertsknng Aalter
18 NIEUWKERKEN-WAAS: Afvaart op de Ourthe Deelnameprijs 650
fr per persoon Per gezin vanaf 3 personen 600 fr per persoon Inschrijven op het VU JO-sekretariaat tel 776 15 47
23 RONSE-KLUISBERGEN: Kaas- en Wijnavond m de SintFranciscuskring, Elzelesteenweg te Ronse Gastspreker is Toon Van
Overstraeten Aanvang 20 uur Org VU-Ronse-Kluisbergen
25 AALST: Ie Familiewandeltocht door het natuurgebied ,,Het Osbroeck"onder leiding van gids Verzamelen om 14u30aan het cafetaria van het sportstadion Org VU-Aalst-centrum

vu-Oudenaarde haalt slag thuis
Op 12 november 1984 deed de VU-afdelIng Oudenaarde het voorstel om de Omloopwegel te Eine van naam te veranderen in de Fiertelstraat, wat door het stadsbestuur afgewezen werd. Op de gemeenteraad van 24 maart 1986 staat dit punt terug op de agenda en wordt
zonder slag of stoot goedgekeurd. Een eigenaardige bokkesprong
o.l.v. Jan Verroken...
Maar eerst een beetje voorgeschiedenis Vaak leidde de nabijheid van
Omloop en Omloopwegel te Eine tot
verwarring Daarom het VU-voorstel
Het antwoord van de burgemeester
luidde ,, WIJ achten het met wenselijk
de straatnaam Omloopwegel te veranderen

ZO€K€ftC3€
* D V 5299 Werkman 25i Gooik alle werk
* D V 5300 Vrouw Gooik zoekt werk a's
schoonmaakster m een school e d — 35 j
ervaring
* D V 5304 20 jarige ongeh Gooik zoekt
werk als schoonmaakster
* DV5308 Bediende-dactylo 19j Ruisbroek zoekt gepaste betrekking Dipl A2 Talen Ned Fr Eng noties Duits
Kontaktadres Senator Daan Vervaet, Brabantsebaan 373 1683 Sint-Laureins
Berchem Tel kantooruren 02/519 85 28
Prive 02/532 57 95 (na 18 uur)

VU-Wondelgem in
rouw
Op vier maanden tijds werd onze afdeling getroffen door het overlijden van
twee pioniers van VU-Wondelgem
In januan droegen wij een van onze
medestichters, August Bruggeman, ten
grave Oud-oostfronter, lid van VOS,
Broederband, VVVG en natuurlijk oude getrouwe van de VU, kon hij op hoge leeftijd terugblikken op zijn inzet voor
het Vlaamse volk Meer dan wie ook
was hij er zich van bewust dat zijn
,,langste tijd hier voorbij was" Meer
dan eens verzekerde hij ons dat hij zich
met zijn heengaan had verzoend
Des te pijnlijker is het afscheid van
een man die ruim 20 jaar jonger was tot
voor een paar maanden volop aktief m
zijn gezin, het verenigingsleven (waaronder onze VU-afdeling) en in zijn hobby's, namelijk ons lid Gaston Meirsschaut
Van bij de oprichting in Wondelgem,
nu reeds 21 jaar geleden, was hij bij de
eerste leden Getekend door de sporen
van zijn fatale ziekte hernieuwde hij
voor enkele weken nog de zoveelste lidkaart Berustend voegde hij eraan toe
dat het de laatste was
Op 19 april hebben wij van Gaston afscheid genomen Mogen de bloemen
van VU-Wondelgem voor zijn echtgenote en familie, een bijzonder teken geweest zijn van ons medeleven en tevens diepe waardering voor de trouw
van hun echtgenoot en vader

Uw voorstel werd onderzocht en
besproken Gelet op het dekreet tot bescherming van de naam van openbare
wegen en omwille van de moeilijkheden
voor de inwoners (want ook de Fiertelstraat zou moeten hernummerd worden) en van vroeger ingenomen afwijzende standpunten bij gelijkaardige
voorstellen, heeft het schepenkollege
in zitting van 26 11 84 beslist de naam
met te wijzigen "

Op stappen terug!
Anderhalf jaar later neemt het stads-

bestuur een diametraal tegenovergesteld standpunt in
,,Het IS trouwens met de eerste keer
dat de meerderheid met andermans veren pronkt", weet Vander Haeghen,
afdelings-sekretans, te vertellen ,,In juli
1983 signaleerden wij het ernstige gebrek aan kinderopvang tijdens de vakanties Daarop aansluitend formuleerden WIJ een volledig uitgewerkt plan
voor vakantiepleinwerkmg Ons voorstel werd afgewimpeld, maar nog geen
jaar later pakte de stad triomfantelijk uit
met haar speelpleinwerking"
Burgemeester Verroken (CVP) diende-achterat ruiterlijk te bekennen dat de
VU in beide gevallen aan de basis ligt
voor het verwezenlijken van de twee
punten Of hoe een VU-afdelmg zonder
vertegenwoordiging m de gemeenteraad (toch nog) positief werk kan doen i

Nieuw VU-bestuur te Sinaai

Massale opl(omst
bij bestuursverldezingen
Op zaterdag 19 april 1986 werden de
statutaire verkiezingen van het VUbestuur, afdeling Sinaai, georganiseerd
Deze grepen plaats m het lokaal van
een immer groeiende vereniging, ,,De
Kroon" bij Freddy D'Hollander
De verkiezingen gebeurden tussen
17 en 20 uur Ondertussen werd de
sfeer opgevrolijkt door dia's van de IJzertoren te Diksmuide, en tal van
Vlaamse liederen Het restulaat van de
opkomst was ronduit prachtig 84 leden, zijnde 40 % van het ledenbestand,
brachten hun stem uit en vertoefden
lange tijd in het lokaal 83 stemmen werden geldig verklaard, en gaven volgend
resultaat rechtstreeks verkozen, Fons
Van Hoydonck Ria Baes, Hugo Cop
pieters, Chris Group en Rene Verlee
Na korte afzondering van deze 5 mensen werden volgende kandidaten ge
koopteerd Arthur Baeckelandt Gonda
Baert, Frederik Bohrer, Freddy D Hollander Diana Dutoo Richard Mikolon
Willy Van Nieuwenhuyze Theo Van
Landeghem Werner Van Poecke en
Roland Van Riet
Na beraadslaging werden Fons Van
Hoydonck als voorzitter, en Willy Van
Nieuwenhuyze als sekretans verkozen Het hele gebeuren werd gesuper
viseerd door Lieven Clays als afgevaar
digde van het arrondissementsbestuur
Jozef De Poortere die als uittredend sekretans de verkiezingen leidde werd
nadien bedacht met een passend geschenk voor 15 jaar trouwe dienst als
sekretans van de afdeling Ook zijn
echtgenote Godelieve Vermaere, werd
letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes
gezet

Het nieuwe bestuur is van plan werk
te maken van tal van Sinaaise aangelegenheden, en voelt zich geschraagd
door een jeugdig enthousiasme en de
ervaring van gemeenteraadslid en
MIWA-voorzitter Arthur Baeckelandt
Hugo Coppieters

*"

< ; . ' , ' Houlonck
voorzitter
Willy Var) Nieuwenhuyze,
sekretans
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MTt
Met de Europese Volkshogeschool

In de reisprijs (4 500 fr) is inbegrepen

Op ontdekking in Straatsburg

— de reisdokumentatie en taalgrensbrochure,

De Europese
Volkshogeschool organiseert met een regelmaat studiereizen naar het
Europarlement in Straatsburg.
De reis die uit een viertal dagen
bestaat is steeds een boeiende
uitstap die een massa aan informatie verschaft en niet alleen de
Europese instellingen belicht
maar het hele probleem van de
Euro-steden Brussel, Luksemburg en Straatsburg. Telkens
steden die aan de rand van een
taalgebied liggen. Tevens leert

men al reizend het probleem van
de Elzas.
Uit het druke bezette programma van zo'n reis lichten wi| de
enkele punten.

Programtna
1e dag
Langs het Berlaimontgebouw te
Brussel over Martelingen (winkelshop)
naar Luxemburg
Middagnfiaal in het Europees Parlement, daarna verder naar Straatsburg

MEI

12
13

13
14

19
16
24

4e dag
Terugkeer naar Vlaanderen over
Luxemburg
Nog vrije data
— van woensdag 14 mei tot zaterdag
17 mei
— van woensdag 11 juni tot zaterdag
14 juni
— van dinsdag 8 juli tot vrijdag 11 juli

Kamerlid J.P. Pillaert te Meulebeke:

WEST-VLAANDEREN
2

— de busreis + uitstappen

3e dag
Een dagje uit in de Vogezen met be
zoek aan een wijnkelder
Gezamenlijk avondmaal

Avondmaal en gezellig samenzijn
met o a de EVA VU-Europarlementsleden Jaak Vandemeulebroucke en
Willy Kuijpers, in het hotel
2e dag
's Morgens een bezoek aan het Europees Parlement
's Middags heeft men de keuze tussen een geleid bezoek aan Straatsburg
of de stad verkennen
's Avons een gezamenlijk avondmaal
met als gastspreker bv Ferdinand Mosschenross, voorzitter van de ElzassLothenngischer Volksbund

IZEGEM: Cantus van het Vlaamse lied in de bovenzaal van het
Vlaams HUIS, om 21 u Org VUJO
IZEGEM: Wandeling te Oostduinkerke, o I v Herman Vandamme
Samenkomst Vlaams HUIS om 13u30 Org Wandelclub Vlaams Huis
POPERINGE: Gezinsvi/andeling doorheen Merckelghem in FransVlaanderen o IV RikSohier Verzamelen op de Grote Markt om 14u30
stipt Org FVV-Poperinge
GISTEL: Bestuursverkiezingen in café Uylenspiegel (kleine zaalè van
9 tot 12 uur
ASSEBROEK: VU-afdelingsbestuurs-verkiezingen in ,,de Wandelweg", Weidestraat 313 PraatkafeemetVicAnciauxvanaf 20 30uur
KORTRIJK: Kadervorming „Vredes- en Bewapeningsproblematiek
en vormingsviferk" in de Oude Dekenij, St Maartenskerkhof Aanvang 19u30 Org FVK-W Vlaanderen
'
BRUGGE: Kadervorming „Vredes- en Bew/apeningsproblematiek en
vormingswerk" in HuizeWitteryck.HoefIjzerlaan 20 Aanvang 19u30
Org FVK-W Vlaanderen
POPERINGE: Jaarlijke meibedevaart naar de Smt-Sixtusabdij te
Westvleteren Vertrek Grote Markt om 19u30 Org FW-Popennge
IZEGEM; Bloemschikken met Geert Ghekiere Om20u in de bovenzaal van het Vlaams Huis Org FVV
ASSEBROEK: Daguitstap van het Davidsfonds Ver-Assebroek naar
Frans-Vlaanderen Inlichtingen en inschrijvingen bij L Grootaerdt
tel 36 29 31
ROESELARE: „De Belgische frank en de recente gebeurtenissen"
door prof Dr Levy in het Dienstencentrum 't Leeuwke, St Michielsstraat 23 Org VU-Roeselare
IZEGEM. Artistieke uitstap naar Galerij Veranneman in Kruishoutem
Daarna bezoek museum Dhondt-Daenens, Deurie Vertrek om 13u30
(privé-auto's) in de Baronielaan Org VSVK

Toekomstgericht
Als een gele draad liep de noodzaak
van het Zelfbestuur n u ' " doorheen
zijn bij wijlen soms heftig betoog Alle
toehoorders wam vol lof toen J P Pillaert het VU-plan ter bestrijding van de

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen kan men terecht bij de EVA-fraktie
in het Europees Parlement, Ardennegebouw 79-81 te 1040 Brussel
(02/234 30 39) of de Europese Volkshogeschool, Wijgmaalsesteenweg 132 te
3020 Herent (016/20 34 50)

ZO€K€BC]€

„Enkel zelfbestuur
kan krisis oplossen!"
Op vrijdag 25 apnl II ging in zaal
Bistrot te Meulebeke een toespraak
door over ,,Werk m Vlaanderen"
Na een korte inleiding door de sekretaris van de Vlaamse Vriendenkring
Meulebeke kwam de spreker VUvolksvertegenwoordiger J P Pillaert
met enkele zeer konkrete cijfers voor de
dag om aan te tonen in hoeverre Vlaanderen benadeeld wordt tegenover Wallonië Met een eenvoudig te begrijpen
taal boeide en overtuigde hij het aan
dachtig publiek Vlaanderen is en wordt
benadeeld en zou de krisis beter kunnen bestrijden indien het over onze eigen centen zou beschikken

— overnachtingen + ontbijt in een
tweesterrenhotel (tweepersoonskamers met bad), middag- en avondmaal Ie dag, avondmaal 2e en 3e
dag

jeugdwerkloosheid uit de doeken deed
Hiermee toonde hij aan dat de Volksunie een partij is met nieuwe, frisse en
toekomstgerichte ideeën
Na een korte pauze werden enkele
stekelige vragen op de volksvertegenwoordiger afgevuurd Op gevatte wiize
diende hij de vragenstellers van antwoord en wat hierbij opviel was zijn
goed dossierkennis, in 't bijzonder wat
de middenstand betreft
,,We mogen fier zijn, in het arrondissement Roeselare-Tielt te beschikken
over een volksvertegenwoordiger die
het Vlaanderen eerst" in zijn hart
draagt' Met deze woorden bedankte
de sekretaris zowel de spreker als de tevreden aanwezigen en deed tevens nog
een oproep om met zijn allen aanwezig
te zijn op de 59ste IJzerbedevaart op 29
juni e k
Hans Nollet

D Dame, 21 jaar en wonende te Mechelen zoekt werk Diploma A2 m o ,
economische
en
menswetenschappen Aanvaardt alle werk
Ref nr 1006
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met Senator Joos Somers,
via het Vlaams Nationaal Centrum, Ontvoeringsplein 1, Mechelen, tel
015/20 95 14 Gelieve het ref nr te vermelden
n Tuinbouwer zoekt gepensioneerd
tuinman — omgeving Lubbeek voor enkele uren per week Tel 016/63 38 69
D 18-19-jange jongeman zoekt werk
als arbeider, alle werk is hem welkom
Voor inlichtingen zich wenden O Van
Ooteghem, senator, A Lonquestraat
31,
9219
Gentbrugge,
tel
091/30 72 87
• D V 6057 Tuinman 25j ongehuwd Pe
pingen zoekt dr gepast werk o a alspnve
tuinman
Kontaktadres Senator Daan Vervaal Bra
bantsebaan 373 1683 Sint Laureins
Berchem Tel kantooruren 02/519 85 28
Prive 02/532 57 95 (na 18 uur)

Aanbevolen huizen
Loodgieter
Amerikalei 237
ALPANROOF
Dakwerken
2000 Antwerpen
Veranderingswerken
Tel 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

n.v. de winne uyttendaele

PVBA BERT
Assesteenweg 101 Ternat
Tel 02-582 1312

handelsdrukkerij type - offset
fabnkatie o m s l a g e n
zakomslagen

VERDELER
VOLKSWAGEN AUDI

migrostraat 128, 9328

GRATJS PRIJSOPGAVE

GELD

q Z T ) STUDIO
DANN

DE PRIJSBREKER

Onmiddellijk te bekonnen bij

02 42869 84

van het goede meubel

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel 053-781009 en 053-2127 57

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

F R A N S S E N S OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock

VAN DER CRUYS
Assssteenweg 65 Ternat
Tel 582 2915
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

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

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR — ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Tel. 426.19.39

dendermonde-schoonaarde
tel 052-42 33 04 - 42 39 16

verzeker U goed
en toch...
goedkoper!
\ l y f y i Q Q J

IRKfNDVttltKttNGSMAKIlAA*

BRfDABAAN 61 RUS? 7130BSASSCHAAI TtLQ3/&5UBU

— Industriële
fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat
1090 Brussel

36

ESOX
STAN PHILIPS
Grootfiandel

Hengelsport

Panorama 36
1810 Wemmei
Tel 02 478 1993
Import

Export

PVBA
J BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene

Bouwondernemingen

Groenstraat 84 2000 Antwerpen
Tel 03 2364531
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Sinl Damiaanstraal
Wommelgem
Tel 03-353 7039

Dames

heren

41

en kinderkleding

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Gontsesiraal 238
9500 Geraardsbergen

Tel 054-412589
Wi) bouwen voor u
sleutel op de deur

Zondag en maandag

gesloten

VAKANTIEVERHURING
VERZORGDE
APPARTEMENTEN
KAMERS
Met kookgelegenheid of met ontbijt
voor 2,4,5 personen per week of
14 dagen
Reservatie
Eig E Duysters-Minnaert de Smet de
Naeyerlaan 86-88 8370 Blankenberge
tel 050-41 30 70 - 41 36 54 - Kredietbank 472-7041761-28

Houtzagerij
DE R O O S E N V
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE
9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel 053 668386
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-2136 36

AFD OKEGEfVI
9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 3317 51
054 33 11 49
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Professor dr. Jan Craeybeckx:

„Unitaire sociaiisten
misten veei treinen"
Brussel. — Vandaag wordt het Feest van de Arbeid
gevierd. Nou ja, vieren... Met meer dan een half miljoen
Vlaamse werklozen valt er weinig te feesten.
Op tal van plaatsen zullen de socialisten 1-meimanifestaties organiseren De Vlaamse dimensie is
daarbij meestal kompleet afwezig. Hoe komt dit ?

gestreden hebben, genuanceerd
te worden Zelfs in Vlaanderen
bestonden er grote verschillen

J. Craeybeckx: „ Vooral de ontwikkelingen in Antwerpen lijken me
boeiend Het Vlaams Front, waarvan met weinigen uit hetAktivisme
kwamen, onderschreef direkt het
maksimalistisch programma van
1917 Ook tal van vrijzinnigen
werkten mee, denken we maar aan
Paul van Ostaijen Velen van hen
kwamen ook onder de indruk van
de nieuwste sociale stromingen
Het Vlaams Front was, zeker in de
beginperiode, Vlaamsgezind en
sociaal vooruitstrevend Weet U
dat zelfs Joris van Severen een tijdlang bewondering koesterde voor
de Russische revolutie '

Toch hield men zich soms in omNemen we Gent Ten tijde van wille van de proletarische eenheid
de Eerste Internationale waren en de afhankelijkheid van de groheel wat ,,socialisten"
echt te broer in Wallonië "
Vlaamsgezind Denken we maar
aan de invloed van Emile Moyson
Maar daarna is dit sterk verminderd Edward Anseele was helemaal met geboeid door het taaWIJ: Binnenin de katolieke weIJ gingen over een en an- tuatie Daar had je een burgerij die laspekt Wel stemden de sociader praten met professor zich samen met de arbeidersbewe- listen steeds alle mogelijke reld was men Vlaamsgezmder?
ging nationalistisch opstelde Bei- taalwetten, in tegenstelling met andr Jan Craeybeckx
J. Craeybeckx: ,,Ja Maar in
(° 1923) Deze VUB-hoogleraar de groepen wilden het zelfbestuur dere partijen Omdat het een een heel speciale optiek Vlaams
publiceerde enkele boeiende bij- veroveren Deze Tsjechische nati- kwestie van rechtvaardigheid was
en katoliel( Men kon geen goede
dragen rond hettema „arbeiders- onalistische stroming was evenwel De socialisten werden echter
Vlaming zijn zonder tegelijkertijd
beweging en Vlaamse Beweging" ook een sociale beweging
zwaar ontgoocheld door het feit dat katoliek te zijn Waarbij de geestein zijn historisch kontekst
Dit was in Vlaanderen veel min- alle andere partijen, met uitzonde- lijkheid erover waakte dat het katoWIJ • Het IS bekend dat U een der het geval De bourgeoisie aan ring van de progressieve liberalen, lieke element het zwaarst bleef
grote interesse koestert voor zo- beide kanten van de taalgrens had geen steun gaven aan het door- doorwegen
wel de arbeidersbeweging als de tijdens de 19de eeuw dezelfde, drukken van het algemeen enkelVergeet ook met de toenmalige
Vlaamse Beweging. Hoe bent U Franse kuituur De sympatie van de
arbeidende massa in Vlaanderen
daartoe gekomen?
J. Craeybeckx: „De historikus ging in eerste instantie uit naar
gaat uit van een vraagstelling, van haar lotsgenoten in Wallonië De
problemen Maar ook de historikus Vlaamse arbeiders keken zelfs met
bewondering naar hun Waalse
zelf staat in de geschiedenis
,, kollega 's'' Precies in het zuideIkzelf kom uit een dorp waar toen lijk landsdeel waren de arbeiders
veel dokwerkers en diamantbewer- immers veel strijdbaarder
kers woonden, die lid waren van de
In Vlaanderen waren bijgevolg
socialistische partij Mijn vader
enkel de kleine Vlaamse midspeelde daarin een belangrijke rol
Hijzelf kwam trouwens uit de Front- denstand, een bovenlaag van arbeweging HIJ had er Joris van Se- beiders, samen met sommige
veren, Filip de Pillecijn, e a ge- schoolmeesters en een reeks
kend HIJ had samen met hen sol- priesters, gevoelig voor de eigen
datenmanifestaties georganiseerd Vlaamse nationale identiteit Dit
Onmiddellijk na de oorlog is mijn groepje moest de nationale bewevader, die stamde uit een kristelijk ging dragen Die zich aanvankelijk
midden, enkele maanden gaan mi- beperkte tot het taal-nationalisme,
literen voor de Frontpartij Waarna dat er nota bene voor gezorgd heeft
hij vlug overstapte naar de socia- dat het Nederlands overleefde'
listen "
Later evolueerde dit naar
kultuur-nationalisme met figuren
zoals Vermeylen en Lode wijk de
Raet die tevens de band met de
sociaal-ekonomische ontwikkeling
legden "
WIJ. Waarom?
J. Craeybeckx: ,,Aan het front
WIJ- De Vlaamse Beweging
had mijn vader vastgesteld dat de steunde dus aanvankelijk op een
meeste Vlaamse soldaten echte midden-laag?
volksmensen waren, doorgaans
J. Craeybeckx: Inderdaad Tot Prof dr Jan Craeybeckx Er was altijd wel iets belangrijker dan de Vlaamongeletterd Mede onder invloed na de eerste wereldoorlog heeft er se kwestie ( ) Bovendien denken nogal wat Vlamingen dat de buit binvan nogal wat literatuur kwam hij
nen IS "
nooit een echte Vlaams-nationale
tot de overtuiging dat alleen de so- partij bestaan Ook Hendrik Elias
cialisten enig heil konden brengen heeft dit onderstreept Het echte
Als kind was ik lid van de Rode nationalisme is in Vlaanderen een voudig stemrecht Zij vonden hen scherpe tegenstelling klerikaal verValken Ik ging op in deze arbei- 20ste eeuws verschijnsel Naar die zich flamingant noemden zelfs sus anti-klerikaal De socialisten
dersbeweging Ik leefde de vele mijn gevoel is dit te wijten aan het op hun weg Telkenmale het ging waren per definitie anti-klerikaal
stakingen aan de dokken intens feit dat men met echt een grote so- om wetten, die een lotsverbetenng een erfenis van het progressiefmee Ofschoon ik toch iets „apart" ciale groep had die dit werkelijk inhielden voor de arbeidende klas- liberalisme van de 19de eeuw Het
was, ik was immers de zoon van de droeg en schraagde
se, toonden de grote'' flamingan- was bijgevolg biezonder moeilijk alschoolmeester In mijn familie
ten zich ronduit onverschillig n Si- le Vlaamsgezinden in een globale
bestond echter ook een Vlaamsgetuatie die zou duren tot het Daen- beweging samen te brengen Het
zinde traditie Op het ateneum wamoet overigens gezegd dat sociasisme
ren mijn meeste leraars overtuigd
In Antwerpen was de toestand listen vaak geweerd werden op
Vlaamsgezind zodat ik, het ook
WIJ: Waar en wanneer is het anders Het socialisme werd daar Vlaamse manifestaties
daar binnenkreeg
dan fout gelopen ? Hoe komt het gedragen door geschoolde arbeiMaar de inbreng van de kristelijVoor de oorlog waren er slechts dat die sociale ontvoog- ders daar waar het in Gent vooral ke wereld heeft ongetwijfeld enorm
dmgsstnjd
enerzijds
en
de
twee hymnen waarvan ik de eerste
weinig geschoolde tekstielarbei
veel bijgedragen tot het behoud
strofen kende en zong, nl de Inter- Vlaamse Beweging anderzijds el- ders betrof Anseele bleef er lang van de Vlaamse volksaard De diskaar niet „gevonden" hebben' van overtuigd dat een arbeider er kussie over wie er nu het meest of
nationale en de Vlaamse Leeuw
Men bekeek elkaar vaak als kon- alle belang bij had goed Frans te le- het minst verdienste heeft gehad in
Daaromtrent bestond voor mij
kurrenten
geen tegenspraak of spanning
ren om in het leven vooruit te ko
de Vlaamse Beweging lijkt me onJ. Craeybeckx. Een eerste men In Antwerpen leefde daaren
zinnig In alle kampen heeft men
WIJ De arbeidersbeweging
tegen de Meetingtraditie voort Het geprobeerd invloed te krijgen iets
enerzijds en de Vlaamse Bewe- punt heb ik reeds aangestipt nl
gmg anderzijds gingen m de het ontbreken van een grote soci- Antwerpse socialisme was duide- waann men echter bitter weinig gelijk Vlaamsgezmder vermoedelijk lukt IS Er was altijd wel iets belan
tweede helft van de 19de eeuw ale klasse die het ondersteunde
omdat de verantwoordelijken daar grIjker dan de Vlaamse kwestie "
Bovendien
werd
de
Belgische
staat
elk hun eigen weg In andere landen gingen de nationale ont- lange tijd door veel flaminganten dichter stonden bij de kleine burgeWIJ. Het heeft nog enige tijd
rij Het kwam zelfs tot moeilijkhevoogdmgsstrijd en de sociale geaksepteerd
geduurd vooraleer de Vlaamse
den
tussen
Anseele
en
de
Antbevrijdings-bewegmg nochtans
Toch moet de bewering als zou- werpse socialisten '
Beweging een massale volksbevaak hand m hand
den arbeidersbeweging en natioweging werd ..
WIJ: Na de eerste wereldoorJ. Craeybeckx: „Daf/syu/s^ Be- nale ontvoogdingsstrijd in alle anJ. Craeybeckx: ,Het werd pas
log
veranderde
een
en
ander?
dere
landen
steeds
hand
in
hand
kijken we maar de Tsjechische si-

W

Internationale
én Vlaamse Leeuw

Moyson...
en Anseele
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Marsen
op Brussel

voor het eerst een grote demokratische volksbeweging in de zestiger jaren De marsen op Brussel
waren daarvan de veruitwendiging
De meeste socialisten hebben zich
toen echter afzijdig gehouden Met
uitzondering van de groep rond het
tijdschrift,,Links"
Stilaan drongen deze ideeën
door tot de rest van de socialistische partij Leuven'68 was daarbij
belangrijk "
WIJ: Eind van de zeventiger jaren volgde dan toch de splitsing
van de unitaire BSP...?
J. Craeybeckx: „De Vlaamse
socialisten werden buitengezet
door Andre Cools' Wat een heilzame zaak geweest is Het werd de
hoogste tijd Het socialisme in
Vlaanderen heeft massa 's tremen
gemist, precies wegens het feit dat
ZIJ de laatste unitaristische partij
gebleven was Tegen alle redelijkheid in "
WIJ: Ik heb de indruk dat de
Vlaamse refleks binnen de SP terug aan belang verliest. Het unitarisme klinkt weer sterker door
Of heb ik het verkeerd?
J. Craeybeckx: ,,Let wel, ik
spreek met namens de SP
Maar wat U zegt is ongetwijfeld
juist Blijkbaar bestaat er meer belangstelling voor andere problemen dan de staatkundige In deze
periode van langdurige ekonomische recessie stellen we een terugkeer naar het unitansme vast Bovendien denken nogal wat Vlamingen dat het gebeurd is, dat de buit
binnen is Het is echter ook mijn
mening dat we moeten komen tot
een zo groot mogelijk zelfbestuur,
waarbij minstens 50 % van de inkomsten aan de gemeenschappen
zouden toekomen Gepaard aan
een zo groot mogelijke ontzuiling,
want dat is ook al een ramp
Deze ,,ommekeer" moet men
echter met zozeer zoeken bij de socialisten, maar bij de „nieuwe
Vlaamse bourgeoisie" Deze talrijke groep van managers en kaderleden in nieuwe Vlaamse en multinationale bedrijven die een burgerijke grondlaag gaven aan de
Vlaams nationale beweging Waardoor de Vlaamse Beweging meer
ging lijken op de andere nationale
bewegingen, dikwijls in een eerste
fase in het leven geroepen door
burgerijen die zich verdrukt voelden
Zois hetgeen toeval dat er vanaf
de jaren '60 tastbaar vooruitgang
werd geboekt Door de ,,captains
of industry ' die Lodewijk de Raet
zo gaarne zag verschijnen Maar
waar is nu de tijd gebleven dat het
VEV stormloper was voor een
zelfstandig Vlaanderen'^"

Federatie
met Nederland
WIJ: Waarheen dan met
België?
J Craeybeckx: Dit is met mijn
zorg Ik hoop op een soort van federatie van Vlaanderen en het huidige Nederland Dit zou moeten
gebeuren op eenn zeer realistische
en zeer nuchtere grondslag Ik zeg
dit zonder
Grootnederlandse
mystiek daarrond te weven ik be
kijk dit pragmatisch
(pvdd)
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