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M/eekblad 

„Er zitten zoveel vraagtekens in het plan, dat het zeer de vraag is 
of het een permanente besparing van 200 miljard zal halen. Ook in 

sommige regeringskringen wordt dat bedekt toegegeven." 
(De Financieel Eiionomisctie Tijd van 27 mei 1986) 

Kink in de Icabel 
Martens heeft deze week een onverwachte kink in de St Anna-

kabel gekregen. Eenmaal het konklaaf achter de rug, achtte hij het 
doordrukken van het plan in het parlement en bij de publieke opinie 
nog slechts een formaliteit. De stakingen, zo meende hij, waren niet 
alleen onpopulair bij een groot deel van de publieke opinie, maar 
zouden daarenboven kapot lopen op de onwil van het ACV om er aan 
mee te doen. Jef Houthuys was een koningsstuk in het schaakspel 
van de regering. Met Houthuys aan het sindikale roer zou er geen 
scheve koers gevaren worden. 

Verleden dinsdag echter heeft Houthuys op een stormachtige 
Algemene Raad van het ACV de wind stevig van voren gekregen. 
Het middenkader van de kristen-demokratische vakbond is onder 
de indruk gekomen van hel zware ongenoegen aan de basis. Hoe ver 
dat ongenoegen zal dragen, is moeilijk te voorspellen. Zoveel is 
echter zeker, dat de door Houthuys sluw gestuurde koers naar 
welwillende ACV-neutraliteit ten opzichte van het St Anna-plan niet 
aangehouden kan worden. 

Het ongenoegen gromt ook elders. De onderwijswereld staat 
zodanig op zijn kop, dat zelfs de Guimardstraat — het nationaal 
sekretariaat van het katholiek onderwijs — de klassieke 
gereserveerdheid ingeruild heeft voor krachtig protest. Mgr. 
Daelemans heeft zich in vraaggesprekken onverholen achter de 
stakingen in het onderwijs gesteld. 

Het behoorde tot de taktiek van Martens, met het St Anna-plan 
slechts voor de dag te komen op het laattijdig ogenblik dat — gelet 
op de nabijheid van voetbalweken en vakantiemaanden — het 
gevaar voor verwikkelingen zo klein mogelijk zou zijn. Ook als deze 
sluwe berekening uiteindelijk baardoel zou vervullen, is deze week 
toch duidelijk geworden dat ergens iemand — de regering of het ACV 
— gezichtsverlies zal moeten leiden. 

Dat het ongenoegen in brede lagen van de bevolking zeer groot 
is, kan toch wel niemand verbazen. De huidige regeringskoalitie, 
onder dezelfde eerste-minister, is reeds vijfjaar aan de macht en is 
aan haar vierde besparingsplan toe. Maar de gestelde doeleinden 
werden nooit bereikt. In 1986 net zoals vijf jaar geleden vraagt 
Martens opnieuw volmachten om een spaarplan uit te werken, 
zonder te zeggen hoe hij het zal uitvoeren. Ook reeds in 1981 werd 
beloofd, dat een extra-inspanning zou geleverd worden voor de 
tewerkstelling van de jongeren. 

Van al deze beloften kwam niets in huis. Toen Martens in het 
najaar van 1985 vertelde dat drie-kwart van de tunnel achter de rug 
lag, heeft hij gewoon het kiesvolk belogen. Hij wordt thans 
achterha'kld door deze leugen. Een aantal hatelijke maatregelen in 
het Sint Anna-plan — het overhoop zetten van het onderwijs, de 
onbegrijpelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd der 
vrouwen — heeft de overgrote meerderheid der burgers er van 
overtuigd dat ze werden misleid, dat de nooit vervulde beloften 
steeds opnieuw worden gedaan en dat het land inzake sanering er 
thans stukken slechter voorstaat dan 5 jaar geleden. 

In dit land met zijn halfslachtige staatsstruktuur en met een 
regering die steeds hardnekkiger weigert de federale dinamiek te 
betrekken bij het saneringsbeleid, is het onvermijdelijk dat zowel 
Vlaanderen en Wallonië zich geviseerd voelen door het St Anna-
plan. Het Waals ongenoegen heeft echter weinig reële grond. Het 
terugschroeven van het VSO zal inderdaad een kwalijker invloed 
hebben in Wallonië dan in Vlaanderen. Dit Waalse nadeel is echter 
een uitzondering. De werkelijke dupe van het St Anna-plan blijft 
Vlaanderen. Niet alleen wordt de staatshervorming van 1980 verder 
afgebouwd, maar bovendien heeft Martens geweigerd om zijn plan 
te gebruiken als gelegenheid om zuivere rekeningen te maken en 
de lat gelijk te leggen. Aan de toestand dat er per werkdag praktisch 

I
één miljard uit Vlaanderen naar Wallonië vloeit, wordt niets 
gewijzigd. 

Aan dit privilegie wordt door Martens alvast niet geraakt: aan het 
privilegie van de franstaligen en Walen. 
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Werkende oma zoekt job voor... 

...werkloze kleinkinderen 
Eén van de bizarre en hoogst onbegrijpelijke 

besparingsmaatregelen van het zg. Sint-Annaplan 
betreft de verhoging van de pensioenleeftijd voor 
vrouwen tot 65 jaar. De Volksunie verzet zich krachtig 
tegen deze beslissing. 

Als deze toch wordt uitgevoerd, houden de Vlaams
nationalisten een voorstel achter de hand. 

DE aangekondigde verhoging 
van de pensioenleeftijd 
voor vrouwen tot 65 jaar is 

idioot, gezins-vijandig, arbeids-
vernietigend en geïnspireerd door 
platvloerse financiële overwe
gingen. Deze maatregel gaat in 
tegen alle rapporten die de jongste 
tijd zijn gepubliceerd over de 
bestrijding van de werklooshieid en 
de onafwendbare herverdeling van 
de beschikbare arbeid. Geen 
enkele socioloog, laat staan 
futuroloog, kan begrip opbrengen 
voor de regeringsvisie. Eenvou
diger uitgedrukt zal deze maatregel 
tot gevolg hebben dat groot
moeders willens nillens moeten 
blijven werken, terwijl hun 
twintigjarige kleinkinderen hope
loos zoeken naar een baan. 

Wanneer men de resultaten van 
zo'n operatie op begrotingsvlak 
bekijkt, dan zal dit waarschijnlijk 
een ,.gunstig" effekt hebben. 
Omdat men er in regeringskringen 
vooral op rekent dat weinig 

vrouwen ook echt tot hun 65ste 
zullen werken en Integendeel 
vroeger met pensioen zullen gaan. 
Waardoor cfe overheid lagere 
uitkeringen dient te betalen. Wat 
het privé-pensioen-sparen zal doen 
toenemen; iets dat de liberalen dan 
weer leuk vinden. 

Indien de regering niettemin 
misbruikt maakt van haar vol
machten om deze onsociale 
maatregel erdoor te drukken, dan 
heeft de VU — op aandringen en 
naar een idee van senator dr Jef 
Valkeniers — een alternatief klaar. 
Elke buitenhuis-werkende moeder 
kan, aldus dit voorstel, genieten 
van een pensioenkrediet van twee 
jaar per kind ten laste en dit tot een 
maksimum van zes jaar. Op die 
manier zou een moeder met drie of 
meer kinderen haar volledig 
pensioen kunnen genieten op 59 
jaar. (Het principe van een 
,,pensioen-krediet" bestaat reeds 
voor gewezen krijgsgevangen en 
opgeëisten uit de tweede 

wereldoorlog.) De realizatie van dit 
voorstel zou ontegensprekelijk 
voordelig zijn voor het gezin en 
daarenboven kan het een gunstig 
demografisch gevolg met zich 
meebrengen. Met die demogra
fische evolutie is het overigens ook 
in Vlaanderen erg slecht gesteld... 

De belangrijkste regeringspartij 
verkondigt steeds weer dat zij het 
begrip ,.gezinsvriendelijkheid" 
hoog in haar vaandel draagt. Zij 
krijgt binnenkort een prachtige 
kans dit wezenlijk programmapunt 
in daden om te zetten. Wanneer de 
regering blijft zweren bij die grens 
van 65 jaar voor vrouwen, dan 
moet de CVP het kreatieve VU-
alternatief steunen. (pvdd) 

vu en 
(jidêrwljs 

' fiei; f^elit Of} 
moet geen enkef 

Vlaamse leerkracht afge
dankt worden! Lees ddf 
VU-kritiek op de onder-
wijsbesparingen evenals 
het redelijk Vlaams
nationaal alternatief op de 
biz. 8 en 9. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaadbrie-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

UIT ELKAAR GROEIEN 

De verstokte unitansten mogen zeg
gen wat ze willen maar de feiten zi)n er 
Vlaanderen en Wallonië zijn totaal uit el
kaar aan het groeien Dat toont o a de 
treinstaking aan Wallonië lag volledig 
lam, terwijl in Vlaanderen de tremen bij
na normaal reden Wallonië grijpt bijna 
dadelijk naar het wapen van de staking i 

En toch wordt de Waalse NMBS be
voordeeld, zowel wat de funkties aan de 
top betreft als de werkgelegenheid aan 
de basis in de centrale werkplaatsen 
Begrijpe wie kan i 

Weet je nog ten tijde van de Ko
n ingskwest ie ' Ook toen reageerde 
Vlaanderen totaal anders dan Wallonië 
Hoe zou dat komen"? 

Dit bevestigt het motto van de ko
mende IJzerbedevaart Nu meer dan 
ooit Zelfbestuur 

Vlaanderen gaat zijn eigen weg 

W.R., Neeroeteren 

J.M.PFAFF 

Met meer dan gewone interesse lees 
ik iedere week de sportbladzijden van 
uw weekblad of m a w ik begin uw blad 
te lezen yia uw sportrubnek 

De stijl van de samensteller ,,F an-
d n e n " bewonder ik omdat deze he
melsbreed verschilt van de doorde

weekse sportjoernalistiek van de 
Vlaamse dagbladen en meestal relati
verend geschreven wordt 

Maar het artikel inde WIJ nr 19 over 
onze nationale Jean-Mane was van het 
goede teveel 

Natuurlijk was JM in zeer goede doen 
tijdens de beslissende match tegen 
Werder Bremen, maar beweren dat JM 
Pfaff een penalty stopte is onjuist De 
penalty stopte is onjuist De penalty 
werd door de speler van W Bremen via 
de staak, naast geschoten, zonder dat 
JM er iets aangedaan heeft tenzij met 
zijn ogen de penaltytrapper zou hebben 
beïnvloed maar dat is toch geen penalty 
stoppen Overigens blijft het onze beste 
maar ook naïefste en media-geile doel
man (maar dat is een ander verhaal) 

H.V., 's-Gravenwezel 

DE VOOGDEN WEG! 
ZELFBESTUUR 

Ons volk heeft, al te lang geleden 
onder het juk van deze staat — 
het IS de tijd dat er scherp wordt opge
treden 
tegen geknoei, laksheid en verraad 

Genoeg van valse knepen' 
Geen ijdel hopen meer en geduld ' 
De voogden moeten 't weten 
dat de tijden zijn vervuld — 

De konklavers in Brusselse kastelen, 
onder leiding van een Vlaamse rene
g a a t -
spelen 't spel van heerszucht en eigen 
baat 
en drijven 't kleine volk als knechten 
naar de hel 

J .D.D. , Erembodegem 

WAALSE HORECA 

Over mijn kontakten met de Horeca 
m Wallonië wil ik graag een en ander 
kwijt in uw weekblad 

De Nederlanders vinden het gek dat 
de Waalse uitbaters geen Nederlands 
willen verstaan tot het om de centen 
gaat Omdat hun klienteel en grote ge
tale van over de grens komt is het mijn 
mening dat de Waalse Horeca een 
beetje haar eigen ondergaan (met glo
rie I) aan het voorbereiden is 

Ik stel mij dan ook de vraag of de 
Waalse Horeca geen tweede Cockerill 
Sambre aan het worden is 

Een Hollander vertelde over een fn-
tuur ,,A La Ferme" ,,dat het een echte 
barrak was " Zo geven de Hollanders 
de Horeca daar een lesje in uitbating 

Een Vlaming in La Roch en Ardenne 
heeft zijn Waalse kollega's een voor
beeld gegeven, hij houdt er een kam
ping en vele Vlamingen (ook tal van fla
minganten) gaan er kamperen Mijn 

^ ^ ^ lepel & vork... 
l\^astautant ,, KiJCassadtbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

Kom eens bii ons! 

Dortmonder nier-Braa-hoven 
Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon AstTdl 85 Konuch 03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Bru|str 28 Brussel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Oortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tomsstemer Sprudel 
goed en goedkoop eten 

R E S T A U R A N T 

j H ^ ^ ^ i Hoek 
T l T L L m I W o l v e n g r a c h t 

en 
Leopolds t raat 

Tel 21791 53 

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

t h u i s z i j n 
m 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat t 
Tongerio Westerio 

Tel 014 54 40 07 

Mdanddg gesloten 
Rustieke sfeer 

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

S A N O 

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

S c h a a r b e e k 

Te l 0 2 - 7 3 4 5 6 0 9 

Levert kwaliteitsküffie bil u thuis' 

Industriële 
brood en bcinketbakkeri) 
Roomiis 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 67 57 12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 423246 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof de( ember 

De familiezaak met traditie , . ^^ 

schoonmoeder die niet straf Vlaamsge-
zind IS zegde mij eens , ,Gek, dat gij als 
ekstreme Vlaming toch graag naar Wal
lonië op vakantie gaa t ' " 

Een nadenkertje 
E.A., Merksem 

ANGSTWEKKEND 

De angstwekkende TV-nieuws-
beelden van een paar duizend schreeu
wende Moslim-betogers, gewapend 
met reuzegrote Kadhafi- en Khomeini-
portretten in het hart van Brussel, 
Vlaanderen en Europa l iggen de 
meesten nog vers in het geheugen 
Zelfs justitieminister Gol was geschokt 
en heeft met terechte verontwaardiging 
meegedeeld sankties te overwegen te
gen die groeperingen, waaronder diver
se Belgische extreem-linkse organisa
ties, die hadden opgeroepen tot beto
gen en revolutie en die om oorlog 
schreeuwden en huUden tegen onze 
NAVO-bondgenoot, de VSA 

Dat de TV-beelden over het ANZ-
Zangfeest ontbraken hoeft eigenlijk nie
mand meer te verwonderen in dit kunst
mat ig land, doch die verheerlijkende 
beelden voor een psychopaat als Kad-
hafi zijn dubbelterecht bij vele kijkers in 
het verkeerde keelgat geschoten wat 
ook heel begrijpelijk is, omdat het aan
toont dat in dit zieke land het misdadi
ge, internationale terronsme openlijk 
kan en mag toegejuicht en gepropa
geerd worden 

We kunnen ons ook de vraag stellen 
ofdat die betogende vreemdelingen met 
beter naar hun eigen land zouden te
rugkeren als het hen hier met bevalt 
Het illustreert bovendien ook dat het 
gastarbeidersprobleem wel reëel 
bestaat Er zou bijvoorbeeld een bete
re en effektievere stimulering voor een 
geleidelijke terugkeer van deze mede
mensen naar hun thuis, familie in het 
verre eigen vaderland ook met een 
(deel-)oplossing zijn om de lege schat
kist van dit land te helpen dempen "> 

D.D., Blankenberge 

CHEMISCHE WAPENS 

De oorlog in het algemeen en de che
mische wapens in het biezonder heb
ben tot op vandaag een wrange 
nasmaak in mijn familie Daar dacht ik 
aan bij het lezen van het met onderte
kende artikel „Si lent ci t ies" in „ W i j " 
van 15 mei Een broer van mijn groot
vader namelijk, nog geen 21 jaar oud, 
kwam bij een Duitse gasaanval in de 
eerste wereldoorlog aldus om het leven 

Regelmatig wordt nog beweerd dat 

ZOéK€CC]€ 
D 28-29 jange jongedame, beroep 
kinderverzorgster-opvoedster, stem-
pelgerechtigd, zoekt een passende be
trekking Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem — senator, A 
Lonquestraat 3 1 , 9219 Gentbrugge 
Tel 091/30 72 87 

D WIJ zoeken een boekhouder Ver
eisten Ned , F r , Duits en Engels, te-
leks bedienen, org Reizen Liefst met 
ervaring Kontakt Jan Caudron, 
Pontstraat 27, 9300 Aalst 
(053/21 14 97) 

D Tehuurvoorjul i Appartement in De 
Haan aan Zee Eetplaats, keuken, 2 
slaapkamers, bad Allegenef Ook ga
rage Opbellen 050/82 44 63 

Te Koop 
L Boussu en-Fagne (tussen Samber 
en Maas) op 100 km van Brussel Ste
nen landhuis 150 m2 woonruimte en 
50 m2 nog in te richten Inger badk en 
2 toiletten Op terrein van 920 m2 -i- bij
horend weiland van 5 500 m2 (ideaal 
voor camping) Prijs 2 100 000 f r Tel 
Dhr Simon, 0033/60 02 19 70 

de Duitsers voor de eerste gasaanval 
op 22 april 1915 met goed wisten hoe 
moorddadig hun ,,nieuw" wapen wel 
was Dat is lane, want reeds eerder had
den ZIJ het uitgeprobeerd in het kamp 
van Beverio Hoe krachtdadig het gas 
wel was hadden ze daar ondervonden 
want door een ongunstige wind kregen 
de Duitse officieren die toekeken het 
gifgoedje op hun eigen vel en dienden 
ijlens naar Hasselt overgebracht om 
daar verzorgd te worden Op 22 april 
werd het gas dan ingezet tegen de 
45ste Franse-Algerijnse divisie Resul
taat 5 000 doden en 10 000 gewonden 
Makabere noot enkele dagen later 
pleegde de echtgenote van de uitvinder 
zelfmoord, ze besefte hoe moorddadig 
devonds tvanhaarman wel was Hoe
veel ton de grootmachten meer of min
der dan de andere van dat gas hebben 
is eigenlijk bijkomstig Belangrijk is te 
weten dat de VS in Duitsland 4 000 ton 
heeft klaar staan en dat België voor de 
bescherming van zijn burgers met de 
minste materiaal voor handen heeft 

Is een dergelijke vaststelling met 
angstaanjagend ' De Vlaamse vereni
gingen, de partijen en zeker de Volksu
nie kunnen zich, gezien onze pijnlijke 
ervanng met chemische wapens, met 
genoeg verzetten tegen de aanmaak en 
de installatie van deze tuigen En dat 
heeft nu eens mets met Oost-
Westverhoudingen te maken i 

P.L., Hofstade 
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D Bedrijf in „Limburgse Kempen" 
(omgeving Genk) vraagt technische be
diende 

— 25 è 30 jaar, sterke persoonlijk
heid, werklustig, gemotiveerd, A2 en 
enkele jaren ervanng op tekenbureel 
en/of technisch bureelwerk 

Taakomschrijving aankoop-offerte 
- verkoop - tekenwerk - assistentie van 
de direktie 

Zijn er kandidaten in VU- rangen ' 

Curnculumvitae insturen bij J Cup
pens, Eerste Schepen, Zandber
gerstraat 22, 3670 Maaseik, die de sol
licitaties zal overmaken 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

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

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 

1 0 7 0 A n d e r l e c h t 
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Terloops 

Gabriels: 
objektief 
blijven I 

Eerstdaags zal volksvertegen
woordiger Jaak Gabriels de ge
meenschapsministervan kuituur in 
de Vlaamse interpelleren over de 
uitzending van „Terloops", die een 
reportage bevatte om en rond ker
nenergie. 

„Men vraagt zich af hoe deze re-
daktie het presteerde een dergelijk 
samenraapsel van eenzijdige en 
naïeve pro-kernenergie informatie 
in deze bijdrage te bundelen", al
dus Gabriels. En dit op een ogen
blik dat de Tsjernobyl-ramp de vra
gen over deze energievorm heeft 
doen toenemen. ,,Wat mag de be
doeling zijn van een dergelijk breed 
uitgesponnen reklame-boodschap 
en wat is de marge van objektiviteit 
waarbinnen de Terloopsredaktie 
haar berichtgeving kan situeren ?" 

De VU-fraktieleider in de Kamer 
wijst er trouwens op dat, in tegen
stelling tot het vaak jakobijnse ob-
jektiviteitsgekibbet dat aan de po
litieke redakties van de BRT-
nieuwsdienst wordt opgefegd, de 
Terloops-redaktie blijkbaar vrij spel 
krijgt in haar berichtgeving. ,,De 
bevolking heeft recht op juiste en 
volledige informatie, en dient niet 
gesust te worden met dergelijke 
gekamoefleerde reklamebood-
schappen", besluit Gabriels. 

De uitslag van de Nederlandse 
verkiezingen heeft ons nog maar 
eens geleerd hoe omzichtig men 
met peilingen en voorspellingen 
dient om te springen. Iedereen die 
zich daaraan gewaagd had, bleek 
naderhand goed fout te zitten. 

De regerende koalitie van 
knsten-demokraten en liberalen 
behield de meerderheid, al zullen 
de interne krachtsverhoudingen in 
het Nederlandse kabinet ongetwij
feld wijzigen door het zware verlies 
van het liberale W D en de grote 
winst van het kristelijke CDA. De-

w^t 
ze laatste partij dankt haar groot 
sukses vooral aan de sterke per
soonlijkheid van lijstaanvoerder 
Lubbers. De socialisten (met de ou-" 
der wordende Den Uyl) slaagden er 
met hun doelstelling te bereiken, nl. 
het breken van de meerderheid. En 
de liberale lijstaanvoerder Ed Nij-
pels wordt gedwongen tot ontslag. 

Wie wel gelukkig mag zijn is 
Hans van Mierio, kopman van de 
vooruitstrevende liberalen D' 66. 
Zijn partij is de inzinking definitief 
te boven gekomen en zag haar ze
telaantal van 6 naar 9 vermeerde
ren. Waarmee meteen bewezen 
wordt dat er wel degelijk plaats is 
voor een vierde onafhankelijke par
tij, naast de drie traditionele 
frakties. 

DEZE 
\NEEK Dffjgr 

Van Mierio 
wint 

Walgelijk 

De voorzitter van de Vlaamse re
gering is uit zijn erg lange win
terslaap ontwaakt en heeft een 
kreet geslaakt. En daar zal het ver
moedelijk bij blijven. „Ik ben niet te 
spreken over de weerslag van het 
besparingsplan op de begroting 
van de Vlaamse gemeenschap", 
verklaarde Gaston Geens. ,,En ik 
eis een bijeenkomst van het over-
legkomitee tussen de centrale en 
Vlaamse regering". 

Gaston Geens werd schijnbaar 
wakker geschud door de gedegen 
tussenkomst van gemeen
schapsminister Schiltz in de Kamer 
(zie onze Wetstraat-rubriek). Eén 
van de meest ergerlijke beslissin
gen van de regering Martens VI be-

Ik heb er deze week letterlijk 
enkele uren van wakker gelegen. 

Sint Anna lag weliswaar 2000 
jaar geleden aan de basis van 
een ,,blijde geboorte", die het 
aanschijn van de wereld in grote 
mate zou veranderen. Van het 
Sint-Anna-plan van de regering 
kan dit geenszins gezegd 
worden. Zeker niet in positieve 
zin. Ik meen dat de mensen wel 
stilaan zullen beseffen dat de 
grote staatsman Wilfried 
Martens niet terugdeinst voor 
grove volksmisleiding. Het is al 
mondgemeen dat zijn boute 
bewering over,, de weg in de 
donkere tunnel die voor 3/4 werd 
afgelegd" klinkklare onzin was. 

Zijn patetische uitspraak over 
,,het nieuwe land dat na het 
spaarplan zou ontstaan", blijkt 
evenzeer een misplaatste grap 
te zijn. We blijven jammer 
genoeg in het oude, versleten 
land zitten, met hier en daar wat 
dichtgedraaide kranen. Het 
resultaat van zeven weken 
konklaaf en zeven maanden 
Martens VI is een regelrechte 
koehandel. Vele bochten 
omheen de werkelijk misgroeide 
toestanden. Geen enkele bocht 
naar een vernieuwde 
maatschappij van aktieve 
verdraagzaamheid, 
samenhorigheid en 
rechtvaardigheid. Een 
programma zonder visie, zonder 
heroriönterig van het 
achterhaalde denken. Een 
beleidsplan dat geen perspektief 
biedt of uitzicht uit de donkere 
tunnel. 

Ik denk dan vooral aan de 
gezinnen. Vorige zaterdag 
woonde ik het kongres bij van de 
Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen. Het gezinsprogramma 
voor de volgende vijf jaren werd 
voorgesteld. We kunnen er als 
Vlaams-nationalisten achter 
staan. Hoe sterk ook onze zucht 
moet zijn naar vernieuwing, 
zeker in het licht van een snel 
veranderende maatschappij, hoe 
zeer wij ook kreatief moeten zijn 
om een antwoord te bieden op 
de aanrukkende onzekerheden 
van morgen, één waarde blijft 
onverminderd gelden: deze van 
het gezin. Een onmisbare en 
onvervangbare waarde in de 
harmonische opbouw van onze 
samenleving. Een stel CVP-
ministers, met de eerste-minister 
op kop, was eveneens aanwezig 
op het kongres van de Bond. Zij 
hebt>en trouwens de mond vol 
over de gezinspolitiek. Eens te 
meer echter is op hen het 
spreekwoord toepasselijk 
„luister naar mijn woorden, let 
niet op mijn daden". Het 
zogenaamde spaarplan van de 
regering zit immers vol gezins
onvriendelijke maatregelen. Een 
andere naam kan men toch niet 
geven aan de verminderde 
zwangerschapsverooeding, de 
verminderde vrijstellingen voor 
het leger, de verlengde militaire 
dienst, de onthouding van het 
pensioen in de maand van het 
overlijden. De zware ingreep in 
het secundair onderwijs treft 
eveneens de gezinnen met 
kinderen, zowel pedagogisch als 
financieel. En wat te denken 

over de universiteiten ? Gaan we 
terug naar de tijd dat een 
universitair diploma een 
onvervulbare wensdrom was 
voor kinderrijke gezinnen uit de 
lagere en middenklasse? Met 
ergernis hoor ik de CVP-ers 
roemen over de wet die de 
kinderbijslagen vanaf 1986 op 
vier jaar tijd met 5,4 miljard zal 
verhogen. Dit noem ik hypokrisie 
van de ergste soort. Zij 
verzwijgen immers in alle talen 
dat er sedert 1982 al meer dan 
18 miljard van de kinderbijslagen 
van de werknemers werd 
afgetrokken. En dat deze 
inhouding zonders 
tijdsbeperking voortgaat. 

Heel dit spaarplan is tenslotte 
een grove misleiding van het 
Vlaamse volk. De CVP-ers en 
PW-ers weigeren immers 
halsstarrig te erkennen dat 
vooral de Vlamingen bij de tx)k 
worden gezet. Een 
saneringsoperatie zou er zelfs 
niet nodig zijn indien Vlaanderen 
kon beschikken over de eigen 
financiële middelen en ermee 
een eigen beleid voeren volgens 
eigen inzichten. 

Het is de opdracht van de 
Volksunie de ogen van de 
Vlaamse mensen te openen. We 
kunnen deze taak uitvoeren, als 
we het echt willen. Begin er aan. 
Vandaag nog. 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Zondag betoogden zo'n 1.500 mensen vreedzaam tegen de geplande 
achtste kerncentrale in ons land. De voorzitter van de Bond Beter Leef
milieu noemde hukleiare energie één van de ernstige bedreiging voorde 
toekomst. Ook de onsamenhangende en on-toepasbare rampenplannen 

werden scherp gehekeld. 
Onder de manifestanten bevonden zich tal van VU-leden evenals kamerlid 

Nelly Maes. 

Geens 
ontwaakt 

treft inderdaad de vermindering 
van de dotaties aan de gewesten 
en gemeenschappen Het bedrag 
van die dotaties was al onbetekend 
klem, belachelijk zelfs. Maar nu 
blijft er helemaal niks meer over. 
Een eigen, dynamisch Vlaams be
leid is voortaan volkomen uitgeslo
ten. Tot overmaat van ramp wordt 
de begroting van de Vlaamse ge
meenschap nog bezwaard met de 
overdracht van 87 miljard frank 
huisvestmgs-schulden. 

Het protest van Geens komt veel 
te laat, is onvoldoende krachtig en 
in wezen bovenmatig schijnheilig. 
Om kotsmisselijk van te worden. 
Sinds Schiltz uit de Vlaamse rege
ring verdween is de Vlaamse rege

ring noch min noch meer een fili-
aaltje van de Belgische regering, 
met daarenboven snullen van 
filiaal-houders zonder financiële 
middelen. 

Waar blijven de Vlaamse Bewe
gers die ooit zo strijdbaar waren ? 
Of denkt men dat de Vlaamse buit 
binnen is...? 

Orde 
Vlaamse Leeuw 

In de Vaamse Raad werd door 
de vier grote Vlaamse partijen ge
zamenlijk een voorstel van dekreet 
ingediend om een orde van ver
dienste van de Vlaamse Gemeen
schap in te stellen onder de bena
ming ,,Orde van de Vlaamse 
Leeuw". Dit gebeurde op initiatief 
van VU-kamerlid André De Beul. 

In de algemene toelichting bij dit 
voorstel wordt gewezen op de wen
selijkheid dat ook de Vlaamse Ge
meenschap zou beschikken over 
een eigen ereteken om mannen en 
vrouwen uit haar midden of van 
daarbuiten, aan wiezij erkentelijk-

hekl en dank verschuldigd is, te on
derscheiden. Hierdoor zou de 
Vlaamse autonomie sterker zicht
baar en voelbaar worden, omdat 
Vlaanderen dan naast een eigen' 
vlag, een eigen volkslied en een ei
gen feestdag ook een eigen erete
ken zou kunnen verlenen. Het ligt 
voor de hand dat de benaming, .Or
de van de Vlaamse Leeuw" de 
meest aangewezen benaming voor 
deze Vlaamse onderscheiding is. 

Het originele voorstel van de
kreet voorziet in acht graden, gaan
de van „Grootkruis van Verdienste 
met Ster" tot de „Zilveren Medail
le van Verdienste". Het ereteken 
bestaat uit een „vijfarmig getopt en 
ingesneden kruis in zwart eraail 
met in het centrum aan de voorzij
de een leeuw in zwart email op gou
den veld, omcirkeld met een lau
werkrans en aan de achterzijde de 
tekst ,,Voor bewezen diensten". In
dien de Vlaamse regering haar 
goedkeunng hecht aan dit voorstel, 
dan zal een kunstenaar belast wor
den met het ontwerp van de in
gestelde eretekens. 

Misschien kan de vernederde 
Peleman aldus eindelijk hulde wor
den gebracht. Naast zoveel ande
re heel erg verdienstelijke nationa
listen! 

De Beat: 
onder
scheiding 
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Toch mogelijk? 

Vorige week woensdag werd de 
reaktor van de kerncentrale Doel I 
stilgelegd tengevolge van een lek 
in de zg. primaire kringloop. Geluk
kig werd het euvel vlug opgemerkt 
en tijdig hersteld. Al blijft men met 
liefst 10.000 liter radio-aktief 
besmet water zitten. Vermoedelijk 
zal dit in betonnen blokken op
geslagen worden en gestapeld bij 
de reeds overvolle hangars met 
kernafval in Mol. Eén van dé pro
blemen waar men vooralsnog geen 
oplossing voor heeft... 

Uit het onderzoek naar de ramp 
in Tsjernobyl is ondertussen geble
ken dat een menselijke fout oor
zaakwas van het onheil. Het fabelt
je dat een ernstig ongeval hier vo-
komen uitgesloten is, wordt ook 
steeds meer tegengesproken. Niet 
alleen door groene jongens, maar 
eveneens door oprechte deskundi
gen. Zelfs de liberalen schijnen aan 
te dringen op een tijd van bezin
ning. Wordt de bouw van Doel V 
toch eventjes uitgesteld? 

Chemische 
wapens 

Ook de Vlaamse Oudstrijders 
(VOS) mengden zich met de aan 
gang zijnde diskussie over chemi
sche wapens. Zoals bekend verga
derden de NAVO-defensieminis
ters onlangs over de nieuwe ,,for
ce goals". Daarin wordt de produk-
tie van binaire chemische wapens 
door de VSA beschreven, met de 
bedoeling deze in tijd van krisis bij 
de Europese bondgenoten te in
stalleren. 

VOS merkt volkomen terecht op 
dat Vlaanderen tijdens de eerste 
wereldoorlog als geen ander toneel 
was voor een massaal gebruik van 
chemische wapens. Tot op van
daag worden deze tuigen opgegra
ven en veroorzaken zij nog slach
toffers. In 1925 werd, mede onder 
impuls van België;, het gebruik van 
chemische wapens met het Ge-
neefse Protokol verboden. Sinds 
jaren zet België zich in datzelfde 
Geneve in voor een nieuwe kon-

ventie die dit verbod zou uitbreiden 
tot het bezit, de produktie en de 
opstelling van chemische wapens. 

,,Elke instemming van de Belgi
sche regering met de produktie van 
nieuwe chemische wapens, al ge
beurt dit in de Verenigde Staten, 
met een mogelijke opstelling op het 
eigen grondgebied van die wapens 
en met de dreiging met en het mo
gelijke gebruik van chemische wa
pens negeert niet alleen elke histo
rische ervaring van Vlaanderen 
met deze wapens, maar is boven
dien helemaal in strijd met de 
doelstellingen van de nagestreef
de konventie." De produktie en 
eventuele opstelling van nieuwe 
chemische wapens dragen boven
dien geenszins bij tot onze veilig
heid, maar stimuleren veeleer een 
verdergaande wapenwedloop. 

Daarom wijst VOS de produktie 
én de eventuele opstelling van 
nieuwe chemische wapens in ons 
land, of waar dan ook, af. De VOS 
meent dat ons land zijn inspannin
gen uitsluitend moet richten op het 
bereiken van een nieuwe kon
ventie. 

Koopkracht 
daalt 

De Federatie van Belgische 
Distributie-ondernemingen (Fedis) 
publiceerde vorige week haar jaar
verslag. Daaruit blijkt dat de omzet 
van de kleinhandel de voorbije vier 
jaar met 12,2% daalde. Ook het 
aantal winkels voor algemene voe
dingswaren liep terug van 25.000 
tot 15.000, maar het aantal winkel
diefstallen nam toe tot ongeveer 35 
mijoen frank vorig jaar. 

Deze terugloop is vooral te wijten 
aan de dalende koopkracht, de 
aanhoudend hoge werkloosheid 
en de toename van de vaste gezin
suitgaven. Ook daarmee heeft de 
regering geen rekening gehouden. 
De voortdurende inleveringen heb
ben inderdaad nadelige gevolgen 
voor de handelsaktiviteit, evenals 
voor de toeleveringsbedrijven en 
de werkgelegenheid in de produk-
tiefirma's. 

Fedis vraagt de bewindslui de al 

Zondag namen ook duizenden Vlamingen deel aan de slotmanifestatie van,, Sport Aid " Samen met miljoe
nen andere mensen op 270 verschillende plaatsen over de hele vertrokken zij van aan het Heizelstadion voor 
een tocht van 10 km. Dit schitterende initiatief van de popzanger Bob Geldof bracht ruim 70 miljard frank 
bijeen voor de bestrijding van de honger in de wereld. 

De aanwezigheid van Belgische regeringslui — die enkele dagen daarvoor het budget voor ontwikkelings
samenwerking met enkele tientallen miljoenen hadden verminderd — was ronduit schijnheilig. 

Tussen de fietsers merkten wij senator Jef Valkeniers op. (foto: studio oann) 

te strenge wettelijke bepalingen op 
te heffen, waarbij o.m. gedacht 
wordt aan de verplichte winkelslui-
ting op zon- en feestdagen. In dit 
verband wordt het VU-voorstel ter 
afschaffing van de eindeloze admi
nistratieve rompslomp voor begin
nende handelaars steeds aktueler. 
Iemand die vandaag een eigen 
zaak wil beginnen, moet ruim 100 
verschillende administratieve for
maliteiten vervullen. En dit is niet 
langer aanvaardbaar. 

VVL-akties 
De Vereniging van Vlaamse 

Leerkrachten (VVL), ,,gesteld te
genover de rampzalige rege-
ringsmaatregelen die tot een on
omkeerbare aftakeling van het on
derwijs in Vlaanderen leiden", wil 
de gemeenschap erop wijzen dat 
jonge leerkrachten geen toegang 

De schort van Mieke 
D

OOR zich in de Kamer een 
schort voor te binden heeft 
Mieke Vogels willen aanto

nen dat er heel wat schort aan het re
geringsbeleid en dat het St-
Annaplan, wat haar betreft, gerust 
mag opgeschort worden. 

Het voorbeeld verdient navolging. 
Want hoe vernieuwend het gebaar 
van Mieke Vogels ook moge zijn op 
parlementair vlak, in de grond sluit 
het logisch aan op een maatschappe
lijke trend. Onze samenleving be
vindt zich in volle mutatie van het 
woordtijdperk naar dat van het beeld. 
In de huidige overgangsfaze heeft 
Mieke Vogels het nuttig geacht, haar 
gebaar vergezeld te laten gaan van 
een toespraak. Uiteindelijk echter zal 
de kracht van de visuele prikkel het 
woord volkomen overbodig maken. 
Voorzien van een passend attribuut 
zal iedere woordvoerder in een mini
mum van tijd de strekking van zijn be
toog duidelijk kunnen maken, zonder 
daarbij het woord te moeten voeren. 

Daar een pakkend beeld boekdelen 
spreekt, zal de tijdwinst enorm zijn. 
En daar time money is, mag venvacht 
worden dat het herstelbeleid geen 
kwestie zal worden van jaren maar 

dagen. De regeringsverklaring van 
de eerste-minister zal vervangen 
worden door het tonen van eenzwart 
bord met In het midden een witge-
schilderde bol. Duidelijker dan woor
den en cijfers zal dit beeld aantonen 
dat het einde van de tunnel in zicht is. 

De lange spreekbeurten van van
daag zullen vervangen worden door 
kort en krachtig beeldvertoon. Door 
een schoolschrift kapot te scheuren 
en het naar het hoofd van een mi
nister te gooien zal iedere interpel-
lant duidelijk kunnen maken, dat hij 
van de excellentie geen lessen heeft 
te ontvangen. De excellentie zelf, een 
toekomstige de Croo bijvoorbeeld, 

zal aan enkele armbewegingen ge
noeg hebben om te laten verstaan dat 
hij nog heel wat andere cijfers en ar
gumenten uit de mouw kan schud
den. Waarna de oppositie, voor de 
gelegenheid getooid met punkkap-
sels, nietzal nalaten te tonen dat zo
veel ministeriële arrogantie de haren 
ten berge doet rijzen. 

De meest ingewikkelde problemen 
zullen, eenmaal gevisualiseerd, van 
een doorzichtige eenvoud worden. 
Wanneer Gaston Geens in het hal
frond zal verschijnen met een pantof
fel op het hoofd, zal iedereen snap
pen dat de centrale regering hem on
der de sloef houdt en dat de dotaties 
aan de Vlaamse Executieve eens te 
meer verminderd werden. 

Liever dan met een lang betoog te 
antwoorden op deze aanklacht van 
Geens, zal Martens diens gelaat voor
zien van een kleurige streep uit een 
verfpot. Iedereen zal onmiddellijk be
grijpen, dat Martens lak heeft aan de 
Vlaamse Executieve. 

Waarna Van den Brande uit zijn vel 
kan springen: een ultiem en, erg ge
noeg voor hem, dus nooit meer te 
herhalen visueel protest. 

meer vinden tot het ondnwijsambt. 
Aan hen wordt zelfs de toegang 
ontzegd door de onredelijke bezui
nigingsmaatregelen die de gevol
gen van de denataliteit buiten ver
houding nog komen versterken. 
Dat is een toestand die het onder
wijs de adem afsnijdt. 

,,Jonge leerkrachten hebben 
vanzelf recht op een plaats in het 
onden«ijs — alleen al omdat ze de 
zo nodige jeugdige aanpak ervan 
helpen bewaren, en omdat ze het 
best geplaatst zijn om de kuituur 
van hun eigen generatisch kritisch 
door te geven", zegt de VVL. Die 
bijgevolg oproept tot solidariteit 
met de jonge leerkrachten. ,,Ze 
hebben geen stem, vinden geen 
organisatie in deze voor hen benar
de tijden." 

De VVL verklaart zich solidair 
met de akties van de vakbonden. 
Ze raadt de vastbenoemde leer
krachten dringend aan om het pe
dagogisch deel van hun taak tot het 
strikte minimum te herleiden. De 
VVL vraagt deze onderwijskrach
ten vrijwillig op het essentiële deel 
van hun beroep in te leveren en te 
bezuinigen op de dagelijkse inzet. 
Kon kreet wordt gedacht aan het af
zien van deelname aan de klasse-
raad en vergaderingen na de offi
ciële prestatie-uren, het stopzetten 
van het engagement voor lesver-
lengende, paraskolaire en rekrea-
tieve aktiviteiten, de onbereikbaar
heid op het thuis-adres... 

Dat de beroepsvereniging van 
Vlaamse leerkrachten, die sinds 18 
jaar over de essentie van het be
roep waakt — nl. de inzet en de 
kwaliteit — precies deze punten als 
wapen rhoet gebruiken, moge de 
bewindslieden de ogen openen! 

Voorzitter 
spreekt 

,,Voor Cockerill-Sambre is het 
einde van de tunnel beslist niet in 
zicht", zei voorzitter Raymond Le
vy maandag op de algemene ver
gadering van de CS-aandeel-
houders. ,,Onze kostprijs verbetert 
wel, maar onze technische resulta
ten blijven slecht, en de stakingen 
van de jongste weken in Wallonië 
helpen ons niet bepaald de situa
tie rechtzetten." Deze syndikale 
akties zullen een verlies van vele 
honderden miljoenen ekstra met 
zich meebrengen. 

Levy hoopte dat zijn onderne
ming geen vers geld zal nodig heb
ben, alhoewel iedereen beseft dat 
het onvermijdelijk daarop uitdraait. 
Het kado van 200 miljard aan CS 
heeft dus weinig resultaat gehad, 
want straks zal men opnieuw nati
onaal geld eisen. En krijgen. 

Ook raakte bekend dat per 1 ja
nuari de arbeidsduur verlaagd 
werd tot 35 uren, terwijl dit in de an
dere Belgische staalbedrijven nog 
37 uren bedraagt. Deze verminde
ring werd doorgevoerd zonder 
loonverlies voor de werknemers. 
De loonkost per gewerkt uur steeg 
er vorig jaar overigens met 8,5 %! 

Vergeef ons... 
... het feit dat U de vorige 

nummers van WU hopeloos te 
laat in uw bus tjesteld kreeg; Wij 
vrezen trouwens dat U ook dit 
nummer met vertraging zult ont
vangen. 

At hebt U natuurlijk begrepen 
dat dit volkomen buiten onze wit 
gebeurde. Tussen de miljoenen 
poststukken die opgestapeld la
gen (en liggen) in het belan
grijkste sorteercentrum van 
Brussel, stak ook uw WIJ-
eksemplaar. De staking die oor
zaak was van deze taattijdig-
heid betekende meteen een 
kommercieel drama voor ons 
blad. Want ook U, ais trouwe 
abonnee, zult opgemerkt heb
ben dat wij met het vorige blad 
(waarin de speciale katern ,,...in 
de meidagen" begrepen was) 
publiciteit hebben gemaakt in 
diverse dag-en weekbladen. 
Gelijklopend met deze adver
tenties werd deze editie onge
veer overat in Vlaanderen te 
koop aangeboden. 

Maar ook de Standaard 
Boekhandels ontvingen dit blad 
pas dagen later. Waardoor het 
effekt van deze speciale promo
tie grotendeels verloren ging. 
Toch blijkt dit nummer een suk-
ses te zijn; ondanks de postpe-
riketen gingen honderden num
mers over de toonbank. Naast 
de vele telefonische en schrifte
lijke aanvragen. 

Ondertussen blijven wij uitkij
ken naar uw reakties op deze 

i katern. 
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Wh 
Aan de Waalse privileges wordt niet geraakt! 

Martens zwicht 
voor de zuilen! 

Tijdens het volmachtendebat verklaarde eerste minister Martens :,,Na de bespa
ringsoperatie zullen we ontwaken in een ander land". 

Het konklaaf van zes weken is echter één grote ontgoocheling geworden. Echte, 
strukturele besparingen zijn er niet gekomen. Het besparingsplan vertoont de ge
breken van alle vorige plannen: papieren besparingen, éénmalige schrapping van 
investeringskredieten, overschatting van het resultaat van vele maatregelen en af
wenteling van de eigen verantwoordelijkheid. 

vast, dat de belofte om niet te raken aan 
de fiskale en para fiskale druk in de fei
ten wordt verbroken. Op onrechtstreek
se wijze verzwaart de fiskale druk met 
meer dan 50 miljard. 

Het kan ook anders 
Sedert jaren stelt de VU dat er moet 

bespaard worden op de overheidsuitga
ven. De regeringsdoelstelling tot terug
dringing van het overheidsdeficit gaat 
zelfs niet ver genoeg. Hef tope^Jdover-
heidstekort in procent van fiet BNP zou 
niet fioger mogen zijn dan de nomina
le procentuele stijging van dit BNP. 

Bij het spaarplan van 1984 maakte de 
VU haar alternatief bekend. Het is ge
baseerd op dne pijlers: 

1. De overheid moet alle uitgaven
posten per departement en in detail 
analiseren. De zin, het nut en het 
sociaal-ekonomisch rendement moe
ten bepaald om na te gaan of de uitga
ven voor elke welbepaalde dienst, de
partement, parastatale enz... nog ver-

D E oorspronkelijke doelstelling 
wordt doodgezwegen. De re
gering had uitdrukkelijk ge

steld dat een neffo-besparing van 220 
miljard diende doorgevoerd, teneinde 
in 1987 tot een begrotingstekort van 8 
% van het BNP te komen. Het konklaaf 
resulteerde In 199 miljard bruto bespa
ringen, hetgeen een netto-besparing 
betekent van ma^simaal 140 miljard. 
Slechts 60 % van het oorspronkelijke 
doel werd — op papier — bereikt. Het 
is zeker, dat het milderen van het over
heidstekort tot 8 % van het BNP in 1987 
niet zal bereikt worden. 

De grote CVP-
verantwoordelijkheid 

Reeds 25 jaar geleden stelde de 
toenmalig eerste minister Theo Lefévre, 
dat moest teruggekeerd naar een zui
vere toestand van de openbare finan
ciën. Sedertdien zegde elke regering, 
met steeds de CVP als sterkste fraktie, 
hetzelfde. Maar de ontsporing van de 
openbare financiën ging ongestoord 
verder. 

Bij het aantreden van Martens V, in 
1981, werd de sanering van de openba
re financiën een toppnonteit. Stoutmoe
dig werd beweerd dat voor 1982,120 
miljard zou worden bespaard. Elk jaar 
zou, indien nodig, ingegrepen worden 
om te komen tot een tekort op de tapen
de rekening van 200 miljard... In 1985 
bedroeg tiet nog steeds 574 miljard. De 
staatsschuld steeg in die periode met 
2.500 miljard: evenveel als de scliuld 

die gedurende de vorige 150 jaar werd 
opgebouwd. 

De verzuiling 
ongemoeid 

Het huidige spaarplan verandert niet 
aan de gekjverslindende automatismen 
van hetzuilensisteem. Men wil of durft 
de vraag niet stellen naar zin en onzin 
van verschillende volledig uitgebouw
de mutualiteiten, fondsen voor kinder
bijslagen, vakbonden, verzorging
sinstellingen enz... Alhoewel ook wij 
voorstander blijven van de vrije keuze 
in het onderwijs, moet toch overwogen 
of de verzuiling in het hoger onderwijs 
verantwoord blijft. De verzuiling en de 
bevoegdtieidsoverdracht aan de ver
zuilde strukturen kost tientallen miljar
den per jaar en kreêert talloze misbrui
ken die door de machtige politieke 
bondgenoten met de mantel der liefde 
worden toegedekt. 

Ook nu dragen de regeringsmaatre-
gelen de stempel van de vakbonden, 
vooral van het ACV. De uitgelekt doku-
menten bewijzen dat de vakbonden aan 
de regering hebben laten weten hoever 
ze kon gaan. Martens VI is hiervoor ge
zwicht. 

Zolang we geen regering krijgen die 
de zuilstrukturen trotseert, blijven de 
uitwassen en de verkwisting bestaan. 

De fiskale druk 
verhoogd 

Markant kenmerk van het bespa-

<f ,^: '"" * i'i'^'*' i.^^ï TL K i r ' 

Stakingen zorgen niet alleen voor groot ongenoegen maar leveren blijk
baar ook grootse rijmelarij op... 

ringsplan is de afwenteling van de eigen 
verantwoordelijktieid op de onderge
schikte besturen en ondernemingen. 

Minstens 25 miljard lasten worden af
gewenteld : enerzijds op de gemeenten 
en provincies door vermindering van de 
dotaties aan provincie- en gemeente
fonds en anderzijds op de ondernemin
gen door overheveling van het fonds 
van beroepsziekten naar de partikuliere 
verzekeringssektor en afwenteling van 
de kosten van de tweede week ziekte
verlof op de werkgever. 

Op de fiskale uitgaven wordt 13 mil
jard bespaard. De burgers en de onder
nemingen mogen bepaalde kosten niet 
meer aftrekken van hun belastbaar In
komen. Dit is precies hetzelfde als een 
belastingsverhoging. Hiermee is geen 
principieel bezwaar geuit tegen deze 
maatregelen, — hiervoor dienen de uit
voeringsbesluiten afgewacht. Wel staat 

Aan Waalse heilige koe 

Jaren reeds klagen Vlamingen en Vlaamse be
weging over de ongettjk& verdeling van de midde
len in dit land. 

De besparingen veranderen hieraan ntois. 

• ANGS de sociale zeker-
^ ^ l heid blijft er een transfert 
I ^ P W van meer dan 25 mtfjard 

per>j|iar van Vlaanderen 
naar WdHonië. Langs de dota
ties aan gemeenschappen en 
gewesten ontvangt een Waalse 
inwoner 4.000 fr. per jaar meer 
dan een Vlaming, wat inhoudt 
dat Vlaanderen 24 miljard te 
weinig ofwel W/allontë 13 miljard 
teveel krijgt Langs de onder

wijsbegroting, omgerekend per 
ieeriing, ontvangt Wallontë 9 
miljard meer. En langs het 
gemeente- en provinciefonds 
krijgt Vlaanderen 12 miljard te 
weinig of Wallonië 7 miljard 
teveel. . 

Waalse privilegies 
We kunnen" deze transfert-

mechanismen met nog een 

ganse reeks aanvullen. de ver
deling van de kredieten voor de 
parastataten, het overheidsper
soneel, de kredietverdeting 
voor het wetenschappelijk on
derzoek, de overheidsbestellin
gen, Oe nationale sektoren (hter 
werd Waltontè tot op heden met 
minstens 60 miljard bevoor
deeld) enz. . 

Aan a! deze Waalse privile
gies wordt niet geraakt 

De staatshervorming van 
1980 wordt integendeel verder 
afgebouwd. De dotaties aan ge
meenschappen en gewesten 
slinken met 7 miljard en het pro
bleem van de lasten uit het ver
leden is steeds niet afdoende 
opgelost. 

der verantwoord is en in welke mate. 
Het principe dus van de zero-basis-
budgettenng. 

2. Een fundamentele fiervorming van 
de sociale zekerheid en de fiskale wet
geving. Het blind snoeien en snijden in 
de sociale zekerheid wijst de VU reso
luut af. De VU wil integendeel een gron
dige herziening en terugbrenging van 
de rol van de sociale zekerheid tot zijn 
oorspronkelijke doelstellingen. Voor het 
overige moet men via de fiskaliteit en 
fiskalisering tot een veel efficiënter en 
rechtvaardiger hen/erdeling komen die 
gezins- en kindvriendelijk is. 

3. Eer\ grondige staatshervorming in 
konfederale zin. Dit betekent dat de 
Waalseen Vlaamse autonomie maksi
maal wordt en centraal enkel datgene 
overblijft, waarvan Ijeide autonome ge
meenschappen menen dat het beter 
centraal geregeld wordt. Dergelijk her
vorming zou automatisch de nutteloze 
en geldverslindende transferten 
drastisch verminderen. 

Zich goed voelen 
De VU gelooft niet dat de vrije markt 

alles zal oplossen. De overheid moet 
het bedrijfsleven stimuleren en een vo
luntaristisch investerings- en te
werkstellingsbeleid aanmoedigen, om 
welvaart en welzijn te waarborgen 
Hierbij moet zij selektief, met oog voor 
de sektoren van de toekomst optreden. 
Op de drempel van de kennis- en infor
matiesamenleving kan de onëntatie 
van het beleid met uitsluitend aan de vri
je markt overgelaten worden. 

De overheid moet er zorg voor dra
gen dat de burgers en de jeugd in het 
bijzonder zich thuis voelen in hun leef
klimaat. Dit wil zeggen: zich veilig voe^ 
len, lichamelijk en geestelijk. Dit kan al
leen wanneer er voldoende werkgele
genheid is voor iedereen, wanneer er 
een pluralistische en open geestelijke 
atmosfeer ontstaat waarin elkeen zich
zelf kan ontplooien en zijn kapaciteiten 
maksimaal benutten 

De huidige regenngsmaatregelen 
beantwoorden in geen geval aan deze 
rechtmatige verwachtingen. 

André Geens 
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VERMINDERING 
^ De Japanse nutsbedrij

ven, de elektriciteits- en de 
gasmaatschappijen, hebben 
besloten hun onvoorziene 
winsten ten gevolge van de ge
daalde olieprijzen gedeeltelijk 
aan de Japanse konsumenten 
door te spelen. Deze winsten, 
die tot nu toe op zowat 40 mil
jard geraamd worden, zullen va
naf juni in prijsverminderingen 
resulteren. 

De effekten daarvan zijn twee
ledig. Enerzijds zal de energie
kost voor een gemiddeld Ja
pansgezin met 10 % afnemen, 
anderzijds zullen de resultaten 
van het bedrijfsleven positief 
beïnvloed worden. 

De Japanse konsumentenvere-
nigingen hebben deze maatre
gel echter niet op applaus ont
haald. 

u^ POSTERIJEN 
Uüi 

w^ 

UM 

^ De Financieel Ekonomi-
sche tijd meldt dat het Team 
Consult studieburo nu ook de 
opdracht kreeg het bestuur der 
postchecks door te lichten en te 
helpen herstruktureren. Aan 
deze opdracht hangt een slordi
ge 45 miljard vast. 

De konkrete opdracht bestaat 
erin, na het uitvoeren van een 
studie van de BCH, van de 
posterijen tegen 1990 een ren
dabel en konkurrentieel bedrijf 
te maken. Dit zou alvast met 
centralisatie en afvloeiingen 
van om en bij de 10.000 perso
neelsleden gepaard gaan. 

^ „De één zijn dood is de an
dere zijn brood" is een oud 
spreekwoord, dat het echter 
ook nog in de sektor van de 
spitstechnologie doet. Zo ko
men de mislukte lanceringen 
van de NASA de konkurrerende 
ruimtevaart ten goede. 

GTE is de eerste maatschappij 
die haar boeking bij de NASA 
annuleerde om haar satelliet 
met de Europese Ariane te doen 
lanceren. De overige maat
schappijen die reeds een 
bestelling bij de NASA geboekt 
hebben, doen pogingen om hun 
lanceringen af te zeggen. Een 
satelliet kost immers snel 500 
miljoen tot 1 miljard. Als een 
dergelijke investering een aan
tal jaar geimmobiliseerd blijft, 
betekent dit een aanzienlijk 
verlies. 

Op langere termijn zullen de 
mislukkingen van de NASA on
getwijfeld zwaar blijven wegen. 
Naast Europa, azen ook Japan, 
China en zelfs de Sovjet-Unie 
erop kliënteel van de NASA af te 
snoepen. 

M BERLUSCONI 
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Volgens hardnekkige ge
ruchten zou de Italiaanse be
ruchte TV-magnaat Berlusconi 
vorige week in Brussel kontak
ten gelegd hebben met het oog 
op de stichting van een kom-
mercieel TV-net in Wallonië. 
Berlusconi beheerst een medi
areus die onder andere tegen 
RTL in het strijdperk trad om het 
Franse kommerciele televisie
net „La Cinq" te beheren. 

Naar verluidt zouden een aantal 
Belgische maatschappijen zich 
reeds al potentiële partners aan
gediend hebben. In dit verband 
worden de apiritiefproducent 
Vastapane en de verzeke
ringsproducent Josy vermeld, 
neeteen dreigt Berlusconi de RTL 
opnieuw buitenspel te zetten. 
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P ALEIS der Natie, vnjdag 
23 mei 'BS — f Was 
een bedoening van erg 

laag niveau, de mededeling 
van Martens, Och ja ie hebt al 
straffe verhalen gehoord, al 
veel te veel beknopte versla
gen gelezen met tussenzin
nen als ,geroep en getier op 
deze banken " , . , onderbrekin
gen op gene banken , „uit
roepen' en z^lfs ,,tumult" 
Maar toch, het schouwspel 
van die vrijdag deed echt de 
wenkbrauwen fronsen 

Wat moet de gewone man 
dan wel gedacht hebben, de 
man waarover parlementai
ren de mond steeds overvol 
hebben? Voor eenmaal dat 
deze via radio en tv de kans 
kreeg, In voeling te treden 
met zi}n vertegenwoordiger. 

Laag 
niveau 
Voor de bezoeker begint 

het al bij het betreden van het 
heiligdom. Lang geen makkie 
meer. Eigenlijk heb je slechts 
deze keuze: ofwel aanschul' 
ven voorde onmakkelijke toe
schouwerstribune, ofwel ille
gaal in de schaduw van een 
verkozene blijven. Dit laatste 
1$ zonder meer het efficiëntst 
Met een senator kom je bo
vendien in een of andere 
fraaie eretribune. En nadien 
tot mhet heilige der heiligen 

Dan de mededeling. Een af
tandse tekst. Om de haver
klap stel je je de vraag.., Waar 
heb ik dit nog gehoord?" 
Boordevol jargon en onvatba
re cijfers Helemaal geen 
boodschap Geen menselijk
heid noch warmte. Een kou-
we douche 

En dan dat dom getier en 
geroep. Inzonderheid vanop 
de PS'banken. Het wer
kwoord luisteren — nochtans 
een hoeksteen van de parle
mentaire detnokratie — 
schijnt deze heren vreemd te 
ztjn. Weerz:nwekkend Onbe
schoft Niet eens kafeepraat. 
Van afgevaardigden des 
volks verwacht je iets meer 
Of denken ze, op deze manier 
hun aanwezigheid best te 
moeten onderstrepen'' 

Vooraan in het halfrond zit 
de regeringsdelegatie Met 
zo 'n zelfgenoegzaam air over 
zich. zo van: ,.Heren, doe 
maar op en als het effe kan vrij 
snel. We hebben beters te 
doen 

Een misselijke vertoning. 
De vraag rijst, waarom leden 
van de volksvertegenwoordi
ging er een genoegen in 
scheppen om op dergelijk 
ogenblik de eigen waarde en 
funktie zo te kraken. 

Maandag begon het debat. 
Het aantal aanwezigen was 
geslonken, de sfeer rustiger. 

- Dank ztj de inbreng van veten 
en — getuige de persversla
gen — niet in het minst van de 
VU-fraktie nam het niveau 
toe. De tv-kamera's zoemden 
slechts zelden aan.. 

Fraktieleider J. Gabriels: 

,,Sint-Anna of 
de ver van mijn bed-show" 

De regering zal gisteren wel volmondig het vertrou
wen gekregen hebben van haar meerderheid in de Ka
mer. Begin volgende week mag een zelfde scenario 
verwacht worden in de Senaat. 

Het échte werk kan dan beginnen... ten bate van het 
nieuwe België. ,,Het ei dat de regeringskip Martens VI 
heeft gelegd, zal evenwel snel blijken een windel te 
zijn". 

ALDUS Jaak Gabriels in zijn 
erg beeldrijke inleiding 
,,De regeringskip Martens 

VI heeft haar ei gelegd na heel wat 
ruzie in het kippenhok, /maanden 
gekakel en 47 dagen broeden " 

Een ei van Columbus is het ech
ter met geworden Bovendien zal 
de werkelijke broedperiode nog an
derhalfjaar aanslepen alvorens het 
kuikentje, het nieuwe België, zal 
geboren worden 

Een windel 
Het zal echter een windei blijken 

De mechanismen die de echte mo
tor vormen van de steeds groeien
de overheidsuitgaven, zijn immers 
het gevolg van drie krachten die se
dert jaren de Belgische politiek be
heersen het korporatisme dat een 
verstikkende rigiditeit legt op het 
sociaal en politiek-ekonomisch 
stelsel, de verzuiling met haar on-
produktieve kostenverhoging en 
de vertaling van de Vlaams-Waalse 
ontvoogding in een konsumptiefe-
deralisme en een Vlaams wel-
vaartsverlies Het St Anna-plan 
raakt met in het minst aan deze drie 
krachten, die dus ongemoeid hun 
gangetje kunnen gaan 

Wat Sint-Anna wel realiseert zijn 
vele spookmiljarden Voldoende 
om aan te nemen dat van de bruto-
bespanng van 195 miljard maksi
maal een netto van 100 miljard zal 
overblijven Meteen betekent dit, 
dat het begrotingstekort nog zo'n 
500 miljard zal bedragen, oftewel 
9,5 % van het bruto nationaal 
produkt 

Het deert niet 
Vergeet dus maar het nieuw, fi

nancieel gezond België 
De reële bespanngen getuigen 

dan nog van een,, ver van mijn bed 

J Gabnels 
,,Pinksterplan 

zonder H Geest' 

dus deert het nief'-mentaliteit De 
verzuilde, georganiseerde groepen 
werden met de grootste omzichtig
heid benaderd Slachtoffers zijn de 
vrouwen, werklozen, gepensio
neerden, de gemeenschappen, de 
lokale besturen en het onderwijs 

Vooral bij het ondenwijs bleef Ga
bnels geruime tijd stilstaan Deze 
sektor lijkt immers de grote zonde
bok En niemand zal ontkennen dat 
besparingen kunnen en moeten 
f\/laar de wijze waarop ingegrepen 
werd, tart iedere verbeelding ,,AI-
vorens aan algemene lineaire 
bespanngen te denken, diende 
eerst en vooral de lat gelijk gelegd 
tussen Vlaanderen en Wallonië " 
,, Bovendien wordt nu botweg cijfer
matig gesneden, zonder heroriën
tering en herstrukturenng, zonder 
visie " 

Het spaarplan bewijst zonder 
meer de onmacht om een beleid te 
voeren dat toekomstperspektieven 
biedt. „Geen vernieuwing, slechts 
een beleid dat steunt op reaktionair 
konservatisme." 

Zijn besluit: „Als Martens VI 
hoopt de problemen van van

daag en morgen op te lossen 
door terug te grijpen naar oude, 
vergrijsde neo-unitaire struktu-
ren, dan wordt een kapitale ver
gissing begaan. Het Pinksterplan 
kan misschien wel door het ACV 
geïnspireerd zijn, maar geens
zins door de Heilige Geest". 

Nelly Maes: 
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Kamerlid H. Schiltz: 

„Vlaanderen 
een 
deelstaat" 

Het nieuwe land... 
Uit deze besparingsronde moet het nieuwe land 

te voorschijn komen. Aldus W Martens 
Volgens Wtlly Desaeyere is deze geboorte ver

re van zeker. Van een strukturele lange termijn-
bespanng kan niet gesproken worden. 

De meest goedkope truuk van dit spaarplan is zon
der enige twijfel deze van de afwenteling. Besparingen 
worden doorgeschoven naar ondergeschikte besturen, 
instellingen, bedrijven, individuen. Ook de ,,deelsta
ten" ontsnappen niet aan deze doorschuiftruuk. 

BEWUST hanteerde Hugo 
Schiltz hier de omschrijving 
„deelstaten" Het is nu dui

delijk geworden dat de gemeen
schappen door de regenng behan
deld worden als ondergeschikte 
besturen „Door het ontbreken van 
gewaarborgde inkomsten of voor
behouden fiskale terreinen, kan de 
centrale regenng de gemeen
schappen van de ene op de ande
re dag onder voogdij plaatsen "Nu 
20U men wel kunnen stellen dat 
Vlaanderen en Wallonië zich fis
kaal kunnen verweren „Maar is 
het redelijk hen te vragen de be
lastingen te verhogen, in de weten
schap dat ZIJ er slechts een deel 
van kunnen aanwenden ten bate 
van de eigen bevolking en dat het 
overige deel naarde centrale staat 
afvloeit''" 

Zolang er geen duidelijk verband 
bestaat tussen de fiskale in
komsten, de return en de thesau
rietoestand van de gemeenschap
pen mag men hen volgens Schiltz 
met vragen fiskale maatregelen te 
nemen 

Deze saneringsoperatie is door 
de regering bewust aangewend om 

een kwalijke zaak 
voor federalisten'' 

het land te defederaliseren. Dit is 
voor de federalisten een kwalijke 
zaak „Eens te meer is een kans 
gemist, om bij de sanenng gebruik 
te maken van de federale dina-
miek." 

HEEL wat maatregeien 
hebben een eenmalig 
karakter of zijn zoals de 

schrapping van militaire aanko
pen slechts tijdelijk Andere dan 
weer schuiven de verantwoor
delijkheid door of verhogen de 
fiskaiiteit In het toiaal ontdekte 
de Limburger ongeveer 72 
spookmiljarden 

Kom hierbij dat elke bezuini
ging een negatieve weerslag 
heeft door meeruitgaven zoals 
bvD voor de werkloosheid of 
door minder fisKale ont
vangsten Netto bespaart de re
gering met meer dan om en bi) 
86 mitjard 

...voor het 
onderwijs? 

Nooit was volgens Luk Van-
horenbeek de onrust in de on 
derwijswereldzogroot Onrust 
in de normaaischolen die zich 
vragen stellen over hun lot On
rust in de technische en be-
roepsscholen waar strengere 
normen de nood aan gekwatifi-
ceerde arbeidskrachten niet 
oplossen Onrust bij weten
schappers en onderzoekers, 
dte hun inhaalbeweging 
gestopt weten Onrust aan de 
universiteiten, waar het inschrij
vingsgeld pijtsnef zal stijgen 
Onrust bij de jonge leerkrach
ten die het eerst worden getrof
fen Onrust bij het vergrijzend 
lerarenkorps waar grootmoe

der tot 65 voor de klas zal staan 
terwijl de kleindochter met een 
onderwijsdipfoma werkloos 
thuis zit 

...voor de armen? 
Kortom' aldus de Leuve 

naar het kan wel dat de diep
gaande ingrepen zonder visie 
de geldverslindende uitgaven-
mechanismen doorbreken op 
pedagogisch gebied echter ont
wrichten zij het geloof m de 
kwaliteit van ons ondenvijs ' 

.Wentel de krisis met af op de 
a r m e n ' zo luidde ooit het mot
to van Broederlijk Delen 

L Vanhoorenbeek 
Nooit was onrust 

zo groot'' 

Voorzitter Vic Anciaux: 

„Gewettigd doel verlceerd 
en funest aangepaict" 

De uitspraak van de Eerste minister dat het spaar-
plan een nieuw land zou doen ontstaan, was duidelijk 
een misplaatste grap. 

Volgens VU-voorzitter Vic Anciaux steekt achter het 
regeerprogramma geen enkele visie. Nergens kan men 
een heroriëntering ontwaren, zelfs niet vermoeden. 

ONZE kritiek", aldus Vic An
ciaux, „treft met het feit dat 
de regering wil besparen, 

wel dat ZIJ grandioos verkeera 
bespaart " Het doel is inderdaad 
gewettigd Ondanks volmachten, 
ondanks miljarden inlevering van 
de burgers, ondanks een sterk ver
hoogde fiskale druk is de rijks-
schuld onder Martens V meer dan 
verdubbeld en zal zij binnen enke
le maanden gestegen zijn tot de ka-
tastrofale som van 6.000 miljard 

Zelfs tijdens de jaren '86 en '87, 
de jaren waarop het spaarplan 

slaat, zal de rijksschuld met 
minstens 1 000 miljard toenemen 

Gezin op 
de lielling 

Maar hoe gewettigd het doel 
ook, deze regering volgt een funest 
verkeerde weg die fundamenteel 
mets verandert Wel worden veel 
burgers fundamenteel getroffen 

Niets doet de regering om de 
open en aktieve verdraagzaam
heid te bevorderen Er wordt wel 

V Anciaux 
,, Vlaamse sanering 

zou er anders uitzien 

gesproken over de geldverslinden
de pakten, maar aan de grondoor
zaak — de verzuiling — wordt met 

geraakt En in plaats van de sa
menhorigheid te verbeteren, wor
den de konflikten aangescherpt 
De privilegies van vakbonden en 
andere sterk georganiseerde groe
pen blijven onaangetast Zij die met 
door sterke strukturen worden ver
dedigd, moeten het gelag beta
len " 

Het spaarplan is echter meer 
dan sociaal onrechtvaardig, het 
breekt volgens de algemene voor
zitter ook de vrijheid af Nu reeds 
hindert de fiskale druk het vrij initi
atief In de toekomst zal dit nog toe
nemen terwijl steeds meer men
sen naar de armoede worden ge
dreven zodat hun vrijheid, door het 
verlies aan kansen, wordt beperkt 

In geen geval is Anciaux te spre
ken over de weerslag van Sint-
Anna op het gezin. Ondanks alle 
mooie woorden over gezinsvrien
delijkheid zijn er toch o m vermin
derde vrijstellingen voor het leger, 
verlengde militaire dienst, bespa
rende maatregelen in het onder-

Nochtans moest Jan Cau-
dron vaststellen dat op de kre
dieten voor ontwikkelingssa
menwerking 800 miljoen en op 
de leningen aan vreemde sta
ten 2 miljard •worden geschrapt 
Konkreet betekent dtt dat in 
1987 onze samenwerking met 
eens O 5 % van het bruto natio
naal produkte zal scoren 

En toch ondertekenden de 
meeste politieke partijen het 
tienpuntenprogramma van het 
Nationaal Centrum voor Ont-
wikkettngssamenwerking En 
toch stond Eerste Minister Mar
tens lachend te zwaaien aan de 
zijde van de Soedanese atSeet 
Khaiifa, ,die de wedloop tegen 
de honger m de wereld liep zes 
uur nadat Martens een streeo 
had getrokken door 2 8 miljard 
ontwikkelingsgeld'' 

...voor de 
jongeren? 

Dat het '•egeerakkoord de 
hervorming van dienstplicht en 
militiewetten onderde hoofding 

Openbare financiën veT 
meldde liet reeds veel vermoe 
den De restulaten van Sint 
Anna tarten volgens Jo Bel 
mans evenwel afie verbeelding 

Lang werd voorgehouden dat 
het ofwel om een verlenging 
van legerdienst ofwel om een 
afbouw van vrijlatingen en ont
heffingen zou gaan Het werd 
met ofHDf maar wel en-en En 
dat de regenng erin zal lukken 
de dienstplicht minder nutte
loos en zinvoller te maken ge
looft wel niemand Anders was 
dit reeds vroeger gebeurd ' 

WIJS, een BTW van 17 % voor 
nieuwbouw, Stuk voor stuk maat
regelen die door de gezinnen erg 
aangevoeld worden 

Anti-Vlaams 
Als een van de belangrijkste oor

zaken voor het falen van het beleid, 
ook wat betreft de sanering van de 
openbare financiën, citeerde de 
voorzitter de kommunautaire span
ningen, de transfert-politiek en de 
halfslachtige gewestvorming 

Slechts eén cijfer bij wijze van 
voorbeeld ,, Bij een uitsplitsing van 
het rijksbudget naar de gewesten 
zou het netto te financieren saldo 
op de Vlaamse begroting kleiner 
zijn dan de beoogde 8 % van het 
bruto nationaal produkt "Het duldt 
geen twijfel dat de saneringsopera
tie in haar geheel en in de onderde
len er voor de Vlaamse gemeen
schap anders zou uitzien bij een 
ver doorgedreven staatsomvor-
mmg in konfederale zin Waarbij 
nog komt dat de gewestvorming 
een doeltreffende industriële en te
werkstellingspolitiek verhindert 

, Martens, Verhofstadt en hun 
volgelingen in CVP en PVV kunnen 
wellicht nog een tijdje de Vlaamse 
mensen misleiden Dit blijft echter 
niet duren Het moment komt dat zij 
voor hun ondemokratische, vrij-
heidsberovende, sociaal-
onrechtvaardige en anti-Vlaamse 
ooiitiek massaal door heel de ge
meenschap ter verantwoording 
worden geroepen " 
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VU-kritiek én -alternatief op de onderwijsbesparingen 

Vlaamse leerkrachten 
en leerlingen betalen alles 

DE onderwijsbesparingen zijn 
goed voor 11,8% van het 
globale „Sint-Annaplan" 

Deze staan in schnlle tegenstelling 
tot de jongste regeringsverklaring 
die woordelijk stelde „De regering 
zal een aktief beleid tot kwalitatie
ve verbetering van het onderwijs 
voortzetten Het onderwijs en de 
voqrming moeten zo goed mogelijk 
voorbereiden op de behoeften van 
de toekomst " 

Tijdens de ontmoeting met de 
pers erkenden Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke, eve-
n ^ senator Daan Vervaet en de 
kamerleden Nelly Maes en Luk 
Vanhorenbeek dat saneringen in 
het onderwijs nodig zijn 

Maar de drastische ingreep, 
zoals thans gebeurt, kan slechts 
,goed-gepraat" worden in het licht 

van een louter ekonomisch-
budgettaire benadenng Maar hoe
genaamd met m het kader van wat 
een ernstig onderwijsbeleid naar 
de toekomst zou moeten zijn Dit 
onderwijsbeleid kan voor de toe
komst enkel slagen wanneer elke 
gemeenschap hiervoor zelf finan
cieel en politiek de volle verant
woordelijkheid draagt 

Het wordt tijd dat onderwijsmi
nister Coens eindelijk eens zijn 
Vlaamse verantwoordelijkheid op
neemt (Hebben wij deze man vo
rig jaar immers met zien trouw-
zweren op de IJzerbedevaart '') 

Deze VU-nota wil hiertoe een ak-
tuele bewijsvoering leveren 

Onderwijs 
te duur? 

De triomf van de huidige louter 
ekonomisch budgettaire , aanbid
ding" van het onderwijsbeleid werd 
zorgvuldig voorbereid m het 
interim-rapport Mc Kmsey en Van 
Dyck Het heet dat België 100 frank 
uitgeeft voor onderwijs tegenover 
Nederland 88 frank Duitsland en 
Denemarken elk 84 frank Ook 
blijkt dat de gemiddelde klas
bevolking in België slechts 10,9 
leerlingen is voor het basis-en se-
kundair onderwijs, tegenover 11,8 
in Italië, 16 in Duitsland en 19,1 in 
Nederland De konklusies van dit 
rapport zijn nochtans buitenge
woon aanvechtbaar 

Vooreerst werd uitgegaan van 
de begrotingsanalyse van 1982 
terwijl sindsdien drastisch werd 
bespaard in het sekundair onder
wijs Verder wordt de pluriformi
teit van het Belgisch onderwijs
bestel — dat niet enkel het over 
heidsonderwijs, maar ook in zeer 
hoge mate het onderwijs georgani 
seerd door het vrij initiatief be
kostigt — volkomen genegeerd in 
dit rapport Tenslotte is het zo dat 
een belangrijk deel van de socio-
familiale politiek die in andere lan
den wordt gevoerd m België inge
schreven staat als onderwijsuitga
ven Denken we maar aan de kleu-
teropvang beneden de 4 jaar, 
middagtoezicht en avondopvang, 
de internaten, het leerlingenver
voer, de selektie- en beroepsonen-
tering 

Brussel.—Het debat over het zg. Sint-Annaplan van de regering is rK>g volop t}ezig 
in het Paleis der Natie. Eén van de sektoren die het zwaarst te lijden krijgt van de 
besparingswoede is ongetwijfeld het onderwijs. 

Woensdag spaarden de VU-onderwijsspecialisten hun kritiek geenszins. Daar
enboven ontvouwden zij een haalbaar plan, waaruit blijkt dat de voorgestelde af
dankingen eji t>esparingen in het Vlaams onderwijs eigenlijk kompleet onnodig, over
bodig en in wezen biezonder oneerlijk zijn. 

onderwijs worden nochtans afge
schaft En dit terwijl de diskussie 
over een eventueel vervangend 
eenheidstype nog volop aan de 
gang is Idealistische leerkrachten 
die begaan zijn met de zorg naar 
steeds nieuwe werkmetoden en 
pedagogische inzichten, worden 
op die manier brutaal in het onge
lijk gesteld Met die ene sane-
nngsmaatregei wordt de klok in het 
sekundair ondenwijs twintig jaar te-

De vergelijking met de kostprijs 
van het onderwijs in andere Euro
pese landen gaat dus enkel op 
wanneer men rekening houdt met 
het bestaan van verscheidene on-
derwijsnetten en met het opnemen 
van een aantal sociale lasten, die 
aan de onderwijsbegrotingen wor
den aangerekend Alleen nog maar 
deze socio-familiale steun moet in 
de onderwijsbegroting 1985 ge
raamd worden op 17 miljard frank 

Vijf 
VU-principes 

De Volksunie stelt vijf principes 
voorop van waaruit wel kan bes
noeid worden op onderwijs De 
besparingen mogen geen afbreuk 
doen aan de bestendige opdracht 
om kwaliteitsvoller en op de toe
komst gericht onderwijs te ver
strekken Evenmin mag getornd 
worden aan de zorg voor een 
maatschappelijke herwaarding 
van de leerkracht en aan het waar
borgen van gelijke kansen voor 
alle onderwijsnetten Verder dient 
erover gewaakt dat de Vlaamse 
kinderen in Brussel en in de ont
volkende rurale gebieden vol
doende garanties krijgen En dat er 
eindelijk eens gedacht wordt vanuit 
de evidentie dat een Vlaams kind 
evenveel waard is als een 
Franstalig kind. 

Wanneer we deze vijf VU-
principes toetsen aan de voor
gestelde sanering voor '85-'86, dan 
treft het hoe wild de regering om 
zich heen trapt, zonder een schijn 
van visie Het basisondenvijs wordt 
weliswaar met noemenswaardig 
getroffen door de saneringen, 
maar toch stelt de VU vast dat aan 
het kleuteronderwijs verbod wordt 
opgelegd om kinderen jonger dan 
20 maanden op te nemen In de la
gere school mag aan de direkties 
van grotere eenheden geen bijko
mende lesuren-opdracht worden 
toegemeten Hun zware admi
nistratieve taken (o m ingegeven 
door een loodzware bureaukratie 
en een regen aan omzendbrieven) 
worden nog verhoogd door de (toe 
te juichen) invoenng van deschoo-
lautonomie en van hun herhaalde 
vervangingsopdrachten bij afwe
zigheid van leerkrachten 

Vernieuwing 
wordt vernietigd 

Vooral de schandelijke aanslag 
op het sekundair onderwijs is ver
bijsterend De besparingen treffen 
in grote mate het sekundair onder
wijs dat in vorige hakbijl-ronden 
ook telkens de dupe was Deze 
besparingen missen elk pedago
gisch inzicht Zo vereist de verlen
ging van de leerplicht tot 18 jaar 

B#ipi ren?^ maafi »•» 

Voor de ^i/ÊÊÊmm zijn 
Oftderwijsb^puNtgen en
kel ver̂ slwuHird «Is die 
geen ^Êifmk êom aart: 

defwljs te 
a. de ^ v o o r e e n 
scheppeM|Ee 
ring vim 
3. 
fijke karti^n voor 
derwijsnettefit 

on» 

een omkadering, o m voor het 
deeltijds leren, deze omkadering 
wordt totaal afgekxjuwd Zestien ja
ren onderwijsvernieuwing worden 
met een pennetrek op de helling 
gezet, terwijl er bij wet de verplich
ting bestond om de vernieuwing in 
het sekundair onderwijs jaarijks in 
het parlement op zijn waarde te 
evalueren en desnoods bij te stu
ren Dit gebeurde amper éen keer 
in die zestien jaar 

Beide onderwijstypes mogen 
voortaan naast elkaar bestaan, de 
gunstnormen voor het vernieuwd 

Door het ontbreken van een korrekt federaal financieringsmechanisme valt de gehele onderwijsbespanng vol
ledig ten laste van de Vlaamse gemeenschap met daar bovenop nog een ekstra van ruim 10 000 miljoen frank' 

4 hei waarloiien van de 
9ilip(e limÊm aan Vlaaiii-
se l(bick»'en 'm Brussel en 
In ontvolEeNnide mraie 9e* 
biedeftt 
5. het waaHJOfgen dat een 
Vlaams kind evenvee! 
waard is als een Fransta
lig l<ind. 

De besparingen dte 
voorgesteld worden 
beantwoorden geenszins 
aan deze vijf dwingende 
voomaarden. 

ruggedraaid Ookdeweigenngom 
de onderwijsbesparingen in de tijd 
te spreiden zal voor onoverkome
lijke moeilijkheden zorgen Leer
lingen in hun derde of vierde leer
jaar van het sekundair onderwijs 
type-I worden op die manier temid
den van hun volle opleiding gebar-
rikadeerd 

Straks 13.000 
werklozen 

Vroegere maatregelen, aan het 
onderwijs gevraagd in ruil voor 
nieuwe tewerkstelling, leveren al
lerminst resultaat op Daarenboven 
treffen de besparingen in het se
kundair onderwijs uitgerekend de
ze kategorie van het onderwijzend 
personeel waarvan de werkloos
heidscijfers reeds het hoogst lig
gen Het aantal werkloze licentia
ten en regenten bedroeg in mei '85 
immers 4 348 op een totaal van 
6 600 leerkrachten (of 67%) Aan 
dit cijfer moeten nog de werkzoe
kende afgestudeerden van het jaar 
'85 worden toegevoegd en de 
4 800 regenten en licentiaten die 
binnenkort moeten afvloeien 
10 000 (dit is 100 keer 100) perso 
nen die men voor het sekundair on
derwijs heeft opgeleid blijven dus 
m lengte van jaren verstoken van 
elke kans om ooit hun roeping te 
kunnen waar maken 

De demografische situatie is 
daarenboven van die aard dat te
gen het schooljaar '95 96 moet re
kening gehouden worden met een 
daling van 45 000 leerlingen in het 
sekundair onderwijs Met de ver
hoogde norm van 12 leerlingen per 
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Wi\ 
leraar en de voorziene sanenngen 
kan men met zekerheid voorspel
len dat er binnen de vijf jaar 
13 000 regenten en licentiaten zon
der job zullen zitten i Dit is een 
kwart van het huidig aantal leer
krachten in het sekundair on
derwijs 

Demokratizering 
hoger onderwijs 

is voorbij 

Noch het onderwijs voor sociale 
promotie, noch de diverse types 
van het hoger onderwijs buiten de 
universiteit worden aan een ernsti
ge rationalizatie onderworpen 
Voor de VU 18 dit evenwel priontair, 
voor het hoger onderwijs bepleit de 
VU pluralistische samenwer
kingsvormen Ook de universitei
ten kunnen besparen, zonder dat 
afbreuk gedaan wordt aan de kwa
liteit Zo kan men de overlapping bij 
dunbevolkte opties en post
universitaire kursussen vermijden 
door de invoering van het systeem 
van ambulante professoren, ver
bonden aan verschillen uniefs De 
voorgestelde afbouw van de soci
ale sektor van de universiteiten is 
evenwel onaanvaardbaar, want 
daardoor zal de demokratizering 
van het universitair onderwijs afge
remd worden "̂  De minder begoe-
de klassen zullen het hardst de 
weerslag daarvan ondervinden 

Scholenbouw 
tijdelijk stoppen 

Indien het onderwijs toekomst
gericht wil zijn, dan moeten er eve
neens bijzondere kredieten voor
zien worden voor mitiatie en ken-
nisvernieuwmg van de nieuwe 
technologieën Het spaarplan gaat 

Besparingen zijn vrij komfortabel te realizeren, zon
derde tewerkstelling van Vlaamse leerkrachten in 
het gedrang te brengen en zonderde onderwijsver
nieuwing inhet sekundair onderwijs af te bouwen. 

totaal aan deze noodzaak voorbij 
door de inkrimping van de 
workings- en investeringsui-
trustingen 

De VU erkent wel de zin van een 
aantal besparingen die de kwaliteit 
van het onderwijs met schaden Zo 
kan men de besparingsmaatrege
len op de scholenbouw aanvaar
den, op voorwaarde dat deze maat
regel tijdelijk blijft Ook de over
dracht van het leerlingenvervoer 
naar het departement verkeerswe
zen IS zinvol, maar dit mag met lei
den tot een verstonng van het 
evenwicht onder de netten De in
voering van een scholierenkaart 
lijkt hiertoe aangewezen Inzake de 
internaten is een herschikking on
vermijdelijk De VU herinnert aan 
haar voorstellen tot uitwerking van 
opnamemogelijkheden merkende 
gastgezinnen, naast gastcentra 
waar scholieren terecht kunnen die 
aan verschillende instellingen 
schoollopen 

De maatschappelijke henwaar
dering van de leerkracht houdt 
o m de beleidsoptie in de leraren-
taak ruimer te zien dan louter in 
schools verband Leraren kunnen 
buitengewoon zinvolle taken opne
men in de brede kulturele waaier 
van de gemeenschap Dit nrKiet sta
tutair mogelijk gemaakt worden 
door tijdelijke overstapmogelijk
heden Binnen schoolverband 
heeft de leerkracht onverminderd 
recht op vastheid van betrekking 
Het IS onduldbaar dat de vaste be
noeming jaren op zich laat wach
ten, om straks volkomen ondergra
ven te worden Er dient zekerheid 
van betrekking te worden verleend 
door de onmiddellijke invoenng 
van het statuut 

Europarlementslid en onder-
wijsspecialist Jaak Vandemeule-
broucke ,,Onderwijsminister 
Coens proklameerde het principe 
van de gelijke lat tot zijn eerste be
leidspunt HIJ past dit principe 
evenwel met toe voor wat betreft de 
verdeling van de kredieten tussen 
de gemeenschappen Dit is on

duldbaar'" 

Autonome Raad 
Ri|k8onderwi|8 

Eindelijk zal voor alle netten de 
keuze inzake onderwijstype ver
leend, wat de onzalige konkurren-
tie zou kunnen wegwerken Dit kan 
slechts lukken wanneer het rijkson-
denwijs dezelfde kansen krijgt inza
ke autonoom bestuur De oprich
ting van de Autonome raad voor 
het Rijksonderwijs Vlaanderen is 
dan ook een allereerste noodzaak 

De verhoging van de normen zal 
bijzonder nefast zijn voor het Ne
derlandstalig onderwijs in Brus
sel De VU eist met klem de hand
having van de huidige normen 
Hiertoe is geen wetswijziging ver
eist, aangezien dit mogelijk is via 
het stelsel van de afwijkingen Ook 
rurale gebieden moeten van een 
gunstregeling kunnen genieten 
door een zg fiuktuerende indeks 
per schoolkanton 

De lat gelijk... 

Waar minister Coens het princi
pe van de ,.gelijke lat" tot be
leidspunt nummer een proklameer
de, moet ditzelfde pnncipe nu eens 
eindelijk gelden voor de verdeling 
van de onderwjskredieten tussen 
de twee gemeenschappen Jaak 
Vandemeulebroucke berekende 
dat de voorliggende saneringen de 
scheve verhoudingen in de kredie
ten tussen het Nederlands en 
Franstalig onderwijs allerminst 
rechttrekken 

In de onderwijsbegrotingen 
'86-'87 wordt Vlaanderen voor 7,3 
miljard frank bestolen Elke weige
ring te vertrekken van deze objek-
tieve gegevens is een aanfluiting 
van het gelijkheidsprincipe 
Vlaamse ouders en leerkrachten 
worden nu verplicht dubbel m te 
leveren. 

Tengevolge van de al te late 
goedkeuring van de begroting '86 
kan er thans geen rechtzetting 
meer gebeuren, maar niets belet 
de regering deze maatregel door te 
voeren vanaf het begin van vol
gend schooljaar Coens zou op die 
manier vrij komfortabel besparin

gen kunnen realiseren zonder aan 
de tewerkstelling van Vlaamse 
leerkrachten te raken of de onder
wijsvernieuwing in het sekundair 
onderwijs af te bouwen 

Tijdens de pre-elektorale fase 
van '85 haalde de PSC andermaal 
haar slag thuis, waardoor de fede 
ralizenng van het onderwijs op
nieuw voorjaren werd verhinderd 
De CVP belijdt met de lippen noch
tans de noodzaak van de eigen fi
nanciële verantwoordelijkheid voor 
de gemeenschappen Op een par
lementaire vraag van de VU-er 
Paul Peeters antwoordde onder
wijsminister Tromont in '82 dat de 
volledige kommunautarizering 
voor de Franstaligen een inkrim
ping van 13 miljard zou betekenen 
Op basis van de begroting 85 zou 
dit een verschil van liefst 16,5 mil
jard voor Vlaanderen met zich 
meebrengen 

61% N - 39% F 
Konklusie'' Voor de begrotingen 

'86 en '87 wil de regering 23 miljard 
op onderwijs besparen Voor die
zelfde begrotingsjaren ontneemt zij 
aan de Vlaamse gemeenschap 
twee keer 16,5 miljard, of m het to
taal 33 miljard i 

Dit wil eenvoudigweg zeggen dat 
de heie onderwijsbesparing door 
het ontbreken van een korrekt fe
deraal fmancienngsmechanisme 
volledig ten laste van de Vlaam
se gemeenschap valt met daar
boven op nog een ekstra van 10 
miljard frank De VU zal m afwach
ting van die onafwendbare grond
wetsherziening het wetgevend in
itiatief nemen teneinde in de begro
tingen 86-'87 het verdeelmecha-
nisme om te buigen in de zin van de 
verdeelsleutel 6 1 % voor het Ne
derlandstalig en 39% voor het 
Franstalig ondenwijs, zijnde de fis
kale inbreng van de beide gemeen
schappen 

Pas dan zal de lat gelijk liggen en 
recht geschieden' (pvdd) 

ADVERTENTIE 

Lees deze week in RALPH LAUREN. 
HET SUKSES VAN HET TIJDELOZE 

Ralph Lauren is aardig op weg onrde rijkste man van Amerika 
Ie worden Hoe ^ Hij ontwerpt en verkoopt de meesl tijdeloze 

en onopvallendste kleren 

NIEUWS ONDER DE ZON 
Elk jaar pakt de modesektor uit met nieuwe series badpakken 

en bikini s dit jaar kon defantazie blijkbaar niet op 

ZOMERSE ZORGEN 
Slank bruin en verzorgd Het kan maar met in een dag Daar 

moet nu voor gezorgd worden 

NO BODYS PERFECT 
Elke i rouH heeft iets in haar figuur dat haar met be\ all en 

meestal zijn we erg handig m het camoufleren \an die foutjes 
maar een badpak le\ erl toch problemen 

VOOR NATHALIE LE LIEVRE 
IS GEEN ZEE TE HOOG 

De profasionele funboard kompetitie \oor \ rouw en bestaat pa\ 
twee jaar Tw eemaal ^ing de M ereldheker naar de 19 jarige 
Nathalie Le Lie\ re die goed op weg is om de tilel sirak s een 

derde keer te pakken 

HET VERSCHIL TUSSEN OOSTERSE EN 
VLIEGENDE TAPIJTEN 

Wil geld wil heleggin nuloer ofwimdkUdtn laai jchbist 
goed informeren t r jjn heel w al < htii kiliiiis du ii knolk n \ iioi 

(itrm nc ii ii illi n \ t rkopen 

Dfc NACHT DER PUBLIVOREN 
7( aii Marie Bom s/( ons i an jongs af gek op i < klann filmpji s 

Piihin on luK ml hij dal Dn w eekind hoopt hi/ in Bi li;u 
Al(( bioskopen n \ iilU n iml nuiisen du ^o jii i/ii nh hi/ 

BYBLOSANDALUZ 
EEN OAZE MET VIJF STERREN 

Aihlei dl diiiktc \iiiidi Cos/adilSolligiitiioazi \aii 
gieiuelo^e lii\i waai de\irni<HHk nuns jih kan lahn 

11 n\ enne ii 
DE ITALIAANSE MOOI-WEER-KEUKEN 

llaliaans dat smaakt naar ^on i n \ akanlu ' 

Nu te koop 
in de dagbladtiandel. 

ADVERTENTIE 

Charles-Ferdinand 
Nothomb 

«Oh, José Happart! Dat is een vervelend 
mens!» 

«Er was een verschrikkelijke scene tussen 
Jean Gol en mezelf.» 

«Diegenen die nu staken zullen moeten 
toegeven dat onze voorstellen redelijk zijn.» 

«De Vlamingen in Voeren hebben het nu 
beter dan vier jaar geleden.» 

Een exclusief interview, deze week in 

denieuwe 
Verkrijgbaar bij uw krantenverkoper vanaf morgen. 

42 fr. 
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WIL U EENS ECHT VERWENNEN 

ZOMERFBSTÊVAL!! 
AL UW LUXE- EN MERKKLKEDING AAN 

I I FABRIEKSPRIJZEN ü 

voor gratis festivalkaart 

Geef deze bon af aan de receptie en u ontvangt 
uw festivalkaart met tientallen superfestival voor
delen om u eens echt te verwennen. 

Geldig van 22/5 tot 14/6/'86 

U BAAT GOUDEN ZAKEN DOEN IN 
BELGIË'S DELANBRIJKSTE 
KLEDINGZAAK EN EENS ECHT 
FEESTELIJK GENIETEN 
VAN DE 

ooP 

,oN^ 
to-f 2^ 

^M m 
FADRIEKSPRIJZEN 

. JE MOET ER GEWEEST ZIJN II 
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Verschaeve en het Oostfront/2 

De rol van Verschaeve 
in de Oostfrontwerving 

,, Dit is dan het einde. Een grootse droom is vergaan ; 
een stoute toren, die zich trots ten hemel verhief, is ne-
dergestort. Vlaamse soldaten, mijn geliefde Vlaamse 
jongens, nog één keer, voor de laatste keer wil ik U be
groeten, nu de toekomst voor U zo dreigend en zo som
ber is. fiJlijn Vlaamse soldaten! Mannen van het Legi
oen! Mannen van de Langemarck! Mannen van het 
Oostfront! Vlaamse soldaten... Het is mijn Vlaamse 
trots dat ik Uzo noemen mag. De nederlaag kan daar 
mets aan veranderen, zoals ook de overwinning daar 
niets aan zou veranderd hebben (...)" 

EN kan moeilijk onbe
roerd blijven door de be
kende Laatste Groet van 

Verschaeve aan de Vlaamse Oost-
fronters 

Emotioneel 
verbonden 

Men mag met vergeten dat dit 
werd geschreven in een tijd dat de
ze mannen door ongeveer iede
reen werden uitgespuwd Ver
schaeve nochtans bleef hun 
vriend ook in de nederlaag Dat is 
een belangrijk gegeven om de 
emotionele verbondenheid van ve
le gewezen Oostfronters met de Al-
vermgemse priester te begrijpen 
Elke kritische visie op Verschaeve 
wordt door hen moeilijk aanvaard 
en beschouwd als moraliserend 
negativisme Nochtans verdient 
Verschaeve ook met betrekking tot 
zijn Oostfrontengagement een 
nuchtere en afstandelijke beschou
wing Gezien de overvloed van 
emoties waarmee zowel Verschae
ve als de Oostfronters zijn omge
ven, moet dit onvermijdelijk tot de-
mythologisering leiden 

Het hoeft geen betoog dat Ver
schaeve zich tijdens de bezetting 
opwierp tot een van de invloe
drijkste wervers voor het Oostfront 
Gezien zijn moreel gezag zullen 
zijn akties op dit vlak ongetwijfeld 
voor velen inspirerend gewerkt 
hebben Vooral tijdens het laatste 
bezettingsjaar en ook nog in Duits
land, na september 1944, ontpop
te Verschaeve zich tot dé werver bij 
uitstek We zouden dit aan de hand 
van tientallen tekstfragmenten 
kunnen bewijzen, maar dat zou al 

Verschaeve-
cotloquium 

De syMabus van het 
jonaste Verschaeve-collo-
quium js nog verkrtjgbaar bij 
het f̂ozef Lootensfonds, Ba
ron Ruzettelaan 433, 8320 
Brugge 4 Het kost 170 fr 
(verzendingskosten inbe
grepen) 

Deze syllabus telt 58 biz 
en bevat een samenvatting 
van de drie referaten en en
kele kronologieen 

Ook het jaarboek van Ver-
schaeviana is nog te koop op 
hetzelfde adres 

te gemakkelijk zijn De fundamen
tele vraag die beantwoord moet 
worden, is hoe komt de katholie
ke priester en Vlaams-nationalist 
Verschaeve ertoe zich tot het uit
erste en zonder voorbehoud te so-
lidariseren met de SS, een organi
satie die manifest een dekristiani-
sermg en denationalisermg 
nastreefde "̂  

Een politieke 
bedoeling 

De Vlaamse Oostfronters, Legi-
oensoldaten en Waffen SS-ers, 
werden immers, georganiseerd 
door de machtige organisatie van 
Henrich Himmler Deze had naast 
een militaire bedoeling (de oorlog 
in het Oosten verslond soldaten) 
ook en vooral een politieke bedoe
ling met de werving in de Germaan
se bezette landen Himmlerzagin 
de Germaanse vrijwilligers de toe
komstige leidende elite van het 
Groot-Germaanse Rijk Een scha
re mannen die mede door de syste
matische indoktrinatie in de Waffen 
SS-opleidingscentra bevrijd zou
den zijn van kleinstaatse opvattin
gen en van hun kristelijk geloof en 
dito (slappe) moraal Gottlob Ber
ger, rechterhand van Himmler en 
verantwoordelijk voor de werving 
en politieke opleiding van de Ger
maanse vrijwilligers, schreef in 
apnl'42 aan zijn chef „Onzeman-
nen verwijderen zich op een posi
tieve manier van de kerk ( ) Zowel 
in de Waffen SS als in de Legioe
nen wenden Vlamingen en Neder
landers zich af van de Groot-Dietse 
gedachte en ze richten zich op 
Groot-Duitsland " De Dietse ge
dachte die bij vele Vlaams-
nationalisten (ook bij Verschaeve) 
leefde, was een regelrechte aber
ratie voor de meeste Duitsers Dat 
ook bij de SS geen plaats was voor 
Dietsland in het , Duizendjarig 
Rijk" wist Verschaeve zeer goed 
Het werd hem met name diets ge
maakt door Himmler zelf tijdens 
ean gesprek in juli 1944 Dat de SS 
het al evenmin begrepen had op 
het separatistisch' Vlaams-
nationalisme bleek uit de politieke 
strijd die tegen het VNV werd ge 
voerd Deze partij verloor voortdu
rend militanten aan zijn tegenstre
ver aangezien vele VNV-gezinde 
vrijwilligers in het Vlaams Legioen 
en de Waffen SS door het milieu tot 
betere gedachten werd gebracht 
De leider van het VNV Hendrik Eli-
as besloot dan ook na lang aarze 
len de werving in augustus 1943 
stop te zetten 

,,Opvoed ing"... 
Voor Verschaeve was die 

werfstop een onvergeeflijke zaak 
Elias nam volgens hem een on
mannelijke en laffe houding aan 
Verschaeve zag de Groot-
Germaanse opvoeding van de vrij
willigers eerder als heilvol en bo
vendien was de strijd tegen het 
bolsjewisme voor hem verheven 
boven alle partijstrijd Zijn politieke 
houding en het feit dat hij na au
gustus 1943 zich meer inspant voor 
de werving als ooit te voren, maken 
hem een objektief bondgenoot van 

Verschaeve reden genoeg om Eli
as hiervoor te hekelen bij Himmler 
Deze besluit daarop de leider van 
het VNV in verzekerde bewaring te 
nemen We moeten deze aktie van 
Verschaeve tegen een landgenoot 
beschouwen als een uiting van zijn 
volledige solidarisering met de SS 

De officiële katolieke kerk be
schouwde de SS als vaandeldra
ger en speerpunt-beweging van 
het ,,bruine Bolsjewisme" Een 
keuze tussen pest (het Kommu-
nisme) en cholera (het Nationaal-
Socialisme) wenste zij niet te ma
ken Konsekwent met die houding 

,, Het IS goddelijk klaar dat iedereen die nu bidden wil, weet waarvoor, of 
tenminste waartegen hij te bidden heeft tegen de Duivel en zijn bond
genoten I Wie 't met doet, wie biddend niet naar Duitsland en met zijn rug 

naar Stalin en Churchill staat, gelijk de duivel in zijn richting " 
Cynel Verschaeve, 11 juli 1941 

de SS Het VNV van zijn kant vond 
in Verschaeves opgevoerde wer
ving een reden te meer om hem 
voortaan strikt te mijden De afwe
zigheid van de partij op de hulde-
viering voor Verschaeves zeven
tigste verjaardag was er een opge
merkt gevolg van Als het VNV na 
september 1944 de werving zelfs 
ging tegenwerken was dat voor 

werd de werving voor het Oostfront 
afgewezen Tot die konklusie kwa
men althans vele Oostfronters die 
de deur van hun pastorij voor hun 
neus dichtgeklapt zagen Vanwe
ge het episkopaat kwam evenwel 
nooit een duidelijke stellingname 
Daarachter kon Verschaeve zich 
verschuilen Vorige week belicht
ten we reeds dat hij met alleen dui 

delijk koos voor het Nationaai-
Socialisme, maar dat htj oote^en 
verzoening tussen het kristendom 
en deze ideologie perfekt mogelijk 
achtte Dat die mening niet werd 
gedeeld door de kerkelijke^ ooch 
door de autoriteiten van hetflerde 
Rijk, vond Verschaeve een^jam-
merlijke zaak Dat de Belgische 
kerk echter ook de Oostfrontwer-
ving afwees, was volgens hem een 
onvergeeflijke dwaasheid „Het is 
goddelijk klaar dat ledereeödie nu 
bidden wil, weet waarvoor, of ten
minste waartegen hij te bidden 
heeft tegen de Duivel enzpEbond-
genoten' Wie 't met doet, me bid
dend met naar Duitsland en met 
zijn rug naar Stalin en Gwrchill 
staat, gelijk de duivel in z^n rich 
ting "Zo stelde hij het in een 11-juli 
toespraak in 1941 

,,Ga gerust"... 
Voor de strijd aan het Oostfront 

moesten alle bezwaren wijken, 
zelfs het feit dat vele vrijwilligers 
aan het front maar vooral in de Waf
fen SS-opleidingscentra hun kriste
lijk geloof verloren Verschaeve 
was hiervan uiteraard op de hoog
te Her werd hem in de eerste 
plaats verteld en geschreven door 
vele Oostfronters zelf Verschaeve 
bracht de kwestie trouwens te ber
de tijdens zijn onderhoud met 
Himmler op 28 juli 1944 „Hier 
moet het mij van 't hart dat de wer
ving voor de SS is Vlaanderen lam
gelegd werd en geen hoop oplevert 
om een reden die overbekend is 
de allerslechtste faam irt Gods
dienstig opzicht van de SS Hoe dit 
op het diepgodsdienstig gemoed 
van 't Vlaamse volk invi/erkt, is ge
makkelijk te voorzien Honderde 
brieven ontving ik van idealistische 
studenten die immer 't zelfde me
dedeelden hun humaniora waren 
af, zij zouden tegen de Bolsje-
wisten optrekken, aanschouwden 
het als een godsdienstige plicht, 
maar hun priesters waarschuwden 
ze tegen de goddeloze SS, maar ze 
hun godsdienst zouden verliezen 
onder 't kampen voor de gods
dienst ' ( ) Kon men nu maar ant
woorden ,,Ga gerust Uw gods
dienstige overtuiging zal noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks 
beïnvloed worden( ) " Verschae
ve wist zeer goed dat men dat met 
kon antwoorden Zijn gesprek met 
Himmler wijzigde mets fundamen
teel maar had toch tot gevolg dat 
deze het bevel gaf de Vlaamse vrij
willigers, voor zover de dienst het 
toeliet, enkele uren vnj te geven om 
naar de zondagsmis te gaan 

Radertje... 
De strijd aan het Oostfront was 

voor Verschaeve een bevestiging 
dat zijn keuze voor het Nationaal-
Socialisme een juiste keuze was 
Nochtans was de Duits-Russische 
oorlog geenszins een voorwaarde 
voor die keuze Die maakte hij lang 
voor de 22ste juni 1941, toen de 
Sovjet-Ume in de Duitse propagan
da nog als bondgenoot werd voor
gesteld Zijn engagement in de 
Oostfrontwerving was omgekeerd 
evenredig met de oorlogskansen 
van Duitsland en kwam tot een 
hoogtepunt als de oorlog praktisch 
verloren was In zijn Gedenkschrif
ten schreef htj ,Grote woorden, 
gewelduitspraken en leuzen die
nen tot niets zijn zondige leugens 
als ze met door een welberekende 
macht gedragen worden Elke 
mens kenne zijn grenzen' ( ) 

Dat was zijn verwijt aan de Duit 
se leiders die het volk tot het laatste 
toe de overwinning hadden voor
gespiegeld Ook Verschaeve was 
nochtans een radertje in die propa
gandamachine 

Bruno De Wever 

2aBEi1986 

*-'j»*'&"* 



12 Wï\ 

Zaterdag 31 mei 
BRT1 - 16 00 

De huisbewaarder, film 
C BRTI - 18 00 
Tik tak en Plons 

BRTI - 18 10 
IVIerlina, serie 
C BRTI - 18 35 
De kleinste zwerver, serie 
C BRTI - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRTI - 20 20 
Terloops 
C BRT 1 - 21 05 
IMet dertien aan tafel, film 
C BRTI - 22 35 
Sport op zaterdag 
D BRT2 - 15 15 
Belgium Swimmin cup, reportage 
C BRT2 - 18 20 
Mexico '86, openingsplecfitigfieid en 
openingswedstrijd Italie-Bulgarije 
D Ned 1 - 20 28 
Miami Vice, serie 
D Ned 1 - 21 15 
Nieuwslijn 
C Ned 1 - 21 55 
The Wild Bunch, film 
C Ned 2 - 19 12 
Zeker weten, wetenschappelijke info 
r Ned 2 - 19 55 
W.K. Voetbal 
L Ned 2 - 21 50 
Nederland C, kunstinfo 
C Ned 2 - 22 45 
David and Lisa, film 

Zondag 1 juni 
C BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
'T BRTI - 15 00 
Kwizien, kooktip 
: : BRTI - 15 20 
Allemaal beestjes, dok 
" B R T I - 15 50 
Fierljappen, een Friese sport 
^ BRT1 - 16 00 
60 + , seniorenmagazine 
L BRTI • 17 00 
Transport, serie 
C BRTI - 18 00 
Tik tak en Liegebeest 
Z; BRTI - 18 20 
De Tripoden, SF-serie 
r BRTI - 18 55 
De dag dat de wereld veranderde, 
nieuwe serie 
r BRTI - 20 00 
Monsignor Quixote, film 
n BRTI - 22 05 
Het hart van de draak, nieuwe serie 
L BRT 2 - 19 45 
Wereldbeker voetbal, 19 45 Brazilie-
Spanje, 22 30 Brazilie-Spanje, 23 45 
Frankrijk-Canada 
n Ned 1 - 15 30 
Zeilen rond de wereld, nieuwe serie 
D Ned 1 - 17 00 
Stijfkopje, nieuwe serie 
n Ned 1 - 19 05 
Battlestar Galactica, SF-sene 
D Ned 1 - 21 50 
Brandpunt 
D Ned 1 - 22 15 
Misdaad BV, dok 

Muffin Brenner (Amy Stryker) krijgt na haar huwelijk van haar schoonou
ders te horen wat er van haar wordt verwacht m de familiekomedie ,,A 

Wedding" (Woensdag 4 juni om 20u.35 op Ned. 1). 

C Ned 2 - 2010 
Opening Holland festival 1986 
C Ned 2 - 22 12 
It's a gift, film 

Maandag 2 juni 
" B R T I - 18 00 
Tiktaken Plons 
C BRTI - 18 10 
Kameleon, kindermagazine 
C BRTI - 18 35 
Een zaak voor TKKG, serie 
D BRTI - 20 10 
Christoffel Columbus, serie 
C BRT 1 - 21 00 
Mijn grote liefde heet muziek, show-
serie 
C BRT 1 - 21 40 
Wikken en wegen, info 
~ BRT 2 19 30 
Wereldbeker voetbal, 19 30 Frankrijk-
Canada, 19 45 Argentinie-Zuid-Korea, 
21 50 Sovjet-Unie-Hongarije, 23 25 
Argentienie-Zuid-Korea, 23 45 Polen-
Marokko 
d Ned 1 - 19 00 
The Fall Guy,, serie 
G Ned 1 - 20 28 
Laat je niet verleiden, film 
G Ned 1 - 22 00 
Tros aktua 
r Ned 1 - 22 30 
Demsey & Makepeace, serie 
C Ned 2 - 19 27 
Studio sport 
G Ned 2 - 19 55 
W.K. Voetbal 
G Ned 2 - 22 45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 3 juni 
G BRT1 - 18 00 
Tiktaken Plons 
G BRTI - 18 10 
Carolientje serie 
G BRTI - 18 25 
Er was eens... het heelal, serie 
G BRT1 - 18 50 
De zeven van Blake, SF-sene 
O BRTI - 20 25 
Brat Farrar, SF-sene 

G BRT1 - 20.50 
Argus, praatshow 

G BRT 1 - 21 50 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

BRT 2 11 00 
Tennis, reportage 
G BRT2 - 19 30 
Wereldbeker voetbal, 19 30 Polen-
Marokko, 19 45 Mexico-Belgie, 22 00 
Aigerije-Noord-lerland, 23 35 Mexico-
Belgie, 23 45 Portugal-Engeland 
G Ned. 1 - 19 25 
Dodger, Bonzo en de rest, serie 
G Ned 1 - 20 28 
Alles draait om Martin, nieuwe serie 
G Ned 1 - 21 00 
It's all in the game, komputerkwis 
C Ned 1 - 21 50 
Hier en nu, info 
G Ned 1 - 22 45 
Hill Street Blues, sene 
G Ned 2 - 1912 
Khomeiny's Boys, dok 
G Ned 2 - 19 55 
W.K. Voetbal-
G Ned 2 - 22 45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 4 juni 
" B R T I - 18 00 
Tik tak 
G BRTI - 18 05 
Keromar, serie 
G BRTI - 18 32 
Dromen, sene 
C BRTI - 20 10 
Bill Cosby Show, serie 
G BRTI - 20 40 
Een schooluitstap, film 
G BRTI - 22 05 
Eiland, kunstmagazine 
G BRT2 - 14 00 
Tennis, reportage 
G BRT2 - 19 30 
Wereldbeker Voetbal, 19 30 Portugal-
Engeland, 19 45 Paraguay-Irak, 22 00 
West-Duitsland-Uruguay, 23 35 
Paraguay-Irak, 23 45 Schotland-
Denemarken 
G Ned 1 - 15 40 
Letty, nieuwe sene 

" Ned 1 - 19 24 
Vijf tegen vijf, kwis 
G Ned 1 - 20 35 
A wedding, film 
G Ned 1 - 22 35 
De konsumentenbus 
G Ned 1 - 23 20 
Achter het nieuws, info 
G Ned 2 - 19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
G Ned 2 - 19 55 
W.K. Voetbal 

Donderdag 5 juni 
G BRTI - 18 00 
Tik tak. Plons en De Snorkels 
G BRTI - 18 35 
Allemaal beestjes, dok 
G BRTI - 19 05 
Kwizien, kooktip 
G BRTI - 20 20 
Dempsey en Makepeace, sene 
Q BRTI - 21 10 
Panorama, info 
G BRTI - 22 00 
Dallas, sene 
G BRT2 - 14 00 
Tennis, reportage 

BRT 2 - 19 30 
Wereldbeker Voetbal, 19 30 
Schotland-Denemarken, 19.45 
Frankrijk-Sovjet-Unie, 21 50 Italie-
Argentinie, 23 25 Frankrijk Sovjet-Unie, 
23 45 Bulgarije-Zuid-Korea 
D Ned 1 - 20 28 
EO-Familiedag, reportage 
G Ned 1 - 21 50 
Tijdsein, info 
G Ned 1 - 22 20 
Het ontstaan van het kristendom, 
dok sene 
G Ned 1 • 22.55 
Britt Wikström, gefilmd portret 
G Ned 2 - 19.25 
Olympiaplein, dok 
G Ned 2 - 19 55 
W.K. Voetbal 
G Ned 2 • 22 45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 6 juni 
G BRTI - 18 00 
Tik tak en Plons 
G BRTI - 18 10 
Prikballon, kleutermagazine 
. . B R T I - 18 25 
Knappe koppen, sene 
G BRTI - 20 15 
Het zaad van de demon, SF-film 
G BRT 1 - 21 55 
Premiere-extra, filminfo 
G BRT2 - 14 00 
Tennis, reportage 
G BRT2 - 19 30 
Wereldbeker Voetbal, 19 30Bulganje-
Zuid-Korea, 19 45 Brazilie-Algerije, 
21 50 Canada-Honganje, 23 25 
Brazilie-Algenje, 23 45 Marokko-
Engeland 

G Ned 1 - 20 28 
Kane en Abel, serie • 
G Ned 1 - 21 20 
Johann Strauss, koncert 
G Ned 1 - 22 10 
Avro's televizier 
G Ned 1 - 22 50 
M.A.S.H., sene 
G Ned 1 - 23 15 
Jazz met Jacobs, nieuwe sene 
G Ned 1 - 0 15 
Wacht tot het donker is, film 
C Ned 2 - 19 30 
De Muppetshow 
G Ned 2 - 19 55 
W.K. Voetbal 
G Ned 2 - 22 45 
Zwarte meiden en blanke mevrou
wen, dok 

Een film 
per dag 

Zaterdag 31 mei 
Wild Bunch 

Deze western houdt pas op wanneer 
iedereen op de meest bloedige wijze 
om het leven is gekomen De geweld
dadigste akties werden voor de TV-
kijkers echter weggesneden i (Ned. 1, 
om 21U.55) 

Zondag 1 juni 
l ts a gift 

Amerik komischefilm uit 1934 Krui
denier Harold Bissonette heeft voortdu
rend ruzie met zijn bazige vrouw en zijn 
kinderen, daarom overweegt hij een si
naasappelplantage te kopen (Ned. 2, 
om22u.12) 

Maandag 2 juni 
Erendira 

De Braziliaanse Ruy Guerra regis
seerde de verfilming van, ,Het ongeloo
flijke en treunge verhaal van de on
schuldige Erendira en haar harteloze 
moeder" van Nobelprijswinnaar Ga
briel Garcia Marquez (D2,om22u.55) 

Dinsdag 3 juni 
Boy meets girl 

Franse film uit 1984 met o a Denis 
Levant en Mireille Perrier Langs de oe
vers van de Seine in Parijs ontmoet Alex 
de jonge Mireille Beiden werden in de 
steek gelaten en dolen rond in de stad 
(RTBF1,om22u.) 

Woensdag 4 juni 
A Wedding 

Amenk film uit 1978 Deze familieko
medie, die werd volgestopt met Holly-
woodsterren van alle generaties, geeft 
een aardig beeld van de vastgeroeste 
tradities in de Amerikaanse samenle
ving (Ned. 1,om20u.35) 

Donderdag 5 juni 
II etait une fois la legion 

Bntse avonturenfilm uit 1977 met o a 
MaxVonSydow Gene Hackman, Ca
therine Deneuve Aan het einde van 
W O I sluit majoor Foster zich aan bij 
het Vreemdelingenlegion en moet een 
archeologische expeditie beschermen 
(RTBF1,om20u.) 

Vrijdag 6 juni 
Walt until dark 

In deze Amerik thriller van Terence 
Young uit 1967 speelt Audrey Hepburn 
de rol van de blinde vrouw die door een 
psychopaat geterroriseerd wordt 
(Ned. 1, om Ou.10) 
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I. 
Dat het pajotten-

land regelmatig in 
dit bescheiden ru
briekje ten tonele 
wordt gevoerd mag 
niemand verbazen. 
Waar het hart — en 
al eens de maag — 
vol van is, loopt de 
mond van over. 

^ ^ ^ • ^ ^ V Een van die dor-
^ ^ ^ ^ ^ ^ pen waar ik ziels-

^ ^ ^ ^ veel van hou, ligt in 
^ ^ ^ het uiterste zuid-
^ ^ ^ ^ S westen van het pa-

^ ^ 1 ^ ^ jottenland en luis
tert naar de vertrouwde naam Sint-
Pieters-Kapelle. Niet te verwarren 
met het gelijkname Westvlaamse pol
derdorp dat nu een deel is van de ge
meente Spermalie. SPK, zoals men in 
de streek gemakshalve durft schrij
ven, is één van de weinig positieve 
punten in de taalgrenswijziging van 
1963. Het dorp werd toen van Wallo
nië losgehaakt en bij Vlaams-Brabant 
gevoegd. En terecht, want op de nau
welijks 1.270 inwoners zijn er slechts 
enkele tientallen franstalig. Dat de 
omliggende dorpen en wijken naar 
Henegouwen verhuisden is een eeu
wige scliande. Voor het afstoten van 
het stadje Edingen zijn geen woorden 
te vinden: de uitverkoop blijft walge
lijk laf. 

Koningin 
der weiden 
Sint-Pieters-Kapelle lag tot vóór 

Hertoginnedal over de taalgrens, een 
stukje Vlaanderen in Wallonië dus. 
Deze gril is af te lezen op het grafzerk-
je van Nestor Borremans in de cryp
te van de IJzertoren te Diksmuide. 
Nestor was een jongen uit St.-
Pieters-Kapelle en sneuvelde aan de 
IJzer. Op zijn graf staat geschreven: 
,,Een pajotter van over de taal
grens"... 

Wie het dorp bezoekt moet weten 
dat de fraaie dorpskerk een heuse 
kruisweg van Constant Meunier te
gen de muur heeft, dat her en der ma-
jestatische hoeven met indrukwek
kende daken liggen, dat er een water
molen draait en dat de vader van Staf 
De Clercq er lange tijd meester was. 
Het pronkstuk is wel de schuttersgil-
de die in het midden van het dorp zijn 
wip heeft staan. Op Hemelvaartdag 
moet de hoofdvogel worden afge
schoten, dan luiden de klokken en 
wordt de koning naar de kerk geleid 
waar een Te Deum wordt gezongen. 
De kaatsers voor de kerk houden zo
lang de bal uit de lucht... 

Vorige zondag leek St.-Pieters-
Kapelle een stukje van het aards pa
radijs. De sinds kort aktieve heemk
ring St.-Pieters ter Weerden had ver
zamelen geblazen en de meiboom 
werd geplant. Wie niet van die druk
te hield, kon door een leeg dorp fla
neren en genieten van de hoekjes en 
de kantjes, van de bloesemende 
boomgaarden, zich verloren kijken in 
een einder zonder einde. Een boeren
paard liep een eindje mee achter de 
prikkeldraad, eenden waggelden In 
ganzepas en de zwaluwen maakten 
de zomer. Uit het dal jubelde de fan
fare. Eindeloos schoon. De veldwe
gen leken slingersgresf/pf met boter
bloemen, bespat met koningin der 
weiden, met varens als kanfiverlf. En 
nog veel meer in volle bloei. Geen 
taal, geen teken, hemel en veld ver
laten, het dorp danste rond de mei
boom of dronk een geuze of trok een 
vloek af naar de oranje ULM-driehoek 
die van over de taalgrens kwam aan
gewaaid. Even rimpelde de bucoli
sche vrede. . 

Wij zaten zwijgzaam toe te kijken 
over de weigende zeeën en dachten 
aan niets, verlangden niets meer en 
niets minder dan dat aan dit simpel 
geluk geen einde kwam. 

ynihouxJkit 

Ome Thijs is met zijn manschappen dus naarMexi-
ko en de volgende weken zal de Mundial ongetwijfeld 
in alle media het leeuwenaandeel van de aandacht tot 
zich trekken. Daarom is het misschien nuttig even te
rug te gaan naar de verre historische wortels van het 
Belgisch voetbal en de nationale ploeg. 

H OE het voetbal naar ons is 
gekomen heeft U uitge
breid l<unnen lezen in de 

,,WIJ"-reel<s van Rik Verlinde over 
Sport en Vlaamse Beweging. In 
1880 werd de eerste echte voetbal-
klub van het land opgericht, de FC 
Antwerp, die 15 jaar later bij de 
oprichting van de Belgische voet
balbond, een van de oudste voet
balbonden in Europa, dan ook te
recht stamnummer 1 toegewezen 
kreeg. 

De eerste interland speelde Bel
gië in april 1901, maar dat was ei
genlijk geen echte. Beerschot had 
toen een internationaal tornooi op
gericht, maar dat kon niet door
gaan.- Ter vervanging werd een 
Belgische selektle gevonden om 
tegen een Nederlandse te spelen. 
Voor 300 toeschouwers wonnen de 
Belgen met 8-0. De eerste officië
le landenwedstrijd werd op 1 mei 
1904 gespeeld tegen Frankrijk, het 
werd een 3-3 gelijkspel. De eerste 
officiële ,,derby der lage landen" 
werd in 1905 gespeeld en door Bel
gië met 4-1 gelijkspel. De eerste of
ficiële ,,derby der lage landen" 
werd in 1905 gespeeld en door Bel
gië met 4-1 gewonnen. 

De Rode Duivels kwamen in 
1906 aan hun bijnaam. Op 30 april 

speelden de Belgen in Rotterdam 
voor het eerst in rode shirts. In het 
laatste kwartier slaagden zij erin 
een 2-1 achterstand tot een 2-3 ze
ge om te buigen, wat de redakteur 
van ,,La Vie Sportive" lyrisch deed 
schrijven dat ,,onze jongens als 
Rode Duivels hadden ge
vochten".. . 

De nationale ploeg won in feite 
slechts één groot tornooi op we
reldniveau, in 1920 werd zij te Ant
werpen Olympisch kampioen in 
een finale die slechts 40 minuten 
duurde. Net voor rust sloot de Brit
se scheidsrechter Lewis een 
Tsjech uit, die door al zijn ploeg
maats naar de kabine gevolgd 
werd. Maar België stond toen 
reeds 2-0 voor en kreeg meteen de 
titel. 

Bijna alle huidige Rode Duivels 
zijn Vlamingen en door de KBVB 
wordt beslist geen diskriminerende 
politiek tegen de Vlamingen ge
voerd. Dit was evenwel niet altijd zo 
en in 1930 werd zelfs een Vlaam
se Voetbalbond opgericht als pro
test tegen de vergaande verfran-
sing van de officiële Belgische fe
deratie. Kort na de tweede 
wereldoorlog werd de VVB even
wel opgeheven. 

</M^r 
De poststaking stelt ook ons voor problemen. De ant

woorden op deze wekelijkse kwis komen slechts heel 
langzaam binnen. Vermoedelijk liggen nog tientallen 
kaartjes en briefjes tussen de miljoenen poststukken 
in,,Brussel X''. 

We kunnen moeilijk blijven wachten. Daarom heb
ben we toch maar één iemand eruit gehaald, die oris 
de juiste oplossing doorstuurde van ,,Meespelen 
(127)": Clem Schouwenaars met zijn gedicht,,Vlaan
deren". 

H ET boekenpakket gaat de
ze keer naar WIJ-lezer 
Hedwig De Brouwer wo

nende te Meerdonkdorp 18 te 2792 
Meerdonk. Proficiat. 

De anderen hoeven niet te treu
ren, want wij gaan door. Met ander
maal enkele verzen uit een gedicht. 
Aan U om de titel en de auteur te 
vinden. 

De kloostertuin hing vol aroom 
van witte anjelieren, 
Lutgardis had een mooie droom: 
zij wou haar thuiskomst vieren. 

De navend was van heimwee ziek, 
de zon hing laag te branden, 

Heer God, de taal van dit kantiek 
hoorde ik in Diets landen! 
En toen de lauwe zomernacht 
de wereld had beslopen 
weenden haar blinde ogen zacht: 
ZIJ zag de hemel open... 

Heel Dietsland hang nu vol aroom 
van witte anjelieren, 
de jonge moederes komen vroom 
de maagd met anjelieren vieren. 

Als U meent de antwoorden te 
kennen, aarzel dan niet uw oplos
sing door te sturen naar WIJ, 
,,Meespelen 130", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. U hebt tijd 
tot dinsdag 10 juni. Veel geluk! 

£jr 'T z^n ER zo ff AAR 
£V£r(Tj£S> ZOG ! 

ASULJL 
on JUIST Te zjn .. 

133 -̂. ^ -/gg MMRI. 

Dat er in onze drankwinkels een steeds groter aan
bod bestaat aan uitheemse, voorheen zelfs onbeken
de variëteiten is ongetwijfeld het gevolg van het feit dat 
steeds meer mensen naar het buitenland op vakantie 
gaan en daar met deze dranken in allerhande toepas
singen kennis maken. Uw ,,proeven" geeft hier een 
zeer onvolledig lijstje van zulke specialiteiten, met het 
verzoek hier voor de toekomst wat eigen geestrijke ont
moetingen aan toe te voegen. Ze hoeven niet absoluut 
alkoholisch te zijn, maar wel lekker en origineel... en 
wat avontuurlijk mag natuurlijk altijd. 

A LS u op de Griekse buurei-
landen Chios of Lesbos 
belandt, proef dan c)e 

Mastika (maar met te veel tegelijk 
en altijd met wat water verdund). 
Mastika is een scherpe drank met 
een hoog alkoholgehalte bereid uit 
de hars van de mastiekboom die op 
de genoemde eilartde rijkelijk voor
komt. De drank wordt gedronken in 
Griekenland, Turkije en Bulgarije. 

In sterkte moet de Hongaarse 
Barack Palinka er beslist niet voor 
onder doen. Dit strogele distillaat is 
volkomen droog en heeft een pret
tige abrikozengeur en tongstrelen-
de smaak. U drinkt het best als 
aperitief of bij de koffie na de maal
tijd. Even verraderlijk is de in Por
tugal uit de restanten van geperste 
druiven gestookt Bogago, enigs
zins te vergelijken met een Franse 
Mare, de Italiaanse Grappa of de 
Noord-Afrikaanse Boukha. 

Arak is een steer sterk (tot 60 % 
alkoholgehalte) kleurloos of licht
geel distillaat dat vooral in India, In
donesië en ook wel Turkijke wordt 

gestookt uit palmsap, suikerrietsap 
en ontkiemde njst. In zijn beste 
vorm lijkt de drank enigszins op 
rum. Het geniet aanbeveling hem 
nooit puur te drinken. 

Maar laten we nu iets noorderlij-
kers en dus dichter bij huis blijven 
in de Angelsaksische landen is 
Black Velvet een populair half-om-
half mengsel van Champagne en 
Stout. In Duitsland noem men de
ze aangename doodzonde 
Bismarck, omdat de IJzeren Kan
selier er nogal verslingerd op bleek 
te zijn. Bismarck was trouwens een 
groot wijnliefhebber met een uit
gesproken voorkeur voor een goe
de fles Champagne. Toen hij tij
dens de oorlog van 1870 daarvan 
een bouteille ,,soldaat" maakte, 
maakten enkele generaals hem er 
opmerkzaam op dat dit enigszins 
onpassend was, gezien de strijd te
gen Frankrijk. Maar ook dan liet 
Bismarck zich niet uit het veld 
slaan en antwoordde: ,,Mijne He
ren, vaderlandsliefde eindigt, waar 
Champagne begint". 
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Zaterdag begint de Mundial 

Hoop 
doet leven.. 

Zaterdag wordt in Mexiko de eindfase van het der
tiende wereldkampioenschap voetbal op gang geflo
ten. In alle werelddelen zal men de ogen richten naar 
het Aztekenstadion. Voetbal blijft immers, ondanks een 
aantal negatieve en onrustwekkende ontwikkelingen, 
ongemeen populair. Voor hoe lang nog, vragen de pes
simisten zich af? 

HET antwoord op deze vraag 
kan door het verloop van 
de wereldbeker recht 

streeks worden beïnvloed Een 
spektakulaire eindfase zou zeker 
het in ademnood verkerende Euro
pese voetbal nieuwe stimulansen 
geven Ons voetbal zit immers al ja
ren gevangen in een taktisch en fy
sisch keurslijf Mexiko kan daar 
misschien verandering helpen in
brengen Het warme, broeienge kli
maat bevoordeelt de technisch 
hoogst begaafden De „lopers" 
dreigen in ademnood te geraken 
en zonder longen kan geen tak
tisch konceptfeillos worden uitge
voerd 

De tijd van Pele 
Eigelijk verlangen veel voetbal

liefhebbers terug naar de Mundial 
van '70 toen Pele m hetzelfde land 
voor het laatst zijn grandioos talent 
liet schitteren en de Brazilianen zes 
wedstrijden op rij met sprekend ge
mak wonnen Ze produceerden 
540 minuten lang bnijant, kreatief 
en aantrekkelijk voetbal Misschien 
brachten zij toen wel het sterkste 
elftal uit de geschiedenis van het 
wereldvoetbal op de been 

Het zou geen kwaad kunnen in
dien de geschiedenis zich nog 
eens wil herhalen Voor ons moe
ten de opvolgers van Pele heus 
geen wereldkampioen worden 
maar het zou een zegen zijn voor 
het voetbal indien een technisch 
begaafd team, gebouwd rond per
soonlijkheden met kreatief vermo
gen, de hoogste onderscheiding 
moest verdienen en ,,verwer
ven" Want in het voetbal van van
daag winnen de besten met altijd 

Veel zal ook afhangen van de ar
bitrage De wedstrijdleiders kun
nen het verloop van de strijd on
rechtstreeks beïnvloeden. Zullen 
ZIJ de,,voetballers" eindelijk, en in 
voldoende mate, beschermen ' Of 
zullen ZIJ, uitgaande van de rekba
re veronderstelling dat voetbal 
geen sport is voor meisjes, de gren
zen tussen inzet, mannelijkheid, 
hardheid en brutaliteit ,,gemakke-
lijkheidshalve" verder laten verva
gen •? We hopen dat de Fifa stren
ge richtlijnen zal durven uitvaardi
gen Wordt er van stonde af aan 
een positief klimaat geschapen 
dan kan het allemaal nog best mee
vallen Al stellen we ons met zoveel 
voor van de eerste ronde waarin 
met minder dan zesendertig 
wedstrijden moeten worden 
gespeeld om uiteindelijk acht ploe
gen uit te schakelen 

Sensatie en spektakel krijgen we 
vrijwel zeker vanaf de tweede ron
de De achtste finales worden vol
gens het k.o -systeem gespeeld en 
koele berekening en behoudende 

spelopvattingen worden dan ge
makkelijk afgestraft. 

En de Rode Duivels? 
Overigens zijn er nogal wat ploe

gen die inhoud genoeg bezitten om 
de biljoenen, zo beweren de televi-
sieexperts tenminste, kijkers te 
boeien. De Brazilianen, de Fran
sen, de Spanjaarden (een jonge, 
erg getalenteerde spelersgroep), 
de Denen, de Italianen en mogelijk 
ook de Argentijnen en de Uruguay-
anen: ze bezitten vaardige en krea-
tieve spelers genoeg om de voet-

Terwijl het kleine volk van Mexiko (nog steeds) puin ruimten de wonden likt begint in de stadio het grote feest: 
de eindfaze van het 13de wereldkampioenschap. 

balwereld dagenlang te kunnen 
amuseren. 

En onze Rode Duivels'' Ze wer
den, traditiegetrouw zouden we bij
na durven zeggen, door het lot ver
wend en ondergebracht in de 
zwakste reeks De eerste ronde 
moeten ze zeker kunnen overle

ven. Daarna wordt het een vraag
teken omdat men de kracht van de 
tegenstander niet op voorhand kan 
omschrijven en omdat men met 
weet hoever in de tijd de professi
onele ingesteldheid (een omschrij
ving met veel uiteenlopende bete
kenissen) van onze voetballers 

zich zal uitstrekken. Maar dat de 
voetbalbond deze keer op geen 
moeite en geld heeft gekeken bij de 
voorbereiding staat wel buiten twij
fel. Vandaar de ondanks alle voor
behoud toch wel gespannen ver
wachtingen... Hoop doet leven. 

Flandrien 

Sport (voetbal) en politiek 

Een oud 
verhaal 

In tegenstelling met acht jaar geleden, toen het WK 
werd georganiseerd in Argentinië, werd deze keer ner
gens aangedrongen op een boycot van de eindfase om 
de wereldbeker. 

Maar nu het eerste fluitsignaal dichterbij komt, stelt 
men zich toch vragen. 

Sport (voetbal) en kommercie 

Een nieuw 
verhaal 

Het voetbalwereldkampioenschap wordt in de eerste 
plaats gespeeld voorde televisie. Het machtige medi
um betaalt (veel te veel vermoedelijk) en stelt haar ei
sen. Aan de belangen van de sport (de spelers) en het 
plaatselijke publiek wordt desnoods zonder schroom 
voorbijgegaan... 

EXICO CITY IS de dichtst 
bevolkte stad ter wereld 
De meest vervuilde ook 

In en rond de hoofstad van het Mld-
denamerikaanse land leven miljoe
nen armen en behoeftigen Het 
leed IS groot Maar zoals dat in 
Amerikaanse landen waar voetbal 
populair IS, wel meer het geval is, 
gaat de overheid daaraan voorbij. 
Voor ze is de wel-eldbeker een uit
stalraam Het land en de hoofdstad 
willen zich zo goed mogelijk aan 
,,het oog van de wereld" presente
ren Midden het nog met opgeruim
de puin van de aardbeving van vo
rig jaar wordt,,de fagade" met veel 
Ijver (en veel geld) opgeblonken. 
De Mundial kan bovendien de aan
dacht van de eigen, zo zwaar be
proefde bevolking, afleiden Voet
bal als surrogaat van menselijk ge
luk, van aanvaardbare levens
omstandigheden 

Politiel<e show 
Het IS geen nieuw verhaal dat we 

vertellen De sport werd vaak mis
bruikt en heeft daar tegen nooit ge
reageerd. ZIJ beweert nu eenmaal 

zelf de afspiegeling te zijn van de 
maatschappij waarin zij gedijt. 

Tweemaal werd het wereldkam 
pioenschap, of althans de eindfa
se daarvan, onmiskenbaar mis
bruikt om politieke doeleinden. 
Tweemaal kon men het vooraf 
voorspellen en, toeval of niet, twee
maal won het thuisland. In 1934 be
weerde Mussolini dat de zegevie
rende Italiaanse voetballers de 
deugdelijkheid van het fascisme 
hadden bewezen en voor acht 
jaar probeerden de inmiddels op
gesloten generaal Videla en zijn 
kollega's de Argentijnse militaire 
diktatuur een menselijk gelaat te 
schenken. Hun „opvoering" was 
echter doorzichtig en enkel de op 
geld en prestige bluste Fifabazn 
speelden het spelletje doodernstig 
mee 

IN Mexiko worden de wedstrij
den gespeeld op het midda
guur en om 16 uur. Om de Eu

ropese televisiekijkers, waar voor 
de sponsors van het evenement 
blijkbaar de grootste belangen lig
gen, ter wille te zijn In onze tijd 
wordt de aftrap gegeven om 20 uur 
(pnme time!) en 24 uur. Dat bete
kent dat er moet gevoetbald wor
den op het heetst van de dag wat 
onvermijdelijk een invloed zal heb
ben op het spel en de resultaten. 
Maar omwille van het smeer wordt 
daaraan voorbijgegaan. 

We zullen er moeten leren mee 
leven De topsport wordt, zeker in 
de Westerse wereld, gefinancierd 
door het zakenleven Zij trekt de lij
nen waarbinnen de atleten hun 

^ • r : 

kunsten mogen vertonen In de kop 
van dit stuk spreken we wel van 
een nieuw verhaal maar in feite 
kwam deze ontwikkeling reeds ja
ren geleden schoorvoetend op 
gang. Toen de sport, en meer be
paald het voetbal, met meer ge
noeg had aan de eigen direkte in
komsten en uitkeek naar andere 
geldbronnen. 

Schaamteloos 
Die werden vlug gevonden en 

zonder enige terughoudendheid 
aangeboord. Zodat men nu nog 
amper baas is in eigen huis Maar 
niemand die daar zwaar aan tilt en 
niemand die nog vragen stelt Hoe 
anders verklaren dat Fifa-voorzitter 
Havelange, een Braziliaan van 
Luikse afkomst, de organisatie bin
nen de kortste tijd van Coiumbie 
naar Mexiko verplaatste en de we
reldwijde televisierechten verkocht 
aan een zender waarin hijzelf heel 
toevallig belangen heeft Wie zei 
er weer datt men in deze tijden de 
grenzen van de schaamte moeite
loos kan verleggen "̂  
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Herman van Veen weer in Vlaanderen 

'n Prettig weerzien 
Dezer dagen toert de Nederlandse zanger-

kabaretier-akteur Herman van Veen opnieuw door 
Vlaanderen. Het werd een prettig weerzien, met enkele 
knappe nieuwigheden. 

dansende, schreeuwende, fluiste
rende, biddende, kruipende en zin
gende grootmeester 

Al zingt ie, dunkt ons, steeds 
minder Wat jammer is met zo'n ge
talenteerde stem Gelukkig bevre
digt Van Veen de honger van zijn 
talrijke fans (opvallend veel derti
gers ) door om het unieke ,,Hil
versum 3" te vertolken Grandioos 
zijn het hekelende ,,God bless 
America" en hettedere ,,Alsjij het 
m je handen had" Het telefoon
gesprekje met zijn dochtertje 
(waarbij Van Veen leuke uispraken 
doet over de twee ,,Belgies"), het 
stormachtige ,,de disco" en het 
schitterende slow-motion-stukje 
rond tennis, bewijzen zijn polyva-
lentie (Alhoewel dit laatste lijkt op 
Toon Hermans' racket-verhaaltje) 

Van Veen. ,,lk heb zovele kriste-
nen nooit begrepen. Zolang nog 
eén mens op deze planeet verhon
gert, IS elk wapen immers 

godslastering." 

lEN avondje Van Veen (die 
ondertussen de kaap van 40 
nam) staat voor zang, kaba-

ret, toneel en wat al meer Je kunt 
er nooit onbewogen van thuis
komen Zelfs de kilste kikker pikt er 
iets van mee, desnoods ergernis 

Angst' 
Het lijdt immers geen twijfel dat 

enkele deftige burgers zich zullen 
(kunnen) boos maken om wat Van 
Veen als zijn waarheid verkondigt 
,,De wisselaars" bv —een bewer
king van het aloude Kerstlied ,,Nu 
syt wellecome" — stemt immers 
tot nadenken, misschien wel tot 
woede Het treft overigens hoe 
vaak Herman van Veen spreekt 
over kristenen, over God, de dood, 
het hiernamaals, het gevaar Een 
voelbare angst, jawel ,,Lieg alsje
blieft niet tegen me ( ) Liever hoor 
ik het vernietigendste dan dat je 
liegt, want dat is nog vernietigen
der " Beklijvende teksten, on
dersteund door een energieke. 

Voorts de traditionele Van Veen-
ingredienten het bijna spastisch 
grijpen naar het eigen kalende 
hoofd, het erbij betrekken van de 
eerste rij toeschouwers, het podi
um via de zaal verlaten, de feeërie
ke lichteffekten, de streepjes mu
ziek van Mozart-Schubert-Wagner, 
de hoge zanggeluiden, de piano, 
de viool, de mime 'n Aanbeveler, 
die jongste show van Herman van 
Veen Met een mooi (duur) pro
grammaboekje Al doen de sa
menstellers van de brochure er 
goed aan de flagrante, ,dt"-fouten 
te vermijden (pvdd) 

Herman van Veen is te gast In de 
Antwerpse Arenbergschouwburg, 
nog tot 7 juni. Reserveren kan op het 
nummer 03/232.85.23. 

Vlaanderen heeft op het Timmer
mansjaar moeten wachten om zijn 
Pallietermonument te krijgen Na
tuurlijk te Lier. Ons weekblad 
brengt volgende week een vraag
gesprek met Gommaar Timmer
mans, de zoon van Vlaanderens 
meest geliefde auteur 

K M UNSTENIVIAKEN 
Zingen 
HET ANZ organiseert zang-

stonden voor scholen om de 
muzikale opvoeding van de jon
gelui bij te werken, daartoe 
werd een bijhorende bundel 
met 20 liederen uitgegeven 
Een geschoolde zangleider-ster 
zorgt voor de samenzang en het 
goede verloop De mini-zang-
feesten kunnen ingeschakeld 
worden tijds de lestijd, op vrije 
namiddagen, open-deurdagen 
en schoolfeesten. 

Wij raden dit prachtig initiatief 
ten zeerste aan Verdere inlich
tingen over uitkoopvoorwaar-
den, organisatie en uitwerking 
bij het ANZ-sekretanaat, Vrij-
heidstr 30-32 bus 14 te 2000 
Antwerpen 03/237.93 92 

Fytofarmacie 

Op woensdag 11 juni wordt in 
de Plantentum te Meise 

een permanente tentoonstel
ling geopend van levende ge-

Artiesten & Ateliers 
In het museum Dhondt-Dhaenens te Deurie loopt van 30 mei tot 22 

juni een tentoonstelling met foto 's van de fotografe Paule Pia Daar
in worden prenten getoond van kunstenaars en hun ateliers of de iet
wat voyeuristische kijk op het binnenste van hun leef- en werkomge-
ying Van woensdag tot vrijdag tussen 14 en 18 u Zaterdag en zon
dag ook tussen Wen 12 u. fi/leer inlichtingen Museumlaan 14 te 9831 
Deurie, 091-82.51.23 

neeskrachtige planten De ver
zameling kwam tot stand door 
samenwerking tussen de plan
tentum en de dienst Farmaceu
tische Wetenschappen van de 
Universitaire Instelling Antwer
pen (UIA) De openstelling 
wordt voorafgegaan door een 
akademische zitting over het 
opzet van de tentoonstelling en 
het belang van de Fytofarmacie 
(de leer van de stoffen die m 
planten voorkomen of gevormd 
worden) Het gebeuren heeft 
plaats in de Plantentum te Mei-
se op woensdag 11 juni om 
14u30 

Zonder seizoen? 
ZURE regen, lawaai, Tsjerno-

byl, olie en ander fraais hel
pen onze leefomgeving naarde 
gekende vaantjes Over deze 
bedreiging richt de Vlaams-
nationale Kultuurkring Core-
mansknng een poëziewedstrijd 
in ,,Ons leefmilieu, landschap 
zonder seizoen''" is de titel 
Maximum drie gedichten wor
den tegen 31 juli a s verwacht. 
Reglement bij Jules Moens, 
Kruishotstraat 16 te 2020 Ant
werpen (03/238 56 87) of op het 
sekretanaat van de Kring, J 
Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen 

" (03/238 82 08) Meedoen is de 
boodschap' 

Het Dorp 

TOEN met het jaar van het 
dorp ook de dorpen werden 

afgeschaft kon je reeds voor

spellen dat over het fenomeen 
dorp heelwat zou gepubliceerd 
worden Met taal en teken is dat 
dan ook gebeurd Bij de uitge
verij Lannoo is een kijk- en lees
boek in de maak onder de titel 
En het dorp zal duren Makers 
zijn Anton van Wilderode en fo
tograaf Jan Decreten Wie weet 
wat beiden waard zijn en dat is 
heelwat, weet ook dat ook dit al
bum van de bovenste plank zal 
worden 

Ondertussen is bij Lannoo de 
vierde druk van ,,Daar is maar 
een land dat mijn land kan zijn" 
in de maak, dat wil zeggen dat 
er reeds 27 000 eksemplaren 
de deur uit zijn 

,,En het dorp zal duren" moet 
tegen september van de pers 
rollen en 1 980 fr kosten 

Kamer 
van Retoriica 
DE Brugse Rederijkerskamer 

,,De Gezellen van de Hei
lige Michiel" organiseert voor 
de elfde maal de tweejaarlijkse 
poëziewedstrijd voor de jeugd 
Alle jongeren tussen 16 en 25 
jaar kunnen aan deze wedstrijd 
deelnemen 

Het volledig reglement is aan 
te vragen op adres Nationale 
Poëziewedstrijd voor de Jeugd, 
Kranenburg 12,8200 Brugge 2 
Uiterste datum voor inzending 
15 september 1986 

7 000fr (Isteprijs), 5 000fr 
(2de prijs), 3 000 fr (3de prijs) 
wachten op de winnaars' 
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Marcel Van Nieuwenborgh als keukengod 

Het reisrapport 
van de joernalist 

,,ln Vlaanderen kan een joernalist nooit schnjver wor
den. Een schrijver is iemand die debuteert met gedich
ten, doorgaat met romans, bij pozen weleens denkwerk 
afscheidt omdat de boog met altijd kan gespannen 
staan, en als hij, om dezelfde reden, ook eens met va
kantie gaat, keert hij steevast terug met een reisverhaal. 
Om ten slotte in schoonheid te eindigen met me
moires". 

ARCEL VAN NIEUWEN
BORGH, joernalist bij „De 
Standaard", moet, wan

neer men afgaat op bovenstaande 
woorden uit zijn nieuwe reeks reis
verhalen Het rapport van de keu
kengod niet twijfelen hij is een 
schrijver of toch minstens aardig op 
weg om er een te worden Hij debu
teerde in de jaren zestig met poe-
zie in literaire tijdschriften als 
,,Nieuwe Stemmen ', heeft reeds 
drie bundels reisverfialen op zijn 
aktief en zorgde eind '84 voor het 
meer naar denk en speurwerk nij
gende ,Ferdinand Verbiest missi
onaris of spion" 

Die roman volgt nog wel en aan 
memoires hoeft Van Nieuwen
borgh nu nog met te denken 

Onder de 
schemerlamp 

Even ernstig nu In,, Het rapport 
van de keukengod" snijdt Van 
Nieuwenborgh onder het hoofd
stuk Journalistiek na Vietnam (pag 
18 e V ) een probleem aan dat er 
m I voor hem zelf geen is hij be
hoort duidelijk niet tot de overgro
te groep van zijn konfraters die hun 
kersvers schrijfwerk om aardappel
schillen gewikkeld zien en daarna 
mets meer 

Van Nieuwenborgh merkt op dat 
je het werk van een auteur nooit bij 
het ontbijt leest, dit vraagt om het 
aanknippen van de schemerlamp, 
schrijft hij Wel, het voorliggende 
boek van Van Nieuwenborgh 
bestaat voor een groot deel, zoniet 
helemaal, uit herwerkte bijdragen 
voor ,,De Standaard" die je inder
daad moeilijk tussen toast, gekookt 
ettje, konfituur en dampende koffie 
kunt lezen Dit zijn bijna stuk voor 
stuk teksten die je rustig en later op 
de dag wil verwerken Wijzelf heb
ben ze in elk geval nooit samen met 
het ontbijt verteerd, de literaire pre
tentie lonkt om de hoek van elke 
bladzijde en Van Nieuwenborgh 
etaleert een eruditie en verhaal-
kracht waar veel van onze heden
daagse Vlaamse prozaïsten een 
duim mogen aan zuigen Hij be
hoort duidelijk tot het kleine kransje 
van Vlaamse joernalisten die heel 
wat meer dan konventionele 
nieuwsmelders zijn, hij bezit om 
hem met zijn eigen woorden te 
para-frazeren ,,de zich steeds gnl-
liger manifesterende persoonlijk
heid van de informatieverstrekker 
waarmee rekening moet worden 
gehouden" 

WIJ denken dat zijn frustraties als 
vluchtig joernalist voor een groot 
deel geneutraliseerd worden door 
het feit dat een deel van zijn werk 
in boekvorm verschijnt en gelezen 
wordt En hij weet ook dat hij zich 

in dit recensieschrale landje niet 
hoeft te storen aan de magere of 
zelfs helemaal uitblijvende reakties 
van zijn kollega's 

Bootvluchteimgen 
WIJ vonden deze problematiek 

van de verhouding literatuur-
joernalistiek in dit geval te belang
rijk om er met uitgebreid aandacht 
aan te besteden Maar wat heeft 
Van Nieuwenborgh in zijn jongste 
boek te bieden'' Zijn omzwervin
gen brengen ons van Vietnam, 
over Maleisië, China, Japan, Ko
rea, Papoea en Thailand naar (het 
niet-aziatische) Peru 

In het hoofdstuk Maleisië klaagt 
de auteur de hem nauw aan het 
hart liggende Vietnamese mensen
handel aan het is stil geworden 
rond Vietnam en zijn bootvluchte
lingen. Van Nieuwenborgh stelt dat 
,,lntellektueel konformisme wel
denkend Links verbiedt de waar
heid over het huidige Vietnam on
der ogen te zien" Hij heeft het on

dermeer over het feit dat in België 
en Frankrijk verblijvende Vietna
mese families door duistere ele
menten worden uitgenodigd om 
300 000 fr te storten indien zij wen
sen een familielid m het moeder
land vrij te kopen en naar het 
westen te laten komen 

Zo komt de auteur tijdens zijn 
verblijf op Maleisië tot de vaststel
ling dat bij de nogal primitieve be
volking de aankomst van reuze
schildpadden die omstreeks juli va
nuit Australië de Chinese zee 
oversteken meer oproering wekt 
dan de aankomst van de tiendui
zenden Vietnamese bootvluchte
lingen dat heeft weten te doen 

Kuala Lumpur laat hem dan — 
via de regen — wegdromen naar 
de boeken van Somerset Maug
ham en Graham Greene en in het 
hoofdstuk China voert Van Nieu
wenborgh de eerste Chinees die 
Vlaanderen bezocht, ten tonele 

Nieuw kostuum 
Deze Michael Shen Fo-tsung 

kwam in gezelschap van de Me-
chelse Jezuïet Filips Couplet in 
1683 in ons land aan Hijwasca 30 
jaar en aspirant-jezuiet Couplet 
nam hem o a mee naar Frankrijk 
waar beiden door Lodewijk XIV te 
Versailles werden ontvangen • Mi
chael demonstreerde er aan de 
zonnekoning hoe men in China 
met stokjes eet waarop de gechar
meerde koning hem in een nieuw 
kostuum het steken Couplet en 

Marcel Van Nieuwenborgh heerlijke uitheemse recepten .. A^S^ 

Shen to-tsung zouden China met 
meer terugzien want op de teru
greis, in 1692, sterven beiden de 
Vlaming komt om bij een storm 
voor de Indische kust en Michael 
sterft van uitputting en door 
besmetting Van Nieuwenborgh 
heeft het in het China-luik ook nog 
over keizer Kangxi die verzot was 
op Vlaamse vrome prenten waar hij 
uren naar zat te kijken en hij gaat 
tevens in op de talloze in het oog 
spnngende veranderingen die zich 
de jongste jaren in de Chinese sa
menleving voltrekken 

Zoals de keukengod die m de 
Chinese mytologie met nieuwjaar 

telkens verslag uitbrengt over het 
doen en laten van de gemeen
schap die hij scherp observeert, zo 
rapporteert Van Nieuwenborgh in 
zijn boek op een diepmenselijke en 
met talloze literaire franjes getooi
de wijze over zijn reizen Een schrij
vende Vlaamse keukengod die 
voor heerlijke verbale recepten 
zorgt Proeven maar 

W.V 

— Het rapport van de keukengod 
doorM Van Nieuwenborgh Uitg Ta
bor, Brugge — 395 f r 

Alan Stivell en Clannad 

Kelten doen 
volksmuziek heropleven 

De Ierse groep Clannad pakt deze maand uit met de 
nieuwe elpee ,,Macalla"(RCA) en Bretoense klanken 
worden weer rijkelijk door Alan Stivell en Per Tallec te 
grabbel gegooid (WEA). Belangrijk is hierbij dat de gro
te platenfirma 's dit voorjaar hun welwillend oog lieten 
vallen op de folkmuziek die aan een kentering toe is na 
zeven magere (tachtiger) jaren. 

TERWIJL dit weekeinde alle 
belangstelling naar Sport 
Aid ging, was er vorige za

terdag in Dublin een Self Aid kan
een dat net als eerder Band Aid 
nog maar eens door zanger Bob 
Geldof was ingericht 

Aangepast 
traditioneel 

Een schitterend muziekfestival 
naar verluid, met Bob zelf en zijn 
Boomtown Rats, en met zowat al
le Ierse groten waaronder Elvis 
Costello, dit jaar topacht op de 
15de Torhout-Werchteri 

Van Clannad verscheen de 
gloednieuwe elpee, ,,Macalla", zo
wat op de wit tussen de traditione
le aanpak die we van hen kennen 
en een modernisering door middel 
van de nieuwe technische snufjes 
die de contemporary folk van van
daag kenmerkt 

„Gebed voor 
Bretagne" 

De Bretoense harpist en zanger 
Alan Stivell, die zowat twintig jaar 
geleden aan de basis lag van de 
heropleving van de Bretoense 
volksmuziek heeft nu zijn vijftien
de elpee uit Liefhebbers zullen on
getwijfeld met genoegen horen dat 
hij met Harpes du nouvel age" 
(harpen van de nieuwe tijd) traditie 
en toekomst weet samen te bren
gen door terug te keren naar de 
eenvoud die hij had op zijn eerste 
platen waaronder vooral Renais-

Alan Stivell nu ook weer bij herople
ving van folk vooraan' 

sance van de Keltische harp Tus
sendoor maakte hij met uitgebrei
de groep nog voltreffers zoals 
,,Langonnet" en ,,Keltische Sym
fonie", maar net als zijn voorgaan
de plaat Mojenn ' haalden die de 
sfeer niet meer die hij eerder wist 
op te roepen Op het tekstblad in de 
hoes deelt de harpist vakkundig 
zijn zienswijze, de afkomst van de 
liederen en de technische inlichtin
gen mee nodig om hem bij deze op 
namen te volgen Hij bespeelt er 
met minder dan vier harpen waa
ronder zijn nieuwe elektro-
ekoestische die hijzelf ontwierp en 
m Milaan werd gebouwd zijn le
gendarische harp die hij van vader 
Jord Cochevelou kreeg en op en
kele momenten ook even elek
trisch waar het past De plaat is als 
een suite opgevat, en lijkt een ver
volg op voormelde ,,Renaissan
ce ' Ze wordt ingeleid door ver
scheidene religieuze liederen 
(waaronder Gebed voor Bretanje), 
en de harp komt als enig instru
ment volledig tot zijn recht Een 
aanrader' S.D. 
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Het partijbestuur deelt mee... 

17 

Na af loop van het Volksunie-part i jbestuur van maandag 26 mei 
1986 heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededel ingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Politieke inhoud 

van liet Sint-Anna-plan 
De Volltsunie gokt met op een herstel 

door een verbeterde internationale kon-
junktuur Bijgevolg is haar standpunt 
dat de katastrofale openbare financiön 
met zomaar op hun beloop mogen wor
den gelaten Het is duidelijk dat de 
staatsfinanctén volledig uit de hand zijn 
gelopen Onze venwijten naar de rege
ring Martens zijn dnevoudig 

1 De regenng Martens heeft gedu
rende 4,5 jaar deze verslechtering van 
de openbare finanaön laten gebeuren, 
ondanks het foot dat zij al die tijd voor
al met volmachten heeft geregeerd, en 
vele miljarden irtlevenng van de burgers 
heeft gevraagd.Waardoor duizenden 
mensen naar de aonoede zijn gedre
ven In de loop van die periode is de 
rijksschuld meer dan verdubbeld en 
verhoogd tot meer dan 5 000 miljard 
Het IS dus vóóral de regering Martens 
die voor deze katastrofale situatie de 
grote verantwoordelijkheid draagt 

2 De Volksunie stelt vast dat diezelf
de regering aan haar vierde spaarplan 
toe IS, en nog steeds met fundamenteel 
bespaart op de verspillingen van de 
staat zelf Maar eens te meerin hoofd
zaak steunt op de inlevering van de bur
gers Meer dan ooit stelt de VU vast dat 
de regering de gemakkelijke weg kiest 
en vooral dit deel van de samenleving 
treft, dat weinig of met door sterk-
gestruktureerde organisaties wordt ver
dedigd Vooral de vrouwen, de zieken 
en de werklozen worden getroffen 

3 De Volksunie verwijt de regering 
dat ZIJ alléén maar denkt aan bespann-
gen en haar saneringsoperatie met 
schakelt in een reëel herstelbeleid, 
waar priontair aandacht besteed wordt 
aan de tewerkstelling Of in medische 
termen uitgedrukt de behandeling die 
ZIJ voorstelt is bijzonder duur en pijnlijk 
en leidt met tot genezing 

De Volksunie stelt vast dat de geld-
verspillende verzuiling ongemoeid 
wordt gelaten en dat vooral de Vlaam
se Gemeenschap de dupe blijft van de 
zware rekeningen Hiermee kom ik tot 
ons fundamenteel verwijt, nl dat er 
geen enkele federale dimensie in het 
Sint-Anna-plan steekt Hoewel bewe
zen IS dat Vlaanderen, indien het zou 
beschikken over ruime zelfstandigheid 
in haar budgettaire situatie, in 1986 

slechts een tekort zou hebben van 8 % 
van het BNP i Bijgevolg is al wat de Vla
mingen nu opgelegd wordt om verder 
te besparen de pnjs voor het behoud 
van de unitaire staat 

Dit zullen WIJ t)ewijzen tijdens het par
lementair debat inzake onderwijs, soci
ale zekerheid, gezondheidszorg en te
werkstelling 

Tot 65 jaar: 
'n vu-alternatief . 

De verhoging van de pensioenleeftijd 
voor de vrouwen tot 65 jaar is onzinnig, 
belachelijk en gaat in tegen alle tenderv 
zen en inzichten die de jongste tijd zijn 
ontwikkeld inzake bestrijding van 
jeugdwerkloosheid en herverdeling van 
de arbeid 

Indien de regenng toch vasthoudt 
aan deze voor ons onbegrijpelijke maat
regel, dan stellen wij een plan daarte
genover Aan elke buitenhuis-
werkende moeder dient een jjensioen-
krediet van twee jaar per kind ten laste 
te worden gegeven, en dit met een mak-

VU op BRT1 
In de VNOS-uitzending van dinsdag 

3 juni aanstaande om 21 u 30 op BRT-1 
volgende onderwerpen 

— Een „Strepy" door de Vlaamse re
kening een reportage over de stelsel
matige benadeling van Vlaanderen in
zake openbare werken, m m v volks
vertegenwoordiger Jan Caudron en 
Europarlementslid J Vandemeule-
broucke, 

— een kritische ontleding van het 
besparingsplan van de regering, 

— in ,,Uit de Wetstraat" senator M 
Cappoen over het landbouwbeleid, 

— in,,Mensen van bij ons" een por
tret van Leonie, op haar 87e nog steeds 
op de barnkaden van de Vlamingen in 
Brussel, 

— de VNOS-nieuwsrubriek met Jan 
Van Dam 

Niet vergeten dinsdag 3 juni om 
21u30opBRTV1 

"His Marten's Voice" i(riigt 
2iiedrui(! 
aize.nde.n. 

briefkaart 

Aan Pa.i^^.ck VeMXieZ 

St. Tna<.de.niie^nuie.g 593 

3700 Tongtizn 

De Volksuniejongeren stellen met genoegen vast dat de bnefkaarten 
aan Patnck Dewael als zoete broodjes hun deur-uit en diens brievenbus 
in zijn gegaan 

Gezien de nog steeds grote vraag, komt er nu een tweede druk De 
kaarten kunnen besteld worden bij VUJO, Barrikadenplem 12 te 1000 
Brussel, en kosten (gefrankeerd) 15 fr het stuk 

In zijn briefkaart eist VUJO het ontslag van kultuurminister Dewael 
n a V diens „kemel" in de zaak Bert Peleman' 

simum van zes jaar Dit betekent dat 
een buitenhuiswerkende moeder met 
drie kinderen of meer haar volledig pen
sioen zou kunnen genieten op 59 jaar 

Deze maatregel is overigens met zo
maar uit de lucht gegrepen en bestaat 
reeds voor bepaalde kategorien van 
werknemers, nl deze die erkend zijn als 
krijgsgevangenen en opgeeisten 

VUJO over iiet spaarpian: 

„Regering illustreert de 
Belgisciie zieicte" 

De konfclaafministers van de SInt-Annapriori) slaagden erin gedu
rende de voorbije maanden een Indrukweikkend werkstuk af te leve
ren maar vertrokken van in den beginne van het postulaat dat de Bel
g ische samenleving niet in haar essentlAla mekanismen aangetast 
mocht worden. 

De van ,,nachtwakers-" tot verzor
gingsstaat uitgegroeide Belgische 
maatschappij wordt fundamenteel met 
aangepast aan de eisen van het post-
inudstnële tijdperk Hoogstens worden 
maatregelen genomen om de Belgi
sche evenwichtsmekamsmen (of ze nu 
communautair, ideologisch of sociaal-
ekonomisch zijn) onaangetast te laten 
voortbestaan, hetzij op een lager peil 

Evenwichtsmekanismen 
De Volksuniejongeren wijzen met 

aandrang op deze vaststelling omdat ze 
van oordeel zijn dat het juist deze even
wichtsmekamsmen zijn die aanleiding 
geven en gaven tot een steeds groter 
wordend overheidsdeficiet 

Het Sint-Annaplan bestendigt de 
communautaire onevenwichten en de 
dagelijkse benadeling van het Vlaam
se volk de mateloze verkwistingen in 
het kader van de frekwent toegepaste 
kompensatiepolitieken hetzij op soci
aal, sociaal-kultureel, hetzij op ekono-
misch, hetzij op communautair gebied 
De Volksuniejongeren zullen dan ook 
m de nabije toekomst een plan voorleg

gen om dit aspekt van de Belgische sa
menleving daadwerkelijk te hervormen 

Vrouwen 
en jongeren 

Een tweede bemerking betreft de 
rampzalige invloed van dit plan op grote 
groepen van de samenleving Gezien 
dit plan een,,doekje voor het bloeden" 
en dus mets daadwerkelijks verandert 
ter oplossing van de overheidsfinan-
ciënproblematiek is dit een dramatisch 
gegeven Tienduizenden individuen 
zullen gedwongen worden 'iks in te Ie-

VU-Sport-
& 

Gezinsdag 
Zaterdag 6 september 

in "De Nekker" 
te Mechelen 

veren zonder ook maar enig uitzicht op 
beterschap Het zullen in de eerste 
plaats maatschappelijk zwakken zijn 
die door dit plan het zwaarst getroffen 
zullen worden — wat Martens en Ver-
hofstadt ook mogen beweren Vrouwen 
en jongeren worden door verschillende 
specifieke maatregelen getroffen in hun 
toekomstverwachtingen In dat opzicht 
aanvaarden de Volksuniejongeren de 
maatregelen inzake pensionering wer
kloosheidsuitkering en legerdienstver-
lenging geenszins Ook gewetensbe
zwaarden worden dubbel getroffen 
een verlenging van hun diensttijd met 
vier maanden en een aantasting van 
hun keuzerecht van instelling waar ze 
tewerkgesteld willen worden 

Akties! 

Vlaanderen heeft van deze Regenng 
niets te verwachten Dit plan hypote-
keert de totstandkoming van een ge
zonde en sterke Vlaamse Staat is so
ciaal onrechtvaardig en roept op tot ver 
zet Het Dagelijks Bestuur van de 
Volksuniejongeren zal zich gedetail
leerd over de regenngsvoorstellen bui
gen en een meer gedetailleerde kritiek 
formuleren Tegelijkertijd zal het Dage
lijks Bestuur zich dan uitspreken over 
de akties die ter zake zullen volgen 

Voor nieuwe abonnees en voor wervers 

Ell<e weeli 1 gratis 
weel̂ eindje* 

valontie met WIJ 

L 

Dit 15de weeKeinde kon met 
beter vallen een oude getrouwe 
in de strijd kan zich opmaken 
voor een weekeindje vakantie 
Jaak De Groeve, uit Ertvelde en 
ons weekblad valt in de prijzen 
Met drie gezellen kan hij op onze 
kosten uitblazen in Duits-Oost 
België Proficiat 

De weekends gaan in vanaf 1 ohi 198o 

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

V/oor de wervers 

D Wie tussen nu en 20juni een 
nieuwe WIJ-abonnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen 

Voor nieuwe WiJ-abonnees 

J2 Wie tussen nu en 20juni als 
nieuwe WIJ-abonnee wordt inge
schreven, heeft kans om een van 
de 15 weekends te winnen i 

Met z'n vieren! 

• Een vakantiewoning voor 4 perse 
nen in Duits Oost-Belgie 
• De huur van het verblijf 
• De verblijfstaksen 
• Met waterverbruik 

Totale waarde 2.000 fr. 
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Migrantenprobleem in Antwerpse gemeenteraad 

Echte aanpak i.p.v. verbale 
demagogie migrantenprobleem 

Te verwachten was dat de interpellatie van het Vlaams Blok en de 
door haar neergelegde motie om initiatief van minister Gol te vragen 
advies van de stad in te winnen inzake de migrantenproblematiek 
voor heibel in de Antwerpse raad zou zorgen Dit in het kader van de 
wet van '84 die inschrijvingsverbod mogelijk maakt vanaf een bepaal
de overkoncentratie. 

Een lang betoog werd gehouden dat 
duidelijk geïnspireerd was door dema
gogisch elektorale motieven Het gaat 
toch met op over werkloosheid te spre 
ken en een halt te eisen inzake toevoer 
van gastarbeiders en te zwijgen over de 
immigratiestop En dan nog het toppunt 
van alles zich in de laatste twee minu 
ten akkoord te verklaren met het terug
trekken van de eigen motie omdat de 
burgemeester zalvende beloften van 
onderzoek dossier en bespreken in 
kommissie verkondigt Weliswaar is 
dan het vooropgezette doel voor de ga
lerij bereikt maar dat alles brengt zeker 
geen aarde aan de dijk voor de eigen in 
woners van tal van distrikten waar de 
overkoncentratie van migranten dagda 
gelijks voor problemen zorgt 

VU eist echte aanpak 
vu raadslid Ria Van Rompay hield 

daarentegen een sereen betoog De 
enig mogelijke een aangewezen weg is 
dringend open kaart spelen en het pro
bleem met verdoezelen achter demago
gie van welke kant ook Dusonderzoe 
ken bespreken en handelen Het ge
geven IS duidelijk waterdichte 
immigratiestop bevordering vrijwillige 
terugkeer daadwerkelijke integratie 
maar ook geen stemrecht Gewoon een 
realistisch programma dat vertrekt van 
de eigen problemen en stelt dat gastar 
beiders met alleen rechten maar ook 
plichten hebben En vooral dat ook zij 
evenveel eerbied begnp en waardering 
moeten tonen voor de kuituur de le
vensstijl en de tradities van het gast 
land Ons raadslid stelde dat in de wij
ken in de distrikten met overkoncentra
tie dit alles moet bekeken worden en 
dater moet gehandeld worden En als 
er sprake is van overkoncentratie dan 
moet de vinger gewezen worden naar 
het stadsbestuur dat mee verantwoor 
delijk IS door zijn gebrek inzake ruimte
lijke ordening en stedebouw 

De VU fraktie vond de motie wel ont
vankelijk maar eiste een doordachte 
studie en bespreking in plaats van ver 
bale elektorale hoogstandjes gericht 
aan een minister 

Natuurlijk kwamen dan van diverse 
kant de gekleurde reakties los De PVV 
steunde de gevraagde onderzoeks-
kommissie de CVP draaide zalvend 
rond de brij Tussendoor gaf Agaiev het 
IJzerbedevaartkomitee dan nog een 
veeg uit de groene pan omdat zij zou 
toelaten dat in Diksmuide foto s van 
massamoordenaars verkocht worden 
Natuurlijk steigerde toen Bart Vander 
moere die deze hardnekkige desmfor 
matie van de Nederlandse televisie ont 
zenuwde en meteen duidelijk maakte 
dat de IJzertoren een verzamelplaats is 
en moet zijn van alle pacifisten 

Als een der laatsten kwam Hugo 
Schiltz aan het woord met een aand 
achtig beluisterde afronding van dit de 
bat De nadruk werd gelegd op de 
broodnodige integratie wat hij zeker 
kon als nazaat van Spaanse en Luk 
semburgse migranten die zich wel aan 
gepast en geïntegreerd hadden Maar 
in deze stad blijft de overkoncentratie 
in een aantal wijken en distrikten zorgen 
voor problemen voor onze mensen En 
dus eiste Schiltz ook respekt van de 
Groenen voor onze menselijke biotoop 
waar botsingen met andere kuituren 
oorzaak zijn van overtrokken xenofobe 
reakties De partijpolitieke eksploitatie 
werd door hem op de korrel genomen 
maar dat mag ons de ogen met doen 
sluiten voor het probleem zelf in het be 
lang van de gemeenschap 

Het Vlaams Blok ging als een sisser 
af en vroeg zelfs geen stemming meer 
over de eigen motie Dit nadat een zich 
zelf bestoefende burgemeester de zaak 
verdronk door ineens een beleid en een 

bestudering van het probleem door het 
kollege te voorschijn te toveren Maar 
dat komt er enkel op neer dat aandacht 
geschonken wordt aan het Tolkencen 
trum en dat er gespecialiseerde agen
ten komen Kortom hij beloofde (nog
maals) dat er werk van gemaakt wordt 

Elektriciteitsaandeel 
Fraktieleider Gerard Bergers moest 

eens te meer in openbare zitting een 
aantal vragen herhalen waarop tot hier
toe geen antwoord kwam Zo bereken
de hij haarfijn dat in de loop der jaren 
door de kreatie van nieuwe aandelen en 
een ongelijkmatige verdeling tussen 
stad en Ebes ontstond Het stadsaan
deel zakte van 50 tot 45 5 % En dat 
scheelt zo maar effe 16 miljoen in de 
winstverdeling 1985 Dat doet men dan 
nog retroaktief wat verboden is in de 
statuten en de uitgevoerde kontrole 
door de stad tot een lachertje maakt De 
schepen kon of wou nogmaals mets 
essentieels antwoorden en werd bij-
gesprongen door een meerderheids-
raadslid Toevallig is die man nu ook 
voorzitter van de Raad van Bestuur van 
zulk een maatschappij zodat ons 
raadslid scherp deze op zijn minst on 
welvoeglijke deontologie m de publie 
ke kijker plaatste Maar ia zo iets 

schampt af op gepnvilieerde politieke 
bestuurders 

Politieofficieren 
en bodes 

Fonne Crick deed de burgemeester 
publiek verklaren dat de politieofficie
ren als ze in hun eksamen lukken de 
helft van hun kursusgeld van 16 500 fr 
per jaar terugbetaald zullen krijgen van 
de stad Zo is toch voor de helft deze 
disknminatie van „studenten" opgelost 
in vergelijking met andere streken 

En Dirk Van Gelder kreeg het gedaan 
dat de bodes van het stadhuis hun jaar
lijkse forfaitaire overwerkvergoeding bij 
vergaderingen aangepast zullen krij
gen Als dit kollege voor ovenwerk zorgt 
door elke week te doen vergaderen dan 
moet ZIJ ook maar haar eigen personeel 
evenredig meer betalen 

Nogmaals herwaardering... 
Traditioneel kon de agenda weer met 

afgewerkt worden want er bleven zes 
interpellaties over In openbare zitting 
waren er echter op de tachtig punten 
een twintigtal die beter in de distriktraad 
thuis zouden horen als die maar be
voegdheden zou krijgen Moest dit zijn, 
dan zou de gemeenteraad misschien 
tijd hebben om ernstige zaken zoals het 
rampenplan te kunnen bespreken Ant
werpen hgt dan toch maar dicht bij Doel 
met zijn overgekoncentreerde kerne
nergie Zowel de weinig talrijke Russi
sche vreemdelingen als wij moesten 
hieraan denken op deze dinsdag met 
reaktor-ongevallen 
Hugo Hermans 
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VU-arrondissement Turnhout 

Geen TGV-spoorlijn 
door de Kempen i 

De Volksunie van het arrondisse
ment Turnhout heeft de kwestie van de 
geplande aanleg van een hoge 
snelheidsspoorlijn (TGV) dwars door 
de Kempen besproken De VU verzet 
zich met klem tegen deze plannen en 
wel om volgende redenen 

Deze nieuwe spoorlijn zou met alleen 
verschillende woonkernen maar ook 
natuurgebieden landbouwgronden en 
rekreatiecentra doorsnijden en scha 
den Vlakbij Herentals (Olen) zou deze 
lijn gesplitst worden in twee nchtingen 
enerzijds naar het noorden toe waar 
o a de gemeentes Lille en Beerse ge
raakt worden en anderzijds het oosten 
door Westerio Geel en Laakdal Voor 
de Kempen zou dit projekt dus wel na

delen maar geen enkel voordeel ople 
veren Men leidt deze spoorlijn enkel 
langs de Kempen omdat dit de goed 
koopste oplossing zou zijn 

De VU van het arrondissement Turn 
hout aanvaardt met dat de Kempen 
nogmaals opgeoffergd wordt ten voor 
dele van vreemde grootsteden De VU 
vindt het veel belangrijker dat de plaat 
selijke spoorverbindingen en het open
baar vervoer in het algemeen beter zou 
uitgebouwd worden zoals door de VU 
van het arrondissement Turnhout reeds 
vele jaren wordt geëist 

De VU zal elke aktie tegen de aanleg 
van de geplande hoge snelheids
spoorlijn steunen 

ANTWERPEN 
MEI 
30 MOL Voordracht Wat naTsjernobyl' door de hr Fieuw Hoofd-

Veiligheidsdienst Euratom Om 20 uur in zaal Malpertuus Org 
Vlaamse Kring Mol 

31 GEEL-ELSUM Meienachtbal van VU-arr Turnhout, in de Feestzaal 
van de Geelse parochie Elsum Om 20 uur Inkom 100 fr 

31 ANTWERPEN: Scheepshal 5 uren vaart op Vlaamse waterwegen 
Kaarten verkrijgbaar op sekr, Wetstraat 12, 2008 Antwerpen 
(03/236 03 12, van 16 tot 18u ) Org Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap 

31 WOMMELGEM. Een pnmeur bezoek aan in en op spiksplinternieuwe 
watertoren in de Torenstraat te Wommelgem Kinderen onder 14 jaar 
met toegelaten Org K K Jan Puimege Bijeenkomst Kerkplaats 
10u15 

JUNI 

1 MERKSEM: Studiereis naar Frans-Vlaanderen met als gids Walter 
Luyten Inschrijving in Vlanac of bij Guido Calewaert 646 66 82 of F 
Van Tendeloo 646 66 61 De prijs van de bus bedraagt 250 fr 

6 RIJMENAM: Aspergefestival in de Dits Feesthoeve te Rijmenam Va
naf 19 uur Telefonisch reserveren 015/5165 75 Org VU-
Bonheiden-Rijmenam 

7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door VU-Ekeren in zaal „De Boter
ham", Veltwycklaan 23 Van 13u30 tot 14u30 

7 KAPELLEN: Stadsbezoek aan Mechelen met o a Speelgoedmu
seum Inl 664 79 61 Org FVV-Kapellen 

10 BERCHEM: Reis naar Knokke Vertrek 8u30 Berchem station Te
rug rond 18u Prijs leden 850 fr met-leden 950 fr inbegrepen war
me maaltijd, autobus -I- dnnkgeld chauffeur Inschrijven bij mevr Ver-
plancke, 449 93 79, mevr Devro 239 13 08 en mevr Van Beeck 
321 73 60 Org FW-Berchem 

15 GEEL: 13u15 Wandeling doorheen natuurgebied De Maat Vertrek 
Molenhof 16u30 Barbecue in het Molenhof Vooraf inschrijven bij 
bestuursleden VU-Geel 

18 BERCHEM: Voordracht door prof Roeck ove hekserij - vroeger en 
nu Om 20 u in het Cultureel centrum Berchem Een avondje grie
zelen IS meegenomen Org FVV-Berchem 

21 GEEL-Kroegentocht Verzamelen om 14 uur aan het Molenhof, Wil-
derse Dijk 3 te Geel Org VU-Geel 

22 BORGERHOUT. Rommelmarkt Zaal Pax, Sterlingerstraat80 Van 
12 tot 18 uur Gratis inkom Org VU-Borgerhout 

Een „Taalgrensroute" 
om niet te vergeten! 

Hove en Wommelgem samen, een 
overvolle autocar die als eerste stop
plaats Asse (Brabant) had, waar een 
groet gebracht werd aan het graf van 
Staf De Clercq (taalgrensstrijder) 

Zijn leven, strijden en afschuwelijke 
graf-en lijkschennis werden door Wal
ter Luyten in het kort geschetst en een 
afscheidslied door allen diepbewogen 
meegezongen 

Over Edingen, rondwandeling en ter 
plekke de plaatselijke bevolking aan
spreken was het beste bewijs hoe wij 
destijds bestolen en bedrogen zijn 

Naar Vloesberg - D'Hoppe, en dan 
belandden we in Ronse, stad waar Leo 
Vmdevogel als oorlogsburgemeester 
door de franskiljonse kaste werd ver
moord In het Trefcentrum werd door 
ex-VU-senator De Roeck een welkom
woord gesproken en was het voor be
wuste Vlamingen in Ronse een steun, 
bezoek te mogen ontvangen uit het bin-
neland Dat de toestand aldaar in de 
goede richting aan het evolueren is, 
was wel een bijzonder positief geluid i 

Hartelijk afscheid genomen en ver
der sukses toewensend, zijn we dan na 
het middagmaal m Ronse langs Kluis-
berg en de Vlaamse Ardennen in Ko
men aangekomen Op het programma 
bezoek aan Huize Robrecht van Kas
sei biblioteek en 't schooltje Onze 
gastheer Noel De Cramer 

Hierover kunnen we kort zijn wie er 
nog met was, ga er dit jaar eens op be
zoek I Het moet ja het moet voor elke 
afdeling een must zijn dat te organise
ren en een abonnement te nemen op 
het maandblad ,Ons Kanton" Een ver 
domde plicht is het, van eens met een
maal m Komen gaan lawaai te maken, 
maar zo'n mensen als Noel De Cramer, 
Sergier e a nu al de grootste waarde-
nng te geven die zij verdienen i 

Wervik was onze laatste stopplaats 
Bedankt Walter Luyten voor de zo

veelste leerrijke dag ons aangeboden, 
uw onvermoeibare inzet — waaronder 
het enorme werk voor de dokumenta-
tie die telkenmale rondcirkuleert de he
le busreis lang — uw cassettes en uw 
stem Hopelijk nog voor zeer, zeer lang 

Ward Herbosch 

Rouw te Konticli 
Op dinsdag 13 mei werd te Kontich 

mevrouw Clara Vanmeuwenburgh ten 
grave gedragen De overledene was de 
echtgenote van de heer Cyrille Leonard 
't Sas en geboren te Wakken op 25 juli 
1894 Ze overleed op hoge ouderdom 
te Edegem op 6 mei II De redaktie biedt 
aan de rouwende families haar gevoe
lens van medeleven bij dit sterven 

Bestuurs-
verl(iezingen 
bij VU-Groot-Putte 

Het jaarlijks ledenfeest dat doorging 
te Grasheide in zaal Van der Borght 
werd dit jaar aangegrepen om de drie
jaarlijkse statutaire verkiezingen te or 
gamzeren 

In aanwezigheid van onze nationale 
voorzitter V Anciaux de senatoren J 
SomersenW Luyten en het voltallig ar 
rondissementsbestuur herkoos voor 
een entoesiaste zaal het uittredend 
bestuur voor een nieuwe periode van 3 
jaar 

Hiermede gaven de leden eensge
zind blijk van hun vertrouwen in het ou

de bestuur Op 6 mei tijdens de eerste 
bestuursvergadering werden de nieu
we funkties als volgt verdeeld 

Voorzitter J Halsberghe Grashei-
de lel 015 23 44 33 

Ondervoorzitter W Schillemans 
Beerzel tel 015 75 35 07 

Sekretaris F Van Dessel Beerzel 
tel 015-76 69 65 

Penningmeester A Verschueren 
Putte tel 015-75 57 42 

Propaganda F Bequet Beerzel tel 
015-75 66 06 

Organizatie N Van Hemeldonck, 
Peulis tel 015-75 64 45 

Dienstbetoon A Liekens, Beerzel, 
tel 015-75 64 05 

Bestuurslid M Lamberechts Gras-
heide Xe\ 015-23 41 63 
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VUJO (opnieuw) 
van start te Katelijne en Waver 

VUJO-Katelijne & Waver is officieel 
van start gegaan Eigenlijk gaat het om 
een hernieuwde start want VUJO-
Katelijne & Waver ontstond reeds in 
1984 Met de verkiezingsnederlaag van 
oktober '85 kwam de nood aan een po
litieke jongerenbeweging binnen de VU 
opnieuw ter sprake en in december'85 
was het dan zover VUJO Katelijne & 
Waver werd opnieuw opgestart onder 
impuls van Ludo Cockx en het VUJO-
arrondissement Mechelen In februari 
'86 kon VUJO reeds rekenen op 32 le
den, en het aantal stijgt gestadig mo
menteel reeds 40 leden waarvan er 13 
aktief bestuurslid zijn 

Akties 
Reeds 2 geslaagde akties kunnen wij 

op ons aktief schrijven, nl een aktiedag 
tegen de regermgsmaatregelen in ver
band met de verlenging van de dienst
plicht, de burgerdienst en de wachttijd 
voor schoolverlaters, dit met arrondis-
sementele samenwerking, en een door 
ons ingerichte TD om de kas te spijzen, 
die een sukses genoemd mag worden 

De noodzaak aan een jongeren

beweging binnen de VU is duidelijk te 
onderkennen jongeren aangetrokken 
door het Vlaams-Nationalisme hebben 
nood aan vorming aan scholing en op
vang Een jongerenbeweging als VUJO 
plaatst jonge aksenten in het VU-Partij-
programma en kunnen een eigen poli
tieke strategie uitbouwen 

Beleidsnota 88 
Onze beleidsnota 88 ziet er als volgt 

uit 
Politieke interesse opwekken bij de 

Katelijnse en Waverse jeugd 
Lokale samenwerking met de VU, 

waarbij de VUJO zal betrachhten het stil 
geweten te zijn van de VU 

Randgemeentenwerking 
Vorming (vooral politiek-sociaal) 
Oprichten van eigen studiegroepen 

met betrekking tot maatschappelijke en 
sociaal-ekonomische problemen 

De pluralistische idee van de VU be 
nadrukken 

Een doorbraak naar alle sociale klas
sen m het kader van het samenhong-
heidsmodel 

Ludieke akties rond Katelijnse en 
Waverse problemen 

De 4 speerpunten uit onze beleidsno
ta zijn milieu, verkeersveiligheid 
jeugdbeleid en inspraak 

'Wie meer wil weten over deze be
leidsnota en/of wil samenwerken kan 
best kontakt opnemen met voorzitter 
Kurt Franken, Parsivalstraat 5 te St -
Katelijne-Waver (015/31 27 54) 

Samenstelling bestuur 
Voorzitten Kurt Franken 
Sekretaresse Karine Boulembercq 
Penningmeester Jeff l^aldoy 
Organisatie & Propaganda Ludo 

Cockx 
Afgevaardigdenarr raad'HildeAn-

dries, Ludo Cockx, Frans Van De Voor
de en Bart Symons 

Afgevaardigden VU-bestuur 
Christel Van Den Wyngaert, Kurt Fran
ken en Luco Cockx 

Redaktieraad Hilde Andries, Kurt 
Franken, Jetf Maldoy, Christel Van Den 
Wyngaert, Iris Maldoy, Petra Van Camp 
en Lieve Vertommen 

LIMBURG 
JUNI 
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TESSENDERLO • Dia avond over Noord-lerland door Willy Godelai-
ne in het Muuzaaike om 20 uur Org FVV-Tessenderlo 
NEERPELT Gezinswandeling met erkende natuurgidsen Samen 
komst om 14 uur aan cafe Majestic Peerderbaan 2 Na de natuur
wandeling gezellig samenzijn Org VU Neerpelt-St Huibrechts-Lille 
MUNSTERBILZEN. Paul Daels komt naar Munsterbilzen in cafeta 
na om 20 u indeKabots org DF-Munsterbilzen en Bilzen FVV-VTB-
VAB en VU Voordracht IJzerbedevaarten in verleden heden en 
toekomst Iedereen welkom 
BONHEIDEN' Vlaams Nationaal Tuinfeest in Krankhoeve Grote 
Doelstraat te Bonheiden met uitgebreide barbecue Deelname 300 
fr (kinderen 150 fr) Org VU-arr Mechelen 

„Scheepsbal" te Antwerpen 
Op zaterdag 31 mei inscheping vanaf 20 uur, afvaart om 21 uur stipt 

Gedurende de vijf uren durende vaart zal er gedanst worden op muziek 
verzorgd door DJ Dirk en Wim, dnnken kan aan demokratische prijzen 
In de bar worden sterke dranken geschonken, taksvrij, en het scheeps-
restaurant zorgt voor hartige hapjes Een reuze tombola zorgt ervoor dat 
onze gasten tevreden huiswaarts zullen keren Kortom, een unieke bele
venis die U met mas missen' 

Kaarten voor dit Scheepshal zijn verkrijgbaar aan 200 tr via onze 
bestuursleden of door storting van het bedrag op onze rekening nr 
404-3036801-74 Tel 03/236 84 65 (van 16-18 uur) 

Organisatie Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap en VU-Antwerpen 

Doe ZO voort, 
techno-jongeren 
Liefst 25 technologische jongerenprojecten werden op 

14 mei bekroond in het kader van de actie "Jeugd en 
Technologie 1986". 
De Kredietbank verdeeh één miljoen frank onder de 
winnaars, die zo hun originele ideeën in werkelijkheid 
kunnen omzetten. 

Door de actie "Jeugd en Technologie 1986 
lo-egen creatieve jongeren tussen de 14 en 
25 jaar de kans actief bezig te zijn met 
allerlei toepassingen van nieuwe 
technologieën. De bedoeling was -
dus de technologie in haar waar 
daglicht te plaatsen en jong 
technologisch talent een kans 
te geven. 

De jeugd 'nam de technologische 
uitdaging opnieuw aan. 

Al vorig jaar heeft de actie "Jeugd en Technologie 
1985" aangetoond dat de Vlaamse jeugd achter de 
derde industriële revolutie staat. Dit is ook weer dit 
jaar gebleken. 

In 1986 dienden 400 jongeren - individueel, in 
school- of in verenigingsverband - 60 projecten in. 
De deelnemers werden vooral aangetrokken door 
micro-elektronika, robotisering, automatisering en 
informatica. 

Het was dan ook een hele kluif voor de onaf
hankelijke jury, bestaande uit Prof Dr. L. Verhaeghe, 
Prof Dr. Ir. Y. Willems, Prof Dr. R. Van Overstraeten, 

Dr. Ir. L. Dooms en de heer H. Candries, om de 
besten eruit te halen. De jury hield daarbij 

rekening met zowel leeftijd en creativiteit 

D
als met de nutswaarde. 

Van de 60 inzendingen selecteerde zij er 
25, waardoor 100 jongeren hun projecten 

verder kunnen uitwerken. 
^ ^ / > T T n ^^ officiële proclamatie werd 
^ II I L gehouden op 14 mei in het KB-
\ / y y l f̂  Auditorium in Brussel. De 

laureaten ontvingen een getuig-
. schrift en het nodige startkapitaal. 

Wij willen hierbij alle winnaars gelukwensen 
met hun prijs. 

Beter b§ de bank van hier 

29 MEM 986 
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VU-Merelbeke 
bezorgd om NMBS-sanering 

Naar aanleiding van de berichten in de peis hierover versdienen 
wenst liet afdelingsbestuur van VU-Merelbeke nogmaals zijn onge
rustheid uit te spreken over het op stapel staande saneringsplan voor 
de NMBS. Meer bepaald het nieuwe personeelskader inzake de Cen
trale Werkplaatsen vormen een bedreiging voor de tewericstelling in 
het nabijgelegen GentlMugge. 

VU-Merelbeke stelt vast dat in dit 
land de meest eerfqke en logische be-
ginseien van «irelvaartsspreiding per
manent en systematisch met de voeten 
worden getreden De lijst mei dossiers 
waaruit de voortdurende benadeling 
van de Vlaamse bevolking tili|kt wordt 
elke <iag langer Steeds opnieuw sla
gen de franstaligen, hienn geietd door 

uitgekookte pofiba. enn h^ laken naar 
zich toe te trekken 

60/40-vertioiiding 
Ook Uit het NMB&dossier biijkl eens 

te meer hoe voor de anti-Vlaamse 
krachten, met minister De Croo. alle 
middelen goed zijn om de Vlaamse be

volking van werk en inkomen te tie
roven 

Het bestuur van Volksunie-
Merelbeke neemt het niet dat de 
franstalige NMBS4ap de tewerkstelling 
te Gentbrugge in het gedrangt brengt. 
VU-Merelbeke wenst er nogmaals op te 
wqzen dat Vlaanderen goed is voor 
méér dan 60 % van het werkvolume bij 
de Spoorwegen, dat daarentegen het 
personeelsbestand slechts voor een 
goede 51 % uit Vlamingen tiestaat 
Voor de Merefceekse VU zou een G(V40 
verhouding voor ale personeetekaders 
van laag tot hoog dan ook met meer dan 
kigischzijn 

vu-Waarschoot 
koos nieuw bestuur 

Vnjdag 25 april hadden in ons Brueg-
hetnf op de Leest, de algemene verga
dering en de riMuwe bestuusverioezin-
gen van VU-Waarschoot plaats 

Hel uittredend bestuur had om de 
stemgerechtigden te verwennen voor 
een gezellig bier^ en een pittig kaas
je gezorgd, zodat de stemming zeer op
geruimd was 

Veertien kandklaten kwamen op het 
stembü^ voor. en edere karxtdaat de 
minstens de helft der uitgebrachte 
stemmen achter ̂ n naam kreeg werd' 
verkozen 

Gezien de steiiiannalïteiten konden 
worden vofaracM tol omstreeks 10 uur. 
kwamen de lesuRalentegenl Ou 30ap 
de plank. Alle kandklaten hadden het 
vertrouwen gekregen van de leden 

Staande de vergadering werd beslo
ten om een eerste samenkomst te be
leggen op 1 mei om de tiestuurstaken 
teverdelen Het volgende is er urt de 
bus gekomen 

Voorzitter Aixlnes Mathijs 
Ondervoorzitters Maunts Pauwels 

en Johan De Smet 
Sekretans Danny Coopman 
Penningmeester Walter ünseele 
Rnafx:iêle kontrole Guido Van 

Haele 
Propaganda Mam Verleye en Mar

cel Geeiiud 
Vrouwenwcrfcing MaiceMaVanHal-

derijeke 
Jongerenwerlang Elienne Lasoen. 
Lokale aangelegenheden Fieddy 

Martens. 
Kuiluur Theo Goettials. 
Landbouw JuRen Riebliels 
Kommissans EmeiWile 
Dit nieuw bestuur dat een perfekte 

komtxnatie IS van bestaande kradiien 
(die de kontinutert moeien verzekeren) 
en nieuwe elementen t>elooftle ernstig 
werk te maken van zijn opdracht Wij 
wensen hen alle moed en sukses toe' 

Groot-Heffzele 
kreeg fienie 
vu-afdeling 

Zaterdagll werd, onder hel wakend 
oog van anondBsementssekielans Er-
win Vermeire en Mana Van Caeneg-
hem, een nieuwe afdeling apgencM Ie 
Steenhuize - St -üevens-Esse - SL-
Anteünks 

Jonge ploeg 
An de Graaf P6J-) weid oonaluidand 

als voutzittw wcfkozgn. Koen Van De 
Roy (2^.)saelueldifcen Hans De Smet 
Van Damme (20$.) pemw^neester. De 
gewone bestuwaleden ziyi schepen Jo-
zef Van De Hoy (STj.) en HiMa De 
Leeuw (33^.). Een nwuwe afdeling met 
jonge kfacMsn' 

Wq wensen alen veel sukses met 
hun HMialief 

Dit s meteen ook de vierde VU-
afdefaig van Groat4tafZBle. Herzele-
WoutNBcMegem, Iflagem. Borstieke-
Ressegem en Steenhuize-St Lievens-
Esse-StJ\ntefinks.. 

Een eerste aktiwtoM B gepland op 27 
j u n e k Een kaas- en wiymwind. met 
als gdstspreker algemaan voofzAer V K 
Anciaux 

MARO 
DECOR 

KUNSTMEUBELEN en STIJLVERLICHTING 
OOSTERSE TAPIJTEN, 

GESCHENKEN 

SPECIALE OPENINGSDAGEN 

31 mei en 1 juni 
7 en 8 juli '86 

Telkens van 14 u. tot 20 u. 

• • • 

Gentse Steenweg 
9410 Erpe-Mere 
Tel. 05378.27.58 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 
31 ERTVELDE: Tentoonstelling werken van Ann Van de Velde in het 

VIciams huis de Veldbloem, Hoge Averijstraat 5 Deze tentoonstel
ling loopt tot en met 22 juni Inr Vrienden van het Vlaams Huis Open 
op woensdag-donderdag-vrijdag vanaf 17u, zaterdaf vanaf 14u, zon
dag vanaf lOu 

JUNI 
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DESTELBERGEN: Natuunwandeling door Heusden Vertrek om 14u 
aan de kerk te Heusen Org Goossenaertskring Destelbergen-
Heusden 
SINAAI: „Leven met een letngdung zieke in het gezin'' door dr Walter 
Peeters in zaal „De Kroon", Sinaaidorp 17om 20 uur Toegang gra
tis Org A Verbruggenkring Sinaai 
DENDERLEEUW: Dansavond Volksunie Groot-Denderleeuw Zaal 
Botjeshof, Langestraat 32, Welle Aanvang 20u30 Inkom 50 fr 
AALTER: Apentiefvoordracht over het parlement en het Heizeldra-
me Spreker Frans Baert Aanvang 10u30 Zaal PEIX Org Dr J 
Goossenaertskring Aalter 
GENT: „Hoe (on)veiiig zijn onze kerncentrales'" Kursus in res 't 
Steen, Vakbel (2e verdiep), Limburgstraat 90 te Gent Vanaf 20 uur 
Ookop16en23juni Inschrijven tel 091/25 75 27, Vormingscentrum 
L Dosfel-Gent 
ZELE: Bal van de Burgemeester Jozef De Bruyne in de Feesttent op 
het Zandbergplein Orkesten M T Six en Blaaskapel „Den Bookha-
mer" Deuren 20 uur Aanvang 21 uur 

VIHiestuur te Merelbeke 
op 13 apri weid een vernieuwd afde-

' van VU-Merelbeke verko-
Daze vervroegde verkiezingen 

in hel teken van een door het 
VU-partqbestuur gevraagde vernieu
wing van afle bestuursniveau's 

De verzamelde leden verkozen vol
gend bestuur voorzitter Koen Van Cai-
mere, sekretans Guido De Munter, 
schatbewaarder Marcel Versteirt, en 
verder Willem De Bruyker (ondervoor

zitter en organisatieverarrtwoordeiijke). 
Jan Martens (redaktie „Weergalm"), 
Rik Depaepe (ledenadministratie), Raf 
Lagaert en Pascal Mortier (beiden jon
gerenwerking) en Karel De Smet 

De vu-schepenen Paul Martens, Ge
orges Van Gysegem en Paul De Belie, 
gemeenteraadslid Julien Maeyens, 
OCMW-voorzitter Roger Meysman en 
OCMW-raadslid Leon Van Durme ma-
ken eveneens deel uit van het nieuw 
bestuur 

GEMEENTE HERZELE 
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis 

dat volgende betrekkingen (mannen en vrouwen) te begeven zijn 
- 2 BETREKKINGEN VAN POUTIEAGENT 
- 1 BETREKKING VAN GESCHOOLD ARBEIDER A 

(CHAUFFEUR) 
Inlichtingen betreffende aanwervingsvoorwaarden en getuig 

schnflen kunnen bekomen worden op het SEKRETARIAAT, tele
foon 053/62 20 29 of 053/62 75 34 

Eigenhandig geschreven kandidaturen vergezeld van de nodige 
bewijsstukken moeten per aangetekende zendig gencht worden 
aan het KoUege v an Burgemeester en Schepenen van de gemeen
te HERZELE, Markt 1. 9550 Herzele, uiterhjk op 7 jum 1986 
(poststempel geldt als bewijs) 

lAdv. 91) 

eeVoettoclit 
Rupeknonile-
Diksmuide 

Inderdaad, voor diegenen die er in 
ISeObijwaren is het dit jaar de 6e maal 
dat ter gelegenheid van de Uzert>ede-
vaart de voettocht van Rupelmonde 
naar Dacsmwde zal plaats hebben Het 
vertrek van deze 115 km lange tocht zal 
gebeuren vanaf hel Mercatorplein te 
Rupelmonde op zaterdagmorgen 28 ju-
iuom8u 

De aankomst te Oiksmuide is voor
zien op zondagmorgen 29 juni om
streeks 8u 

De aankomst te Diksmuide is voor
zien op zondagmorgen 29 juni om
streeks 8u 

Er IS een volgwagen voorzien vanaf 
Deirtte (km 60), daarvóór dient men zijn 
eigen t>evoorrading mee te dragen 

De terugtocht der deelnemers zal ge-
t>euren met sympatisanten die na de 
l>edevaart direkt huiswaarts rijden 

Er zijn oefentochten voorzien op vrij
dagen 23 en 30 me, 6.13 en 20 juni met 
samenkomst telkens op hel Mercator
plein om 19u Duur van deze oefentoch
ten 3 tot 5 uur 

De innchtende vereniging de A Ver
bruggenkring van Rupelmonde is niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke onge
vallen 

Voor verdere inlichtingen kan nrwn te
recht bij R De Roeck, Kalverstraat 119 
te 2629 Rupelmonde 

9« 

Heemkundige 
publikatie 

De Straten 
van ZafMare" 

Eind mei verschijnt de heemkundige 
studie, door de Dr J Goossenaertsk-
nng van Lochnsti gepubliceerd ,,De 
straten van Zaffelare" De auteur, 
Georges Puimège, geeft een boeiend 
relaas, doorspekt van anekdotes, van 
het ontstaan van Zaffelare Het boek telt 
160 biz en is njk geïllustreerd met fo
to's, tekeningen en kaarten 

Geïnteresseerden kunnen het boek 
t>ekomen door 

* storting van 580 fr (-i- 50 fr port-
kosten buiten Lochnsti). op rekening 
445-0598481-55vandeDr J Goosse-
naertsknng Lochnsti VermeW „Straten 
van Zaffelare" 

* bestelling opsturen naar postbus 3 
te 9078 Zaffelare, met gekruiste cheque 
van 580 fr (+ 50 fr portkosten buiten 
Lochnsti) Naam en adres niet vergeten 
vermelden 

26-iarige jongeman bediende van 
beroep diploma handel-sekretariaat en 
dactylografie (N) zoekt een passende 
betrekking Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem senator A 
Lonquestraat 31 9219 Genlbrugge 
Tel 091/30 72 87 
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Vernieuwd en veriongd 
bestuur bü de VU-Assebroek 

Enkele weken geleden grepen de driejaarlijkse verkiezingen plaats 
voor een nieuw bestuur van de Volksunie-Assebroek. De „Wandel
weg" liep aardig vol met leden en simpatisanten. Meer dan de helft 
van de VU-leden kwam trouwens stemmen. 

Er waren twaalf kandidaten voor het 
bestuur dat de penode '86-'89 zal rond
maken Allen tjehaalden meer dan de 
heltt van de uitgebrachte stemmen 
waardoor zij meteen verkozen waren 
Opvallend daarbij is dat ook de drie 
nieuwelingen het vertrouwen kregen 
Eveneens te noteren is de vaststelling 
dat elf van de twaalf bestuursleden jon
ger dan 40 jaar zijn In alfabetische vol
gorde Michel Barbieaux, Henk Barre-
maecker, Mare Chielens, Dries De Ryc-
ke, Luc Grootaerdt, Pol Hallaert, Jan 
Poppe, Raymond Reynaert (schepen), 
Luc, Mare en Pol (gemeenteraadslid) 
Van Den Driessche en Geert Vincke 

Uittredend voorzitter Mare Van Den 
Dnessche bracht hulde en schonk bloe
men aan de ere-bestuursleden Mare De 
Vriese en Liliane Marechal, en aan ex-
afdelingsvoorzitter Luc Grootaerdt, die 
arrondissementeel sekretaris werd On
middellijk daarna startte het praatcafe 
met de nationale VU-voorzitter dr Vic 
Anciaux 

Raadslid en WIJ-joernalist Pol Van 
Den Dnessche stelde aan Anciaux tal 
van ernstige, maar ook ludieke vragen 
Waardoor het geheel de charme en ge
zelligheid kreeg van een praatshow, 
een babbel onder vrienden en beken
den Voorzitter Anciaux sprak openhar
tig over zijn jeugd, zijn studententijd 
(met de huidige eerste minister Mar
tens '), zijn ervanngen als arts in Mache-
len, zijn 21-jarig lidmaatschap van de 
Kamer, zijn tweejarig mandaat van 
staatssekretaris en zijn zeven jaar par
tijvoorzitter Deze funktie legt hij, kon-
form aan de partijstatuten neer op 27 

september as Op de vraag wat hij 
daarna zou doen, antwoordde hij met 
een beeldspraak ,,Zoals een gewezen 
abt in een abdij opnieuw monnik tus
sen de monikken worden" VIC Anciaux 
blijft uiteraard lid van het Parlement, 
waar hij zich vooral zal inlaten mat de 
vele zorgen van zijn arrondissement en 
de mensen die er wonen, nl Brussel 
, ,lk stel mij volledig ter beschikking van 
mijn partij, zonder nog een topfunktie 
te beogen" rondde hij af 

De VU-bestuursleden overhandig
den trouwens een ,,abdij-geschenk" 
aan hun voorman een heuse bak pa
tersbier van Steenbrugge met bijhoren
de glazen Schepen Raymond Rey
naert schonk aan Anciaux met minder 
dan de bronzen stadsmedaille' (Een er
eteken dat Vic Anciaux met zal terug
zenden , zoals hij onlangs deed met zijn 
Belgische medailles na afloop van de 
affaire-Peleman ) 

In zijn slotwoord feliciteerde hij de 
bestuursleden met hun mandaat en 
wees hij op het groot belang van een 
goede samenwerking Hij benadrukte 
de unieke rol en opdracht die de VU m 
het Vlaanderen van vandaag en mor
gen moet vervullen ,,Wij moeten sa
men aan een nieuw huis bouwen, een 
eigenhuis de Vlaamse natie En m dit 
nieuwe huis moeten wij samenwerken 
aan een nieuwe samenleving Ver
draagzaam, rechtvaardig, vredevol en 
naar de wereld gencht Openhartig, on
gebonden en onkreukbaar " Pol Van 
Den Driessche zei tot afronding ,,Wie 
ook de nieuwe partijvoorzitter wordt, we 
zullen de jovialiteit en de warmte van 

Dr. Arnoldus SMITS o.s.b. 

DOM MODEST 
VAN ASSCHE 

Kersten en Vlaming 

Stichting Jan Cobbaut v.z.w. 

Sint-Pietersabdij van Steenbrugge 
1986 

Deze uitvoerige biografie van abt Modest van Assche omvat 450 biz en 
32 platen. 

De voorintekenprijs bedraagt 900 fr. door overschrijving op rekening nr 
478-2218121-72 ten name van Stichting Jan Cobbaut, Sint-Pietersabdij van 
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 435 te 8320 Brugge 

Na 1 juli wordt de prijs op 1.050 fr gebracht 

Het boek verschijnt op 29 juni 1986 en wordt portvrij aan de voorinteke
naars toegestuurd (Adv 85) 

Vic Anciaux vermoedelijk missen Be
dankt voor alles' ' Een daverend ap
plaus en een krachtige Vlaamse Leeuw 
besloten dit officiële gedeelte 

De geslaagde bijeenkomst liep nog 
tal van uurtjes uit De VU van Assebroek 
IS een entoesiaste en gezellige vrien
dengroep 

Een week later werden in het nieuwe 
bestuur de funkties aangeduid Voor
zitter Mare Chielens Ondervoorzitter 
Mare Van Den Driessche, Sekretaris 
Luk Van Den Dnessche, Penning
meester Dries De Rycke, Propaganda-
leden-abonnementen Luk Grootaerdt, 
Vorming Pol Hallaert, Dienstbetoon 
Raymond Reynaert en Pol Van Den 
Driessche, Socio-kulturele aktiviteiten 
Henk Barremaecker, Politiek Kollege 
Ones De Rycke, Jongerenwerking Luk 
Van Den Driessche, Arr raadsleden 
Mare Chielens, Michel Barbiaux, Geert 
Vincke, Pol Van Den Driessche en Luk 
Grootaerdt 

leLente-
fietszoektocht 
VUJO-leper 

Onder een stralende zon vertrokken 
op zondag 25 mei aan het lokaal Rem
brandt te leper een sliert speurende 
fietsers 

De tocht was vooral als een ontspan
nende aktiviteit opgevat en de schif-
tingsvraag zou uiteindelijk de uitslag 
bepalen 

Toch hier en daar was er een addertje 
onder het gras Waren er nu 4, 5, 6 of 
7 Groot-leperse kerken te z ien' Een 
tekst in gothisch schrift was moeilijk te 
ontcijferen en de praktische proef 
bracht opnieuw wat verfnssing Uitein
delijk kwamen de speurders opnieuw 
aan om 18u Hier en daar werd ver
poosd en eentje startte zo enthousiast 
dat hij pardoes in 'n dijk belandde 

Iedereen was unaniem dat de tocht 
echt ontspannend was langs de lande
lijke wegen van onze mooie Westhoek 

Hier de Top 5 
1 Patrick Claeys 
2 Geer Vandenameele 
3 Rita Notredaeme 
4 Paula Coutigny 
5 Dirk Lesschaert 
Er werd reeds afgesproken om deze 

fietstocht jaarlijks door te laten gaan op 
de laatste zondag van mei Volgende 
afspraak vrijdag 6 juni op de spreek
beurt van Toon uit Nijvel ' 

Nieuw 
vu-bestuur te 
iVliddelkerke 

Op donderdag 15 mei 1986 werd het 
nieuwe VU-bestuur Middelkerke-
centrum geïnstalleerd Tijdens de 
bestuursvergadering die plaatsvond in 
het Vlaamse Huis te Middelkerke bleef 
— op een na — alles bij het oude 

Voorzitter Mare De Jonghe, sekre 
tans Frangois Belis, ondervoorzitter 
Jef Deschacht, VUJO-afgevaardigde 
Ronny Thomas, propagandaverant-
woordelijke Roger Cornells, persver 
antwoordelijke Guido Dassonville 

De verkiezingsuitslag was unaniem 
Als arrondissementeel afgevaardigden 
werden Jef Deschacht, Odiel Laleman 
en Andre Clarysse verkozen Wij wen
sen aan allen , wind m de zeilen'" 

D 20j meisje met A2 diploma In
dustriële scheikunde zoekt een betrek
king in het Brusselse of ten westen van 
Brussel Voor ml zich wenden tot 
Senator-Burgemeester Dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 
31 

31 

JUNI 

BRUGGE: Hoe groen is de Vlaamse beweging ' 'Hoe Vlaams is de 
Groene beweging ' Studie dag in huize Wetterick Hoefijzerlaan 20 
Aanvang 9u30 Org Vormingscentrum L Dosfel Inl 091/25 75 27 
IZEGEM-WandelweekeindopdeBrinkm Herentals Org Wandel-
klub Vlaams Huis en FVV 

21 

IZEGEM: Wandelweekeind op de Brink in Herentals Org Wandel 
klub Vlaams H Jis en FVV 
IZEGEM: Dia's over de Provence door Rene Moeyaert Om 20u in 
't Spiegelaarke, Brugstraat 47 Org FVV 
ZWEVEGEM: Koud Buffet in 't Boldershof, Harelbekestraat 25 Ge
legenheidstoespraak door Noel Decramer uit Komen Aanvang 20 
uur Inschrijven bij Herman Van Welden (tot 20/5 056/75 64 93 na 
20/5 056/75 60 93) Deelnameprijs 500 fr p p Org Vlaamse Volks
beweging Groot-Zwevegem 
lEPER: Spreekbeurt Toon Van Overstraeten ,,Van Nijvel naar Na
men ' Hotel Continental, Cobaertplaats (Station), om 20 uur Org 
VUJO 
SINT-MICHIELS'BRUGGE. Bezoek aan de Duinenabdij te Koksij 
de en het Paul Delvauxmuseum te St -Idesbald Afreis om 9u30 in 
de Tillegemdreef (met personenwagens) Org Trefpunt Sint-
Michiels 
ZWEVEGEM: Vlaamse Karbonade Kaarting in De Sportwereld 
Otegemstraat158 Inleg 30 fr Inlichtingen 056/75 74 85 Org VUJO-
Groot-Zwevegem Ook op 22 juni 

Stichting Witteryck 

Hulde aan Marii Vandemoortel 
Samen met de uitreiking van de nieuwe Vlaamse Kruis-brevetten 

schonk de Vlaams-nationale stichting Witteryck zijn jaarlijkse prijs 
aan Mark Vandemoortel. 

De prachtige Gotische zaal van het 
Brugse stadhuis liep goed vol voor de 
uitreiking van de brevetten aan de 
geslaagde kursisten van het Vlaamse 
Kruis Dit gebeurde in aanwezigheid 
van de VU-gekozenen Guido Van In, 
Pieter Leys, Raymond Reynaert, Jean-
Mane Bogaert, Jos Speybrouck, Reinil-
de Buicke-Verbruggen en Pol Van Den 
Driessche 

Het was senator Van In die daarop de 
laudatio voor Mark Vandemoortel uit
sprak Deze vechter-van-het-eerste uur 
kreeg de prijs van verdienste van de 
stichting Witteryck 1986 als blijk van 
waardering voor ales wat hij geduren

de weljaast 40 jaar in het Brugse heeft 
gepresteerd De figuur van Mark is on
afscheidelijk verbonden met de warm
te van een vriendenkring die zioh 
destijds in en rond het Jeugdverbond 
der Lage Landen heeft gevormd Er wa
ren op de viering tal van deze oude ge
trouwen bijeen 

Na de overhandiging van het juweel 
ontworpen door Joris Verstraete liet 
een zichtbaar ontroerde Mark Vande 
moortel ziin dankwoord uitspreken door 
raadslid Reinilde BuIcke-Verbruggen 
Ook de redaktie van dit weekolad sluit 
zich graag aan bij de hulde die Mare te 
beurt viel 

Nieuw vu-bestuur 
In Brugge-Noord 

Vrijdag 16 mei werden m de afdeling 
Brugge-Noord bestuursverkiezingen 
gehouden De opkomst was niet dende
rend maar de sfeer was uitstekend Arr 
bestuurslid Gilbert Vanoverschelde had 
naast de leiding van de verkiezingen 
ook de taak de aanwezigen kennis te la
ten maken met de grondvesten van on
ze partij, de reden van het bestaan dan 
de VU Op een klare manier werden de 
vier pijlers waarop onze partij gefun
deerd IS verduidelijkt Deze uiteenzet
ting viel bij de aanwezigen blijkbaar in 
de smaak want er ontspon zich spon
taan een levendige diskussie tussen 
spreker en aanwezigen 

Daarna werden de stemmen geteld 
Alle kandidaten behaalden meer dan de 
helft en er waren dus meteen verkozen 
Nog dezelfde avond werden de funkties 
verdeeld Uittredend arr voorzitter Er-
win Van Driessche wordt er de nieuwe 
voorzitter Johan Debusschere, sekre
taris, Carlos Vermeuwe, penning
meester Antoon Torts en Rita Notreda-
me, propaganda, Reginald Hillewaere, 
de uittredende voorzitter krijgt organi
satie onder zijn bevoegdheid, Annie 
Buysse en Carine Torts krijgen later een 
funktie toebedeeld en Geert Torfs is de 
vertegenwoordiger van VUJO Meteen 
werd de sekretaris Johan Debussche
re aangeduid als kandidaat voor het 
Grootbrugs politiek kollege Erwin Van 
Driessche en Johan Debusschere zijn 
de twee vertegenwoordigers m de arr 
raad 

Uittredend voorzitter Reginald Hille-
waere dankte de uittredende ploeg voor 
de inzet en goede samenwerking in de 
afgelopen jaren en de nieuwe voorzit
ter wees meteen op de belangrijke ko
mende jaren waar de gemeenteraads
verkiezingen van '88 een heel bijzonder 
onderdeel van zijn 

Tenslotte werd nog een stevige pint 
gedronken op de toekomst Nogmaals 
gelukkige verjaardag aan de uitbaatster 
van kafee ,,Breughel' en tevens 
bestuurslid Carine Torfs en bedankt 
voor de schuimwijn Erwin 

VU-Biankenberge 
koos 
nieuw bestuur 

Op 26/04/86 werden te Blankenber
ge bestuursverkiezingen gehouden in 
tegenwoordigheid van mevr L Cordy 
arrondissementeel vertegenwoor
digster en tevens provincieraadslid On
der ruime belangstelling werden de 
bestuursleden verkozen, die op hun 
eerste vergadering de verschillende 
'unkties als volgt verdeelden 

Voorzitter Guido Pijck 
Ondervoorzitter Pol Decleer 
Sekretaris Jan Cuyie 
Penningmeester Jan Ruysschaert 
Arr Afgevaardigde J M Dumery 
Verantwoordelijke organisatie Theo 

Decoster 

Propaganda dienstbetoon derde 
leeftijd E Duysters 

Tevens werd Katrien Van Ryssel ge-
koopteerd en aangesteld als verant
woordelijke vrouwenwerking Het 
bestuur dankt oud-voorzitter Pol De
cleer en oud penningmeester E 
Duysters die na respektievelijk 9 en 19 
jaar dienst, nu een andere funktie op
nemen, om zo ruimte te scheppen voor 
nieuwe initiatieven in de afdeling Blan
kenberge Onze dank' 
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ADVERTENTIE 

BRABANT 
MEI 
31 VOSSEM: Groot bal. 15 jaar VU-afdeling-Vossem. In zaal Edelweiss, 

Vossemberg 13, Vossem-Tervuren. Orkest The Golden Bis Band en 
Studio Mach I. Aanvang: 20u30. Inkom 100 fr., voorverkoop 80 fr. 

JUNI 

1 LENNIK: Optreden 't Kllekse in het Sport- en Ontmoetingscentrum, 
Algoetstraat. Aanvang 19u45. Inkom: 125 fr., CPJ en + Spas: 75 fr. 
Voorverkoop 100 en 50 fr. Org.: Vlaamse Kring Lennik i.s m Wel
zijnswerk Leda en FVV-Lennik. 

6 SINT-ULRIKS-KAPELLE: Afdelingsbestuursverkiezingen in Kafee 
Centrum, Kerkstraat 9. Van 20 tot 22u. 

11 HOEILAART: Afdelingsbestuursverkiezingen in Taverne Tijl, So-
hiestraat 8. Van 20 tot 22 uur. 

11 OVERUSE: Afdelingsbestuursverkiezingen in K.C. den Blank, Be
gijnhofplein 11. Van 20 tot 22 uur. 

13 DIEGEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in Parochieheem, 
Kosterstraat, Diegem. Van 19u30 tot 21u30. 

13 VLEZENBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in zaal Casy, Dorp 
16. Van 20 tot 22 uur. 

14 ITTERBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in parochiezaal 
St.Anna-Pede, Plankenstraat. Van 18 tot 20 uur. 

Arrondissementsraad Halle Vilvoorde 
Vrijdag 30 mei 1986 — 20u. 
Benedenzaal Collegium Groot-Bijgaarden 

Agenda: 
1. verslagen vorige vergaderingen 
2. verslagen vergaderingen partijraad 
3. financiën: rekeningen 1985 en verkiezingen 13.10.1985. Begroting 

1986. 
4. sekretariaat, leden en abonnementen 
5. verzoek vanwege P. Peeters tot opheffing onverenigbaarheid man

daat burgemeester-kamerlid 
6. Verkiezingen: afdelingen en politieke raden/kolleges; arrondissemen-

tele verkiezingen; partijraad en partijbestuur 
7. politiek nieuws 
8. kaderblad 
9. Varia en rondvraag. •> 
Een uitnodiging voor deze vergadering wordt verzonden naar de leden 

van de arr. raad; de afdelingen waar het bestuur intussen werd vernieuwd 
worden de nieuwe afgevaardigden uitgenodigd voorzover hiervan reeds 
melding werd gedaan aan het arr. sekretariaat. 

TRENDS TOP 20.000 IS UIT! 
Trends Top 20.000, het meest complete financieel-
economische naslagwerk over de Belgische 
bedrijfswereld is vanaf NU te koop 
in uw krantenwinkel. 

U kunt ook telefonisch (03/666 57 20) 
of schriftelijk, met de coupon onderaan, 
bestellen. 

Want, wat ook uw positie in het zaken
leven is. Trends Top 20.000 mag en 
kunt u niet missen. 

'o, 
'i'ani 

- ^ : ^ ^ ^ 
^^ÜÜ^ f̂t̂ Sr-

1. Van 191 miljard tot 20 miljoen frank, de plaats van de 20.000 belangrijkste Belgische 
ondernemingen volgens hun omzet, 

2. met, in het handige sectorklassement, alle belangrijke financiële kerncijfers over deze 
bedrijven: toegevoegde waarde, winst of verlies, afschrijvingen, eigen middelen, schulden, 
personeelskosten, 

3. met de naam, functie en eerste taal van de mensen die deze bedrijven naar de Top brachten: 
de 63.059 directie- en kaderleden, die ondermeer beslissen over 90% van wat er in dit land 
door de bedrijven wordt aangekocht 

4. en die u via Trends Top 20.000 persoonlijk kunt contacteren omdat ook het adres, telefoon-
en telexnummer vermeld zijn, 

5. net zo goed als het aantal arbeiders, bedienden en kaderleden. 

U merkt het meteen. Trends Top 20.000 is een uniek werkinstrument voor uw inkoop verkoop 
marketing, reclame en debiteurenadministratie. Haal uw Top 20.000 vandaag nog in huis. 

TRENDS TOP 20.000 DATA BASE 
Alle in het naslagwerk Trends Top 20.000 
opgenomen gegevens zijn op huurbasis 
ook leverbaar op diskette magneetband, 
zelfklevende etiketten, kettingpapier: 
Selectie is mogelijk volgens postcode, 
activiteit, omzet, aantal personeelsleden, 
functie kaderleden (met vermelding van 
hun naam), enzovoort. Vraag onze 
database-prospectus met de coupon 
hiernaast of telefonisch op het nummer 
03/666 57 2Q 

m 

D Ja, stuur mij onmiddellijk mijn exemplaar van 
Trends Top 20.000 a 2.500 F, inclusief BTW en port. 
Ik betaal nu nog niet, maar wacht op uw factuur 

D Stuur mij gratis prospectus over 
Trends Top 20.000 Data Base. 

Bedrijf: 

Ter att. van: 

Straat: Nr: 

Postnummer: . Gemeente: 

a' Terug te sturen naar Trends Top 20.000, 
Meiboomlaan 33,8800 Roeselare 

Dilbeek 
kiest zijn 
konijntje 

Van oudsher noemen de Dllbeke-
naren konijnefretters. Keizer Karel 
wordt zovele verhalen toegedicht, 
waarom zou hem ook deze naamge
ving niet toekomen? 

Voor de Dilbeekse gemeentevade
ren, aan het hoofd burgemeester Val
keniers, tijd om een heuse culi
naire wedstrijd uit te schrijven. 

Vraag. Welke (pastel-jbakker en wel
ke beenhouwer kan het komitee het 
smakelijkste konijnekoekje en konijne
pastei voor mekaar fiksen? De mid
denstand van Groot-Dilbeek is reeds 
geruime tijd in de weer om in alle stilte 

_ de twee proeven tot een smakelijk ein
de te brengen en nu zondag 1 juni valt 
de beslissing. Op een perskonferentie 
deelde burgemeester Valkeniers de 
gang van zaken mee. 

Proeven 
Het programma is als volgt samen

gesteld : 

— Van 12 u. tot 14 u. opstelling door 
de deelnemers van hun stand in de 
feestzaal • van kultuurcentrum 
Westrand. 

— Van 14 u. tot 15 u. neemt ge
rechtsdeurwaarder Guy Claeys de aan
geboden deegwaren en pasteien sa
men met de recepten in ontvangst om 
ze anoniem te maken. 

— Van 15 tot 17 u. verrichten 2 afzon
derlijke jury's, ieder samengesteld uit 
tien leden (beroepsmensen, leraars en 
huisvrouwen) hun degustatiewerk on
der toezicht van de heer Claeys. 

— Vanaf 18 u. wordt het publiek (gra
tis) toegelaten om de verschillende 
standjes te bezichtigen. 

— Om 19 u. wordt in de schouwburg 
een gratis ontspanningsprogramma 
aangeboden met het Dilbeeks konijnt
je als tema. 

Kwizien... 
Verlenen hun medewerking: de fan

fare en het majorettenkorps van ,,Hand 
in Hand" uit Groot-Bijgaarden, het jazz-
ballet Rockit uit Dilbeek en de toneel
groep van de 3de leeftijd uit Groot-
Dilbeek die het toneelstuk ,,De Konijne
fretters" van Alice Thoen zal opvoeren. 

Na de voorstelling van al de juryleden 
volgt dan als orgelpunt de bekroning 
van de laureaten. 

De avond wordt dan besloten door 
een receptie met streekbieren aange
boden door het gemeentebestuur met 
de medewerking van de vier Dilbeekse 
brouwerijen De Neve, Eylenbosch, Gi-
rardin en Timmermans. 

Gans het gebeuren staat onder de lei
ding van de gekende TV-presentator 
van Kwizien, Etienne Gocquyt en ge
beurt met de medewerking — zowel 
technisch als financieel — van de fir
ma's uit Groot-Dilbeek. 

Tevens werd een prachtige poster 
uitgegeven waar al het lekkers dat 
Groot-Dilbeek te bieden heeft, te kijk 
staat. 

Voorwaar een prachtig initiatief! 
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ADVERTENTIE 

Stad Halle 

VRUDAG 30 MEI 1986 om 20 uur 

r NACHT m iKt 
NEDERLANDSTALIGE 
L I L U Preseitlatie: Kurt Van Eeghem 

Benny Michiels 
Yvan Brunetti 

Eric Van Neygen 
Aan kassa: 120 F Paula Jong 
Z a a l « C O N C O R D I A » , B e r g e n s e s t e e n w e g 3 6 , H a l l e 

Dit jaar bestaat de Vlaamse Stu
diekring van Groot-Halle vijfjaar. 
In de zomer van 1981 besloot voor
zitter Jan Camiel Comelis de 
Vlaams-Nationale werking, die in 
Groot-Halle zo goed als stil lag. te
rug nieuw leven in te blazen. 

1986 zal voor voorzitter Comelis 
en al zijn medewerkers een topjaar 
worden. Deze iustrumviering kan 
niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Daarom heeft de Vlaamse Studie
kring van Groot-Halle besloten een 
groots bal te organizeren op vrijdag 
30 mei 1986 in zaal Concordia, Ber
gensesteenweg 36 te Halle dat van
af 20 uur als „1ste Nacht van het 
Nederlandstalige Lied" van start 
zal gaan. Vedetten die de avond 
zullen euiimeren zijn streektalenten 
als Benny Michiels en Paula Jong 
en namen die reeds ver buiten on
ze Vlaamse grenzen bekend zijn als 
daar zijn Yvan Brunetti en Erik 
Van Neygen. De prezentatie is in 
handen van TV-man Kurt Van 
Eeghem. 

Voorzitlter Jan Camiel Comelis 
en zijn ganse ploeg medewerkers 
van de Vlaamse Studiekring van 
Groot-Halle danken langs deze weg 
iedereen die hun werking tijdens de 
afgelopen vijfjaar steunden en ho
pen op vrijdag 30 mei a.s. op een tal
rijke opkomst. Zij heten allen alvast 
van harte welkom! 

Deze week 
in Knack Magazine 

Mexico 86 
De hele volgende maand staat in het teken van de wereldkampioen
schappen voetbal in Mexico. Knack is ter plaatse en bericht over de 
organizatie, het geld dat daarin omgaat en, uiteraard, de Beigen en 

de Mundial. 

Blanw tegea rood 

Begrotingsminister Guy Ver-
hofstadt wou 200 miljard frank 
besparen tegen eind volgend 
jaar. Het Sint-Annaplan komt 
aan een totaal van 199 miljard. 
Knack inviteerde de liberale ex
cellentie voor een debat met de 
socialistische oppositie. Deze 
week in Knack. 

Dure iBlereommDiudes 

SP-kamerlid NorberI De Batse-
lier diende vorige week een voor
stel van dekreet in om enige or
de te scheppen in de wildgroei 
van het beheer van intercommu
nales en de presentiegelden die 
daarvoor betaald worden. Waar
om is daarvoor zoveel volk no
dig, en wie zijn de boosdoeners. 

Leavea VbaaB 
Het lot van de unitaire Leuven
se universiteit werd in 1968 de-
fïnitier bezegeld over een centen
kwestie : bet expansieplan van de 
franstalige afdeUng. Die wilden 
namelijk wd een nieuwe campus, 
maar ze willen tegelijk ook in 
Leuven blijven. Waarom dat niet 
kon, leest u deze week in Knack. 

Philips tegcB Japan 

Het Nederlandse PhiUps is nog 
zo ongeveer hel enige Westerse 
bedrijf dat met enig sukses de 
strijd met de Japanse konkurren-
tie kan aanbinden. Toch maakt 
het concern het nog altijd niet zo 
goed, hoewel er beterschap in het 
verschiet is. Een portret van het 
nummer 27 op de wereldrang
lijst. 

Politieke raden In Halle-Vilvoorde 
De politieke raden zullen nog voor 25 

juni 1986 worden geïnstalleerd zodat de 
politieke kolleges eveneens voor 25 juni 
1986 kunnen verkozen worden, nadat 
desgevallend eerst leden werden ge-
koöpteerd. 

Een en ander gebeurt op volgende 
data: 

6 juni : gemeente Zemsf, afdelingen 
Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstede en 
Weerde 

9 jun i : gemeente Affl igem, afdelin
gen Hekelgem en Teralfene 

16 j un i : gemeente Sint-Pieters-
Leeuw, afdelingen Sint-Pieters-Leeuw, 
Vlezenbeek (St.Laureins-Bercfiem -
Oudenaken) en Ruisbroek 

16 juni : gemeente Macfielen, afdelin
gen Machelen en Diegem 

18 jun i : gemeente Beersel, afdelin
gen Alsemberg, Beersel en Dworp 

20juni : gemeenteDllbeek, Itterbeek, 
Schepdaal, Sint-Ulriks-Kapelle, Sint-
Martens-Bodegem en Groot-Bijgaar
den 

20 jun i : gemeente Halle, afdelingen 
Halle, Lembeek en Buizingen. 

Boeken voor Kraainem 
Het Taalaktiekomitee is begonnen 

met een boekeninzamelkampanje voor 
de Vlaamse biblioteek van de gemeen
te Kraainem, biblioteek die enkele we
ken geleden op mysterieuze wijze af
brandde. 

De boeken dienen vanzelfsprekend 
in l iedendaagse spelling te zijn en niet 
te oud of beschadigd. 

De kontaktpersonen voor de boekerv 
inzamelaktie zijn de volgende: 

Antwerpen: Bruno Huyget>aert, Jo
zef Posenaerstraat 80, 2200 Borger
hout, 03/236.23.70. 

Brabant: Eric Vrancken, Sterrenlaan 
9 ,1990 Hoeilaart, 02/657.18.65. 

L imburg: Peter Gielen, Zangerheid 
43, 3746 Woelbeek, 011/41.57.12. 

Oost- en West-Vlaanderen: Guido 
Moons, Kasselslraat 22,9078 Zaffela-
re, 091/55.82.46 en Herman De MuWer, 
Meersstraat 88, 9000 Gent, 
091/21.03.08. 

Arr.-verkiezingen 
Halle-Vllvoorde 

Woensdag 25 juni 1986,20u. stipt, in 
zaal Collegium Groot-Bijgaarden. 

1. Installatie arrondissementsraad 
2- koöptaties (de helft van 15 % van 

de geïnstalleerde arr. raad) 

3. verkiezing: arr. voorzitter, arr. se-
kretaris en 7 bestuursleden — 

4. verkiezing van 4 afgevaardigden 
partijraad en 1 plaatsvervanger 

5. varia en rondvraag. 

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

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

Tel na 19 u.: 03-238.8840 

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

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, Ternat. 

Tel 582 29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

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

F R A N S V A N M O O R T E R 
V I j f hu i zen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

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

Silhouette 
Marwitz 

' Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6475. 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101. Ternat 
Tet 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q z r \ STUDIO 
-L^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli|ksreDOrtages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import • Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

f ;<br ika t ie o m s l a g e n - z a k o n n s l a g e n 

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

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

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

Groenstraat 84. 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 

Open van 10 lot 19 u 30 Zorxlag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

¥JUUUinE¥ERiniRIIIG 
VERZORGDE 

APPARTEMENTEN 
KAMERS 

Met kookgelegentieid of met ontbijt 
voor 2, 4, 5 personen per week of 
14 dagen 
Reservalie: 
Eig.: E Duysters-Minnaerl. de Smet de 
Naeyerlaan 86-88.8370 Blankentjerge. 
tel. 050-41.30.70 - 41.36.54 - Krediet
bank 472-7041761-28 

Guido NUYTTENS 
L o n g t l n s t r a a t 126 

1090 B r u s s e l 

SANITA IR — Z I N K 
R O O F I N G 

L O O D G I E T E R I J 
G A S V E R W A R M I N G 

Tel. 426.19.39 

Verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

«8'lf^ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gcntsestraal 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel Ó54-412589 
Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus. 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

H o u t z a g e r i j 

DE ROOSE NV. 

Algemene hout- en platenharKiel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel X)53-668386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-33 11 49 
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Carlos Van Louwe, direkteur van het Reigersnest: 

„Kiezen voor kinderen!" 
KOKSIJDE—Het mooie weer van de voorbije dagen 

doet het verlangen naar een heerlijke, zonnige én bo
vendien betaalbare vakantie toenemen. Alle statistie
ken wijzen erop dat steeds meer mensen (noodged
wongen ?) hun steeds minder betaalde vakantiedagen 
in eigen land doorbrengen. 

Wij spraken met de direkteur van het Reigersnest m 
Koksijde, de 53-jarige Vlaams-nationalist Carlos van 
Louwe. 

C ARLOS VAN LOUWE is 
sociaal-assistent en zoon 
van een Torhoutse vrede

rechter HIJ IS gewezen lid van het 
IJzerbedevaartkomitee, ex-
kommissans van het ANZ, plaatse
lijk Davidsfondsvoorzitter, lid van 
het Verschaeve-komitee, 

De toen reeds gefederalizeerde 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen opende 22 jaar geleden het 
Reigersnest te Koksijde Al die tijd 
Zijn Carlos Van Louwe en zijn echt
genote de verantwoordelijken van 
dit mooie vakantiehuis Waar nota 
bene ook het tijdschrift „Nieuw 
Vlaanderen" werd opgericht door 
om Willy Kuijpers en Walter Luy-
ten Tijdens het hoogseizoen wer
ken in het Reigersnest 25 mensen 

Van Louwe is een beminnelijke 
man die entoesiast en openhartig 
praat over zijn werk, zijn ideaal, zijn 
twijfels, zijn plezier 

Kleinere gezinnen 
WIJ: Het Reigersnest richt zich 

vooral naar gezinnen met kinde
ren. Was dit ook aanvankelijk de 
bedoeling? 

C. Van Louwe:, De bedoeling 
bij de stichting van het Reigersnest 
was zeer duidelijk tegen sociale 
tarieven vakantiemogelijkheden 
bieden aan gezinnen In wezen hul
digen wij twee slogans kindvrien
delijk en uitgesproken Vlaams 

Kindvriendelijk in de meest rui
me betekenis hier voelt men zich 
thuis met kinderen, ongeacht het 
gezinsinkomen Ook kleine kinde
ren zijn welkom Want veel van de 
zg ,,pensions de familie"zijn in fei
te met zo kind-vriendelijk Vaak 
word je er zelfs buitengekeken als 
je met baby's komt een baby is im
mers geen echte verbruiker en 
loopt eerder in de weg Met kinde
ren in vakantie gaan is heus niet zo 
makkelijk 

In het voor- en naseizoen ontvan
gen wij hier ook veel bejaarden Zo 
verwelkomen wij hier vaak leden 
van het Vlaams Verbond Van Ge
pensioneerden " 

WIJ: Is er in die 22 jaar dat U dit 
vakantiehuis openhoudt veel 
veranderd? 

C. Van Louwe: ,Erzijn steeds 
minder grote gezinnen een serieu
ze daling van het geboortecijfer 
dus Dit laat zich voelen in de scho
len maar ook bij ons Een gezin 
met gemiddeld vier kinderen zie je 
nu veel minder Nu tellen de 
meeste gezinnen gemiddeld twee 
kinderen Zeker de zeer grote ge
zinnen met bv acht kinderen zijn 
totaal verdwenen Het grootste ge
zin dat wij nu nog herbergen telt vijf 
kinderen Daar waar dit 20 jaar fre-
kwent voorviel 

We kunnen ons gelukkig verheu-

volle maand vakantie in ons huis 
bestaat met meer Het eendagstoe-
risme neemt toe, ten nadele van 
het verblijfstoensme Dit heeft on
getwijfeld ook te maken met de kri-
sis " 

Bedrijfsleider en 
slagboom-draaier 

WIJ: Een halve eeuw geleden 
werd de „congé payé" bij wet in
gevoerd. Ondertussen is, zoals U 
zelf aanstipt, veel gewijzigd. 

0^ftX^-H».<'>V 

Reigernest-direkteur Carlos Van Louwe ,,Bij ons moet je echt niet,,be
schaamd" zijn om met je kinderen op vakantie te komen " 

gen in veel jonge gezinnen, met 
nog maar eén kleintje Want ook 
voor deze ouders bestaat er met zo 
veel Het kindvriendelijke element 
in de toeristische sektor wordt zel
den zwaar geaksentueerd, bijons 
des te meer Wanneer een peuter 
in een gewoon restaurant een bord 
laat vallen, dan wordt dit als een 
half drama beschouwd iedereen 
kijkt op en de kelner is al evenmin 
in zijn nopjes Hier gebeurt dit 
a h w dagelijks 

BIJ ons moetje dus echt met,, be
schaamd" te zijn om met je kinde
ren op vakantie te komen " 

WIJ: Is ook het gedrag van de va
kantiegangers veranderd? 

C. Van Louwe: De tijdsduur 
van de vakantie is gewijzigd Waar 
men vroeger een maand of toch 
minstens veertien dagen vakantie 
nam is dit nu veelal gereduceerd 
tot een week Men trekt er wel va
ker op uit tijdens de vele verlengde 
weekeinden De maand .betaald 
verlof" wordt opgesplitst Dit houdt 
natuurlijk ook verband met de reor-
ganizatie van de vrije dagen in het 
onderwijs 

In het begin werd het sociaal toe
risme vooral gedreven door de ge
dachte dat de bediende of de arbei
der minstens veertien volle dagen 
vakantie moest nemen Om te kun
nen rekupereren van een jaar 
noeste arbeid Dit is voorbij een 

Vandaag stellen wij een daling 
van de koopkracht vast. Heeft dit 
gevolgen voor het sociaal toe
risme in eigen land? 

C. Van Louwe: ,,Aktueel 
bestaat er een enorm groot aanbod 
in het sociaal toerisme Denken wij 
maar aan de verschillende sociale 
organisaties en mutualiteiten van 
de grote zuilen, die een biezonder 
uitgebreid programma hebben 
Waar wij als pluralistische én 
Vlaamse organisatie moeilijk kun
nen tegen opboksen Dit betekent 
dus vechten voor het klienteel 

Ikzelf meen trouwens dat er een 
verzadiging bestaat wat betreft de 
infrastruktuur voor sociaal toe
risme Bijgevolg gaat iedereen zoe
ken waar hij zich echt het beste 
thuisvoelt " 

WIJ: Wie komt hier nu op va
kantie? Beperkt zich dit tot een 
sociale groep? 

C. Van Louwe:, Wijontvangen 
hier iedereen Zowel de chirurg als 
de universiteitsprof tot en met de 
koncierge en de pedel die het bord 
uitveegt De kolonel evenals de 
korporaal Zowel de direkteur-
generaal van een groot bedrijf als 
de koncierge die dagelijks de slag
boom voor hem opendraait 

Er bestaat immers een groot ver
schil tussen het sociaal toerisme 
van de vakbonden en mutualiteiten 
enerzijds en onze instelling ander

zijds Voor het Reigersnest gebruik 
ik met de term sociaal, maar wel fa
miliaal toerisme Met als gevolg dat 
zowat iedereen met kinderen hier 
naartoe komt Ik kan U dit bewijzen 
aan de hand van de namen en be
roepen van onze gasten 

Plus het feit dat wij uitgesproken 
Vlaams zijn Wat helemaal met zo 
vanzelfsprekend is aan de kust, 
weet W" 

WIJ: Hoe uit zich dit kindvrien
delijke? 

C. Van Louwe: ,,Tot in zijn 
meest ekstreme vormen Speciale 
kindermenu's, maar de moeders 
kunnen ook zelfhef eten klaarma
ken Kinderbedjes, kinderbadjes, 
kinderstoeltjes Noem maar op 

Ook aan de tieners wordt ge
dacht onze monitoren zorgen voor 
aangepaste animatie Je kunt na
tuurlijk dagelijks een film afdraaien, 
waardoor de kinderen vermoede
lijk ook stil zullen zijn Maar je kunt 
evengoed proberen hen kreatief 
bezig te houden Zeker op regen
dagen, die helaas vaak voorvallen 
aan de kust Als't regent en de kin
deren moeten binnen blijven, wor
den ze doorgaans lastig en zijn ze 
bovendien aangewezen op kon-
sumptie Wat direkt stukken van 
mensen kost Wij proberen hier 
een alternatief te bieden, zonder 
dat het duizenden franken kost 

Of 's avonds een bedverhaaltje 
vertellen Weet U dat er ouders 
zijn die hier terug leren vertellen '> 
Omdat ZIJ zien hoe de animator dit 
doet en hoe zoiets aanslaat Vaak 
tot grote verrassing van de papa en 
de mama Eindelijk eens een ant
woord op het eindeloos televisie
kijken " 

Geen verplichte 
aktiviteiten 

WIJ: Behouden de vakantie
gangers de vrijheid om te doen 
en laten wat zij willen? Of moe
ten zij deelnemen aan allerlei zo
gezegd leuke maar hyper
georganiseerde aktiviteiten? 

C. Van Louwe:,,Er IS een kultu-
rele animator en een sportanima-
tor ZIJ bieden een gevarieerd pro
gramma aan Maar dit houdt hele
maal geen verplichting in Want 
een kritiek die wij vaak horen over 
bv de vakantiecentra van mutua
liteiten IS terecht wanneer je met 
meedoet, word je ahw. uitgeslo
ten Dit IS bij ons met het geval 

Verder werken wij nauw samen 
met de plaatselijke VVV Wij willen 
onze gasten met in een soort ghet
to proppen Wij proberen integen
deel zoveel mogelijk te integreren 
in het plaatselijke leven " 

WIJ Je behoudt hier als gast je 
volledige vrijheid ^ 

C Van Louwe , Ongetwijfeld 
Iedereen moet zich hier thuisvoe-
len Het opdringen van program
ma s IS bij ons uit den boze Ik kan 
mij immers best voorstellen dat ie
mand na eenjaar lang werken en 
aktief zijn m sociale organisaties 
nu eens enkele weken met zichzelf 
en zijn familie alleen wil zijn Je 
hoeft hier dus 's avonds met mee 
te huppelen en leuk te zijn samen 
met de andere vakantiegangers' 

Dit IS een gevolg van het feit dat 
er bij ons geen doktrine achter 
steei<t WIJ staan eenvoudigweg 
open voor iedereen die een famili

ale vakantie verkiest en daarbij al
le geleuter van mutualiteits- of vak
bondsverantwoordelijken wil mis
sen BIJ ons moet je nergens een 
lid'kaart van hebben " 

WIJ: Kunt U als direkteur de 
hele zaak nog financieel runnen ? 
Uit welke kassen kunt U putten ? 

C. Van Louwe: ,,Uitgeen enke
le ' WIJ zijn volledig self-supporting 
De Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen steunt ons publicitair, maar 
voor de uitbating zijn wij zelf volle
dig verantwoordelijk 

Dit lukt ons door sober te leven 
En in de hoop dat er straks verbou
wingswerken zullen kunnen uitge
voerd worden Teneinde nog beter 
tegemoet te komen aan de ver
wachtingen van het klienteel " 

WIJ: Wat vindt U zelf het leuke 
aan uw job? 

C. Van Louwe: ,,,4/ssoc/aa/as-
sistent beantwoordt deze job aan 
mijn verwachtingen, aan mijn roe
ping Ik meen op die manier iets 
zinvols te doen voor mijn even
mens Ik heb daarenboven heel 
wat biezonder boeiende mensen 
leren kennen Grote namen zoals 
bv Flonmond Grammens en Alois 
Gerio evenals onnoemelijk veel 
prachtige mensen zonder grote ti
tels 

Ik denk dat deze zaken mij het 
meest voldoaning schenken Het 
geloof datje iets kunt doen, en de 
dankbaarheid die je daar dikwijls 
voor ontvangt " 

WIJ: Het gaat niet goed met de 
demogrslf ische evolutie in Vlaan
deren. De statistieken voorspel
len ons een biezonder nefaste 
ontwikkeling: in het jaar 2025 
nog amper 5 miljoen Vlamin
gen... Waarom kiezen de meeste 
ouders voor minder kinderen? 

C. Van Louwe: ,,De jonge ge
zinnen van vandaag worstelen met 
het enorme probleem van de toe
komstmogelijkheden voor hun kin
deren Ikzelf heb vier kinderen Ik 
vraag mij heel vaak af wat er van 
hen moet en zal worden Zullen zij 
een plaats vinden in die maat
schappij'' Zullen ZIJ werk vinden ' 
Zullen ZIJ kunnen instaan voor de 
vorming van een gezin'' Jonge 
mensen zijn heel onzeker En hoe 
zullen WIJ leven ̂  De angst is soms 
heel nadrukkelijk voelbaar 

Heel onze maatschappij is daar
enboven ook fiskaal kind
onvriendelijk " 

Beleid is 
kind-onvriendelijk 

WIJ: Het beleid loopt dus 
mank? 

O. Van Louwe: „Natuurlijk. Het 
hebben en opvoeden van kinderen 
betekent een zware verantwoorde
lijkheid Fiskaal zijn er echt met zo
veel voordelen, wat men ook moge 
beweren Het overheidsbeleid zou 
nochtans het principe,,Kiezen voor 
kinderen" centraal dienen te 
stellen 

Plus de wereldangst die onmis
kenbaar leeft Een drama zoals 
Tsjernobyl heeft ook niet-direkt 
meetbare gevolgen " 

(pvdd) 

Wie meer Inlichtingen wenst over 
het Reigersnest, kan met onze groe
ten terecht op het telefoonnummer 
058/51.29.25. 
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