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"Vlaams Nationaal M/eekbbd 6r5l 

„De Magdalenazaal vlakbij het Brusselse Centraal Station was inderdaad 
bijna te klein. Dat wil zeggen dat er zo'n 2000 man naar de hoofdstad 

was gekomen om dit (Volksunie-lente-)feest bij te wonen en dat was veel 
meer dan men had durven dromen." 

(Hoofdredakteur Mare Platel in „Het Belang van Limburg" van 13 april 1987.) 
•ijfa ' J W K » ^ ! mm: 

...Een len(g)te 
vóór... 

De lente-bijeenkomst zondag is in alle opzichten een schitte
rende manifestatie geworden. De Brusselse Magdalenazaal, ooit 
de tempel van de FDF-hoogdagen. liep bomvol. De 2.000 aanwezi
gen vormden een geestdriftig en opvallend jong publiek. Ondanks 
het buiig weer buiten hing er in de zaal lentestenuning. De om
lijsting zorgde voor een ongedwongen sfeer, die soms groeide 
naar een heuse happening. 

Het was de eerste grote bijeenkomst sinds het nieuwe partij
bestuur werd aangesteld. De opkomst bewees meteen dat er geest
drift en vertrouwen heerst in de VU. 

Voor het eerst in hun funktie aan de top van de partij stonden 
Van Grembergen en Gabriels voor een groot publiek en werd van 
hen verwacht, dat hun rede de richting wijst die de VU zal volgen. 

Van Grembergen hield een hartstochtelijk pleidooi voor de vrij
heid, niet alleen de nationale maar ook de menselijke en geeste
lijke vrijheid. Hij beklemtoonde dat de Volksunie de partij bij uit
stek moet zijn die aan het universeel gegeven van innerlijke en 
geestelijke vrijheid vorm en gestalte moet geven. De algemene se-
kretaris omschreef de grote verwachtingen en hoge eisen waa
raan VU-kader en -mandatarissen moeten beantwoorden. 

In een uitgebreide progranunatoespraak behandelde voorzitter 
Gabriels het spectrum van de belangrijkste politieke problemen 
van het ogenblik. Zijn eerste bekommernis ging naar werkloos
heid en werkverschafnng. Hij deed in dit verband een opmerke
lijke oproep tot de sindikale en patronale wereld opdat er in de 
Vlaamse ondernemingen een nieuwe dialoog tot stand zou komen, 
rekening houdend met de uitdagingen van moigen die dwingen 
tot samenhorigheid. 

De voorzitter bevestigde dat het bekomen van Vlaamse zelfstan
digheid het eerste streefdoel blijft. Om tot een zinnige staatsher
vorming te komen, moet het rechtstreeks gesprek tussen Vlaande
ren en Wallonië terug worden opgenomen. Gabriels stelde duide
lijk dat de VU daarvoor beschikbaar is en er wil aan meewerken. 
Hij betwijfelde echter of de Walen bereid zijn tot een grondige wij
ziging van de huidige toestand. Wallonië beschikt immers over de 
pariteit van de macht en de privilegies van de financiën. Bij 
Waalse onwil is er maar één enkele oplossing: dat de macht van 
de Vlaamse meerderheid het gesprek afdwingt. Opdat deze macht 
zou kunnen aangewend worden, moet de politieke vertegenwoor
diging van de Vlaamse meerderheid daartoe gedwongen worden 
door een sterke, winnende Volksunie. Gabriels liet er geen twijfel 
over bestaan dat de VU haar rol en taak opeist in de Vlaamse re
gering en hij verzocht de Vlaamse kiezers, daarover na te denken. 
Hij zegde de steun van de partij toe aan het masterplan van de 
Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen. 

Een opvallend groot deel van de toespraak was gewijd aan de 
kijk van de VU-voorzitter op de Vlaamse gemeenschap. De 
Vlaamse staatshervorming is immers geen doel, het is een middel 
om gestalte te geven aan onze nationale gemeenschap. Milieu
zorg, de geest van open pluralisme, de vredesgedachte en de zorg 
voor kwaliteitsonderwijs werden nadrukkelijk behandeld. 

Het is onze ambitie, zegde de VU-voorzitter, het testament van 
de IJzer te verwezenlijken, aan Vlaanderen een eigen staat te 
schenken die zijn burgers een goed gezag biedt, die een vredelie
vend en verdraagzaam samenleven naar binnen en naar buiten 
waarborgt, die zorgt voor welzijn dat niet alleen op materiële wel
vaart steunt maar tevens op de aspiraties van een hoge kuituur en 
een verfijnd beschavingspatroon. 

Het slotwoord van Gabriels, onderschreven door de staande ova
tie van de aanwezigen, was een oproep om de Volksunie te maken 
tot een jonge, frisse, nonkonfonnistische partij, geestelijk borre
lend en vol veibeeldingskracht, die vertrouwen schenkt en ruimte 
biedt aan de jongeren. 

tvo. 

Magdalenazaal kraakt in haar voegen! 

Volksunie 
BRUSSEL. — „En nu maar hopen dat er volk 

komt...", prevelde regisseur-organisator Toon van 
Overstraeten zondagmiddag, terwijl hij zenuwachtig 
snokte aan zijn zoveelste sigaartje. ,,We kunnen al
vast de gordijnen aan de zijkanten dichtschuiven." 

Enkele uren later kraakte de ouder wordende 
Magdalenazaal echter in haar voegen. Barstensvol. 

ET dichtgeschoven gor
dijnen was er zitplaats 
voor 900 personen. Om 

halftwee moesten deze echter 
worden opengerukt om ruimte te 
bieden aan de alsmaar toestro
mende VU-bestuursleden, waar
door het aantal tot 1.500 opliep. 
Een kwartiertje later werd nood-
gewongen ook het balkon vrijge
geven en tegen twee uur zaten 
ook de beide trappen vol. Event
jes poogde de preventiedienst 
van de Brusselse brandweer de 

massa nationalisten daarvan te 
weerhouden; vruchteloos even
wel. 

Toen — trouw aan het bekende 
tramliedje — de Bruggelingen als 
laatsten de zaal binnendrumden, 
werd het echt problematisch. 
Voor velen restte er slechts een 
standplaats achteraan in de on
dertussen warmgelopen zaal of 
in de koellssen om en rond de 
toog. Waardoor het totaal aan 
feestvierders tot iets meer dan 
2.000 opliep. 

Het Volksunie-lentefeest is in
derdaad uitgegroeid tot een on
gelooflijk sukses. 'n Entoesiaste 
en begeesterende ontmoeting 
van en voor omzeggens alle VU-
bestuursleden en -mandataris
sen in een toffe, ontspannen en 
jonge sfeer. Behalve de dynami
sche toespraken van sekretaris 
Paul van Grembergen en voor
zitter Jaak Gabriels zorgden 
vooral ook de optredens van Zak
doek, Faro en Johan Vermin-
nen voor een fikse portie ambi
ance. De beroepsakteurs Ronny 
Waterschoot en Chris Lenaerts 
praatten de hele happening aan 
elkaar en presteerden het boven
dien om op enkele uren tijd een 
knap kindertoneeltje klaar te sto
men. 

Om dan nog te zwijgen over 
het opzwepende gekwaak van 
honderden „kikkers", die de VU-
eis voor zuiver water krachtig on
dersteunden... 

(lees en kijk op biz. 2, 3 en 4) 
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Magdalenazaal barst in haar voegen! 

De lentefrisse Volksunie 

vervolg van pag 1 

De organisatoren hadden daartoe ,,slechts" 1.500 blikken speelgoed-kikkers 
in kleine zakjes gestoken, met daarop de mooie VU-sticker,, Water is waardevol" 
en een lentefris gedichtje. Deze kleinoodjes werden werkelijk uitgevochten en 
onmiddellijk gebruikt. Wat resulteerde in een oeverloos ,,geklakker". 

Presentator Waterschoot speelde daar handig op in om de klassieke geldom
haling aan te prijzen. 

VERRASSEND — althans 
voor een politieke mani
festatie — waren de vele 

kinderen, van piepklein tot net-
niet-kiesgerechtigde jongeren. 
De kinderoppas-verantwoordelij
ken hadden trouwens hun han
den meer dan vol met dit jonge 
geweld dat zich duidelijk rot amu
seerde. 

Heterogeen publiek 
Voor en na het optreden van 

Verminnen liepen trosjes tieners 
— sommigen zichtbaar geprik
keld door een lieflijke lentekriebel 
— losjes door de gangen of pro
beerden een pint bemachtigen. 
Wat geen makkelijke klus was, 
niet In het minst tengevolge van 

de arrogant frankofone bediening 
(die blijkbaar nog droomde van de 
vervlogen FDF-triomfen in deze 
zaal). 

Het zal ongetwijfeld ook elke 
waarnemer opgevallen zijn hoe
veel verscheidenheid er stak in dit 
VU-publiek. Vanzelfsprekend zag 
ie er de onvermoeibare en altijd 
aanwezige vergrijsde nationalis

ten, de mannen van de eerste 
uren. Uiteraard ontbraken de 
noeste afdelingswerkers-zonder
naam evenmin op het appel. 
Maar voorts waren er ook opval
lend veel jonge gezinnen naar 
Brussel gekomen, evenals tiental
len twintigers en studenten (net 
vóór bloktijd). 

De Magdalenazaal was zondag 
een trefplaats voor de keurig ge
klede heren met hun fraai uitge
doste dames, voor de slonzige 
nonkonformisten, voor de geblok
te Westhoekboer en de bedreigde 
Limburgse kompel, voor de vuri
ge meid en de berustende groot
moeder. Allen behorend tot die 
grote Volksunie-familie en gedre
ven door dezelfde motieven. 

Bananen in de zaal 
De volksmuzlekgroepen Zak

doek en Faro kregen het publiek 
op hun hand met allerlei meesle
pende wijsjes die in de meest 
uiteenlopende stijlen werden ge
bracht. Zo kreeg het overbekende 
,,Wel Annemarieke" telkens de 
kleur van een ander land, terwijl 
het ,,Bananen-nummer" best de 
vergelijking met het werk van De 
Nieuwe Snaar kan doorstaan. 
Dat een in de zaal geslingerde 
banaan uitgerekend op het hoofd 
van een kameraman terecht
kwam, was louter toeval. Maar 
veroorzaakte wel grote hilariteit 
en deed het applaus oplaaien. 

Wie evenzeer het publiek op 
zijn hand kreeg was Johan Ver-
minnen. In zijn optreden van een 
half uurtje bracht hij het erg pak
kende „Brussel" en ,,lk wil de 
zon zien ondergaan", maar ook 
zijn recente hitje ,,Mooie dagen". 
Het meeste sukses oogstte hij 
echter met de schitterend be
werkte versie van ,,Bar Tropical"; 
zelfs de bloedernstigste partijbe
stuursleden krulden zich van het 
lachen. 

Applaus 

Veel en nadrukkelijk applaus 
was er ook voor de oud-voorzit-
ters Hugo Schiltz en Vic An-
ciaux, het kindertoneeltje, de de
legatie van mijnwerkers o.l.v. de 
populaire IVlimoun, de ploeg van 
het algemeen VU-sekretariaat 
(voor de vlotte organisatie van 
deze namiddag) en de WlJ-redak-
tie (voor de investigation-journa-
listiek n.a.v. het Belgische Wa--
pengate). 

Bij het binnenkomen kregen 
alle dames vanwege de VU-Brus-
sel-Halle-Vilvoorde een fleurige 
lentebloem aangeboden ter pro
motie van het Brussel-feest op 
23 mei. Na afloop — het was 
ondertussen 18.15 uur geworden 
— ontvingen alle deelnemers in 
brochurevorm de net door Jaak 
Gabriels uitgesproken redevoe
ring. 

Uit doorgaans goed ingelichte 
bron vernemen wij dat sommigen 
daarop nog urenlang het feest 
hebben voortgezet in tal van ge
zellige kroegjes in de Brusselse 
binnenzak. Zoals het eigenlijk 
hoort... 

Sekretaris 
Paul van Grembergen: 

„Sprekers 
voor vrijheid!" 

De redevoering van algemeen partijsekretaris Paul 
van Grembergen viel langer uit dan verwacht, maar 
verveelde op geen enkel moment. In zijn onderhou-
dend-poëtische stijl wist hij het talrijke publiek te 
bezielen. 

Hij koos voor duidelijke rechtlijnigheid. 

EN toespraak van Paul van 
Grembergen is doorgaans 
gekruid met enkele pas

sende verzen, een paar treffende 
kwinkslagen en een reeks rech-
tuit-rechtaan stellingen. 

Deze keer begon hij zelfs met 
een opsomming van uittreksels 
uit zes Vlaams-nationale strijdlie
deren en besloot hij met het ,,lk 
had een droom" van Anton van 
Wilderode. 

Vrijheid en recht 
Twee begrippen liepen als rode 

draden doorheen zijn uiteenzet
ting: vrijheid en rechtvaardigheid. 

„De Belgische Staat is in zijn 
handel en wandel vrijheidsfnui-
kend en vrijheidsberovend" , zei 

de partijsekretaris. Waarbij hij het 
gebrek aan echte persvrijheid en -
onafhankelijkheid hekelde. 
,,Waar is de vrijheid van pers als 
door een groep van georganiseer
de joernalisten een stramien be
staat om berichtgeving uit Volksu-
niehoek, uit Vlaams-kulturele 
hoek, uit Vlaams-nationalistische 
hoek te weren, half weer te ge
ven?" 

Vooral ook de nuchtere vast
stelling dat men tot één van de 
traditionele partijen moet behoren 
om door te stoten tot de hoge 
postjes, is ergerlijk. Hij vergeleek 
deze moderne vorm van lijfigen-
schap met de verplichte onderda
nigheid in de 19de eeuw t.o.v. de 
kasteelheren. „In 't oude Frank-

Sekretaris Paul van Grembergen: ,,Ons nationalisme is geen 
autoritaire kadaverdiscipline, die de rijkdom en de verscheidenheid van 
het eigen volk en binnen het eigen volk minacht en veracht. 

Ik zou alles geven als de Volksunie de partij was en wil zijn, en ze is 
het, waar zoals de overleden rector van de Leuvense universiteit De 
Bomer het formuleerde, het recht op dwalen mogelijk is." 

rijk en aan alle hoven werd men 
maïtresse of maïtre langs het bed, 
in België langs de lidkaart van de 
CVP, de SP of de PVV. Tot de 

rechters toe, tot de magistratuur 
toe, plooiden onder de dwang van 
de moderne kastelen." De VU 
moet in dit verband de pleitbezor

ger zijn, en het eeuwige, onver
moeibare en steeds te hernieu
wen lied van de vrijheid zingen. 

Het siert Van Grembergen dat 
hij de hete hangijzers niet liet 
liggen. „Sommige nationalisten 
geven geen vrijheid, dulden geen 
vrijheid, smoren de vrijheid, ver
drukken de vrijheid. (...) Men kan 
niet geloofwaardig, met stout
moedigheid optreden voor het ei
gen volk, als men diezelfde stout
moedigheid niet heeft voor alle 
volkeren. (...) Wat we voor onszelf 
willen, willen we voor de ande
ren. " Het nationalisme mag bijge
volg niet herieid worden tot de 
tegenstelling Vlaanderen-Wallo-
nië. 

Zuid-Afrika 
„Onze opstelling tegen onrecht 

richt zich tot gans de wereld", 
verduidelijkte hij. ,,Daarom ook 
zegt de Volksunie dat Zuid-Afrika 
aan al zijn burgers binnen fede
raal verband, gelijke politieke 
rechten moet geven en dat de tijd 
daarvoor dringt. Als nationalisten 
die de vreedzame weg als de 
beste weg gekozen hebben, ver
oordelen wij het geweld en de 
verschrikkingen van repressie en 
terreur." 

Tot slot riep Paul van Grember
gen de aanwezigen op het natio
nalisme echt te beleven, door dui
delijk te maken dat we iets meer 
te bieden hebben dan het bruto 
nationaal produkt van de libera
len, iets meer dan de machtswrie-
melingen van de kristen-demo-
kraten, iets meer dan de beafste-
akteorie van de socialisten en iets 
meer dan de platte demagogie 
van de Anders Gaan Levers... 

16 APRIL 1987 



WA 

samenstelling: pvdd 
eindredaktie: mvt 
vormgeving: ts 
foto's: studio dann 

Sfeer was er zondag te over. Niet in het minst door liet gesmaal<te optreden van de voll<sl<unstgroepen 
Zal<doel< en Faro. 

Ronny Waterschoot en Chris Lenaerts praatten alle onderdelen van het gevarieerde programma tot een 
mooi geheel aan elkaar. 

Voorzitter Jaak Gabriels: 

„Wij moeten 
winnen!" 

Het was enkele minuten na 17 uur toen sügemeen 
voorzitter Jaak Gabriels door de kinder&i op het 
podium werd geroepen voor het uitspreken van de 
slottoespraak. 

Gabriels wist zijn tweeduizend toehoorders vijftig 
minuten lang te boeien. 

Een werkelijk schitterende Johan Verminnen oogstte enorm veel sukses. ,,Alhoewel ik niet altijd uw 
politieke overtuiging deel, ben ik blij hier vandaag in Brussel uw gast te kunnen zijn. Want dèt is alleen maar 
mogelijk dank zij U allemaal!" 

ET zoals partijsekretaris 
Van Grembergen, mocht 
de jonge voorzitter zich 

nadien verheugen in een staande 
ovatie en een prachtig boel<et 
paaslelies. 

Vermits de integrale tekst na 
afloop aan elke feestvierder werd 
overhandigd en gratis verkrijg
baar is, houden wij het bij de 
enkele citaten m.b.t. welbepaalde 
tema's. 

wie uit de boot vatt. Het is vale en 
harde krisistijd voor de vele tien
duizenden jongeren, die van de 
schoolbanken naar het stempeflo-
kaal moeten stappen. Dat is on
aanvaardbaar, daaraan moet de
finitief vertioipen worden. 

Ondernemingen. — Als voor
zitter van een pailq d n vr^ en 
ongebonden staat tegenover de 
sindikale en de patronaie wereU 
richt ik mij tot de sindfcaten en tot 

Voorzitter Jaak Gabriels: „Het Vlaanderen waarvan wqdmmenen 
waarvoor wij werken, is een hooggegrepen ideaal, dat volkomen wsaard 
is er zich voor in te zetten en er zijn leven naar te richten." 

Steenkoolmijnen. — Het is 
een regelrechte schande dat Mar
tens zich verschuilt achter Ghey-
selinck, dat Martens Intussen 
mede belet dat de Vlaamse rege
ring de macht en de middelen 
krijgt om de leiding van de rekon-
versie in Limburg daadwerkelijk 
in handen te nemen. 

Het is immers niet met duurbe
taalde werkloosheid, zoals Ghey-
selinck die voorstelt, dat de toe
komst van Limburg zal veilig ge
steld worden. Het is niet met op
rotpremies dat er werkgelegen
heid in Limburg zal komen. Het is 
de mijnwerkers met te doen om 
een halvelmgs vergulde of zelfs 
een gouden handdruk. Het is hen 
te doen om werk. (...) 

Wij eisen dat nu ook eens de 
nationale solidariteit wordt inge
schakeld, om de nodige middelen 
beschikbaar te stellen voor een 
lange-termijnoperatie in Limburg. 
WIJ zeggen: handen af van de 
mijnen zolang deze eisen niet 
ingewilligd zijn. Want een Lim
burgse mijnwerker mag niet min
der waard zijn dan een Luikse 
metaalarbeider. 

Krisis. — Het industrieel en 
ekonomisch tijdperk waarin wij 
leven, wordt gekenmerkt door 
een fundamentele onrechtvaar
digheid. Wie werk heeft, wie aan 
de bak komt, leeft alle verhoudin
gen in acht genomen slechts in 
een uiterst relatieve krisis. Maar 
het is volle en harde krisistijd voor 

de patroons, opdat zij ieder voor 
zich een gezameiyk e e i l ^ en 
nuchter hun rol zouden inschat
ten, rekening houdend met het 
feit dat de uitdagmgen van mor
gen ons dwingen tot samenhorig
heid. 

Er is een nieuwe dialoog rwcfig 
die ook en vooral moet gevoerd 
worden op ondememingsvlak, in 
de eerste plaats om een reeks 
vooral psychologische hindernis
sen uit de weg te ruimen die 
bijkomende aanwerving heide
ren, bvb. in de KMO's. fen realis
tische struktuur met inspraak, 
medebeheer en participatie moet 
de onderneming hervormen tot 
een belangengemeenschap. Een 
belangengemeenschap die over 
de ruimte t>escNkt om zélf haar 
werkwijze te bepalen, zorxier al te 
veel betutteling van tMiitenaf. 

Staatshervorming. — Voor de 
Volksunie is het dukJeH^ dal de 
hypotheek van de Vlaams-Waase 
tegenstellingen zo snel mogelijk 
moet worden gelicht. Als Vlaams-
nationalisten stellen wij het alge
meen belang van de Vlaamse 
gemeenschap, het algemeen be
lang van de Vlaamse mensen t)ij 
voorrang. Daarvoor is het tot 
stand komen van een Vlaamse 
staat een noodzaak. Een Vlaam
se staat die volgens de federale 
technieken ingeschakeM wordt in 
grotere gehelen. (...) 

Lees verder pag. 4 
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„Wij moeten winnen!" 
vervolg van pag 3 

De normale weg om tot een 
zinnige hervorming van de staat 
te komen is het terug opnemen 
van een rechtstreeks gesprek tus
sen Vlaanderen en Wallonië. Ik 
stel zeer duidelijk dat de Volks
unie voor zulk gesprek beschik
baar is en dat wij er willen aan 
meewerken. Wij beschouwen het 
Waalse volk immers niet als een 
vijand. (...) Desnoods zal de 
macht vïui de Vlaamse meerder
heid moeten aangewend worden 
om het gesprek af te dwingen. 

Regering. — Ik meen in ieder 
geval te mogen stellen, dat alvast 
op het vlak van de Vlaamse rege
ring de afwezigheid van de Volks
unie duidelijk heeft geleid tot ver
zwakking en verlies aan dina-
miek. De VU maakt dan ook aan
spraak op Vlaamse macht. Ik acht 
het een essentiële taak voor de 
Volksunie, in Vlaanderen beleids
verantwoordelijkheid te dragen. 
Ik vraag de Vlaamse kiezer dan 
ook nadrukkelijk daarover na te 
denken. 

Depolitisering. — Ik beschouw 
het als een belangrijke opdracht 
van de Volksunie, de depolitise
ring van de administratie te ver
wezenlijken. (...) In de administra
tie moeten de besten de leiding 
nemen, niet degenen die toevallig 
de geschikte partijkaart hebben. 
Een in haar efficiëntie, haar waar
digheid en politieke onafhanke
lijkheid herstelde administratie 
moet gepaard gaan met de toe
gankelijkheid van de informatie 
voor de burger, met diskretie en 
respekt voor de privacy van de 
burger, doch met spreekplicht 
wanneer het gemeenschappelijk 
belang dat vergt. 

Pluralisme. — De Volksunie is 
sterk gehecht aan het beginsel 
van de positieve waardering van 
de verscheidenheid, maar ook 
aan de samenwerking over de 
verschillen heen ten bate van de 
gemeenschap. (...) 

Het verwezenlijken van een op
recht pluralistisch en verdraag
zaam Vlaanderen is een streef
doel, een ideaal dat ook en vooral 
de jongeren met geestdrift moet 
kunnen vervullen: een Vlaande
ren waar vrijheid is, vrijheid van 
denken en vrijheid van handelen 
in overeenstemming met het den
ken. 

daartegen zijn groot. Zo mogelijk 
nog groter zijn de bestuurlijke en 
juridische verwarring, de ondui
delijkheid en de versnippering. 

De VU eist dan ook ten eerste 
een duidelijk gezag terzake, door 
de samenbundeling van de be
trokken beleidsbevoegdheden bij 
één verantwoordelijke instantie, 
met name de gewestregering. De 
Volksunie eist vevolgens het des
kundig bundelen en op mekaar 
astemmen van de wetten en de 
reglementen, zodat niemand zich 
nog zal kunnen verschuilen ach-

ligheid en de veiligheidsvoor-
schriten. Het afvalprobleem in de 
kernenergie blijft na Tsjernobyl 
even groot als voordien. Ik vind 
niet dat wij het recht hebben onze 
eigen energieproblemen op te 
lossen door een hypotheek te leg
gen op de komende generaties. 
Stop dus met de gekommerciali-
seerde kernenergie. 

Raketten. — Sedert de verhitte 
diksussies over de kruisraketten 
een paar jaar geleden is er een 
evolutie op gang gekomen, die 
duidelijk aantoont dat de plaat
sing van deze raketten niet nodig 

van feiten, cijfers en data over 
deze bloedhandel, onze regering 
nog altijd de handen in onschuld 
wast en nog altijd de officiëk ver
sie handhaaft ,,dat er slechts 
twee jachtgeweren werden uitge
voerd." Tegen die schijnheilig
heid moeten we storm lopen I 

Onderwijs. — Aan de jonge 
generatie moet de waarborg ge
boden worden van kwaliteitson-
derwijs. Dit is een noodzaak van 
allereerste orde, zowel voor de 
jongeren zelf als voor onze toe
komst van geïndustrialiseerde en 
hoogkulturele natie. (...) 

Wij rekenen daarvoor ook op de 
toewijding van een lerarenkorps 
dat in het ondenwijs niet alleen 
een beroep maar tevens een roe
ping ziet en dat daardoor zijn 
gewaardeerde rol en plaats in de 

Hugo Schiltz kweet zich voortreffelijk van zijn taak als geld-inzame
laar. Zoals het een ex-gemeenschapsminister van financiën past... 

Milieu. — De Volksunie wil een 
krachtige en aktieve milieupoli-
tiek die steunt op het beginsel van 
het sociale optimum, het even
wicht tussen ekonomische en so
ciale bekommernissen met de mi
lieu-waarden. De weerstanden 

ter de thans heersende rechtson
zekerheid. 

Kernenergie. — Ik kan mij dan 
ook niet van de indruk ontdoen 
dat er, ondanks Tsjernobyl nog 
altijd geknoeid wordt met de vei-

Twintig peseta 

Nooit voorheen kwamen zoveel kinderen zich melden voor de 
kinderoppas. Zij maakten er de hele namiddag een bont festijn van, 
met als apoteose een heuse opvoering van een nieuw toneelstukje 
rond het tema Lente. 

m mOLGENS de nooit genoeg 
^m geprezen dikke Van Dale 
^ betekent itet woord attri

buut een „zaak die op grond 
van een bepaalde traditie aan 
de voorstelling van een begrip 
als karakteriserend kenteken 
wordt verbonden". 

Van de Volksunie-kongres-
sen en -meetings zijn de mand
jes een attribuut. In hun dagda
gelijkse doen liggen ze opge
borgen in een kast van de 
dienst t>oekhouding op het Bar-
rikadenplein. Bij gelegenheid 
van een grote VU-vergadering 
worden ze te voorschijn ge
haald. Ze nemen een belangrij
ke plaats in op de checklist die 
overlopen wordt vóór iedere 
belangrijke partijmanifestatie. 

Wat de koperen schaal is in 
de kerk, zijn de mandjes op de 
meetings. Ze dienen om geld op 
te halen. Ze zijn gemaakt in 
barmhartig materiaal en in on
barmhartig formaat. Hun breed
te en diepte Is er op berekend, 
heel veel bankbriefjes te bevat
ten. Ze zijn echter geluidloos. 
Wie zich van de omhaling af
maakt met een enkele frank, 
valt niet rinkelend door de 
mand. 

Het behoort tot de riten van 
de partij, de omhaling te laten 
houden door parlementsleden 
en ander hoog volk. Het ver
moeden is gewettigd dat dit ge
bruik ontstaan is om de Hoog
ste Partijkaders er toe te ver
plichten, diep in de portefeuille 
te tasten. Het eerste briefje dat 
in de mand terecht komt, zicht
baar voor alle omzittenden, 
stamt immers van henzelf. 
Voorzien van deze handgift be
ginnen ze dan hun tocht van rij 
tot rij, van stoel tot stoel. Ken
ners van de werkelijkheden des 
levens, zoals Hugo Schiltz, ver
zuimen nooit om met het mand
je de bar aan te doen. De toog is 
altijd goed voor enkele dozijnen 
deelnemers die de loop der din

gen volgen van bij de bron. Het 
genoten vocht stemt hen mild. 
Zodat zij, alhoewel een minder
heid, het eindbedrag van de 
omhaling sterk beïnvloeden. 

De omhaling verleden zondag 
bracht 106.170,50 fr. op. Met 
tweeduizend aanwezigen bete
kende dat zo 'n 53 fr. gemiddeld 
per kop. Zonder rekening te 
houden met vreemd geld. 

Want Vlaanderen zendt zijn 
zonen (en dochters) uit. Wan
neer die dan terug naar het 
vaderland komen, zijn ze soms 
nog voorzien van buitenlands 
geld, doorgaans pasmunt die 
de moeite van een tocht naar de 
bank niet loont. Maar die handig 
Is bij een omhaling. 

Ditmaal lagen er In de mand
jes: 20 peseta's, 1.100 lire, 
1.050 dinar, 1 dollar, 10 shil
lings en 10,20 Franse franken. 
Wisselgeld. Plus toch enkele 
briefjes: 110 mark, 5 pond, 10 
gulden en 5 Zwitserse franken, 
samen goed voor zo'n 2.800 fr. 

Het lentefeest viel op Palm
zondag. Had het na het einde 
van de Paasvakantie gekomen, 
dan zou de post „vreemde de
viezen" waarschijnlijk groter 
geweest zijn. 

was. De Volksunie blijft dan ook 
gekant tegen het behoud en de 
uitbreiding van het kruisraketten
arsenaal. (...) 

Wij blijven bij de eis dat uitein
delijk alle kernwapens en chemi
sche wapens buiten de wet wor
den gesteld en verdwijnen, terwijl 
ook de zg. konventionele bewa
pening aan een gelijke afbouw in 
Oost en West moet onderworpen 
worden. 

Wapenhandel. — Een Belgi
sche bijdrage tot vrede en ontwa
pening zou onmiddellijk moeten 
en kunnen geleverd worden door 
het stopzetten van de medewer
king aan de wapenhandel naar 
het Midden-Oosten en naar ande
re spanningsvelden in de wereld. 

Het is een regelrechte schande 
dat, maanden na het uitlekken 

maatschappij terug inneemt. 
Nogmaals breek ik een lans voor 
het in eer herstellen van het ge-
schiedenisondenwijs. 

Jongeren. — De Volksunie 
moet jong zijn, fris, nonkonformis-
tisch, geestelijk borrelend en vol 
verbeeldingskracht. Ze moet 
plaats bieden aan jongeren met 
talent, ook wanneer straks de lijs
ten worden opgesteld. (...) 

Ik herhaal hier en nu plechtig 
het aanbod dat ik reeds in januari 
deed. (...) Wij hopen en wij vragen 
en wij verwachten trouwens dat 
de jongere generatie, die afge
haakt heeft van de politiek, wij 
hopen en verwachten dat de jon
ge generatie mee wil werken aan 
onze toekomstpolitiek die uitzicht 
biedt op een rechtvaardiger maat
schappij en een betere wereld. 

Het feest is voorbij: iedereen schuift naar de ingang, de tientallen 
afdelingsvlaggen aan de balkonreling worden losgemaakt, de leden 
van het partijbestuur glunderen. 
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Nieuwe gegevens over de financiering 
van Nationale sektoren 1979-1986 

Elk Vlaams gezin 
betaalt 32.000 fr. meer 
dan een Waals 

Het heeft lang geduurd vooraleer we de aktuele cijfers konden bemachtigen 
over de aktuele stand van uitvoering en verbintenissen in de nationale sektoren. 
De ons meegedeelde cijfers ingevolge onze parlementaire vraag aan de minister 
van Ekonomische Zaken zijn verbijsterend. 

Een elementaire berekening toont aan dat elk Vlaams gezin 32.000 fr. meer zal 
moeten bijdragen voor de nationale sektoren dan een Waals gezin of de 
Belgische rechtvaardigheid. 

IN tabel-1 worden bedragen ge
geven van de totale vastleg
gingen voor de nationale sek

toren ten laste van de nationale 
begrotingen. 

Hieruit blijkt dat Vlaanderen 
slechts 48,6 % ontvangt tegen
over 51,2 % voor Wallonië. Het 
gaat hierbij echter slechts enkel 
over de kredieten voorzien in de 
budgetten van 1979 tot 1985 en 
de gedebudgetteerde middelen 
van 1979-1986 gefinancierd door 
de nationale maatschappij voor 
de herstrukturering van de natio
nale sektoren. Bij deze cijfers 
wordt geen rekening gehouden 
met de middelen uitgegeven en 
voorzien in het nationaal solidari
teitsfonds, noch met de 30 miljard 
leningsmachtiging toegekend 
aan Belgin en waarvoor de staats
waarborg is verleend. 

Sinds het staalakkoord van juli 
1983 werd het begrip regionaal 
aanrekenbare middelen inge
voerd. De Volksunie heeft steeds 
gesteld dat dit akkoord een on
ding was en zeer nadelig voor 
Vlaanderen. 

Na de goedkeuring van het 
plan Gheyselinck voor de KS blijkt 
duidelijk de juistheid aan van 
onze stelling. 

Van de totale regionaal aanre
kenbare vastleggingen zullen er 
78,7 % door Vlaanderen dienen 
gedragen te worden en slechts 
21,3 % door Wallonië. 

Een Vlaams gezin 
betaalt 32.000 fr. 
meer 

Wanneer we weten dat Vlaan
deren 57 % (1) van de belastin
gen betaalt en Wallonië slechts 
31 % (1)dan kan men hieruit een
voudig afleiden dat Vlaanderen 
van de totale nationale vastleg

gingen 228,38 miljard zal betalen 
en Wallonië 124,2 miljard. Deze 
cijfers gevoegd bij de regionaal 
aanrekenbare vastleggingen ge
ven ons de totale bedragen die 
door de Vlaamse respektievelijke 
Waalse belastingbetaler zal wor
den gedragen. 

Dit geeft ons dus per Vlaming: 
328.444 miljoen : 5.676.194(1) = 
57.863 fr. en per Waal 151.347 
miljoen : 3.206.165 (1) = 47.204 
fr. 

Hetzij een verschil van 10.759 
fr. per Vlaming of meer dan 
32.000 fr. per gezin! 

Tabel 1 en 2 samen geven het 
totaal van de bedragen die voor 
de nationale sektoren werden 
vastgelegd door de nationale re
gering over de periode 1979-
1986. Het is onvoorstelbaar dat 
voor deze sektoren alleen reeds 
meer dan 500 miljard werd vast
gelegd of 150.000 fr. per gezin! 

Tabel 3 geeft een overzicht van 
de toegekende staatswaarborg 
per gewest in de nationale sekto
ren. Hieruit blijkt dat ook hier in 
Vlaanderen slechts 40 % werd 
toegekend tegenover 60 % in 
Wallonië of de gelijke behande
ling op z'n Belgisch. 

Er is nog meer 
Wanneer we nagaan welke 

middelen via het nationaal solida
riteitsfonds aan de gewesten wer
den toegekend, buiten de natio
nale maatschappij, via de begro-
tingstransferten van Ekonomi
sche Zaken voor 1985-1986-
1987, komt men tot even 
verbazende resultaten zoals blijkt 
uit tabel-4. 

(1) Belastings- en bevolkingscijfers vol
gens het senaatsverslag van 25 maart 
1987 over de begroting van de dotaties 
1987. 

£/Y... WAT ZOU je UfTEf^. 

Voor de jaren 1985-1986-1987 
krijgt Vlaanderen dus 21 % uit het 
nationaal solidariteitsfonds tegen
over 79 % voor Wallonië. 

Via de belastingen betalen de 
Vlamingen ook hier 57 % van het 
totaal of 19.043 miljoen. 

Demagogie 
Het is dus zeker niet VU-voor-

zitter Gabriels die demagogie ver
koopt wanneer hij stelt dat de 
Vlamingen zwaar misdeeld wor
den door KS- en CS-akkoorden 
maar wel de eerste minister die 
beweert dat Vlaanderen en Wallo
nië gelijkberechtigd worden bij de 
behandeling van de nationale 
sektoren. 

Wij hopen dat deze verhelde
rende cijfers kunnen bijdragen tot 
een beter begrip over wat gelijk
berechtiging voor deze CVP-PW 
regering betekent! 

André Geens 

Totale stand van de nationaal aanrekenbare vastleggingen voor de 
nationale sektoren 1979-1987 

Vlaanderen Wallonië 
Staal 44.632,5 186.521,7 
Steenkool 83.236,6 9.049,1 
Tekstiel 28.713,8 6.940,7 
Scheepsbouw 38.059,8 208,-
Holglas 1.036,7 2.343,3 

Totaal 194.679,4 205.062,8 
(48,6 %) (51.2 %) 

Brussel 
— 
— 

924,3 
— 
— 

924,3 
(0,2 %) 

in miljoen fr. 
Totaal 

230.154,2 
92.279,7 
36.579,-
38.267,8 
3.380,-

400.666,7 

Totale stand van de regionaal aanrekenbare vastleggingen voor de 
nationale sektoren 1979-1986 

Vlaanderen Wallonië 
Staal 700,- 26.850,-
Steenkool 98.364,-
Tekstiel -
Scheepsbouw 907,1 
Holglas 93,1 291,2 

Totaal 100.064,2 27.141,2 
(78,7%) (21 ,3%) -

3 _.. 

Brussel 
— 

98.364,-
— 

907,1 
— 

in miljoen fr. 
Totaal 

27.550,-

384,3 

127.205,4 

Totale toegekende staatswaarborg voor de nationale sektoren 
1979-1986 

in miljoen fr. 
Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal 

Staal 
Steenkool 
Tekstiei 
Scheepsbouw 
Holglas 

Totaal 
(40 %) 

Regionale vei 
teitsfonds vo 

Staal (1) 
Steenkool (2) 
Tekstiel 
Scheepsbouw 
Holglas 

7.969,-

4.567,-
13.438,8 

657,-

26.631,8 
(59,7 %) 

deling van de 
or 1985-1986 

37934,-

946,-

853,-

39.723,-
(0,3 %) 

verrichtingc 
•1987 

Nationale Sektoren 
Vlaanderen 

4389,5 
500,-
828,-

1.330,9 

Wallonië 
26.155,-

207,-

- 45.903,-

144,8 5.637,8 
13.438,8 

- 1.500,-

144,8 66.499,6 

!n op het Nationaal Solidari-

in miljoen fr. 
Brussel Totaal 

- 30.544,5 
- 5 0 0 , 
- 1.035,-
- 1.330,9 

Totaal 33.410,4 7.048,4 26.362,- -
(21 %) (79 %) 

(1) Het gaat hierbij om de kost van de konventles van 1979 en 1981 voor de 
herstrukturering van de staalnijverheid en Cockerill-Sambre alsmede de 9 
miljard voor de brugpensioenen toegekend aan C-S en de indexeringen en 
diverse vastleggingen voor andere staalbedrijven. 

(2) De globale vastlegging voor KS bedraagt 4,5 miljard maar op de begroting 
1987 is slechts 500 miljoen voorzien. 

Teteks 

De rest van het nieuws van 
één week — dat geen plaatsje 
vond op onze andere bladzij
den — brengen wij uitzonder
lijk in deze teleks-rubriek, die 
doorgaans is voorbehouden 
aan berichtjes uit het bruisen
de sociaal-ekonomische le
ven. 

• De voorzitter van de 
Vlaamse regering, Gaston 
Geens, is niet bepaald een 
gezelligfieidst}eest. Ingewij
den vertrouwden ons onlangs 
toe dat zelfs hartelijk lachen 
een menselijke eigenheid is 
die hem vreemd blijft. Geens' 
chagrijnige reaktie op de voor
dracht van VU-raadslid Jean 
Duijssens tot burgemeester 
van Voeren, was daar nog 
maar eens een pijnlijk bewijs 
van. Gelukkig voor Geens, 
heeft het Voerense CVP-
raadslid Huub Broers zichzelf 
nu opgeworpen dis „informa
teur". 

H Ook deze week lekten weer 
nieuwe feiten uit over de Belgi
sche wapenhandel naar aller
lei landen-in-oorlog of naar 
landen waarvoor een emtiargo 
geldt. Zo zou uit een intern 
doeane-rapport blijken dat de 
luchthaven van Oostende de 
voorbije maanden als draai
schijf voor de eksport van wa
pens heeft gefungeerd. Het 
wordt echt de hoogste tijd dat 
de parlementaire onderzoeks-
kommlssies aan de slag gaan. 
Dat lang niet iedereen opgeto
gen is met zo'n onderzoek 
werd vorige week duidelijk in 
de Kamer: bij de stemming 
over het principe van de op
richting van een parlementaire 
onderzoekskommissie stem
den de meeste franstaiige par
lementsleden tegen of drukten 
op het knopje „onthouding". 
Ook de leden van de „progres
sieve" PS! 

• De berging van het ram-
penschip Herald of Free En
terprise heeft ernstige vertra
ging opgelopen door het 
stormweer tijdens het week
einde. Toch werden nog tien
tallen stoffelijke overschotten 
van slachtoffers uit het wrak 
gehaald. Anderzijds raakten 
vier leden van de Civiele Be
scherming, die een aange
spoeld vat uit het schip optil
den, gewond toen de giftige 
inhoud vrijkwam. Naar verluidt 
zijn er nog meer van deze 
gevaarlijke vaten uit het schip 
verdwenen, zodat het gevaar 
blijft bestaan. Miet Smet doet 
er dus goed aan zondag geen 
paaseieren te gaan zoeken op 
het strand van Knokke. 

• Tijdens het jaarlijks kon-
gres van Vlaanderens grootste 
kuituur- en strijdvereniging, 
het Davidsfonds, werd nog
maals gewezen op belang van 
het Memorandum aan de 
Vlaamse partijen zoals opge-

(lees door biz. 7) 
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Fraktievoorzitter Hugo Coveliers: 

19 Onkunde oorzaak 
van verloedering" 

Hoe chaotisch de parlementaire werl<zaamheden vorige weel< verliepen, 
verneemt u elders op deze bladzijde. Gevolg hiervan was, dat alle debatten 
eigenlijk in de l<iem gesmoord werden. Ook al door de nietszeggende of 
ontwijkende antwoorden van de regering. 

Toppunt hiervan was zeker het,,antwoord" op de vraag van Hugo Schiltz naar 
het vertxxl om een informatiebrochure van de Vlaamse regering in onze 
ambassades en konsulaten te verspreiden. Er kwam helemaal geen antwoord... 

ZOWAT alle dossiers die 
deze regering vcxir zich 
blijft uitschuiven of afwen

telt naar managers a la Gheyse-
Knck, kwamen aan de orde. Te 
t)eginnen uiteraard met Happart. 

De vele spekteprikken van Jo-
han Sauwens resulteerden dan 
toch eindelijk in een lichtpuntje. 
Enkele opg^utte, even „verlich
te" CVP'ers dienden een gemoti
veerde motie in om de afzetting 
van Happart te eisen. Hoe dit 
initiatief onthaaM werd In hun 
fraktie. is een boeiende vraag. 
Maar nog boeiender is de vraag, 
wat de CVP op 7 mei gaat aan
vangen met deze motie. Stem
men of... VandenUussche ? 

Even grotesk 
Minder sp^dakulair maar zeker 

even grotesk is de komedie die de 
CVP opvoert rond de militiewet
geving. 

In de Senaat keurde ze — on
der voorbehoud — de regerings
wijzigingen goed. De amende
menten van de VU-fraktie, groten
deels gojnspiieerd door de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen, 
werden verworpen. De verant-
woordeiipdieid kwam bij de lo
merieden te liggen. 

Uiteraard hernamen hier Julien 
Desseyn en zqn kollega's de 
amendementen. Deze druk deed 
de CVP zwichten. Ze nam de VU-
initiatieven letterlijk over. Gevolg: 
het militiedossier belandt op
nieuw op de regeringstafel. 

Totaal in het vage blijven de 
regeringsinzKhten met betrek
king tot de Kempische Steenkool
mijnen. Niet wat tietreft de af-
bciuw en de sluiting; hierover liet 
premier Martens niet de geringste 
twijfel t)estaan. Wel wat betreft de 
waarborgen voor de noodzakelij
ke tewerkstellings- en omschake-
lingspolitiek. „Een en ander 
maaict van de rekonversie", aldus 
Hugo Schiltz, „een stelsel van 
vergulde werkloosheid zonder uit
zicht". 

Voordien had Jaak Gabriels — 
helaas dus zonder gevolg — in
dringend gepleit voor een herzie
ning van de regeringsplannen en 
om meer tijd en middelen ter 
beschikking te stellen voor een 
konkrete omschakelingspolitiek, 
,,waarbij ditmaal de nationale so
lidariteit voor Limburg en Vlaan
deren mag opgeëist worden". 

„Solidariteit" 
„Reeds jaren betaalt Vlaande

ren voor Wallonië. Het bruto re
gionaal produkt van Wallonië be

draagt slechts 82 % van het 
Vlaamse. Het gemiddeld inkomen 
van Wallonië bedraagt evenwel 
98,2 % van het Vlaamse. Vlaan
deren past dus bij. Toch zouden 
we het woord solidariteit niet mo
gen uitspreken!" Ondertussen 
wordt wel geduld dat de Walen bij 
het RTT-kontrakt nieuwe aanma
tigende eisen op tafel gooien en 
dat de militaire bestellingen ten 
gunste van Wallonië worden 
dooreengeschud. „Alleen een 
globale en reële bevoegdheidsde-
legatie kan een doeltreffende 
Vlaamse inbreng verzekeren en 

H. Schiltz: „Rekonversie staat voor de Volksunie niet gelijk met een 
stelsel van vergulde werkloosheid zonder uitzicht." 

Vleugellam 
OfiÖANISEER |e werk 

cbaotischj ett ]« raag 
op twee oren sfaperi: 

|9 schiet helemaaj niet op, hoe 
tm4 j© «r ook t^er» aangaat. 
|e faöfit vteügefl:ffl« ön 'm e«5-
ivime-dm pakt em meet |e 
werk over. 

Dat is het zo oogeveer, waar 
de ksmèr vorige »«ek tjteek 
op aart te styr«n- £8ft organl-
«aM© om bij te wonen. Een 
overtaden aóenda;. Vergade-
T'mg^n pten&ff en 'm kommis* 
siés, kriskr?^ door mekaar» 
Met als gevolg dat het parIs-
tnerrtaire werk m mineur ver
liep. De regering c^'geen «»-
kef ogenbljk kon verontrusten. 
„Door de slechte organisatie 
is voorzitter Defralgne rn feite 
een ob^kHeve tjondgenoot 
van zijn partijgenoot öol, die 
voor nieuwe volmachten 
pleit." 

2a stetde Netly Maes het, 
dl© namens haar fraktie 
scherp protesteerde. Zetten 
we samen met haar de potsier-
iljke agenda van v o r i ^ week 
eens op een rijtje. 

Dinsdag-voormiddag. Vier 
kommissies vér^ti^óen. Fi
nanciën, Volksgezondheid en 

InfrastrMktysjr op 
derwî js in beslote 
de laatste vüimt 
{een stapel van i 
ochtendpostbezr 

a-
m 

N. Mami „Doof ée siechtA 
organi$£itie van hetparfetmn-
tair werk is voorzitter D&frai' 
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de Limburgse mijnwerkers ge
ruststellen. Zolang hieromtrent 
geen duidelijkheid bestaat, heb
ben de protesterende mijnwer
kers gelijk." 

Aldus besloot een erg emotio
nele Schiltz zijn toegevoegde in
terpellatie over de Limburgse mij
nen. Daags nadien kreeg de ge
wezen VU-voorzitter overigens 
onrechtstreeks gelijk van vice-
premier Gol, die de Walen waar
schuwde voor federalisme omdat 
zij dan minder geld zouden krij
gen. 

Verdorie veel 
Voor het overige zorgde het 

intervieuw van de Waalse liberaal 
voor een heuse steen in de politie
ke kikkerpoel. De kamer wijdde er 
een aparte zitting aan. Daarbij 
hield IHugo Coveliers een stevig 
pleidooi voor de parlementaire 
demokratie. „De verloedering 
van de staat is niet het gevolg van 
een gebrekkige werking van het 
parlement, maar wel van de ijle 
beloften en de onkunde van de 
regering." De Voerense mallemo
len en het RTT-kontrakt zijn er 
slechts twee voorbeelden van. 
Maar ook nu wist Martens de vis 
te verdrinken, blafte Vanden 
Brande heel eventjes zonder echt 
te bijten... De franstalige gezags
dragers mogen in dit land verdo
rie veel. (j.a.) 
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Sociale verkiezingen in KS: 

ACV afgestraft 
voor rol in sluitingsplan 

De sociale verkiezingen in KS hebben ciuidelijl< gemaakt dat de mijnwerkers 
ziet) alvast geen oor laten aannaaien. Het ACV, dat in het slepende mijnkonflikt 
de zijde van de regering en van Gheyselinck gekozen heeft, kreeg het deksel 
op de neus en verloor 19 sindikale mandaten. Het ABW, kon zich handhaven 
dankzij de strijdbare opstelling van een kern van afgevaardigden en militanten, 
vooral in het Genkse. Het ACLVB won maar liefst 9 mandaten, 7 ervan in Eisden. 
Jean Ooms en Mimoun Honna, beiden geportretteerd in recente VNOS-
uitzendingen konden elk rekenen op meer dan duizend stemmen. 

W INST en verlies bij deze 
sociale verkiezingen 
werden in de eerste 

plaats bepaald door de opstelling 
van de afgevaardigden in het so
ciaal konflikt. 

In Genk won de harde ABVV-
kern. In Eisden schaarden de 

mijnwerkers zich achter het Mijn
werkersfront. Dit laatste kan er 
rekenen op een absolute meer
derheid in de ondernemingsraad, 
die sindikale afvaardiging en het 
komitee voor Veiligheid en Ge
zondheid. De boodschap is dui
delijk, de mijnwerkers willen hun 
werk behouden en geloven niet in 

In naam van de mijnen 
Tweede lijst 

(vorig totaal 31.100 fr.) 
D. Van Putten, Stabroek 1 000 fr. 
H. Hollanders, Gent 1000 fr. 
A. Vandaele, Brussel 1000 fr. 
M. De Langhe, Oudenaarde 1 000 fr. 
O. Laga, Oostende 1000 fr. 
L. Vanderstraeten, Brussel 500 fr. 
LVDV, Antwerpen 1000 fr. 
J. Devise, Maasmechelen 500 fr. 
J. Bogaert, Veldegem 500 fr. 
H. Van Harte, Kortrijk 100 fr. 
G. Lefever, leper 5.000 fr. 
VU-Heusden-Zolder 2.500 fr. 
Van Goethem, Hekelgem 1 000 fr. 
L. De Munck, St.-Gillis-Waas 500 fr. 
C. Myny, De Panne 2.000 fr. 
Ghysels, Bredene 2.000 fr. 
H. Mertens, Mechelen 2.000 fr. 
C.B., Mortsel 500 fr. 
A. September, Opwijk 500 fr. 
E. Vandewalle, Izegem 400 fr. 
W. Claykens, Heverlee 300 fr. 
Totaal 2de llist 24.300 fr. 

Algemeen totaal 55.400 fr. 

II bedrag op rekeningnummer 
435 - 0271521 - 01 van de VOLKSUNIE VZW, 
BARRIKADENPtEIN 12, tOÖO 8RUSSEL, 

met vermelding „IN NAAM VAN DE MMNEN". 

de goede nieuwsshow die dage
lijks o.a. door het ACV over de 
media wordt uitgegoten. 

Voorlopig vangen ze echter 
bot, zowel bij Martens als bij 
Gheyselinck. Beiden hebben her
haalde malen te kennen gegeven 
dat ze het been stijf zullen hou
den: de mijnen moeten dicht. 

Geschoicte 
Gabriels 

In een persmededeling heeft 
voorzitter Jaak Gabriels zijn 
diepe verontwaardiging uit
gesproken over het wansmake
lijke en buitensporige optreden 
van sommige rijkswachters in de 
nacht van maandag op dinsdag 
l.l. te Eisden. 

Jaak Gabriels: ,,I-let doelbe
wust en hoogst agressief versto
ren van een religieuze plechtig
heid kan best de vergelijking met 
de repressieve metodes van een 
diktatoriale politiestaat door
staan. Het feit dat zelfs de schoe
nen van de gelovigen op het dak 
gegooid werden, getuigt van een 
elementair gebrek aan eerbied 
voor een godsdienstige overtui
ging. Ik walg van deze onaan
vaardbare en gevaarlijke razzia 
en betuig mij solidair met allen 
die zich oprecht geschokt voelen 
door dit erg beschamende ge
drag!" 

Voorzitter Gabriels zal de rege
ring over het incident interpel-
leren. 

Een afvaardiging van de Lim
burgse kompels kreeg een ere
plaats op de VU-lentedag zondag 
te Brussel. De mijnwerkers weten 
nu dat de VU echt aan hun zijde 
staat in de strijd tegen het plan-
Gheyselinck! 

Hierbij, zo ziet het er naar uit, hei
ligt het doel de middelen. 

Zwijgen en kloppen 
Uit het antwoord van Martens 

op de, overigens zeer degelijke 
en gestoffeerde interpellaties van 
Jaak Gabriels (en aansluitend 
Vanvelthoven en Dhoore) mogen 
we afleiden dat voor hem de zaak 
afgehandeld is. 

De regering blijft bij haar 
beslissing en op vragen naar de 
inbreng van de nationale rege
ring in het rekonversieproces in 
Limburg werd niet geantwoord. 
Die inbreng zal bijgevolg nihil 
zijn. 

Tegelijkertijd stellen we vast 
dat de rijkswacht aan de mijn-
poorten steeds brutaler optreedt. 
Volgens het Mijnwerkersfront 
werd vrijdag jl. op de stakers ge
schoten. Maandagnacht ver
greep de rijkswacht zich aan de 
hele buurt rond de mijn te Eisden 
en viel ze binnen in een moskee. 
Het rijkswachtoptreden rond de 
mijnen heeft altijd al racistische 
trekken vertoond. 

28 april! 
KS-baas Gheyselinck heeft 

zich na de sociale verkiezingen 
ingebunkerd. Hij weigert met de 
nieuwe vakbondsafgevaardigden 
te praten. Uit angst wellicht, want 
met de verkiezing van de strijd
baarsten zal hij het niet meer zo 
gemakkelijk kunnen bakken dan 
met de vorige ploeg. 

Op die manier kan het konflikt 
aanslepen, In alle geval tot 28 
april. Ten laatste op die dag zul
len de mijnwerkers hun keuze 
moeten bekend maken: premies 
of werk in het Westen. 

Of daarmee het verzet zal uit
doven is onwaarschijnlijk. Het 
einde van de Limburgse tunnel is 
dan nog niet in zicht. In dit geval 
is die tunnel een mijnschacht: 
zwart en ...broeierig warm! 

Teleks 
vervolg van pag. 5 

steld door het Overlegcentrum 
van Vlaamse Vereniging 
(OW), het zg. Masterplan. Dat 
nota bene door de Volksunie 
wordt onderschreven. De DF-
sekretaris-generaal schoot 
met scherp op de BRT, maar 
wees eveneens op de gevaren 
van een kommerciële televi
sie. 

• De PVV-jongeren van hun 
kant pikken de autoritaire op
vattingen van vice-premier 
Gol niet en beschuldigen deze 
(frankofone) liberaal van „Le 
Pen-isme". 

• B'mnen de kristelijke familie 
zit het ook al niet pluis. Een 
onbekend PSC-kamerlid had 
het idee opgevat om alle ,,kris
telijke" parlementsleden sa
men te brengen met kardinaal 
Danneels. Daartoe had zij alle 
gekozenen-des-volks uitgeno
digd. Slechts 13 parlementai
ren reageerden positief op 
deze invitatie. Merkwaardig 
daarbij was dat er welgeteld 
slechts één CVP-er aanwezig 
was. Manu De Sutter (die 
eveneens bekendheid geniet 
als jury-lid bij allerlei Miss-ver-
kiezingen); dit was net zoveel 
als Agaiev en de PS. De SP-
en PflL-delegatie was dubbel 
zelfs dubbel zo sterk! (Moge
lijks geïnteresseerde W-man
datarissen waren weerhouden 
door het Lentefeest.) Merk
waardig was ook dat deze top-
monseigneur zei dat de Kerk 
geen standpunt zal innemen 
over het betwiste abortus-
voorstel. 

• Tot slot noteren we nog dat 
de Raad van State zich verzet 
tegen de met veel poeha aan
gekondigde ,,overheveling" 
van het Studiecentrum voor 
Kernenergie naar de Vlaamse 
gemeenschap, dat het Hof van 
Kassatie Nothomb en Hap
part in het ongelijk heeft ge
steld, dat de Britse kroonprins 
Charles afziet van zijn rijks-
toelage en het voortaan zal 
zien te rooien met de op
brengst van zijn eigendom
men, dat ex-Ecolo-Europarle-
mentslid Fran9ois Roelants 
toetreedt tot de Europese Vrije 
Alliantie (waarvan de VU de 
drijvende kracht is), dat de 
Sovjetunie eindelijk toch gratie 
zou willen verlenen aan de 92-
jarige Rudolf Hess, dat ook 
Willebroek met ernstige vergif
tigde bodemverontreiniging 
kampt, dat de Vlaamse mode
ontwerpster NIna Meert in 
Monte Carlo bekroond werd 
met de hoogste onderschei
ding in deze discipline, dat het 
vandaag (donderdag) sekreta-
ressendag is (niet te verge
ten!) en dat het ooit nog wel 
eens lente zal worden... 

• En ondanks alles wensen 
wij U toch van harte een Vro
lijk Paasfeest, namens de 
hele WIJ-redaktieploeg. 
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„Verkeersveiligheid" hield eerste 

Vlaamse dag voor 
Verkeersopvoeding 

De vzw-Verkeersveiligheid opgericht door VU-schepen van Verkeer Mark 
Huys (Sint-Niklaas) hield op woensdag 8 april haar eerste themadag rond ver
keersopvoeding. 

Volgens voorzitter Huys was zulke themadag noodzakelijk omdat in de hui
dige verkeersfilosofieën de verkeersmens te weinig aan bod komt. Momenteel 
is de gangbare opvatting nog steeds: pas de verkeersruimte aan de mens aan, 
en het aantal ongelukken zal dalen... 

N A ruim tien jaar is gebleken 
dat deze filosofie welis
waar de verkeersleef-

baarheid in onze steden en ge
meenten heeft verhoogd, maar 
dat de verkeersveiligheid niet 
verhoogde en de verkeersonvei
ligheid niet afnam. 

Op de themadag poneerde 
voorzitter Huys in zijn inleiding 
een andere weg: de kans geven 
aan de verkeersopvoeders om 
een adekwaat remediërings-
systeem uit te bouwen. Om dit te 
kunnen realiseren zijn eerst en 
vooral opzoekingen nodig over 
de mens in zijn relatie tot het ver-
keersmilieu en de andere ver-
keersdeelnemers. 

Amateuristisch 
Politiekommissaris Stabel van 

Edegem gaf vervolgens een over
zicht van hoe het met de 
verkeersopvoeding in Vlaande
ren gesteld is. Twee hoofdaksen
ten vallen op: 1. dat de politie de 
belangrijkste verkeersopvoeder 
blijkt te zijn en 2. dat verkeersop
voeding nog steeds amateu
ristisch wordt aangepakt. 

Na de projektie van de diafilm 
„Leven op twee wielen", gereali
seerd door het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas, naar een scenario 
van schepen Huys, belichtte in-
spekteur Van Landeghem het 
verkeersopvoedingsmodel van 
Nieder-Sachsen (West-Duits
land). 

Een vergelijking tussen het 
Vlaamse en Duitse model wees 
terecht op een ongeordende 
struktuur in Vlaanderen, een ge
brek aan initiatief bij de overheid, 
en een schrijnend gebrek aan 
koórdinatie tussen de verschil
lende initiatieven. De meeste ini
tiatieven komen vanuit de basis, 
maar worden niet gekoördineerd 
door de hogere overheid. 

Prof. J. Pauwels van het insti
tuut L.0. van de KUL kwam 
tenslotte zijn onderzoeksprojek-
ten naar de vaardigheid van de 
jonge fietsers bespreken. 

Verlceersopvoeding 
De themadag werd afgerond 

door een panelgesprek met be
kende verkeerspeciallsten zoals 
mevr. A. Van Mechelen en R. 
Van Meir, en dhr. G. Vervust (Kijk 
uit) en V. Ketelsleghers (ver-
keerspedagoog). 

De 120 aanwezigen kwamen 
uit heel het Vlaamse land. In to
taal weren 47 gemeentebesturen 
vertegenwoordigd. ,,Verkeersvei
ligheid" heeft, als resultaat van 
de themadag, de volgende reso
luties aanevaarrd: 

1. De huidige lesgevers van het 
politiekorps moeten beter peda
gogisch worden opgeleid. 

2. Elke gemeente zou moeten 
beschikken over de elementaire 
noodzakelijke middelen voor een 
optimale verkeersopvoeding: 
— een uitgeruste verkeersklas 
— een set dia's over verkeers
reglement en verkeersgedrag 
— een fietspark 
— een looppark 
— een training op de openbare 
weg (voor voetgangers en 
fietsers). 

3. Er moet dringend werk wor
den gemaakt van een verkeers-
opvoedkundig model, dat er als 
volgt zou kunnen uitzien: 
— de leerkrachten belast met 
verkeersopvoeding moeten de
gelijk worden opgeleid in de nor-
maalschool en via bijscho

lingsprogramma's. 
— verkeersopvoeding moet als 
vak worden gegeven van de kleu
terklas tot 18 jaar. 
— per school moet een ver-
keersveiligheidsverantwoorde
lijke worden aangesteld, belast 
met de koördinatie van alle initia
tieven op gebied van verkeersvei
ligheid. 

4. Er moet dringend financiële 
ruimte komen voor onderzoeken 
naar de faktoren die het verkeers
gedrag bepalen. Uit de resultaten 
van deze onderzoeken moeten 
remediëringssystemen worden 
opgesteld die als basis kunnen 
dienen voor de programma's ver
keersopvoeding voor kinderen én 
volwassenen. 

Schepen M. Huys: „Verkeers
ruimte aanpassen aan de mens, 

niet omgekeerd..." 

Slagltracht 
Verkeersveiligheid is een vzw 

opgericht voor gemeenten en ste
den met als doel alle bestaande 
initiatieven te koördineren en 
nieuwe initiatieven te stimuleren. 
Hoe meer leden de vereniging 
heeft, des te groter wordt haar 
slagkracht, ten voordele van de 
verkeersveiligheid. 

De aansluitingsprijs bedraagt 
0,50 fr. per inwoner. Individuele 
leden kunnen aansluiten aan 200 
fr. per jaar, en verenigingen aan 
500 fr. Inlichtingen: Grote Markt 
1, 2700 Sint-Niklaas, tel. 
03/777.84.00. 

MER-voorstel verworpen 

Vlaams TGV-verzet 
in Straatsburg 

Het Europees Partement kemée veiied&n week 
het verslag van de Duttse kristendemökram Haff-
nmnrt go&d imake het vervoersinfraMmktaurte-
tekf. De Votksunfe-Bufopmiementsieden Willy 
Kuljlpem en Jaek Vmdemeu^>röifcke dienden 
terzake een zestal amendementen in, die echter 
niet werden aartgenomen. 
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Na Tsjernobyl 
I N de loop van de komende tlental-
' len jaren zullen ongeveer 1000 
inwoners van de Europese Gemeen
schap overlijden aan kanker die werd 
veroorzaakt door de nukleaire 
neerslag afkomstig van de ramp met 
de atoomcentrale te Tsjernobyl". Dit 
wordt voorspeld door een groep van 
Britse deskundigen in een rapport in 
opdracht van de Europese Kommis
sie opgesteld. 

Volgens de experts kunnen de stra
lingen die na het ongeluk zijn vrijge
komen verschillende soorten kanker 
verwekken waan/an sommige niet do
delijk zijn. Het rapport voorziet 2000 
gevallen van schildklierkanker waar
van ongeveer 5 % dodelijk zou kun
nen zijn. 

De neerslag uit Tsjernobyl heeft de 
hele Europese Gemeenschap getrof
fen maar is bijzonder hoog geweest 
in Duitsland, Italië en Griekenland. 

De deskundigen schatten dat de 
kontrolemaatregelen en het vertxxl 
op de verkoop van bepaalde le
vensmiddelen die door de regeringen 
werden genomen het stralingsniveau 
dat door de bevolking van de EG 
werd geabsorbeerd met ongeveer 5 
% heeft verminderd. In bepaalde 
streken van de Gemeenschap heb
ben de nationale maatregelen die na 
Tsjernobyl werden genomen het 
besmettingsgevaar met 50 % kunnen 
terugbrengen. 

Röntgenfoto's 
y RADITIEGETROUW zamelt Unl-
• cef gebruikte röntgenfoto's in. 

Dit jaar kan dat tussen 21 april en 8 
mei in alle postkantoren. De op
brengst ervan zal besteed worden 
voor de financiering van projekten ten 
bate van kinderen in Afrika. 

Aan deze kombinatie van goed 
werk en milieuvriendelijke opruiming 
kan iedereen meewerken. 

Natuurkampen 
Q E Vlaamse Jeugdbond voor Na-
" tuurstudie en Milieubehoud Na
tuur 2000 die zich reeds 20 jaar aktief 
inzet om jongelui tussen 8 en 25 jaar 
te begeleiden in de natuur biedt op
nieuw een natuurkampenprogramma 
aan. 

Het Paaskamp in de Voerstreek 
van volgende week is volgeboekt 
maar voor juli en augustus, septem
ber en oktober zijn er nog plaatsen 
vrij. Eerstvolgende afspraak is het 
heideweekeinde te Kalmthout (3 tot 5 
juli) en een voettocht door de Arden
nen (11 tot 15 juli). 

Wie het volledig programma wil 
kennen raden wij aan kontakt op te 
nemen met N2000 -sekretariaat, Ber-
voetsstraat 33 te 2000 Antwerpen 
(03/231.26.04). Het loont de moeite! 

Handen uit 
de mouwen 
I N dit Europese Jaar van het Leef-
' milieu zullen door diverse instan
ties ongetwijfeld heel wat ronkende 
verklaringen worden afgelegd en/of 
goedogende folders en publikaties 
worden verspreid, waarin mooie in
tenties en opties over ons milieu- en 
natuurbeleid worden geformuleerd. 
Dit IS begrijpelijk en vaak nuttig van
uit informatief standpunt. 

Maar het sensibiliseren en educe-
ren van jongeren (en van het grote 
publiek) voor de onven/angbare 
waarde van onze natuur en van een 
gezonde en mooie leefomgeving lukt 
nog het best door ze zelf de handen 
uit de mouwen te laten steken in de 
natuur!" 

(Stichting Leefmilieu) 
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Een jaar volksnationale strijd 61/8 

Balten en Lappen in slecht parket 
De strijd die de Baltisctie voll<eren tegen de Russi

sche heerschappij voeren lijl<t wel op het gevecht 
tussen David en Goliath. 

IN september bezoeken enkele 
Letse Amerikanen een kleine 
Amerikaans-Russische kon-

ferentie in de buurt van Riga, 
hoofdstad van de Sovjetrepubliek 
Letland. Zij ervaren dat mensen 
met wie zij in gesprek komen, 
naderhand door de KGB onder
vraagd en in enkele gevallen weg
gevoerd worden. Toch komen 
steeds meer Letten kontakt op
zoeken. Totdat de Russen hen 
laten weten dat ze voortijdig het 
land uit moeten „omdat ze voor 
hun veiligheid met meer kunnen 
instaan". 

Helsinki 
In december richten enkele Let

ten te Liepaja een Helsinki-groep 
op, om de naleving van dit ver
drag te helpen nagaan. Meer in 't 
biezonder willen zij informatie uit
brengen over schendingen van 
mensenrechten met betrekking 
tot het levensrecht der Letse na
tie. Zij richten hiertoe een open 
brief tot hun uitgeweken volksge
noten en ook tot sekretaris-gene-
raal Gorbachev. 

In een brief aan het Centraal 
Komitee van de Kommunistische 
Partij van de Sovjetunie en aan 
dat van de Letse Kommunistische 
Partij klagen zij zeer uitdrukkelijk 
de achterstelling van Letten te
genover Russen op verschillende 
gebieden aan. 

Enkele dagen later wordt Li-
nards Grantins, die als eerste al 
die brieven getekend had, aange
houden. Over zijn huidig lot is 
niets bekend. 

Rouwlinten 
Eesten zijn eigenlijk geen Bal

ten, maar verwanten van de Fin
nen. Wel wordt ook E(e)stland 
een Baltisch land genoemd om
dat het, evenals de echt Baltische 
landen Letland en Litouwen, aan 
de Baltische zee grenst. 

De Vereniging der Eesten in 
België roept 23 oogst uit tot dag 
van de rouwlinten. Hun hoop, dat 
een aantal mensen een zwart lint 
zouden hangen aan huisdeur, wa-
genantenne of arm, blijkt ijdel te 
zijn. 

De Amerikanen leveren in de
cember Karl Linnas uit aan de 
Sovjetunie. Deze Eest zou tijdens 
de oorlog (toen vele Eesten met 
de Duitsers tegen de Russen 
vochten), oorlogsmisdaden be
gaan hebben. Het is mogelijk, 
maar het oorlogsverleden van de 
Vlaamse beweging heeft ons ge
leerd, zulke beweringen met een 
korrel zout te nemen. 

Moestafa Djenulyov is een dis
sident die zich het lot van de Krim-
Tartaren aantrekt. Dat heeft hem 
3 jaren strafkamp in Siberië ge
kost, nadat hij voordien al eens 3 
jaren verbannen wenst en alles 
samen 10 jaren gevangenis had 
moeten verduren. 

In december wordt hij vrijgela
ten. 

Bedreigde 
Lappen 

Tenslotte is er het lot van de 
Lappen, in welke staat zij ook 
wonen. Hun hele kuituur steunt 
op hun overlevingsmiddel bij uit
stek: het rendier. Het is zeer 
vraag, of en hoe de niet meer 
zwervende Lappen zich als groep 
zullen kunnen handhaven. Mini
male voorwaarde daartoe is zeker 
veel tijd en geleidelijkheid. Deze 
voorwaarde komt deerlijk in het 
gedrang door de ramp van Tsjer-
nobyl. Praktisch alle rendieren 
zijn besmet en wel in hoge mate: 
1.000 tot 2.000 becquerel, terwijl 
de hoogste Zweedse norm 300 
bedraagt. 

Dat volkeren kunnen uitsterven 
als gevolg van de leerling-tove-
naar-streken van sommige men
sen, en met langer meer uitslui
tend door uitroeiing en vermen
ging met anderen, is bezwaarlijk 
als een vooruitgang te beschou
wen. 

Karel Jansegers 
Na Tsjernobyl dienden de Lappen tiun rendieren massaal af te 

slachten... 

Sarden besturen zichzelf 

Roifianen worden rustiger 
De Katafaneti maken ruimschoots en doefbë-

wuBi gabrufk mrt hm pm verkr&g&n autonomm. 
Ben voor de ovmieving van eik wesfers volk za 

b&tangrijk medium afs televisie hebben zij mtge-
, bouwd tot mn instrument van volksnationaie her-
wording. 

DE Katföaanse TV, dis 
een honderdtöf loemai-
Ssten en honderden 

technici te werk steft, zerjdt 
gai& dagen uit van 1t«. XüX 
even na middernacht, möt een 
onderbreking van 13(4. t s tot 
I6u»30. Bcwendien zijn daar 
nog twee Spaanse l<analen die 
elk anderhaB uur daags Irt \^x 
Katalaens uJtjrertden, 

In 1Ö85 was ef &1 yren 
zenötlicf per week, vanaf 1986 
is djt 70 uren. En de kwaliteit Is 
•m $oed dal talrijke niel-Kata-
laanse wwijkellngen de 
Spaanse TV laten liggen voor 
de Kataiaanse. 

Sarden 
besturen zelf 

Op 29 feöruari komt in Ca-
.gjlari, liocfdstad van Sardinté, 
de „Partllq Sardo d'Azlone" 
voof de S&e maal In kongres 
bijeen. Deze partl| heeft de 
wind in de zeilen en levert de 
president van het gewest Sar-

Als besluit van het kongres 

Wordt met een nieuw paröjsta-
tuut uitgepakt Artikel één vor« 
dert voor Sardinië niets r^inder 
dan de msfhmi(0iffktmt én 
wel 0fs uitgsngspmt v&or een 
federale ovmemkomst met de 
(Mimnse repubSek efmel an
dere Europese staten. Voorzit
ter Mario fti^efis v o ^ t er aan 
toe: „OnsftmnkelijHheidfS een 
pntmtkoombeare stap op v/eg 
mar fedemimtm: een over
eenkomst kmn men slechts an
der getificen sifstuiten." 

Oei^sliike taal zou weinige 
Jaren gateden nog openbare 
aanklagers m Caraljlniert in 
beweging gebracht hebben. 
Mu heeft dit een telegram met 
gelukwensen uitgelokt vawe« 
ge president Gossiga van Ita-
itë. Hij Is zelf een Sard-

Ens op hel eiland veel her-
m rond een Amerikaans en 
verschillende Italiaanse mlH» 
faire steunpunten. De Partita 
Sarde é'Azione wil ze weg en 
krijgt daarvoor steun uit lirtkse 
hoek, Anderzijds wordt de 
werkloosheid daardoor ver
groot en ze js daar ai een 
plaag 

Door druk op Italië's verde-
dlgingsmlnlster Spadollm is 
toch al een gedeelteli|k sukses 
feehaafd; de uftte^iding van de 
Amerikaans© vlootbasis pp het 
eilandje BantpStefano is voor-
k^ig st i lgel^d. Êr zijn daar
door wel plofe 200 arbeiders 
werkloos gevrtjrder?. 

Uitwijking 
voofbll 

Midden juni wordt hel Cesa 
di Ladins (het huls éef Ladi-
ners}ie St.Uirich. in het Grdd-
nerdai (2uid«Tirol) opnieuw ge
opend. Oe verbouwingswer> 
ken zijn ten einde. Het kleine 
Ladiner-volJ< blijft aan zijn et-
gen aard zeer gehecht. 

Voor de Italianen geldt het
zelfde als voor bv. Fransen en 
firitten: nergens worden ze 
door andere volkeren in hun 
tdenllteit bedreigd. Wel van 
binnen uil. De stereotype voor-
steliing van de kinderenmm-
nende Italianen en hel kroost
rijke Italiaanse gezin is door de 
feiten achterhaald. Vóór de 
oorlog lag het gemiddelde 
rond 4 è 5 kinderen. Nu zijn 
het er nog één of twee. Geen 
drie meer. De aflossing komt 
in hel gedrang De ttjd van de 
uitwijking als gevolg van over
bevolking is voorbij 

(KJ.) 

Strijd: 
beginstadium 

IN Nederland, waar het modieus is, 
zich te bekommeren om wat daar 
met een bedenkelijke begnspver-

warring minderheden wordt ge
noemd, bestaat weinig begnp voor de 
enige inheemse minderheid: de Fne-
zen. 

Taaiweerbaarheid 
De Friezen wacht niet op begrip. Zij 

proberen zichzelf te redden. Zij orga
niseren bv. alvast een kursus taai
weerbaarheid. Volgens de techniek 
van het rollenspel leren de deelne
mers, gepast te reageren op negatie
ve reakties wanner zij in hun eigen 
streek in 't openbaar Fries spreken. 

De federalistische Frysk Nasjonale 
Partij heeft het niet gemakkelijk om 
door te breken. Door het bijna samen
vallen van gemeenteraads- met parle
mentsverkiezingen wordt de Fnese 
problematiek ook in Fnesland door 
landelijke tegenstellingen en campa
gnes overschaduwd. De FNP moet 
dan ook in 7 gemeenten een zetel 
prijsgeven. 

In mei ondertekent Nederlands mi
nister van Binnenlandse Zaken een 
konvenant met de provincie Fries
land. Het erkent de vrijheid van taal
keuze in het bestuurlijke verkeer. Fei
telijk houdt dit weinig in omdat menige 
Fnese overheid in het onderling ver
keer al lang Fries gebruikt. Maar ei
genlijk mocht dat niet. Nu wel. Nor
maal zou hef nu moeten uit zijn met 
Hollandse vitterijen tegen het voorko
men van Friese voornamen of adres
sen op kandidatenlijsten bij verkiezin
gen. 

Tytsjericsteradiel 
De maatregel komt te laat om de 

FNP (Frysk Nasjonale Partij) toe te 
laten tot de verkiezingen voor het 
parlement. Zij slaagt er niettemin in, 
een VVD-senator (liberaal) te wippen 
door steun te verlenen aan een PPR-
er; niet zozeer omwille van de partij 
maar omwille van de persoon van 
Henk Waitmans, een van de weinige 
Noordnederlandse politici die ook be
grip heeft voor de Vlaamse ontvoog
dingsbeweging. 

De gemeente Tytsjerksteradiel 
roept met alleen principieel haar Fne
se naam als de enige officiële uit. Zij 
past dit besluit toe door het aanbren
gen van de nodige plaatsnaamborden 
waarop de Nederlandse tekst slechts 
in 't klem en dan nog maar tot 1992 
voorkomt. Het is een kleine maar in 
betekenis toch niet onbelangrijke ge
beurtenis. De voorstanders hebben 
heel wat weerstand moeten ovenwin-
nen, vooral uit behoudsgezinde kring. 
De plaatselijke industrie gaat door 
met hetze tegen het besluit. 

Over de Fnezen is de Bondsrepu
bliek Duitsland en in het koninkrijk 
Denemarken heeft ons geen nieuws 
bereikt. 

(K.J.) 

Volgende weelc 
Maakt etnische 
homogeniteit 
Japan zo sterk? 

j 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 18 april 
D BRT 1 - 15.00 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatprogramma 
D BRT 1 - 16.00 
Arsenicum en oude kant, film 
D BRT 1 - 18.05 
Plons 
D BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, sportkwis 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
D BRT 1 - 20.20 
De vliegende dokters, serie 
D BRT 1 - 22.00 
Terloops, info 
D BRT 1 - 22,45 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.00 
De prijs, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
De geschiedenis van de konijnepik-
nik, paasverhaal 
D Ned. 1 - 15.50 
De gouden zeehond, film 
D Ned. 1 - 19.05 
Hello Dolly, film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.12 
Goud van oud live, muziekpro
gramma 
D Ned. 2 - 20.50 
Evita Peron, film 

Zondag 19 april 
D BRT1 - 12.30 
Paaskoncert uit ,,De Doelen" 
D BRT 1 - 15.20 
Baron Munchhausen, film 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
De kostschool, serie 
D BRT 1 - 21.30 
Roger Avermaete, een portret over 
een Fransschrijvende Vlaming 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, met o.m. Luik-
Bastenaken-Luik 
D Ned. 1 - 15.25 
Jeruzalem, stad der steden, dok. 
D Ned. 1 - 17.00 
Het speelgoedkonijn, tekenfilm 
D Ned. 1 - 17.35 
De gummieberen, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
De laatste opdracht, film 
D Ned. 1 - 21.05 
Ja, natuurlijk; natuurprogramma 
D Ned. 1 - 22.10 
Alles uit liefde, film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.30 
Een dam in de rivier, dok. 
D Ned. 2 - 20.10 
Monty Python, humor 
D Ned. 2 - 21.34 
The singing detective, serie 

Therese Russell (Diane Keaton), de preutse schooljuf, gaat 's nachts 
op zoek naar mannen in ..Looking for Mr. Goodbar". (Woensdag 22 

april op Ned. 1, om 21u.55). 

O Ned. 2 - 23.15 
Kwartet, drama 

Maandag 20 april 
n BRT 1 - 16.00 
Het grote Muppetavontuur, film 
D BRT 1 - 18.05 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT 1 • 18 30 
MerIJna, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
Langs Vlaamse wegen: Maaseik, 
dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Pluche paleizen, serie 
D BRT 1 - 21 05 
Gezondheid, magazine 
D BRT 1 - 21.35 
Terugblik, Jan De Wilde 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time 
D BRT2 - 20.50 
Lente in Wenen, koncert 
D Ned. 1 - 14.30 
Howard's way, serie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15,50 
Scooby en Scrappy Doo, tekenfilm 
D Ned. 1 - 16.58 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.47 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 20.18 
Nieuwe buren, serie 
D Ned. 1 - 20.52 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 - 22.12 
De Oktopus, serie 
D Ned. 1 - 23.08 
Simon Carmiggelt, vertelt uit eigen 
werk 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 

Dinsdag 21 april 
D BRT 1 - 16.00 
Evangelie volgens Lukas, serie 
D BRT 1 - 17.05 
Geesten van Motley Hall, komische 
serie 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Corneel, kinderserie 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Madicken, jeugdserie 

D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.55 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20.20 
Argus, praatprogramma 
D BRT 2 - 21 35 
Dempsey en Makepeace, politie
serie 
D Ned. 1 - 14.30 
The kid from Spain, film 
D Ned. 1 - 17.46 
Toppop, popprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 - 19.05 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
D Ned. 1 - 20.28 
North & South, serie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 

Woens. 22 april 
D BRT 1 - 15,15 
Speel op sport, sportkwis 
D BRT 1 - 16,05 
Nils Holgersson, serie 
D BRT 1 - 16.45 
Sprookjesteater, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, kindermagazine 
D BRT 1 - 18.35 
De wonderwinkel 
D BRT 1 - 20.10 
Paul Daniels magie show 
D BRT 1 - 21.00 
Allemaal beestjes, natuurpro
gramma 
D BRT 1 - 21.30 
Charbon-velours, filmmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20.20 
Sunset boulevard, film 
D Ned. 1 - 14.45 
Kuifje, strip 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 21.55 
Looking for Mr. Goodbar, film 
D Ned. 2 - 16.50 
Achterwerk in de kast. 

D Ned. 2 - 17.05 
De Charlie Brown & Snoopy show, 
tekenfilmsene 
D Ned. 2 - 17.15 
De mus met de lange poten, jeug-
dreeks 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 

Dond. 23 april 
D BRT 1 - 17.00 
De geesten van Motley Hall, serie 
D BRT1 - 18.05 
Anderwereld, SF-serie 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, spelprogramma 
G BRT1 - 21.00 
Panorama, aktualiteit 
D BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20,20 
Kouwe voeten, film 
D Ned. 1 - 15.48 
Het geheim van het kreupelbos, 
jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.00 
D'r kan nog meer bij, kinderpro
gramma 
D Ned. 1 - 20.28 
Eerlijk duurt het langst, film 
D Ned. 1 - 21.52 
Muziek motief 
D Ned. 1 - 22.57 
De ruimtearm, dok. 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.25 
Derrick, serie 
D Ned. 2 - 21.25 
Win de wondere wereld, kwispro-
gramma 

Vrijdag 24 april 
D BRT 1 - 16.00 
Sabine Kleist, jeugdfilm 

BRT1 - 18.00 
Tik Tak 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade _ 
D BRT 1 -19.25 
De Vlaams-Nationale 
Om roepstichting 
D BRT 1 - 21.00 
Wereldoorlog II: Het verzet, dok. 
D BRT 1 - 22.20 
So what?, jazz 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, filmnieuws, 
D BRT2 - 20.55 
Mijn lievelingsjaar, film 
D Ned. 1 - 14.30 
Sons and daughters, sene 
D Ned. 1 - 15.35 
De Robins en het robotkomplot, 
jeugdfilm 
D Ned. 1 - 19.00 
Alf, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
Warom ik?, film 
D Ned. 2 - 20.25 
It's all in the game, spelprogramma 
D Ned. 2 - 22.45 
Kenmerk-special, dok. 
D Ned. 2 - 23.35 
Geheime opdracht, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 18 april 
Hello Doily 

Amerik. musical uit 1969 met o.a. 
Barbra Streisand, Walter Matthau en 
Louis Armstrong. Dolly Levi, een 
jonge weduwe, regelt allerlei zaakjes 
en fungeert ook regelmatig als huwe-
lijksmakelaarster. Nu wordt zij zelf 
verliefd op een van haar „klanten"... 
(Ned. 1, om 19u.05) 

Zondag 19 april 
Baron Munchhausen 

Duitse film uit 1943. Baron Munch
hausen geeft in zijn prachtig kasteel 
een groot feest. Om zijn gasten te on
derhouden, vertelt hij hen zijn levens
verhaal. Zo kreeg hij van de vreemde 
dokter Cagliostro als beloning voor 
een dienst de eeuwige jeugd... (BRT 
1, om 15U.20) 

Maandag 20 april 
The Great Muppet Caper 

In aansluiting op de ,,Muppet 
Show" realiseerde Jim Henson in 
1981 deze komische avonturenfilm. 
In de rol van joernalisten Kermit en 
Fozzie en Gonzo als fotograaf. Ver
der ook Peter Ustinov en Diana Rigg. 
(BRT 1,om 16u.) 

Dinsdag 21 april 
The Kid from Spain 

Amerik. musical uit 1932. Eddie en 
zijn Mexikaanse vriend Riccardo ra
ken ongewild betrokken bij een ban
koverval. Zij vluchten naar Mexiko, 
waar Riccardo aangezien wordt voor 
de beroemde stierenvechter Don Se
bastian. (Ned. 1, om 14u.30) 

Woens. 22 april 
Looking foor Mr. Goodbar 

Theresa Russell leidt een dubbel 
leven. Overdag is zij een rustige en 
toegewijde onderwijzeres, maar 's 
nachts gaat zij jachtig op zoek naar 
liefde en sex. Amerik. film uit 1977 
met o.a. Diane Keaton en Tuesday 
Weld. (Ned. 1,om21u.55) 

Dond. 23 april 
Cold Feet 

Amerik. film uit 1984 met o.a. Grif
fin Dunne en Marissa Chibas. Tom 
Christo werkt als schrijver voor een 
groot TV-station. Zijn vrouw Leslie 
zorgt voor heel wat moeilijkheden 
binnen het gezin. Op een fuif maakt 
Tom kennis met Marty... (TV 2, om 
20U.20) 

Vrijdag 24 april 
My favourite year 

Amerik. film uit 1982 met o.a. Peter 
O'Toole, Mark Linn-Baker en Jessica 
Harper. Alan Swann is de gastvedette 
in de rechtstreekse TV-show van King 
Kaiser. Een jonge akteur moet erop 
toezien dat Alan zich geen stuk in de 
kraag drinkt. (TV 2, om 20u.S5) 
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Tot boven de 
noordpoolcirfcel en 
tot in het zuidelijk
ste punt van Afrika 
en Amerilo, in de 
wouden en in de 
woestijnen, in de 
laagste laagten en 
op de hoogste 

^ ^ ^ S I A hoogten, in Azië en 
^ ^ • ^ ^ B op de eilanden van 

^ ^ J / ^ ^ de Grote Oceaan 
^ ^ • ^ ^ ^ kikkeren de ranl-

W^^^ dae en de bufoni-
^^ ^k dae rond. Ze zijn 
^ ^ ^ v met zo'n ontelbaar 

^ ^ ^ veel soorten en fa
milies dat de geleerden het zelf niet 
eens weten. Maar allen hebben ze 
één ding gemeen: ze huppelen en ze 
kwaken. Bovendien hebben ze iets 
ondefinieerbaar: ze zijn niet mooi 
maar erg simpatiek en hun aan- of 
afwezigheid vertelt hoe wij de natuur 
behandelen. 

Het Russisch spreekwoord „Waar 
een vijver is, zijn kikkers" is in onze 
kontreien meer dan voltooid verie-
den tijd en de blikken eksemplaren 
die de Bon Marché ooit zo royaal 
uitdeelde zijn eveneens op sterven 
na dood. Want heden voert Japan ze 
in; ze zijn er dan ook naar. Maar 
kwaken doen ze nog en geliefd bij 
het publiek zijn ze gebleven. Stop 
zo'n kikkerblik in de pollen van 2.000 
mensen en ze kikkeren een gat in de 
lucht; de nostalgie laait hoog op. Een 
kikker - vlees of blik - is dan ook het 
toonbeeld van de wil om te overle
ven. 

Over kikkers... 
Een kikker sukkelde in een teil 

melk en keek tegen de hoge gladde 
wand aan. Na enig gespartel wou hij 
de zaak opgeven maar besloot toen 
door te spartelen tot de melk boter 
werd en hij kon ontsnappen aan de 
witte dood. Of hoe de aanhouder 
wint en men nooit de moed mag 
laten zakken. Maar een kikker kan 
ook een leger verslaan. Dat onder
vond de Engelse dragonderiopitein 
Mercer. 

Het is mei 1815 en Mercer ligt met 
zijn artillerie in het Brabantse dorpje 
Strijtem. Hij logeert op het plaatselijk 
kasteeltje, een stevig herenhuis om
ringd door sloten en greppels. Mer
cer heeft de opdracht zich stand by 
te houden voor het grote treffen met 
de kleine Korsikaan. 

Van de gelegenheid maakt de mili
tair gebruik om de omgeving te ver
kennen en te bevolking te observer
en. Alles wat hij ziet en hoort noteert 
hij nauwgezet in een dagboek dat 
later uitgegeven wordt onder de titel 
„Van Oostende naar Waterioo". 

Dat Mercer niet zo maar een vulgai
re ijzervreter was blijkt uit de milde 
toon waarop hij mens en landschap 
beschrijft. En toegeeft dat hij en zijn 
manschappen de duimen moesten 
leggen tegen... de kikkers! 

Reeds bij de eerste overnachting 
wordt Mercer uit bed gehouden door 
„...miljoenen kikkers." Omdat het 
niet lief meer is geeft hij het bevel de 
vorsen te verjagen. Eerst vriendelijk, 
later manu mllltari: met hagel! Maar 
tevergeefs. De puiten trekken er zich 
niets van aan. IMercer laat zijn wa
genmakers zelfs vlotten bouwen om 
de uitroeiing te organiseren, maar 
ook dat mislukt. Tot hem iemand in 
de oren fluistert de sluizen te openen 
en het water te laten weglopen. 

„...ontelbare kSdcers vonden de 
dood In het slijk," schrijft Mercer 
opgelucht. Maar de natuur wreekt 
zich en tegen de middag doet de 
hitte het slijk ondraaglijk stinken, 
Mercer besluit dan maar de sluizen 
weer te openen, „...het kikkerkon-
eert kon herbeginnen." 

Op de morgen van 16 juni krijgt 
Mercer het bevel op te rukken naar 
Waterioo. En hij besluit zijn kikkeme-
deriaag: „...daar wachtte mij een 
andere slachting." • 
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toeven 
Binnenkort zijn ze er weer, bij de groenteman en 

in tiet restaurant: onze Vlaamse, Brabantse trots, de 
asperges. Niet zonder reden worden ze hier wel 
eens tiet,,witte goud" genoemd. Die naam danken 
ze natuurlijk aan hun spitse, witte kop (die aan het 
licht blootgesteld, vlug blauw wordt) en hun vlezig-
witte, dikke stengels. 

D E asperge {asparagus offi-
cinals) is een stengel
groente van de familie 

der lelieachtlgen, die merkwaar
dig genoeg van Zuid-Afrika af
komstig is, maar ook hier in het 
wild voorkomt. De voor konsump-
tie gebruikte asperges worden 
evenwel steeds gekweekt. En zo
wel de teelt als het oogsten zijn 
geen kleinigheden: arbeidsinten
sief, omslachtig, seizoengebon
den. De relatief hoge prijzen 
spruiten dus niet alleen uit winst
bejag. 

De historische anekdotiek ver
meldt dat Hendrik de Achtste 
asperges at om de pijn in zijn be
nen te verzachten. In Engeland 
heeft men dat ook een tijd lang 
surrogaat-asperges gekweekt die 
door de kolonisten meegenomen 
werden. In Amerika noemde men 
ze wel de goede koning Henry, 
maar veel sukses heeft deze 
asperge voor de kleine man er 
nooit geoogst. Toch is haar ge-
zondheidswaarde niet te onder
schatten : de asperge bevat veel 
mineralen en B-vitaminen. Maar 
natuurlijk wordt ze vooral gekocht 
voor haar delikate, absoluut 
unieke smaak. 

Als u ze koopt, let dan vooral 
op dagversheid en kijk zorgvuldig 
of er in de bussels geen gebro
ken eksemplaren zitten, dat de 
stengels recht en onderaan niet 
te houterig of droog zijn. Asper
ges mogen hooguit enkele dagen 
bewaard worden, bedekt met een 
vochtige doek of nat gras. Hou ze 
in elk geval uit het daglicht, an
ders gaan de toppen verkleuren. 

Er bestaan vele om ter smake
lijke manieren om asperges te 
bereiden (ook als soep), maar de 
klassieker is toch wel ,,asperges 
op z'n Vlaams... a la Flamande" 
of eenvoudiger gezegd ,,slie-
rasperges met harde eieren". 
Voor 4 personen kook u 2 kg 
asperges, laat ze uitlekken en 
legt ze op een aspergeschotel 
met rooster of op een met een 
servet bedekte vleesschotel. Sta
pel ze in het midden en leg er 4 
hardgekookte, doormidden ges
neden eieren omheen. Desge
wenst de schotel garneren met 
enkele plakken opgerolde ham 
en/of gevulde tomaten. De ge
welde of gesmolten boter er in 
een sauskom naast zetten. Er 
ook zout en een schaaltje met ge
raspte muskaatnoot bij presen
teren. 

^eelfelen 
„Vier momenten" van Jos de Haes. Dit was het 

enige juiste antwoord op onze 169ste opgave. 
Mevrouw Lauryssen uit de Moeistraat 48 te 9830 

Sint-Martens-Latem wint het kadootje dat aan dit we
kelijkse spelletje verbonden is. 

W IJ ontvingen slechts elf 
korrekte inzendingen. 
Misschien zijn onze le

zers meer vertrouwd met poëzie 
die eerder religieus geïnspireerd 
is en waar trouwens een muzi
kale uitvoering van bestaat. Ver
mits wij toch in de Goede Week 
zijn... 

Wie schreef onderstaand ver
zen en welke titel plaatste de au
teur daarboven? 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 

(...) 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

Gij die ons hebt geschapen, 
die dood en leven scheidt, 
het goede van het kwade, 
leer ons in deze tijd 
de mensen niet te haten, 
de goden te weerstaan, 
dan wonen wij op aarde 
voortaan in vredesnaam. 

We kijken met spanning uit 
naar uw antwoord, dat ons vóór 
27 maart moet bereiken op het 
bekende adres: WIJ, ,,Meespe-
len (172)", Barrikadenplein 12, 
1.000 Brussel. 

Veel geluk! 

^/\/èien 
Een even prettig als efficiënt kommunikatie-

medium is het prachtige, 3-maandelijkse informatie
blad voor studie en bescherming van de Europese 
aviflora ,,Mens en vogel", dat nu aan zijn 25ste jaar
gang toe is. Het bijzonder fraaie en kleurrijk geïl
lustreerde tijdschrift bevat naast zeer lezenswaar
dige, wetenschappelijk verantwoorde artikels over 
vogels en andere dieren (ook van buiten Europa), 
over natuurgebieden en natuurverkenning en over 
ornitologische wetenswaardigheden, ook meer kom-
batieve bijdragen over nationale en internationale 
vogelbescherming. 

LK nummer biedt beslist 
een wezenlijke verrijking 
van onze natuurkennis, 

die in onze ekologisch niet zo 
vriendelijke tijden zeker geen 
overbodige luxe is. 

,,Mens en vogel" is het infor
matie- en strijdorgaan van de vol
gende vereniging en het Coördi
natie Comité voor de Bescher
ming van de Vogels, de Belgi
sche Vereniging voor Natuurfoto
grafen en het Belgisch Verbond 
voor de Bescherming van de Vo
gels. Een proefnummer kan on
getwijfeld verkregen worden op 
het administratieadres: Vage-
vuurvelden 73, 2130 Brasschaat. 
Maar geloof ons, ,,Mens en vo
gel" is zijn abonnementsprijs 
ruimschoots waard. De 300 frank 
voor een jaarabonnement dient 
gestort op rekeningnummer 000-
0449595-97 van het CCBV, Bras
schaat. 

De v.z.w. ,,Het Roodborstje", 
behorend tot de hogergenoemde 

BVBV en CCBV gaf ook een mooi 
geïllustreerde katalogus uit met 
een massa leuke en nuttige din
gen waar vogelliefhebbers best 
plezier kunnen beleven en die te
gen heel redelijke prijzen ver
krijgbaar zijn: voedselnetjes, 
voedertafel (type ,,winterhuisje"), 
voor roofdieren onbereikbare 
voedselstations, kijkers en teles-
kopen, schuil- en observatienten 
(strikt verboden voor jagers en 
vogelvangers), een vogelkalen-
der, knuffelbeestjes, beeldjes en 
allerhande huisgerei met vogeiaf-
beeldingen, boeken, didaktische 
vogelplaten en posters, enz. 
Deze merkwaardig uitvoerige ka
talogus 86-87 met bestelformulier 
kan verkregen worden bij de 
Groene Winkel ,,Het Roodliorst-
je", Veeweydestraat 43, 1070 
Brussel (telefoon 02/521.28.50). 

Geen reden meer dus om je 
natuur- en vogelliefde deze lente 
geen vleugelslag te geven. 
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'n Rijkdom aan kortverhalen 

Goede verhalen moeten niet lang zijn 
Het zijn niet steeds de grote uitgeverijen die de 

meest lezenswaardige druksels brengen. De Clau-
waert te Leuven b.v. houdt een lovenswaardige tradi
tie hoog, klein in volume maar groot in leesbaarheid. 

Hierbij een reeks besprekingen van korte romans 
en verhalen die de jongste maanden in de boekhan
del werden aangeboden. Wat een rijkdom, aan ver
scheidenheid en... kwaliteit! 

D E door in het vlees" van 
Guido van Puyenbroek 

speelt zich hoofdzakelijk af In 
Griekenland, tijdens en na de 
machtsovername van de militai
ren 66'67. Een goed geschreven 
roman, een originele kompositie 
en een goedgeslaagde poging 
om de strijd van de enkeling te
gen een systeem weer te geven, 
en de invloed van gebeurtenis
sen op de mens. 

Mits het veranderen van lokali
teit en van enkele voortekens kan 
het protest tegen elke onderdruk
king gelden, tegen de voorbije en 
voorbijgaande diktaturen en de 
nog steeds blijvende, een halve 
wereld, beheersende. 

— De doorn in het vlees, Guido van 
Puyenbroek. Uitg. De Clauwaert, 
Leuven, 148 biz. 380 fr. 

J AAK STERVELYNCK is met 
,,Vakantie in Elounda" niet 

aan zijn proefstuk. Deze gewe
zen magistraat en jurist heeft 
reeds een twaalftal romans gepu
bliceerd, waaronder enkele zeer 
opmerkelijke historische romans 
zoals ,,De dagen van Hond-
schoote" en ,,Wat ik gevreesd 
heb". 

,,Vakantie in Elounda" speelt 
zich af op Kreta. Het hoofdperso
nage, Louisa van Gastel, is er 
met vakantie. Zij denkt er na over 
haar echtscheidingsproces dat in 
gang is. Haar zekerheid, de ver
antwoording voor haar beslissing 
worden ondergraven door het 
kontakt met de andere gasten, en 
door een gesprek met een — ge
scheiden — vrouwelijk psychia
ter. Zal zij terugkomen op haar 
beslissing, haar trots overwin
nen? In het laatste hoofdstuk pas 
laat de auteur ons de ontknoping 
kennen. 

Stervelynck schrijft direkt, vlot, 
met een precieze tekening van 
mensen en gebeurtenissen, van
uit zijn onbetwistbaar talent tot 
psychologisch benaderen en in
leven. 

— Vakantie in Elounda, Jaak Ster
velynck. Uitg. De Clauwaert, Leu
ven. 192 bIz. 535 fr. 

D E verhalen die Albert Mid
dendorp bijeenbracht in 

,,Een plaats voor liefde en dood", 
zijn inderdaad, zoals Willy Cop-
mans op de achterflap schrijft, 
bestemd voor een ruim publiek. 
Dat is geenszins een evaluatie 
naar beneden. Zo schrijven dat je 
een ruim publiek aanspreekt is 
vaak moeilijker dan het plegen 
van kryptisch esoterisch proza. 
Middendorps verhalen zijn het 
best waar hij over dingen schrijft 
die hij uit ervaring of direkte ken
nis put, ook al zijn ze gefanta
seerd, zoals ,,Af spraak met de 
dood" en „Moord op de Boeken
beurs", trouwens beide be
kroond. 

— Een plaats voor liefde en dood, 
Albert Middendorp. Uitg. Corsen-
donk, Oud-Turnhout. 142 bIz. 
300 fr. 

Z EDENZAAK in Arenburg" 
van Willem Verougstraete 

is het literaire debuut van een ju
rist, hoogleraar emeritus, die al 
een eindje de pensioengerech
tigde leeftijd achter zich had, 
toen hij in de literatuurwereld 
trad. Dat is niet zo'n opmerkelijk 
feit: er zijn nog auteurs die na 
hun zestig, zelfs zeventig, debu
teerden. Verougstraete weet 
waarover hij schrijft en doet het 
met een grote zelfbeheersing en 
ekonomie, en een scherp waar
nemingsvermogen. Het verhaal 
van de magistraat die door de 
verzinsels van een achtjarig jon
getje valselijk beschuldigd wordt, 
lijkt wel zo uit de aktualiteit gegre
pen. Aangrijpend is het langere 
verhaal (ca. 40 bIz.) over de afta
keling en de teloorgang van een 

Jaak Stervelynck, de direkte en juiste tekening van mensen en feiten 
getuigen van een groot talent... 

dokter, na diens gestrand huwe
lijk: een verhaal dat de strakheid 
van de novelle bezit maar tevens 
stof genoeg heeft voor een ro
man. Er is veel van ervaren 
schrijvers, dat het niet halen bij 
dit debuut... 

— Zedenzaak in Arensburg, Willem 
Verougstraete. Uitg. Kofschifkring, 
Zelllk. 110 bIz. 300 fr. 

H ERMAN JOSEPH is met de 
novelle ,,De Leesles" niét 

aan zijn debuut: hij publiceerde 
al in 1984 een roman ,,Echtpaar 
in interieur". ,,De leesles" grijpt 
een modern tema aan — dat ech
ter niet zo modern is als men 
meestal denkt: het generatie-
konflikt, de verhouding kind-
ouders. Een realisatie die in deze 
tijd vaak sterk-agressieve klan
ken krijgt. En het verhaal gaat 
juist om die agressiviteit in de re
latie, en om het naar elkaar toe 
groeien — waarbij een ongeval 
als katalysator werkt. Een naar 
elkaar toegroeien, dat tot in de 
spelling zelf merkkjaar is: de kon-
servatieve wisselt af met een 
zeer progressieve, tot uiteindelijk 
een kompromis gesloten wordt... 

Toch is het verhaal geen 
schoolmeesterij, geen be- of ver
oordeling uit één stuk maar een 
vraag én een poging tot ant
woord. 

— De Leesles, Herman Joseph. 
Uitg. De Clauwaert, Leuven. 58 bIz. 
195 fr. 

Dirk Hermans over Braakend (18 april): 

„Wij zijn de 
openingsklassleker" 

Bree is niet alleen bekend omdat het de gemeente 
is van... juist! Maar ook omdat het de thuishaven 
speelt voor het eerste van een reeks internationaal 
vermaarde popfestivals op Vlaamse bodem. 

Breekend, zoals het festival nu reeds tien jaar ge
kend is, nifet van Torhout-Werchter afmetingen is 
maar, zoals organisator Dirk Hermans zegt, de aan
zet is tot de grote klassiekers... 

VOOR ons weekblad ging 
Maarten De Ceulaer met 
organisator Dirk Hermans 

praten. 
WIJ: Breekend loopt nu 

reeds een decennium lang? 
D. Hermans: ,,Het waren tien 

jaren vol ontdekkingen en dat wil
len wij graag zo houden want 
wanneer organiseren routine 
wordt is de lol er af. Waneer een 
festival niet méér betekent dan 
enkele telefoontjes en kontrakten 
kan je net zo goed een zaak be
ginnen. 

Wat we beoogden was iets uit 
de grond stampen voor de jeugd 
van Bree. Dat doel is inmiddels 
uitgebreid tot de jeugd van 
Noord-Limburg, heel Limburg en 
zelfs een stuk Vlaanderen, Ne
derland, Wallonië. Die stimulans 

houdt ons nog steeds gaande. En 
je mag het aan de regenwormen 
vragen: er wordt in Bree nog 
steeds 't één en ander af-
gestampt. Wanneer ik wil zeggen 
dat we blijven zoeken naar een 
nieuwer, beter, professioneler en 
interessanter aanbod." 

Tweede divisie 
WIJ: Breekend, het kleine 

broertje van Torhout/Werch-
ter? 

D. Hermans: ,,Eén beperking 
hebben we ons opgelegd; de be
perking van de stok! Je mag im
mers niet verder springen dan hij 
lang is — en dat doen we dan ook 
niet — ondanks vragen en ver
zoeken die we in die aard krijgen. 
Breekend is en blijft een klein-

Dirk Hermans: „Het is onze be
doeling Breekend kleinschalig te 
houden!" 

schalig, overzichtelijk en gezellig 
festival dat het seizoen opent in 
een periode dat een tent zich kli
matologisch opdringt. Als we iets 
geleerd hebben in die tien jaar is 
het niet te gaan dagdromen over 
T/W, Pinkpop, Seaside of andere 
„major" festivals. We blijven be
wust in de tweede divisie spelen 

omdat het engagement en de fi
nanciën die de eerste klasse ei
sen aan ons niet besteeds zijn." 

WIJ: Gebrek aan ambitie? 

D. Hermans: ,,Relativerings
zin en zelfkennis liggen aan de 
basis van die gedachtengang. 
Gent-Gent is ook geen Parijs-
Roubaix maar opent toch maar 
netjes het wielerseizoen!" 

WIJ: Het programma toont 
geen echte ,,top of the bill"? 

D. Hermans: „De evolutie die 
we dit jaar ingebouwd hebben is 
er een naar een nog interessan
ter programma voor al degenen 
die met nieuwe en „andere" mu
ziek bezig zijn. De term Lente-
Futurama werd reeds geopperd 
en met bands als Microdisney, 
Mighty Lemondrops, Julian 
Cope, Shop Assistants en Tom 
Verlaine zitten we inderdaad in 
die richting. Daarbij programme
ren we Kazoing als winnaar van 
onze amateurswedstrijd." 

WIJ: Breekend praktisch? 

D. Hermans: ,,Je kan reeds 
vanaf vrijdag 17 april terecht in 
Bree want dan heeft er als ex
traatje in de festivaltent ,,Vero
nica's drive in show" plaats (150 
fr.). Echte freaks krijgen daarom 
de gelegenheid tot overnachten 
in Breekendkaffee (info: 
011/46.16.91). De tickets voor de 
festivaldag zelf kosten dit jaar 
460 Bfr. (550 fr. aan de kassa). Je 
kan bovendien tickets telefonisch 
reserveren op 03/234.33.37 als
ook boeken op een buslijn (lijn 1: 
Brugge-Sint Niklaas-Antwerpen-
Turnhout-Bree. Lijn 2: Gent-
Aalst-Brussel-Leuven-Bree)." 

Maarten De Ceulaer 
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Spaanse Brabander gelikwideerd 

De eeuwige slachtoffers 
Ons voetbal heeft dus weer een bijzonder slechte 

beurt gemaakt. Daarover kunnen we ons nauwelijks 
verwonderen. Wie deze bladzijde geregeld leest 
weet dat wij het als een plicht beschouwen de betere 
spelers, meestal aanvallers met liefst enig kreatief 
talent, in bescherming te nemen. 

JUAN LOZANO was altijd 
zo'n type. Hij bepaalde 
meestal de spektakelwaar

de van een macht. Die Lozano 
werd in Waregem dus kQel en kil 
gelikwideerd. Een d u b b ^ open 
beenbreuk was zijn deel. Ge
woon verschrikkelijk. Andere 
woorden bestaan daar niet voor. 

Dader is 
slachtoffer 

Arme Lozano maar ook arme 
Desloover. Want de zogeheten 
dader is in wezen ook een slacht
offer. Maar dan wet van een 
systeem dat in ons voetbal al ja
ren hoogtij viert. Een systeem dat 
wil dat verdedigers respekt af
dwingen en onmiddellijk na het 
eerste fluitsignaal de intimidatie-
campagne op de betere (lees ge
vaarlijke) tegenstanders openen. 
Elke ploeg, en zowel Anderlecht 
als Waregem, heeft mannetjes
putters die voor niets willen, kun
nen of mogen terugdeinzen. De 
tacklings met gestrekt t)een en 
voet vooruit: zij zijn schering en 
inslag op onze velden. Onze 

kompetitie heet hard en meedo
genloos te zijn. De grens tussen 
het reglementaire, geoorloofde, 
toelaatbare en gemene valt nog 
nauwelijks te trekken. Omdat 
men er gewoon geen aandacht 
aan besteedt zolang er geen 
spektakulaire slachtoffers vallen. 
Zij die in het hospitaal terechtko
men heten niet allemaal Maurice 
De Schrijver en Juan Lozano. Er 
zijn er ook waar minder drukte 
wordt rond verkocht. Helaas. 

Het Waregems accident is ge
woon simptomatisch voor de op 
onze velden heersende mentali
teit. Vermoedelijk zullen de 
scheidsrechters in de komende 
weken wat scherper fluiten, snel
ler ingrijpen maar hun toewijding 
zal onder de druk van de omstan
digheden geleidelijk weer afne
men. Tot er weer een slachtoffer 
valt. Zo gaat dat en niet anders. 

Geen respekt 
Overigens wijzen wij Desloover 

niet met de vingers. Wie weet 
met welke schoolmeestersijver 
hij tot soortgelijke grimmigheid 

werd voorbereid. Want dat trainer 
Haesaert het scheidsrechter Lae-
nens kwalijk nam dat deze ach
teraf durfde zeggen dat Desloo
ver zuiver de man had gespeeld 
door zijn been over de bal heen 
te zetten vinden we kotsmisselijk. 
Tenminste, zo stond het in „Het 
Nieuwsblad" te lezen. Maar we 
herhalen het: Waregem noch 
Desloover dienen gebrandmerkt. 
Wel de mentaliteit, de praktijken 
op onze velden Wat in het Re
genboogstadion gebeurde kan 
elke zondag elders plaats vinden. 
Omdat respekt voor de tegen
stander, voor het spektakel en in-
direkt ook voor het publiek volle
dig zijn verdwenen. Het is erg. 

Vm spaecte en 

Het ene 
het 

weekeinde is 
niet 
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Flandrfen 

Paris-Roubaix weer Vlaams 

De lieren 
van Robeice 

Paris-Roubaix was na tien jaar wachten weer 
Parijs-Robeke. In de Hel van het Noorden werd ein
delijk weer in het Vlaams gevloekt en geleden. Met 
zijn zessen waren ze op de afspraak en ook Mare 
Sergeant liet zich opnieuw gelden. De heren van Ro-
beke schonken deze keer wielerminnend Vlaande
ren fierheid en trots terug. Want het klassieke voor
jaar 1987 gelijkt in niets op dat van 1986. 

VORIG jaar telden onze cou
reurs gewoon met mee. 
Een ereplaats was hun 

hoogste betrachting. En dan 
nog... Nu verdringen ze elkaar 
opnieuw rond het podium. Het 
schavotje waarop Erie Vander-
aerden een vaste standplaats 
heeft afgedwongen. In de drie 
topklassiekers eindigde de Lim
burger telkens voonn: tweede in 
Milaan-San Remo dat hij mits wat 
meer meeval zeker zou hebben 
gewonnen; derde in de Ronde 
van Vlaanderen na een spelletje 
welles nietes met Sean Kelly; 
eerste In Parijs-Robeke na een 
machtige achtervolging op de 
ontsnapten en een zegevierende 
eindrush. Het kan tellen en het 
bewijst dat Vanderaerden de ab
solute topklasse bezit. 

Encs terugkeer naar de 
hoogste regionen van de interna
tionale wielrennerij moet de hef
boom worden naar een algemene 
wederopleving in Vlaanderen. 
We staan er vandaag immers zo
veel beter voor dan we voor een 
paar maanden durfden geloven. 

Er is niet enkel Vanderaerden, 
er zijn ook Dhaenens, Sergeant 
en Van Hooydonck. Om Ver-
sluys, Vandenbrande, De Wilde 
(die in Gent-Wevelgem erg dicht 

bij de overwinning kwam), Wij-
nants en Lieckens niet te verge
ten. Heus niet allemaal win
naarstypes maar wel renners die 
een koers kunnen kleuren en 
oriënteren. 

Wat Dhaenens op de kasseien 
allemaal liet zien was pure top
klasse De ontgoocheling (of was 
het puur verdriet) van de West
vlaming was zo diep en oprecht 
dat we het Vanderaerden bijna 
kwalijk namen hem te hebben ge
klopt... 

Van Hooydonck 
Over Van Hooydonck zwijgen 

we voorlopig. Het recente verle
den heeft ons aan de hand van 
voorbeelden geleerd dat men ta
lent tijd moet gunnen, dat onge
duld de slechtste leermeester is. 
Van Hooydonck groeit snel, ho
pelijk met te snel. Klasse en ka
rakter bezit hij op overschot. Zo
veel IS duidelijk. Maar vergelijkin
gen met kampioenen uit het ver
leden zijn uit den boze en bijzon
der gevaariijk. Van Hooydonck is 
de toekomst. Maar een toekomst 
die anders zal zijn dan het verle
den. Het zou oneerlijk zijn het an
ders te willen. En zo hebben wij 
dan toch over Van Hooydonck 
gesproken 

16 APRIL 



14 

M4h 

Het VU-Lentefeest 
en de Vlaamse pers 
De Vlaamse media besteedden allen aandacht 

aan dit suksesrijke VU-Lentefeest. De één al kundi
ger dan de ander... 

DE berichtgeving op de 
BRT-radio was onder
maats, onvolledig en 

erg rommelig. De BRT-televl-
sle deed beter en bracht een 
kort verslag van de beide toe
spraken in het journaal van 
kwart vóór acht. 

De VNOS-kameraploeg 
van haar kant nam bijna het 
hele programma op en zal van 
deze happening een uitvoeri
ge reportage brengen in haar 
uitzending van 24 april om 
19.15 uur. 

Nuances 
De meeste kranten stuurden 

een verslaggever. Alleen het 
ACV-vriendelijke Het Volk 
vond dit blijkbaar niet nodig — 
vermoedelijk weerhouden 
door een overleg met de kardi
naal omtrent het kondoomdis-
puut? — en moest daarom 

terugvallen op het overigens 
goede BELGA-bericht. 

De Morgen blokletterde op 
biz. 4:,, Volksunie: Stop Kern
energie" en had het over een 
,,opgemerkte toespraak". Het 
Laatste Nieuws titelde: „Ga
briels roept op tot gesprek met 
Walen. Desnoods afdwingen 
met Vlaamse macht." 

Mare Platel, hoofdredakteur 
van Het Belang van Limburg 
sprak van het „succesvolle 
VU-lentefeest" en was verrast 
door het feit dat er zo „opval
lend veel entousiast volk" aan 
deelnam. Paul de Belder van 
de Gazet van Antwerpen 
schreef boven zijn stuk: „In 
eivolle FDF-tempel. VU-lente-
dag brengt jonge geluiden" en 
noemde het een „dolle maar 
kwalitatief hoogstaande jeug
dig-frisse happening in een tot 
de nok gevulde Brusselse 
Magdalenazaal". 

Guido Fonteyn, journalist 
van De Standaard/Het 
Nieuwsblad titelde dat de 
„VU wil praten met de Wa
len". Verder schrijft deze re-
dakteur dat volgens Gabriels 
niet te praten valt met Gol, 
Deprez en Nothomb: „Zijn op
roep was dan ook in de eerste 
plaats tot de PS gericht." Fon-
teyns hoofdredakteur, Manu 
Ruys, legt in zijn editioriaal 
van dinsdag een enigszins an
dere nuance: „Gabriels heeft 
verklaard dat hij wel graag met 
kristendemokraten en libera
len zou regeren, maarniet met 
de socialisten." (En de tekst 
van Gabriels' speech werd na 
afloop niet te koop aangebo
den, maar gratis uitgedeeld.) 

Het weekblad Knack ten
slotte greep deze Lentedag 
aan om (eindelijk) een vraag
gesprek van redakteur Peter 
Renard met voorzitter Ga
briels te publiceren. 

De Vlaamse pers is soms 
wonderzoet, indien je haar 
toch maar geen geweld aan
doet... 

Het VU-partiJbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 13 april 
tieeft algemeen voorzitter Jaak Gabrlöls volgende mededelingen 
verspreid ten betioeve van de pers. 

Geen regering 
Tijdens het bijzonder Kamerdebat 

verleden week vrijdag hebben emi
nente woordvoerders van de franstali-
ge regeringspartijen eens te meer 
verklaard ,,dat indien er aan Happart 
wordt geraakt, er geen regering meet 
zal zijn". 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
bezweert de Vlaamse volksvertegen
woordiging, niet toe te geven aan 
deze chantage en niet te dulden dat 
de Waalse dreigementen voor gevolg 
hebben, dat het onrecht en de onwet
telijkheid In Voeren zouden worden 
bestendigd. Met name rekent de 
Volksunie er op dat de CVP, na het 
indienen van de gemotiveerde motie 
van haar Kamerfraktie, bij de herne
ming van de parlementaire werk
zaamheden na het Paasreces geen 

stap terug zet, bij de eis blijft dat 
Happart onmiddellijk uit het waarne
mend burgemeesterschap wordt ont
zet en de verantwoordelijkheid voor 
een regeringskrisis aan de franstall-
gen laat. 
Vuil water beiasten 

Naar aanleiding van het heffen van 
een uitvoerbelasting op het drinkwa
ter door het Waalse Gewest ten nade
le van Vlaanderen, stelt de Volksunie 
vast dat Wallonië zijn autonomie mis
bruikt voor een onrechtvaardige en 
dlskriminerende n^atregel. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
herinnert er aan, dat praktisch alle 
rivieren die door Vlaanderen stromen, 
zwaar bevuild worden in Wallonië. Dit 
veroorzaakt, naast grote milieuhinder, 
aanzienlijke kosten bij de waterzuive
ring in Vlaanderen. 

De Volksunie is van oordeel dat, 
wanneer de Waalse drinkwaterbelas
ting wordt gehandhaafd, Vlaanderen 
de hinder en de meerkosten van het 
Waals afvalwater moet verhalen op 
Wallonië. Het Partijbestuur van de 
Volksunie vraagt dan ook aan haar 
parlementaire fretkties, een wetge
vend Initiatief te nemen tot heffing van 
een belasting op de Invoer vanuit 
Wallonië op alle water dat inzake 
zuiverheid niet voMoet aan de Euro
pese normen. 

Kommunautaire TGV 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
stelt vast dat ook rond het dossier van 
de supersnelle trein (TGV) een kom
munautaire tegenstelling Is gegroeid. 
De maatgevende politieke Waalse 
kringen staan vrijwel kritiekloos te
genover de aanleg van een TGV-lijn. 

Het Partijbestuur herinnert er aan 
dat de Volksunie zich verzet tegen 
ledere beslissing over de supersnelle 
trein die niet vooraf Is gegaan door 
een onafhankelijke en zorgvuldige 
kosten-batenanalyse en een Milieu-
Effekt-Rapportering. 

nu naar 't Feest In n liart van Brussel! 

Op de VU-lentedag zorgde de VU van Brussel en Halle-Vilvoorde voor een prettige attentie. In het 
vooruitzicht van het feest in 't hart van Brussel op 23 mei a.s. werden paaslelies uitgereikt met de 
daarbijhorende „kans op 'n pint". Goed bedacht, vond iedereen! 

Aan alle VU-kaderleden en mandatarissen 

„Stop een lidkaart 
in zl|n paasei..." 

Zoals je al hebt vernomen werden april en mei uitgeroepen tot VU-
leden werf maanden. Wij rekenen hiervoor op alke afdeling, elk kaderlid, elke 
mandataris... dus ook op jou! 

Het komende paasweekeinde biedt een uitstekende gelegenheid om aan 
werving te doen. 

Daarom... leg een lidkaart in zijn paasei of stop er een tussen haar tuil 
narcissen... 

Menige afdeling is nu reeds ,,in gang geschoten". Volgende week brengen 
wij de eerste resultaten I 

Paul Van Grambergen, 
Algemeen sekretaris 

Doei 1 en 2 reeds uitgeschakeld 

Antwerpse VU: 
Doel stilleggen 

De VU-fraktieieider in de Antwerpse gemeenteraad Gerard Ber
gers en de voorzitter van de Antwerpse politieke raad Hugo 
Hermans hebben EBES voor de rechtbank van eerste aanleg 
gedagvaard. Beiden eisen dat de reaktoren van de kerncentrale te 
Doel worden uitgeschakeld tot de dag dat de normale werking weer 
kan worden gewaarborgd. 

Bergers en Hermans zijn reeds 
geruime tijd bezorgd om het ge
brekkige rampenplan voor de 
stad Antwerpen op een boog
scheut van Doel. Nu de veilige 
werking van de kerncentrale op 
de tocht komt vragen zij de slui
ting! 

De motivering van de verzoe
kers luidt als volgt: door de aan
houdende staking van het perso
neel worden de normale werking 
en het behoorlijk onderhoud van 
de kerncentrale ernstig verstoord. 

De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door kaderpersoneel 
dat dagelijks 12 uur per dag In 
touw is zodat een veilige exploita
tie niet verzekerd kan worden. 
Bovendien, zo stellen de dagvaar-
ders, wordt door akties van de 
stakers het reeds moeilijke en 
gevaarlijke werk nog meer ver
stoord. Werking, onderhoud en 
kontrole komen aldus in het ge
drang. Elementen waarop de Ne
derlandse staatssekretaris Nij-
pels reeds gewezen heeft. Gerard 
Bergers voert tevens aan dat hij 
als gemeenteraadslid van Ant
werpen de plicht heeft op te tre
den wanneer voor de medebur
gers groot gevaar kan dreigen. 

Ondervraagd over de financiële 
gevolgen van het stilleggen ant
woordden beide VU-mensen dat 
dit slechts een beperkte financië
le kost meebrengt die zeker niet 
opweegt tegen de onveiligheid 
van de burgers. Bergers en Her
mans vragen de voorzitter van de 
rechtbank dat de kerncentrales 
van Doel zouden stilgelegd wor
den tot het ogenblik dat een nor
male werking kan verzekerd wor
den, dus vanaf het ogenblik dat 

de staking volledig beëindigd is. 
Tot slot eisen zij dat bij niet on
middellijke uitvoering van de be
schikking een dagelijkse dwang
som van 10 miljoen fr. dient te 
worden betaald. 

Ondertussen deelde EBES 
mee dat de Doel 1 en 2 reeds 
werden stilgelegd... 

VNOS op TV 
De VNOS-uitzendingen van vrijdag 

24 april om 19.15 uur op BRT-1 en 
dinsdag 5 mei om 21.45 uur op BRT-1 
bevatten o.m. volgende ondenwer-
pen: 

April 

— „Dode Laak": een reportage 
over de gevolgen voor mens, dier en 
milieu van de zware verontreiniging 
van de Laak in de Kempen. 

— Een beeldverslag van de VU-
Lentedag in de Brusselse Magdalena
zaal. 

— Kritisch kommentaar bij de ak-
tualiteit door Jan Van Dam. 

(24 april om 19u. 15) 

Mei 

— Een verslag van het bezoek en 
de ontvangst van VU-voorzitter Jaak 
Gabriels aan Katalonië. 

— Een portret van Valeer Portier, 
voorzitter ANZ, en een reportage over 
het 50ste Vlaams-nationaal Zang
feest. 

— Kritisch kommentaar bij de ak-
tualiteit door Jan Van Dam. 

(5 mei om 21u.45) 

Het VU-radioprogramma loopt op 
donderdag 30 april om 18u.45 op 
BRT-1. 
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,,Groene TGV", een misplaatste grap 

Geen TGV in Turnhout 
„Geen TGV in Turnhout" is de tel<st van de spandoel( die, mede 

onder impuls van onze VU-gemeenteraadsleden aangebraclit werd 
aan de pui van het stadhuis in Turnhout. 

In de jongste gemeenteraadszitting had trouwens een vinnig 
debat plaats over deze aangelegenheid waarbij de standpunten 
vinnig naar voor gebracht werden door de verschillende frakties, 
op uitzondering van de PVV die wat rond de pot draalde, kwestie 
van voorman Oe Croo te sparen. 

Namens de VU, die aktief meewerkt 
in het Turnhouts Anti-TGV-komitee, 
werd een verklanng afgelegd, die op 
een luis applaus onthaald werd door 
het zeer talrijk opgekomen publiek. 
WIJ citeren uit de tekst. 

Een misplaatste grap 
Ook wanneer de SST niet door 

Turnhout zou komen, heeft Volksunie-
Turnhout zijn afwijziging duidelijk te 
kennen gegeven en heeft enkele 
maanden geleden in de gemeente
raad van Turnhout de afwijzende mo
tie hieromtrent goedgekeurd. 

Het verzet is echter toegenomen 
toen bekend werd dat er plannen zijn 
om deze trein, door of,,onder" Turn
hout te brengen over een zogenaamd 
..Groen trajekt". Hierbij is het woord 

„groen" zeker een misplaatste grap. 
Volksunie-Turnhout, stelt vast dat 

tot op dit ogenblik nog geen enkel 
steekhoudend argument kan aange
haald worden dat pleit voor de aanleg 
van de SST. 

De SST heeft in geen enkel opzicht 
een sociaal of ekonomisch belang, 
noch voor Vlaanderen, noch voor de 
Kempen, noch voor Turnhout. 

Wat Turnhout betreft zou het trajekt 
weliswaar ,,onder" Turnhout donde
ren, dit is echter maar een doekje voor 
het bloeden, buiten de Turnhoutse 
stadskern zal namelijk enorme scha
de toegebracht worden aan het waar
devol natuurgebied vooral ten Noor
den van Turnhout, dat in twee gesne
den wordt door een zeven meter hoge 
berm, wat totaal onaanvaardbaar is. 

Aktie ,,Water is waardevol" 

VU-Kontich 
aan de bron 

Onder het motto „Gooi geen rommel in de bron, water is immers 
waardevol" heeft VU-Kontich aktie gevoerd aan de zwaar veront
reinigde en vervuilde Sint-Martinusbron aan de Doopput. 

Deze bron, de enige die Kontich rijk 
is, was in de Keltische periode een 
druk bedevaartsoord voor mensen die 
aan een zekere oogkwaal leden. Het 
water bleek immers destijds genees
kundige kracht te bezitten. Door mid
del van een ondergronds rioolbuizen-
systeem voorziet de bron op dit ogen
blik een aantal beken van het nodige 
water. 

Verkommerd 
De gemeentelijke overheid is echter 

Inzake het onderhoud van deze ge
schiedkundig weiardevolle plaats 
deerlijk in gebreke gebleven. Zowat 
twee jaar geleden kreeg de bron een 
laatste opknapbeurt en werd er een 
houten afsluiting omheen geplaatst. 
Door welig tierend onkruid en het 
storten van allerlei afval verkommerde 
de toestand zienderogen. 

Nochtans biedt de onmiddellijke 
omgeving van de bron heel wat kan
sen tot kleine rekreatie door het aan
leggen van een speel- en wandelpark
je en het plaatsen van een aantal 
rustbanken. 

Doch ook voor de talrijke scholen uit 
het omliggende kan de bron het eind
punt zijn van een leerwandeling. Wel
ke gemeente kan immers nog bogen 
op het bezit van een bron met een 
dergelijke historische betekenis? 

Blijvende zorg 
Om deze wantoestand aan te kla

gen, voerde de VU dan ook een eerste 
aktie. De rommel in en rond de bron 
werd netjes opgeruimd, een twintigtal 

ZO€K€RC]€ 
n 40j gehuwde vrouw zoekt een 
voltijds werk als arbeidster in het 
Brusselse of op de as Brussel-Aalst 
Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 
D 23-jange gehuwde dame met di
ploma van gegradueerde m het boek
houden zoekt een passende betrek
king. Voor nadere inlichtingen zich 
wenden: Senator O. Van Ooteghem, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge (091/30.72.87). 

bloemenstruikjes werden aangeplant 
tenvijl een spandoek het opzet van 
deze aktie aan de bevolking moest 
duidelijk maken. De aktievoerders 
kregen inmiddels heel wat positieve 
reakties van omwonenden binnen. De 
Kontichse burgemeester kreeg van de 
VU-voorzitter een brief in de bus waar
in hij beleefd gevraagd werd de vuil
nishoop voor de bron nu te laten 
opruimen en dat bij een volgende 
gelegenheid de VU hem de oprui-
mingskosten zou aanrekenen. 

In dit ,,Jaar van het Leefmilieu" wil 
de Kontichse VU, hoe kleinschalig dit 
ook moge wezen, het goede voor
beeld geven. Letterlijk en figuurlijk 
aan de bron. 

Erwln Brentjens 

Verspilling I 
Daar waar de Noorderkempen 

steeds verstoken bleef van een dege
lijke Noord-Zuid-verbmding is het on
logisch thans opgezadeld te worden 
met een prestige projekt, dat enkel 
door Frankrijk wil doorgedrukt wor
den, vooral om geplande kanaal-tun
nel (nog een prestige projekt) een 
kans te gunnen 

Op een ogenblik dat alle grote Euro
pese steden door een net van lucht-
vaartlijnen optimaal verbonden zijn, is 
een SST totaal overbodig en kan al
leen maar beschouwd worden als een 
verspilling aan geld, energie en teloor
gang van waardevolle natuur- en land
bouwgebieden. 

De meer dan 500.000 werklozen 
zullen zeker geen betere toekomst 
hebben met dit projekt, daarom ook 
zal de Volksunie haar verzet handha
ven en zo nodig verscherpen. 

Nationale 
anti-TGV-betoging 

Het verzet tegen de super
snelle treinen bijft, of wat 
dacht u? Op zondag 17 mei 
is er dan ook een nationale 
anti-TGV-betoging, dit keer 
te Aarschot. 

Begin om 14u.30, samen
komen aan het station-Aar
schot. 

FVV organiseerde 
muziel(i(wis 
te Sclioten 

De eerste muziekkwis van 20 maart 
l.l. ingericht door de Vlaamse Vrou
wen Schoten FVV (i s m het Davids-
fonds, 11 Juli-komitee Schoten en 
VTB-VAB Schoten) was een sukses 

Met 23 vooraf ingeschreven deelne
mende groepen was de zaal van het 
Kultureel Centrum te klem en zeker 
met de vele Vlaamse vrienden die 
kwamen aanmoedigen, waaronder 
Lode Van Camp Kultuurpnjswinnaar 
1986 Uit volle borst werden vele 
Vlaamse liederen gezongen onder lei
ding van Gust Teugels begeleid door 
pianist Leo Van Hoof 

De ± 130 aanwezigen hebben er
van genoten De spil en drijfveer was 
wel de voorzitster Els Moortgat die 
samen met het bestuur van FVV het 
voorbereidend werk deed 

Onder de aanwezige deelnemers 
mochten zij J De Borger, schepen 
van Sport begroeten en mevrouw J. 
Verbruggen voorzitster FVV Arr. Ant
werpen, en mevrouw H Dox-Ver-
schaeren, OCMW-voorzitster. 

De ploeg die de eerste prijs won 
was: Vlaamse Gepensioneerden-
Schoten. 
2de pi. VTB-VAB en St Filippuskoor; 
3de pi DF-Schoten, 4de pi VU-Scho-
ten,5depl BGJG(Fam. De Nijs); 6de 
pi. FVV-Brasschaat; 7de pi. VNJ 
(groep a) en VNJ (groep b), 8ste pi 
Vlaamse Vrouwen-Wommelgem met 
Arthur Verhoevenkoor-Brasschaat; 
9de pi. De Hekkensluiters (Fam. Van 
Gooi) en 10de pi. St Filippuskoor (gr-
b) samen met de Vlaamse Gepensio
neerde (gr.b)-Schoten. 

Andere deelnemende ploegen 
mochten ook een prijs kiezen want er 
ging niemand met lege handen naar 
huis 

PROVINCIE ANTWERPEN 
GEMEENTE LINT 

BERICHT 

Het gemeentebestuur van LINT maakt bekend dat volgende 
DEELTIJDSE betrekkingen te begeven zijn: 
— BIBLIOTEEKBEDIENDE (man of vrouw), DEELTIJDS 
- BIBLIOTEEKASSISTENT (man of vrouw), DEELTIJDS 
De aanwervings- en benoemingsvoorwaarden zijn te verkrijgen in het 
Gemeentesekretariaat — tel 031/455 20 01 
De schriftelijke aanvragen zijn te richten aan-
HET KOLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
GEMEENTEHUIS 
2548 LINT 
BIJ een TEN LAATSTE op 22 APRIL 1987 ter post aangetekend schrijven 

f l l i 'HV iJHJJLl 
APRIL 

17 WOMMELGEM: 13de Kwis met 
Wommelgemse verenigingen Aan
vang 20 uur Zaal Keizershof, Das-
straat Inkom vrij 
17 TONGERLO-WESTERLO: Hu-
guette De Bleecker-Ingelaere handelt 
over haar werk ,,De vrouwen m de 
repressie". In Kapellekeshoef om 
20u 30 Org SMF-Kempen 
18 WOMMELGEM: Paasfeest voor 
kinderen van VU-leden tot 10 jaar. 
Paaseieren zoeken, chocolademelk, 
koeken en film. Verzamelen in ,,Den 
Klauwaert" om 14u. Inschrijven voor 
15/4 op tekenwedstrijdblad of tel. 
353.68.94. Org.- VU-Wommelgem. 
19 KONTICH: Paasfeest voor de 
kinderen om 14u. in zaal D'Ekster, 
Ooststatiestraat Paashaas, poppen
kast, paaseieren rapen in schilderach
tig dekor. Inschrijven bij Erwin Brent
jens 457.72.40. Onkosten: 50 fr. per 
kind Org.: Vlaamse Knng 
24 WOMMELGEM: Tweede kwis-
avond en slot voor Wommelgemse 
Verenigingen Verdeling van prijzen-
pot van 30 000 fr. Aanvang: 20 u Zaal 
Keizershof, Dasstraat. Inkom vrij. 
Org.- VU-Wommelgem. 
24 ANTWERPEN: ,,De tuinman van 
de koning" in de Arenbergschouw-
burg te Antwerpen. Wie mee wil met 
de Coremanskring reserveert op tel. 
03/238.82.08 tijdens de kantooruren 
Prijzen- 350, 250 en 150 fr. 
24 NIJLEN: Toon Van Overstraeten 
over zijn belevenissen als Vlaams Se
nator in de Waalse Raad. In lokaal 
Kempenland, Herenthoutsestwg 53. 
Om 20u 30. Org.: Vlaamse Kring 
Kempenland. 
26 NIJLEN: Eerste wandeling van 
wandelgroep Kempenladnd, vertrek 
vanuit lokaal Kempenland om 14u 
25 PUURS: Dne-uurtje met panne-
koeken m het Fort van Liezele Ge
volgd door gezellig samenzijn. Org. 
VU-Puurs. 

MEI 

5 BERCHEM:,, Een avond met Toon 
Van Overstraeten" om 20u. in het 
Kultureel Centrum Berchem, Drieko
ningenstraat 126. Org. Vlaamse 
Kring Berchem. 
8 HOMBEEK: Coloquium ,,Zenne-
water — zuiver water" in Oud-ge-
meentehuis Hombeek om 20u. Org.: 
vzw Uylenspiegel. 
9 SINT-AMANDS: Reis naar de 
Oostkantons met Walter Luyten. In
schrijven bij F. De Leeuw, Buitenveld 
7, Sint-Amands en H. Van Mierio, 
Wilgenweg 45, Oppuurs. Org. • E. Rol-
lierkring i.s.m. Vlaamse Knng Bor-
nem. 

„Gooi geen rommel in de bron, water is immers waardevol!" Onder deze 
slogan ruimde VU-Kontich de omgeving van de historische bron netjes 

op. Hopelijk neemt het gemeentebestuur de blijvende zorg op zich! 

TVEicspres 
De diicste vriend 

van uwTV. 
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vu-Brugge kijkt naar '88 

Op een ontmoeting met de pers blikte de VU-Brugge vooruit naar 
de gemeenteraadsverlciezingen van oktober '88. 

Ook werd bekendgemaakt dat senator Guido Van in tot aan die 
verkiezingen iiet sctiepenmandaat van Jean-Marie Bogaert zat 
overnemen. 

Milieu 
Biezondere aandacht zal blijven 

gaan naar de zorg om het leefmilieu 
Behalve de aktie ,,Water is waarde
vol" waarmee tal van afdelingen druk 
bezig zijn is er natuurlijk de viering 
,,75 jaar groendienst" onder impuls 
van eerste schepen Pieter Leys 

Tevens deelde voorzitter Jan de 
Busscher mee dat, vooral onder im
puls van schepen Raymond Rey-
naert, het hinderlijke bednjf Strovi 
wegtrekt uit te binnenstad en zich 
binnenkort zal vestigen in een volledig 
nieuwe en milieu-vriendelijke installa
tie aan de rand van de stad Raadslid 
Poi Van Den Driessche van zijn kant 
geniet de volle steun van de Brugse 
VU in zijn verzet tegen het voortdu
rend overtreden van de reglmenterin-
gen door de verpestende kooksfa-
briek 

De arrondissementele akties tegen 
de wapenhandel uit Zeebrugge zullen 
evenzeer doorgaan 

Belastingen 
Op het vlak van de stadsfinancien 

zet schepen Reynaert zijn inspannin-
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TE HUUR 
JUNI-JULI-
AUGUSTUS-SEPTEMBER 

App in De Haan Eetplaats, 2 si ka
mers, bad, keuken -i- garage Inlich 
tingen tel 050/82 44 63 liefst na 20u 

D 29j ongehuwde man, drietalig 
(Nederlands, Frans en Duits), met 
kennis van dactylo en informatica, en 
ex-beroepsmihtair, die vroeger pro
blemen had met alcohol doch nu al 18 
maand droog is, zoekt een betrekking 
als bediende in het Brusselse of Hal-
le-Vilvoorde Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

• Verzekeringsmaatschappij zoekt 
agenten, omgeving Gent, met bedien
denstatuut of op zelfstandige basis 
Voor meer inlichtingen O Van Oote-
ghem — Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge (091/30 72 87) 

gen voort om de stedelijke begrotings
cijfers in evenwicht te houden De 
zorg voor een gezond financieel be
heer heeft er zelfs toe geleid dat dit 
jaar voor een belastingsvermindenng 
kon gezorgd worden, hetgeen trou
wens in 1988 zal kunnen verder gezet 
worden" Een ongetwijfeld verheu
gende mededeling 

Betreffende de grote realisaties in 
de stad benadrukt de Brugse VU 
voorts dat de voorkeur dient gegeven 
te worden aan eigen bedrijven en 
kapitaal uit het Bmgse Ook eist de 
VU dat er spoedig een nieuwe be
stemming wordt gegeven aan enkele 
grote en monumentale gebouwen in 
de binnenstad, die nu door leegstand 
dreigen te verkommeren, bv het 
voormalig gerechtsgebouw op de 
Burg 

Breydel en De Coninck 
Op het socio-kulturele terrein is de 

VU verheugd over het sukses van de 
Breydel en De Coninckkommissie, die 
dit jaar tal van manifestatities organi
seert of koordineert met wellicht als 
internationale blikvanger de Gulden-
Sporen-Marathon op 11 juli ,,De 
Brevdelkommissie bewijst dat het 
moet mogelijk zijn vanuit het private 
initiatief een socio-kultureel orgaan op 
te richten met een permanente wer
king en de VU is bereid haar volle 
medewerking te verlenen aan de op
richting daarvan " 

De Brugse VU is overigens bezig 
een aantal initiatieven uit te werken op 
het vlak van het stedelijk kultureel 
beleid, waarover straks nader zal be
richt worden 

Tenslotte wenst ook de Brugse VU 
zich open te stellen voor alle interes
sante groepen en ideeën, teneinde 
met een vernieuwde aanpak te wer
ken aan een goed stedelijk beleid ten 
bate van alle Bruggelingen 

Heemkunde en toerisme hand in hand 

Werviks 
tabaksmuzeum open! 

Op zaterdag 4 aprii, opende het Wervikse tabaksmuzeum zijn 
deuren. Zonder enige overdrijving mag gezegd worden dat het een 
juweel IS. Het museum is ondergebracht m de bijgebouwen van de 
geklasseerde „Brikkemolen" in de Koestraat. De kosten bedragen 
meer dan vijf miljoen frank. De werken werden gedaan m eigen 
regie. 

Het past hier tevens hulde te bren
gen aan ,De Vnenden van het Ta
baksmuzeum", die jaren aan een stuk 
hun persoonlijke tijd en veelal met 
eigen financiële middelen, een kollek-
tie bijeenbrachten die ongeveer zes 
miljoen frank waard is Binnenkort 
worden de werken aangevat voor de 
restauratie van de bijbehorende mo
len Na deze restauratie zal het werke
lijk een uniek kompleks zijn, een be
zoek meer dan overwaard Onder lei
ding van schepen van Financien en 
Informatie Roos Lernout-Martens 
wordt er een toenstische folder sa
mengesteld, met verwijzing naar het 
tabaksmuseum, de monumentale St-
Medarduskerk (thans in restauratie), 
het ,,Pelorijn" (een middeleeuwse 
schandpaal), het Pnns Fredenksmo-
nument, het Gallo-Romeins museum 
enz Hartelijk welkom i 

Roeselare 
had de feestneus op 

Wat vijf jaar terug als onmogelijk 
werd afgewimpeld, kreeg tijdens het 
weekend van 21 maart in Roeselare 
een dere even vrolijke traditie De elf 
Sulferdoppers zijn er met de hulp van 
het stadsbestuur en een aantal trouwe 
sponsors in geslaagd een derde kar-
navalfeest te organizeren in de Ro-
denbachstad Zij hebben helemaal 
met de pretentie te willen wedijveren 
met een Keulense ,,Rose Montag", 
maar het karnavalkomitee is inmid
dels goed op weg om van Roeselare 
de primus onder de Westvlaamse kar-
navalsteden te maken 

In 1983 brachten enkele jongeren 
de idee op gang om ook in Roeselare 
de feestneus op te zetten en een 
eigen zotskap aan te trekken Sche
pen van Feestelijkheden, Patnck Alle-
waert, was onmiddellijk entoesiast om 
dit pnlle initiatief de nodige materiele 
en morele steun vanuit het stadsbe
stuur te bezorgen Geen financiële 
steun evenwel, want aan zo'n Sinter-
klaaspolitiek wilde het stadsbestuur, 
net zoals voor de Rodenbachstoet, 
met meedoen 

De jonge Horecasektor nam de kar-
navalhandschoen op en is er intussen 
in geslaagd het karnavalfeest tot een 

volwaardig gebeuren te doen uitgroei
en Dat ZIJ er, ondanks een investenng 
van ca 1 miljoen f r , geen financiële 
kater aan overhouden, pleit nogmaals 
voor de inzet en ondernemingsgeest 
van de initiatiefnemers, in casu de 
Sulferdoppers Erevoorzitter Patnck 
Allewaert zag dan ook samen met 
duizenden kijkers een karnavalstoet 
die met een opvallende inbreng van 
de jeugd, verder alle krediet verdient 
Een kleine vijftig groepen, fanfares en 
wagens stapten of reden mee tussen 
de dichte rijen toeschouwers Karna-
valpnns Gino I, die na een grootse 
showavond in de reuzetent aan het 
Stationsplein zijn titel kon verlengen, 
troonde mee en maakt zich nu al sterk 
dat hij volgend jaar de eerste Roese-
laarse karnavalkeizer wordt 

Dankbaar voor de materiele en mo
rele steun vanuit het stadsbestuur en 
met de wetenschap dat het karnaval
feest in Roeselare duidelijk in de lift zit 
maken de Sulferdoppers nu reeds 
stoute plannen voor de volgende kar-
navalfeesten in Roeselare leder jaar 
een stap verder, want ook in Keuelen 
werd Rose Montag met in eén dag 
gebouwd 

Boomplantaktie 
Op donderdag 9 apnl, wordt er een 

boomplantaktie ingencht op de stede 
lijke gronden nabij de jongensschool 
in de deelgemeente Geluwe Hierme
de gaat een andere wens in vervulling 
van de werkgroep voor Leefmilieu 
Het stadsbestuur kocht de nodige be
planting en de stedelijke leefmilieu-
dienst leidt de praktische kant van de 
zaak 

De beplanting zelf gaat door mtt 
medewerking van de leerlingen van 
de school Jong geleerd is oud ge
daan Te vermelden valt, dat de stad 
Wervik vanwege de Vereniging voor 
Openbaar Groen (VVOG) hiervoor 
een eervolle vermelding kreeg In het 
kader van de jaarlijkse wedstrijd inge
richt door het VVOG, wordt dit najaar 
of het volgende voorjaar, de boom
plantaktie gevoerd in de centrumge
meente Wervik, meer bepaald in de 
wijk ,,Het Park" De stad heeft daar 
namelijk gronden aangekocht van de 
Rijksbasisschool Er zal tevens speel-
mogelijkheid worden voorzien, even
als vergaderlokalen Dit laatste zal 
een zekere nood lenigen 

Jef Claeys, 
schepen voor Leefmilieu 

Achteraf was er natuurlijk nog wat tijd voor een familiefoto' 

Jaak Gabriels 
was te Koekelare 

Op vrijdag 20 maart ging het jaarlijks ledenfeest van VU-
Koekelare door. Niemand minder dan de nationale voorzitter Jaak 
Gabriels was er de eregast. 

Voorzitter Paul Anseeuw mocht ruim 100 aanwezigen welkom 
heten. Eerst werd de inwendige mens versterkt. Zaal Amfora 
haalde eer van zijn werk! 

Volksvertegenwoordiger Julien 
Desseyn leidde Jaak Gabriels in 
Zoals er nu een nieuwe lente komt, zo 
waait er een nieuwe wind in de VU 
Zonder het vroegere te vergeten, 
moet de VU oog hebben voor de 
verandenngen in de samenleving 

Dat was tevens de kern van de 
spreekbeurt van Jaak Gabriels Tot nu 
zijn WIJ, Vlamingen, te braaf en te 
bescheiden gebleven Wij zijn de 
meerderheid in dit land er zijn 60 % 
Vlamingen Wij moeten dus on recht
matig aandeel opeisen en durven to
nen dat WIJ de meerderheid zijn In 
welk land ter wereld zou het mogelijk 
zijn, dat de meerderheid van de bevol
king zijn rechten met kr i jgf In dit 
België is dit zo' Van de onbenul 
Happart over de Kempense steen
koolmijnen tot het RTT-kontrakt 
steeds leggen onze Vlaamse minis
ters de duimen 

Tot slot wente Jaak het bestuur een 
keiharde werklust toe, en in 1988 een 
zeer goede uitslag bij de gemeente
raadsverkiezingen Daarna werd nog 
dank gebracht aan twee uittredende 
bestuursleden Daniel Depreitere en 
André Zwaenepoel 

De VU wil een zelfstandig Vlaande
ren, zodat WIJ zelf de vruchten plukken 
van onze arbeid Want Vlaanderen 
behoort tot de koplopers op ekono-
misch gebied We kunnen het 

De VU wil ook bijzondere aandacht 
voor het leefmilieu, een propere poli
tiek, ten dienste van de Vlaamse men
sen 

Ludieke VUJO-aktie te Oostduinkerke 

Op 1 maart 11 tijdens de jaarlijkse karnavaloptocht was de VUJO voor de 
eerste keer present De plaatselijke politiekers werden flink op de korrel 
genomen Ronny Ghysel leidde alles in goede banen 

In een gezellige sfeer werd er dan 
nog nagekaart tot in de kleine uurtjes 
In elk geval een geslaagde avond i 

VUJO: geen 
afvaieilanden 
voor onze kust 

De Nationale Raad van de Volks-
uniejongeren verzet zich tegen de 
bouw van de zogenaamde ,,milieu
ellenden" voor onze kust, omdat hij 
van mening is dat de oorzaken van de 
vervulling moeten worden aangepakt, 
met alleen de gevolgen 

Het slib ontstaat immers door lozin
gen, vooral van de industrie Strenge
re lozingsnormen opleggen, is bijge
volg de enige duurzame oplossing 

De Raad wijst ook op de schadelijke 
gevolgen van een slib-eiland voor 
volksgezondheid, toerisme en visse
rij 

Zeker in het Internationaal Jaar van 
het Leefmilieu moeten alle mogelijke 
initiatieven worden genomen om ein
delijk een halt toe te roepen aan de 
Noordzee-vervuiling 

WEST-VL. 
APRIL 

18 DEERLIJK: Familie-auto-zoek-
tocht ,,Dwars door Deerlijk" Start 
tussen 12u 30 en 13u 30 in café Brou
wershof Om 20u prijsuitreiking in 
feestzaal 't Wit Paard, Hoogstraat 
Inschrijven bij Bernard Verschuere 
(71 74 93) en Dirk Demeurie 
(71 88 02) Org VU-Deerlijk 
27 IZEGEM: Voordracht over ge
bruik en misbruik van geneesmidde
len,doordr LucAllosserie, om 15u in 
de bovenzaal an het Oud Stadhuis 
Org VVVG 
30 IZEGEM: Avondwandeling met 
start om 18u 30 aan t Spiegelaerke, 
om 19u30 Org FVV 
30 ZEDELGEM: Willy Moons met 

Het taboe van Vlaanderen" of de 
dynamitenng van de IJzertoren In 
Sporthal Loppem om 20u Inkom 50 
fr Org VU-Zedelgem 

MEI 

3 BLANKENBERGE VU-Blanken-
berge naar het ANZ-Antwerpen Ver
trek om 8u 30 stipt aan het stadhuis 
per autobus Inschrijving zo spoedig 
mogelijk bij E Duysters de Smet de 
Naeyerlaan 86 Kostprijs ingang 300 
fr -i- 260 fr reiskosten 
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M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons Kleinmeub<'!«-n l.usUTS Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: I)i„ w<» |. vun 13 tot lU u. 30 
10 lol 19 u.30 

/ a a k v o e r d e r KFIZEHSTRAAT 2 1740 l E R N A T 02 582.22.22 
Staf Kiesekoms lop slechts is km v*n Brussel tenl ruml 

Bezoek 
steenkoolmijn 
Zolder 

Op zondag 17 mei 1987 gaat de 
Leuvense Dosfelknng op bezoek in dr 
koolmijn van Zolder We worden ' e 
rondgeleid m de ondergrond, nu ' et 
nog kan (en mag van Gheyselinck) 

Wie meewil, dient onverwijld én 
vóór 20 apnl (voor de verzekering) een 
seintje te geven aan Herwig Schre-
vens, Berkenhof 5, 3200 Kessel-Lo 
(tel 016/44 72 75) en 250 fr (300 fr 
voor met-leden) op rekening 230-
0475646-75 van Kris Bovin met ver
melding van naam, adres, en geboor
tedatum Eveneens vóór 20 april 
1987 Nadien worden er geen inschrij
vingen meer aanvaard 

Zangfeest 3 mei 1987 

Kaarten voor het Vlaams Nationaal 
Zangfeest voor het arrondissement 
Leuven zijn verkrijgbaar bij Marcel 
Moussens (Centrum voor mensen met 
vragen), Kiekenstraat 1, 3000 Leuven 
Haast U, het aantal kaarten is be
perkt i 

Geslaagde 
Buyie-avond 
te Bertem 

De gespreksavond met Daniel Buy-
le rond het thema van zijn boek ,,De 
Lakeien van de Wetstraat" kende op 
vrijdag 3 apnl in het ,,Pallekeshof" te 
Leefdaal (Bertem) een ruime belang
stelling De opkomst kon zeer zeker 
de vergelijking doorstaan met gelijk
aardige avonden die de voorbije 
maanden (o m Hugo De Ridder voor 
het Davidsfonds) in dezelfde gemeen
te werden georganizeerd 

Na de inleiding door de radio-joer-
nalist zelf, kwamen de talrijke vragen 
vanzelf los Het rezulteerde in een 
kijkje achter de schermen van de BRT 
en een beter inzicht in de manier van 
werken en de — beperkte — mogelijk
heden van de BRT-joernalist Tegen 
23 uur diende de vragenstroom stil
aan afgeremd, wat met enige moeite 
lukte Een bewijs voor de intense 
belangstelling van de aanwezigen en 
voor de Volksunie van Bertem-Leef-
daal-Korbeek-Dijle een stimulans voor 
het nemen van nog gelijkaardige ini
tiatieven 

Dosfelkring Herent op stap 
Na de debatavond ,,Doping m de 

Sport" ncht de Dosfelkring Herent 
(Winksele, Veltem-Beisem) op zondag 
26 april en zaterdag 9 mei haar twee 
volgende aktiviteiten in 

Zondag 26 apnl, natuurwandeling 
o I V een natuurgids We verzamelen 
aan de Gemeenteschool te Veltem om 
13 30 uur voor een wandeling door 
éen van de mooiste plekjes van ons 
dorp Gemakkelijke wandelschoenen 
IS een vereiste fvla de wandeling kan 
er nog gezellig nagepraat worden bij 
een natje en een droogje 

Zaterdag 9 mei Kuierend door 
Brussel We verzamelen om 09 30 uur 
op het Barnkadenplein te Brussel In 
de voormiddag bezoeken wij o I v 
Willy Kuijpers het parlement Nadien 
versterken wij de innerlijke mens In 
de namiddag neemt ex-voorzitter Vic 
Anciaux het roer over Wij bezoeken 
dan de Bijstandswijk en de l^arollen 
Tussendoor bezichtigen wij o a de 
O L V van Bijstandskerk, de Kapelle-

kerk en de Bngitinnekerk 's Avonds is 
er, voor zij die het wensen, nog een 
kroegentocht voorzien 

Wie over dit alles nog meer inlichtin
gen wil, kan kontakt opnemen met 
B Debaere Karrestraat 109 te 3020 
Herent, tel 016/20 23 94 

HOTEL HESTAURANT „HAUS WALDBLICK" 
Ideaal vakantieverblijf in het woudrijk hooggebied van de Eifel 15 km 

van Blankenheim in nchting Nurbergnng Pracht dalen, speciaal voor 
wandelliefhebb , zweefvl, in dorp Freilingenmeer vr zwemmen en 
surfen bijz gde keuken Kamer met wc + dche VP 49,5 DM — HP 39,5 
DM 

„HAUS WALDBLICK" 5489 OHLENHARD DUITSLAND 
TEL 00 49/269 42 28 

TZestautant „ K:Jtassalltb(itg 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Aperitiefhapje 
Huisgemaakte ganzelever 

Sorbet 
Asperges 

Vis-assortiment 
Fruittulpje 

Menu 4 diensten 800 fr p p 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen Markt 17 011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 • 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60-016/22 86 72 

2 Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69 
3 Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout Stwgnr Lichtervelde - 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Don 
munderTfiiervan tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten 

lepel 
vork... 

CAFC 

/OOCMCMT 

CA/IBR.iNU3 
BR.CC 
011/47 28 97 ^ ^ UI 1/<«/ ^O 9f 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

VANMEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

n 34j ergotherapeut met extra diplo
ma keramiek bewerking en I2j erva-
nng in de sektor V2in mentaal gehandi-
kapten, zoekt een nieuwe betrekking 
in deze sektor Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

D VU-Stabroek verkoopt multihth 
offset machine Prijs o t k Tel 03/ 
664 67 20 
D Jonge dame met diploma Ger-
maanse/Engels-Duits zoekt werk in 
het Brusselse Inlichtingen Vic An
ciaux, tel 519 83 46 

D Werkloze man 42j, uitkeringsge
rechtigd, zoekt werk Dipl Kandidaat 
letteren en wijsbegeerte Gewezen le
raar Engels-ekonomie en politiek in 
Zaïre (12j) Werke als direktiesekreta-
ns en tolk Nederlands, Frans en En
gels Inlichtingen Vic Anciaux, tel 
519 83 46 
U 22-jange jongedame, ongehuwd 
diploma Wetenschappelijke B, avond-
kursus Boekhouden Talenkennis 
Ned — praktische kennis Fr en Eng 
— elementaire kennis D Zoekt een 
passende betrekking 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den Senator O Van Ooteghem, Arm 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge 
(091/30 72 87) 

BRABANT 
APRIL 

24 OPWIJK: Kantonnale vergade
ring voor alle bestuursleden van het 
kanton Asse om 20 uur in het Spech-
teshof te Opwijk 
25 JETTE: In het Trefcentrum in 
Huize Essegem, Leopoldstraat Jaar
lijks Ledenfeest 
25 ZAVENTEM: Haantjesfestijn in 
de refter van de gemeenteschool van 
Sterrebeek (Mechelsestwg naast ge
meentehuis) Van 11u tot 20u Org 
VU-Zaventem 
26 DIEGEM: Spagettifestijn met 
wijn m zaal de MikJe, Kerktorenstraat 
22 Vanaf 12u Org VU-Diegem 
26 AARSCHOT: Natuurwandeling 
in het Walembos te Houwaart-Tielt, 
o IV natuurgids Samenkomst om 
14u stipt aan kerk van Houwaart 
Afstand 10 km Org VU-Aarschot 
26 HERENT: Natuurwandeling te 
Veltem Samenkomst Gemeente
school Veltem om 13u 30 Org Dos
fel Herent 
26 VILVOORDE: Breugelfeest van
af 12u in de Stedelijke School, Vlier-
kensstraat (Kassei), Vilvoorde Anima
tie vanaf 15u door,,Zakdoek" Org 
VU-Vilvoorde-Peutie 
30 KAMPENHOUT: „Geen snel-
spoor in de gemeente" door EP-lid 
Willy Kuijpers Om 20u in Vredezaal 
te Berg Org VU-Kampenhout 

MEI 

3 LEUVEN: VU-Leuven naar ANZ 
Toegangskaarten en inschrijven voor 
bus bij Marcel Morissens, Kiekenstr 
1,tel 016/23 04 82 Prijs bus 175fr 
9 HERENT: Kuierend door Brussel 
Samenkomst Barnkadenplein Brussel 
om 9u Met o m Vic Anciaux en Willy 
Kuijpers Org Dosfel Herent 

m P V B A Bierhandel Hellmckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

f^T^ . \ 1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 
I or iv- in I 

S. M. B. Tel 582.10 93 
H 
HBIE»HANDEl W 

EUINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

Wij bestellen ten huize 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57 12 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-OE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarina-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi s — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
- jsloten 

Itboerenhof 
CAFE-RESlAURANrr-FRrrUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor menu v/a 290 Bfr 
groepen koffietafel v/a 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LASAT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAlvlAT 
Alle dagen opgen vanaf 11 u Donderdag gesloten 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

RESTAURANT 

l ^ ^ ^ ^ l Wolvengracht 

^ ! - ^ , ^ , ^ , Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thuis zijn 
in 't hartje van Brussel 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
f^_^ , JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053 213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

Midijkaas 
Affligem 
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Afscheidsfeest 
van Lucien De Spriet 

Zaterdag 28 februari was zaal „De Nachtegaal" afgeladen vol. 
VU-Wondelgem vierde het afscheid uit de aktieve politiek van 

haar oprichter Lucien De Spriet. Gastspreker was senator Paul Van 
Grembergen die de verdiensten van Lucien aan de aandachtige 
toehoorders in herinnering bracht. 

Voor het eerst kandidaat op een 
VU-lijst in Gent in 1964, verhuisde hij 
in 1965 naar Wondelgem, een onbe
werkt terrein voor de VU Op aanra
den van oud-burgemeester en gewe
zen hoofdonderwijzer Meuleman, 
klopte hij aan bij diegenen die op 11 
juli met de leeuw vlagden Daaruit 
rekruteerde hij de eerste leden en het 
eerste bestuur 

Eerste sukses! 

Van 1965 tot 1970 bouwde hij ver
der samen met o m Antoine Maen-
haut, Jozef De Volder, Renaat De 
Cock, Fernand Content, Albert Fla-
ment e a aan de afdeling, zodat zij 
zich in 1970 kon aanbieden met een 
eigen lijst voor de gemeenteraadsver
kiezingen 

Deze verkiezingen betekenden een 
groot sukses voor de afdeling Vier 
gemeenteraadsleden werden geko
zen (wat 2 schepenambten oplever
de L De Spriet en R Van Verde-
ghem) Tevens had de VU twee COO-
leden 

Paul Van Grembergen somde dan 
even de realisaties op die er dank zij 
de deelname van de VU aan het 
beleid kwamen Terecht wees hij er op 
dal Lucien gedurende al die tijd met 
alleen begaan was met de werking in 
de eigen afdeling maar integendeel 
in het Gentse overal zijn steke stond 
Waar nodig was hij steeds bereid om 
gelijk welke plaats op de lijst voor 
kamer of provincie met zijn stemmen
aantal te steunen 

Na de fusie bleef de inzet in de 
Gentse gemeenteraad, wat zich ver
taalde in 2 herverkiezingen 

De blijvende sympathie van de be
volking IS het enige wat het hem heeft 
opgebracht, het heeft Lucien heel wat 
gekost aan tijd en inzet Bovendien 
mag men de financiële kant van dat 
alles met vergeten, erelidmaatschap

pen van allerlei aard zijn zijn deel, 
maar wat erger is, ook een stuk van 
zijn gezondheid ging teloor Het mooi
ste geschenk dat men aan zo iemand 
kan aanbieden is, aldus senator Van 
Grembergen, de verzekenng dat het 
werk door jonge mensen zal verderge
zet worden 

Natuurlijk mocht een eerbetoon aan 
mevrouw De Spriet met ontbreken In 
warme bewoordingen belichtte de al
gemene sekretans de rol en de 
krachtdadige steun van de immer dis-
krete Monique 

Bloemendank 

Karel Van Hoorebeke, toekomstig 
fraktieleider van de VU in Gent, be 
lichtte vervolgens kort de verdiensten 
van L De Spriet m de Gentse raad en 
wees eveneens op de dringende 
noodzaak om in de opvolging te voor 
zien 

Namens het arrondissementsbe 
stuur en de kollega s uit de raad 
schonk hij Lucien en Monique een 
prachtig bloemstuk 

Ook senator Oswald Van Oote-
ghem en arrondissementsvoorzitter 
Wim Mareen boden hun gelukwensen 
aan Er waren ook bloemen van ver 
schillende verenigingen 

Namens de afdeling bij monde van 
de voorzitter Antoine Maenhaut, wer
den Lucien en zijn echtgenote be
dankt en geprezeen Als teken van de 
waardenng werden hen drie geschen
ken overhandigd met grote symboli
sche waarde 

Een mooie foto van L De Spriet in 
de raadzaal van het dienstencentrum 
van Wonoelgem (oud-gemeentehuis), 
een glas-in-loodraam met het wapen 
van Gent en een nieuwe leeuwevlag 
(de oude heeft teveel dienst gedaan) 

Een indrukwekkende Vlaamse 
Leeuw besloot het officiële gedeelte 
van de vienng 

Neliy Maes over het dossier Manta: 

„Toekomst niet 
verkwanselen!" 

De Volksunie van het Land van 
Waas volgt met bezorgdheid het dos
sier Manta Sinds vele jaren staat de 
naam van dit befaamde textielbedrijf 
van Waasmunster voor kwaliteit en 
tewerkstelling in onze streek Maar de 
leiding van Manta heeft de verande 
ringen in onze tijd slecht begrepen 

Dit heeft de toekomst in het ge
drang gebracht De sinds lang aansle
pende moeilijkheden bereiken nu een 
dieptepunt Het is met de taak van een 
politieke partij om in de plaats te 
treden van de bedrijfsleiding of van de 
werknemersvertegenwoordiging de 
banken of de leveranciers 

Maar wij kunnen met lijdzaam blij
ven toezien hoe door de besluiteloos
heid van leiding, kapitaalverstrekkers 
vooral van de huisbankier en overheid 
de toekomstkansen van een presti
gieus textielbedrijf en de arbeidsplaat
sen van 600 arbeiders en bedienden 
op het spel gezet worden 

De bestellingen zijn er maar er moet 
geld op tafel komen voor grondstoffen 
en lonen Het kortzichtig eigenbelang 
van degenen die sinds jaren aan Man
ta verdiend hebben mag nu in geen 
geval primeren 

WIJ bezweren de regering nu einde
lijk haar rol te spelen en iedereen voor 
zijn verantwoordelijkheid te plaatsen 
opdat zoveel mogelijk arbeidsplaat
sen zouden gered worden en opdat de 
mensen die toch moeten afvloeien 
een behoorlijke sociale begeleiding 
toegewezen krijgen, zoals m de ande 
re nationale sektor 

Manta heeft toekomst en die toe
komst mag met verkwanseld worden 

Arrondissement 
Gent-Eeldo 
Drie-storten-tocht 

Al wie begaan is met ons leefmilieu 
neemt deel aan de Dne-storten-tocht 
van de VU-arrondissement Gent-Eek-
lo op zaterdag 25 april as om 14u 
verzamelen op de weg Zwijnaarde-
Merelbeke (Adolphe della Faillelaan) 
ter hoogte van het autowegviadukt 

Het wordt een sensationele wande
ling van 2 uren, onder het motto 
,,Water is leven" — ,,Water is Waar
devolksunie i " 

m 
OOST-VL. 

APRIL 

18 AALTER: Jaarlijks vnendenmaal 
in de gemeentelijks feestzaal, Cardijn-
laan, Aalter-brug Vanaf 19u 30 kaas-
avond Gastspreker Paul Van Grem
bergen Deelname 250 fr , tot 14j 
150 fr Inschrijven bij Antoon Persyn 
(091/74 55 73) of Mark van de Walle 
(091/74 10 46) Org Vlaamse Vnen-
denknng Aalter 
18 BELZELE: Martin De Jonghe 
over zijn loopbaan als producer BRT-
2, Service Telefoon, Vercruysse en 
TV-Touche In zaal ,,Troebadoer", 
Kuitenbergstraat 29 te Evergem In
kom 150 fr , wk 100 fr Org FVV-
Belzele 
20 BAARDEGEIM: 7e Eienvorp -i-
poppenkast op Paasmaandag om 15u 
in zaal Maxens Org VU-Baarde-
gem-Herdersem-Meldert-Moorsel 
24 SINT-AMANDSBERG: Acapul-
co-fuif, danspartij met exotisch tintje 
in zaal TTC „Drive" (parking Colruyt), 
Dendermondsestwg 415 Inkom 80 
f r , wk 60 fr Org VUJO-Sint-
Amandsberg 
25 GENT: Gentse Kabaret-avoond 
met ,,Moereloere" in Centrum Rei-
naert, Reinaertstraat 26 Inkom 100 fr 
Aanvang 20u Org VU-Gent-Brug-
sepoort 
29 HAMME: Jaarlijks feest Derde 
Leeftijd in zaal Opkikker Org VU-
Hamme 
30 MEERBEKE: Elfde Bruegeliaan-
se Meiavond in de Berlindiszaal vanaf 
18 uur Org VU-Meerbeke-Neigem 

MEI 

1 BELZELE: Vienng honderdjarige 
Deelname aan de stoet en feestelijk
heden door FVV-Belzele 
2 BASSEVELDE: 11e Vlaams Len
tebal in de Parochiezaal Aanvang 
20u Inkom 80 fr, wk 60 fr Org 
Vlaamse Vnendenknng Groot-Asse
nede 
3 HAMME: Deelname aan het ANZ 
van VU-Hamme 
7 HAMME: Gespreks- en dia-avond 
,, Frans Vlaanderen" met senator Wal
ter Luyten In ,,De Tuit" om 20u Org 
VU-Hamme 

Wat in 
Aaist lean 
* Hoewel karnaval nu toch al een tijdje 
achter de rug is, kwam er vonge week 
toch nog een staartje aan Bij het 
natellen van de punten ontdekte Willy 
Van Mossevelde namelijk dat zijn 25-
jange Lotjonslosgroep benadeeld 
werd en eigenlijk recht had op een 
gedeelde eerste plaats Met hangen
de pootjes diende het feestkomitee 
zijn ongelijk toe te geven De fout 
werd aan de slechte weersomstandig
heden toegeschreven, maar na de 
uitleg van Willy Van Mossevelde was 
iedereen ervan overtuigd dat er geen 
sluitende kontrole was geweest bij de 
jurering en dat de deurwaarder zijn 
taak met had vervuld zoals het hoor
de Er werden trouwens nog vier an
dere verschillen vastgesteld Met ver
ontschuldigingen van het feestkomi
tee kreeg Lol tenslotte waar het recht 
op had, maar naar een extra-attentie, 
een soort erkenning van hun 25-jarige 
inzet voor karnaval, konden ze fluiten 

" Het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden van Groot-Aalst organi
seerde op diensdag 14 april een dag-
uitstap naar Zeebrugge, waar onder 
leiding van een gids de haveninrich
ting werd bezocht 
* Volksvertegenwoordiger Jan Cau-
dron kwam in de kamer tussenbeide 
bij de bespreking van de sportbegro-
ting en het sportbeleid in Vlaanderen 
en hij interpelleerde de gemeen
schapsminister van volksgezondheid 
en leefmilieu over de gebrekkige ma
nier, waarop het Denderwater zal ge
zuiverd worden Over beide aangele
genheden wordt op de nationale blad
zijden bencht 

vw 

Gentse gemeenteraad: 

Twee avonden 
vragen, vragen... 

Na de zware maanden januari en februari was er in de maand 
maart een „gewone" zitting van de Gentse gemeenteraad ge
pland: 56 punten en 13 ondervragingen. 

Door Karel Van Hoorebeke werd er 
uitvoeng ingegaan op de hennnchting 
van de Kortrijkse Poortstraat en de 
Nederkouter De interpellant vond de 
aparte trambedding een goede zaak 
voor het openbaar vervoer maar miste 
een alternatief voor de fietsers Hij 
vond dat het kollege zijn mentaliteit 
moet wijzigen en vooraf moet zorgen 
voor de zwakkere weggebruikers ipv 
ze enkel de restjes te gunnen 

Fouten 

Het afvalverwerkingsbedrijf en 
meer in het bijzonder de warmterecu-
peratieleiding naar het AZ was de 
aanleiding voor o m A Verpaele om 
dit dossier nogmaals uit te benen. De 
zware fouten bij ontwerp, opvolging 
der werken en de onwil van het A.Z. 
om de warmte nog af te nemen samen 
met de zware technische problemen 
in de installatie zelf doet de vraag 
rijzen of deze afstandsverwarming 
ooit wel zal werken' Uit het antwoord 
van schepen Wijnakker leerden we 
alleen dat een 5-tal expertiseversla-
gen nogmaals gebundeld zullen wor
den om dan uiteindelijk te kunnen 
beslissen De administratieve fouten 
in dit dossier zal men maar vergeten 
van schepen Wijnakker is dit toch 
normaal 

Een aantal voorliggende BPA's wa
ren de aanleiding voor een aantal 
raadsleden om de houding van de 
stad ten aanzien van de ingediende 
bezwaarschriften te laken de advie
zen worden in de wind geslagen en 
zouden evengoed kunnen overgesla
gen worden Of hoe men m Gent 
omspnngt met inspraak en mondig
heid van de bevolking 

Kritische vragen 

Over het BPA Rabot was de hou
ding van het kollege nog dubbelzinni
ger zo wordt de plaats voorzien voor 
een stadsautostrade van 2 x 2 rijstro
ken maar de verantwoordelijkheid ligt 
bi) OW Zelf de minimale eis voor 
bijkomende voetgangerslichten kan 

met voor de betonkampioenen van 
openbare werken en de stad geeft zijn 
laatste wapen uit handen Dit ontlokte 
bij H De Bleecker de retorische 
vraag ,,Wat stemmen wij d a n ' " 

Over de groothandelsmarkt en 
meer speciaal over de verhoging van 
de standplaatsbelasting was er nog 
een incident tussen K Van Hoorebe
ke en de schepen omdat die tegen de 
afspraken in de kommssie in dit punt 
toch al op de raad bracht 

De tweede avond werd voorbehou
den aan de ondervragingen A Ver
paele had heel wat kntische vragen 
over de steun van de stad aan bedrij
ven die zich hier willen komen vesti
gen. Zonder in te gaan op de persbe-
nchten bewees de interpellant dat 
meerdere bedrijven de jongste jaren 
moeten uitwijken zijn terwijl o a prof 
Anselin al meermaals gewezen heeft 
op de eenzijdige struktuur van de 
Gentse werkgelegenheid (enkel de 
haven) Zo had hij ook kritiek op de 
verantwoordelijke schepen die het 
pas na 4 jaar nodig vond initiatieven te 
ontwikkelen om de ekonomische ek-
spansie te bevorderen Zo wordt er 
pas nu, en dan door privebedrijven 
werk gemaakt van bedrijvencentra 

Tussen de vele, langdradige en 
veelal overbodige SP-interpellaties 
onthouden wij de tussenkomsten van 
H De Bleecker over de plannen van 
het kollege met de Lourdeshoek Uit 
de te vernieuwen BPA blijkt dat de 
bewoners moeten verdwijnen voor de 
uitbreiding van een nabung bedrijf En 
dit tenvijl de meerderheid van de 
plaatselijke bevolking bejaard is en in 
heel wat gevallen de huisjes de jong
ste jaren door de bewoners gereno
veerd werden Het is dan ook aan te 
bevelen dat er nogmaals nagedacht 
wordt en dat met de meeste omzich
tigheid dergelijke beslissingen geno
men worden 

Het kollege echter ziet de zaken 
anders en wil de al zo zwaar getroffen 
wijk Meulestede verder laten verkom
meren 

C. Brion 

Rouwhulde voor burgemeester Uyttersprot 

Aalst kreeg nieuwe 
burgemeester 

De normaal voorziene raadszitting te Aalst werd vorige week 
vervangen door een rouwhulde ter nagedachtenis van burgemees
ter Raymond Uyttersprot. 

Niet alleen alle fraktieleiders sloten 
zich bij die hulde aan, ook het OCMW, 
het personeel, de KP en de pers 
Woorden als vriendelijkheid, breed-
denkendheid, beslistheid en verant
woordelijkheidszin onderstreepten 
evenveel keren dat burgemeester 
Uyttersprot door iedereen oprecht 
werd gewaardeerd Namens de VU 
zei Jan Caudron dat de overledene, 
gedreven door zijn ideaal, roofbouw 
pleegde op zichzelf Rusten zou hij 
later doen Met zijn onvermoeibare 
werkkracht en vooral zijn menselijk 
doorzicht en fijngevoeligheid, maakte 
hij er het beste van Jan Caudron 
wenste de CVP veel serene wijsheid 
toe bij het aanduiden van een nieuwe 
burgemeester, want Raymond Uytter
sprot verdient een waardig opvolger 

Op de helling 
Die opvolger is intussen gekend 

senator Maurits De Kerpel, een voor 
de meeste Aalstenaars grote onbe
kende want hij werd met verkozen 
maar provinciaal gekoopteerd, zal de 
CVP-kopman worden voor de volgen
de jaren Zijn aanwijzing gebeurde 
weliswaar met zeer ruime meerder
heid, maar het toch diepe sporen na 
De ACW-strekking eiste namelijk al te 
uitdrukkelijk alles voor zich op en 
kwam zelfs terug op een eerdere over
eenkomst, waarbij volksvertegen
woordiger Willems na vier jaar de 
burgemeesterssjerp zou mogen over
nemen Het gevolg ervan is dat laatst
genoemde zwaar ontgoocheld is en 
dat het vroeger voorziene twaalfjarige 
bestuurschap van CVP-PVV op de 
helling komt Voortaan zijn alle kombi-
naties mogelijk, aldus een woordvoer
der van het NCMV 
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Deze week 
in Knack Magazine 

Weg uit de mijn 
Rond de Limburgse mijnschachten speelt zich het 

drama af waarvan iedereen wist dat het onvermijde
lijk was, maar waar niemand op voorbereid is. 
Bij de KS blijven, er weggaan of strijden tot de 

laatste mijn? Een reportage, deze week in Knack. 
De dans rond de Rafale 

De Rafale is het nieuwe Franse ge
vechtsvliegtuig dat door Dassault 
wordt ontwikkeld. Sommigen in 
onze leger-kringen zouden nu al 
graag beslissen om het toestel in 
het midden van de jaren negentig 
te kopen. Kortom, de zoveelste 
dans rond een groot legerdossier. 

Russen en Tsjechen 

Kan wat Mikhail Gorbatsjov nu 
in de Sovjetunie doet, worden ver
geleken met de Praagse lente van 
Alexander Dubcek ? Ota Sik was 
de architekt van de ekonomische 
hervormingen in Tsjechoslovaki-
je in de jaren zestig. Een interview, 
deze week in Knack. 

Hollywood, Hollywood 

Hollywood vierde twee weken ge
leden zijn jaarlijkse glamour-feest 
van de uitreiking van de Academy 
Awards. Toch is niet alles er zon
neschijn. In werkelijkheid over
heersen angst en walging. Een re
portage, deze week in Knack. 

TVveemaal aktuele kunst 

De Belgische hedendaagse kunst 
werkt zich op internationaal ni
veau. In het Brusselse PSK krijgt 
Didier Vermeiren een schitteren
de overzichtstentoonstelling. Een 
exclusief interview. En in Rome 
zijn de hele maand 41 Belgische 
kunstenaars te gast. Een verslag. 

vu-Bilzen op bezoek in Friesiand 
T i j d e n s h e t w e e k - e n d v a n 28 f e b r u a r i l . l . w a s d e V o l k s u n i e v a n 

G r o o t - B i l z e n In T w l j z e l ( B u i t e n p o s t ) d e g a s t v a n d e a f d e l i n g 
A c h t k a r s p e l e n , v a n d e F r i e s e N a t i o n a l e P a r t i j . 

U i t d e v i j f a f d e l i n g e n v a n G r o o t - B i l z e n w e r d e e n g r o e p g e v o r m d 
d i e s a m e n m e t s c h e p e n F r i e d a B r e p o e l s , t w e e r a a d s l e d e n e n g i d s 
B e r n o S c h o e m a k e r s n a a r T w l j z e l t r o k k e n . 

Na de hartelijke ontvangst bij de 
gastgezinnen werd 's avonds de ken
nismaking verdergezet. De wederzijd
se afdelingswerking werd overlopen, 
waarbij zeker heelwat raakpunten 
werden genoteerd. De eerste avond 
eindigde in een hartelijke sfeer, waar
bij de stemming kan worden omschre
ven als plezierig. 

De zaterdagmorgen bezochten we 
eerst een natuurgebied de Müntsje-
groppe, dat gedeeltelijk bedreigd 
wordt door een rondweg. Daar had
den we de gelegenheid namens de 
VU een adhesiebetuiging te overhan
digen aan de plaatselijke FNP-manda-
taris Marten van Der Veen, in het 
bijzijn van de Friese pers. 

In de namiddag en de vroege avond 
waren wij te gast in Veenwouden voor 
het 25-jarig bestaan van de Friese 
Nationale Partij. Schepen Frieda Bre
poels kreeg hier nogmaals de gele
genheid onze simpathie over te ma
ken aan de FNP. Hetzelfde deed 
Chris Bovin, sekretaris van de Euro
pese Vrije Alliantie (EVA), in een de
bat met vertegenvroordigers van vol
keren zonder staat. Daarbij stond de 
bedoeling voorop, de gelijkenis en de 
verschillen in de strijd van die volke
ren te analyseren. 

Aanbevolen huizen 

Verder noteerden we ook dat de 
Fnese Nationale Partij sterk geëvo
lueerd IS, in de richting van milieupar
tij, zonder het uiteraard alleen dóór bij 
te houden Het is zoals de voorzitter 
van de FNP Anne Hoekstra verklaar
de . ,,lt giet neist iet fuort bestean fan 
de taal ek om it fuort bestean fan de 
minsken." 

Tegenbezoek 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 
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Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel . 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 
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FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 
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woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

^baan brugge oostkamp^ 

*̂ v 050/35 74 04 >̂  

De stemming om de tweede avond 
af te sluiten was zo mogelijk nog 
enthousiaster dan de eerste keer, bo
vendien hadden we inmiddels het 
Friese Volkslied aangeleerd. 

De volgende morgen werd nog het 
Lauwersmeergebied bezocht waar te
vens een kruitfabnek staat waar de 
FNP ook niet zo dadelijk blij mee is. 

Een gedeelte van de groep vatte 
toen de terugreis naar Vlaanderen 
aan. De felle koude en de scherpe 
wind lieten toen reeds vermoeden dat 
dit een wijze beslissing was; de vol
gende dag was het weer echt winters 
met zelfs sneeuw en ijzel. Uiteindelijk 
raakte iedereen veilig thuis. De ganse 
groep kon terugblikken op een ge-

UMBURG 
APRIL 

20 BOCHOLT: Grote Kienavond in 
zaal , ,Heuvelheem" om 20 u. t.v. MC 
De Gooldercrosser, pilootje Rudy 
Joosten. Tevens grote Jeugd Motor
cross op 25 april te Kaulillie om 
12U.30. 

MEI 

2 BREE: Groot Vlaams Lentebal in 
het Parochiaal Tehuis te Gerdingen, 
Bree. Aanvang: 20u. Orkest: Hitch 
Hickers. Reuze tombola. Inkom 60 fr. 

slaagde verbroedenng met onze Frie
se vrienden. Wij verwachten hen alle
maal terug in Bilzen, in de maand juli 
e k. bij zoverre dat de nu gesmeedde 
vnendschapsbanden nog zullen wor
den verstevigd. 

Dyn aide aere, o Fryske grCin! 
Theo Keulen 
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Luc Van den Broeck, een Vlaamse islamiet: 

„Pleiten voor een kristelijk 
islamitisclie dialoog" 

Brussel — Bij de wetenschappelijke uitgeverij Communication & Cognition te 
Gent verscheen deze dagen de studie „Islam in het Westen ?". Auteur is de Vla
ming Luc Van den Broeck, een man die weet waarover hij het heeft want als 
„bekeerd" islamiet kent hij het spanningsveld tussen kristendom en islam door 
en door. 

Luc (Omar) Van den Broeck is een uiterst mild en gastvrij man, met ruimte 
voor realisme en tijd voor humor. Als gelovig theoreticus bewandelt hij de traditi
onalistische laan breed-uit. Kuituur, maatschappij en mens krijgen de spiegel 
van de Koran voorgezet. Voor de Islamwereld bij ons wil hij een bevrijdende 
boodschap brengen die niet in zwart-wit tegenstellingen vervalt. Wie deze laan 
echter niet kiest, wordt hierbij op voorhand uitgedaagd een inclusiever model te 
bedenken. Een gesprek. 

JEZUS stierf de kruisdood 
niet. Hij werd voordien op
genomen in Gods liefde. 

Hij Is een verrezen profeet, geen 
tweede persoon van een godde
lijke trojka. Niemand stijgt im
mers boven het menselijke uit: 
noch Mozes, noch Jezus, en ook 
Mohammed niet. Alleen God is 
God: één, verheven en vol erbar
men. Hij spreekt door zijn profe
ten. De Koran is de woordelijke 
en laatste openbaring van God 
zelf. Hij omvat de vorige openba
ringen en moet de samenleving 
bezielen tot een Godgericht le
ven. Lukt dit met, dan wordt aan 
de mens het sociaal milieu ont
houden dat tot menselijk heil 
leidt, nu en later. Kuituren en rij
ken die hierin falen, vervangen 
het Godgerichte door het Ik-
gerichte, en komen ten val. 

Deze forse stellingen vinden 
wij bij Luc Van den Broeck, in zijn 
pas verschenen boek ,,Islam in 
het Westen?". Ze herinneren 
meer aan de Middeleeuwse 
kristenheid, die overigens niet vrij 
was van de invloed van Joodse 
en Islamitische wetenschap, dan 
aan onze technische, gesekulari-
seerde maatschappij. 

Islam als feit 
Het impakt van de godsdienst 

is hier en nu erg klem geworden. 
De massieve geloofsbelijdenis 
die hier als basisintuïtie van Luc 
Van den Broeck wordt weergege
ven, is geen verkondiging van 
een vreemd sektelid, maar het 
getuigenis van een Moslim van 
bij ons, wat de Islam het Westen 
vandaag te zeggen heeft. Het 
ware eerder idioot hieraan zelfge
noegzaam voorbij te gaan. Hon
derd jaar na de dood van Moham
med (571-632), stonden Islamle-
gers reeds in Frankrijk. In 1453 
viel Byzantium in hun handen 
(Constantinopel). In 1529 ston
den ze voor Wenen. Geen vijf
honderd jaar later waren ze er te
rug... met de oliebelangen. Het 
Westen werd op z'n afhankelijk
heid gewezen. Terzelfdertijd 
trapte Iran de Amerikanen buiten 
met de groeten van de Islamiti
sche Revolutie. 

Statistisch is de Islamwerkelijk-
heid indrukwekkend: de tweede 
godsdienst ter wereld, in Europa 
en in België. 

Islamieten bij ons 
In eigen land telde men in 1984 

een kwart-miljoen inwijkelingen 
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Luc Van den Broeck pleit voor een Europese Islam die de profeet Je
zus herwaardeert, voor een kristelijk-islamitische dialoog en voor de 
islamitische etniciteit ten bate van de tweede en derde migrantenge

neratie. 

uit Islamstaten, waaronder 
119.000 Marokkanen en 70.000 
Turken (cijfers W. Dumon). In de 
periode van 1970 tot 1981 zijn 
deze groepen sterk toegenomen 
(Marokkanen: -i- 66.000; Tur
ken : -̂ 43.000, op een totale toe
name met 182.000 eenheden). 

Deze cijfers verduidelijken 
waarom de Islam ook m Belgié 
plots zichtbaar werd, wellicht niet 
in West-Vlaanderen, waar een 
migrant een bezienswaardigheid 
blijft, maar in wijken van stede
lijke centra als Brussel, Gent, 
Antwerpen, de kleine steden tus
senin, en in de mijnstreek. 

Het migrantenverhaal waaraan 
de Islamgroepen deelhebben, is 
voldoende bekend. Zij werden 
door een cynische ekonomische 
politiek doelbewust aangetrok
ken uit prijsberekening en omdat 
een hoog aantal werkloze Belgen 
niet happig reageert op de aard 
van het aangeboden werk. Thans 
vervullen de gastarbeiders deze 
arbeidsvormen nog vaak. Daar
enboven zijn zij het, die de ont
volking van Wallonië en Brussel 
vertragen. Zelfs In Vlaanderen is 
hun aandeel in de uiterst lichte 

natuurlijke bevolkingstoename 
overwegend. 

Degenen die nog banden met 
het thuisland aanhouden, staan 
daar in hoog aanzien. Hier vaak 
niet. Zij ondergaan onze arbeids-
kultuur en de pietwals van de 
konsumptie, die wij als het geë
volueerde kultuurmodel voorhou
den. Meteen worden ze uit hun 
tradities weggerukt, hoezeer tra
ditieresten een aantal landgeno
ten nog verstoren. De ambassa
des van de thuislanden trachten 
de greep op dit publiek te behou
den. De onthalende politieke ge
meenschap houdt er geen huis
vestingsbeleid op na. De onder-
wijsgemeenschap blijkt onvol
doende uitgerust voor de opvang. 
Globaal genomen behoren deze 
migranten tot de minstgeschool-
den, met de voor de hand lig
gende beroepsoriëntering als ge
volg. De overheid valt voor niet-
genaturaliseerden als werkgever 
weg. In 1985 bedroeg het aantal 
naturalisaties evenwel 63.824 
(cijfers A. Martens). 

Het is een heel lichte profiel
schets van de migrantengroep, 
waartoe het merendeel van de in
landse Islamieten behoort. Enkel 

hun godsdienst werd in principe 
erkend, een erkenning die niet 
doorgetrokken werd naar de 
plaatselijke Islamgemeenschap-
pen toe. Op beleidsvlak moeten 
thans dringend politieke konklu-
sies uit de geschapen multl-
etniciteit en de toestanden van 
deze getrokken worden. Wel zijn 
er enkele schuchtere tekens van 
een kentering ten goede. 

Buiten deze kwalitatief belang
rijke migrantengroep zijn er nog 
de geïslamiseerde Europeanen. 
Hun aantal is wellicht verwaar
loosbaar, niet de kwaliteit. Een 
bekend voorbeeld: R. Garaudy, 
frans filosoof, in 1968 uit het Cen
traal Komitee van de KP venwij-
derd omwille van zijn verzet te
gen het gewapend neersmakken 
van de Praagse lente. Nadien 
stapte hij van het kristendom 
over naar de Islam. 

Europese moslims 
In België heeft Luc Van den 

Broeck, 'n Mechels doctor in de 
Romaanse filologie (RUG), een 
engiszins gelijkende evolutie 
doorgemaakt: van kristendom via 
progressieve maatschappelijke 
bewogenheid naar de Islam. 

Thans, ongeveer zes jaar na 
zijn bekering, staat hij ondermeer 
in voor de kontakten tussen 
Islam-godsdienstleerkrachten en 
de overheid. Eveneens verzorgt 
hij de opvang van groepen in het 
Islamitisch Kultureel Centrum en 
haar fraaie moskee in het brus-
selse Jubelpark. Vanwege dit 
centrum is het een eerste stap 
van verwelkoming op de integra
tieweg vol vraagtekens. 

Wat betekent de Islam voor 
hem ? Wat kan hij er hier in de ge
geven feitelijkheid mee aanvan
gen ? Wat hoopt hij voor de Islam-
gemeenschap van ons land? 

Ontgoocheling 
en heimwee 

Sedert de Renaissance heeft 
men een ego-kultuur opge
bouwd. Descartes stelde het be
wuste ,,ik" centraal. Freud zocht 
het nog dieper. Tenslotte hief de 
mens zichzelf weg uit zijn veran
kering in de kosmos, in de ge
meenschap, in God. In de plaats 
van de apostel en de heilige 
kwam de bourgeois. Elke com
munautaire norm werd gewei
gerd. Sommige partiële waarden, 
bijvoorbeeld het zelf, geld en sex 
werden vergoddelijkt. Het zijn 
kompensatiemodellen die het 
verlies niet lang bedekken. De 
echtscheidingsgolf vindt zijn oor
sprong hier. 

L. Van den Broeck: ,,Nadat de 
Renaissance God eerst naar de 
hemel had gestuurd, konden de 
paleisruimten opgetrokken wor
den". Zijn besluit inzake het 
mensbeeld is dat de kennis van 
het eigen ,,ik" alleen tot stand 
kan komen in een schommelbe
weging tussen de herinnering 
aan de oorspronkelijke natuur 
van de eigen ziel en de wroeging 
ten opzichte van het huidig 
gedrag. 

Plato is hier dichtbij. Ook in de 

kristelijke traditie is deze wijs
geer sterk aanwezig. 

De ontgoocheling in het 
Westen gaat bij de auteur ge
paard met de ontgoocheling in 
het katholicisme. Door haar dog
matiek en haar op onfeilbaar ge
gronde instituten vertroebelt de 
Kerk het godsbeeld en de vrijheid 
om het te vinden. Pas wanneer 
God echt God kan zijn, kan de 
mens echt mens zijn, zegt Van 
den Broeck. Daar heb je geen ce
libatairen voor nodig. 

Tenslotte is de moslim ook niet 
blij met het te kort aan kommu-
nautaire bezieling in de Islamge-
meenschap zelf. In België speelt 
elke ambassade zijn verdeel en 
heers-spelletje heel staats-
nationalistisch. Niemand wordt er 
beter van. Anderzijds vreest hij 
het religieus integrisme, de per-
sonenkultus rond Khomeiny en 
het verafgoden van de letter van 
de Wet. Luc Van den Broeck ziet 
beide vormen als gevolg van 
marginalisering. 

Multi-etniciteit 
De Islamiet spreekt dagelijks 

zijn geloofsgetuigenis uit. Vijf
maal daags bidt hij ritueel. De 
vastenmaand onthoudt hij zich tij
dens zonsopgang van voedsel, 
drank en sexuele betrekkingen. 
Hij betaalt rituele belasting ten 
voordele van de behoeftigen en 
gaat éénmaal in het leven naar 
Mekka. Zo laat de Islamiet zijn le
ven door God struktureren. Bin
nen die kommunautaire struk-
tuur, die hem op weg helpt, kan 
htj de een eigen zingave verder 
ontplooien. 

Mensen die zo leven, hebben 
een aparte levensstijl en een niet-
belgische afstamming gemeen. 
Op de ladder van de etnieën, 
waarop de Vlaamse zich als bel-
gische bovenaan beweegt, staan 
zij beneden. Indien zij hun natio
nalistische hebbelijkheden over
winnen, kunnen ze hun belangen 
als Islamitische etnie beter verde
digen. Hoe wordt in België dan 
aan integrerende cockistentie ge
werkt? 

Luc Van den Broek ziet het in 
de realisatie van Islametisch 
welzijns- en socio-kultureel werk 
voor en door Islamieten. Dat zou 
de tweede en de derde generatie 
kunnen helpen zich op een posi
tieve wijze te identificeren. Prag
matisch spreekt de auteur zijn 
waardering uit voor het brusselse 
Foyer olv J. Leman (bi-kulturie 
schoolprojekten en woonprojek-
ten). Het is inderdaad allemaal 
erg dringend. Inmiddels geniet 
de beslagen lezer, want dat 
vraagt de Mechelse moslim wel, 
van het overtuigende denkraam 
dat met bekeerlingenijver ter 
kompensatie van heimwee en 
ontgoocheling opgetrokken werd. 

Mare Cels-Decorte 

— Islam in het Westen? Een nieuw 
perspektief. Luc Van den Broeck. 
Ultg. Communication & Cognition, 
Blandijnberg 2, 9000 Gent 
(091/25.75.71). 450 fr. 
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