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,,Naar buitenuit is inderdaad de indruk ontstaan dat we flauwe Vlamingen 
zijn. Van dit imago kunnen we maar af indien we duidelijke standpunten 

innemen..." 

(...zegt André Denys, PVV-fraktleleider In de Vlaamse Raad, In „Het Laatste Nieuws" van 21 april 1987.) 

Poort op de wereld ? 
Vaak als men Vlamingen hoort krakelen zou men in de verlei

ding komen, te denken dat het stuk voor stuk wereldburgers zijn. 
Wat de geschikte mensen en methoden zijn voor Latijns-Amerika, 
hoe en waarom het blanke ras in Zuid-Afrika al dan niet moet ver
dedigd worden, welke kapen en zeeëngten men moet bezitten om 
de oceanen te beheersen t Vlaanderen wemelt van deskundigen 
terzake. Niet gestoord door al te grote dossierkennis werpt men 
zich bij voorkeur in de strijd rond simbolen. Men gaat des te ge
reder in hongerstaking — wat, anders dan in Ghandi's tijd, van
daag wil zeggen dat men desnoods een ontbijt overslaat — naar
mate de reden voor het protest verder van huis ligt. En terwijl me^ 
ijverig voor andermans deur veegt, laat men de vuiligheid in het 
eigen voortuintje ongemoeid. 

Al deze vrije tijds-besteding rond wereldwijde problemen kan 
niet doen vergeten dat Vlaanderen als gemeenschap helemaal 
geen poort op de wereld bezit, zelfs geen deurtje. 

De staatshervorming van 1980 had nochtans de deur op een kier 
gezet I de Gemeenschappen kregen internationale bevoegdheid 
inzake kulturele en persoonsgebonden aangelegenheden. De 
eerste Vlaamse executieve die buiten de nationale regering tot 
stand kwam, wijdde in haar regeringsverklaring dan ook ruime 
aandacht aan de Internationale dimensie van het Vlaams beleid. 
VU-gemeenschapsminister Hugo Schiltz zette zich onverpoosd in 
om de woorden uit de regeringsverklaring om te zetten in daden. 
Bezoeken aan en tegenbezoeken uit deelstaten van Oost- en West-
Europese landen schenen de basis te leggen voor ofQciële Vlaamse 
buitenlandse betrekkingen. Deze ontwikkeling werd met gefh>nste 
wenkbrauwen gevolgd op het centrale departement voor Buiten
landse Betrekkingen, waar Tindemans meer dan eens stokken in 
de Vlaamse wielen poogde te steken. Doorgaans met sukses over
igens, maar niet zonder protest en weerwerk van de Vlaamse re
gering zolang daar nog een Vlaams-nationalist zetelde. 

Bij de informele ontmoetingen van de EG-ministers te Napels 
en Athene in 1982 was België vertegenwoordigd door de Gemeen
schapsministers voor Kuituur. Twee jaar later, bij de formele ont
moeting te Luxemburg, ging Tindemans dwarsliggen en eiste voor 
zichzelf de vertegenwoordiging op. De Gemeenschapsexecutieven 
— vooral de Vlaamse, waarin Schiltz zetelde — namen dat niet. 
De appel werd op tipisch-Belgische wijze in twee gesneden. Niet 
de Gemeenschapsministers en niet de centrale minister voor Bui
tenlandse Betrekkingen gingen naar Luxemburg, doch wel De 
Keersmaecker die naast zijn staatsekretariaat voor Landbouw ook 
dat van Europese Zaken beheerde. 

In november 1984 mochten de Gemeenschapsminister voor kui
tuur dan toch samen met Tindemans te Brussel mee aan de EEG-
tafel. Het was de eerste keer dat een officiële Vlaamse, Fransta
lige en Duitstalige vertegenwoordiging kon opereren op een Eu
ropese ministerbijeenkomst. 

De huidige Gemeenschapsexecutieven, politieke afkooksels van 
de centrale meerderheldskoalitie, brengen de kracht niet meer op 
om zich een weg te banen naar het buitenland en voor hun ge
meenschap een poort naar de wereld open te zetten. 

Naar aanleiding van het Belgisch EEG-voorzitterschap wilden 
de Vlaamse en Franse Gemeenschapsministers voor kuituur. De-
wael en Monfils, een kultuurministerraad der Twaalf te Brussel 
bijeenroepen. Hun initiatief genoot de steun van de bevoegde EEG-
kringen. Het werd echter onmiddellijk gedwarsboomd door Tin
demans, die zich verzet tegen een formele bijeenkomst en 
hoogstens wil instemmen met een informele ontmoeting. Ziedaar 
tot wat de internationale bevoegdheid van Vlaanderen herleid 
wordt onder de huidige regering • de mogelijkheid van een kof-
fiekransje. 

Dezelfde Tindemans heeft zopas aan alle Belgische ambassa
des en konsulaten verbod gegevea een Vlaanderen-brochure van 
Gemeenschapsminister Deprez te verspreiden. 

Zouden de Vlamingen met internationale belangstelling zich 
best niet verenigen om de Vlaamse poort naar de wereld open te 
duwen? tvo 
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'n Kwestie van geloofwaardigheid 

Jongeren uitnodigen 
,,lk doe dit aanbod aan iedereen in Vlaanderen, 

die zich wil inschakelen in de strijd voor Vlaamse en 
zindelijke macht. Ik doe dit aanbod speciaal aan de 
jongeren onder hen." 

Aldus voorzitter Jaak Gabriels in zijn toespraak op 
het recente VU-Lentefeest. 

JAAK GABRIELS heeft grote 
ambities over de taak van de 
Volksunie in het Vlaan

deren van vandaag en morgen. 
Daarom doet hij ook zo nadrukke
lijk beroep op de jongere genera
tie, zonder evenwel de verdiensten 
van de ouderen te verloochenen. 
,,Wij hopen en verwachten dat de 
jongere generatie, die afgehaal<t 
heeft van de politiel<, mee wil wer
ken aan onze teol<omstpolitiel< die 
uitzicht biedt op een rechtvaardi
ger maatschappij en een betere 
wereld." 

De VU-voorzltter liet het niet bij 
zomaar een vrijblijvende uitnodi
ging. Hij bond er van zijn kant een 
reeks garanties aan vast: ,,//c 
waarborg dat onze partijl<aders en 
onze mandatarissen zindelijl< zul
len omgaan met de macht. Il< 
waarborg dat wie van ons een op
dracht of een mandaat krijgt, daar
toe de bekwaamheid moet heb
ben, daarin propere handen moet 
houden, daardoor een verplichting 
op zich neemt die moet beant
woorden aan ons hooggestelde 

doel.". Gabriels en met hem het 
hele partijbestuur hopen dat dit 
aanbod en deze waarborgen vol
doende krachten zullen kunnen 
vrijmaken in Vlaanderen om voor 
ons volk zelfstandigheid, een 
nieuwe politieke kuituur en welzijn 
te veroveren. 

De Volksunie heeft steeds ge
zegd een waardenpartij te (willen) 
zijn, een politieke partij die het al
gemeen belang van de volksge
meenschap hoger stelt dan de be
langen van enkelingen en groe
pen. Daartoe heeft zij een uitgeba
lanceerd programma dat op her
haalde ogenblikken geaktuali-
zeerd werd en wordt, daarbij niet 
gehinderd door meestal achter
haalde dogmatische leerstellin
gen. Niet zelden worden VU-ers 
daarom door de establishment-
vertegenwoordigers versleten voor 
utopisten, die al té ideële inzich
ten nastreven. 

Wie echter de kans (en de 
moed) heeft om met jongeren in 
konfrontatie te treden, weet dat zij 
oor hebben voor mensen met een 

visie die verder reikt dan het dl-
rekte eigenbelang, voor mensen 
die nog durven „dromen". Zeker 
de vele tienduizenden geënga
geerde jonge mensen, die nog niet 
volkomen in de ban van de yuppie
manie vastzitten. Op voorwaarde 
echter dat zij niet bij de eerste kru-
ciale gelegenheid zullen verkocht 
en bedrogen worden. Dèt is trou
wens doorgaans de hoofdreden 
van hun ontgoocheling, hun aar
zeling, hun desinteresse voor het 
politieke métier. 

Of de Volksunie (weer) het huis 
wordt voor deze goed-geïntentio-
neerde en kreatieve generatie, zal 
vooral te maken hebben met de 
geloofwaardigheid bij de stand
punten-bepaling en de dagelijkse 
politieke praktijk zoals die veruit-
wendigt wordt via mandatarissen. 

Wij hebben de stellige indruk 
dat de VU goed op weg is. 

(pvdd) 

Plezfer-
vaarders... 

...Ijveren, net als de 
Volksunie, voor zuiver wa
ter. Samenwerking is wen
selijk en best mogelijk. 

Lees ons vraaggesprek 
op biz. 16. 
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... en WIJ 

De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven m te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten^ 
ZIJ de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

De opinie, vertolkt m een iezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

De redaktie 

trouw geweest als onder het bewind 
van de man die zo potsierlijk arrogant 
de sprong gedaan heeft van de arme 
IJzertoren naar de njkmakende Wet
straat 

F.V.. Hasselt 

„BRUSSELSE 
TOESTANDEN" 

Zonder enige twi|fel was het lente-
feest in de Brusselse Magdalenazaal 
een oorverdovend sukses en een ste
vige nem onder het hart der aanwezi
gen 

Nochtans was met alles rozegeur 
en maneschijn op de bijeenkomst 

De regenwolk in heel dat zonnig 
gebeuren zat verscholen in een kleine 
passus uit Jaak Gabriels toespraak 
,,Wij aanvaarden in de hoofdzetels en 
de raden en de besturen geen ,,Brus
selse toestanden", maar eisen een 
werkelijke en evenredige Vlaamse 
aanwezigheid " 

ZANDBANKEN 

Regelmatig wijst u er terecht op dat 
de P W een slechte ,.zandbank" is 
wat de Vlaamse belangen betreft De 
CVP en SP lijken mij echter met beter 

Zo noemde CVP-er Leo Tindemans 
in een gesprek met het luxe-tijdschrift 
,,Exklusief" België een kreatie van de 
intelligentie en het gezond verstand 
Een ander CVP-boegbeeld Mark Eys-
kens IS zowaar erelid van een v z w 
„Belg en fier het te zijn", een nieuwe 
klub van jonge Belgisch-nationalisten 

Wat de SP betreft kon men in het 
reeds genoemde blad ,,Exklusief" 
volgende uitspraéik van Karel Van 
Miert lezen Op de vraag ,,Bent u 
tegen ekonomisch federalisme in Bel

g i ë ' " , antwoordde de o zo Vlaamse 
Karel letterlijk het volgende ,, I k vraag 
me angstif af wat er zal gebeuren 
wanneer we tussen Vlaanderen en 
Wallonië een grens gaan trekken 
Ekonomisch zal dat zeker nadelig 
zijn " Daarenboven leidt een vriend 
van Van Miert nu de ultra-unitaire 
,,Belgische Progressieve Socialis
ten" Jan Reynaers, gemeenteraads
lid te Brussel en uitgever van BPS-
VISIE, gaat er prat op samen met o a 
Van Miert de Rode Leeuwen te heb
ben opgericht te Brussel Als dót het 
groene hout is van de SP 

Globaal durf ik stellen dat de drie 
traditionele partijen af en toe een 
Vlaams uithangborg boven halen en 
— als het past — een Vlaamsgezmde 
van dienst zijn nummer laten opvoe

ren, maar dat zij in wezen Belgicisti-
sche partijen gebleven zijn 

J. De Brucker, Kalken 

VILFROID MARTENSE 

Vóór de parlementsverkiezingen 
van oktober 1985 heeft de Vlaanderse 
renegaat ,,Vilfnod Martense" de 
Volksunie venweten dat zij een nalo-
pertje was van de socialisten Nu dat 
de Volksunie zich als partij uitgespro
ken heeft tégen het wetsontwerp 
strekkende de liberalizenng van de 
abortus wil de CVP haar als bondge
noot misbruiken 

De spandoek ,,CVP-ers — Fanzee-
ers ', die wij in onze optochten mee
dragen IS nog nooit zo waarheidsge-

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

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

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

TZestaiitant „ K^assedtbet^ 
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 JaakVervaet) Nieuwbrugslr 28 
Hulste Brugse stwg1 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 034/57 30 32 
Leuven. 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevesl 60 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van I vat. Levende Water Tonissleiner Sprudel goed en goedkoop eten 

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 

lepel 
vork... 

CAF€ 
ZAAL 

iOGCMCMT 

CAJ1BR.iNU5 
BR.CC 
011/47 28 97 ^ U I !ƒ•• / * U J » 
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Nu weet ook ik dat onze voorzitter 
zeker mets verkeerds heeft bedoeld, 
maar het komt er op aan eindelijk 
deze vaak voorkomende kwakkel 
voorgoed uit de wereld te helpen en 
vooral uit het taalgebruik van Vlaams-
nationalisten 

Het moet maar eens gedaan zijn 
met alles wat het Belgisch etablish-
ment aangaat te bestempelen met 
,,Brusselse toestanden" Misschien 
weet men het in binnen-Vlaanderen 
nog met erg goed, maar Brussel is en 
blijft onze Hoofdstad In Brussel leven 
meer Vlamingen dan in welke andere 
Vlaamse stad ook (Groot-Antwerpen 
buiten beschouwing gelaten) 

Brussel is de poort naar Europa en 
de wereld en we moeten deze als 
Vlaamse Gemeenschap ten volle ge
bruiken 

De Brussele problematiek is een 
zaak voor alle Vlamingen en mag met 
herleid worden tot een derderangs-
zaakje voor bijna folkloristische toe
spraken op eveneens folkloristische 
feesten ter gelegenheid van 11 juli 

De Vlaamse strijd in Brussel is nog 
steeds een strijd van elke dag en gaat 
essentieel om het steeds opnieuw 
opeisen van fundamentele mensen
rechten De afsnauwingen en voortdu
rende vernederingen zijn, spijts ande
re kommentaren, nog steeds alle
daagse kost De tijd speelt regelrecht 
tegen ons 

De Brusselse kaderleden zullen blij
ven vechten voor hun recht en gelijk, 
maar de hele partij moet nu dnngend 
steun toezeggen Op alle fronten 

Maar indien Brussel al op voorhand 
afgeschreven is, laat het ons dan snel 
weten 

(ingekort) 
Bert Anciaux, 

Arr. Voorzitter Brussel 

I «jrive-iB | 

S. M. B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 

stationsstraat 42 " ' ' ' S f ^ ^ Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582 10 93 
H 
H81ERHAN0ELW 

ELUNCKA 
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 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE 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 

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 
Hoek 
Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zi|n 
m 't hartje van Brussel 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderiecht 

Nationaal Tapkampioen 

Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Smt-Katarina-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
sesloten 

tboerenhof 
CAFE-RESmURANT-FRmjUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor menu v/è 290 Btr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

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

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 VLAMAT 
Alle dagen opgen vanaf 11 u Donderdag gesloten 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

Banketbakkerii 

ANTWERPIA 
' ^ ^ , JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraal 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 

Mdijkaas 
Affligem 
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Jaak 
Vandemeule 
broucke 
betreurt 

Bezetters 
Tijdens het Paasweekeinde 

hebben een tiental Vlaams Blok-
jongeren de IJzertoren bezet, uit 
protest tegen de (unanieme) be
slissing van het IJzerbedevaart-
komitee om „De Stem van Suid-
Afrika" voortaan niet meer op het 
einde van de Bedevaart te zingen 
maar te verwerken in het midden 
van het programma. 

De idiote bezetting van Vlaan-
derens dodenmonument werd 
door tal van gezaghebbende ver
enigingen In scherpe bewoordin
gen afgekeurd. Het IJzerbede-
vaartkomltee en het Katoliek 
Vlaams Hoogstudenten Verbond 
veroordeelden deze onverant
woorde en agressieve daad. Her
man Vandezande, voorzitter van 
het Verbond van Vlaamse Oud-
strijders (VOS), verklaarde ver
bijsterd te zijn: ,,VOS keurt ten 
zeerste deze zinloze aktie af en 
ontzegt aan het Vlaams Blok en 
andere extreem-rechtse sympati-
santen het recht om op brutale en 
ongehoorde wijze het offer en de 
inzet van de Vlaamse Frontsolda
ten en van generaties IJzerbede-
vaarders te onteren." 

De Vlaamse Volksbeweging 
noemt het Vlaams Blok-nummer-
tje „onzinnig en misdadig". Ook 
Manu Ruys, hoofdredakteur van 
„De Standaard/Het Nieuwsblad" 
zet in zijn editoriaal van gisteren 
woensdag terecht de puntjes op 
de i: „Het zingen van hetZuidafri-
kaanse volkslied behoort niet tot 
de traditie van de Bedevaart. (...) 
I-let hoort niet thuis op de Bede
vaart, niet op het einde en even
min in het midden. Te Diksmuide 
worden gesneuvelde soldaten 
herdacht en bezint men zich over 
het lot van het eigen volk; dat 
heeft geen uitstaans met Zuid-
Afrika." 

Volksunie-ondervoorzitter Jaak 
Vandemeulebroucke, gewezen 

m 
jeugdspreker op de Bedevaart, 
ging zelf een kijkje nemen naar 
Diksmuide. Hij betreurde deze ak
tie en distancleerde zich ervan. 
,,lk vind het onaanvaardbaar dat 
de IJzertoren die als een symbool 
van de Vlaamse eenheid in onze 
ontvoogdingsstrijd zou moeten 
zijn, aldus misbruikt wordt." 

Blijkbaar hebben enkele onver
laten gekozen voor de blinde 
agressie en polarisatie, waarbij 
niemand ,,gespaard" wordt. Of 
de Vlaamse Beweging daarmee 
gediend is, blijft hoogst twijfelach
tig-

Dewael 
is woest 

Weer 
Tindemans 

Met te beweren dat minister 
van buitenlandse betrekkingen 
Leo Tindemans één van dé ver
dedigers is van de Belgische uni
taire staat, vertellen we eigenlijk 
niks nieuws. Elke ernstige pollti-
kus die met deze CVP-er In kon-
takt kwam, zal dit kunnen getui
gen. 

Vooral de Vlaamse Regering 
krijgt steeds meer last van de 
belgicistische kruiperijen van Tin
demans. Tijdens de eerste ambts
periode van de Vlaamse Regering 

^|JE^^<'EN AAN... 
Partijsekretaris Paul Van Grembergen 

• Het VU-Lentefeest is uitge
groeid tot een groot sukses. U 
bent een tevreden man? 

,,Zeker, en dit om verschillende 
redenen. Zeer kort en bijna steno-
grafisch-wetenschappelijk: 

a) veel volk 
b) zeer veel jonge mensen 
c) entoesiasme en ontvankelijk

heid voor wat de Volksunie wil 
d) eensgezindheid en wil tot 

politieke aktie." 
• Wat moet er nu, na dit ge
slaagde feest, gebeuren? 

,,Er ligt natuurlijk veel werk op 
de plank. Maar in logische volgor
de is voor het partijbestuur het 
volgende belangrijk: 

a) aanspreken en uitnodigen tot 
politiek engagement van bekwa
me en hoogstaande jonge men
sen uit alle maatschappelijke en 
filosofische kringen 

b) heropenen van de kanalen 
tot gesprek met de jeugdbewegin
gen 

c) De Volksunie kenbaar ma
ken als een levendige, spirituele 
en vernieuwende politieke partij 
en als de politieke verpersoonlij
king van het roerige en indien 

noodzakelijk ook oproerige 
Vlaanderen." 
• Worden de poorten van de 
Volksunie inderdaad openge
gooid? Zo ja, voor wie? 

,,De poorten hebben altijd 
opengestaan, maar er lag voor de 
poorten en in de poorten van de 
Volksunie nogal wat hindernis. 
Welke? 

I^andatarissen en bestuursle
den die vooral zichzelf graag za
gen en Vlaanderen als uithang
bord gebruikten voor de eigen 
ambities, krom en klein. Die moe
ten eruit, én voorgoed! Ook werd 
het gedachtengoed van de Volks
unie, ons programma, te weinig 
volledig gebracht. Sommige na
men alleen wat hun ,,lief" was. 
„Tsja", gedaan daar mee...!" 

• U sprak duidelijke taal over 
Zuid-Afrika, precies op een 
ogenblik dat daarrond nogal 
wat animositeit wordt ontke
tend? 

,, Nationalisten, Vlaams-natio
nalisten, zijn de vrijheidsstrijders 
met vreedzame middelen van het 
eigen volk. 

Over vrijheid kan men niet met 
,,gespleten tongen" spreken. 

XÜEMCElLl 
xrlEPlOEnliN 
""NIEUM^ 

misbruikte Tindemans zijn macht 
tegen de pogingen van de VU-er 
Schiltz om Vlaanderen in de we
reld meer herkenbaar en erken-

Tot het goede nieuws van de voorbije dagen behoort vanzelfspre
kend de mededeling dat de kansen op een ontwapeninsakoord tussen 
de grootmachten toenemen. De Amerikaanse minister van Buitenland
se Zaken Schultz had tijdens zijn bezoek aan de Sovjetunie een 
positieve brief van zijn president mee voor Gorbatsjov. Die meteen 
uitpakte met weer een nieuw voorstel. 

Zelfs minister de Donnéa betitelde deze nieuwste plannen als 
,,interessant". 

baar te maken. Enkele maanden 
geleden aarzelde Tindemans 
zelfs niet om m.b.t. de tloor zijn 
partijgenoot Deprez samenge
stelde brochure ,,Vlaanderen" 
een verbod van verspreiding uit te 
vaardigen. 

Vorige week kreeg Tindemans 
dan om een soortgelijke reden 
herrie met PVV-gemeenschaps-
minister Dewael. Deze laatste 
had samen met zijn franstalige 
kollega het plan opgevat om op 
26 juni in Luksemburg een Euro
pese ministerraad voor kuituur 
samen te roepen. Tindemans 
sprak, toen hij dit vernam, meteen 
een veto uit „omdat dit tot ernsti
ge konflikten zou kunnen leiden 
tussen de EG-lidstaten"... Alhoe
wel kuituur Integraal tot de be
voegdheid van de gemeenschap
pen behoort! 

Dewael reageerde biezonder 
boos op deze unitaire oekaze: 
,,Tindemans ondergraaft de auto
nomie van de Vlaamse en fransta
lige gemeenschap". Uitkijken nu 
wie het onderspit zal moeten del
ven, al menen wij het antwoord 
reeds te kennen. 

Wordt het niet de hoogste tijd 
dat Tindemans zich terugtrekt uit 
de politiek, teneinde een zinvolle 
staatsomvorming niet langer te 
verhinderen. Tenzij hij persé zijn 
zoektocht naar die twee jachtge
weren voor Iran wil verderzetten... 

Komt 
Boudewijn 
tussen 
beide ? 

Rijbewijs Icwijt 
Laurens van Saksen Coburg, 

zoon van de gelijknamige Albert 
en Paola Ruffo.di Calabrië, Is 
voor twee maanden zijn rijbewijs 
kwijt en zal een boete van 5.000 
fr. betalen. 

Laurens de Prins werd enkele 
weken geleden immers betrapt 
door de biezondere wegenpolitie 
voor overdreven snelheid (220 km 
per uur!). De politie liet toen ech
ter betijen, omdat zij (verkeerde
lijk) meende dat een prins on
schendbaar is. 

Specialisten noemen de rijbe
wijs-schorsing van twee maanden 
,,het normale tarief". De financië
le sanktie van 5.000 fr. wordt 
echter als ,,erg goedkoop" beoor
deeld. Vermoedelijk houdt dit dan 
weer verband met de aanslepen
de ekonomische krisis, waarvoor 
zelfs prinsen niet ongevoelig zijn. 
Tenzij nonkel Boudewijn de Ko
ning een geste doet... • 

Voor vrijheid in Vlaanderen, voor 
zelfbestuur in Vlaanderen, voor 
recht in Vlaanderen en voor on
vrijheid en onrecht ergens an
ders. 

Daarom duidelijk onze mening 
en onze politieke stellingname. 
Zuid-Afrika moet evolueren naar 
een politiek systeem waar elke 
burger van de staat Zuid-Afrika, 
hij weze blank of zwart of kleur
ling of geel, dezelfde politieke 
rechten en plichten heeft. 

Zuid-Afrika is voor ons het va
derland van de blanken en ze 
moeten er thuis zijn, maar ook het 
vaderland van de zwarte mensen 
en ook hij moet er thuis zijn. 

De apartheidswetten zijn dus 
onbillijk, onrechtvaardig, niet hu
manitair en in strijd met alle 
rechtsgevoelens." 
• Wat hoopt U eind september, 
één jaar na uw verkiezing tot 
partijsekretaris, al bereikt te 
hebben? 

,,Een zelfzekere partij, een 
rechtlijnige partij, een partij-poli
tieke thuis voor alle Vlamingen 
die demokratiisch en open willen 
werken voor een vrij Vlaanderen 
en vrij mensen!" 

7 mei 
Met veel tamtam toonde José 

Happart het antwoord dat de re
gering hem bezorgde over zijn 
beroep tegen het besluit van de 
Limburgse goeverneur tot vernie
tiging van zijn zoveelste verkie
zing tot eerste schepen. De rege
ring Martens noemt dit beroep 
ontvankelijk (!), maar ongegrond. 

Happart interpreteerde deze 
wazige stellingname als een per
soonlijke overwinning: ,,De rege
ring bevestigt mijn verkiezing tot 
eerste schepen, en bijgevolg tot 
dienstdoend burgemeester." 

Daarover ondervraagd weiger
de minister van binnenlandse za
ken Michel een antwoord te ge
ven. Feit is dat de regering — 
waarin tot nader order ook Vla
mingen zetelen — een klacht van 
deze bendeleider ontvankelijk 
noemt en dat deze rekel nog 
steeds optreedt als burgemees
ter. Tégen alle arresten van de 
Raad van State, het Arbitragehof 
en het Europees Hof In! 

Het is nu uitkijken naar 7 mei, 
dag waarop het (negende!) ulti
matum van de CVP-Kamerfraktie 
tegen de regering over de affaire-
Happart verstrijkt. Wij vrezen dat 
het weer eens niks zal worden, 
onder het motto van ,,de hogere 
belangen" en „met de dood in 
het hart"... 

Beroep 
Happart: 
ontvankelijk! 
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Wi\ 
Geens'olé, olé... 

,,Flanders' Technology en de Dirv 
zijn de eufonsche stervenskrampen 
van een voorbij tijdperk, dat van de In
dustriële Ekonomie De Oude Ekono-
mie, FT en de Dirvzijn inhaaloperaties, 
geen voorwaartse beweging. We ma
ken goed voor onszelf waar andere we-
reldgebieden reeds jaren mee kaar 
zijn. 

België heeft een Handvest voor de 
Nieuwe Ekonomie nodig. De hoofd
stukken zullen zijn: meer flexibiliteit, 
meer vrouwen aan de top, meer her
scholing, lagere telekommunikatieta-
rieven, meer dienstenexport, minder 
internationale belemmeringen, af
schaffing van de dubbele wisselmarkt, 
minder korporatisme. 

Flanders' Technology is het olé, olé 
van de Oude Ekonomie. Wanneer 
schrijft Gaston Geens het openingszin
netje van zijn dienstenbeleid?" 
(Hoofdredakteur Frans Crols in 
„Trends" van 2 april 1987) 

Elektriciens 
Het zijn slechte tijden voor de 

verdedigers van l<ommerciële 
l<ernenergie, de zg. elektriciens. 
Belialve de aanslepende staking 
bij Ebes en de daaruit voortvloei
ende spanningen, gaat er bijna 
geen dag voorbij of er raakt iets 
bekend over weer eens een,,inci
dent" in één of andere kerncen
trale. 

Vooral in Frankrijk waren er de 
jongste dagen tal van moeilijkhe
den. In de opwerkingsfabriek van 
Pierrelatte ontsnapte zo'n 100 

gram zeer giftig uraniumhexafluo-
ride, waardoor zeven mensen ge
wond raakten. Deze centrale werd 
stilgelegd. In de kweekreaktor van 
Creys-Malville ontstond eveneens 
een lek, waardoor liefst 30 ton 
natrium-koelvloeistof wegvloeide. 
Deze reaktor werd met gestopt. 

Gelukkig blijven het (voorlopig?) 
ongevallen met relatief kleine 
schade. We kunnen slechts hopen 
dat deze signalen de ogen zullen 
openen van de verantwoordelij
ken. Of moet er eerst een heel 
zwaar ongeval gebeuren, vooral
eer men tot de juiste konklusies 
komt? Sommigen fluisteren dat de 
mentaliteit en de situatie inzake 
nukleaire enerie vandaag totaal 
anders zouden zijn, indien het 
stadje Tsjernobyl in West-Europa 
had gelegen... 

NI\ABS 
Het overigens politiek-rustige 

Paasweekeinde werd gedomi
neerd door de rel tussen de re
cent aangestelde NMBS-mana-
ger Paelinck en PVV-verkeersmi-
nister De Croo. Oorzaak was de 
vernietiging van een reeks benoe
mingen van deze eerste door 
deze laatste. 

Er zijn een reeks ,,boeiende" 
kanten aan deze vinnige pole
miek. Vooreerst wordt ten over
staan van het hele land nogmaals 
bewezen hoe één van de grootste 
staatsbedrijven van het land door 
jarenlange politieke inmenging 
kapot gemaakt werd: iedereen 
die een min of meer belangrijke 
funktie wenst te bemachtigen bij 

In Argentinië werd zonder bloedvergieten een einde gemaakt aan de muiterij van militairen tegen de rege
ring van president Alfonsin. De broze Argentijnse demokratie werd gered, alhioewel er nogal wat koncessies 

werden gedaan aan de rebellerende officieren. 

de NMBS moet een partijkaart 
hebben en op basis daarvan — en 
dus niet op basis van kundigheid 
— kan men al dan niet doorsto
ten. 

Door deze rel komen ook een 
deel stinkende zaakjes aan het 
licht, zoals opzettelijk verkeerd 
geplaatste bestellingen, te dure 
en overbodige investeringen, het 
kompleet gebrek aan goede af
spraken, enz. 

De heer M.V.D.B. 
Z ELFS in de dood zijn we 

niet allemaal gelijk. In 
mijn dinsdagkrant bleef 

ik hangen bij het overlijdensbe
richt van een belangrijk mede
burger, wiens — voornamelijk 
vaderlandse — verdiensten en 
onderscheidingen niet minder 
dan 43 lijnen druk vergden. De 
rouwaankondiging was daar
door zo omvangrijk geworden, 
dat Ik bijna een beknopter over
lijdensbericht over het hoofd 
zag. Dat van Marcal Van der 
Beele. Onder zijn naam geen 
enkele titel of dekoratie. Boven 
zijn naam slechts de medede
ling ,,Mijn Vlaanderen heb ik 
hartelijk lief". Marcel Van der 
Beele, een der vele stillen in 
den lande. Geboren te Mortsel 
in 1898. En zopas, op 18 april, 
gestorven te Anderlecht. 

Te Anderlecht heb Ik hem le
ren kennen, in de late vijftiger 
of vroege zestiger jaren, toen 
ons weekblad nog gedrukt 
werd bij Steentje die ook al 
dood is. 

We waren in die tijd nog een 
stel jonge redakteurs, stuk 
voor stuk niet-Brusselaars en 
onbeslagen in hoofdstedelijke 
aangelegenheden. De dag na
dat we een zoveelste Brussel-
artikel hadden geschreven, 
stapte Marcel Van der Beele de 
redaktie binnen om ons te zeg
gen dat we mis geweest waren. 
We kenden hem toen nog niet. 
Het was een rijzige reeds grijze 
heer, een generatie ouder dan 
wijzelf. Hij woonde een paar 
straten verder: geen geboren, 
maar toch een getogen Ander-

lechtenaar. Trouwens gewezen 
speler van de gereputeerde 
voetbalploeg, met dientenge
volge een vrijkaart voor het sta
dion tot het eind van zijn leven. 

Hij kwam ons niet alleen zeg
gen dat we inzake Brussel en 
de Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel mis geweest waren, hij 
kwam het ons ook bewijzen, op 
papier. Hij kende zijn Ander
lecht en de rest van de Brus
selse agglomeratie op zijn 
duimpje. Vanuit die kennis en 
vanuit de vele dokumenten die 
hij had uitgepluisd verwierp hij 
kategoriek de stelling dat de 
Vlamingen in de hoofdstad een 
minderheid zouden zijn. Hij ver
dedigde het standpunt dat zij er 
een meerderheid zijn ,,qui 
s'Ignore". 

Hij had reeds in het vooroor
logs Vlaams-nationalisme ge-
militeerd. Zijn overtuiging, zijn 
diepe bezieling en zijn dossier
kennis maakten op ons een 
dergelijke indruk dat we zijn op 
papier gestelde argumentatie 
als artikel in het weekblad 
brachten. Het was het begin 

Dat de belastingbetalende bur
ger en vooral de spoorreiziger zelf 
de grote slachtoffers zijn van dit 
wanbeleid, zal de politieke zuilen 
een zorg zijn. Zij zijn er slechts op 
belust hun mannetjes op de be
langrijkste postjes te kunnen 
droppen. 

Vaten 

van een samenwerking die ja
ren heeft geduurd. 

In al die jaren was Marcel Van 
der Beele geen frekwente maar 
toch een vaste bezoeker op 
onze redaktie. Hij kende er het 
reilen en het zeilen en de men
sen. Wijzelf waren op hem 
gesteld. Voor Brusselse aange
legenheden deden we graag en 
vaak beroep op zijn pen. Als hij 
persoonlijk zijn stuk kwam afle
veren, was dat altijd een uurtje 
welkome afwisseling. Hij was 
een man met een voorname 
verschijning, inwendig en uit
wendig op en top een heer. 

Slechts vandaag, nu hij 
gestorven is, stellen we vast 
hoe weinig we eigenlijk van 
hem wisten. De gesprekken 
met hem gingen nooit over ba
naliteiten, over wissewasjes of 
over hemzelf. Hij sprak over 
Vlaanderen en vooral over 
Brussel-in- Vlaanderen. 

Onder zijn naam in het over
lijdensbericht stond geen en
kele titel of funktie. Er had kun
nen staan „medewerker aan 
WIJ". Er hadden de vele funk-
ties en titels kunnen staan die 
hij, op zijn bescheiden en voor
name wijze, bekleed en ver
diend heeft in een lang leven 
ten dienste van de Vlaamse 
zaak. 

Op de redaktie van „WIJ" en 
— naar wij hopen — bij de le
zers die zich zijn bijdragen bo
ven de initialen M.v.d.B. herin
neren, blijft hij aanwezig In 
dankbare herinnering: een 
Heer, met hoofdletter. 

Wie schijnbaar wel iets geleerd 
heeft, is de rederij Townsend 
Thoresen. In een korte maar 
krachtige mededeling heeft zij 
aangekondigd klacht te zullen in
dienen tegen alle firma's die ge
vaarlijke stoffen aan boord van het 
rampschip hebben gebracht, zon
der daarvoor de vereiste toelating 
te hebben aangevraagd. ,,Voor 
dergelijke transporten zouden wij 
overigens nooit toelating gegeven 
hebben", aldus de rederij. 

Want zelfs Miet Smet, staatsse-
kretaris voor leefmilieu, heeft nu 
toegegeven dat de „Herald of 
Free Enterprise" vijf vrachtwa
gens aan boord had met erg gif
tige produkten. Twee daarvan zijn 
overboord geslagen en daarvan 
werd slechts een deel van de la
ding opgevist. Indien deze produk
ten in het zeewater zouden terecht 
komen, dan zou elke vorm van le
ven in een straal van anderhalve 
kilometer vernietigd worden. Wat 
noch min noch meer een ramp zou 
betekenen voor de visserij en ver
moedelijk ook voor het toerisme. 

Ondertussen verloopt de ber
ging van het wrak niet zo vlot als 
verwacht. Normaal had het schip 
maandag reeds moeten binnen
gesleept worden in de haven van 
Zeebrugge, maar enkele techni
sche moeilijkheden maakten dit 
onmogelijk. Men mikt nu op mor
gen, vrijdag. Dan zullen ook de 
laatste lijken kunnen uit het wrak 
worden gehaald. Op één na wer
den de 174 reeds geborgen slacht
offers geïdentificeerd. 

Urbi et Orbi 
Zondag vierden alle kristenen 

over de hele wereld de Verrijzenis 
van de Jezus Kristus. In Rome 
ging paus Johannes Paulus II 
voor in de Paasviering op het Sint-
Pietersplein, dat proppensvol ge
lovigen stond. 

Onder hen waren ook nogal wat 
Vlamingen. Dit bleek uit het ap
plaus dat uit de massa opsteeg 
toen de paus zijn paaswensen in 
het Nederlands uitsprak, vooraleer 
hij de zegen „Urbi et Orbi" gaf. 
Door het oog van de Eurovisie

kamera kon iedereen trouwens de 
vele leeuwevlaggen zien onder de 
stralende Vatikaanse lentezon. De 
kommentator van dienst sprak 
steevast over ,,Vlaamse vlag
gen"... De vele nadrukkelijk aan
wezige Katalaanse vlaggen ont
snapten blijkbaar aan zijn aan
dacht, want daarover zei hij niks. 

Eveneens zondag werd Jan de 
Bie in de katedraal van Mechelen, 
precies op zijn 50ste verjaardag, 
tot bisschop gewijd. Hij is meteen 
de nieuwe hulpbisschop van 
Vlaams-Brabant. 

,,Koöpe-
ranten"... 

...zijn ontwikkelingshelpers in 
dienst van het Algemeen Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Eind vorige maand waren er in het 
totaal 1.256 koöperanten. Bijna 
64% van hen zijn franstaligen en 
amper 36% zijn Vlamingen. 

Ondanks alle stoere beloften 
van de PVV-staatssekretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking, 
Kempinaire, is er dus nog steeds 
niks fundamenteel gewijzigd en 
blijven de Vlamingen zwaar bena
deeld bij de verdeling. 

Een zoveelste bewijs?! 

Nog tien dagen en er wordt weer 
massaal gezongen. Zondag 3 mei 
zal het Antwerpse Sportpaleis on
getwijfeld tot de nok gevuld zijn 
voor het 50ste Vlaams-nationaal 
Zangfeest, onder het motto:,, Volk 
wordt staat! " 

Ook U kunt nog een plaatsje 
verkrijgen. Maar dan moet U wel 
biezonder snel kontakt opnemen 
met het ANZ-sekretariaat, Vrij-
heidsstraat 30-32, bus 14, 2000 
Antwerpen (tel.: 03/237.93.92). 
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Wi\ 
VEV-pleidooi voor duidelijke belastingshiervorming 

Eenvormig 
belastingstarief van 40 % 

Het was te verwachten dat de hervormingsvoorstellen van de Koninklijke 
kommissie omtrent de belastingen en de werkgroep van de Hoge Raad voor 
Financiën aanleiding zouden geven tot kritiek en nieuwe voorstellen. 

Het Vlaams Ekonomisch Verbond heeft zich niet beperkt tot kritiek maar heeft 
zelf een volledig alternatief voorstel uitgewerkt in een boeiend en grondig dossier. 

DE kritiek van het VEV op de 
hervormingsvoorstellen 
van de kommissie is sa

men te vatten in vijf punten. 
1. Men streeft een hervorming 

en verlaging van de personenbe
lasting na ten koste van een ver
hoging van de vennootschapsbe
lasting (+ 7 miljard) en de indirek-
te belastingen {+ 35 miljard). 

2. De voorstelllen worden niet 
gestaafd met budgettaire konse-
kwenties en het bestaande statis
tisch materiaal wordt onvoldoen
de of niet gebruikt als beleidsin
strument. 

3. Het gebrek aan visie op de 
globale en ekonomische proble
men en onduidelijkheid in ver
band met specifieke problemen. 
Vooral de 60 procent regel op de 
uitgekeerde winsten en de verho
ging van aksijnzen met direkte 
werking op de produktiekosten 
alsook de verhoging van BTW-
tarieven leidt volgens het VEV tot 
verlies aan kompetitiviteit. 

4. De onvolledige toepassing of 
niet volgehouden basisprincipes 
die aan de grondslag liggen van 
de hervorming voorgesteld door 
de kommissie vindt het VEV on
verantwoord. Zo geldt het globali-
satieprincipe enkel voor bedrijfs-
inkomsten, huur- en risikodra-
gend kapitaal. Ook het marginaal 
tarief van 60 procent blijft zeer 
hoog. Tevens wordt het behoud 
van talrijke afzonderlijke tarieven 
aangeklaagd. 

5. Volgens het VEV negeert de 
kommissie de rol van de fiskaliteit 
voor het bereiken van sommige 
sociaal-ekonomische doelstellin
gen. Zo wordt niet gesproken 
over de pensioenproblematiek en 
het probleem van het risikodra-
gend kapitaal wordt onderge
schikt gemaakt aan de niet volge
houden globalisatie-obsessie. 

Duidelijk 
en eenvoudig 
alternatief 

Het is de verdienste van het 
VEV dat men het niet tevreden 
heeft gesteld met kritiek alleen 
maar dat het ook een gedetail
leerd uitgewerkt en gemotiveerd 
tegenvoorstel doet. 

Het VEV vertrekt van de be
schikbare informatie over het 
aanslagjaar 1985 waarvan de in
teressantste gegevens te lezen 
zijn in tabel 1 en 2. 

Het VEV gaat ervan uit dat een 
grondige hervorming van de per
sonenbelasting komaf moet ma
ken met een aantal prangende 
problemen zoals de verlaging van 
de marginale tarieven (1), de kon-
sekwente dekumulatie (het af-

(1) Marginaal tarief is het tarief dat toege
past wordt bij 100 F. loon- of inl(omens-
stljglng. 

Tabel 1: Belastbaar inkomen en opbrengst PB (Aj 1985) 
a. Netto belastbaar inkomen 
b. Opbrengst personenbelasting 

b.1. nationaal aandeel 
b.2. gemeentelijk aandeel 

c. Gemiddelde belastingsvoet 
• nationaal (b.1/a) 
• gemeentelijk (b.2/a) 
• totaal (b/a) 

d. Gemeentelijke opcentiemen 
(b.2/b.1) 

(Bron: NIS, Financiële statistieken nr 40, 1986.) 

2.291.0 miljard BF 
607.2 miljard BF 
566.5 miljard BF 
40.7 miljard BF 

24.7 procent 
1.8 procent 

26.5 procent 

7.2 procent 

Tabel 2: Aantal aangiften: 
aantal personen ten laste 
Per gezinstype (1) 
• Alleenstaanden 
• Gezin met 1 inkomen 
• Gezin met 2 inkomens 
Totaal 

Per aantal personen ten laste (2) 
0 personen ten laste 
1 persoon ten laste 
2 personen ten laste 
3 personen ten laste 
4 personen ten laste 
5 personen ten laste 
6 en meer personen ten laste 

Totaal 

verdeling per gezinstype en 

1.597.800 
852.900 

1.408.800 

41.4 
22.1 
26.5 

3.859.500 

1.499.677 
972.695 
637.299 
494.466 
176.061 
53.967 
25.358 

100.0 

38.9 
25.2 
16.5 
12.8 
4.6 
1.4 
0.6 

3.859.523 100.0 

(1) Op basis verdelingtabel, bij persvoorstelling fiskaal meerjarenprogramma. 
(2) NIS, Financiële statistieken nr 40, 1986. 

schaffen van de huidige bestraf
fing van het huwelijk) en de ge
zinsdimensie. 

Onderstaande grafiek geeft 
een duidelijk inzicht op de verde

ling van de fiskale inkomens. 
* 50 procent van de aangiften 
slaat op belastbare inkomens be
neden de 500.000 fr. Deze kate-
gorie vertegenwoordigt 27 pro

cent van het globaal belastbaar 
inkomen doch slechts 12 procent 
van de belastingsopbrengst. 

* 10 procent van de aangiften 
slaat op een belastbaar inkomen 
van meer dan 1.050.000 fr. 70 
procent hiervan zijn gekumuleer-
de inkomens en vertegenwoor
digt 25 procent van het globaal 
belastbaar inkomen maar zorgt 
voor 40 procent van de belasting
sopbrengst. 

* 1 procent van de aangiften slaat 
op een belastbaar inkomen van 
boven de 2.081.000 fr., het verte
genwoordigt 5 procent van het 
globaal belastbaar inkomen en 10 
procent van de belastingsop
brengst. 

50 procent 
maximum 

Het VEV wenst een eenvoudige 
hervorming met koherente inter
ne tariefstruktuur. Daarbij wordt 
er van uitgegaan dat de margina
le belastingsdruk op de brutowed-
den nooit meer dan 50 procent 
mag bedragen. In een volgende 
fase zou deze 50 procent zelfs op 
de totale loonkost (dus werkge
versbijdragen inbegrepen) moe
ten kunnen slaan. 

Konkreet betekent dit dat van 
elke bijkomende frank die men 
verdient er tenminste netto een 
halve frank overblijft. 

Omdat de werkgeversbijdragen 
nog niet worden opgenomen In 
het huidig voorstel betekent dit 
dat in feite de totale marginale 
druk nog 62,4 procent bedraagt. 

Het VEV-voorstel berust op de 
invoering van een enig belasting
starief van 40 procent dat geldt 
voor alle inkomenskategorieën 
(onroerende-, roerende-, bedrijfs-
en vennootschapsinl<omsten). 
Het voordeel van dit systeem is 
dat de diskussie over dekumul, 
splitting enz. wordt herleid tot een 
konsensus over de familiale mo

dulering en het fiskaal vrijgesteld 
minimum. Hierdoor blijft het 
draagkrachtprinciepe aangehou
den. 

Het is ons onmogelijk binnen 
de beperktheid van dit artikel in te 
gaan op alle detailonderdelen van 
het VEV-voorstel. 

Het VEV-voorstel voorziet ge
voelig lagere aftrek voor het der
de en volgende kinderen. Waar 
de kommissie voor het derde en 
volgende kinderen een aftrek van 
112.000 fr. voorziet wenst het 
VEV de aftrek voor kinderlast voor 
elk kind op 45.000 fr. te behou
den. 

Volgens ons zeker een schoon-
heidsfout waarbij onvoldoende 
aandacht wordt besteed aan de 
reële meerkost vanaf het derde 
kind wat uit alle studies blijkt. 

Verder is het VEV-voorstel on
gunstiger voor de lagere inko
mens dan het voorstel van de 
kommissie 

Dit euvel kan verholpen worden 
door de onbelastbare minima te 
verhogen of in een overgangsfaze 
de keuzevrijheid te laten tussen 
het huidig stelsel en de nieuwe 
tariefstruktuur. 

Resultaat 
De effektieve minderopbrengst 

voor de staat zou met het VEV-
voorstel 90 tot 110 miljard bedra
gen. Men mag verwachten dat 
deze minwaarde zichzelf rekupe-
reert op korte termijn door stijgen
de vraageffekten op langere ter
mijn, door aanbodeffekten zoals 
tewerkstellingsstimulans, inves
teringen, sparen enz... 

De grote verdienste van het 
VEV-voorstel is dat het mathema
tisch volledig uitgewerkt is met 
aanduiding van alle effekten. Uit 
deze simulaties blijkt dat het voor
stel technisch en budgettair haal
baar is en het geeft een afdoend 
antwoord op de prangende pro
blemen binnen het huidig fiskaal 
stelsel. 

Mocht het VEV-voorstel inge
voerd worden zou prestatie op
nieuw worden beloond en door 
het terugschroeven van de ve-
nootschapsbelasting op Ameri
kaans niveau zou ons land op
nieuw aantrekkelijk worden voor 
buitenlandse investeerders. 

Kortom een waardevol voorstel 
dat de moeite loont om over na te 
denken! 

André Geens 

Blokschema van aantal aangiften en hun belastingsopbrengsten 

inkomens 
boven : 

O 1 0 0 % " 

500.000 50% 

1.050.000 
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1% 

aandeel in 
aantal 
aangiften 

aandeel in belastings
opbrengst /V 
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9% 

^ 

12% 

48% 

30% 

10% 

100% 

88% 

10% 

i . 0% 
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Van Vorst tot vorst... 

Gevangenisdossier, 
de eerste rezultaten 

De Vlaamse Beweging heeft het Belgisch gevangeniswezen tot en met ge
kend. Het gerechtelijk apparaat, in funktie van de Belgische staat, stond immers 
haaks tegenover de Vlaamse ontvoogding. Die tijd is grotendeels geleden. De 
hoge neogothische gebouwen, bouwprojekten van Leopold II, bleven. Vele prak
tijken ook. Zowat 100.000 personen in de Belgische staat leven dagelijks met de 
gevangeniswereld verbonden: gedetineerden met hun families, bewa(a)k(st)ers, 
de gerechtelijke macht enz... Deze vrij grote groep staat zowat buiten de open
bare opinie, buiten ,,onze kant". Wie schuldig is, moet boeten. Over de kwaliteit 
en het resultaat van de straf wordt weinig gesproken. In 1979 waren 5.188 (op 
6.602) veroordeelden recidivist. Dat moets ons tot nadenken stemmen. Oud-
kamerlid Raf Declercq animeerde jarenlang een parlementaire overlegwerk-
groep over het gevangeniswezen. 

W. Kuiipers voor het inferno van Vorst: „De overbevolking werd sinds 15 april afgebouwdl" 

DE VU-kamerfraktie met 
Hugo Coveliers verricht 
op dit ogenblik studiewerk 

rond de rechtspraak, de voor
hechtenis en het gevangenlsle-
ven. 

Van Vorst 
tot vorst... 

In het Europees Parlement 
bonden Willy Kuijpers en Jaak 
Vandemeulebroucke de kat de 
bel aan i.v.m. het klakkeloos 
overschrijden van de Europees 
aanvaarde vormen inzake 't ge
vangeniswezen te Vorst. 

Willy Kuijpers bezorgde de ko
ning te Straatsburg zijn dossier... 
Van Vorst tot vorst... Genoeg ele
menten om hem een Xweeóe 
maal te ondervragen. (Zie ook 
,,Wij, Vlaams Nationaal" van 26 
maart 1987). 

WIJ: De gevangenis Is bij de 
brede bevolkingslagen geen 
populair dossier... 

W. Kuijpers: ,,Inderdaad. En 
ook wij willen met onze aktie 
geen persoonlijke fouten goed
praten. Wie zou daarbij gebaat 
zijn! Gevangenscfiap voor straf
bare feiten is een noodzaak. 
t\Aaar de kwaliteit hiervan is even 
belangrijk, ook trouwens voor de 
rechtspraak. Vergeet het niet: 
een gevangene komt nu eenmaal 
terug vrij. En dan moet de gevan
genhouding een heroriëntering 
ontwikkeld hebben, zoniet boekt 
in de meeste gevallen de gevan
genis een averechts effekt bij de 
betrokkene." 

WIJ: Hoe zie je dat? 
W. Kuijpers: „In de gevange

nis krijg je zeer weinig verant
woordelijkheid te dragen: bijna 
alles wordt voor je gedaan. Het 
verlies van vrijheid wordt dus ver 
overschreden. De gevangenisbe
waarders zijn dikwijls zeer goede 
mensen, maar ze kennen en we
ten meestal niet meer dan dat
gene wat een pyramidaal regle
ment hen voorhoudt te doen. De 
gebouwen, uit de vorige eeuw, 
zijn meestal onaangepast en di
kwijls ook overbevolkt, zoals te 
Vorst." 

WIJ: Overbevoll<t... stijgt de 
misdadigheid dan? 

W. Kuijpers: ,,Getalsmatig 
verhogen de gedetineerdencij-
fers zeker. In 1981 vonden we 
tussen al de gedetineerden 1.473 
personen met straffen tussen le
venslang en 1 jaar, in 1986 waren 
er dat 2.218 of 745 méér! Er wor
den langere en meer straffen uit

gesproken. De aktiviteiten van 
politie en rijkwacht verhoogden. 
Alhoewel de ophelderingsgraad 
zeer laag blijft. Nog geen 25 % 
van de misdaden wordt opge
klaard; het gerechtelijke arron
dissement Luik boekt hiering de 
laagste cijfers... Anderzijds zitten 
tussen de 20.000 tot 22.000 (jaar
basis) opgeslotenen heel wat 
mensen, die niet in de gevange
nis thuis horen." 

Getekend 
voor het leven... 

WIJ: Noem eens op... 
W. Kuijpers: ,,Laat ons begin

nen met de ± 1.400 minderjari
gen. Zij vormen de gevangenis
bevolking voor zowat 7 %. Tus
sen 1975 en 1985 verdubbelde 
hun aantal, l-lun gevangenisstraf 
is meestal een gemakkelijk-
heidsmaatregei, een bewarings-
straf. Gemiddeld zitten zij 8 da
gen. De wet op de jeugdbescher
ming voorzit een maximum ver
blijf van 15 dagen in de gevange
nis. In die groep vormt het aantal 
misdrijven tegen personen 12 %. 
De traumatiserende en neerha

lende invloed van de gevangenis
bestraffing IS erg groot bij die 
88 % andere jongeren. Een min
derjarige ondergaat immers de
zelfde behandeling bij zijn aan
komst in de gevangenis als een 
volwassene; zo wordt hij of zij 
,,getekend", dikwijls voor heel 
het leven. I-let is opvallend hoet 
85 % onder hen franstalig zijn... 

Vele gevallen zijn weekeinde-
opsluitingen, dikwijls ,,slordig" 
uitgesproken door rechters, zon
der dat zij de gevolgen ervan ooit 
te ervaren hebben. Vergeet niet 
dat 32 % van deze jongeren nog 
geen 16 jaar oud zijn..." 

WIJ: En wat zijn uw voor
stellen? 

W. Kuijpers: ,,Vooreerst zijn 
er de rijksopvoedingsinstellingen 
en de gezinsvervangende huizen 
die beter en meer kunnen die
nen. Vergeet niet dat een minder
jarige in de gevangenis 22u. op 
24u. alléén op cel zit! Dit is psy
chologisch en opvoedkundig heel 
negatief. Zo'n persoontje vereen
zaamt én verbittert! 

Je kan een hele rij alternatieve 
straffen toedienen: werk- en leer-

projekten, sociale hulp, voettoch
ten onder begeleiding enz... De 
straf kan toch niet alleen het toe
brengen zijn van bijkomend leed: 
zij moet ruimte bieden voor op
voeding en bezinning. De gevan
genissen, speciaal de voorhech-
tenisinstellingen, beschikken 
daarvoor over geen geschikt per
soneel. 

Weet je dat Vorst voor 3.952 
gedetineerden in 1986 slechts 
over 1 maatschappelijke assisten
te beschikte... Toen in 1964 de 
probatiemaatregelen startten 
diende dat te gebeuren met het al 
te krap berekende personeel van 
het Bestuur der Strafinrichtingen! 
Naast de jongeren in hechtenis 
telden we in 1986 3.575 aange
houdenen die een boetevervan-
gende straf uitzaten. Ook zij zou
den beter als straf een „prestaite-
voor-de-gemeenschap" vervullen 
dan nu 14 dagen tot 1 maand te 
„brommen". Vergeet niet dat elk 
van die dagen de gemeenschap 
zowat 1.500 fr. kost! Daarnaast 
zijn ook nog de deserteurs —116 

in 1984; de Getuigen van Jeho
vah — 71 in 1984; de terugwijzing 
van vreemdelingen — 525 in 1985 
enz... Kortom de werkelijk zwaar-
bestraftengroep vormt zowat 15 
% van de totale gevangenisbevol
king. Wij beschikken in de Belgi
sche staat: noch over de kuituur, 
noch over de traditie, noch over 
de middelen en het personeel om 
met de andere 85 % toekomstge
richt om te gaan. Een gevange-
nisbewa(a)k(st)er verdient tussen 
de 4.000 en 5.000 fr. minder dan 
een dierentuinbewaker. 

Voorhechtenis 
De aanwervingsvereiste stelt 

lager onderwijs als opleidingsni
veau en wat daarna aan bijscho
ling gebeurt is echt marginaal te 
noemen." 

WIJ: In je Vorst-dossier dat je 
aan de koning bezorgde kioeg 
je ook de voorheclitenis aan... 

W. Kuijpers: ,,Jazeker, de 
kwistig uitgedeelde voorhechte-
nismaanden zijn een gevolg van 
een traag-werkend gerechtsap
paraat, van een vakonkundige 
rechtspraak, van gemakzucht 

eens dat de verdachte binnen zit. 
Een strikte aanpassing van de 
voorhechtenis zou onmiddellijk 
de gevangenisbevolking met 
meer dan 1.000 eenheden ver
minderen. Dit alleen al betekent 
dat er per dag 1,5 miljoen frank 
voor bv. preventie of begeiei-
dingsmaatregelen zou kunnen 
beschikbaar gesteld worden. 
Denk er aan dat tussen 1980 en 
1983 14 % der voorhechtenissen 
langer dan 6 maanden duurden! 
Zelfs voor 10 % der gewone 
diefstallen tellen we 6 tot 8 m. 
voorhechtenis. En wat ook zeer 
verwonderlijk is: 78 % der in 
voorhechtenis opgeslotenen is 
frantalig! Verschillende partijen 
dienden bij de Kamer een wets
voorstel van de Vlaamse Liga 
voor fi/lensenrechten in om de 
voorhechtenis in wettelijke per
ken te houden. Kamerlid Luk 
Vanhorenbeek is voor de VU de 
mede-ondertekenaar." 

WIJ: Hoe reageerde het Hof 
op uw Vorst-dossier? 

W. Kuijpers: ,,Zeer positief. 
De kabinetschef van de koning, 
dhr. Van Yperseele de Strihon, 
bevestigde dat dit dossier geen 
onbekende is In Laken. Boven
dien heeft een Koninklijke Kom
missie voor de Hervorming van 
het Strafwetboek gewerkt en 
daarin lezen we heel wat behar-
tenswaardige verbeteringen." 

Eerste 
rezultaten 

WIJ: En draagt uw aktie nu 
ook vruchten? 

W. Kuijpers: ,,Wel, een be-
leidsmoien draait nu eenmaal 
langzaam. Maar het is een feit 
dat Justitie plots 44 verpleegkun
digen in aanwerving stelde, na 
onze aanklacht inzake de midde
leeuwse hygiënische omstandig
heden in Vorst. Verder werd de 
overbevolking afgebouwd tot 468 
eenheden op 15 april wat een 
aanvaardbaar cijfer is. Tevens 
werden de boete-vervangende 
gevangenisstraffen — langer dan 
4 maanden — in hun uitvoering 
opgeschort tot 15 juli 1987. Wan
neer de Engelse voetbalhooli
gans en de Bende van Baasrode 
in Brussel hun rechtspraak moe
ten krijgen, zit men echter op
nieuw in de huisvestingspuree! 
Een feit Is zeker, naast de ge
brekkige verscheidenheid van 
ons gevangeniswezen en de slor
dige levenstoestanden en recht
spraak dient er in de grotere agg
lomeraties bijgebouwd te wor
den. " 

WIJ: Hoe moet dit nu verder 
met uw „Vorstdossier"? 

W. Kuijpers: ,,Het zal je wel
licht verwonderen, maar een ge
federaliseerde strukuur zou ook 
hier op zijn plaats zijn. Voorko
ming, begeleiding en herinscha
keling zijn socio-kultureel gebon
den begrippen, onlosmakelijk te 
verbinden met de inzichten van 
de volksgemeenschap en haar 
dagelijks leven. Het hele gevan
geniswezen is Belgisch — verou
derd, struktureel achterhaald 
en allesbehalve maatschappijge
richt. 

De Vlaamse Beweging die zo 
erg ijverde voor de vernederland
sing van de rechtspraak heeft in 
dit dossier een eigentijdse rol te 
spelen. En bovendien dit nog: 
laat de politisering van het ge
rechtelijk apparaat toch ophou
den. Als ik naga hoe sommige 
rechters — mits de juiste lid-
kaart! — benoemd worden, dan 
rijzen er bij mij veel vragen over 
de kwaliteit van de rechts-
spraak." 
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Een jaar volks-nationale strijd 61/9 

Onontwarbare 
volkerenmozaïek 
baart groot leed 

Buiten Europa zijn er in verhouding niet minder problemen tussen volkeren 
die hun eigen meester willen zijn en andere die het in hun plaats willen doen. 

Zij worden door de westerse pers gemakkelijk uit de hoogte als ,,stammentwis 
ten" afgedaan, zij zijn verstrengeld met godsdienstoorlogen en zij worden dub
bel moeilijk gemaakt door de staatsgrenzen die Europese kolonizatoren ooit 
door hun gebieden getrokken hebben. 

UIT Azië zijn vele volkeren 
weg getrokken, maar er 
zijn er nog vele over. Veel 

meer dan in Europa is de eigen
heid der volkeren er vervlochten 
met godsdiensten. Godsdienstfa-
natisme is er biezonder hevig en 
zeker meer voorkomend dan 
nationalistenstrijd, maar 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
hebben beiden vaak met elkaar 
te maken. 

Koerden 
blijven bedreigd 

De Turken, bezig aan een stille 
volksverhuizing naar West-Eu
ropa ('t is niet de eerste maal, wel 
de eerste maal dat het niet ge
welddadig gebeurt), worden ver
drukt in Boelgarije en in Grieken
land. Op het eiland Cyprus heb
ben ze, dank zij een inval van het 
Turkse leger, een sterke positie 
uitgebouwd. En binnen hun el-
gen staat trachten ze met alle ge
weld de Koerden tot zwijgen te 
brengen, desnoods voor altijd. 
Tamelijk grootscheepse Turkse 
militaire verrichtingen worden 
vergemakkelijkt doordat Irak ze 
sedert 1984 op zijn grondgebied 
toelaat. 

De Iraakse Arabieren kunnen 
namelijk zelf zo ver in Koerdistan 
niet binnendringen. Voorlopig 
zijn de Iraanse legers objektieve 
bondgenoten van de Koerden, al
hoewel zij zich in Iran zelf tegen 
het Khomeini-regime gewapen
derhand hebben moeten weren. 

Over het kruitvat Libanon staan 
de kranten bijna dagelijks vol. Ze
ker, de grootste tegenstellingen 
komen daar uit godsdienstfana-
tisme en uit partijzucht voort. 
Maar daar woont ook een onont
warbare volkerenmozaïek. En de 
Arabieren, die er de meerderheid 
uitmaken, staan ook daar, zoals 
in Israël, oog in oog met de hen 
verwachte en zo gebate Joden. 
De Gazastrook en de westelijke 
Jordaan-oever verdwijnen nooit 
voor languit onze krantenkoppen. 

Afghanistan: 
oorlog duurt 

Hetzelfde kan men eilaas zeg
gen van Aghanistan. Daar vech
ten niet alleen Russen tegen Ag-
hanen, maar vooral een kommu-
nistisch leger onder Russische 
leiding tegen een veelheid van 
vrijheidlievende zwerf- en 
bergstammen die tot verschil

lende volkeren (Beloesjen, Pa
thanen, Afghanen) behoren, wat 
precies verklaart waarom hun 
verzet zo weinig samenhangt. 
Zeven jaren duurt de oorlog daar 
en nog is hij niet beslist. 

Hoe zorgvuldig in de Sovjet
unie alle berichtgeving ook ge
censureerd wordt, de onrust, het 
bewustzijn tot een Aziatische 
groep en tot de mohamedaanse 
godsdienst te behoren, is door 
die gebeurtenissen verscherpt. 
Resultaat: in december anti-
Russische rellen te Alma-Ata, de 
hoofdstad van Kazakstan, waar 
de Russen door weloverwogen 
inwijking de meerderheid zijn ge
worden. 

Vele vluchtelingen uit Afgha
nistan zijn gaan schuilen in Pa

kistan. Dit ligt des te meer voor 
de hand daar grote gebieden te 
paard op de grens door hetzelfde 
volk, de Pathanes, gewoond wor
den. Schermutselingen tussen 
Pathanen en Urdu's veroorzaak
ten een tweehonderd doden en 
de val van de regering in Karachi. 

Goerkhaland 
Wie aanstoot neemt aan volke-

renverdrukking kan vele varken
tjes wassen in Indië, de door de 
wereldopinie zo geëerbiedigde 
grootste demokratie van de 
aarde. De Goerkha's, een krijgs
haftig Nepalese volksgroep, lij
den vervolging. Binnen de 
deelstaat Bengalen eisen zij nu 
een eigen staat op: ,,Goerkha-

De Indianen van Noord-Amerika blijven bedreigd. Jaarlijks komen ze 
samen om de slachting van Wounded Knee te gedenken. Naar het 
voorbeeld van een hun leiders, Russell Means, roken ze de vredes
pijp... 

land". De eerste doden zijn ge
vallen, de eerste gevangenen op
gesloten. 

De weigering van de Singale-
zen om hun Tamil minderheid te 
erkennen en een redelijke mate 
van zelfbestuur te gunnen heeft 

„Wounded knee" nog niet geheeld 

Hoe dichter bij de top 
iioe blanicer de huid 

tn Amerika, zo drastisch door Eumpemen over-
spoeld, ftggen de etnische probiemm heel anders 
dan in de andere delen van de wereld. 

DE Angelsaksische^, de 
Spaans:e en de Portu
gese smettkfoezeft zijn 

et nog in vofle werking, in 
grote gebieden komsn geen 
homogene taalgebieden of 
taalgrenzen voor en zijn de 
eigenlijke irjboorlingen ver
dwenen of een kleine minder
heid geworden. 

Indianenleed 
Hoe dtehter bij de top, hos 

trfaftker de hutd. En het geJdt 
-even goed voor hen die de 
bestaande maatschappii aan
vechten. 

\n de zomer van 1986 wor
den weer eens indianen van 
hun gronden verjaagd. Dlh 
waal ziin het 10 k IS.000 Nê' 
v&jo'$. Eens te meer bitten er 
mifnmaatsöhappijen tussen. 

Over de Mskito's in Nicara
gua is; aj veel te doew geweest. 
Begin april steken er 5.O00 de 
grens itiet Honduras over De 
reden waarom zij hun vooroit-
derfijke gronden verlaten Itgt 
in hün tjolsing met de sandj-
nistische regering, gen aantaf 
van hen rebelleren gewaper»-
derhand, anderen verlenen 
hen onderdank en voedsel 

Zeer zelden hooik men eens 
goed nieuws over deze soort 
problemen. Hm is er toch één 
De Braziliaar>se/4s$oer;-india 
nen hebben een eind gemaakt 
aan hun zelfmoordaktie. Se
der 15 jaren weigerde deze nu 
nog 57 mensen tellende stam 
elKnieüw leven Ztj iisschouw-
den zich als met opgewassen 
tegen de hen omrmgende ge
welddaden en verwoestingen. 
Zelf leven zij hieronder paicf-
fistlsch. Men weet met waar

om z\\ hun pakt met de dood 
verbroken hebben Er zijn 
weer ym kinderen geboren. 

Amazone 
blijft bedreigd 

Bouterse is nog steeds de 
sterke man van SunnAme En 
hij maakt het er soms bont 
Wie weet hoe ingewikkeld de 
rassen- en volkerenverhoudm-
gen daar tiggen, zal wel met 
geloven dat die mets te maken 
hebben met de kennelijke on-
bestuurbaartieid van die men-
senmozaiek 

Op de grens van Ecuador 
met Columbia in de streek van 
de boven-Amazone moeten 
weer eens Indianen opschui
ven voor een palmolteprojekt 
Ook 200.000 ha moeten ver
dwijnen. Een afvaardiging 
komt naar Europa om hulp te 
vragen voor hun verzet Op 
een paar arttkefs en parlemen
taire vragen na haalt het mets 
uit 

(K.J.) 

tot een bloedige guerilla geleid, 
waarbij Tamils uit Indië hulp bie
den. Nu is het al zover dat in 
Tamils-gebied het burgerlijk 
bestuur door Tamil-guerilleros 
overgenomen is. Daartegen or
ganiseert de regering van Co
lombo een ekonomische blok
kade van hen uit te hongeren en 
zodoende tot onderhandelingen 
te dwingen. 

Dat de Chinezen weinig moe
ten hebben van negers hebben 
zwarte beursstudenten tot hun 
scha en schande ondervonden. 
Rassisme is geen blank mono
polie. 

Een goed punt voor het Chi
nese regime is de uitzondenng 
die het voor niet-Chinese minder
heden maakt op de onlangs in
gestelde regel één kind per 
gezin. 

Bewust Japan 
De Japanners laten weer van 

zich horen. Ze gedragen zich met 
de jareen zelfbewuster. Japan's 
premier Nakasone verklaart in 
september '86 zelfs dat de meer
derwaardigheid van de Japan
ners te danken is aan hun etni
sche homogeniteit. En sedert 
1980 heeft de studie van de Ja
panse taal in de VSA een sprong 
van 40 % gemaakt. 

Malesiè verkeert voortdurend 
in wankel evenwicht. De oor
spronkelijke Maleiers en de-al-
lang-mgeweken Chinezen vor
men twee duidelijk afgescheiden 
en met zeer bevriende groepen. 

En dan hebben we nog mets 
gezegd over de blijvende bezet
ting van Laos en Cambodja door 
Viétnamezen en over de Karen-
guenlla in Birma. 

Karet Jansegers 

Volgende week: 
De vergeten strijd 
van de Papoea's 
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8 w& 
dtoo-c-tU-weeki 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 25 april 
D BRT 1 • 14.30 
Gold Race, wielrennen 
D BRT 1 - 16.30 
De terugkeer van Koenak, jeugdfilm 
D BRT 1 - 18.05 
Merlina, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.30 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.25 
De vliegende dokters, serie 
D BRT 1 - 22.05 
RIgoletto, humor 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.50 
De prijs, serie 
D Ned. 1 - 15.25 
Opdracht voltooid, dok. 
D Ned. 1 - 17.41 
De gouden zeepiraat, avonturenfilm 
D Ned. 1 - 19.05 
De dierenvriend, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zonnebloem-gala 1987, spelshow 
D Ned. 1 - 23.25 
Alfred Hitchcock presenteert, korte 
verhalen 
D Ned. 1 - 0.05 
Het verbitterde eiland, film 
D Ned. 2 - 19.12 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 20.40 
Voor de vuist weg, Een Gouden 
Vuis vol Oranje 

Zondag 26 april 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatle, politiek debat 
• BRT 1 - 15.20 
Dikke Tllla, jeugdfilm 

D B R T I - 16.35 
Vlaams Nationaal Zangfeest 

D BRT 1 - 17.00 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
De kostschool, serie 
D BRT 1 - 21.30 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatprogramma 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sport 
D Ned. 1 - 15.50 
Molly's pelgrim, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 16.25 
Dinges, spelprogramma 
D Ned. 1 • 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
Country, film 
D Ned. 1 - 22.25 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten & De Ble, humor 
D Ned. 2 • 21.47 
Monty Python's flying circus, komi
sche serie 
D Ned. 2 - 22.18 
The singing detective, serie 

Jewell Ivy (Jessica Lange) blijft ondanks de armoede vechten voor 
haar gezin in „Country". Zondag 26 april op Ned. 1 om 19u.50. 

Maandag 27 april 
D BRT 1 - 18.10 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kameleon, doe-programma 
D BRT 1 • 19.00 
lemandsland, toeristische informatie 
D BRT 1 - 20.10 
Pluche Palelzen, serie 
D BRT»1 - 21.05 
Modem: Lucht zonder grenzen, 
Tsjernobyl 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
n BRT2 - 20.20 
Extra-time, sport 
D BRT2 - 20.50 
Liedjes voor Brussel, deelnemende 
liedjes voor Eurovisiesongfestival 
D Ned. 1 - 14.30 
Howard's Way, serie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 17.00 
Derde Wereld Kinderfestival 
D Ned. 1 - 19.15 
Zeg 'ns aaa, komedieserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Gast aan tafel live!, geldinzameling 
D Ned. 1 • 23.12 
Lady Smith Black Monbazo, pop 
G Ned. 2 - 20.30 
Reis om de wereld In 80 vragen, 
kwis 

Dinsdag 28 april 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Corneel, kinderserie 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, kinderserie 
D BRT 1 • 18.40 
Madicken, kmdersene 
D BRT 1 - 19.00 
Sociaal huren, info 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 • 20.55 
Labyrint: Hun leven, ons leven; 
info./dok. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
OshIn, serie 
D BRT2 - 20.20 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 21.35 
Dempsey en Makepeace, politie
serie 

D Ned. 1 - 14.30 
Barbary Coast, film 
D Ned. 1 - 17.47 
Toppop 
D Ned. 1 - 19.05 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
D Ned. 1 - 20.28 
North & South, serie 
D Ned. 1 - 22.55 
Emmy Verhey — 25 jaar violiste, 
muziek 
D Ned. 2 - 19.12 
My blood, your blood, aspekten 
over jeugdkultuur 
D Ned. 2 - 20.20 
Rok en rot, feministisch magazine 
D Ned. 2 - 21.30 
Nieuws uit de ruimte, dok. 

Woensd. 29 april 
D BRT 1 - 15.15 
Kameleon, doe-programma 
D BRT 1 - 15.40 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 16.05 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
D BRT 1 • 16.30 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.45 
Sprookjesteater, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, kinderprogr. 
D BRT 1 • 18.35 
De wonderwinkel, animatieserie 
D BRT 1 - 20.10 
De stripkwis 
D BRT 1 - 20.50 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
n BRT 1 - 21.20 
Verwant, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Een teehuls voor Thobiki, film 
n Ned. 1 - 14.45 
Kuifje, strip 
D Ned. 1 - 15.20 
Ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.14 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, komische serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop 
D Ned. 1 • 20.33 
Tineke, praatprogramma 
D Ned. 1 - 22.02 
Herman Van Veen, kabaret 
D Ned. 1 23.20 
Rur, praatprogramma 

G Ned 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.20 
Lente in Wenen, koncert 

Dond. 30 april 
D BRT 1 • 18.00 
Tik tak 
D BRT 1 - 18.05 
Anderwereld, SF-serie 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, aktualiteit 
D BRT1 - 21.45 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
OshIn, serie 
D BRT2 - 20.20 
De schoolstaking, film 
D BRT2 - 21.50 
De waarschuwing, modem over 
Tsjernobyl§ 
D Ned. 1 - 15.30 
Last frontier, natuurserie 
D Ned. 1 - 16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 22.12 
Muzikale ontmoetingen 
D Ned. 1 - 22.45 
Het raadsel van de vliegende lar
ven, info 

D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 • 20.05 
The Cosby Show, serie 
D Ned. 2 - 20.30 
Konginnedag 1987 

Vrijdag 1 mei 
D BRT 1 - 15.30 
Metropolis, film 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, animatieserie 
D BRT 1 • 18.30 
Bingo 1, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Extra-time, sport 
D BRT 1 - 20.55 
Gelegenheidsprogramma 1 mei 
D BRT1 • 21.50 
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 
Het bloed van de anderen, film 
D BRT2 - 23.00 
Filmspot 
D Ned. 1 • 14.30 
De Nelson affaire, film 
D Ned. 1 • 16.45 
Tros pop formule, pop 
D Ned. 1 - 19.00 
Alf, komische reeks 
D Ned. 1 • 20.28 
Hart voor een kind, amuse-
mentsprogr. 
D Ned. 1 - 22.20 
Tros tele-thrlller, Tatort 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.15 
De Oktopus, misdaadserie 
D Ned. 2 - 22.45 
Uit het leven van een vroedvrouw, 
film 
D Ned. 2 - 23.35 
De eerste stappen, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 25 april 
Yankee Buccaneer 

Amerik. piratenfilm uit 1952. Kapi
tein David Porter krijgt de opdracht 
met zijn schip jacht te maken op een 
beruchte zeeroversbende. Hij besluit 
zijn boot om te bouwen tot een pira-
tenschip... (Ned. 1, om 17u.41) 

Zondag 26 april 
Country 

De familie Ivy heeft een boerderij in 
het l^iddenwesten van de Verenigde 
Staten. Door de landbouwpolitiek van 
Reagan dreigt het gezin in de groot
ste armoede verzeild te geraken. 
Maar boerin Jewell geeft niet op... 
Amerikaans sociaal drama uit 1984 
met o.a. Jessica Lange en Levi L. 
Knebel. (Ned. 1, om 19u.50) 

Maandag 27 april 
Paradis pour tous 

Franse film uit 1982 met o.a. Jac
ques Dutronc, Patrick Dewaere en 
Stéphane Audran. Alain Durieux zit 
vastgekluisterd in zijn rolstoel, maar 
beweert volkomen gelukkig te zijn. 
Nochtans was hij niet lang voordien 
een ontgoochelde bediende in een 
verzekeringsmaatschappij... (TF 1, 
om 20U.35) 

Dinsdag 28 april 
Sleeper 

Amerik. komische film van Woody 
Allen uit 1973 met Diane Keaton, 
Woody Allen, John Beek e.a. Miles 
Monroe werd na een operatie inge
vroren en komt 200 jaar later weer tot 
leven. De maatschappij is intussen 
flink veranderd en IVliles zorgt dan 
ook voor allerlei verwarring... (RTBF 
1, om 22U.10) 

Woens. 29 april 
The Teahouse of the August 

Moon 

Sakini (Marlon Brando) is de ver
trouwensman van kolonel Purdy 
(Paul Ford) van het Amerikaans be
zettingsleger op Okinawa. Hij wordt 
nu aangeduid als adjunkt van kapi
tein Fisby (Glenn Ford) om een demo-
kratiseringsplan voor het dorpje To-
biki Uit te werken... Amenk. komische 
film uit 1956. (TV 2, om 20u.20) 

Donderd. 30 april 
Blanche et Marie 

Franse film uit 1985 met o.a. Miou-
Miou en Gérard Klein. Frankrijk wordt 
door de Duitsers bezet. Blanche, een 
jonge moeder van drie kinderen en 
de 17-jarige Marie komen in verschil
lende omstandigheden terecht bij het 
verzet. (RTBf 1, om 20u.05) 

Vrijdag 1 mei 
The blood of the others 

Film van Claude Chabrol uit 1984. 
Tijdens de eerste oorlogsaktiviteiten 
raakt Jean Blomart gewond en wordt 
krijgsgevangen gemaakt. Zijn vrien
din Hélène begint een relatie met een 
Duits officier om hem vrij te krijgen... 
(TV 2, om 20U.55) 
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„Nu gaat ge 
deze week toch 
over de lente 
schrijven. Gelijk 
als dat ze open
barst in duizend 
bladjes en sleutel
bloemen en forel-

^ ^ H j S i É Ik had zo'n vin-
^ ^ ^ ^ ^ P gertip wel ver-
^ ^ B ^ ^ ^ wacht van mijn 

• ^ ^ ^ buur die weet dat 
^ ^ ^k ik als wrakhout 
^ ^ ^ ^ drijf op de grillen 

van de seizoenen. 
Als ze mij niet aanstaan laat ik dat 
ook merken. Wanneer regen en 
wind het land op de knieën dwingen 
word ik overmand en dwaal over de 
weiden als een geslagen hond, 
wanneer lente en zon regeren vonk 
ik op als een heilig vuur. 

Spitten 
De lentezon steekt schaamteloos 

de draak met mijn winters vel, wit 
als van een boreling. Ik ontbloot de 
kuiten lijk Jan De Wilde doet, maar 
wankel nog even als ik de morgen 
en de tuin inloop. 

De buur keert reeds met ferme 
tred van de weiden terug. Achter 
hem een meute jonge stieren, voor 
het eerst In de wel. Zl] gooien de 
hoeven in de lucht en loeien duide
lijk naast de maat. 

Vanover de weiden waalt een te
der parfum, zo nauwelijks als het 
pastelgroen van de zilverberken. 

Met de spade in beide handen, als 
een bijl, overschouw ik de moes
tuin. Nog één puinhoop van halfver-
gaan mest, van rotzooi, van samen-
gewaaid bladerafval, van gedroog
de bloemenstengels, van weetik-
veel. 

De spade blinkt In de zon. 
Spitten: dat is een o«r-beweglng, 

een ritueet. Zo dMd de zwerver 
toen hij boer werd, zo deed de 
monnik toen hl) hei sompige neder-
land een naam gaf, zo deed de 
betovergrootvader het en zijn zoon 
en zijn zoon. Zo deed vader het. 
,,Zou ik nu zelf niet beter aan de 
slag gaan?" berisp Ik mijzelf. 

De eerste spadesteek van het jaar 
heeft iets plechtig. De tweede al wat 
minder en eens de derde steek ge
stoken, snijdt het blinkende staal 
als door koek. En zingt bukollsch... 

De jonge stieren hossen als dwa
zen. 

Als een schietspoel loop ik de 
tuinbreedte langs, weg en weer en 
weer weg. Dan de mouwen opge
rold, in de handen gespuwd en 
weer de aarde te lijf. 

Zweet parelt op het voorhoofd 
waarbinnen ovemioed de aders 
doet zwellen en de adem allengs de 
hielen iaat zien. Nog eens in de 
handen gespuwd en nog eens. 

Ondertussen klimt de zon, het 
hemd gaat uit en van links naar 
rechts schiet de spoel. Tsjlkke 
tsjakke scharrebekke spoelza. 

IVIaar het fiere zingen wordt dra 
een loden kadans, een dwangar
beid. 

Na de middag, zonder pauze 
voorwaar, wordt de draad heropge
nomen. De huisgenoten kijken niet 
langer toe, zij staren. De stieren zijn 
het gedraaf moe en grazen. 

Tegen het einde van de namiddag 
ligt de tuin om in regelmatige sne
den, schoon is dat. De spade schit
tert door het ontelbare keren en 
draaien, het staal heeft er deugd 
van. Ja, ik ga deze week over de 
lente schrijven. Want de lente is de 
zoetste streling voor alles wat pijn 
doet. En spitten doét pijn. 

Spitten; ik spit, ik spitte, ik heb 
gespit. Ik heb het spit. • 

M ĵ 

De wijn die Napoleon prefereerde was de Cham-
bertin. Nu was Bonaparte militair misschien wel een 
kenner, maar gastronomisch beslist niet. Zo bestond 
het hem zijn Chambertin aangelengd met water te 
drinken. Napoleon zal dus wel niet zozeer de uitzon
derlijke grootheid van zijn lievelingswijn gewaardeerd 
hebben, dan wel het vorstelijke allure ervan, dat hij 
wellicht vereenzelvigde met de eigen macht en groot
heid. Snobisme is blijkbaar van alle tijden. 

A LS je vanuit Dijon de noor
delijkste Bourgondische 
wijnstreek, de Cóte de 

Nuits inrijdt, dan heet het eerste 
dorp op je weg Gevrey. Déér ligt 
de Chevrey-wijngaard. De naam 
van de wijngaard stamt uit een ge
loofwaardige anekdote. In de 7de 
eeuw behoorde hij aan de abdij 
van Bèze. Nu moet toen een ze
kere Bertin zo onder de indruk ge
komen zijn van de wijnen die op 
het terrein van de abdij gewonnen 
werden, dat hij dezelfde wijnstok
ken op zijn eigen land plantte. Met 
sukses trouwens. Hij noemde zijn 
wijngaard Chambertin, vandaar 
dus de soortnaam Chambertin. 

Een Chambertin is een van de 
heel grote rode Bourgognes, tege
lijk elegant en stevig, tegelijk vol 
kracht en finesse. 

Jammer genoeg is de echte 

Chambertin kwasi onbetaalbaar 
geworden, zodat men hem in de 
meeste wijnwinkels nauwelijks 
nog aantreft. Er bestaat evenwel 
een gelukkig alternatief: de 
Gevrey-Chambertin. De flessen 
die deze vermelding op het etiket 
dragen, bevatten wijnen die wei 
binnen de gemeente Gevrey ge
oogst werden, maar niet op de ver
maarde Chambertin-wijngaard 
zelf. Het zijn zonder uitzondering 
voortreffelijke, stevige wijnen, die 
evenwel de zeldzame noblesse 
van de unieke Chambertin missen. 
Het zijn uiteraard ook rastechte 
Bourgognes, die weliswaar niet 
goedkoop, maar toch niette over
dreven duur zijn. De Chambertin 
evenals zijn hovelingen vragen, 
zonder extreme bewaarwijnen te 
zijn, toch wei enkele jaren (o.i. mi
nimum 5) keider. 

C^**y*^73, 
Uitkijkend naar juiste antwoorden op vorige opga

ven, gaan wij ondertussen door met weer een 
nieuwe opgave. Pro memorie herhalen wij dat 
,,meespelers" kans maken een pakket vol knappe 
boeken te winnen. 

Meespelen dus! 

D EZE week houden wij het 
bij een klassieker uit de 
Vlaamse letterkunde. De 

auteur die onderstaande verzen 
schreef werd herhaaldelijk be
kroond met tai van prijzen. Hij is 
tevens lid van het IJzerbedevaart-
komltee. 

Wie is hl] en welke titel gaf hij 
eraan? 

In de dagen van mijn diepste ver
slagenheid, 
toen het mij 's avonds onverschil
lig liet 
of ik 's morgens nog wakker zou 
worden, 
liep zij met mij naar het bos. 
Ouder dan vier was zij toen niet 
en haar handje, in mijn hand, 
liet mijn leven niet los. 

Spraken wij reeds met elkander? 
Ik geloof dat wij gesprekken 
voerden 
over Roodkapje en de wolf, 
over een prinses met gouden 
haar. 

over de kabouters in het kreu
pelhout, 
die ons volgden en alles afloerden, 
en toen ons gesprek ten einde 
was, 
als dieren die ziek zijn, 
gelaten, verlaten en koud, 
lagen wij dicht bij elkaar, 
want het plekje was klein 
waar de zonneschijn scheen op 
het gras. 

(...) 

Nog lopen wij soms naar het bos, 
aan het zonnige plekje voorbij; 
dan ik kijk naar haar 
en zij kijkt naar mij, 
onze handen omvatten elkaar. 

U hebt tot maandag over acht 
dagen tijd om ons uw antwoord te 
bezorgen. Op het bekende adres: 
WIJ, „IVleespeien (173)", Barrika-
denpiein 12, 1000 Brussel. 

iVlisschien bent U straks wei de 
gelukkige winnaar van een knap 
boekenpakket?! 

WAT Zl£. IK nu 
j'j wee NT! 

IK WA5 Mh^tfLTin £>e r^ 

dtëltiT Pe güKSWACf/T aOTS. 
^ TAAMSA^ TE 

X v i v StMü/k^ei-i ! 

^njthxmJen 
Of Vlaanderen nog veel natuurgebieden telt die een 

uitstap waard zijn, laten we in het midden. Maar de 
provincie West-Vlaanderen wil althans wat haar nog 
rest toch tot een optimaal genoegen voor allen ma
ken, door het organiseren van een reeks natuurwan
delingen in de provinciale domeinen. De eerste is in
middels net voorbij, maar de overige bieden nog een 
ruimschoots pakket om één of meerdere zondagen in 
uw agenda aan te strepen. 

D E natuurwandelingen, in 
een gegarandeerd b)os-
rijke omgeving, gaan 

door onder leiding van deskun
dige natuurgidsen en terrein
wachters. Zij willen zowel voor de 
individuele bezoeker ais voor het 
ganse gezin een tegelijk leerrijke, 
boeiende en gezonde ontspan-
ningsvorm zijn. Voor elke wande
ling werd een rustig moment in 
de domeinen gekozen, telksen 
op zondagvoormiddag om 10 
uur, éénmaal in de namiddag om 
14U.30, maar dan in de late 
herfst. Het programma is oor
deelkundig gespreid, waarbij 
voor iedere wandeling de aan
dacht toegespitst wordt op de sei
zoengebonden wonderlijke evo
lutie van het bos, dat steeds een 
ander aangezicht opzet, met 
voortdurend wisselende natuur
verschijnselen. 

De reeds voorbije wandeling 
(19 april) had als tema Lenteprik
kels, de nog volgende: Geen 
blad gelijk (17 mei), De kikkers 
achterna (21 juni), De zomertooi 
(19 juii), Eigenaardig die gallen 
(16 augustus), Van zwamdraad 

tot paddestoel (20 september), 
Kastanjes rapen, noten kraken 
(18 oktober), Winterkieding (15 
november 14u.30). 

Het merkwaardige daarbij is 
dat de wandelingen telkens 
plaats vinden in alle domeinen te
gelijk: het Tillegembos te Sint-
Michiels-Brugge, het Lippens-
goed-Bulskampveld te Beernem, 
't Veld te Ardooie, het Sterrebos 
te Roeselare-Rumbeke, de Ga
vers te Hareibeke en Deerlijk, de 
Palingbeek te leper-Zillebeke. 
Men kan dus zonder gevaar voor 
verlapping maandelijks op wan
deltocht gaan. Voor komfort is 
gezorgd: er zijn altijd wel een 
parking, eetgelegenheid of cafe
taria in de nabijheid... tevens 
ruimten voor allerlei ontspanning 
in openlucht en aangepaste kin
derspeelplaatsen. 

inlichtingen en kosteloze affi
ches betreffende de natuurwan
delingen kunnen bekomen wor
den bij het Provinciebestuur, 7de 
Afdeling, Koning Leopold Hl-laan 
41, 8200 Brugge (Sint-Andries) 
(telefoon 050/38.69.01). 
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10 wi 
Zaterdag 25 april kongres te Brussel 

VOS blijft ziel 
van de 
IJzerbedevaart 

Naar jaarlijkse traditie hield het verbond VOS (Ver
bond van Vlaamse Oud Strijders en Soldaten) een 
perskonferentie. 

Er werd toelichting verstrekt over de jaarwerking 
,,Met Vlaanderen kijk op de wereld". Onder dit motto 
wordt aanstaande zaterdag het landelijk kongres van 
VOS gehouden te Brussel. 

A LS authentieke Vlaamse 
oud-strijdersorganisatie 
blijft VOS de belangen 

behartigen van alle Vlaamse oud-
strijders van beide wereldoorlo
gen. In dit licht wijst VOS op het 
desastreus beleid dat het Natio
naal Instituut voor Oorlogsslach
toffers, -Invaliden en Oudstrij-
ders, onder voogdij van minister 
Gol en staatssekretaris Munde-
leer voert. Een splitsing van deze 
parastatale instelling en toewij
zing van de bevoegdheden en fi
nanciële middelen aan de ge
meenschappen dringt zich hier 
op, daar Vlaanderen ook in deze 
kwestie schromelijk benadeeld 
wordt. 

Gewetens
bezwaarden 

Eenzelfde mentaliteit heerst 
ook ten aanzien van de gewe
tensbezwaarden. De verhouding 
1 franstalige/2 nederlandstaligen 
maakt dat in het Vlaamse sociaal-
kultureel leven veel meer gewe
tensbezwaarden zijn (waren) te
werkgesteld. Door maatregelen 
van ex^inister Nothomb worden 
de belangen van het sociaal-
kulturele leven in de Vlaamse Ge
meenschap ernstig geschaad. 
VOS heeft via het Overlegcen-
trum van de Vlaamse Verenigin-
ten de aandacht van minister 
Geens op deze scheefgegroeide 
situatie gevestigd. VOS stelt het 
samenstellen van een gemengde 
onderzoekskommissie voor om 
de gevolgen van de nationale 
maatregelen te onderzoeken, en 
om op basis van deze bevindin
gen de KB's van 23 juli 1985 aan
hangig te maken bij het Overleg-
komitee. Nationale Regering-
Exekutieven. 

Dat VOS zich het lot van de ge
wetensbezwaarden aantrekt is 
niet nieuw. De kommernis om de 
dienstweigeraars spruit voort uit 
het humanitaire vredesideaal van 
VOS. Figuren als Lode Bonten, 
Joris Deleeuw en Berten Fermont 
zetten destijds de anti-militaris
tische en/of pacifistische tenden-
zen binnen de Vlaamse bewe
ging in daden om. 

Vlaming zijn 
om Europeeër 
te worden 

Als de Vlaamse gemeenschap 
wil overleven in de maalstroom 
van tijden en volkeren dan mag 
het wereldgebeuren niet afschrik
ken noch afstompen. De interna
tionale samenhang van de 
Vlaamse staatsvorming kan niet 
geloochend worden. In het rui-

Het jongst verschenen nummer 
van DE VOS bevat een uitste
llend gedokumenteerd dossier 
over chemische wapens. 
(Tekening uit: DE VOS - Sept. 1934) 

mere kader van de noodzakelijke 
uitbouw van een globale visie op 
een koherent buitenlands beleid 
zal op het kongres bijzondere 
aandacht geschonken worden 
aan de chemische bewapening. 
Deze gruwel noopt tot het ontwik
kelen van een ontwapeningsstra
tegie die als prototype kan funge
ren voor andere vormen van ont
wapening. 

In deze kontekst wordt het ge
brek aan visie op een buitenlands 
beleid vanuit de Vlaamse Ge
meenschap en vanuit de 
Vlaamse regering in het alge
meen, als ernstig tekort ervaren. 
Schrale, lovenswaardige initiatie
ven worden bovendien door mi
nister Tindemans onderdrukt. 
Toch zal VOS zijn voorstellen tot 
chemische ontwapening 
rechtstreeks aan de grootmach
ten overhandigen. 

60e Bedevaart 
De Godsvrede-gedachte is een 

van de pijlers van het thema 
,,Vlaanderen Eén, Vlaanderen 
Eerst". 

De verdeeldheid die door som
migen wordt gekultiveerd doet 
twijfelen aan hun oprechte be
doelingen. Wie, bezield met de 
ware geest van de IJzerbood-
schap, naar Diksmuide gaat kan 
niet anders dan zich distantiëren 
van potentiële herrieschoppers. 
Tegenover fundamentalistische 
uitwassen staat de waardigheid 
van de tienduizenden bedevaar
ders die zich niet inlaten met ste
riele diskussies maar het wezen
lijke belang van de IJzerbede
vaarten willen dienen nl. een de-
mokratisch drukkingsmiddel om 
te bouwen aan Zelfbestuur, Nooit 
meer Oorlog en Godsvrede, 
m.a.w. Vlaanderen en de Vrede. 
Aldus VOS. 

Met volgende woorden besloot 
VOS-voorzitter Herman Vande-
zande deze opmerkelijke pers
konferentie: ,,Spijts eventuele 
verkeerde of andersluidende be
richten is en blijft VOS de ziel van 
de IJzerbedevaart!". (TS) 

„Met Vlaanderen kijk op de 
wereld" 

Landelijk Kongres van het ver
bond VOS op 25 april. Slotzitting in 
het Auditorium van de VTB-VAB, E. 
Jacqmalnlaan 126 te 1000 Brussel. 
Slotzitting om 14 u. 

,,Kom zing met mij" 

100.000 
voor Dewael 

Op de volkszangavond van 1 maart 1986 startte te 
Edegem het verzamelen van handtekeningen om 
meer volkse Vlaamse liederen op radio en TV te 
brengen. Op de vooravond van de vijfde zangavond 
werden 100.000 handtekeningen samengepend. Ze 
zullen aan de minister van Kuituur overhandigd 
worden. 

IN een begeleidende brief aan 
de minister vraagt de 
Vlaams-Nationale Stichting 

van Edegem de overheid oog en 
oor te hebben voor volgende ar
gumenten. 

Meer dan 
'n 11 juli! 

,,Jaarlijks komen duizenden 
mensen samen om in kleine en 
grote groepen te zingen. 

Op die wijze wordt een belang
rijke stap gezet om het eigen 
volkse lied, een onmisbaar ele
ment van onze kuituur, te helpen 
bewaren en aan de jeugd door te 
geven. 

Tot onze grote ontgoocheling 
moeten wij echter vaststellen dat 
zowel radio als televisie op al hun 
nederlandstallge netten, schro
melijk in gebreke blijven Inzake 
de promotie van het volkse lied. 

Slechts wanneer één of andere 
toondichter overlijdt, of bij een 
elf-julidag, krijgt het Vlaamse lied 
enkele minuten toegewezen. 

U, als minister voor de 
Vlaamse kuituur in de Vlaamse 
regering, is het best geplaatst om 
hierin een grondige verandering 
te bepleiten. 

Daarom durven wij U, naar 
aanleiding van een zoveelste 
Volkszangavond, persoonlijk 
oproepen de nodige stappen te 

zetten bij de betrokken diensten, 
zodat er spoedig een kentering 
komt in het miskennen van eigen 
kultuurwaarden." 

Lustrum 
Op deze oproep reageerden 

100.000 mensen positief, maar 
het Is nog niet te laat om mee te 
doen. N.a.v. de vijfde zangavond 
op zaterdag 16 mei a.s. wordt de 
aktle afgesloten en bekend ge
maakt wanneer, waar en hoe het 
pakket namen aan minister De
wael zal overhandigd worden. 

Meer verneemt u op de 
lustrum-volkszangavond zelf, 
deze begint om 20u. en gaat door 
in sporthal ,,Den Willecom" aan 
de Terelstraat 2 te Edegem. 

Op de zangavond ,,Kom zing 
met mij" staan op het pro
gramma het Basilica- en Bulze-
gemkoor, de Vagebondjes, 
St.CecIlia en St.Jozef-Mortsel en 
Kantlek uit Berchem; de solisten 
Luce Mampuys, Vera Versleck 
en Renaat Van Beeck; de woord
kunstenaar Jos Vanderveken; de 
Vlaamse Volksharmonie en Her
wig en Paul Vagant. De alge
mene leiding berust bij Gust 
Teugels. 

Inkom 150 fr. Meer inlichtingen 
over de aktie en de zangavond: 
J. Engelen-Saenen, Romelnse-
put 100 te 2520 Edegem 
(03/457.11.51). 

nnnnnnn 
OMDAT Roger Van Ransbeek 

nog wat TV-films achter zijn 
naam heeft staan, maar ook 

omdat de titel en het thema van De 
Schuldvraag, een toneelstuk ge-
kreëerd door KNS Antwerpen, erg 
interessant leek, vertoefden we een 
avondje in het teater. Van Ransbeek 
schreef een boeiende tekst die tegen 
het fout of niet fouf zijn — landverraad 
is de grootste zonde, nu, is een zin 
van het hoofdpersonage — aankijkt 
door de ogen van iemand die wordt 
vrijgesproken, maar door de vooraf
gaande gebeurtenissen voor het le
ven werd gemerkt. Ik zeg wel tekst, 
want dat Is het. Een roman die wordt 
voorgedragen — meer een luister
spel, want toneelmatig gebeurt er wei-

NIEUW 
IN DE BIOS 

nig, vooral in het gedeelte vóór de 
pauze. Er zitten echter schitterende 
akteurprestaties in dit stuk en de regie 
is goed tot zeer goed. Juridisch zitten 
er wel wat haakjes en psychologisch 
enkele oogjes aan en je kunt ook niet 
zeggen dat het stuk op zijn tijd komt. 

Wat dan wel op z'n tijd komt is de 
film Salvador van Oliver (Platoon) 
Stone, die toen hij vorig jaar werd 
uitgebracht volledig de mist in ging, 
gedeeltelijk omdat er geen persvisie 
was. Alhoewel ik blijf meezingen in 
het koor van Platoonbewonderaars 
moet ik zeggen dat Salvador een 
betere film is. Hij is de som van The 
Killing Fields, Under Fire en The 
Year of living dangerously. James 
Woods die de rol speelt van joernalist 
Richard Boyle, kreeg voor zijn rol een 
Oscar-nominatie en Oliver Stone en 
de echte Richard Boyle werden idem 
dito genomineerd voor het scenario. 
De film zit vol met pakkende beelden 
die men nooit meer vergeet, daaron
der de moord op bisschop Romero, de 
verkrachting van en de moord op vier 
Amerikaanse nonnen (die even het 
wereldgeweten wakker schudden), de 
stapels lijken met slachtoffers van de 
doodseskaders, het folteren en te
rechtstelling van vijanden en dit in 
beide kampen. De fotograaf die sterft 
om het kiekje van zijn leven te maken, 
lezen onze kinderen op school zinne
tjes als „Piet de muis is bang" uit het 
klaslokaal in het guerillakamp klinkt 
het „Leticia reinigt de loop van haar 
geweer!". De weinig frisse geur die 
de CIA verspreidt begint echt te stin
ken als er allerlei drogredenen wor
den gezocht om steeds meer Ameri
kaanse soldaten naar Salvador te 
brengen. 

Joernalist Boyle maakt er een ere
zaak van om het onrecht dat hier 
gebeurt wereldkundig te maken, in 
naam van een onmenselijk en dikta-
tioriaal anti-kommunisme worden de 
meest onmenselijke daden bedreven, 
maar hij spaart ook de roede niet voor 
de guerilla. Willem Sneer 

KuuÉiliken 
Pajottenland 
O p donderdag 30 april 1987 orga

niseert de Vlaamse Kring van 
Groot-Malle de lezing ,,0p versvoeten 
door het Pajottenland". Voordracht
gever Is Maurlts Van Liedekerke, 
hoofdredakteur van dit weekblad. 

De lezing Is een poëtische rondlei
ding doorheen het land van Breughel 
en gaat door In de vergaderzaal van 
het Pajottenlands Centrum voor 
Maatschappelijk Werk, P. Van Ruy-
cheveltstraat 2 te 1500 Halle (nabij 
het Oudstrijdersplein). Aanvang: 20u. 
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Criq tweede en derde in Ardeense klassiekers 

De beste wint niet aitijd 

11 

Claudy Criquielion beheerste de Ardeense wieler
klassiekers maar won noch de Waalse Pijl noch Luik-
Bastenaken-Luik. 

Omdat hij tweemaal helemaal alleen het gewicht 
van de wedstrijd moest dragen en omdat hij daaren
boven over geen scherpe eindspurt beschikt. Een fa
voriet die alleen moet kunnen aankomen, krijgt het 
altijd dubbel lastig. Zijn medevluchters fietsen im
mers in een zetel. Zij kunnen rustig afwachten terwijl 
de andere zich afslooft. 

IN de Waalse Pijl heeft dit ge
leid naar de zege van de 
Fransman Jean-Claude Le-

clercq. Hij demarreerde weg uit 
een l<opgroep waarin iedereen 
naar Criq zat te l<ijl<en. 

Op de meet... 
De Waal stond voor een moei

lijke keuze. Zelf het gat dichtrij
den voor de ultieme beklimming 
van de Muur van Hoe! en dan 
wellicht krachten tekort schieten 
om het werk af te kunnen maken 
of hopen dat de vluchter binnen 
bereik blijft om er dan tijdens de 
slotkilometers alles uit te persen. 
Claudy, veruit de beste man in 
koers, koos voor het laatste maar 
sneuvelde op zesentwintig se-
konden van de overigens ver
dienstelijke winnaar. 

Luik-Bastenaken-Luik verliep 
anders. Daar reden de twee 
besten vooraan. Opnieuw Criq, 
deze keer in het gezelschap van 
Stephen Roche die hem ook al tij
dens de Waalse Pijl het dicht in 
kunnen had weten te benaderen. 
De twee waren duidelijker sterker 
dan hun achtervolgers maar be
loerden of wantrouwden elkaar in 
de finale zo lang dat de verslagen 
wereldkampioen Moreno Argen-
tin hen in de ultieme meters zo
waar nog kon voorbij spurten. De 
wedstrijd eindigde dus met een 
heuse anti-klimaks. De verklarin
gen achteraf veranderden na
tuurlijk niets aan de feiten. Mo
reno Argentin won tot eigen ver
bazing een derde keer na elkaar 
de oudste klassieke eendags-
koers. En dat na een wedstrijd 
waarin hij zonder pardon werd 
gelost. Voor Roche en Criq een 

bittere ervaring die zij makkelijk 
hadden kunnen vermijden... 

De Waalse klassiekers be
vestigden anders een reeks oude 
vermoedens. Zij richten zich in
derdaad tot een specifiek type 
coureurs. Hun winnaars zijn 
maar zelden die van Parijs-
Roubaix en de Ronde van Vlaan
deren. Het hellend asfalt laat zich 
niet gemakkelijk verzoenen met 
bonkige kasseien. 

Troostprijzen 
Verder staat het nu wel vast dat 

de Kelly van 1987 niet te vergelij
ken is met die van 1986. De 
scherpte is er bij de Ier groten
deels af. Zijn eindschot is zoek. 
Hem en de overige geklopten van 
het klassieke wielerseizoen blij
ven nu nog de tweederangsklas-
siekers. De Gold Race, de Hen-
nlnger Turm en het Kampioen
schap van Zurich kunnen in het 
beste geval nog een troostprijs 
opleveren. De grote klappen wer
den echter uitgedeeld en de 
stand van de Superprestige leert 
ons dat we met Vanderaerden en 
Criquielion als wielernatie weer 
volop meetellen. Het is hoopge
vend en misschien blijft er van de 
wederoplevmg nog iets over na 
de grote Ronden. Het klassieke 
voorseizoen mocht er evenwel 
zijn. 

Flandrien 

Racing IMecheien 

Mei pijn en moeite 

Ondanks de ploeg twee keer zoveel talent bevat als 
de verzamelde konkurrentie zal basketbalklub Racing 
Mechelen maar met pijn en moeite landskampioen 
worden. De play offs, en het aparte sfeertje daaraan 
eigen, zijn daar verantwoordelijk voor. 

RACING, dat de normale 
kompetitie volkomen do
mineerde, wordt in de be

slissende wedstrijden vaak afge
remd door zenuwen en overkon-
centratie. 

Gemakkelijk? 
Dat in de halve finales uit bij 

boeman Oostende werd verloren 
was geen verrassing maar op 
zichzelf toch ook niet normaal. 
Racing is intrinsiek immers veel 
sterker dan de kustploeg. Het 
had desondanks drie wedstrijden 

nodig om tot de finale door te 
stoten. Daarin scheen de op
dracht lachwekkend gemakkelijk. 
Castors Bralne is immers een 
omhoog gevallen buitenbeentje 
dat het vooral van het brio van de 
Amerikaan Trotter en een opge
wonden publiek moet hebben. 
Racing zou niet meer bedreigd 
worden. Tenminste, zo werd al
gemeen verondersteld. Racing 
verloor echter de eerste wedstrijd 
op eigen veld tot eenieders ver
bijstering. Een kompleteJ<ollektie 
off-day luidde de verklaring. Het 
kan natuurlijk. De ploeg van Rik 

Samaey trok dan ook met bibbe
rende beentjes naar Braine. In de 
kokende heksenketel van Castors 
gingen er al velen ten onder maar 
de Mechelaars hervonden geluk
kig zichzelf. In de derde wedstrijd 
in Mechelen namen ze dan ook 
een logische 2-1 voorsprong en 
zonder ongelukken zullen ze al 
een beslissend 3-1 voordeel heb
ben opgebouwd wanneer U deze 
krant in handen krijgt. Zonder on
gelukken want alles blijft met de 
huidige formule mogelijk. Zelfbe
heersing en zelfvertrouwen wegen 
in de gegeven omstandigheden 
vaak zwaarder door dan klasse en 
taktische rijpheid. Wie zal hoe Ra
cing vorige zondag maar moeilijk 
afstand kon nemen van een toch 
in aanleg beperkte tegenstander 
schudde ongewild het hoofd. 

Lonend 
Het play-offsysteem is ongetwij

feld een lonende zaak voor de be
trokken klübs maar het kroont niet 
noodzakelijk de beste tot lands
kampioen. 

Desondanks bestaat de kans 
dat de formule tot andere ploeg-
sporten wordt uigebreid. Ook het 
handbal begint er dit jaar mee en 
het Spaanse voetbal heeft zich in
middels ook bekeerd tot deze 
vorm van nakompetitie. Dat is een 
teken aan de wand. Profklubs zoe
ken altijd geld waar ze het kunnen 
vinden. Het zal ons dan ook niet 
verwonderen wanneer over enkele 
jaren een soortgelijke staart aan 
ons voetbalkampioenschap wordt 
gebreid. 

k 1 i^A 

Hoe begeerlijk 
is iiet trainerscliap? 

Haan stapt op 
Arie Haan stapt op als trainer van Anderlecht. Dat 

laten klub en oefenmeester toch duidelijk verstaan. 
Precieze redenen voor de beslissing worden niet mee
gedeeld. Voor de buitenwacht blijft het zoeken en 
tasten en dat is misschien wat de betrokken partijen 
het liefst willen. 

H AAN houdt de eer aan 
zich. Dat is niet onge
woon. Hij slaat bekend 

als een lepe en een linke. Arie 
zou een aanbod van de klub kalm 
naast zich hebben neergelegd. 
Dat is mogelijk maar met zo heel 
waarschijnlijk. Haan is immers 
niet gek. Het geld ligt nergens 
voor liet rapen en in Anderlecht 
wordt het nog gemakkelijker ge
vonden dan elders. 

Te weinig durf? 
Ons zou het met verwonderen 

indien Arie doodgewoon gokte 
en... verloor. Het Anderlechtaan-
bod dat hij in beraad zou hebben 
gehouden dateert van voor de 
dubbelen ontmoeting met Mun-
chen, van voor de zware neder
laag op Beerschot, van voor de 
uitschakeling in de beker van 
België door Club Luik. 

Dat is veel in een keer — zeker 
voor het duo Vanden Stock-
Verschueren — en mogelijk heeft 
Arie niet eens meer hoeven ant
woorden. Na de wachttijd was de 
klub gewoon niet meer geïnteres
seerd. Die uitleg schijnt ons 
minstens even plausibel. Haan 
heeft evenwel weer de meeval 
dat de omstandigheden hem een 
vesting aanbieden waarin hij zich 
zonder gezichtsverlies kan terug

trekken. Het is hem gegund want 
een bekwaam oefenmeester is hij 
zeer zeker. Misschien teveel tak-
ticus en te weinig avonturier 
maar de eisen van het moderne 
topvoetbal bevorderen die na
tuurlijke neiging. 

Slacht-offer? 
Overigens mag de vraag 

gesteld woeden hoe begeerlijk 
dat trainerschap bij Anderlecht 
wel is. De klub is zo veeleisend 
en de stress dientengevolge zo 
groot dat geen mens het er nog 
lang uithoudt. Ivic heette de 
beste van allen te zijn maar werd 
al vroeg in het seizoen zonder 
pardon buitengezwierd. Van 
Himst werd enigszins ontzien 
omwille van zijn aan de klub vast
geklonken verleden maar hij 
moest toch ook voortijdig opstap
pen en Haan heeft het met 
moeite achttien maanden uitge
houden. Het zijn vaststellingen 
die het vertrouwen van Haans op
volger wel niet zullen stalen. 

Op het altaar van het sukses 
worden in de eerste plaats de 
trainers geofferd. Bij alle top-
klubs. Spelers kan men nu een
maal niet likwideren omdat zij 
nog altijd het kapitaal van de klub 
vertegenwoordigen. 
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Ook Kruibeke sluit zich aan! 

Antwerpse VU versus EBES 
In de vor ige „ W I J " kon je het al lezen: de VU-Antwerpen dagvaardde EBES om de s lu i t ing van de 

kerncentrale Doel te bekomen. Dit gebeurde door Gerard Bergers, frakt ieleider gemeenter tad, en 
Hugo Hermans, voorzi t ter Pol i t ieke Raad Antwerpen. Dinsdag 21 g ing de zi t t ing in kor tgeding door te 
Antwerpen, een kort ui tstel tot donderdag 23 april werd toegestaan door de rechtbank, voornamel i jk 
omdat het Brussels advokatenbureau dat EBES verdedigt , niet klaar was met zi jn konklusies 
(voorspeld werd meer dan 35 bladzi jden en 1,5 uur p le i ten!) . Volgende, en dus belangri jkste ronde ten 
Paleize vandaag donderdag 21 apri l . 

Ondertussen kwam de donderslag 
voor EBES al aan Ten paleize kwam 
de VU-burgemeester van Kruibeke, 
Antoine Denert, vergezeld van zijn 
SP-schepen van Ruimtelijke Orde
ning Hera/ig Caluwe, zich aansluiten 
bij het Antwerps geding om de kern
centrale Doel te sluiten. Gewoon om
dat zij op basis van hun verantwoorde
lijkheid tegenover hun bevolking moe
ten zorgen voor veiligheid, zuiverheid, 
gezondheid en rust in hun gemeente. 
En dat dit met gewaarborgd is door 
het inzetten van te weinig personeel 
om de kerncentrales draaiend te hou
den in alle veiligheid. Tegelijkertijd 
moet de hogere overheid zorgen dat 
de nodige kontrole gebeurt. 

Veiligheid 
bevolking eerst! 

Dat IS de essentie van de aktie: de 
veiligheid van de bevolking. Als men 
vaststelt dat ontwerpen van rampen
plannen gelanceerd worden door de 
centrale overheid die tien maal hoge
re risikonormen als in de Verenigde 
Staten hanteren En die nog altijd 
vasthouden aan de beruchte tien-kilo-
meter-grens, om toch maar de Ant
werpse agglomeratie met in de nood-
planmng te moeten insluiten! Dan is 
er maar één antwoord mogelijk: Brus
sel vindt de normen van de elektri
ciens zwaarder doonwegen dan de 
veiligheid van de bevolking. 

Geen inmenging 
in sociaal konflikt 

Het weze gezegd en herhaald de 
stellingnam van de VU-Antwerpen 
houdt geen inmenging in het sociaal 
konflikt tussen EBES-direktie en 
EBES-werknemers in. De enige moti
vering die aan de basis ligt is de 
veiligheid van de bevolking. Laat het 
ons nog maar eens op een rijtje zet
ten. De kerncentrales worden draai
end gehouden door kaderleden en 
ingehuurde ingenieurs van studiebu
reaus Welnu, alle mogelijke versla
gen van alle zogenaamde ,,ernstige 
storingen" die zich de laatste vijfjaar 
voordeden in Europa (bijna 15 in Bel

gië) vermelden de menselijke faktor 
als voornaamste oorzaak. Wat tot het 
besluit leidt dat ingehuurde specialis
ten meer risiko's meebrengen dan 
geschoolde arbeiders die hun centra
le dagdagelijks meemaken in de prak
tijk Of met soms? 

Gedeeltelijke sluiting 
Zogauw de dagvaarding aangeko

men was, kon ineens voor de helft al 
toegegeven worden! Doel 1 en Doel 2 
werden gesloten, zogezegd omdat er 
minder stroomverbruik zou zijn in de 
Paasvakantie. Een demagogische 
reaktie die echter de kern van de zaak 
niet raakt. Want van de geïnstalleerde 
13.000 megawatt, vertegenwoordigen 
de 4 reaktoren van Doel 2.900 mega
watt, zodat er in de andere centrales 
minimum 10.000 megawatt kan ge
produceerd worden. Stel dat nu te
genover de hoogste pieken in deze 
periode van 8.000 megawatt en het 
rekensommetje is snel gemaakt: men 
kan om veiligheidsredenen Doel slui
ten en de benodigde stroom van klas
sieke centrales betrekken. Echter: de 
interne kostprijs van andere energie
bronnen (fuel, steenkool, enz.) ligt nu 
hoger dan deze van kernenergie. Ge
woon omdat alle sociale kosten (ver-
zekenng, enz) met doorgerekend 

VU op BRT 1 
De VNOS-uitzending van vrijdag 24 

april om 19.15 uur op BRT-1 bevat 
volgende ondenwerpen: 

— ,,Red de Laak", een reportage 
over de chemisch zwaar vervuilde 
Laak in de Kempen; 

— Kommentaar bij het nieuws door 
Jan Van Dam; 

— „Trein Groot Verdnet": het anti-
TGV lied van Hera/ig en Paul Vagant; 

— Een LenGte voor...": een 
beeldverslag van de VU-Lentedag in 
de Brusselse Magdalenazaal. 

Niet vergeten: morgen vrijdag om 
19u.15op BRT 1. 

In naam van de mijnen 
Derde lijst 

(vorig totaal 55.400 fr.) 
J . 's Heeren, Sint-Truiden 1.000 fr. 
VU-Machelen 5.000 fr. 
[VI.C. Braecke, 1020 Brussel 1.000 fr. 
A. Deleener, Lledekerke 1.000 fr. 
L. Vandenweygaert, Berchem-Antwerpen 300 fr. 
C. Moortgat, Grimbergen 200 fr. 
E. Vandurmen, Waasmunster 250 fr. 
Naamloos, Liedekerke 300 fr. 
W. Meerpoel, Evergem 500 fr. 
F. Theunissen, Beringen 1.000 fr. 
VU-Assenede 1.000 fr. 
H. Berghs, Maaseik 1.000 fr. 
J . Jaspers, Maaseik 100 fr. 
C. Moens, Grimbergen 200 fr. 
J . Bergmans, Hamont-Achel 200 fr. 
G. Vanlangendonck, Kapellen 200 fr. 
R. Clompen, Destelbergen 250 fr. 
J.V.C., Sint-Truiden 500 fr. 
W. Van Straeten, Hasselt 500 fr. 
J . Missoul, Zutendaal 500 fr. 
J . Depestel, Roeselare 500 fr. 
J . De Smet, Kessel-Lo 750 fr. 
S. Janssens-Vanoppen, Heusden-Zolder 1.000 fr. 
H. Danhieux, Asse 1.000 fr. 
Van Wichelen, SInt-Niklaas 2.500 fr. 
Rik Verlinde, Brugge-2 700 fr. 

Totaal 3de lijst 21.450 fr. 
Algemeen totaal 76.850 fr. 

worden Ons besluit is dan ook dat 
deze houding enkel bewijst dat finan
ciële kosten belangrijker zijn dan vei
ligheid van burgers! 

Antwerps stadsbestuur 
vlucht 

Verleden week vroeg de fraktielei
der, Gerard Bergers, aan de burge
meester van Antwerpen zich aan te 
sluiten bij de aktie. Een antwoord 
kwam er: een verklaring zal afgelegd 
worden op vrijdag 24 april in de ver
enigde (niet-publieke) raadskommis-
sie. Verder niets, tenzij onbereikbaar
heid VOO kommentaar, zelfs voor ei
gen fraktieleden. 

Duidelijk wordt het in alle geval dat 
dit Antwerps stadsbestuur machte
loos in de centralistische greep van de 
hogere overheden zit doordat ze in de 
schuldenput zicht dan ook niet kun
nen verzetten als het om de veiligheid 
van hun stadsingezetenen gaat... 
Triestige realiteit. 

Volgende week meer nieuws van 
het Antwerps atomair front. En nog 
één kommentaar: als we het echt 
willen dan kunnen wij het ook. Dat 
bewijst de Antwerpse aktie om wezen
lijke belangen van de bevolking. De 
partij die anders is dan de anderen. 
De partij die kan vechten... ook tegen 
atoomlobbys. Omdat het ons allen 
aangaat wat boven onze hoofden 
heen beslist wordt... Ook „de neer
slag" ervan! 

ZO^K^RCje 
TE HUUR 
JUNI-JULI-
AUGUSTUS-SEPTEMBER 

App. in De Haan. Eetplaats, 2 si.ka
mers, bad, keuken + garage. Inlich
tingen tel. 050/82.44.63 liefst na 20u. 

• 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). 

Ledennal(tie april-mei 

Reeds tien met tien 
of meer... 

De ledenwen/Ingaktie Is nog maar pas gestart en er zijn reeds tien afdelingen 
die tien of meer nieliwe leden (NL) binnenzonden. 

Hieronder het lijstje van de voortrekkers: 

1. VU-MIddelkerke 21 NL 
2. VU-Laakdal 18 NL 
3. VU-SInt-Andries-Brugge 15 NL 

VU-Oostkamp 15 NL 
5. VU-Ternat 13 NL 
6. VU-Buggenhout 12 NL 

VU-Dilsen 12 NL 
8. VU-Brasschaat 10 NL 

VU-Oostende-Mariakerke 10 NL 
VU-Tlelt 10 NL 

vo I K S Ü T ^ 

In t hart 
van 
Brassel 

SiMnstraal 1000 Brussel ^ ( f f 

///f 

Connie Neefs 

De Gery Liekens 
Big Band 

Jef Burm 

Bar Antoncüin 
r Superfuif 

met D.J. 
Celebration 

y -v '/'^^p^'i'Ay^^-^ 

TGV-brug te Herent 
Zaterdag 18 april hield de VU-arr. Leuven een prikaktie tegen het snelspoor. Samen met Europarlements

lid Willy Kuijpers en volksvertegenwoordiger Luk Vanhorenbeekt staken een 50-tal militanten en mandataris
sen de Herentse spoorwegbrug in een passend TGV-kleedje. 

Een geslaagde en door voorbijgangers gesmaakte aktie die als voorbereiding bedoeld is voor de nationale 
anti-TGV-betoging op 17 mei te Aarschot. 
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In Mortsel 
wordt het niet stil 

Op deze bladzijde kunt u verslagen 
lezen van aktiviteiten van VU en 
VUJO-Mortsel. Wij blijven echter met 
stil zitten Op zondag 26 april gaan we 
opnieuw op ronde met ons aller week
blad WIJ Deze keer in de wijk Savel-
koul, een nog jonge wijk aan de rand 
van Mortsel tegen Boechout aanleu
nend WIJ komen samen aan het Paro
chiecentrum Sint-Jozef gelegen ach
ter de gelijknamige kerk aan de Lier-
sesteenweg om lOu 

Op vrijdag 1 mei trekken we er op 
uit voor onze jaarlijkse lente-uitstap. 
Dit jaar gaan we onder leiding van 
senator Walter Luyten naar Frans-
Vlaanderen. Walter Luyten staat ga
rant voor een gezellige dag. We zullen 
kennis maken met een stukje Vlaan
deren dat reeds meer dan 300 jaar in 
de Franse staat ligt Ondanks deze 
lange penode vinden we het Vlaams 
karakter nog steeds terug in deze 
streek. 

Deze uitstap wordt voor de uitzon
derlijk lage prijs van 150 fr aangebo
den (kinderen tot 12 jaar betalen 
slechts 100 fr.) voor de busreis. Voor 
's middags brengen we zelf een knap-

zak mee 's Avonds bestaat de moge
lijkheid tot het nuttigen van een war
me maaltijd aan de zeer demokrati-
sche prijs van 250-300 fr Vertrek om 
7u aan het gemeentehuis van Mortsel 
en terugkomst voorzien omstreeks 
23u 

Inschrijvingen w/orden tot 28 apnl 
ingewacht bij Miei Croes, Sfeenakker, 
9è tel 449.12 20 of bij Vera Veron, A. 
Stockmanslei 21, tel. 449.96.53. 

Op vrijdag 8 mei organiseren de 
Mortselse VU-jongeren een debat
avond tussen de nationale partijjonge-
renvoorzitters van CVP, PW, SP en 
VU Deze avond gaat door In het 
gemeentelijk ontspanningslokaal 't 
Parkske, gelegen tussen de Edegem-
sestraat en de Heilig Kruiskerk. Van 
harte aanbevolen. 

ZO€K^BCj€ 
n VU-Stabroek verkoopt multilith 
offset machine. Prijs o.t.k. Te(.: 03/ 
664.67.20. 

Er werd gekwist bil 
VUJO-Mortsel 

Op zaterdag 4 april j l. waren er 14 
ploegen afgekomen op de oproep van 
VUJO-Mortsel voor een kwisavond. 
De hele avond lag in de deskundige 
handen van kwisleider Bob Bolssens 

Er waren 10 reeksen van 10 vragen. 
De onderwerpen van zes reeksen wa
ren bekend, en daarop konden de 
ploegen dan ook éénmaal een joker 
inzetten Daarnaast waren er ook nog 
vier vrije reeksen Het werd snel dui
delijk dat enkele ploegen erg aan 
mekaar gewaagd waren Het zou er 
op aan komen het maximum uit de 
joker te halen om te winnen. 

Als alle reeksen vragen afgesloten 
waren bleek dat we nog geen defini
tieve uitslag konden opmaken: twee 
ploegen waren immers gelijk tweede, 

en liefst vier ploegen haalden even
veel punten om de vierde plaats. Dus 
nog snel een schiftingsvraag gesteld 
om alzo een einduitslag te kunnen 
opstellen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Volksunie Mortsel 1 
Ploeg Moorkens 
VUJO-Antwerpen 
Origineel 
Kwisvrienden Schelle 
VUJO-Boechout 
Toneel Sint-Lode 2 
Ploeg Daes 
Toneel Sint-Lode 1 
Volksunie Mortsel 2 
VNJ-Mortsel 
VUJO-Kapellen-Stabroek 
Dne Eiken Edegem 
VNJ-Kontich 

88 p. 
84 p. 
84 p. 
76 p. 
76 p. 
76 p. 
76 p. 
71 p. 
70 p. 
67 p. 
62 p. 
59 p. 
57 p. 
47 p. 

Deze week 
in Trends Magazine 

Het begrip Van Breda 
Deze financiële en verzekeringsgroep is niet zoals de andere. 
Een bijbelse vergelijking die men met de nodige voorzichtig

heid zal hanteren, maar ditmaal gewettigd is voor een 
organisatie, die totnogtoe hoofdzakelijk in alle stilte 
opereerde. Maar daarom niet heeft stilgezeten inzake 

makelarij en verbruikskredieten — om maar dat te noemen. 

Een mooie meid 

Zo mag EFACEC worden genoemd, 
die net als moeder ACEC elektrisch 
materiaal en industriële elektronika 
vervaardigt. Het verschil is dat de 
eerste in Portugal zit En vooral winst 
maakt, o.m dank zij een ver door
gedreven robotizering Moet je maar 
doen in dit Iberische lageloon-land 
In de 35 jaar dat ACEC in Porto zit, 
kreeg het nog nooit een Belgisch jour
nalist op bezoek. Dat is nu goedge
maakt. 

Deregulering 
Je wordt — in en buiten ekonomische 
kring — met langer voor vol aanzien, 
zo deze term met tot je standaard
woordenschat behoort Maar wat 
vang je ermee aan, met het begrip 
zelf, waartoe leidt het en waar liggen 
de grenzen? Trends bracht hierrond 
een speciahstenpanel samen en het 
het op de deregulering inhakken 

Evenals op de fiskale hervorming, die 
doorgaans in eén adem wordt ver
noemd. 

De hoge do 

Het moet met allemaal even zwaar 
wegen, zeker niet m deze langzaam 
warmer wordende paasdagen Even 
de taalgrens over dan maar, naar de 
Opera Royale de Wallonië. Of haar 
akteurs beter zingen dan hun Vlaam
se soortgenoten, laten we aan het 
oordeel van de specialisten over, 
maar beter bestierd wordt deze Ope
ra in elk geval 

En verder in hetzelfde nummer: 

De sleepdiensten van URS, proble
men in de donkere kamers van Kis, 
herrie m de verzekeringswereld, Ikea 
bijna terug naar af en de brandstof
meter van MYLA, die knoeien on
mogelijk maakt 

Trends verschijnt wekelijks op donderdag. 

Wi\ 13 

Vik Anciaux tijdens zijn tafelrede 

VU-Mortsel hield weer 
lentefeest 

op 12 april II. vierde VU-afdeling 
Mortsel, naar jaarlijkse gewoonte, 
haar lentefeest. 

Op het menu stonden Vlaamse kar-
bonaden met frieten, gevolgd door 
een hartig stukje taart. 

Als eregast mochten we dit jaar Vic 
Anciaux in ons midden rekenen. In 
zijn aandachtig beluisterde tafelrede 
kwam hij terug op zijn zeven jaar 
durend voorzitterschap, waarbij hij uit
leg verschafte over de hoogte- en 
laagtepunten die hij tijdens die perio
de kende Ook beklemtoonde hij de 
noodzakelijkheid van de Volksunie in 
de Belgische politiek. 

Op originele wijze bracht onze voor
zitter Bob Walscharts hulde aan de 2 
personen, d.w.z. V. Veron en Clement 
Berghmans, die bij de laatste Voer
wandeling door de rijkswacht opge
pakt werden. Hij voerde een nieuwe 
orde in, nl. de „Orde van de Voer". 
Door Vic Anciaux werd bij de ,,gehul-

digden" een paar handboeien opge
speld, een „dekoratie" die menig 
rijkswachter hen zou benijden Als 
dessert kregen zij ,,water en brood" 
zodat ZIJ voortaan de gevangeniskost 
beter weten te waarderen. 

Ook dit jaar mochten we ons ver
heugen op mooie prijzen voor onze 
tombola. De prijzen werden op een 
plezierige wijze verloot door middel 
van het Bingo-spel. De opbrengst van 
deze tombola zal besteed worden aan 
onze volgende aktiviteit. een busreis 
naar Frans-Vlaanderen onder deskun
dige leiding van Walter Luyten. 

De muzikale omlijsting van dit alles 
werd verzorgd door orgelist Gaston 
Wouters, een ware meester in zijn 
vak. 

Kortom het werd een prettig en 
sfeervol feest met de nodige stem
ming, zodat we zeker kunnen zeggen 
dat de afwezign weer eens ongelijk 
hadden. R. Bollaerts 

Clement Berghmans krijgt de „Orde van de Voer" opgespeld door Vic Anciaux. 

Zaterdag 25 april 
te Hemil(sem 

vu-dag in de Rupelstreek 
De Rupelstreek die bij iedereen on

middellijk het grauwe beeld van de 
vervallen gelagen oproept is dnngend 
aan herwaardering toe 

Daar wil de VU wat aan doen 
Daarom werd een heuse VU-dag voor 
de Rupelstreek op touw gezet Hier 
het programma van zaterdag 25 april 
om 14u 30 
— Opening van een nieuw VU-sekre-
tariaat te Hemiksem 
— Voorstelling van het ,,Zwartboek-
Rupelstreek" 

— Sprekers Julien Van Der Auwera 
voorzitter VU-Schelle, Paul Van 
Grembergen Alg VU-Sekretaris en 
Hugo Coveliers kamerlid 

— Muzikale omlijsting Rik Gorissen 
en Pierre Beyers 

Na afloop wordt er de aanwezigen 
een drink aangeboden door Hugo Co
veliers en Joris Roets 

VU-pijlen wijzen de weg vanaf de 
Boomsesteenweg, kruispunt richting 
Hemiksem 

^^^§^'^>?^^'^^W^^H''^^^M!^^ 

APRIL 

24 ZWIJNDRECHT: Officiële stich-
tingsvergadenng van VOS 
,,Vlaemsch Hooft", om 20u m het 
Vlaams Huis, Polderstraat 15 Daarna 
receptie Org VOS-Zwijndrecht-
Burcht 
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 Coremansknng 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 Knng 
Kempenland. 
25 EDEGEM: Verkoop tweede-
handskledij in lokaal Dne Eiken van 
15tot18u Deelneming per tafel 100 
fr Max 13 tafels Inschr Roos Stoffe-
len 440.09 38 (na 20u ) en Pijnenborg 
457 17 95 (na 20u ) Org VNSE 
26 SCHILDE: Openbaar dienstbe
toon door prov r 1 Bart Vandermoere, 
in café De Schilde, Hoek Brasschaat-
sebaan en Turnhoutsebaan Tussen 
11 en 12 uur 
26 NIJLEN: Eerste wandeling van 
wandelgroep Kempenladnd, vertrek 
vanuit lokaal Kempenland om 14u 
25 PUURS: Dne-uurtje met panne-
koeken in het Fort van Liezele Ge
volgd door gezellig samenzijn Org • 
VU-Puurs 
29 TESSENDERLO: „Verbruikers
krediet brengt verdnet" m Kiewitshoe-
ve (Engsbergen) om 20u Org • FVV-
Tessenderlo 
MEI 

2 MERCHTEM: Kaas- en Wijnavond 
in zaal Harmonie, Stoofstraat om 19u 
Prijs 150f rpp Org VU-Merchtem 
5 BERCHEM: ,,Een avond met Toon 
Van Overstraeten" om 20u in het 
Kultureel Centrum Berchem, Drieko
ningenstraat 126 Org Vlaamse 
Kring Berchem 
6 TESSENDERLO: Kookavond in 
het Muuzaaike om 20u (bestek mee
brengen) Org FW-TessenderIo 
8 ANTWERPEN: Dia-avond rond de 
Voerstreek door Guido Sweron in zaal 
Gibto (achter sportvelden Ruggeveld 
te Deurne) Aanvang 20u Inkom gra
tis Org VU-arr Antwerpen 
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 Kring Bor-
nem 
16 EDEGEM: ,,Kom, zing met mij" 
in de Sporthal ,,De Willecom", Te-
relststraat 2 Aanvang 20u Inkom 
150 fr Org VNSE 

zo€K€ec]e 
L 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) 

D Werkloze man 42j, uitkenngsge-
rechtigd, zoekt werk Dipl Kandidaat 
letteren en wijsbegeerte Gewezen le
raar Engels-ekonomie en politiek in 
Zaïre (12j.) Werke als direktiesekreta-
ris en tolk Nederlands, Frans en En
gels Inlichtingen Vic Anciaux, tel : 
519.83 46 
D Jonge dame met diploma Ger-
maanse/Engels-Duits zoekt werk in 
hot Brusselse Inlichtingen Vic An
ciaux, tel.' 519.83.46 

J 
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De bescherming van de 
uiterwaarden, een goede start 

Op 1 juli 1986 besloot de gemeente
raad van Maaseik de gehele bescher
ming van de uiterv/aarden van Maas
eik als landschap aan te vragen. 

In de overweging dat dit unieke 
landschap niet los kon worden gezien 
van de uiterwaarden van de andere 
Maaslandse gemeenten besloot de 
gemeenteraad tevens om deze ge
meenten te verzoeken eveneens een 
beschermingsvoorstel in te dienen 
voor hun gebied. 

Acht maanden later zijn afgevaar
digden uit de gemeenten Dilsen, Kin
rooi, Maaseik en Maasmechelen sa
mengekomen met dhr. Bats van het 
Bestuur voor Monumenten- en Land-
schapszorg. 

Tevens namen ook verschillende 
overheidsinstanties en milieuvereni
gingen aan het overleg deel, met 
name LISEC, het Vlaams Instituut 

voor Natuurbehoud, het Provinciaal 
Natuurcentrum Rekem, Orchis en de 
Maaslandse Milieuaktle. Er werd be
sloten de bescherming aan te vragen 
voor enkele gebieden in het Maasland 
om dan verder dit jaar een studie te 
maken van het natuurlijke, kultuurhis-
torische en esthetische belang van de 
andere uiterwaarden waarvoor het 
volgend jaar een volwaardige be-
schermingsaanvraag kan ingediend 
worden. Zo zullen de Maaslanders 
ook volgende eeuw nog kunnen ge
nieten van dit unieke landschap in zijn 
oorspronkelijke staat. 

De Stad Maaseik zal als koördinator 
fungeren voor het verdere verloop van 
de aktie en de samenstelling van de 
dossiers. 

In april 1987 zal een nieuwe techni
sche werkvergadering worden geor
ganiseerd. 

Jaak Cuppens, schepen van Leefmilieu van Maaseik en initiatiefnemer samen 
met dhr. Bats van het Bestuur ^Aonumenten- en Landschapszorg. 

Staf Vermeire overleden 
Op Paasmaandag overleed te 

Maaseik Staf Vermeire (° Slnt-
Amandsberg, 30 april 1926). De fi
guur van de overledene Is onver
breekbaar verbonden met de uitga
ve van diverse Vlaams-nationalisti
sche jongerentijdschriften waarvan 
de namen nu nog nadreunen: De 
Blauwvoet, De Vendeljongen, Vive 
Le Gueuxl, Hett Dietse Meisje; 
maar ook met de Oran|e-Ultgaven 
die naast de Blauwvoetagenda's tal 
van studies uitgaven over Vlaamse 
figuren. 

Tussen 1961 en 1963 was Staf 
Vermeire ook sekretarls van het VU-
arrondissement Roeselare. Na deze 
periode hield hij zich vooral bezig 
met de beweging voor een federaal 
Europa. Sinds 1973 was Staf Ver
meire direkteur van het kultureel 
centrum van Neeroeteren en ach
teraf werd hij er hoofdbibllotekaris. 

Op het vlak van de publlkatles is 
Staf Vermeire ook in Limburg zeer 
aktief gebleven. Wij denken hier 
vooral aan de boeiende studie die 
hij samen met de kruisheer en 
vriend Donaat Snijders maakte ofer 
Rodenbach en Limburg. 

Staf Vermeire stond zeer kort bij 

LiiViBURG 
MEI 

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

ZO€K^RC]€ 
D 34j. ergotherapeut met extra diplo
ma keramiek bewerking en 12j. erva
ring in de sektor van mentaal gehandi-
kapten, zoekt een nieuwe betrekking 
in deze sektor. Voor inl. zich wenden 
tot senator-burgemeester dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

de VU-afdelingen van Groot-Maas
eik, zijn plotse afsterven wordt er 
dan ook als een groot verlies be
schouwd. 

De uitvaartplechtigheid heeft 
plaats op zaterdag 25 april om 
10u.30 in de parochiekerk van Berg-
Waterloos te Neeroeteren. 

De redaktle van „WIJ" biedt de 
familie en de vrienden van de afge
storvene diepe blijken van medele
ven bij dit vroege overlijden. 

iMt 
OOST-VL. 

APRIL 
24 DEINZE: Gesprek met de red. 
van 't Pallieterke ,,ls het Pallieterke 
vrank en vrij? Is het Vlaams-natio
naal?". Om 20u. in het Brielpaviljoen, 
ingang van het stadspark ,,De Briel-
meersen". Org.: VU-Deinze. 
24 SINT-AMANDSBERG: Acapul-
co-fuif, danspartij met exotisch tintje 
in zaal TTC ,,Drive" (parking Colruyt), 
Dendermondsestwg 415. Inkom: 80 
fr., wk 60 fr. Org.: VUJO-Sint-
Amandsberg. 
25 GENT: Gentse Kabaret-avoond 
met ,,Moereloere" in Centrum Rei-
naert, Reinaertstraat 26. Inkom lOOfr. 
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: Viering 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 Vriendenkring Groot-Asse
nede. 
3 SINT-AMANDSBERG: Naar het 
ANZ. Inlichtingen en inschrijvingen 
(vóór 26/4) bij Katrien De Gelder-
Cleiren (St.Amandsberg), Lisette 
Rombout-Ghys (31.09.74) en Maurits 
Vandewoestijne (26.24.00). Org. 
VVVG St.Amandsberg. 
3 HAMME: Deelname aan het ANZ. 
van VU-Hamme. 
6 SINT-AMANDSBERG: Reis naar 
de streek van Rupelmonde. Inschrij
vingen (vóór 1 mei) en inlichtingen bij 
Katrien De Gelder-Cleiren (St.A
mandsberg), Lissette Rombout-Ghys 
(31.09.74) en Maurits Vandewoestijne 
(26.24.00). Org.: VVVG-St.Amands-
berg. 
7 HAMME: Gespreks- en dia-avond 
,,Frans Vlaanderen" met senator Wal
ter Luyten. In ,,DeTuit"om20u. Org.: 
VU-Hamme. 
9 ERONDEGEM: Runds-Brochettes 
op het houtvuur in de kantine van ,,FC 
Olympia", Gentsesteenweg. Voorge
recht en 2 brochettes: 350 fr., kinde
ren -12j. 200 fr. Vanaf 18u.30. Ook op 
10 mei van 11u.30 tot 14u. Org.: VÜ-
Erondegem-Ottergem-Vlekkem. 
16 HAMME: Busreis naar Frans-
Vlaanderen met Walter Luyten als 
gids. Richtprijs 350 fr. (vermindering 
voor kinderen). Inl. bij het bestuur van 
VU-Hamme. 
16 SINAAI: Kabaretavond ,,Van 
vroeger door nu" in zaal ,,De Kroon", 
Sinaaidorp 17. Inkom 120 fr., wk. 100 
fr. Aanvang: 20 uur. Org. AVK-Smaai. 

KANTOOR VAN NOTARIS JAN DE MEY TE BRUGGE 
Kortewinkel 4 - tel. 050/33.49.17 

TOESLAG IN EEN ZITTING 
DINSDAG 5 MEI 1987 om 14 uur 30 te Brugge, Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4, van 
PERCEEL LANDBOUWGROND 
te ZUIENKERKE (HOUTAVE) 

aan de Oostendse steenweg 
gekad. 4e afd. sectie C nrs 623,624/d en ex 622/f, groot volgens meting 

56 a 48 ca. 
VRIJ VAN GEBRUIK 
De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje 

of uittreksel van geboorteakte en huwelijkscontract; gehuwde kopers 
dienen beiden aanwezig te zijn. 

KANTOOR VAN MEESTER LUC DE QUIENNEMAR 
te Brugge, Assebroek, Gen. Lemanlaan, 178, 

tel. nr. 050/35.15.41. 
OPENBARE VERKOPING - TOESLAG 

Op DINSDAG, 5 mei 1987, om 15.30 uur, in de kantoren van het 
O.C.M.W. te Brugge, Karthuizerinnenstraat 4, van: 

STAD BRUGGE. 
Een blok landbouwgrond, gelegen te Brugge, nabij de Blankenbergse-

steenweg, kadastraal gekend 9e afdeling, sie A nrs. 93 en 94 groot 99 a 50 
ca. 

Kadastraal inkomen: 2.900 frank. 
In pacht bij Mevrouw Georgette De Buck, te Brugge, Blankenbergse-

steenweg, 379, sedert meer dan 18 jaar, miets 7.337 's jaars vervallend op 
1 oktober van elk jaar. 

Alle inlichtingen te verkrijgen ten kantore. 

VU wijst oppositie tereclit 

Veerdiensten 
blijven aldueei 

De Volksunie van Groot-Kruibeke verzet zich tegen de kwakkels 
en onwaarheden die de jongste tijd door de oppositie (CVP) vla de 
pers verspreid worden. Vooral het artikel verschenen op 1 april 
laatstleden onder de titel: ,,Veerdiensten nog steeds bedreigd?", 
In GvA, doet voor de VU de deur dicht. 

Het ligt niet in de bedoeling van de 
VU een welles-nietes-spelletje op 
gang te brengen rond het al dan niet 
afschaffen van de veerdiensten van 
Kruibeke en Bazel, want daar heeft 
niemand een boodschap aan. Wel 
meent de VU dat de burgers recht 
hebben op de juiste informatie. 

Koelkast 
Dat niet de VU de plannen tot af

schaffen van de veerdiensten voor
goed heeft doen verdwijnen is juist, 
maar het is wel dankzij de VU (sche
pen Kris Claessens) dat deze plannen 
in de openbaarheid werden gebracht. 
En dat deze plannen daarmee, voorlo
pig althans, naar de koelkast zijn 
verwezen is een feit. Dat was trou
wens ook de inhoud van de VU-pers-
mededeling die op 27 januari door de 
VU aan de kranten werd verspreid. 

Gezien de VU op nationaal vlak 
geen invloed heeft (lees ministers) 
blijft dit, en het stemmen van een 
motie van wantrouwen in de gemeen
teraad, de enige demokratische mid
delen om te trachten de regering te 
dwingen deze maatregel te herzien. 
Wel rust op de CVP de volle verant
woordelijkheid haar politieke macht 
aan te wenden ten bate van de eigen 
leefgemeenschap! 

Door bijvoorbeeld vorig jaar ondub
belzinnig samen met de VU aan één 
touw te trekken door de motie mee le 
stemmen in de gemeenteraad, en dit 
in het belang van de mensen die 
dagelijks gebruik maken van de veer
diensten en de eendagstoeristen, had 
de CVP bewezen een partij te zijn 
waarvoor alle mensen belangrijk zijn. 

Maar zij haakte af, en liet de motie 
van wantrouwen afvoeren, beweren
de dat er van die plannen helemaal 
geen sprake was! Meer nog, men zei 
dat door het verspreiden van zulke 
berichten door schepen Kris Claes
sens de regering wel eens op dat idee 
kon gebracht worden! 

Laag bij de grond 
De VU is dan ook zeer verontwaar

digd, want wie beter dan welke politie

ke partij ook wist de CVP van deze 
plannen tot afschaffen van de veer
diensten af. Dat is noch min noch 
meer misbruik maken van vertrou
wen. 

Dit bevestigt ook wat het driemaan
delijks VU-informatieblad ,,Wij in Krui
beke" in het onlangs verschenen 
nummer schreef: ,,De oppositie laat 
geen kans onbenut om achter de 
schermen de huidige VU-SP meerder
heid zoveel mogelijk stokken in de 
wielen te steken. En vermits hun poli
tieke arm zeer ver reikt lukt het hen 
vrij aardig om middels hun ministers 
en bevriende kranten het beleid in een 
siecht daglicht te steilen. De oppositie 
bewijst met deze laag-bij-de-grondse-
politiek de bevolking zeker geen 
dienst." 

De VU stelt ook vast dat de opposi
tie op vlak van het gemeentebeleid 
geen alternatief te bieden heeft. Er 
waait nu onmiskenbaar een frisse 
wind door Groot-Kruibeke; er wordt 
gewerkt, het geld van de burger wordt 
niet nodeloos over de balk gegooid of 
vergooid aan prestigeprojekten. De 
VU-SP-meerderheid werkt sedert de 
overname van het beleid m september 
'83 onder leiding van burgemeester 
Antoine Denert aan een gemeente 
met een menslievend gelaat voor alle 
mensen. 

De VU stelt tenslotte vast dat in een 
tijd van besparingen een aanlegstei
ger gebouwd wordt in Temse, kost
prijs 17 miljoen I En dat voor toeristen! 
Terwijl de levensnoodzakelijke en 
ekonomisch belangrijke oeververbin
dingen van Kruibeke en Bazel hieraan 
opgeofferd worden! De VU hoopt dat 
de plaatselijke bevolking niet de dupe 
wordt van het politiek touwtrekken in 
Brussel. 

Wat tot besluit kan gezegd worden 
is dat de VU haar verantwoordelijk
heid heeft opgenomen in de poging 
tot behoud van de veerdiensten. Bij 
de ,,grote" politieke partijen, waartoe 
de CVP behoort, berust de kans om 
de macht te gebruiken in de goede zin 
van het woord, en dit in het algemeen 
belang. 

BRABAi\iT 
APRIL 

24 OPWIJK: ,,Vorming en Gemeen
schap" arr. Halle-Vilvoorde, kanton 
Asse. In Spechteshof, om 20u. Onder
werp: Anciënniteit Gesko's. Iedereen 
aanwezig. 
24 KESSEL-LO: Arr. Raad over 
,,Zuiver Water" in De Kring om 20u. 
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 om 17u.30. 
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 in zaal de Milde, Kerktorenstraat 
22. Vanaf 12u. Org.: VU-Dlegem. 
26 AARSCHOT: Natuurwandeling 
in het Walembos te Houwaart-Tielt, 
o.l.v. 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. 
26 BUIZINGEN: VU-Buizingen gaat 
op stap met zijn leden en medewer
kers naar Frans-Vlaanderen. Bijeen
komst: Gemeenteplein om 8u. Don 
Boscokerk om 8u.05. 
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: 175 fr. 
9 HERENT: Kuierend door Brussel. 
Samenkomst Barrikadenplein Brussel 
om 9u. Met o.m. Vic Anciaux en Willy 
Kuijpers. Org.: Dosfel Herent. 
9 DIEGEM: Grote VUJO-fuif in zaal 
,,De Milde" (aan de kerk) vanaf 20u. 
Org.: VUJO-kernen Machelen-Dle-
gem, Kraainem-Wezembeek-Oppem 
en Zaventem. 
17 DILBEEK: VUJO's eerste Dilbe-
kentocht. Vertrek om 14u. aan de 
Westrandzuil te Dilbeek. Info: bart 
Dehuvyne 465.76.48). 
25 DIEST: VU-bal Kanton Diest. In 't 
Schijf, Halve Maan. Eerste dans: 21 u. 
Inkom: 60 fr. 
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Deze week 
in Knack Magazine 

De Aids-campagne 
In navolging van andere Europese landen zal nu ook Bel
gië een grootscheepse Aids-campagne opzetten. Kardinaal 
Danneels heeft ai voor een te agressieve aanpak gewaar

schuwd. Hoe zal die campagne er dan wel uitzien? 
De Belgen tegen Aids, deze week in Knack. 

Geens en de Dirv 
Begin mei opent de technologiebeurs 
Flanders' Technology voor de derde 
keer haar deuren Een interview met 
voorzitter Gaston Geens van de 
Vlaamse executieve over die beurs en 
over zijn Vlaamse regering Deze week 
m Knack 

De terugkeer van 
de French Conneclion 

De heroïnelijn tussen Marseille en New 
York, die in de jaren zeventig het see 
nario leverde voor de film The French 
Connection, werd tien jaar later hele
maal hersteld Hoe kwam de French 
Connection terug, en werd ze weer in 
gerekend'' Deze week m Knack 

Spionnen alom 
De relaties tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjetume werden nog maar eens 

verstoord door een spionnenrel van 
formaat Naar wat luisteren de Sovjets 
in de Amerikaanse ambassade in Mos
kou en wat leren de Amerikanen in de 
Russische ambassade in Washington'' 
Een bericht deze week in knack 

Knack Weekend 

Staat deze week in het teken van „ De 
geboorte" en alles wat aan deze ge
beurtenis vooraf gaat De Weekend-
redaktie besteedt in dit themanummer 
speciale aandacht aan de mode trend 
voor de zwangere vrouwen, richt enke 
Ie kamers m voor de baby en laat de 
aanstaande moeder er mooi uitzien na 
een beurt bij de kapper en het schoon
heidsinstituut Ook gezonde babyvoe 
ding ontbreekt in dit nummer met 

Voorlichtingsvergadering in het arr. Kortrijk 

Waarom Vlaamse Ziekenfondsen? 
Het kader van de Volksunie werd vorig jaar vernieuwd en de 

medewerkers van West-Flandria, als Vlaams-Nationaal Zieken
fonds met haar diensten, houden eraan kennis te maken met de 
vertegenwoordigers van de Volksunie. 

Aan de kennismaking wordt een 
voorstelling gekoppeld van de Zieken-
fondsaktiviteiten teneinde het kader 
vertrouwd te maken met de sociale 
werking van de West-Flandna-groep 

Het programma zal een overzicht 
brengen van het Volksuniestandpunt, 
de plaats van de Ziekenfondsen en 
hun nevendiensten in de Vlaams-Na-
tionale beweging en van de plaatselij
ke werking 

De voorlichtingsvergadering gaat 
door op dinsdag 28 apnl 1987 om 20u 
in het Trefcentrum West-Flandria, 

Graaf Gwijde v Namenstr 7 te Kort
rijk 

Verwelkoming van de deelnemers 
door José De Schaepmeester, voor
zitter van de West-Flandna-groep 

Etienne Vanvaerenbergh, voorzitter 
van het VZ Leda en burgemeester van 
Lennik spreekt over het overzicht en 
de betekenis van de nevendiensten 
van de Vlaamse Ziekenfondsen in het 
kader van de Vlaams-Nationale poli
tiek 

Paul Van Grambergen, voorzitter 
VZ Meetjesland en algemeen sekreta-
ns van de Volksunie behandelt het 
thema De Vlaams-Nationale partij te

genover de Vlaamse Ziekenfondsen 
en hun nevendiensten Tot slot 
spreekt dr Frans Devos, voorzitter 
van de Vereniging van Vlaamse Zie
kenfondsen over Waarom Vlaamse 
Ziekenfondsen en hun medewerking 
en mogelijkheden ter plaatse' 

Dit alles wordt gevolgd door een 
bespreking en receptie 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
25 OOSTENDE: Feest in restaurant 
,,Los Angeles", Troonstraat Hoofd
schotel 500 fr p p Inschrijven bij 
Henri Minne Aanvang 20u Org 
Arr DVD 
26 DIKSMUIDE: Uitgebreide arr 
Raad in Vlaams Huis om 9u 30 
27 IZEGEM: Voordracht over ge
bruik en misbruik van geneesmidde
len, door dr LucAllossene, om 15u in 
de bovenzaal an het Oud Stadhuis 
Org VVVG 

Aanbevolen huizen 

Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 

TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn. AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Gezellig met zijn t w e ^ i oud wor
den zonder de dagdag^Kfee beslom-
mernisseiji^jemidderk^an groen en 

in het rustoord 
'ale kamers zijn 

isbeek, Leuven-
'm, 016-

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

Ouder dan 60 en het I 
alleen te moeten doen ? 

| l om alles 
'öm dan bij 

ons wontaöT^ wil biedeĵ een Vlaamse 
familipirèer''=-"t9«»\«t«j[n om rustig en 
zelf̂ ^pdHa te leven,' 

lnim\ ^std|r^Rë^beek, Leuven-
sesteeiytei(.l2l#i\3J7a\jfifÉitersem, 
016-73 3 f 8e, *v*'''''\'''* 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78 10.09 en 053-21 27 57 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 03-321 08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

baron ruzettelaan 78 
8320 bruggr 4 

>.baan brugge - oostkamp^ 
\ 050/35 74 04 / 

30 IZEGEM: Avondwandeling met 
start om 18u 30 aan 't Spiegelaerke, 
om 19u 30 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 
30 GISTEL: ,,Politiek alleen voor 
idioten'" 1ste deel v d 2-delige vor-
mingskursus ,,wegwijs in eigen 
st(r)aat" In de bovenzaal van Tingel 
Tangel, Grote Markt om 20u Org 
VJG m m V Dosfelinstituut Inkom 
gratis 
MEI 
1 WIELSBEKE/OOIGEM: 10e fami
lie autozoektocht Inschrijven en start 
in Cafe De Klokke, Markt te Ooigem 
tussen 12 en 14 uur Deelnamekos
ten 200 fr per wagen, medepassa
giers 75 fr Prijsuitdehng omstreeks 
20u in kultureel centrum Leieland te 
Ooigem Inlichtingen bij D Vande-
meulebebke, Desselgemsestraat 14 
te Ooigem Org Vlaamse Vnenden-
knng Wielsbeke/Ooigem 
3 GISTEL: VU-Gistel naar Vlaams-
nationaal Zangfeest Pnjs (bus -i- toe
gangskaan) 430 fr Vertrek om 11 u 30 
aan cafe 't Wit Paard, Hoogstraat 
Inschrijven bij Magda Vanhoutte, Klei
ne Warande 20 (059/27 77 32) 

lifj 
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TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

q — - \ STUDIO 
A-U DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Loon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460 68.93 

Import - Export 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21.36 36 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Houtzagerij 

DEROOSEN.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053 66 83 86 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 
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Ludo De Clercq, auteur van ,,Vaargids voor Vlaanderen": 

ySamen ijveren voor zuiver water' 
HAM ME — Samen met de lente zie je ook weer 

meer vaartuigen op de Vlaamse waterwegen ver
schijnen. De goede maanden voor de pleziervaart 
zijn begonnen. 

Bovenop de moeilijkheden met het ministerie van 
Openbare Werken, kampen de beoefenaars van de 
watersport met hetzelfde probleem waartegen de 
Volksunie tekeer gaat: de verschrikkelijke vervuiling 
van het water. 

LUDO DE CLERCQ is een 
sportieve 41-jarige apote-
ker, die rechtover VU-par-

tijbestuurslid dr. Walter Peeters 
woont in Hamme. Het was ool< 
deze laatste die ons de tip gaf om 
met De Clercq te gaan praten. 
Terecht trouwens. 

Onlangs publiceerde De Clercq 
immers een handzaam boekje 
,,Vaargids voor Vlaanderen". 
Daarin vindt men een inventarisa
tie van de 1200 km bevaarbare 
waterwegen in Vlaanderen (toe
ristische weetjes inklusief), pro
fessioneel in kaart gebracht. 
Evenals alle technische gege
vens voor een zorgeloze vaart: 
sluizen, vaste en beweegbare 
bruggen, klubs, havens in het 
binnenland en aan onze kust. 

Ludo De Clercq is reeds jaren 
,.bezeten" door de magie van het 
water. Hij is zeiler van tijdens zijn 
studententijd en sinds een vijftal 
jaren gespecialiseerd in het mo
torboot-varen. Tevens redakteur 
van het keurig uitgegeven blad 
„Varen" en onderhandelaar met 
het ministerie van Openbare Wer
ken. 

Geen elitaire 
sport 

WIJ: U bent redakteur van het 
blad „Varen", dat bestemd Is 
voor allen die met de water
sport begaan zijn. Over hoeveel 
mensen spreken wij dan? 

L. De Clercq: ,,De Vlaamse 
Vereniging voor Watersport 
(WW) telt zo'n 25 tot 30.000 le
den, waarvan er tussen de 15 tot 
18.000 echt geïntegreerde VVW-
leden zijn." 

WIJ: En om hoeveel vaartui
gen gaat dan? 

L. De Clercq: ,,Dat is door ons 
moeilijk te schatten. Alleen Open
bare Werken zou daar een pre
cies antwoord kunnen op geven, 
vermits deze dienst weet hoeveel 
nummerplaten er verkocht wer
den. 

Ik vermoed dat er in Vlaande
ren alles samen (roeiboten, snel
boten, zeilboten, jachten, enz.) 
ruim 15.000 boten hebben. In Ne
derland telt men 123.000 boten." 

WIJ: Hebt U enig zicht op wie 
dat allemaal zijn? Ik vermoed 
dat het een eerder dure sport is, 
of heb Ik het mis? 

L. De Clercq: ,,De watersport 
bleeft de jongste vijf jaar een 
,,boem". Dit zien wij aan het aan
tal klubs en leden die erbij komen. 
Deze boem kan een beetje verge
leken worden met de tennis-rage, 
die een top bereikt heeft. 

Een belangrijke promotie ten 
gunste van de watersport is de 
reünie die wij jaarlijks inrichten: 
op een bepaalde dag varen wij 

met tientallen boten naar een be
paalde plaats in Vlaanderen en 
deze ontmoeting eindigt steeds in 
een gezellig feest. Deze reünie 
kent een groeiend sukses. Onge
twijfeld is er ook de toenemende 
drang om ontspanning in eigen 
land te zoeken en te vinden." 

WIJ: Blijft de vraag of het een 
dure zaak is... 

L. De Clercq: „O, er is keuze 
te over. Je hebt kleine en je hebt 
zeer dure boten. Bovendien stel
len wij vast dat de Belgische 
markt vol steekt van tweede-
hands-boten, omdat nieuwe bo
ten erg veel kosten. Met uitzonde
ring van enkele kleine bedrijven, 
zijn er trouwens geen Belgische 
konstrukteurs en bijgevolg ligt de 
aankoopprijs relatief hoog. Geluk
kig zijn er zeer goede en betaal
bare vaartuigen te verkrijgen op 
de tweedehands-markt. 

Ik ben er van overtuigd dat het 
niet langer een elitaire sport is, 
wat vroeger zeker het geval was. 
Voor 800.000 fr. kan je nu zowel 
een schitterende tweedehands 
motorboot kopen als een 10-me
ter-jacht, dat dubbel zo oud is 
maar even goed van kwaliteit. Het 
verschil? Deze 10-meter-jacht is 
een traagloper en vaart op diesel, 
terwijl de motorboot een snelle 
jongen is met enorme motoren. 
Verder heb je de rustige vaarders, 
de kleinzeilerij. Die bootjes zijn 
erg goedkoop: voor amper 
30.000 fr. heb je al een goede 
okkasie. 

Daarenboven neemt een boot 
weinig in waarde af en dat maakt 
het interessant om een boot te 
kopen. Natuurlijk heb je een start
kapitaal nodig, maar eigenlijk is 
het evenzeer een goede beleg
ging. Ook kwa onderhoud zijn er 
geen immense kosten, tenzij je 
natuurlijk stukken vaart. Het be
treft dus a.h.w. een eenmalige 
investering met een optie op nog 
een goede wederverkoop. 

Er zijn mensen die veel meer 
geld uitgeven door wekelijks naar 
de zee te rijden en op het strand 
te gaan liggen, dan mensen die 
jaarlijks 200 uren varen." 

Tip voor VU-al(tie 
WIJ: Wat is er nu zo passio-

nant aan varen? 
L. De Clercq: ,,De passie van 

het varen heeft vooral te maken 
met het feit dat de mensen in een 
totaal andere wereld terechtko
men. Volkomen anders. Weg van 
de sleur van alle dagen. Indien je 
alle dagen zou kunnen varen, dan 
was de lol er ook van af. Maar als 
je in de zomer twee tot driemaal 
per week op je boot kunt stappen 
en van daaruit naar het water i<unt 
kijken, naar dat leven... dan blijft 
het een fascinerend ervaring I 

Toch betekent het geen echte 
afzondering van de wereld. Het 
valt immers op dat mensen die 
varen altijd eikaars gezelschap 
opzoeken. Mensen moeten kun
nen praten, een pintje drinken, 
een stukje gezelligheid dus. Ik 
ken er weinigen die het helemaal 
alleen lang volhouden. De mees
ten varen dus in groepjes van 
twee, drie boten, gaan samen 
piknikken op een zandbak, en wat 
al meer. Ik hoop dat dit mogelijk 
zal blijven. 

gevoerd. Ik heb o.m. die aktie met 
Wllly Kuijpers gevoerd op de 
Lele ter hoogte van Astene. Wij 
hebben ook,,Greenpeace" naar 
hier gehaald om de toestand van 
de Schelde aan te klagen. 

Wij ijveren dus mee voor prope
re wateren." 

Kunstwerken 
bedienen 

WIJ: De pleziervaart kan vol-

Ludo De Clercq: „De Schelde wordt pas mooi als er een schip op vaart. 
Het geheel krijgt een romantisch tintje..." 

Voor mij persoonlijk is daar ook 
nog het genot van de kennis der 
zaken. Je kunt slechts kennis ver
werven over alles wat gebeurt om 
en rond de scheepvaart, door het 
daadwerkelijk te doen. Het heeft 
geen zin een kursus navigatie te 
volgen in de hoop naar Engeland 
te kunnen varen, wanneer je na 
die kursus een jaar wacht om het 
ook echt te doen- Je moet je 
kennis dus onderhouden; 
scheepvaartreglementen bv. kan 
je slechts onthouden door het te 
doen. Er is dus nood aan een 
specifieke vorm van ,,bijscho-
ling". Zoniet bestaat het gevaar 
dat, indien deze sport te vlug 
gepopularizeerd wordt, er veel 
ongedisciplineerd zal worden ge
varen. Dat moet vermeden wor
den. Ook dreigen desgevallend 
problemen met de overheid en 
nemen de kansen op ongevallen 
toe." 

WIJ: Het klinkt allemaal ro
mantisch. Maar Is het dan zo 
prettig om te varen op rivieren 
en kanalen die eerder op open 
riolen lijken? 

L. De Clercq: ,,Uw vraag is 
zeer terecht. In mijn boekje ge
bruik ik trouwens de woorden 
,,open riool" wanneer ik over de 
Zenne schrijf. Het is inderdaad 
soms erg, heel erg. 

Ik heb meteen een tip ter onder
steuning van de VU-aktie,,Water 
is waardevol", meer beroep 
doen op de watersportverenigin
gen, opdat de druk op de verant
woordelijken zou kunnen vergroot 
worden. Deze verenigingen wor
den immers als één van de eer
sten gekonfronteerd met de be
staande toestand. Wij hebben let
terlijk een direkt kontakt met het 
probleem. Ik pleit er dus voor om 
bij de aanpak van het dossier 
zuiver water de watersportvereni
gingen een rol laten spelen. 

In het verleden hebben wij 
reeds akties voor zuiver water 

gens U gunstig meewerken? 
L. De Clercq: „Hoe meer jach

ten er gaan varen, hoe meer troe
ven wij in handen zullen krijgen 
om bij minister Lenssens te gaan 
aankloppen en hem te zeggen: 
,,Zó kan dat toch niet verder
gaan!". 

Ik heb Lenssens vorig jaar de 
vraag gesteld hoever het stond 
met zijn waterzuiveringspolitiek 
en hij heeft mij geantwoord: ,,lk 
heb nu 3 miljard fr. ter beschik
king. Geef mij 10 miljard fr. en ik 
los het probleem op in vijf jaar 
tijd." Dit bewijst dat er voor die 
milieu-problematiek veel te wei
nig centen worden vrijgemaakt. 

Ook Openbare Werken houdt 
daar veel te weinig rekening mee 
bij het aanleggen van waterwe
gen. Kijken we nog maar naar de 
dijkenbouw en vergelijken we dit 
met de Nederlandse aanpak: hier 
bouwt men dijken op een manier 
dat de slibafzetting bevorderd 
wordt! De in België gevoerde poli
tiek inzake waterwegen is een 
politiek van mensen die allen in 
één groep zitten onder het motto: 
,,Wij verdelen de koek onder el
kaar". Op plaats X wordt immers 
een vrachtwagen steengruis in de 
Schelde gekapt in afspraak met 
de firma die deze rivier moet on
derhouden... Dét is schandalig! 

Ik pleit voor een nauwe samen
werking tussen Openbare Wer
ken, Volksgezondheid en Milieu
zorg. Want het hele probleem van 
België is dat je steeds moet aan
kloppen bij drie-vier ministeries. 
Wij vragen bv. aan Openbare 
Werken om de kunstwerken (slui
zen en bruggen) open te houden 
op zon- en feestdagen. Het eerste 
wat men daarop antwoordt is dat 
er eerst dient gepraat met het 
Ministerie van Financiën. Waarbij 
ik mij afvraag of het zin heeft om 
kleine schepen te gaan belasten 
om een sluis te bedienen? Nu 
betalen wij 35 fr. om door een 

sluis te varen, na invulling van 
een hele reeks dokumenten. Wat 
enorm tijdsrovend is voor ons én 
voor de bedienaar van de sluis." 

WIJ: Ontbreekt het de be
leidsverantwoordelijken aan 
goede wil? 

L. De Clercq: „Dat durf Ik niet 
beweren. Maar dat er een schrij
nend tekort aan financiële midde
len bestaat, valt niet te looche
nen." 

Overheid 
kan helpen 

WIJ: Zijn de mensen die va
ren zelf wel propere dames en 
heren? Hebben zij zelf wel oog 
voor het probleem en zijn zij 
niet mee schuldig aan de ver
vuiling van de waterwegen? 

L. De Clercq: ,,Het is inder
daad makkelijk om bij het onder
houd van je boot, de afgedraaide 
olie in het water te kappen. Ik stel 
echter vast — gelukkig — dat 
men onder watersporters erg ge
motiveerd is om dit niet te doen. 
De meesten snappen heus wel 
dat zij alles te verliezen hebben 
bij het verder verontreinigen van 
de wateren waarop zij varen. Het 
is toch de logika zelf: hoe kunnen 
wij enerzijds ijveren voor proper 
water en anderzijds duchtig mee
werken aan de vervuiling ervan ? 

Maar ook hier krijgen wij weinig 
medewerking van de overheid. Zij 
zou een (infrastruktureel) handje 
kunnen helpen, door bv. op af
meerplaatsen kontainers voor 
vuile olie te plaatsen en vuilnis
bakken voor allerlei afval. Wijzelf 
hebben met de aanleg van de 
infrastruktuur immers al zeer veel 
zware kosten." 

WIJ: Hoe zijn de relaties met 
de binnenschippers? Jullie zijn 
op het water ais broeders van 
elkaar... 

L. De Clercq:,, Vooral in nood
situaties zijn wij als broeders van 
elkaar. Maar er bestaan nogal 
eens spanningen over wie eerst 
een sluis mag binnenvaren, over 
de snelheid van het voorbij-varen 
aan een yachthaven (om de golf
slag te beperken), over wie wie 
hindert, enz. Ook in het debat 
omtrent het bedienen van de 
kunstwerken op rustdagen zijn er 
meningsverschillen. 

Er zou een betere samenwer
king moeten groeien. Ik ben 
graag bereid mij daarvoor in te 
zetten." 

(pvdd) 

De „Vaargids voor Vlaanderen" 
van Ludo De Clercq is een uitgave 
van de Vlaamse Vereniging voor 
Watersport, kost 450 fr. en is te 
verkrijgen in gespecializeerde wa
tersportzaken of op de VVW-redak-
tle, Noordscheldeweg 1 ? 2050 Ant
werpen (tel.: 03/219.69.67). 
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