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NIaams Nationaal

„Vandaar dat het globalizatieschema uit de vorige regering moet
iierzien worden aan de liand van een nieuwe prioriteitenlijst en dat
er dan ooic dienaangaande een nieuw alclcoord moet Icomen binnen
de regering en een nieuwe vorm van giobaiizatie."
(Minister van ekonomische zalten Philippe Maystadt In „Knack" van 19/2/1986)

Martens te Parijs

De officiële benaming van de bijeenkomst te Parijs luidde „Konferentie van de staatshoofden en regeringsleiders die gemeen hebben dat zij zich van het Frans bedienen". Reeds de (gewilde) vaagheid van deze officiële benaming onthulde de dubbelzinnigheid die
van meet af aan hing boven deze Franstalige Top, zoals hij in het
dagdagelijks spraakgebruik wordt genoemd. Het volstaat, een blik
op de wereldkaart te werpen naar de landen van herkomst der
meeste deelnemers om te beseffen dat er aan het begrip „espace francophone" een op z'n zachtst gezegd nogal rekbare inhoud wordt gegeven. In het merendeel der deelnemende landen is het Frans de taal
van een uiterst kleine toplaag, het relikt van een koloniaal verleden en een ,,lingua franca" van doorgaans krimpende betekenis.
De verste aanzet voor de konferentie kwam trouwens uit Afrika.
Leopold Senghor en later Habib Bourguiba hebben de idee gekolporteerd, die later door Pompidou werd gekoesterd. Uiteindelijk
heeft Frangois Mitterrand er thans uitvoering aan gegeven, niet toevallig in volle kiesstrijd en dus op een ogenblik dat enig gaulliaans
auriool de president uiterst welkom is.
Bij de vaagheid van de officiële benaming en de vaagheid overigens van de,,espace francophone" kon het niet anders of de konferentie moest, om de deelnemende meute zo groot mogelijk te maken,
verschillende hazen tegelijk jagen. Eén van die hazen is het Franse Gemenebest, exclusief voorbehouden aan het uit de hexagoon en
de gewezen Franse koloniën afkomstig deel van de meute. Daarnaast was er de verdediging van de luister van de Franse taal.
De verdediging van hun taal en kuituur is uiteraard een aangelegenheid die alle franstaligen aangaat. Niemand zal hen dat kwalijk nemen, wel integendeel! Nederlandstaligen kunnen slechts betreuren dat er te Brussel en Den Haag zo weinig belangstelling is
voor een gemeenschappelijk beleid van kulturele uitstraling, dat
Noord en Zuid zo weinig doen voor de luister van het Nederlands.
Niemand kan het dan ook kwalijk nemen aan frankofoon België
dat het deelneemt aan inspanningen ter verdediging van taal en kuituur en dat het zijn plaats inneemt aan een konferentietafel zoals
die van de Parijse top. Wel integendeel zal iedere rechtgeaarde federalist er zich over verheugen dat frankofoon België in zijn Raad
van de Franse Gemeenschap en zijn Executieve beschikt over organen die exclusief bevoegd zijn inzake de luister van de taal en de
verdediging van de kuituur. Deze organen dienden rechtstreekts te
Parijs aanwezig te zijn, hoofd van de Belgische delegatie diende de
voorzitter van de franstalige Executieve te zijn, Franstalige Raad
en Executieve hadden een exclusief recht op de aan België voorbehouden plaats te Parijs.
De aanwezigheid te Parijs van eerste-minister Wilfried Martens
werd dan ook in francophone middens te Brussel en in Wallonië terecht aangevoeld als een ongepaste voogdij.
Voor bewuste Vlamingen is het niet alleen onbegrijpelijk, maar
ook tergend en krenkend dat de eerste-minister — die vanuit zijn nu
toch wel oneindig ver terugliggende jeugd de problemen en gevoeligheden kent — naar Parijs is getrokken. Zo werd in het buitenland
nog maar eens het beeld gevestigd of bevestigd van een franstalig
België.
Overdrijven we of blijven we gefixeerd op slechte ervaringen uit
een verleden dat voorbij heet te zijn? We menen van niet, en op goede gronden. Einde 1985 bvb. werd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapsminister Buchmann een internationaal onderzoek ingesteld naar het imago van Vlaanderen in het buitenland. Daaruit
bleek dat de Vlamingen door de ons omringende landen en vooral
door Frankrijk waargenomen worden als een demografische minderheidsgroep in België of, zoals in de besluiten van het onderzoek
wordt gesteld ,,als een provincie, de uiterst noorderlijke regio van
België".
Terwijl de Vlaamse regering en de Vlaamse zakenwereld zich jarenlang kosten noch moeite gespaard hebben om het internationaal
imago van Vlaanderen te verbeteren en daardoor onze kansen op
werk en welvaart te verhogen, gaat Martens te Parijs poseren voor
frankofoon staatshoofd of staatshoofd van een frankofoon land I Iedereen met zelfs maar een heel klein beetje flamingantische refleks
zou aanvoelen: niet gaan, niet doen, niet het risiko lopen om het
beeld van de Vlaamse achterlijkheid en ondergeschiktheid te fixeren. Dat heel klein beetje refleks ontbreekt blijkbaar thans definitief bij Martens.
Hij had nochtans nog andere redenen om te Brussel te blijven: uit
het recente verslag van de Nationale Bank blijkt, dat hij andere katten te geselen heeft dan de verdediging van de francité.
t.v.o.
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Martens: gebuisd!
het beschikbaar inkomen van de

,, Wie de cijfers laat spreken l<an niet aan de vaststel- venootschappen toenam met 17%.
In het perspektief van de werkloos-ling voorbij dat het ekonomisch beleid van de jongste heidsevolutie
kan men daaruit
vier jaar weinig heeft opgeleverd."
slechts konkluderen dat de kapiondanks hun aanDeze bewering komt niet uit een VU-nota, maar staat taalbeheerders,
zienlijk grotere winsten, niet geïnin de bespreking van het jaarverslag van de Nationale vesteerd hebben teneinde het aanBank door Luc Coppens, redakteur van ,,De Stan- tal werkzoekenden terug te
dringen. Tot overmaat van ramp
daard".
blijkt de zo geprezen,.verbetering
ORIGE week donderdag rolde dit jaarlijks rapport van de
persen; een turf van net zoveel pagina's als er kalenderdagen
zijn. Deze studie brengt op
nuchter-zakelijke wijze een analyse van de ekonomische toestand
van België en vergelijkt deze met
de situatie in de ons omringende
landen. Daartoe hanteert en interpreteert de Nationale Bank een
aantal indikatoren die van wezenlijk belang zijn voor de ekonomie
van dit land.

V

,,De cijfers zijn alarmerend",
kommentarieert Luc Coppens. En
dat is ook zo. Neem nu de overheidsuitgaven in verhouding tot het
bruto nationaal produkt (bnp): in
andere landen nam dit af (van
49,2% tot 48,6%), maar in België
bleef dat percentage op een hoger
peil (dichtbij 60%). En ondanks allerlei truukjes om de rentebetalingen naar het volgend jaar door te

schuiven is de last van de schuld
aanzienlijk toegenomen. Ook inzake de fiskale en para-fiskale druk
maakt België een slechte beurt: in
de overige EG-landen daalde deze
druk (van 42,3% naar 41,9% van
het bnp), in België noteerden wij
een stijging (van 47,2% tot 47,6%).
Voorts merkt de Nationale Bank
op dat de private konsumptie is verminderend gedurende 1985, alhoewel het ,,beschikbaar inkomen" van de gezinnen heel lichtjes
steeg (met 0,9%). Wat biezonder
weinig is wanneer men vaststelt dat

Verzet tegen
Martens' trip
naar
Francité-top.
Lees biz. s

van de konkurrentiekracht der bedrijven" ook al nep te zijn. ,,De ekonomische groei in ons land, die om
en bij de 1 % bedroeg in 1985, bleef
achter op de — nochtans vrij middelmatige — groei in het geheel
van de EG", berekende de deskundige journalist.
Met opzet citeerden wij herhaaldelijk uit ,,De Standaard" bij de
bespreking van dit toch wel onthutsende jaarverlag der Nationale
Bank. Precies omdat beide bronnen bezwaarlijk van blinde
oppositie-taal kunnen verdacht
worden. Toen wij vóör de verkiezingen (aan de hand van onze gegevens) tot diezelfde konklusies kwamen, dan werden deze weggehoond
als
demagogische
prietpraatjes vanwege bevooroordeelde schoolmeesters. Thans
heeft de centrale examenkommissie Martens ook officieel gebuisd.
Het werd meer dan tijd.
Jammer genoeg stonden de kiezers hem een zesde zittijd toe...
(pvdd)
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van het land Nee, er zijn geen andere
tijden gekomen En er zullen geen andere tijden komen tot zolang die oproerkraaiers van toen de presidenten van
nu zijn En die slapen in de macht en
vergeten wat eens ,,heilig" was
M.A., Affligem

... en WIJ

MILITAIRE ORDE

Wi\ ontvangen graag bneven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbneven De andere publiceren wij, naargelang er plaats beschikbaar
is Wij
behouden ons dan ook het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud
te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbnef,
IS met noodzakelijk deze van
Het

VU-VROUWEN
BIJ het lezen van het verslag over de
bijeenkomst van de VU-vrouwen (WIJ
van 13 tebr 11), dacht ik aan een VUbijeenkomst uit 1956, toen „vrijwilligers" gevraagd werden Er stonden
o a twee aanwezigen spontaan recht
mijn vrouw en ik
Jarenlang militeerden we samen in
de VU en tijdens al die pioniersjaren
was mijn vrouw meestal alleen als
vrouw, ook voor het,,leuren" met ons
blad, met het bedelen, met het getuige
zijn op de kiesburelen, enz Wij hadden
geen andere ambitie dan als Vlaming
onze plicht te doen
Ware er toen een vrouw geweest, die
steeds met ons was meegegaan en die
bij de samenstelling van de kandidatenlijst, een verkiesbare plaats wenste, dan
zou ze die gekregen hebben Het waren toen helaas haast allemaal mannen Ook daagden er de eerste vijftien
jaar zelfs geen vrouwen op om in ons
arrondissement een bestuursfunktie op
te nemen Voor ons waren toen -aeMDUL-af-niet het geslacht, maar -aeMDUL-af-wel de inzet en de bekwaamheid van tel
ik denk dat het nu nog zo is De feiten hebben bewezen dat verhoudingsgewijze de kansen voor VU-vrouwen zo
groot zijn als voor CVP-, SP-, of PVVvrouwen En Anne-Mie Neyts d a n '
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hoor ik vragen Ja, dat is weer het gevolg van een reeks toevalligheden Het
begon met het toeval dat de PVV in
1981 een PVV-verkozene uit Brussel
moest vinden om staatssekretans te
worden Er was buiten Anne-Mie niemand anders
Dan was er het toeval dat Anne-Mie
een man had, die iets van reklame kende, en fondsen genoeg verzamelde om
zijn vrouw als ,,lippestift" aan de man
te brengen Het derde toeval was dat
Verhofstadt bij de PVV moest inspringen, omdat men er niemand anders
goed genoeg vond om vice-premier te
spelen
Zo'n reeks toevalligheden kan geen
enkele VU-vrouw ooit meemaken
Zelfs de partijen, die ofwel sterk staan
m parochiezalen of die massale vrouwengroepenngen hebben, geven zeer
weinig kans aan hun vrouwen Martens
IS zelfs verplicht geweest geld te verkwisten d w z nog plaatsjes van minister bij te zoeken, om CVP-vrouwen
een beurt te geven Geen enkele CVPman wilde uit beleefdheid de dames laten voorgaan'
BIJ ons is dat wel eens gebeurd en
voor die daad verdient Maurits Coppieters alle waardering Het zal voor elke
verdienstelijke en/of bekwame VUvrouw nog gebeuren Waarom n i e f
N.N., Vilvoorde.
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redaktiekomitee

W.M., ZWEMMER
Als het waar is wat WIJ (13 febr 11)
schrijft als zou Wilfried Martens het
zwembad van de kazerne van Peutie
voor zichzelf alleen opeisen dan ben ik
echt ontstemd Waant hij zich nu al
LOUIS X I V Of speelt hij de eenzame
aan de t o p '
Ik ben van Wilfrieds generatie die na
de oorlog alle kansen kreeg en dacht
dat na die tijd de oude gewaden echt
waren afgelegd Privelegies, favoritisme, despotisme, de hoge dunk Hebben WIJ — met Wilfried op kop — met gevochten tegen al deze kwalen waarmee
vooroorlogse generaties ons hadden
opgezadeld' Net zoals Wilfried Martens zijn WIJ vanuit ons dorp naar de universiteit van Leuven (of Gent) getrokken
om te gaan studeren Om dat te kunnen
hebben onze ouders zware financiële
offers gebracht Helemaal anders dan
de njkemanskinderen die zich over studiebeurzen of zuinig zijn of konfituur
meenemen voor de kotmadam geen
zorgen hoefden te maken Wij, die toen
maar al te goed beseften dat WIJ ,,hoog"
mochten studeren, hebben toen gezworen dat ,,het Ver brengen" voor iedereen diende te kunnen, dat er na de
unief geen heren en geen dames en
geen knechten en geen meiden meer
hoefden te zijn, lezen nu dat gewone
miliciens moeten wijken voor de eerste

KOFFIEBRANDERIJ
SANO

Nieuwelaan 47
1860 Meise -02-2697045

Emiel Witmansstraat 36
Schaarbeek

Kom eens bij ons!

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor
feesten banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van t vat
Levende Water Tonissteiner Sprudel
goed en goedkoop eten
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Leopoldstraat

^
Tel 217 9153
W a a r Vlamingen
thuis zijn...
in 't hartje van Brussel
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Industriële
brood en banketbakkerij
Roomijs

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel 014-5440 07

WILFRIED BLANCQUAERT

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091-6757 12
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Preud'homme
Het was fijn dat U in WIJ van 13 februari II de LP met kinderliedjes van Armafid Preud'homme hebt aangekondigd Maar het zou toch nuttig zijn dat
uw lezers ook weten om welke plaat het
precies gaat en wat er op te beluisteren
valt De verzameling ,,De Poppenstoet"
werd genoemd naar een van de meest
gekende en vriendelijkste kinderliedjes
die de betreurde komponist ooit voor
kinderen schreef De liedjes worden
vertolkt door het kinderkoor ,,De Krekeltjes" o I v Hilde Poppe en de mezzosopraan Vera Versieck De LP IS uitgegeven door Eufoda, Davidsfonds
J.R., Brussel

BROOD -

TE HUUR:
Spanje-Costa Blanca:
Luxe-villa 4/6 personen rechtstreeks
van eigenaar, keuken, living, eethoek,
badkamer, wc, 2 slaapkamers, terras,
tuin, tuinmeubelen, barbecue, open
haard
Prijzen per week
December-april
4000
mei-oktober-november
4900
juni-september
7000
juli-augustus
8400
Tel nr 052 30 15 92

BANKETBAKKERIJ -

LASAT SPECIALITEIT

DOOPSUIKER

Tel. 521.14.40
GELEGENHEIDSGEBAK

Tel 02-734 5609
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis'

Doitmnnder Thier-Bran-hoven
Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72
Kon AstJidl 85 Kontich 03 457 30 32
Bruise Baan 1 Hulste 056 7115 36
Nieuw Bm^str 28 Brussel 02 218 74 89

Achter de praatjes van Maurits De
Wilde over de M O stel ik een groot
vraagteken Wel heb ik, alsoud-soldaat
van mei 1940, nu nog de indruk dat de
meeste manschappen van het slecht
uitgerust Belgisch leger weinig gemotiveerd waren om hun leven te nskeren
in een ongelijke strijd tegen een goed
uitgeruste Duitse Wehrmacht met vele
jonge idealistische vechtjassen Het lijke me dat de journalistieke geschiedschrijving ,,a la De Wilde" een sterke
waarschuwing tot alle huidige Belgische gezagdragers moet zijn
In 1940 was en in 1986 is België nog
altijd een artificieel land zonder ware
liefde tussen de meeste Walen en Vlamingen, een land dat door bewuste
Nederlands- en Duitstaligen moeilijk
kan bemind worden en waarvoor ze
zich dan ook moeilijk kunnen opofferen
Het z g Belgenland dat nu nog toelaat dat Waalse leiders hun gal spuwen
op Vlaanderen en zeggen,,jamais nous
apprendrons la langue des sales flamins", dat de Vlaamse Voer laat besturen door een Happart die de Vlamingen
haat en voor de zot houdt, dat m Brussel de Vlamingen nog immer laat vernederen, dat jaarlijks miljarden Vlaams
geld steelt voor Wallonië, dat Duitstalig België — van Kelmis tot Arel — de
status van een Waalse kolonie heeft,
dat na 155 jaar bestaan nog niet venwezenlijkte dat ieder Belg gelijk is voor de
wet
Is zo'n land wel waardig te
bestaan'
J.G., Tongeren
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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
(adv 23)

B e r g e n s e s t e e n w e g 1123
1070 Anderlecht

ZO€K€K}€
D 21 j jongeman met diploma sanitair
A3 en ervaring m sanitair, centrale verwarming en dakviïerken zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of in het
arrondissement Halle-Vilvoorde Voor
ml
zich wenden tot senatorburgemeester dr J Valkeniers, tel
02/569 16 04
D Juffrouw 20j , woonachtig te Overijse, zoekt dnngend een betrekking als
administratieve kracht, bij voorkeur in
de druivenstreek Personen die menen
een dergelijke betrekking te kunnen
aanbieden nemen kontakt op metons
afdelingssekretariaat, Daloensdelle 21,
1900 Overijse of tel 02/687 55 79

• Frankrijk, Spanje, Zwitserland,
Oostenrijk, Duitsland:
Chalets en appartementen te huur Dokumentatie gratis
Vakantiewoningen De Maerschaick,
Antwerpsestraat 454,2650 Boom Tel .
03-888 44 07
D Skiën: chalets en appartementen
direkt aan skiliften in Zwitserland en
Oostenrijk
Vakantiewoningen De Maerschaick,
Antwerpsestraat 454,2650 Boom Tel
03-888 44 07 Dokumentatie gratis
n Ardennen en Luxemburg: chalets
te huur vakantiewoningen De Maerschaick, Antwerpsestraat 454, 2650
Boom
Tel
03-888 44 07 Dokumentatie
gratis
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Het blijft
njet

Kamervoorzitter Jean Defraigne
zal het ontwerp dat aan de regering
opnieuw volmachten wil verlenen
r7/e/goedkeuren. Ondanks de zware druk die de regeringspartijen tot
en met zijn partijgenoot Jean Gol
op hem uitoefenen.
De franstalige liberaal Defraigne
merkt overigens op dat men bezwaarlijk nog van „biezondere"
machten'kan spreken, wanneer
blijkt dat deze metode voor de derde keer in amper vier jaar wordt
toegepast. Defraigne herhaalt ook
de kritiek van de Raad van State:
het kader waarbinnen de volmachten worden gebruikt is onvoldoende nauw geprecizeerd. Tevens
spreekt de Kamervoorzitter tegen
dat „het parlement traag werkt".
Defraigne vraagt zich luidop af
waar de regering blijft met haar begrotingen. Daarenboven hadden er
sinds de installatie van het nieuwe
parlement reeds heel wat wetsontwerpen kunnen goedgekeurd worden. Het was de regering die het
vertikte daar werk van te maken.
Vermoedelijk zal alleen Defraigne het aandurven om, als lid van
een regeringspartij, neen te zeggen tegen de volmachten. Een njet
die zich hoogstens zal vertalen in
een ,,onthouding". Zijn zetel als
président de la Chambre" wordt
nu al bedreigd.

legd bij de Raad van State aan wie
de nietigverklaring van de benoeming van Melchior Wathelet tot
voorzitter van de Waalse regering
wordt gevraagd. Tevens verzoekt
de PS de Raad van State om de bevoegdheidsverdeling tussen de ministers van de Waalse gewestregering nietig te verklaren. Beide zaken zijn immers onwettig gebeurd.

Toon
krijgt
PS-steun

In de toelichting herhaalt de PS
het hele verhaal met de uitsluiting
van VU-senator Toon van Overstraeten. Deze laatste werd door de
PRL en PSC buitengezet nog vóór
er over de geldigheid van hun eigen verkiezing geoordeeld was. Dit
kan niet omdat het strijdig is met de
wet.
De PS zal in afwachting van een
uitspraak door de Raad van State
de zittingen van de Waalse Raad
niet langer boykotten; waar de PSers het nodig vinden om de belangen van hun gemeenschap te vrijwaren zullen ze meewerken om het
vereiste stemmenaantal te leveren.

önK

DEZE
\NEEK
In april en mei worden de VUafdelingsbesturen verkozen. Ik
wil er deze week reeds je
aandacht op vestigen. Ook al
lijkt het nog meer dan een
maand te vroeg. Omdat
belangrijke aangelegenheden
goed dienen voorbereid. En
deze verkiezingen op het lokale
vlak zijn belangrijk. De
afdelingen vormen de vele
schakels van de grote Volksunieketting die ons alle bijeen bindt.
In de gemeenten leeft die
beruchte basis waarover zo veel
gesproken wordt. Aan de lokale
bestuursleden en mandatarissen
herkent de gewone man of
vrouw van de straat de
Volksunie. De basismilitanten
kennen op hun beurt de mensen
uit elke wijk. Zij kunnen de
dagdagelijkse zorgen en
behoeften van jan. Pier, Paul,
Jeanneke en Marieke aanvoelen.
In de afdelingen kan de
Volksunie zich bewegen tussen
het volk als een vis in het water.

De weken die ons nog
scheiden van de
bestuursverkiezingen moeten we
bijzonder goed gebruiken. Nu
hebben we één grote opdracht:
op zoek gaan naar nieuwe
kandidaten. Jonge mannen en
vrouwen, met verse geestdrift en
jeugdig idealisme. Nu moeten
we bewijzen dat de Volksunie
een partij is met open deuren,
waar al wie de geest van
offervaardigheid bezit aan zijn
trekken kan komen. Waar
iedereen die ,.Vlaanderen eerst"
wil dienen ruimte krijgt om zich
uit te leven.
Tijdens deze
voorbereidingsfase moeten we
die nieuwe kandidaten ook
wijzen op hun engagement. Zij
dienen goed te beseffen wat er
van hen verwacht wordt. Zij
moeten bereid zijn niet alleen de
wezenlijke beginselen van het
Vlaams-nationalisme en het VUprograma te leren en te kennen,
maar vooral om het te beleven

MENSEN IN

HET NIEUWS

Defraigne
is tegen

Naar Raad
van State
Guy Spitaels, voorzitter van de
franstalige socialisten (PS), heeft
begrepen dat elke kans op deelname aan de macht in Wallonië voorlopig verkeken is. Vorige week
heeft hij dan eindelijk beslist in de
tegenaanval te gaan.
De PS heeft nu klacht neerge-

Herinneren wij er nog aan dat het
uitgestelde proces van Toon van
Overstraeten tegen de Waalse
Gewest- en Franse Gemeenschapsraad volgende week dinsdag opnieuw voorkomt.

Sterft
Europa uit?
De gereputeerde Franse demograaf Pierre Chaunu was vorige
week in ons land. Tijdens een opgemerkte uiteenzetting wees deze

Sorbonne-hoogleraar op het gevaar dat Europa aan het uitsterven
is. Niet alleen op demografisch
vlak, maar ook inzake de kontinufteit van de Europese kuituur.
Als groot specialist in de kwantitatieve en historische demografie
herhaalt hij de tesis dat het gemiddeld aantal geboorten per vrouw
ongeveer 2,1 moet bedragen wil de
bevolking zich op het huidige niveau handhaven. Dit is thans lang
niet het geval. De redenen voor dit
dalend aantal geboorten zijn erg
verschillend. Belangrijk lijken ons
de voorgestelde,,remedies".
Chaunu wijst er terecht op dat
een positief demografisch beleid
erop gericht moet zijn deze vrouwen, die nog meerdere kinderen
wensen, rechtvaardiger te bejegenen, o.m. door hen garanties te geven op het vlak van de werkgelegenheid en m.b.t. het behoud van
al hun sociale rechten. De professor meent dat een royaal,,opvoedingsverlof" meer dan wenselijk is.
Chaunu onderstreept terecht dat
deze eventuele meer-uitgaven op
termijn gunstige resultaten zullen
afwerpen.

Van
Rompuy
doet
stoer
gen. D'r bestaat immers geen
gevaar.
Gebruikmakend van de politieke
windstilte heeft ex-CVP-jongerenvoorzitter Eric Van Rompuy eventjes zijn Vlaams leeuwtje omhoog
gestoken. Terecht waarschuwde
deze gewezen kabinetsattaché
van Leo Tindemans voor de Waalse konnektie Davignon-Maystadt.
Maar zijn protest is hypokriet.
Een kandidaat-voorzitter van de
CVP-jongeren, ene Brigitte Grouwels, heeft ook gemeend sukses te
kunnen oogsten met even lekker
Vlaams te doen. Zij bepleitte
zowaar de oprichting van een
,,RAF"-komitee; een Radikaal

Waarop wacht de regering om
werk te maken van zo'n noodzakelijk gezins- en kindvriendelijk
beleid?
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Zaterdag werd Armand Preud'homme ten grave gedragen Duizenden
Vlaams-nationalisten, waaronder VU-fraktieleider Hugo Schiltz, brachten ingetogen hulde aan deze onvolprezen Vlaamse kunstenaar Gekuch
en gehoest waren met uit de lucht toen Gaston Geens, ,,premier" van
de Vlaamse regering, het woord nam Trouwens, bestaat die Vlaamse
regering eigenlijk nog wel ?

Daar zijn
ze weer
De verkiezingen zijn voorbij en
een nieuwe stembusslag zal nog
wel even uitblijven. Dus mogen ook
leden van regeringspartijen allerlei
stoerklinkende verklaringen afleg-

weekeinde
de deur

uit!

en uit te stralen. Het Vlaamsnationalisme is een
levenshouding.
De ouderen moeten
geenszins de baan ruimen. Hun
plaats is naast de jongeren. Hun
taak is de jongeren het
voorbeeld te geven. Te bewijzen
dat wie zich wil inzetten, het ook
moet volhouden. Wij hebben
geen nood aan ééndagsvliegen.
Een gegven woord breekt men
niet. Voorop gaan is volharden.
In goede en in kwade dagen.
Indien we er in slagen in elke
afdeling twee of drie jonge
mensen aan het roer te plaatsen,
dan vernieuwen we ons kader in
de kortste keren met duizend
krachten. Dan, beste vrienden,
zijn we onstuitbaar!

Vic ANCIAUX

FederalismeWaakzaamheidskomitee.
Op het eerste zicht zouden wij
ons natuurlijk kunnen verheugen
over de radikalizering van deze
CVP-ers in Vlaamse aangelegenheden. Maar aangezien wij niet
naïef zijn en al té vaak meegemaakt hebben dat het steeds bij
verbale krachtpatserijen blijft, doen
wij deze CVP-woorden af als
schijnheilig en hoogst ongeloofwaardig.

Toch gelogen
Eergisteren gaf de huidige defensieminister de Donnéa in de Kamer toe dat zijn voorganger, de
PVV-er Freddy Vreven, vlakaf gelogen had inzake de ondertussen
befaamde Amerikaanse check
voor de boormachine van Pégard.
Een lid van de uivoerende macht
(de regering) heeft dus de kontrolerende macht (het parlement) bewust verkeerde informatie meegedeeld I Voor zover ons bekend is
daar geen sanktie op gevolgd.
Deze trieste Pégard-ontknoping
illustreert nogmaals op schrijnende wijze de ontwaarding van ons
demokratisch bestel, dat reeds jaren bezig is. Hoe lang duurde het
bv. met alvorens de VU-parlementsleden antwoord kregen op
hun herhaalde vragen omtrent de
ware omvang van de steun aan het
Waalse staal ? Nadien bleek ook dit
antwoord van de verantwoordelijke
eksellentie fout te zijn.
Vooral ook de vaststelling dat op
deze voortwoekerende aftakeling
van ons in wezen waardevol politiek regime geen massale verontwaardiging volgt, is beangstigend.

w&
Jaak Gabriels
aan Vlaamse Gemeenten:

Verwarm met
KS-kolen!
Deze week valt in alle bussen van de Vlaamse gemeentehuizen een merkwaardige ,,open brief" Jaak
Gabriels, burgemeester van het Limburgse stadje Bree
en VU-ondervoorzitter.
Merkwaardig, omdat het zelden gebeurt dat een burgemeester een schrijven richt tot zijn al zijn kollegaburgervaders, maar tevens omdat de door Gabriels geopperde suggestie lang niet zo gek is. Integendeel.
E brief van burgemeestervolksvertegenwoordiger
Jaak Gabnëls Is gericht
aan alle burgemeesters én gemeenteraadsleden van het Vlaamse Gewest. Bijgevolg kan het voorstel van de Breese burgemeester
onderwerp van gesprek vormen in
elke gemeenteraad.

Financieel weizijn
Gabnëls wijst erop dat wij allen
begaan zijn met het financiële welzijn van onze gemeenten en steden. In Bree heeft hij met sukses
een projekt doorgevoerd waarmee
een jaarlijkse besparing van 3 miljoen gepaard ging. En dit eenvoudigweg door het omschakelen van
de verwarming van het plaatselijk
OCMW-ziekenhuis van stookolie
op steenkool!

Tot vorig jaar waren de verwarmingskosten van dit Breese ziekenhuis opgelopen tot jaarlijks
4.586.836 fr. aan stookolie, wat een
belangrijke post uitmaakte op de
begroting. Door de omschakieling
van de verwarming op steenkool
realiseert men in Bree nu een
jaarlijkse besparing van liefst
3.050.000 fr.
En reeds na 1 jaar en 168 dagen
was de nieuwe installatie terugbetaald en wordt een zuivere winst
van 3 miljoen frank per jaar gerealiseerd.

Goed voor
Viaanderen
Natuurijk zijn er nog meer positieve kanten aan het gebruik van

Verleden week bracht ons blad uitvoerig verslag uit van de internationale studiedag te Brussel over de toekomst van de Europese mijnen in het algemeen en de Limburgse in het biezonder. Onze foto toont wie er uitgebreid het woord voerde. Van links naar rechts: de prof. L. Mainwaring uit Wales, Euro-parlementslid Jaak
Van de Meulebroucke, VU-kamerlid Willy Desaeyere die het initiatief nam van de studiedag, kamerlid Johan
Sauwens en prof. S. Saville uit Schotland.
Nu zaterdag zullen politici en deskundigen op uitnodiging van het Limburgse aktiekomitee „Red onze mijnen" de inhoud van de studiedag aan de geïnteresseerden bekendmaken en verduidelijken op een Kolentribunaal. Daarvoor komt men samen om13u. 30 in zaal Albe te Genk, het hartje van de Vlaamse mijnstreek.
Deze bijeenkomst te Genk zou wel eens een zeer belangrijke dag kunnen worden in de strijd voor de Limburgse mijnen!
(fotoDann)
Steenkool. Door bewust te kiezen
voor onze eigen, goedkope energiebron dragen wij ons steentje bij
tot de Vlaamse ekonomische welvaart. Het inkomen van 30.000
Limburgse gezinnen hangt immers
af van deze nijverheid. Bovendien
verminderen we onze dure buitenlandse olierekeningen, waardoor
de betalingsbalans positief wordt
befnvloed. De waarde van onze
munt verbetert en onze binnenlandse koopkracht verstevigt.
,,Het gebruik van onze eigen,
Kempische steenkool voor de verwarming van grote gebouwen, gemeentehuizen, scholen, klinieken
en bejaardentehuizen draagt bij tot

De stalen buis
N nou maar es kijken, welke kat er uit de buis van
Tubemeuse komt gekropen. En dan maar es wachten of
de kat, netjes verpakt in een
Waalse zak, weeral niet aan de
Vlamingen zal worden verkocht.

zal wel betalen") vrolijk, bij iedere 100 fr die het normaal moest
rekenen, vrede nam met 80 fr.
Ondanks de moderne fabriek,
ondanks de grote kontrakten
werd de jongste jaren nooit een
frank winst gemaakt.
Wel Integendeel stapelden de
Tubemeuse is een metaalfabriek die stalen buizen maakt te verliezen zich op. En werden
Flémalle bij Luik. Het is een stoemmelings bijgepast door de
staatsbedrijf; de overheid is de Belgische staat. Zijn excellentie
Wilfried Martens op kop.
enige aandeelhouder. De beHet spelletje had ongestraft en
drijf stop is er, zoals zo vaak in dat
soort bedrijven, totaal verpoli- onbesproken nog jaren kunnen
tiekt. DePDG, „professor" Jules duren, ware het niet dat de EEGGazon, dankt er zijn topfunktie kraaien het hebben uitgebracht.
aan de invloed van de PS. Het be- De Europese Kommissie kreeg in
drijfsbeleid in deze nochtans mo- de mot ten eerste dat Tubemeuderne fabriek is navenant; het is se bradeerde en ten tweede dat
er een van,, morgen scheert men de daardoor ontstane verliezen
gratis" en „het geld zal wel van gedelgd werden met onrechtmaergens komen".

E

Het geld is inderdaad van ergens gekomen. Tubemeuse
heeft de jongste jaren fors gewerkt aan Russische bestellingen vooraardgasbuizen. De Russen, ook niet van gisteren, hadden vlug door dat ze te maken
hebben met een soortement bedrijf gelijk ze dat in hun eigen
land hebben en kennen. En ze
behandelden het navenant. Gingen fors op de prijzen zitten. Zodat Tubemeuse (,, vadertje Staat
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tige en onwettige staatsteun.
Ten belope van 9 miljard. Europa heeft nu de kat de bel aangebonden en eist, dat Tubemeuse
die 9 miljard terug zou betalen.
Wat moet neerkomen op het faillissement van het Waals bedrijf...

de Vlaamse welvaart!", aldus de
entoesiaste burgemeester.

In gemeenteraad
Sommigen worstelen misschien
met de vraag naar de ongemakken
bij het gebruik van steenkool. De
ervaring in Bree bewijst dat deze
vrees ongegrond is. De huidige installaties zijn geperfektioneerd en
volledig geautomatiseerd. Ze vragen een minimaal onderhoud en
werken zeer proper. De steenkoolverwarming verschilt op dit vlak
niet van de verwarming met stookolie. Dit wordt bevestigd door deskundigen terzake. De kempische
steenkpol is trouwens onmiskenbaar van de beste kwaliteit en geeft
een uitzonderlijk hoog rendement.

opdracht. Het minste wat kan verwacht worden is dat dit gedegen
voorstel ernstig zou onderzocht en
besproken worden vanuit een positieve ingesteldheid. En dit in elke
gemeente van Vlaanderen.
Voor meer inlichtingen kan
men terecht bij ir. Smeets van de
stad Bree (011/46.29.21 of
011/46.10.01) of bij de afdeling kolenketels van de KS te Beringen
(011/42.74.96 of 011/46.10.01).

Spaakluchthaven
Bij gebrek aan andere bezigheden heeft FDF-senator Lepaffe een
wetsvoorstel ingediend om de
naam van de luchthaven van Zaventem te veranderen in ,,Internationale luchthaven Paul-Henri
Spaak". In zijn toelichting verduidelijkt Lepaffe zijn ware bedoelingen: hij IS het beu dat de luchthaven in Vlaanderen ligt (,,in het Brusselse randgebied") en bijgevolg
onderhevig is aan een reeks wettelijke bepalingen terzake.

,,Het is treurig dat de toepassing
van de taalwetten bij het beheer
van die luchthaven het evenwicht
tussen onze gemeenschappen
grondig verstoord heeft. Maar
Op slag is de Waalse politieke
daarbij komt dat de overheidsorgawereld solidair overeind gekronen, gevolgd door de vertegenpen. De socialisten eisen „poten
woordigersvan particuliere belanaf van Tubemeuse". Gol die
gen, zich beijveren om, tegen de
liefst een faling in zijn streek wil
officiële terminologie in, de luchmissen, en Maystadt die als kersthaven aan te duiden naar de
verse minister van Ekonomische
plaats waar ze gevestigd is, waarZaken zijn brevet van Waalse indoor de reeds al te eenzijdige binhalerigheid wil behouden, zijn in VU-burgemeester Gabriëls nodigt ding met het Nederlandse taalgede dans gesprongen. De Waalse zijn kollega's uit... (foto: isopress) bied nog nauwer wordt", aldus LeEEG-filière — over Davignon
paffe.
naar onze bloedeigen Willy De
Omdat de gebruikte terminoloClercq — is druk doende om de
Jaak Gabriëls besluit met de be- gie in dit geval, aldus de FDF-er, de
zaken in Luxemburg te „arrannadrukken dat de eigen gemeente- waarde van een,,politiek symbool"
geren".
lijke financiën en Vlaamse welvaart krijgt en hij het nodig vindt hieromZou André Leysen zijn moeder ons nauw aan het hart liggen. trent geen getwist te laten ontstaan
Theresa maar niet beter naar de
„daarom zou ik U willen vragen de stelt Lepaffe ,,Spaak" voor.
boorden van de Maas sturen dan
steenkoolverwarming van onze
Dit is klinklare nonsens. Voornaarde Kempen, naar Tubemeuopenbare gebouwen in overwe- eerst ligt de luchthaven nog steeds
se in plaats van naar KS ?
ging te nemen en te bespreken op in Vlaanderen. En bovendien is
Want terwijl er stoemelings 9 uw gemeenteraad." Precies omdat
P.H. Spaak een te gekompromitmiljard, waarvan 60 % minstens zijn ervaring hem geleerd heeft dat
teerd figuur om zijn naam aan dit
Vlaams geld, In Tubemeuse men, dankzij het gebruik van de
internationale trefcentrum te vergestops werden, stuurde men de Kempische steenkool, aan de top
binden. De meeste luchthavens in
Vlaamse arbeiders van Cockerill- van de energiebesparing staat!
de wereld dragen trouwens geen
Yards, van Nobels-Peelman,
Voorde honderden VU-gemeen- persoonsnaam. En als het dan toch
VTR of Den Naeyer de laan uit...
temandatarissen — of zij nu in de moet, dan zijn er heus wel andere
meerderheid dan wel in de opposi- figuren die zich daar beter toe
tie zitten — wacht hier een unieke lenen.
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Wordt de post
een modem bedrijf?
In het landschap van de moderne kommunikatiemiddelen is de jongste jaren een enorme evolutie aan de
gang. Het traditionele postbedrijf is duidelijk niet op dezelfde wijze meegegroeid met de mogelijkheden van de
huidige technologische ontwikkelingen. Een Zwitsers
studiebureau kreeg de opdracht onze Post door te lichten en voorstellen te formuleren voor de toekomst om
tot een,,rendabel" postbedrijf te komen.

23 uur. Globaal genomen is het studiebureau van oordeel dat een betere organisatie met uitbreiding van
de voorgestelde dienstverlening
kan uitgevoerd worden door minder dan 40.000 personeelsleden.
Dit betekent konkreet dat er binnen
6 jaar 10.000 personeelsleden minder zouden zijn dan vandaag.
Voorgesteld wordt om de natuurlijke afvloeiingen slechts voor 20% te
kompenseren door de aanwerving
van beter gekwalificeerd perso-

(Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi en Luik) met maximum 800
personeelsleden. Deze reorganisatie zou tevens aanleiding geven
tot een even gevoelige vermindering van het aantal direkties. De
980 uitreikingskantoren worden
omgebouwd tot 60 regionale kantoren waar dag en nacht wordt gewerkt ; 530 kantoren die enkel overdag open zijn en 390 kantoren zonder uitreiking.

OLGENS het studiebureau
Team Consult is de produktiviteit van de Belgische
post beneden peil. Gemiddeld behandelt een postbediende bij ons
60.000 stukken, terwijl zijn Zwitserse kollega er 107.000 en zijn Nederlandse er 105.000 behandelt.

V

Produktie en
produktiviteit
Deze zuiver statistische gegevens lokten reeds heel wat reakties
uit omdat hierbij — zo zeggen de
vakbonden — geen rekening wordt
gehouden met de verschillende
verplichtingen die aan de post worden opgelegd in de diverse landen.
Een ander basisgegeven is het
aantal zendingen dat teruggelopen
IS van 3,5 miljard eenheden in 1980
tot 2,9 miljard in 1985. Ook deze cijEen sorteercentrum is het hart van het hele postbedrijf. Van de 17 bestaande zouden erin,, het plan'' slechts
fers worden door de vakbonden
5 overblijven...
aangevochten. Enige opheldenng
is hier gewenst want het zou toch
al te gek zijn dat de studie (kostprijs
23 miljoen) van een specialiseerd
Deze veranderingen zouden teneel. Deze personeelsvermindebureau zou gebaseerd zijn op fou- de kantoren zouden moeten uitgering is voor de vakbonden onaan- vens aanleiding geven tot een wijbreid
worden
tot
18u30
en
tot
de
tieve gegevens.
zaterdagvoormiddag zonder slui- vaardbaar, het is ook zeer de vraag ziging van sommige postcodes
Interessant hierbij zijn de gege- tingsuren onder de middag.
of deze benadering door het studievens over de afwezigheden. In
bureau realistisch is.
Het aanpassen van de post aan
1984 waren er 1.225.963 dagen bede voorgestelde opties zou volgens
Al deze wijzingen zouden voor
zoldigde afwezigheden wegens de postbeambte andere werkuren
het studiebureau aanleiding geven
ziekte. Omgerekend wil dit zeggen tot gevolg hebben. Een verbeterde
tot een gevoelige besparing voor
dat er bij de post permanent 4.845 organisatie zou het aantal deeltijdde Staat. De huidige overheidstuspersoneelsleden nodig zijn om de se banen gevoelig verhogen voor
senkomst (8 miljard per jaar) zou
ziekteperiodes op te vullen. Teve- het opvangen van de pieken die
De huidige 17 sorteercentra zou- dan kunnen aangewend worden
nover 1982 betekent dit een stij- zich vooral situeren tussen 19 en den worden teruggebracht tot vijf
voor investeringen om het ganse
ging met bijna 20% 1
postbedrijf te moderniseren.
Een andere wetenswaardigheid
IS dat er in 1984 voor 35.908 dagen
sindikaal verlof werd toegekend
wat overeenkomt met een voltijdse
afwezigheid van 142 personeelsleden. Tegen 1982 ook een stijging
In een eerste faze zouden een
met 17%!
aantal pilootprojekten worden opET jaarverslag van de Nationale Bank 1985 is zopas verschegestart. Oudenaarde zou als eerste
nen. Traditiegetrouw bevat dit verslag een mooie verzameregionaal kantoor worden uitgeling wetenswaardigheden.
bouwd. Verder wordt voogesteld te
Enkele voorbeelden:
Antwerpen het meest moderne
* De overheidskomsumptie bedraag 18 % van het BNP tegenopostsorteercentrum van Europa te
Als eerste aktie wijst het studiever 14 % begin de jaren '70.
bouwen, later gevolgd door Charbureau op de noodzaak van een
* De gezinnen verbruiken 65% van het BNP tegenover 60 % in
leroi. De verdienste van het rapport
gevoelige verbetering van de kwade jaren '70.
bestaat er in dat een visie wordt opliteit en snelheid van de dienstver* De brutokapitaalvorming (investeringen) slorpten nog slechts
gebouwd en de weg getoond om
lening. Konkreet wordt voorgesteld
15 procent op (8 % voor de vennootschappen) tegenover 21,5 %
tot een renderend overheidsbedrijf
dat alle geposte zendinen s'andetn de penode 70-73.
te komen, aangepast aan de huidirendaags hun bestemming moeten
* De gereserveerde winsten, dus ook het beschikbaar inkomen
ge behoeften.
bereiken, zaterdag inbegrepen. De
van de vennootschappen zijn nominaal met 17 procent gestegen
dagbladen zouden voor 8 uur moeof het dubbel van 1094.
Er blijven echter veel vraagteten bedeeld zijn en alle firma's zou* Het inkomen van partlkulieren daalde m 1985 met 1,7 punt van
kens waarop we later wellicht kunden hun post voor 9 uur moeten
het BNP,
nen terugkomen na de bespreking
ontvangen. Verder wordt in de stu' tn de Europese gemeenschap namen de overheidsuitgaven af
van het rapport in de kommissie
die voorgesteld dat de post zich
in procent van het BNP van 49,2 naar 48,6 %. In ons land bleet
van Kamer en Senaat. Wellicht zulzou toeleggen op de snelle bededtt
60 %.
len daar een aantal bijkomende opling van kleine pakjes die minstens
* Oe fiskale en paraf iskale druk nam in de EG af van 42,3 tot 41,9
helderingen verstrekt worden.
tweemaal zouden moeten aange% van het BNP Bij ons steeg deze belastingsdruk van 47.2 naar
boden worden in geval van afwe47,6 %.
Wij hopen dat de modernisering
zigheid. Ook de spoedbesteilingen
* In Europa nam het overheidstekort gemiddeld af van 4,9 tot 4,6
van het postbedrijf kan doorgevormen blijkbaar een braakliggend
% van het BNP terwijl het in ons land opnieuw steeg tot... 12 % !
voerd worden gekoppeld aan een
terrein. Voorgesteld wordt spoedbetere, uitgebreidere, én rendabebesteilingen te bedelen tot 21 uur
le dienstverlening zodanig dat er
Verder wordt er gesuggereerd de
een minimum aan afvloeiingen nopostbussen het laatst te lichten
dig zullen zijn.
rond 19 uur. De openingsuren van

Slechts
5 sorteercentra

Goed om weten!

Betere
dienstverlening

H

Pilootprojekten

Tegengestelde
groeivoorspellingen
het jongste nummer van het
INmaandblad
van de Generale
Bank wordt voor 1986 slechts een
ekonomische groei voorspeld van
1,2%.
Deze groeivooruitzichten zijn
veel lager dan het Europees gemiddelde dat voor 1986 op 1,5%
van het BNP wordt geraamd. Opmerkelijk is dat de Generale Bank
deze lage groei zelf nog als overschat bestempelt. Eerder had de
Kredietbank reeds een groei vooropgesteld voor 1986 van 0,8%
waarbij wel rekening werd gehouden met het noodzakelijk besparingsprogramma.
Het planbureau publiceerde eveneens zijn vooruitzichten voor
1987-1990 waarbij een jaarlijkse
groei van het BNP wordt vooropgesteld van 2 tot 3% vanaf 1987
onder weliswaar zeer restriktieve
veronderstellingen inzake het
inkomens- en begrotingsbeleid.
Alleen de toekomst zal ons kunnen leren welke voorspellingen
juist waren. Dat men voorzichtig
moet zijn met voorspellingen is
sinds land bekend. De KB voorspelde voor 1985 een groei van
1,8%, de realiteit leert ons dat het
slechts de helft werd namelijk 0,9%
(jaarverslag Nationale Bank).

Handel met
Duitsland daalt
U E T tekort op onze handelsba• • lans is het afgelopen jaar opgelopen van 5 miljard tot 9 miljard
per maand. Dit is ongetwijfeld de
meest spektakulaire verslechtering
tijdens het afgelopen jaar. De enige uitleg die hiervoor kan gegeven
worden is onze verslechterde konkurrentiepositie tegenover WestDuitsland en Nederland. Opmerkelijk hierbij is dat VU-senator André
Geens reeds waarschuwde voor
deze negatieve evolutie tijdens de
bespreking van de regeringsverklaring.
Het handelstekort met Nederland is nu ook opgelopen tot 12,7
miljard per maand.
Uit de recentste cijfers blijkt dat
Frankrijk nu de belangrijkste klant
IS geworden voor West-Duitsland
van de Belgisch-Luxemburgse
Ekonomische unie (BLEU) met 50
miljard per maand. Ais leverancier
blijft West-Duitsland echter veruit
op kop met 58 miljard per maand
gevolgd door Nederland met 50,2
miljard en Frankrijk met 41,5
miljard
Het vroeger tekort op de handelsbalans met de VS is van 1 miljard per maand m 1985 omgeslagen in een overschot van 1 miljard
per maand.
Het valt af te wachten of de daling van de dollarkoers deze positieve handelsbalans met de VS m
1986 zal kunnen bestendigen!
Globaal genomen is het overschot op onze handelsbalans m de
sektor van ntet-energetisch produkten in 1985 gedaald van 38,8
miljard in december 84 tot 32,1 miljard in 1985. Hieruit blijkt dat de zo
vaak geprezen verbetering van
de handelsbalans van de BLEU
gestopt IS
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VU'fraktie:

„Martens VI weet niet,
durft niet of kan niet!"
Dinsdag begonnen de kamerleden aan het plenair debat over de volmachtenwet. Volgende week, omstreeks deze tijd, moet het afgelopen zijn. Algemeen wordt
verwacht dat de meerderheidspartijen zullen ja-knikken, al is het dan met de dood
in het hart.
Maar hiermede is de kous niet af. De Senaat moet het hele werk nog eens overdoen, in kommissie en plenair. Een iota zal de Hoge Vergadering wel niet mogen
wijzigen, maar dan nog zal het Pasen zijn eer de regering echt aan de slag kan.
OCHTANS had Martens VI,
aldus Hugo Schiltz, reeds
heel wat verder kunnen
staan. Het is zeker niet de Kamer
die tijd verloren heeft. „Rekening
houdend met de periodes die voorbehouden zijn aan de Raden - gevolg van het dwaze dubbele mandaat - zal de Kamer sneller gewerkt
hebben dan de regering. Tussen
de dag van de verkiezingen en de
neerlegging van het volmachtenwetsontwerp verliepen niet minder
dan dertien weken."
Het Antwerps kamerlid verzette
zich fel tegen de kampanje die
thans tegen de parlementaire instellingen wordt gevoerd. Hierbij
wordt steeds een beeld opgehangen van een regering die wel wil,
maar helaas door het parlement
gehinderd wordt. Is het echter in
werkelijkheid niet eerder de onzekerheid en de verdeeldheid van de
regering die de vertraging veroorzaken in het beleid?
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Tegenover de vraag naar volmachten heeft voorzitter Jaa/c Gabriels namens zijn fraktie steeds
beklemtoond dat de enig juiste demokratische refleks in moeilijke tijden de versterking van het parlement is. ,,Geen volmachten maar
een sterkere demokratie."

,Ooit van Geens I! gehoord f'

H. Schiltz: „Geen volmachten,
maar een sterkere demokratie".

ren van de federalistische dimensie bij de uitoefening van de
volmachten en tot slot het vrijwaren
van het sociale stelsel dat geldt
voor de jongeren en in het bijzonder de schoolverlaters.

Wezenlijk
dezelfde
Volgens de drie VU-kommissieleden — Hugo Schiltz, Jaak Gabriels en Willy Desaeyere—is Martens er niet in geslaagd aan te tonen dat de toestand in België
wezenlijk anders is dan in de rest
van West-Europa. Nochtans is er in
de ons omringende landen geen
sprake van volmachten I

Alleen op het vlak van de overheidsfinanciën
vertoont de krisis bij
Radftsaaf* vs^et |e wel. ^^^- ',
ons een ander patroon. Ondanks
nasr^lln Inzfehtehororhs^jfut» -,
t«wr&^éidhi^b^<te\^aaBTïae > vier jaar Martens V en twee
Haad^ëden h ^ t^t^m. T<^e« '-g. volmachten-periodes is de toer©« iw 4e pers kregen de pri-; % stand hier totaal uit de hand gelomeur. Volgens de LöBöurgerr? pen. Is het in dit verband niet tekenend dat thans volmachten worden
zou dfêjepdmaureclTter^ec^i» "gevraagd om het spaarplan van
een pereoó^i|l{ bi^ijeJen van;,
1984 uit te voeren ?
hetXfitons fegeerakfeoord^iln'.V
Zo sprak hi|zfch ookeensutt '•
ovwhet fot vanKS. Wijvortó nameliik dat besl een soort Ganr}^'^ zou Ingehwyrd worden.
Mier trad vaarïStter CSeehS zelf
op als scheidsrechter: 't «®s
slechts ©en peJ^oohtifke noot!
Zie 20, dit 2a|n tot i:f^ \^'^&n
zowat de hefdendaden van de
nfeuwe Vlaamse regering. Oe
erjtge plaats waar ze echt voelbaar is, is Sjnt-Oenijs-Westrem.
Daar worden nieuw© hallen gebouwd voor Randers' Technology, Met enorme verkeersopstoppingen tot gevolg

Sterkere
demokratie

Hij bood dan ook een akkoord
^an tussen de frakties, om soliede
procedure-afspraken te maken teneinde een snellere behandeling
van belangrijke regeringsontwerpen te waarborgen en op deze wijze aan te tonen dat er eigenlijk

geen volmachten nodig zijn. De
oproep van de fral<tlevoorzitter
kreeg weinig respons. Toch hield
de VU zichzelf aan haar principiële stelling en spitste zij haar amendementen toe op wat zij hoe dan
ook als noodzakelijke verbeteringen beschouwde. In eerste instantie was dit de betere vrijwaring van
de inspraak- en kontrolemogeiijkheden van het parlement, vervolgens het opleggen en herwaarde-

Maar ook diJ sluit go«d aan bij
de titel „ ' t Is af persoonli}k'', I n
d« geval tot meerdere eer en
glorie van voor2itter Geens.

Telkens wanneer gevraagd werd
naar een verduidelijking van de beleidsdoeleinden en de aan te wenden middelen, hulde de regering
zich in stilzwijgen. Vooral inzake de
openbare financiën en de nationale
sektoren bleef zij doof en stom.
Voor een aantal domeinen van het
beleid gaat het dan ook om zuivere blanco-volmachten.
Voor de VU-fraktie duldt het
niet de minste twijfel: de regering bewijst niet dat zij volmachten nodig heeft, zegt niet waarvoor en hoe zij deze machten zal
gebruiken. Zij weet niet wat te
zeggen, zij durft het niet te zeggen of zij kan het nret zeggen. In
de drie gevallen houdt zij dan ook
het beleid liefst binnenkamer.
Want dit onvermogen mag niet
blijken!

SENAAT
Aanpak
krisis vergt
strukturen
Sedert lang is het voor velen duidelijk dat de staatshervorming van
1980 slechts een fase kan zijn in de
evolutie naar zelfbestuur voor de
gemeenschappen. De grote verschillen in denk- en leefpatronen
blijven leiden tot verlammende tegenstellingen en eindeloos getwist.
Het niet konsekwent erkennen
van de totaal verschillende aard en
gerichtheid van beide volkeren binnen eenzelfde staatsverband heeft
tot gevolg dat we ons thans — met
de problemen van een wereldwijde J. Bomers: „Slechts een fase naar
ekonomische krisis als ekstra be- het maksimaal vergelijk: zelflasting — moeten behelpen met
bestuur!"
kreupele staatsstrukturen.

Geen eindpunt
De pacifikatle In dit land en meteen de efficiënte aanpak van de
ekonomische dossiers zijn slechts
mogelijk wanneer men eindelijk de
geschikte strukturen schept. In afwachting van een definitieve

„staatsvorming" langs de grondwet wil Jcx)S Bomers hieraan werken door aanpassing van de staatshervorming van 1980.
Aldus legde hij een uitgebreid
wetsvoorstel ter bespreking dat de
bevoegdheden van gewesten en
gemeenschappen in een grote mate verruimt. Alle ekonomische ma-

teries, de grote openbare werken
en het openbaar vervoer worden
onttrokken aan de centrale betutteling. De internationale kontakten
die hieraan raken, worden eveneens volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen geplaatst. Verder wil de Mechelse senator uiteraard dat
Vlaanderen de bevoegdheid verwerft om de sociale gevolgen van
de oorlogsgebeurtenissen, de
repressie- en epuratiewetgeving,
op te vangen.
Joos Somers is er zich van bewust dat de beoogde bevoegdheidsuitbreiding moet gepaard
gaan met een verbreding van de financiële middelen en de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen. Hiertoe diende hij een
tweede wetsvoorstel in.
Beide initiatieven moeten een
eind maken aan het huidig,,touwtrekken" dat veel tijd, energie en
geld laat verloren gaan. Maar, aldus Joos Somers, ,,we beschouwen deze wetsvoorstellen niet als
een eindpunt in de groei naar
zelfstandigheid. Voor ons zijn ze
slechts een fase in een evolutie.
We willen een maksimaal vergelijk:
zelfbestuur".

VLAAMSE RAAD
Een eigen
Vlaamse „Bib"
Opnieuw tracht de VU-fraktie te
komen tot de oprichting van een
Nationale Biblioteek van Vlaanderen. De initiatiefnemers André De
Beul, Jan Caudron en Luk Vanhorenbeek hernannen hun voorstel
van dekreet, dat tijdens de voorbije legislatuur in de kommissiesluis
bleef vaststeken.
De intentie van een eigen Vlaamse nationale biblioteek is helemaal
niet gek. Heel wat andere landen
met meerdere kultuurgemeenschappen beschikken sedert lang

over een biblioteek met wettelijk
depot per gemeenschap.

Professioneel
De drie VU-raadsleden vinden
verder dat België op het gebied van
het wettelijk depot achternahinkt
op bijna alle Europese landen en
op de eigen staatshervorming. Als
belangrijke groeipool van de boekdrukkunst is het bovendien meer
dan historisch verantwoord dat
Vlaanderen een eigen biblioteek
krijgt. Als stad van Plantijn en gezien de bestaande voorzieningen
kan best Antwerpen dienst doen
als vestigingsplaats.

PARLEMENIAIRE

Sn^OKKEIS
Vlaamse Raadszitting van
DEvorige
week was in eerste
instantie bedoeld voor de goedkeuring van de eigen werkingsbegroting voor 1985. Fraktievoorzitter
Hugo Schiltz maakte van de gelegenheid gebruik om te wijzen op
het „potsierlijke" van het dubbel
mandaat.
werd de Vaste NationaVERDER
le Kultuurpaktkommissie s a mengesteld. Namens de VU werd
de gewezen Leuvense senator
Rob Vandezande voorgedragen
als effektief lid.
enige interpellatie kwam van
DEAndré
De Beul. Hij wees de
Gemeenschapsminister van Kul-

tuur op het feit dat de enkele besluiten tot bescherming van een monument of landschap allerlei bepalingen bevatten die de bescherming
zelf ondergraven. Heel konkreet
verwees hij naar het besluit dat de
oude Dender moet beschermen.

waren er een aanTENSLOTTE
tal mondelinge vragen, voor—
namelijk van VU-signatuur. Aldus
kaartte Nelly Maes het probleem
van de lozing van gipsafval in de
Schelde aan en Oktaaf Meyntjens
de vertraging in de uitreiking van
eksploitatievergunningen. André
De Beul van zijn kant had het over
de vzw Vlaanderen Anders en de
afzetting van een gemeenteambtenaar te Schilde.

A. De Beul: „Eigen bib historisch
verantwoord".
Tot op heden is het zo, dat bij de
Koninklijke Biblioteek één eksemplaar van elke publikatie wordt gedeponeerd. Heel wat Vlaamse uitgeverijtjes ontsnappen hier aan.
„Vergelijkend met de andere Europese landen getuigt dit van een
miskenning van de kunst en het belang, inzake de ontvoogding van de
mens, van elke publikatie." De auteurs achten het noodzakelijk dat
Vlaanderen over een eigen wettelijk depot beschikt waarbij negen
eksemplaren worden bewaard in
de Nationale Biblioteek en elke
Vlaamse universiteit een eksemplaar kan krijgen voor haar eigen
„bib".

Werk voor
de jongeren
Eind 1985 waren er bijna 82.000 werklozen tewerl<gesteld in de zogenaamde „alterpatieve arbeidscircuits"(BTK, DACen tewerkgestelde werklozen), waarvan meer dan 45.000 in Vlaanderen.
De voorbije maand is er onrust ontstaan over de
maatregelen die de regering voorbereidt om deze circuits te beperken. Op 6 februari ondervroegen wij minister Hansenne hierover.
E lonen van al deze BTK'ers,
DAC'ers en tewerkgestelde
werklozen worden geheel
of gedeeltelijk betaald door het ministerie van Arbeid. Velen werken
bij gemeenten en OCMW's, maar
ook andere openbare besturen en
parastatalen gebruiken deze
,,goedkope" vormvan arbeid. Vele BTK- en DAC-projekten lopen in
het brede maatschappelijke werk
(socio-kultureel, welzijnswerk,
enz.)

D

Regelmatig noemden we deze
arbeidscircuits ,,nep-statuten". De
betrokkenen zelf zitten in een onzekere sociale situatie, de overheid
gebruikt de statuten om de jeugdwerkloosheid ten dele te kamoefleren en in vele gevallen hebben ze
een averechts effekt: ze leveren de
werkgevers goedkope krachten en
maken aldus vaste arbeidsplaatsen overbodig. Op die wijze gaan
kansen teloor om voor onze jongeren een realistisch-behoorlijke toekomst op te bouwen.
Toch kan niet ontkend dat deze
vooral jonge werklozen een belangrijke tiijdrage leveren in het breed
maatschappelijk werk, dat in zijn
vaste tewerkstelling reeds zwaar
werd getroffen. Thans heerst grote onrust in deze sektor omdat de
regering blijkbaar zinnens is zwaar
te snoeien in de alternatieve arbeidscircuits. Een duizendtal BTKen DAC-projekten liggen sedert oktober '85 op goedkeuring te wachten en 529 goedgekeurde BTKprojekten wachten op de nodige
kredieten. De verlenging van het
sisteem van tewerkgestelde werklozen werd dit jaar alvast beperkt
tot 31 maart in plaats van tot op het
einde van het jaar, zoals voordien.
De Belgische Vereniging van
Steden en Gemeenten uitte haar
ongerustheid, want deze vormen
van tewerkstelling maken eenderde van het gemeentelijk perso-

Johan Bauwens

neelsbestand uit. Het pluralistisch
overleg Welzijnswerk liet een noodsignaal horen vanuit de welzijnssektor.
Op onze vraag in de Kamer antwoordde minister Hansenne dat er
aan de statuten niets wordt gewijzigd, maar dat de begroting moet
afgewacht worden om de beschikbare kredieten te kennen.
Nep-statuut of niet: zolang er
geen betere oplossing wordt gevonden, dient de tewerkstelling in
deze statuten minstens op het huidige peil gehandhaafd. Het wordt
ondertussen hoog tijd dat een harmonisch statuut uitgebouwd wordt
voor deze tewerkstelling. Onverwijld moet de VU het tewerkstellingsplan van Van Ooteghem doorduwen.
Johan Sauwens,
VU-Kamerlid.

Bij wijze van besluit bepleiten De
Beul, Caudron en Vanhorenbeek
dat de Vlaamse Nationale Biblioteek opgevat wordt in een geest
van openheid en bescherming van
alle ideologische en filosofische
strekkingen. „De Vlaamse Gemeenschap moet bereid zijn haar
eigen intellektueel patrimonium op
een professionele wijze ter hand te
nemen".
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VU protesteert, ook ter plaatse

België, een
franstalig land...
Maandag startte in Parijs de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van,,landen die het gebruik van het f rans gemeenschappelijk hebben''. Ook
België nam daar aan deel! En alsof dit nog niet erg genoeg was trok eerste minister Wilfried Martens — tof
nader order nog steeds van Vlaamse komaf—zélf naar
de Franse hoofdstad.
Hij werd daar begroet door president Mitterrand... en
door boze Vlaams-nationalisten.
^AT de franstaligen uit de hele wereld een konferentie
organiseren is natuurlijk
hun goed recht en kan nuttig zijn.
De akties van zowel het Taal-AktieKomitee als van de Volksunie zijn
dus helemaal niet tegen deze bijeenkomst gericht. Bovendien is het
niet meer dan normaal dat de voorzitter van de franstalige gemeenschapsregenng, Philippe Monfils,
aan deze vergadering deelneemt.
Maar dat de premier van Belgiè, tot
overmaat van ramp een Vlaming,
daarheen gaat is volkomen onbegrijpelijk. Dergelijke vernedering
vraagt om een gevatte reaktie.
Het IS trouwens opvallend dat
Zwitserland — waar Frans nochtans één van de officiële talen is —
én Algerije geweigerd hebben naar
deze bijeenkomst te gaan. Algerije motiveerde zijn afwezigheid met
op te merken dat hun land al genoeg geleden had onder het Franse imperialisme...
Want door deze Belgische deelname (met Martens op kop) wordt
in het buitenland de indruk versterkt alsof België een franstalig
land zou zijn. Daar waar 6 0 % van
de inwoners nederlands spreken.

Open brief
Reeds op 3 januari van dit jaar
stelde VU-voorzitter Vic Anciaux
een vraag omtrent de deelname
van België aan deze franstalige topontmoeting. „Hoe is het mogelijk
dat de regering van België, waar de
Vlaamse gemeenschap numeriek
de meerderheid uitmaakt, het
grootste deel van de Staatsin-

komsten levert en ruim betaalt voor
de sociale en ekonomische welvaart van de franssprekende Waalse landgenoten, ertoe besluit deel
te nemen aan een internationale
konferentie, die tot doel heeft „de
verdediging en de uitstraling van
de franse taal en kuituur in de v/ereld"? Hierop volgde, zoals zo
vaak, een ontwijkend antwoord van
de premier.
Vorige week schreef VU-senator
Toon van Overstraeten, als lid van
de franstalige groep van de Belgische Senaat, een merkwaardige
,,open brief" aan de Franse president Mitterrand. Ook Van Overstraeten wijst op het feit dat België
een drietalig land is, met een meerderheid van Vlamingen. „Uwuitnodiging aan gans België en de aanwezigheid van de Belgische eersteminister op de topkonferentie
dreigt in Frankrijk en de wereld het
beeld te doen ontstaan of te
bestendigen van een België dat
louter franstalig is. Dit wekt in
Vlaanderen groot ongenoegen. Zoals U wel zal begrijpen is dit ongenoegen niet van aard om het
respekt voor en de uitstraling van
de Franse kuituur in Vlaanderen te
bevorderen", aldus de in hetWaalse Nijvel verkozen VU-senator.
Die tevens begrip opbrengt voor
de misnoegdheid van de franstaligen in België. In hun Raad en Exekutieve beschikken zij immers over
soevereine organen met nationale
en internationale rechtspersoonlijkheid, en met een eksklusieve bevoegdheid. Hun aspiratie om hun
gelaat aan de wereld te tonen en
om op tiet internationale forum aan

Enkele tientallen TAK-leden en de VU-parlementsleden Luyten en Kuijpers ontrolden zaterdag voor de ingang van het gebouw, waar de konferentie van franssprekende landen plaatsgreep, een voor zichzelf sprekend spandoek.
(foto Fik)
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te treden zonder de voogdij van de
meertalige Belgische centrale organen is niet alleen begrijpelijk,
maar volkomen logisch en gewettigd.

Ter plekke
,, Daar tegen in te gaan zoals geschied IS door uw uitnodiging,
geachte heer President, en de
beantwoording ervan door de
Vlaamse eerste-minister, is van
aard om schade te berokkenen aan
de ,,espace francophone". Met

Maandagochtend vertrokken vier VU-mandatanssen vanop het Brusselse
Barrikadenplein naar Parijs om persoonlijk aan Martens duidelijk te maken dat de nationalisten zijn aanwezigheid echt te gortig vinden De vier
moedigen waren Walter Luyten, Oktaaf Meyntjens, Nelly Maes en Hugo
Coveliers.

Een Frans
Gemenebest ?

land" en ,,La Belgique n'est pas
encore latine... I" maakte het opzet
duidelijk. Onder het zingen van ons
volkslied werd zelfs een afvaardiging van Vlamingen ontvangen.
Wat nogal wat manifestanten deed
opmerken dat men in de Franse
hoofdstad blijkbaar zonder moeilijkheden een leeuwevlag kan ontrollen, terwijl dit in de eigenste
hoofdstad doorgaans eindigt met
arrestaties.

D& VU-Eumpartementsfeden WiiiyKuijpersen
Jaak Vandemeafebroucke tiUen de hete zaak van
de Belgische dmitmme aan ée Konferentie van
franstaiige landen cp Baropees viak, in een omstmK^bê^.^mthetOmde^ientnsm van Vlamn- Slagen en
se Verenigingen (OW} zetten zij hun standpunt 'n ontwrichte duim
uiteen en. vragen mj van de niet-partijpolitieke Maandagochtend reisde dan
eens een groep van VUVlaamse Beweging een stellingname terzake.'nog
parlementsleden naar Parijs. UiteuyPËPiSef)Van€ter«e«- se reohtepositie in iraerrsatlolebroucke örenges een na^ vertjafiö niet Ijevorderen.
historischovei^ht v^ta
fn een orttwe»i> van resoliaie
s^iertef poglngea vartdè .jpTm- verzoeken K«i|p«5 en Vandee8é"omVlaafleten®jteaRnffi«e* meuii^rouclce het Etutpee^
ren. Tevens wijzen zi| arop tiai ï^tftemi^eenBÉceureRdehou*
üiigerekend Ffankrijk m 0^ <8ngj8tafttónöBien, gezisrj o.m,
v&midAg de tsdm^m sfm &^ <fe met aasbev^lngen mzake
ftmise^^pi «ïlkenreö»ten ass^
«tÊKtt^enzenoBd«r<l«ii*| „W0 §mni^fi& Umé Ni^akkoorden
vaft ówemü&r 1984 en geaen
<tebeafo(töï vande Em&eKmferenUe <ter rs^Io's. In éïïvoorstef iai resolutfe lezen wii o.a.;
msB^jsssmbv, <te^gemsFé^ ,>/M ÊaropesÊ® Pwriement cofdetÊta^dezeKmferem^een
Amerika 0n 40 Fmnêr acbtei^00kie „AiMtiee franc&lse"-uUgaye èï met n&oan. Zo zt^mxts t>^m&^ vm kotenieS^edhhmsÈier, w^daEufo4en n&ast fieze van de Voete- pe$ef^mmksm0pt»l?skfemmmsertde S^ta^x^m Vfmm- éekiMureleendeonormc^eh
iQm... h8tFrms0g^mmi>0$t ^eitheidvan iederiméeendeen efe Huidige mg0ritt^koai(&0mokraüscfw intemettonaie satmMtetr'.
mertwerklng waartttg ie, en
meentdath&tepjse^en vaneen
franstalig Gemen^^est de EuAlleen eerbied
ropese èenwensohap in haar
Vlaa«<fóren heeft verre van vferetdsamenwerkfng nietdhnt
eeoetgeftgezfehtio devïef^ö. en zetfs een nieuwe kdontate
Dii schaadt o(ae ^tteeoscti^^ afhankef^kheid mn een asntat
ledere dag. De deeNÉWtse aan ontwïkkeiingstanden bevOf'
deze Francité-fopzatdeVlaam- dert "

K

dank voor uw aandacht", besluit de
partijdirekteur.
Ook zijn kollega VU-senator Walter Luyten interpelleerde premier
Martens. In onze vorige editie gaf
Luyten trouwens ongezouten zijn
mening over het gedrag van de
eerste minister. ,,Wie weet krijgt
Martens nu het,, legion d 'honneur''
van Mitterrand. Ééntje zal er ondertussen met meer bij zijn om in dit
rijtje te staan, baby Doe Duvalier.
Dit andere sieraad van de Franse
cultuur IS ijlings op de vlucht moeten slaan voor de woede van zijn
volk. Met Martens is het spijtig ge-

noeg nog niet zo ver", schreef Walter Luyten.
Maar daar liet Luyten het niet bij.
Samen met een 50-tal leden van
het Taal-Aktie-Komitee en VUEuroparlementslid Willy Kuijpers
trok hij za.terdag naar Parijs Deze
delegatie ging naar de Belgische
ambassade, maar werd niet ontvangen. Vandaar stapten zij onder
zware politiebegeleiding naar het
internationaal kongrescentrum
waar reeds heel wat ministers present waren. Een groot spandoek
met ,,België is geen franstalig

raard Walter Luyten, maar ook senator Oktaaf Meyntjens evenals de
kamerleden Nelly Maes en Hugo
Coveliers. Zij werden echter niet zo
vriendelijk bejegend.
De VU-mandatarissen wilden
hun visie toelichten op een perskonferentie precies in het kongressenpaleis waar de gewraakte topontmoeting doorging. Dit werd
hen verhinderd. Zelfs het staan kijken en wachten aan de dranghekkens voor de ingang van het gebouw werd niet gedoogd: de VUers kregen de aanmaning binnen
vijf minuten de plaat te poetsen.
Toen zij daaraan geen gevolg gaven en integendeel een leeuwevlag
en spandoek ontvouwden werd er
gedrumd, geroepen en vielen er rake klappen. De ordehanhavers timmerden er aardig op los alsof het
vervaarlijke terroristen betrof. Kamerlid Nelly Maes hield er zelfs een
lelijl^ ontwrichte duim aan over.
De Vlaams-nationalisten werden
verplicht ,,te cirkuleren", wat zij
ook deden tot in een koffiehuisje
vlakbij de plaats waar Martens
moest passeren. Prompt werd een
heel kordon strijdkrachten voor deze brasserie geposteerd. En toen
de vier parlementsleden naar de
Belgische Ambassade trokken
werden zij diskreet-opvallend gevolgd door de geheime politie.
Wanneer bleek dat na 20 minuten niemand de deur van de Ambassade kwam openen kroop Walter Luyten zowaar op het hekken .
waarna de poort onmiddellijk openzwaaide Aan het ambassadepersoneel werd een dossier overhandigd waarin de motivering van de
hele aktie stond. Ten behoeve van
de internationale pers werd tot slot
— nota bene vanuit de Ambassade — een kommuniqué verspreid.
Pas toen de wagen van senator
Meyntjens de lichtstad verliet haakte ook de geheime politie af. Om 21
uur arriveerden de vier moedigen
in onze hoofdstad.
(pvdd)

M^
„Zachte dood" als
verkiezingsthema ?
Er heerst een stevige mate van verlegenheid in de
Nederlandse politiek. De ontwikkelingen rond het veelbesproken onderwerp van de euthanasie („het verlossen van een doodzieke patiënt uit zijn lijden'') kunnen
ertoe voeren dat bij de verkiezingen van melde,,zachte
dood" een thema van belang wordt.
lUTHANASIE, met name in
aktieve vorm, dus door een
bepaalde ingreep van een
arts, is ool< in Nederland strafbaar.
Toch gebeurt het dagelijks in ziekenhuizen, naar schatting zesduizend keer per jaar, en in de meeste
gevallen met toestemming van nabestaanden die het langdurige lijden van een dierbare niet langer
kunnen aanzien.
Sclechts een hoogst enkele
maal moet een betreffende dokter
zich voor de rechter verantwoorden. Geen wonder, want niet meer
dan 1 ten honderd van de artsen
die euthanasie plegen, vult naar
waarheid de vereiste overlijdensverklaring in.

Hogere drempel
Een gerichte kontrole bestaat
dus met, en het is te begrijpen dat
er een algemene wens leeft om tot
wetgeving inzake euthanasie te komen. ,,Het is absoluut noodzakelijk", we horen het eerste-minister
Lubbers afgelopen zomer nog zeggen. Op dat moment lag er in Den
Haag al een initiatief-wetsvoorstel,
afkomstig van D66, waarin wordt
voorgesteld om euthanasie niet
strafbaar te stellen als het een zieke betreft die in een uitzichtloze
noodsituatie verkeert. Zowel de liberale regeringspartij als de socialisten konden zich vinden in deze
opvatting van de Demokraten 66.
Maar het CDA wenst een hoge-

re drempel dan de inderdaad
enigszins schimmige uitzichtloze
noodsituatie. Die hogere drempel
vonden de kristendemokraten de
afgelopen week in het begrip konkrete doodsverwachting, een uitdrukking die overiens óók niet overloopt van duidelijkheid.
De CDA-ministers — met in het
achterhoofd de uitslagen van tal
van enquêtes waaruit algemeen
veel begrip naar voren komt voor
het meewerken aan de zachte
dood—waagden zich met aan een
eigen wetsontwerp, maar formuleerde, samen met hun VVDkollega's een proeve van een ontwerp, feitelijk niet meer dan een
diskussiestuk.
Waarmee de situatie ontstond
dat de proeve van de kristenliberale regering het moet opnemen tegen het D 66-wetsontwerp
dat de volledige steun geniet van
de liberale Kamerfraktie. Met als pikante noot dat de CDAKamerfraktie mets wil weten van de
regerings-proeve omdat de strekking daarvan in strijd zou zijn met
het CDA-verkiezingsprogramma!
Een warrige toestand dus, waarbij voorlopig geen van de betrokkenen van wijken wil weten. De voorzitter van de liberale fraktie in de
Senaat heeft zijn partij zelfs al opgeroepen om niet te bezwijken onder de druk van het CDA: ,,We
moeten verder gaan met D66".

komende maanden. Het is immers
niet denkbeeldig dat CDA en VVD
eikaars betrouwbaarheid gaan afmeten naar de wederzijdse standpunten over euthanasie I En dat allemaal omdat het CDA er huiverig
voor is om m een wet heel eenvoudig alle waarborgen te regelen die
eventueel misbruik van euthanasie
kunnen voorkomen.
Zeker, het is zoals alle zaken van

i#

m

leven en dood een gevoelig onderwerp. Maar als het over strafbaarheid van een arts gaat, zou men
zich beter spiegelen aan de woorden van een der bekendste Nederlanseziekenhuis-dominees:,,Euthanasie, omringd met alle medi-
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sche, juridische en morele
waarborgen, is een vorm van hulpverlening die respekt verdient. Er is
m dat geval geen sprake van een
slachtoffer, dus kan er ook niemand aangeklaagd worden".
(jeeveedee)
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L. Verfaille bekijken de
Somalië is een der 10 armste ontwikkelingslanden.
apparatuur van
Het herbergt bovendien — op een bevolking van ± 5
de radiologiekamer.
miljoen inwoners — het tweede grootste aantal vluchtelingen (± 1 miljoen) ter wereld.
,,vergeten probleem" der vluchteAllen ontvluchtten zij het diktatoriale Menghistu- lingen in de Hoorn van Afrika kan
regime van Ethiopië. Tijdens een verkenningsreis stelde hiervoor terecht op de DosfelZaal Jeugdklub
Willy Kuijpers, lid van het Europees Parlement, vast hoeinformatieavond.
,,De Pomp", Mechelsesteenweg
er praktisch iedere medische apparatuur voor de ver- 553 te 3020 Herent op vrijdagavond 28 maart 1986 om 20 u.
zorging van de vluchtelingen ontbreekt.
ERUG in Vlaanderen werd
dan ook vlug een hulpprojekt met het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) opgezet.

T

Schenking
In de gemeente Herent immers
wordt het St.-Jozefziekenhuis om-

gebouwd tot het ,,Betlehem"rustoord De betrokken kloostergemeenschap schonk aan dit VICprojekt een groot deel van de ziekenhuisinrichting. Zo zal binnenkort Somalië beschikken over een
uitstekende operatie-, radiologieen sterilisatie-eenheid
Wie meer wil weten over het

Willy Kuijpers, lid van het Europees Parlement en Mohamed Hassan, voorzitter van het Somalisch
Hulpkomitee worden door Mark
Van Dommele, redakteurvan ,,De
Wereld Morgen" hierover ondervraagd. Twee videofilms worden bij
die gelegenheid getoond Ook de
VNOS-uitzending van 27 februari
handelt over dit probleem dat ons
met onberoerd kan laten.
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D Ned. 2 - 20.45
Nailed, muziek van Beethoven
D Ned. 2 - 21 35
Een reis naar het einde van de nacht,
over L.F Celine.

^^i»*-^--

Donderdag 27 feb. Zaterdag 22 febr.
D BRT1 - 16.00

Van dag
tot dag
Zaterdag 22 feb.
D BRT1 - 16.10
Mejuffrouw Jones en de duivel, film
D BRT1 - 18.00
Tik tal< en Pions, de geldte Itiltker
D BRT1 • 18.10
H/leriina, serie
D BRT1 - 18.35
De kieinste zwerver, serie
D BRT1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
D BRT1 - 20.20
Terloops, info
D BRT1 - 21.05
Camille, film
n BRT1 - 22.40
Sport op zaterdag
D BRT2 - 16 00
E.K. Zaalatietiek te IMadrid
D Ned. 1 - 16.00
Tineke, praatshow
D Ned. 1 - 20.28
IMiami vice, serie
D Ned. 1 • 21.15
Verona, satire
D Ned. 1 - 21 40
Nederland muziekland, shiow
n Ned 1 - 2310
The twiiigiit zone, serie
n Ned. 2 - 20.05
Oh, Lorü, romantische muziel<
• Ned. 2 - 20.55
Cheers, serie
D Ned. 2 - 21 55
Profiel, van journalist Louis Frequin
D Ned 2 - 22.40
Studio sport
D Ned. 2 • 23.10
The master of Ballantrae, film

Zondag 23 feb.
D BRT1 - 11.00
Konfrontatie, debat
D BRT1 - 12.00
Voor boer en tuinder, info
D BRT1 - 14.30
Handel en wandel, info
n BRT1 - 15.00
Kwizien, kooktip
D BRT1 - 15.20
De prinses op de erwt, jeugdfilm
D BRT1 • 16.45
Met voorbedachten rade, misdaadserie
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Liegebeest
D BRT1 • 18.20
Van Pool tot Evenaar, kwis
D BRT1 - 20.35
Het pleintje, serie
D BRT1 - 21.25
Cinemanie, fllmkwis
D BRT2 - 16.00
E.K.-Zaalatletiek te Madrid
n Ned. 1 - 17.00
De beste Muppetshows
D Ned. 1 - 17.35
Brandpunt, Info
D Ned. 1 - 19.20
Battlestar Galactica, SF-serie
D Ned. 1 - 20.10
De appelgaard, serie
D Ned. 1 - 21 15
Kwarteeuw kleinkunst, laatste afl.
D Ned. 1 - 22.15
25e R.A.I.-koncert
D Ned 2 - 20.10
The young ones, serie
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Een film
per dag

Steve McQueen en Faye Dunaway in „The Thomas Crown Affair", het
verhaal van een i<oele miljonair die meer last heeft met de mooie verzekeringsdetektive dan met de politie. (Vrijdag 28 febr. om 23u35 op Ned. 2.)

O Ned. 2 - 20.47
Hier is... Adriaan van Dis, praatshow
D Ned. 2 • 21.43
Oscar, nieuwe serie
D Ned. 2 - 22 45
Stranger than paradise, film
D RTB1 - 12.00
Faire Ie point, politiek debat

Maandag 24 feb.
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT1 - 18.10
Kameleon, kinderprogramma
D BRT1 - 20.10
Quo vadis?, serie
D BRT 1 - 21 00
Kiezen voor delen, info over echtscheiding
D BRT1 - 21.50
Villa Tempo, rock en pop
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Compedy Capers, om te lachen
D BRT2 - 20.20
Extra-time
D Ned. 1 - 20.28
De kip en het ei, serie
D Ned. 1 - 21.00
De Tros TV-show
D Ned. 1 - 21.55
Tros aktua, Info
D Ned. 1 - 22.25
Fox Mystery Theatre, serie
D Ned. 2 - 19.27
Heelmeesters, medische info
D Ned. 2 - 20.00
Magnum, serie
D Ned. 2 - 21.00
Wie maakt er zich nog druk?, dok.
over Soedan
D Ned. 2 - 21.45
Muziekspecial, Elton John

Dinsdag 25 feb.
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT1 - 18.10
Bassie en Adriaan, strip
D BRT1 - 18.35
Er was eens... het heelal, dok.
D BRT1 - 20.25
I.Q., kwis
D BRT1 - 20.55
Prijzen voor wetenschappelijk onderzoek, dok.
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochers, serie
D BRT2 - 19.25
Comedy Capers, om te lachen
• BRT 2 - 20 25
De kleine waarheid, serie

D BRT2 - 21.20
Mike, praatshow
D Ned. 1 - 16.35
NCRV-Jeugdmatinee
D Ned. 1 - 19.00
The Cosby show, serie
D Ned. 1 - 19.25
Mijn idee, film
D Ned. 1 - 20.28
Het wassende water, serie
D Ned. 1 - 21.30
Farce majeure, satire
D Ned. 1 - 22.00
Hier en nu. Info
D Ned. 1 - 22.40
Hill street blues, serie
D Ned. 2 - 19.12
M.S. „De Weereld", sene
D Ned. 2 - 19.37
Kenmerk, Info
D Ned. 2 - 20.00
Voor niks gaat de zon op, konsumenteninfo
G Ned. 2 - 20.55
Panoramiek, Info

Woensdag 26 feb.
n BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT1 - 18.10
Zeppelin, kindennfo
D BRT1 - 18.35
Kapitein Zeppos, serie
D BRT1 - 20.10
Namen noemen, kwis
D BRT1 - 20.55
Allemaal beestjes, dok.
D BRT1 - 21.25
Bill Cosby show, serie
D BRT1 - 21.50
De verleiding uit het Oosten, dok.
over Japan
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Uit je doppen, info
D BRT2 - 20.20
Hoe harder ze vallen, film
D BRT2 - 22 05
De Spaanse burgeroorlog, dok. serie
n Ned. 1 - 20.35
Opnieuw zeg 'ns aaa, serie
D Ned. 1 - 21.00
Konsumentenman, info
D Ned 1 - 21 50
Achter het nieuws, info
D Ned. 1 - 22 25
De speurder, serie
D Ned. 2 - 19.22
Van gewest tot gewest, regionale Info
D Ned. 2 - 20.10
Nederland C, kunstinfo

60 +, bejaardenmagazine
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT1 - 18 10
De smurfen, stnp
D BRT1 - 18.35
Meester, hij begint weer; jeugdfilm
n BRT1 - 19.05
Kwizien, kooktip
D BRT1 - 20 15
Hoger-lager, kaartspel
D BRT1 - 20 55
Panorama, info
D BRT1 - 21.45
Dallas, sene
D BRT2 - 19.00
Encyclopedie, over koffie
D BRT2 - 20.20
De tijd staat stil, film
D Ned 1 - 20.28
Monumenten van geloof, de Grote
Kerk te Breda
D Ned. 1 - 21.15
Spelregel, kwis
D Ned. 1 - 22.05
Tijdsein, info
D Ned. 1 - 22.35
Wat heet gelukshow, praatshow
D Ned. 2 - 19.12
De 1-2-3 lotto-show
D Ned. 2 - 21.05
Lou Grant, serie

Vrijdag 28 feb.
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT1 - 18.10
Prikballon, kindermagazine
D BRT1 - 18,25
Star trek, SF-serie
D BRT1 - 19.15
De Vlaams-Nationaie
Omroepstichting
D BRT1 - 20.15
Als een wereld zo groot, waar uw vlag
staat geplant, dok. serie
D BRT1 - 21.15
Goede vrienden, sene
D BRT1 - 21.40
So what?, over jazz
D BRT1 - 22.35
Jumping uit Antwerpen, reportage
D BRT2 - 19.00
1 Week sport
D BRT2 - 20.25
Premiere, filminfo
D BRT2 - 21.15
Liefde bij de eerste beet, film
D BRT2 - 22.50
Batibouw '86, reportage
D Ned. 1 - 19.00
Wordt vervolgd, over strips
D Ned. 1 - 20.28
In de hoofdrol, praatshow
D Ned. 1 - 21.25
Kant, nieuwe serie
D Ned 1 - 22.15
Avro's televizier, info
D Ned. 1 - 22.45
M.A.S.H., sene
D Ned. 1 - 23.10
Karel van de Graaf, praatprogramma
D Ned. 1 - 23.45
Sportpanorama
D Ned. 2 - 19.12
Ja, natuurlijk; natuurkwis
D Ned. 2 - 20.40
Murder she wrote, serie
D Ned. 2 - 21.30
Getijden, Info
D Ned2 - 22.35
De zaak Thomas Crown, film

The master of Ballantrae

Deze Amerik. mantel- en degenfilm
speelt zich af in het Schotland van
1745, waar koning George aan de
macht IS. Niet iedereen is gelukkig met
die situatie: prins Charles bijvoorbeeld
met, die de troon voor zijn vader James
II wil veroveren. (Ned. 2 om 23.10 u)

Zondag 23 febr.
stranger than paradase
Amerik. film uit 1984 Willie, een Hongaarse emigrant in de VS brengt zijn
nichtje Eva naar een tante in Cleveland.
Een jaar later gaat hij haar samen met
zijn vriend Eddie ophalen om een tocht
temaken door Flonda...
(Ned. 2 om 22.45 U)

Maandag 24 febr.
Raging Buil
De hoofdrol in deze prent van Martin
Scorsese is de legendarische bokser
Jake La l\/lotta. Het leverde Robert de
NIro een Oscar op La Motta is pas negentien als hij in de boksring blijk geeft
van grote kwaliteiten Geadviseerd door
zijn broer Joe, stippelt Jake al de weg
uit die hem naar een wereldtitel moet
brengen.
(RTBF 1 om 20 u)

Dinsdag 25 febr.
Viva la vie
Film van Lelouch uit 1983 met o.a.
IVIichel PIccoll, Charles Aznavour en
Anouk Aimée. Een man en een vrouw
verdwijnen in duistere omstandigheden. Enkele dagen later duiken zIj opnieuw op. Geen van belden kan een zinnige uitleg geven voor wat er gebeurde..
(RTL om 20 u)

Woensdag 26 feb.
Hoe harder ze vallen
In „The Harder They Fall" uit 1956
speelde Humphrey Bogart zijn laatste
rol, die van een sportjoernallst die zijn
naam te grabbel gooit om sensationele verhalen te kunnen schrijven.
(BRT 2 om 20u20)

Donderdag 27 feb.
Le choc
In deze Franse politiefilm uit 1982
speelt Alain Delon de rol van een huurdoder die zonder skrupules zijn opdrachten afwerkt. Zijn belangrijkste opdrachtgever Is dan ook geërgerd wanneer hij besluit ermee te kappen...
(RTL om 21 u)

Vrijdag 28 febr.
The Thomas Crowm Affair
Amerik. film uit 1968 met Steve
IVIcQueen en Faye Dunaway. Uit protesttegen het,.systeem" pleegt miljonair Thomas Crown op klaarlichte dag
bankovervallen. Een verzekenngsdetektieve besluit de gentleman-dlef een
beentje te lichten... (Ned. 2 om 23u35)
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dool'deL'Wejek^
öflfl ffAAfr mr setmaciG,
Een handvol Boweer je !
venmoerdijkse
schrijfsters wil met
een prijs de vrouwelijke stem in de
Nederlandstalige literatuur bekronen.
^^_-—
Tussen de steu^^A>VA
nende dames van
^ / ^ ^ ^ P
het komitee slechts
^ ^ ^ ^ ^
1 Vlaamse naam:
HCT TRBcr cn&oKe emenjEfi AAM
^ ^ ^ ^ ^
Monica Van Paem Her MMKT vA-i.se vmeMoen.
Nu de Iberen zich aan de grote Europese tafel scha• ^ ^ ^ ^ mei.
Helemaal
^ ^ ^ ^ Vlaams is echter ren, wat de Spanjaarden al met zoveel bravoer deden,
^ ^ ^
wel de dame naar worden hun zachtmoedigere, armere en ons ook minwie de prijs werd der vertrouwde buren wat onwenniger opgewacht.
genoemd: de/ngeEerste vraag van een,,proever": welke wijnen gaan de
niose maechtAnna Bijns. Nu was deze Antwerpse wel niet de eerste Diet- Portugezen op Europa's tafels zetten? Portugal bese die de schone letteren bedreef. hoort op ons kontinent tot een van de relatief grote wijnOnze Hadewijcti en het vrome Suster
jHocae erf AfGunsr, KnimnAUTeiT en Mfiom^fte,
Berti<en hadden dat reeds eerder ge- producerende landen, waarvan de bewoners begrijpe6tis> bien&T ze ...
rx
daan, maar zij waren nonnen. Anna lijkenvijze nagenoeg bij elk maal wijn drinken, doorBijns bleef haar hele leven lang in de gaans eerlijke, zuivere produkten, zonder veel allure,
wereld en ongehuwd.

I.

De Cleyn
Wolvinne

C^iro&fen.

maar met zuiderse pittigheid en een speels zachte
smaakt. Twee specifiek Portugese wijnen zijn de „ Vinho verde" en natuurlijk de legendarische ,,Port".

INHO verde of ,.groene
wijn" Is in feite niet echt
groen, maar veeleer witgeel met een vaag groene, soms
Hadewljch en Bertken schreven roodachtige glans. De wijn wordt
over de iiefde, Anna Bijns ook. Maar gemaakt van duiven die nog niet
haar liefde was eerder van vleselijke helemaal rijp zijn en wordt zeer
aard wat haar de scheve kommenta- jong gedronken als hij nog lichtjes
ren opleverde dat ze als ongehuwde ,,mousseert". Dit,.groentje" doet
maar wat uit de nek kletste, ofwel dat het uitstekend bij gegrilde visgeze tiet achter het gat deed. Anna rechten, slaatjes met olijven of zoBijns, onze Anna Bijns, schreef over maar, als frivole verfrissing op een
meer dan de iiefde. Wat heeft zij Lu zonnig terrasje. De Matteus rosé is
ther hard aangepakt! En de rederij
op zijn manier ook niet te versmakers. Vernietigend pende ze over de- den, maar veruit de beroemdste
ze heren neer: „Tes verlooren roo- Portugese wijn is natuurlijk de Port
sen voor soghen gestrooyt". Wij die vooral als aperitief- en dessertzouden nu zeggen: parels voor de wijn een gastronomische wereldrezwijnen, of zoiets...
putatie geniet.
Over het leven van Anna Bijns is
De druiven voor deze fluwelen
bitter weinig geweten, kans dus om
wijn worden geteeld op de steile
veel te verzinnen.
wijngaardterrassen langsheen de
Anna Bijns werd in 1493 op de Ant- Douro-rivier die door de heuvels
werpse Grote Markt geboren, het van noord-oostelijk Portugal
pand noemde De Cieyn Woivinne. stroomt. De eenzame Douro-vallei
Met haar broer opende ze een is zo ruw en ontoegankelijk dat er
schooltje, ze zou er tot haar tach- nog niet eens goede wegen zijn
tigste juffrouw blijven. Hoeveel en aangelegd en alle vervoer per
wat Anna Bijns allemaal bij mekaar ,,barco rebeb", een soort van zeilheeft geschreven is moeilijk te ach- boot, gebeurt.
terhalen. Maar wat aan haar wordt
toegeschreven getuigt afwisselend
van fijngevoeligheid, heftigheid, passie, vakmanschap. Haar ongebondenheid aan man noch aan klooster
heeft haar wel verplicht tot haar tachtigste te moeten werken om dan nog
begraven te worden in een algemeene groeve. Anna Bijns besefte best
die moeilijke keuze : ,,Het es goet
vrouw sijn, maar veel beter heere...",
vertelt meer dan genoeg.

V

Port is, net als sherry, een met
zuivere druivebrandewijn versterkte wijn, waardoor het alkoholgehalte merkelijk hoger ligt dan dat van
een gemiddelde tafelwijn. Vandaar
dat Port in feite de enige wijn is
wiens aroma ongeschonden
bestand is tegen pikant, gegist en
stevig
smakende
kaasdessertschotels.
Er bestaan rode en witte porten,
meestal mengelingen van wijnen
uit verschillende wijngaarden en
van verschillende jaargangen. Er
bestaat evenwel één uitzondering:
de kostbare, zeer verfijnde,.vintage port", een rode porto die alleen
uit een uitzonderlijke oogst, eens in
de 4 of 5 jaar, gemaakt wordt en
niet met andere jaargangen gemengd wordt.,,Vintage port" moet
minstens 10 jaar rijpen en mag tamelijk tot zeer oud worden.
Het waren de Engelsen die in het
begin van de 18de eeuw de pracht
van de port ontdekten en vele autentieke porto-huizen dragen, net
zoals dat bij de Spaanse sherry en
zelfs de Franse cognac het geval
is, nog Britse namen.

G^**y^i..

Als gelovige spaarde ze de
Het viel te venvachten. We ontvingen tientallen juiste
kloosters niet, dat savoereert men In
het gedicht waar ze een wedstrijd on- inzendingen op onze opgave nummer 116: ,,Dien
der nonnen beschrijft in het laten van
Avond en die Rooze" van Guido Gezelle (1830-1899).
winden.
Toch kunnen we slechts één lezer gelukkig maken.
Wat ons betreft hebben de Hollandse dames met Anna Bijns — onDeze week viel de keuze op het echtpaar L. Van
ze Anna Bijns — een beste keuze gePoeck-Vermandel
uit de Loofblommestraat 61 te 9820
maakt maar heel het opzet ruikt te
veel naar ieentje buur. Het terechte Sint-Denijs-Westrem. Wij sturen hen een origineel boeinitatief kon geloofwaardiger met een kenpakketje op. Proficiat.
evenwaardige rol voor de Vlaamse
zusters van Anna Bijns: de Maria's,
de Lia's, de Patricia's, de Angeles en
Alleen de dingen zingen.
E anderen hoeven niet te
de anderen. Het zou de grens tussen
Ons lied is l<ort en broos.
treuren,
want
zij
kunnen
noord en zuid alvast wat minder
opnieuw hun kans wagen.
En donl<er zingt mijn bloed,
kunstmatiger hebben gemaakt en de
van heimwee zwaar doorwogen.
Door ons schriftelijk te vertellen wie
Taalunie deugd gedaan.
Ik zeil langs regenbogen
de
auteur
is
van
onderstaand
stukEn wie weet zit er in het sotte en
Gods stilte tegemoet."
vroede leven van ons beider Anna je poëzie, hoe de precieze titel luidt
en
wanneer
de
man
of
vrouw
geboWij
kijken uit naar uw antwoord
Bijns niet de stof voor een Vlaamstot en met maandag 3 maart. Op
Hollands TV-feuilleton? Peperduur ren werd.
het bekende adres: WIJ,, .Meespezult U zeggen. Ach, er is nog altijd de
len (118)". Barnkadenplein 12.
,,De l<ern van alle dingen
goed gestoffeerde kleerkast van Wil1000 Brussel. Veel geluk.
is stil en eindeloos.
iem van Oranje.
•

D

^/^^êten
De problemen met de landbouwoverschotten, het
huidige handelstekort in houtprodukten en de schande die aan Europese bossen wordt toegebracht door
vervuiling en branden zouden alle drie gelijktijdig aangepakt kunnen worden. Een grotere aanplant van bomen en een verhoogde produktiviteit van de bestaande bossen, zijn een paar ideeën die de Europese Kommissie heeft gelanceerd in een nieuw dokument over
bosbouw.
E Gemeenschap is 's werelds grootste importeur
van hout en houtprodukten niettegenstaande een vijfde
van zijn grondgebied uit bos
bestaat. De rekening voor de invoer van hout liep in 1984 tot 17 miljard Ecu op. (Geen peulschil als
men weet dat 1 Ecu zo'n 45 BF
waard is!) Tegelijkertijd echter
voert de Gemeenschap meubelen,
papier en karton uit, produkten die
uit hout worden gemaakt. De fabrikanten vqn die produkten ouden
hun hout in Europa kunnen kopen
en daarbij geld voor invoer kunnen
besparen, indien Europa meer bomen zou kweken.

D

Een deel van dat hout zou kunnen komen uit de uitbreiding van
bestaande bossen. De Kommissie
meent echter dat het een goed idee
zou zijn als boeren op hun armere
gronden bomen zouden planten.
Maar aangezien het vrij lang duurt
alvorens bomen groot en dik genoeg zijn voor de houtproduktie
zullen er tegemoetkomingen aan

de boeren moeten komen in de
vorm van belastingvrijstelling of
subsidiesr Aldus het dokument.
Ook zou men de opbrengst van
bestaande bossen kunnen verhogen, een aktie waarvoor een relatief kleine investering nodig is.
Het dokument beschouwt bomen niet als een gewoon landbouwgewas dat men oogst als het
rijp is, het erkent de waarde van
bossen en parken voor rekreatie,
toerisme, onderwijs en wetenschap. De gevaren van luchtvervuiling — in het bijzonder door zure regen — voor bossen werden reeds
eerder door de Kommissie aangepakt en verdere maatregelen zullen nog volgen. Tevens heeft de
Kommissie voorstellen gedaan
over een systeem van schadeopsporing en brandbestrijding die
momenteel in de ministerraad geblokkeerd zijn. Volgens schattingen is reeds de helft van de Duitse
bossen en 40 % van de bossen in
de Franse Vogezen door schade
aangetast.
20FEBRUARI19e6
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Een voorbeeld voor de jeugd nam afscheid

Bert Vermeire:
25 jaar ernst
Bert Vermeire trok vorige zaterdag een streep onder
een sctiitterende carrière als veldrijder. Vijfentwintig
jaar lang zat hij op de fiets in de modder. Bertje was een
slimme. Hij koos altijd eieren voor zijn geld en vermeed
de duels die hij niet kon winnen. Daarom bleef hij tot
zijn vierendertigste en zolang de bondreglementen
hem dit toelieten ,,amateur".

der coureur kan op zo'n ri|ke ervaring terugvallen.
In de jongste weken waagde de
altijd voorzichtige Beernemnaar
zich aan enkele uitspraken die
beslist het vermelden en onthouden waard zijn. Wij citeren er
enkele.
* Vóór Eric De Vlaeminck was
veldrijden geen topsport. Het werd
meestal beoefend door afgedank-

Vakantiewoningen
in gans Europa

De Maerschaick
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55
Dokumentatie gratis

Bert Vermeire hing na 25 jaar ernst en toewijding de i<ompetitiefiets aan de wilgen..
ERMEIRE hield er vijf wereldtitels en acht nationale
titels aan over. Omdat hij altijd wel in een of andere kampioenentrui mocht rondrijden of lopen
kon hij zonder schroom startgeld
bedingen. Niet zoveel als een De
Vlaeminck, een Wolfshol of een Liboton maar toch genoeg om er wat
centen aan over te houden.

V

„Ernstig"
Vermeire was geen geboren
kampioen. Enige aanleg was hem
niet vreemd maar hij fietste toch
meer op wilskracht en karakter.
Bert was een „ernstig" cyclocrosser. Hij kende zijn gaven en gebreken. Hij begreep al spoedig dat toewijding en verbetenheid onontbeerlijk zouden zijn om lang aan de
top te kunnen meedraaien. Hij
stemde zijn levenswijze af op zijn
mogelijkheden. Vandaar zijn lange, vruchtbare carrière die menige
meer begaafde veldrijders hem
mogen benijden.
Vermeire was trouwens een echte ,,veldrijder". Hij liet zich nooit
verleiden tot avonturen op de weg.
In de zomer werkte hij in de fabriek
of in een boomkwekerij. Hij verzamelde toen ,,reserves" voor het
winterseizoen dat meestal zo'n vier
maanden duurde. Daarvoor leefde
hij. Het IS dan ook niet meer dan logisch dat Bert door de wielerbond
werd aangetrokken om als nationaal coach te fungeren. Geen an-
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te wegrenners. Maar Eric veranderde alles. Hij was ongewoon behendig, een artiest op de fiets. Hij
dwong bewondering af en stond er
altijd wanneer het moest. Het was
echt hoogtijd: Eric, Berten Van
Damme, nadien Roger De Vlaeminck. En ikzelf kon toch ook goed
uit de voeten. Liboton, ook een zuivere klasbak, heeft het in verhouding veel gemakkelijker. Als je bedenkt dat ik na mijn beste jaren nog
vijmaal nationaal vice-kampioen
werd bij de profs dan is toch veel
gezegd over de kwaliteit van de opkomende jongeren.

herzien. Veldrijden is veeleisend.
Een uur lang moetje tot het uiterste
kunnen gaan. Lopen, fietsen, kruipen, springen, klimmen en dalen.
Geloof me, het sloopt. Trainingsijver is intussen een noodzakelijkheid geworden. Dat is maar goed
ook. Als bondscoach zal ik de opkomende jongeren van een en ander proberen te doordringen. Zij,
en hun omgeving, moeten ervan
overtuigd worden dat niets vanzelf
komt. Ik heb geleerd dat je met veel
moed en karakter soms verder geraakt dan met,,zuiver talent".

* Tot voor een tiental jaar dachten de meeste wegrenners dat zij
moeiteloos naar veldrijden zouden
kunnen overschakelen. Die mening hebben zij intussen moeten

Beü, zoveel staat vast, was op dit
vlak een voorbeeld. Wellicht daarom gunden zijn kollega's hem van
harte de overwinning in zijn afscheidscross.

uit de Dominikaanse republiek
speelde inderdaad op verplaatsing
maar hij bezorgde de hijgende leren, er werd in Dublin gevochten,
al spoedig kippevlees. Hij bezorgde het plaatselijk idool al snel een
oogkwetsuur en in de achtste ronde mepte (of hoe moet men dat
zeggen...) hij ook het ander oog
van Barry nagenoeg dicht. McGuigan, die in zijn kinderjaren vermoedelijk honger heeft geleden, begon
even later aan een heroïsch slotoffensief. Hij scheen wel dertig sekonden lang te willen vechten en
de sierlijke kleurling inkasseerde
meer dan hij eigenlijk kon verdragen. In de voorlaatste ronde legde
de scheidsrechter de kamp stil. Cabrera wist niet meer waar hij stond.
En Barry, hij wilde maar voortdoen... We herhalen het: we zullen nooit naar een bokszaal trekken
maar we begrijpen inmiddels wel
dat anderen zich over ,,the noble
art" kunnen opwinden. Alhoewel
uitdelen en inkasseren in Dublin
meer aan de orde was den... vermijden en toeslaan. Wellicht ook
een teken des tijds.

de eisen van het publiek en de spelers en morgen met dezelfde koelbloedigheid stelt dat hij de trainer
tot het laatste moment bleef, en eigenlijk nog steeds blijft verdedigen.
Wat diezelfde grote baas niet belet
al dadelijk een vervanger uit het
buitenland naar voor te schuiven
en daar dan ook nog aan toe te voegen dat die De Mos eigenlijk al
maanden voor de klub aan het
werk is! Als scout, als talentzoeker.
De Mos deed dit vermoedelijk omdat de voorzitter toch zo hardnekkig in zijn trainer bleef geloven...

De sportweek
ROUSSEAU blijft zijn
V INCENT
kritici verbazen. Zondag won
de smalle Waal de prestigieuze cross van L'Equipe te Montignysur-Marne. Dat was het laatste wat
van hem verwacht werd. Rousseau, die zich als atleet toch nog
een eind van zijn top moet bevinden, liet de Portugees Mamede in
de slotmeters achter zich en had
eerder al afgerekend met het kruim
van de Europese veldlopers. Rousseau deed wat niemand voor mogelijk hield: hij ging in het offensief
van in de eerste meters en richtte
daarmee zoveel schade aan onder
de ,,gekroonde veldlopers" dat de
race op een doordeweekse
wedstrijd voor de Cross Cup ging
gelijken.
Rousseau, die inmiddels toch al
elf van de twaalf crossen won waaraan hij deelnam, gelooft niet dat hij
zijn huidige vorm en konditie kan
aanhouden tot het wereldkampioenschap dat pas over vijf weken
wordt gelopen. Dit zou overigens
ook zijn bedoeling niet zijn. Rousseau wil ook sterk presteren op het
tartan en eind augustus zou hij
zelfs een podiumplaats beogen tijdens de Europese kampioenschappen die in Stuttgart worden
gehouden. Indien Rousseau in zijn
opzet slaagt, en meer en meer gaat

men toch met die mogelijkheid rekening houden, zal hij onze atletieksport echt nieuw leven hebben
ingeblazen. Op de piste gaapte na
de betreurde Ivo Van Damme de
leegte en in het veld was Leon
Schots de laatste die internationaal
meetelde. Misschien wordt Rousseau zelfs de eerste die na Gaston
Roelants en Miei Putlemans op
beide terreinen het topniveau
haalt Onze atletiek zou daar wel bij
varen

Vincent Rousseau
MCGUIGAN, de NoorBARRY
dier die eind december werd
gekroond tot de Britse sportman
van het jaar, verdedigde vorige zaterdag voor de derde keer in acht
maanden zijn wereldtitel boksen bij
de pluimgewichten. De kamp werd
door de BBC rechtstreeks uitgezonden en ondanks we wel nooit
een fan zullen worden van deze
sport (?) mogen we niet beweren
dat het spektakel ons onberoerd
liet. Brood en spelen in de beste
traditie .. Een opgehitste zaal. Een
kamp tussen een goede en een
slechte. Uitdager Danilo Cabrera

KUNNECKE was vorige
E RNST
zaterdag de vierde eerste klasse trainer die voortijdig werd ontslagen. Eerder waren Pierre Geys
(Waterschei), Philippe Garot
(RWDM) en Paul Van Himst (Anderlecht) al de weg naar Cannossa
gegaan... Verbazen deed het ons
met maar we mogen toch eens fijntjens lachen met een voorzittermanager van het jaar die vandaag
boud beweert dat hij met ingaat op

handbalploeg bakDEteBelgische
er weinig of niets van tijdens
de
wereldkampioenschappen
groep C in Portugal. Onze vertegenwoordigers eindigde zesde op
negen. Dit was ronduit zwak en we
mogen er gerust uit afleiden dat we
in deze sport internationaal niets
voorstellen. Nieuw is de vaststelling niet vermits ons handbal puur
amateuristisch wordt beoefend.
Begeleiding en opleiding laten, ondanks de vele inspanningen, nog
steeds veel te wensen over. De
sport leidt trouwens, en zij met alleen, een grotendeels regionaal
bestaan en zij mag zich gelukkig
prijzen met de aandacht die zij in
de media (vooral de elektronische...) krijgt. Hoe het spelpeil echt
zou kunnen verbeterd worden is
niet meteen duidelijk. Het vinden
van sponsors wordt immers ook in
deze sporttak moeilijker en men
had al geen overschot in gemakkelijker omstandigheden.
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De gruwel van de na-oorlog

knadï

Wee de
overwonnenen!
Jan Vinex en de uitgeverij Etniiia blijven in een hoog
tempo boeken publiceren over de militaire kollaboratie tijdens de jongste Wereldoorlog. Het laatste deel van
de reeks over het Oostfront is nog maar enkele maanden uit, en daar ligt reeds een nieuw boek op de leestafel. ,, Wee de overwonnenen !"is de bundeling van een
aantal persoonlijke mémoires, zoals de titel het zegt
vooral geaxeerd op de na-oorlogse belevenissen van
Oostfrenters, Vlaamse Wachters of NSKK-ers.
I ET boek begint met de vrij
omvangrijl<e (meer dan 150
biz.) en goed geschreven
frontmémoires van een Vlaamse
Oostfront-officier, de inmiddels
overleden Rik Van den Abeele. Alhoewel de persoonlijke en militaire belevenis de hoofdbrok van deze mémoires vormt, verschaffen ze
een goede kijk op de gedachten- en
gevoelswereld van de auteur en
zijn lotgenoten. Wat opvalt is de
grote zorg en bekommernis van de
Vlaamse officier voor zijn manschappen.
De eveneens uitvoerige oorlogsmémoires van de NSKK-er
Frans Vermander belichten een
minder gekend aspekt van de militaire kollaboratie. Alhoewel de
NSKK in wezen slechts een transporteenheid was en de NSKK-ers
oorspronkelijk burgerlijke vrachtwagenchauffeurs, geraakte dit
korps geleldelijk-aan voortdurend
verwikkeld In gevechtsoperaties en
betaalde daaraan een hoge tol aan
doden en gekwetsten. De zin voor
het détail en voor de levendige beschrijving van het dagdagelijkse
NSKK-leven maken van de zowat
70 Vermander-bladzijden een lezenswaardige en aangrijpende
brok.
De tweede helft van het boek is
voorbehouden aan de belevenissen van Oostfronters die krijgsgevangen gemaakt werden door de
Russen en die vaak jarenlang (in
het beschreven geval Willy Helsen
12 jaar) in de strafkampen van de
Sovjet-Unie verbleven. Als aanvulling en als (ongewild) kontrast
wordt het verhaal verteld van een
krijgsgevangene in een Brits
POW-kamp.

tragisch-vaste ingrediënten: de
boeven in de binnenkamphiërarchie, de kwelling van de eindeloze appèls, de likwidatie van de
onnuttigen en zwaksten.
Het boek bevat de lijst van niet
minder dan 378 Vlaamse en Waalse krijgsgevangenen in Rusland.

IS
15 JAAR

De lijst is onvolledig; een groot deel
van de krijgsgevangenen keerde
nooit terug; anderen lijden aan ernstige kwalen of aan het ,,kampensyndroom", een medische term die
ook al uit onze 20e eeuw stamt.

VERJAARDAGNUMMER
Anderhalf decennium geleden, op 18 februari 1971,
verscheen hel eerste nummer van Knack.
Dat vieren wij met een extra bijlage. Knack ging opnieuw
op bezoek bij mensen die in 1971 in het brandpunt
van de belangstellmg stonden: Frans van Mechelen,
Pierre Harmei, Paul Demaegt, Piel de Pauw,
Marleen Ftorta , Herman J. Claeys, Sonja Cantré en
Jean-Pierre Coopmans. Het geheel wordt artistiek
afgerond met speciaal voor de gelegenheid gemaakte
gedichten en plastisch werk van Hugo Claus, Julian Key,
Pjeroo Roobjee en Piet Bekaert.

Wie gelittekend naar ziel en lichaam uit de jarenlange Russische
gevangenschap kwam, kreeg als
toemaatje achteraf nog een tijdlang
de Belgische cell
Met ,,Wee de overwonnenen!"
hebben Jan Vinex en Etnika een
sterk menselijk dokument op de
boekenmarkt gebracht.
* ,,Wee de overwonnenen!" - Ingeleid en samengesteld door Jan Vinex.
Gekartonneerd; 16,5 x 24 c m ; veel
foto-, Illustratie- en kaartmateriaal;
342 bIz.; 650 fr. Uitgeverij Etnika vzw.

G58-tentoonstelling te Antwerpen

Hoe de
abstrakte kunst doorbrak
In de plastische kunsten heeft Antwerpen sinds lang
een, ook op internationaal gebied, toongevende rol
gespeeld. Uiteraard in zijn „gouden" 16de eeuw, maar
ook na de sluiting van de Schelde — denken aan de
barok-scholen rond Rubens en Jordaens, aan de drukkersfaam van Plantin-Moretus, aan ruim 300 jaar geleden de oprichting van de Akademie voor Schone
Kunsten (na die van Rome en Parijs de oudste van Europa), de inbreng in de avant-garde bewegingen na de
eerste wereldoorlog, de aanleg van het unieke openluchtmuseum voor beeldhouwkunst l\/liddelheim, enz.

ET laatste grote wapenfeit
op kreatief gebied speelde
zich af in 1958 met de stichting van G58 — een groep van ruim
een 30-tal moderne schilders,
beeldhouwers, grafici en fotografen — en de uitbouw van het historische Hanza-stapelpand Hessenhuis tot een imposant kreatief tentoonstellingscentrum met verre
Europese uitstraling, waarin ook literatuur, teater, dans en jazzmuziek aan bod kwamen. In de vroege helft van de jaren zestig viel de
groep door innerlijke spanningen
en misschien ook een te veel aan
eigenzinnige (daarom niet minder
waardevolle) plastische avonturen
uit elkaar. De Antwerpse scheppingsdrift in volle glorie eens te
meer op haar smalst...

Internationale
springplank

De glimlach van
kolchozemeisjes...
De belevenissen in de Russische kampen van de Stalintijd
(maar ook nog nadien) zijn een
aaneenschakeling van schrijnende
ellende, van mishandeling en ziekte en dood. Zij zijn een aanvulling
,,van de kant der overwonnenen"
op de koncentratiekamp- en kampliteratuur die qua omvang en inhoud zo tragisch de onmenselijke
keerzijde van de 20e eeuw onderstreept. In deze bladzijden
grauwe ellende licht toch af en toe
het beeld op van warme menselijkheid : het sluiks aan de gevangenen doorgegeven brood van een
Oekraïense moeder, de glimlach
en de vriendelijke woorden van kolchozemeisjes. Voor de rest ontdekt
men ook hier het,,universum der
koncentratiekampen" met - welke
ook de nationaliteit was van de uitvinders en bewakers ervan - de

MAGAZINE

Toch had G58 zijn unieke betekenis ten volle waargemaakt. Sommen we enkele markante feiten gewoon op. De abstrakte kunst had in
Vlaanderen zijn definitieve doorbraak beleefd met een intense
weerklank bij de jongeren op de
akademies. Antwerpen sloeg bruggen naar heel Europa en introduceerde hier namei% als Tinguely,
Soto, Klem, Manzoni, Schoonhoven, Decker en in feite de hele
Zero-beweging en de Duitse
konstruktivistische groep. Tegelijk
was G58 een ideale internationale
springplank voor lokale korifeeën
als Bert De Leeuw, Dan Van Severen, Walter Leblanc, Pol Mara, Vic
Gentils, Paul Van Hoeydonck, Jan
Dries, Kamiel Van Breedam e.a.
Ook Paul Van Hoeydonck behoorde tot de legendarische G58-bent. Deze Vlaamse beeldhouwer werd internationaal bekend vooral door zijn op
de maan gedropte werkje Fallen Astronaut...

1985, een jaartal als een ander,
tenzij de betekenisvolle omkeerbaarheid van de eindcijfers. De

Edükatieve Dienst van de stad Antwerpen vond in die toevalligheid reden genoeg voor het organizeren,
nog tot 16 maart, in het Hessenhuis
zelf (Falconplein) van een grootse,
historische
herdenkingstentoonstelling ,,58/85". De evokatief
zeer geslaagde expositie bestaat
uit drie onderdelen: een dokumentair gedeelte met filmfragmenten,
foto's en publikaties uit 1958 en de
volgende jaren, een deel met werken van de leden uit de pioniersperiode en een deel met hedendaags
werk van dezelfde kunstenaars.
Jammer genoeg gaat de tentoonstelling in de benedenzalen
van het fraaie gebouw, daar waar
G58 zijn luister mede dankte aan
zijn immense, zelf gerestaureerde
zolder met de indrukwekkende
dakgebinten.

Konfrontatie
Interessant is alleszins hoe men
bijna 3 decennia persoonlijke evoluties kan vergelijken bij een aantal van onze kunstenaars: sommigen bleven rigoereus streng hun
uitgangspunten getrouw, anderen
gingen een gedurfd inspiratief
avontuur aan, maar slechts zelden
werd in middelmatigheid weggegleden. Sommige namen verdwenen inmiddels, andere staan voor
goed geboekstaafd 'n de annalen
van onze beeldende kunsten.
Al bij al is deze expositie een
boeiende en goed uitgebouwde
konfrontatie met een levend verleden, waarover ook een uiterst interessante en goed geïllustreerde katalogus uitgegeven werd (350
frank, te bestellen bij de Edükatieve Dienst, Heilig Geeststraat, 2000
Antwerpen).
^
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VNOS op BRT 1
Het VNOS-magazine van vrijdag
28 februari aanstaande om 19 u 15 op
BRT 1 bevat o m volgende onderwer
pen een reportage over het bezoek van
Europarlen^entslid Willy Kuijpers aan
de kampen van Ethiopische vluchtelingen in Somalia en een studiogrespek
met Nora Tommelein, voorzitter VUvrouwen
Verder de vaste rubrieken ,Uit de
Wetstraat", „Mensen van bij ons",
,,Voer op de plank" en ,,VNOSnieuws"

Vrouwen in de Repressie '44-'45
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen is de uitgever van
de brochure „Vrouwep in de Repressie '44-'45".
Deze brochure bevat tot hiertoe onuitgegeven dokumenten en
teksten, telt 76 blz. en kost 200 fr.
Te bestellen door storting van 225 fr. (inbegrepen de portkosten)
op rekeningnummer 440-0816761-93 met vermelding: „Brochure
Repressie".
Verdere inlichtingen: F.V.V., Bennesteeg 2 te 9000 Gent
(091/23.38.83).
(adv)

Het partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 17 februari 1986 heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.

Top van de Francité
Wi] verbazen ons erover dat er in
Vlaanderen geen massale prötestreaktie IS ontstaan tegen de vertegenwoordiging van België in de persoon van de
eerste minister op de top van de Francité in Parijs Deze aangelegenheid
wordt nogal eens afgedaan als een onbelangrijk fait-divers De VU stelt echter vast dat internationaal deze bijeenkomst geen bijkomstigheid wordt genoemd De staat Frankrijk overigens
hecht er bijzonder veel belang aan en
beschouwt de taal en kuituur als een
reëel onderdeel van hun belangenbehartiging
Door de vertegenwoordiging van de
eerste minister van België wordt het
beeld van ons land in het buitenland
nogmaals versterkt alsof België een
franstalig land zou zijn En dit ondanks
het feit dat de Vlamingen de meerderheid uitmaken in getal, en tevens meer
dan 60 % van het Belgisch nationaal inkomen betalen en instaan voor 70 %
van de export, waarop de ekonomie in
België zich vooral steunt
Bovendien is de luister van de taal
een eksklusieve en autonome bevoegdheid van de gemeenschap De Volksunie zou dus wel aangenomen hebben
dat de voorzitter van de f ranstalige gemeenschapsregenng op deze top van
de Francité was aanwezig geweest, in

plaats van de eerste minister van de
Belgische regenng Hiermee wordt niet
alleen het beeld van België in het buitenland vervalst, maar eveneens wordt
er aangetoond dat de gemeenschappen ondanks hun grondwettelijke her
kenning, slechts ondergeschikte instanties zijn
Wilfried Martens is bovendien een
Vlaming en levert door zijn aanwezigheid het bewijs dat hij niet meer aanvoelt waar de belangen van Vlaanderen
gelegen zijn

Zaventemse vlaggen
In hetzelfde verband wil ik hier met de
grootste nadruk protesteren tegen een
nieuw incident dat zich op de luchthaven van Zaventem dreigt voor te doen
Morgen dindsdag 18februan, komtde
president van Italië op bezoek in België
Door een tussenkomst van vicepremier Gol, heeft minister De Croo aan
de verantwoordelijken van de luchthaven mstrukties gegeven dat de leeuwenvlag met meer mag gehesen worden bij deze gelegenheid, in tegenstelling met het tot nog toe geldende
gebruik Ook deze beslissing wijst erop dat de mentaliteit van de regenng zodanig IS, dat alles in het werk wordt
gesteld om te vermijden dat men in het
buitenland zou weten dat Vlaanderen
bestaat

Het IS bijzonder erg dat de Vl£tamse
ministers Martens en De Croo zich bij
deze fundamentele aangelegenheid
volop laten kommanderen door hun
Waalse kollega's

Verslag
Nationale Bank
Het VU-partijbestuur heeft ook het
verslag van de Nationale Bank besproken Uit dit verslag blijkt duidelijk dat
Martens en de regenngspartijen de bevolking zwaar voorgelogen hebben De
cijfers van de Nationale Bank tonen aan
dat we nog lang met aan het einde van
de tunnel zijn
De ontzaglijke rijksschuld weegt bijzonder zwaar en beïnvloedt uiterst nadelig heel het ekonomisch herstel Wat
de VU steeds heeft voorgehouden,
wordt door dit verslag van de Nationale Bank bewezen Bijna alle bijkomende inspanningen van de burgers gaan
verloren in het t>etaien van de intrestlast op de rijksschuld Er IS onvoldoende geld voor overheidsinvestenngen
En het effekt van de devaluatie van '82
verdwijnt, zodat ook de export in het gedrang komt Vandaag wordt duidelijk
dat een groot deel van die neerdrukkende intrestlasten een gevolg zijn van de
leningen die werden aangegaan om
slechte bednjven te subsidiëren, ondermeer en in grote mate de staalindustne
in Wallonië, met name CockerillSambre
ADVERTENTIE

Lees deze week in

KINDEREN TOEGELATEN,
KAN DAT ZO MAAR?
Commando, Rocky, Rambo Dne kassuksessen Grotendeels
door de stroom kinderen die onder garantie van het Kinderen
Toegelaten van de Filmkeuringskommissie naar de bioskoop
stromen Zo'n keuring is betwistbaar

IS DE PAKKENTIJD
VOORGOED VOORBIJ *>
De scheidingslijnen tussen vnjetijdskledtj en gekleed sportief,
vervagen steeds meer Formele kleding wordt alsmaar
nonchalanter en irrformele kledij sjieker en geraffineerder

LEZERS SCHREVEN HUN REISVERHAAL
Vorige week kreeg u er zes, deze week nog vier De volgorde
waann wtj ze publiceren heeft geen enkel belang Bedankt voor
al die gedeelde reiservaringen

DE FLES VAN DE PRESIDENT
Op 5 december 1985 werd in Londen bij Christie's een Laffite
1787 geveild voor ongeveer acht miljoen Belgische frank Ze
heeft ooit toebehoord aan Thomas Jefferson, president van
Amerika

KWINTESSENS,
EEN ANDER WOORD VOOR HÉT
Je hebt het ofje hebt het met Maar wat is dat raadselachtige
hét Het dat is stijl, charme, autenticiteit, de stof waarvan
engelen getnaakt zijn Een paar gedachten rond
een mysterieus gegeven

DE NIEUWSTE DISNEY-PRODUKTIE,
GA DAT ZIEN
Na talloze pogingen om er jonger en meuwer mt te zien. keert
de Disney-studio terug naar de ouderwetse familiefilm waar
zelfs oom Walt trots op zou zijn Een interview met Jeremy
Kagan over „The Journey (^Natty Gann"

4 weken lang
Wedstrijd

KDK OP VROUWEN
20 FEBRUAR11986

Nu te koop
in de dagbladhandel.

Ten tweede blijkt uit de cijfers van de
Nationale Bank dat het inkomen van de
burgers de jongste vier jaar slechts in
uiterst geringe mate is gestegen, nl
met 0,9 % Terwijl het beschikbaar inkomen van de vennoten met 17 % is
toegenomen Wanneer we daartegenover dan de cijfers van de werkloosheid
plaatsen, moeten we vaststellen dat de
kapitaalbeheerders hun aanzienlijk
gestegen winsten ruet hebben geïnvesteerd om de tewerkstelling te doen
stijgen Evenmin hebben ze het hoger
kapitaalinkomen van de vennoten gebruikt om het produktiepakket van de
ondernemingen te vernieuwen Een bijkomend besluit dringt zich dan ook op
nl dat een mentaliteitswijzing bij de ondememingsleiders hoogst noodzakelijk

Ten derde wil de Volksunie erop wijzen dat de enorme njksschuld voor een
groot deel te wijten is aan de transferten naar Wallonië Ongeveer 1 miljard
jser dag wordt er van de inkomsten van
Vlaanderen gedraineerd om de tekorten in Wallonië te betalen De spaaroverschotten die ook blijken uit de cijfers
van de Nationale Bank zijn in overgrote mate te situeren in Vlaanderen Zij
komen echter het Vlaamse herstel met
ten goede, precies door deze enorme
transferten naar Wallonië Intussen
echter zijn de Waalse ministers volop
aan het werk om de innovatie in Wallonië op gang te brengen met nationale
gelden

Gezien deze katastrofale toestand
van de rijksfinanciën zou eerste minister Martens beter thuisblijven, in
plaats van naar Parijs te gaan Wellicht
kan hij Moeder Theresa uitnodigen en
om haar hulp verzoeken bij de sanenng
van zijn staatshuishouding

Bouw
De bouwsektor wordt door de regenngsmaatregelen in het gedrang gebracht De Konfederatie voor het Bouw
bedrijf heeft dan ook volgens de VU volkomen gelijk zich in de eerste plaats tot
de overheid te richten
In dit verband wil de Volksunie doen
opmerken, dat uit de cijfers van de t)egroting van Openbare Werken blijkt, dat
reeds verschillende jaren lang ongeveer 30 miljard gaat naar het Wegenfonds En slechts 8 a 9 miljard van de
overheidsgelden gaat naar de Regie
van de Gebouwen Weeral valt het aan
te tonen dat hierdoor Walbnie wordt bevoordeligd 60 è 70 % van de wegenwerken worden immers in Wallonië uitgevoerd
De Volksunie stelt voor om het aantal miljarden die nu voor het Wegenfonds voorzien zijn over het hevelen
naar de Regie van de Gebouwen Op
deze wijze kunnen kleinere bouwondernemers aan het werk worden gesteld
voor bouwwerken die ovengens veel arbeidsintensiever zijn dan de wegenwerken Aldus zou bv ook aan een van de
voornaamste klachten van de Post kunnen tegemoet gekomen worden

BRABANT
FEBRUARI
22 TIENEN: Schepenen Theo Vandeborght en Vital Valkeniers en ondervoorzitter OCMW Jos Weyne nodigen U uit op het Jaarlijks VUbal in de stadsfeestzaal Orkest ,,Millers Groep" Aanvang 21 u
22 MEISE: Toneel , Moeders" van Willi De Wit door PlayenA/atercompagme onder regie van Ronny Waterschoot (KVS) in 't Spinet (achterkant W Van den Berghecentrum) Meise Org Karel Bulsfonds
Meise-Wolvertem-Oppem Reservaties 02/269 69 35 (Maunce Passchyn) Inkom 120 fr
23 LEUVEN: Statutaire vergadering van VOS-Leuven in lokaal Sint Jan,
Martelarenplein 2 (station) om 10 uur
28 LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn in zaal Stella te Eizeringen-Lenmk
Vanaf 18 uur Ook op zondag 2 maart vanaf 12 uur Org VUraadsleden en VU-Lennik
MAART
HOEGAARDEN: Volksuniebal in zaal Warande, Tiensestraat 113 om
21 uur Orkest The Pearls Kaarten 60 f r , inkom 80 fr
MACHELEN: Voorjaarssmulpartij in het wijkcentrum Mana Moeder,
Jan Veldmansstraat te Machelen van 17 tot 22 uur Ook op zondag
2 maart van 12u30 tot 20u Org VU-afdeling Machelen
TERN AT-LOMBEEK-W AMBEEK: 16e Haantjeskermis in zaal „Uilenspiegel", Kerkstraat 24 te 1742 St Kat Lombeek Aanvang 18uur
Ook op zondag 2 maart, vanaf 12 uur en maandag 3 maart vanaf 18
uur
WEERDE: VU-bal in zaal,,Ateazaar'', Damstraat 96 te Weerde Aanvang 21 u
TERALFENE: Jaarlijks volkseetmaal ingencht door VU-Teralfene
Van 18 tot 21 uur Ook op 9 maart, van 12 tot 21 uur

w&
MEUBELEN -DE

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons
(specialr voor»a*ird*Ti voor trouwers)
Openingsuren: Di.. woe., vrij. Vkn 13 tot I f u. 30
Do. z*t. van 10 tot 19u. 30
Zondac van 14 tot i t u.
Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

KEIZETiSTRAAT 2 - 1740 T E R N A T - 02-5»2.22.22
top slechts is km van Srussel-centrum)

Herkse
Vlaamse Kring
bezocht
Brassel
Zaterdag 1 februari trok de Vlaamse
Kring naar Brussel voor een bezoek aan
de tentoonstelling „De Vrouw in de tijd
van de Farao's" Onder de aanwezigen
bemerkten we ook de kultuurschepen
Laurens Appeltans
Omdat de tentoonstelling pas om 10u
open ging deed de bus een klem ommetje door de stad waar Flor Bruninx
reeds een korte kunsthistorische inleiding gaf van zijn uiteenzetting in de namiddag
Voor de tentoonstelling zelf hadden
de innchters gezorgd voor een mooie
goed verzorgde en degelijke brochure
zodat iedereen individueel en naar eigen tempo de tentoonstelling kon bezoeken Ook deze brochure werd samengesteld door Flor Bruninx
Voor het middagmaal ging zowat iedereen zijn weg Opvallend was wel dat
iedereen werd bediend (als het maar
om de centen gaat)
Na de middag stond een wandeling
op het programma doorheen het Centrum onderde deskundige leiding van
Flor Bruninx Uit zijn uitleg bleek overduidelijk dat kunsthistorisch gezien
Brussel meer Vlaams is dan Belgisch
dat Brussel kunsthistonsch gebouwd is
door Vlamingen en dat Brussel de stad
IS waar Vlamingen thuis zijn
Na de wandeling werd nog een rondritje voorzien door de meest typische
straten en straatjes van de stad Dat
hierbij soms hier of daar een wagen
moest aan de kant gesjord worden om
de bus te laten passeren, heeft zeker
bijgedragen tot het welslagen van deze uitstap
(hjo)

Nieuwe identiteitsicaarten te

KEIZER

Salons - Kleinmeubeien - Lusters - Geschenkartikelen
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BIJ de begrotingszitting van december '85 werd het behandelen van de invoering van de nieuwe identiteitskaarten uitgesteld omwille van allerlei on
volkomenheden die door de Volksunie
aan de kaak werden gesteld, opmerkingen waarbij de SP zich kon aansluiten
Er werd beslist dat de invoering van
de nieuwe identiteitskaarten gratis zou
zijn tot de leeftijd vein 15 jaar en voor de
anderen 125 fr zou kosten Hierbij
vroeg Renaat Rijnders (VU) een verdui-

in geslEiagd een sociaal-vnendelijker
huisvuilbelastingreglement uit te werken De reeds aangebrachte wijzigingen konden de Volksunie niet voldoen
en stemde tegen De SP volgde

delijking te voegen daar men regelmatig verplicht is om een nieuwe kaart aan
te vragen zou het maiar billijk zijn dat
hiervoor met de prijs van een duplikaat
(200-250 fr) maar die van een ongineel
zou gevraagd worden Dit werd goed
gekeurd

Het laatste agendapunt betrof de
aanstelling van een Interbedrijfsgeneeskundige Dienst nvoor de stad
Diest bij naamstemming (16 voor, waaronder de VU, 9 tegen) werd voor
IDEWE gekozen
Diik Lambrechts

Huisvuil
Ondanks vele voorstellen en suggestes van zowel Volksunie als SP is
het schepenkollege er nog steeds niet

Voor nieuwe abonnees en voor wervers

Elke week 1 gratis weekeindje*
vakantie met WIJ
De redaktie van ons weekblad wil de nieuwe abonnees en de wervers een enig geschenk uit de brede nnouw schudden Elke week
geeft zij een gratis weekeindje vakantie weg' En zeg nu zelf, wie wil
met uitblazen, wandelen en ontdekken in het prachtige land van onze vrienden in Duits-Oost België? En met moederziel alleen, want
zo'n weekeindje nnet-alles-d'er-op-en-'er-aan speelt zich af in een
prachtig vakanbehuis voor vier personen Wie biedt meer^
hier ons eerbaar voorstel
V o o r nieuwe W I J - a b o n n e e s
D Wie tussen 6 februari en 20juni als nieuwe WIJ-atx)nnee wordt
ingeschreven, heeft kans om een van de 15 weekends te winnen i
V o o r de w e r v e r s
D Wie tussen 6 februan en 20 juni een nieuwe WU-abonnee aanbrengt, heeft kans om een van de vijf weekends voor wervers te
winnen
Elke werver komt bovendien in aanmerking voor de jaarlijkse Top 2 0
van de beste wervers'

De d a t a v a n de t r e k k i n g e n
Februari

2 1 februan voor de nieuwe abonnees
28 fetsruan voor de wervers

Haart

7, 14 en 2 1 maart voor de nieuwe abonnees
28 maart voor de wervers

April

4, 11 en 18 apnl voor de nieuwe abonnees
28 apnl voor de wervers

Mei

2, 9, 26 en 25 mei voor de nieuwe at)onnees
50 mei voor de wervers

Juni

6, 15 en 2 0 juni voor de nieuwe abonnees
27 juni voor de wervers

Elke v r i j d a g
D Elke vrijdag van 14 februan t o t en met vrijdag 27 juni wordt uit
de nieuwe abonnees een winnaar geloot
Ééns per maand hetzelfde voor de wervers

ds^
De weeivnds gaan m vanaf 1 o/tt 1986

Grote ledenvergadering
te Asse
Om de slagkracht van de Volksunie
in de streek te vergroten wordt getracht
suggesties in te winnen van de leden en
sympathisanten van Groot-Asse
Deze bijzondere vergadenng gaat
door op vnjdag 21 februari 86 om 20 u
in de vergaderlokalen van de IJzerwinkel op de Markt te Asse
Vooral op een dnetal facetten van de
werking wordt dieper ingegaan namelijk de propaganda, de pers en het gemeentebeleid
Na een korte inleiding zullen we in
dne afzonderlijke groepen vergaderen
pers, propaganda en gemeentebeleid
Naar het einde toe verwachten we de
heer Etienne Van Vaerenbergh burgemeester van Lennik die ons over het
belang van allerlei nevenorganisalies
zal onderhouden

Eerste weekeinde
de deur uit!
De eerste trekking onder de nieuwe
WIJ-abonnees ging zoals aangehon
digd door op vrijdag 14 februan Met
spannende ogenblik werd fotografisch
vastgelegd Onder het waakzaam oog
van sekretaresse Hilda De Leeuw (na
mens de redaktie) en Gust Qeens (na
mens de abonnementendienst) kon
voorzitter Anciaux de eerste winnaar
een weekeinde toewijzen De geluKki
ge B Uitsard Dhoore uit de Rommels: 44 te Sint-Laureins. Proficiat i

Met z'n vieren!
Tal van lezers vroegen ons wat de prys
precies inhoudt
• Een vakantiewoning voor 4 personen in Duits-Oost België
• De huur van het verblijf
•* De verblijfstaksen
• het waterverbruik
Totale waarde 2.000 fr.

Zoekertje
C 27 jarige juffrouw gediplomeerde
psychiatrische verpleegkundige A2
zoekt een gepast betrekking bij voor
keur in een psychiatrisch ziekenhuis Is
evenwel bereid ook een andere taak te
aanvaarden Voor inlichtingen zich
wenden O Van Ooteghem — Senator
Arm Lonquestraat 31 92T9Gentbrug
ge tel 091/30 72 87
20 FEBRUARI 1986
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VU-raadslid Hermand Van den Abbeele:

„Sociale woningen te Oudegem
iiaast onbewoonbaar..."
De S.M. Volkswelzijn, een van de sociale bouwmaatschappijen die
in Dendermonde aktief is, geraakte al meer dan eens in de Dendermondse raad ter sprake. Was dat in het verleden meestal om financiële problemen, dan komt nu de kwaliteit van de gebouwde woningen ter sprake. VU-raadslid Herman Van den Abbeele formuleerde
een aantal klachten van bewoners uit het Mevrouw Courtmanspark
in Oudegem. Reden van deze klacht is de vochtindringing die aanleiding geeft tot schimmelvorming.
Hermand Van den Abbeele is van
oordeel dat de stad omdat zij projekten
voor de sociale woningbouw toevertrouwt aan de bouwmaatschappijen,
ook het recht heeft om een kontrole uit
te oefenen op deze woningen De degelijkheid van die woningen kan de stad
niet onverschillig laten Herman Van
den Abbeele heeft zich schnftelijk gericht tot de schepen van Leefmilieu en
h£iar gevraagd een kommissievergadering aan het probleem te willen
besteden
In het Mevrouw Courtmanspark
worstelt men al jaren met problemen
Het water druppelt er door het plafond
De bewoners hebben reeds eerder hun
klachten gedeponeerd bij Volkswelzijn,
maar kregen er geen gehoor Brieven
naar de aannemer hadden als enig resultaat dat die wel kwamen kijken Hij
beweert dat hij moet betaald worden
voor wat hij meer doet dan in het bestek
staat I n 1983 sch reef men de voortdurende vochtigheid nog toe aan het afgraven van de grond De woningen lagen inderdaad dertig centimeter lager
dan de omliggende terreinen
In meerdere woningen viel het behang van de muren en overal groeide
er schimmel Dat was in 1983 De
toestand is er nu geen haar beter

Gerechterlijke procedure
Hermand Van de Abbeele ,,Sedert
vijfjaar ongeveer worden de woningen

Kniibeice op
Rupelmondse
icavallcade
Jarenlang werd de Rupelmgndse kavalkade opgeluisterd door de aanwezigheid van de plaatselijke A V K Vong jaar werd deze traditie echter plots
verbroken door een gebrek aan interesse binnen de vereniging zelf Om dit
heuvel in de toekomst te vermijden werden er kontrakten gelegd met de GrootKruibeekse VUJO-afdeling Er werd
een prjektgroep opgericht dte een tema
voor de kavalkade van 86 ontwierp, zodat zondag 9 februari jongstleden een
verjongde en vernieuwde Vlaamsnationaie groep aan de kavalkade kon
deelnemen Het thema was ,,Cirkus
Wetstraat" Alle deelnemers waren verkleed in een clown en bereden een
knotsgekke fiets Op ludieke wijze werd
er een blaam geworpen op de regenng
Aangemoedigd door de fx)sitieve reakties van de toeschouwers besloten de
deelnemers om volgend jaar weer de
kavalkade deel te nemen Laten we hopen dat deze hernieuwde deelname het
startsein mocht zijn van een nieuwe jarenlange traditie
(L O.R.)
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aangetast door indnngend vocht Indringend vocht dat kamer en hele
bovenverdiepingen onbewoonbaar
maakt Meubels, huisraad en vloerbekleding worden aangetast, een muffe
geur hangt er binnen, gezondheidsrapporten hebben dat al uitgewezen" Herman Van den Abbeele wees erop dat
een aantal gezinnen een gerechtelijke
procedure begon ,,Die loopt al meer
dan drie jaar en kostte de betrokkenen
reeds vele tienduizenden franken"
Biezonder spijtig vond hij dat in een
eerste periode onvoldoende ernstig rekening werd gehouden met de opmerkingen en klachten SM Volkswelzijn
speelde verstoppertje met de bewoners Toch heeft de bouwmaatschappij
er alle belang bij dat ze een goede
naam geniet Terloops voegde spreker
er nog aan toe dat de SM Volkswelzijn
nog een aantal andere bouwprojekten

heeft, waar het ook met allemaal koek
en ei is Men is er zich binnen de maatschappij blijkbaar nog niet voldoende
van bewust dat dit alles een nefaste invloed zal hebben Interpellant stelde
meteen de vraag naar de betrokkenheid van de inzet van de afgevaardigden van de stadsraad binnen de bouwmaatschappij

Kommissie samen
Wat de bouwmaatschappij betreft
deze zou zich achter de gerechtvaardigde schade-eisen van de fcietrokken
bewoners scharen, tielofte die ook door
de zaakvoerder werd gedaan Althans
op het ogenblik dat deze eigendommen
werden verkocht
SP-fraktieleider De Batselier zei het
inhoudelijk eens te zijn met de tussenkomst van Herman Van den Abbeele,
maar volgens hem is de houding van de
bouwmaatschappij erop achteruitgegaan
Ook vanuit de SP werd aangedrotu
gen op de samenroeping van een speciale kommissie
Schepen van Gucht deelde mee dat
de uitnodiging voor de vergadering ondertussen al verstuurd is

YREEHDen
TOT«£CR$€RSmTLftnp.

FEBRUARI
21 KRUIBEKE: Algemene ledenvergadering in lokaal 't Zonneke, Ambachtstraat om 19u30
22 ZWALM: Kaas- en wijnavond (of Vlaamse leverpastei) in zaal ,,Bettina", Zottegemsesteenweg te Roborst-Zwalm Aanvang 19u30
Deelnameprijs 250 fr, een glas wijn inbegrepen Kinderen 125 fr
Org VU-Zwalm
22 DE PINTE: 7e Lentebal, met Studio Pallieter in zaal Blancatony, Baron
deGieylaaniei Deuren 20u Eerste dans 21 u Toegang 120 fr Voorverkoop 100 fr Jeugd en 60 + 80 fr Org Ijzerbedevaartwerkgroep
en VOS
23 ASSENEDE: Karnavalstot te Assenede, met deelname van de Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwke Assenede
23 ZOMERGEM: Geleid bezoek aan tentoonstelling „De vrouw in het
rijk der farao's" (Kon Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel) Toegang individueel 150 f r , in groep 100 fr Vertrek Markt te
Zomergem om 13u30 Org Vlaamse Knng Zomergem
24 AALTER: Toon Van Overstraeten spreekt over ,,Van Nijvel naar Namen" in zaal Pax, Kerkhofweg te Aalter Aanvang 20u Org Dr
J Goossenaertskring Aalter
28 RONSE-KLUISBERGEN: Tweede grote kaarting in cafe 't Konijntje, Ronde van Vlaanderenstraat 13, te Kluisbergen-Kwaremont Aanvang 20 u Org VU-Ronse-Kluisbergen
MAART
LATEM-DEURLE: Waterzooi-avond om 19u30 in het parochiaal centrum, Latemstraat 32 te St -Martens-Latem Met tombola en dansgelegenheid Deelname 500 fr Inschrijven voor 22 feb bij de
bestuursleden Org VU-Latem-DeurIe
ERTVELDE: Opening tentoonstelling werken van kunstenaars uit Ertvelde zelf Gastspreker Luk Van Parijs, burgemeester van Evergem
Deze tentoonstelling loopt tym 30 maart Org Vnenden van het
Vlaams Huis De Veldbloem Ertvelde
WACHTEBEKE. Hutsepotfestijn in de oude jongensschool, Rechtstro
teWachtebekeom 19u30 Prijs 250 fr, met inbegnp van een konsumptie Inschrijven voor 1 maart 091/45 99 57 Org VUWachtebeke

Tomboiaprijzen in beslag genomen.

IVlislulde poging van de KateiUnse CVP
om VU te laten veroordeien
In maart 1985 vond het jaarlijks VU-bal plaats waarbij aan de toegangskaarten een gratis tombola was verbonden.
Dit laatste is bli]kbaar fout, want enkele weken later wordt door de
politie ten huize van VU-sekretaris Andries een proces-verbaal opgemaakt over deze naar verluid onwettige uitebate (gratis) loterij.
Grote konsternatie in VU-middens
maar de kous lijkt nog met af, want een
week later volgt een inbeslagname van
de resterende prijzen Wie nu denkt dat
daarmee de zaak rond is komt dik bedrogen uit want eind januari '86 kwam
een dagvaarding uitgaande van de Prokureur des Konings bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen Marnis
Vandevoorde, voorzitter van de VUSt Katelijne-Waver moet op maandag
10 februari, bijna een jaar na de feiten
voor de rechtbank verschijnen
Ondertussen werd uit wel ingelichte
bron vernomen dat het de burgemeester van St Katelijne-Waver zelf
was die achter het fraai vertoon zit De
zaak doet heel wat stof opwaaien en de

VU-mensen tillen er zeer zwaar aan
Hoe zou je zelf zijn f

Zeie op weg
naar 20.000

De uitwijking naar andere gemeen
ten was hier telkens de oorzaak van
Hier werd er een verlies geboek van 101
in 1983 en 106 in 1984 De reden hiervan dient gezocht in het gebrek aan voldoende woningen In deze optiek wordt
de toekomst dan hoopvol tegemoet gezien door de verkoop van sociale gronden en het bouwen van sociale wonm
gen zodat jonggehuwden met verplicht
zijn te emigreren naar b v Lokeren of
Dendermonde Als daarbij het geboortecijfer in de positieve zin in de belangstelling komt, dan zien we in de gemeente van Burgemeester De Bruyne
de bevolking stijgen naar 20.000.

Met 19 772 inwoners op 31 december 1985, bereikt Zele het hoogste bevolkingscijfers sinds mensenheugenis
Dit IS 58 eenheden meer dan het vorige jaar Het was nochtans geleden van
1982 dat er een groei werd genoteerd
Toen was er een forse stijging van 136
personen naar 19 758 Nadien daalde
het bevolkingscijfer telkens naar 19 743
in 1983 en 19 714 in 1984

„Hoofd van politie?"
De Katelijnse CVP-meerderheid is zo
bekrompen dat ze zelfs met beseft met
zulke praktijken aan broodroof te doen
VU-voorzitter Vandevoorde, een hard
werkend vader voor vrouw en dochters
wordt niet alleen gedwongen om gedurende minstens een halve dat z'n beroepsaktiviteiten stop te zetten, maar
kan stri kt genomen voor deze laaghartigheid een gevangenisstraf oplopen
Burgemeester Van Calster gaat —
doch dat verwondert al lang niet meer
— een leugen met uit de weg, wanneer

Het plaatselijk verbond van VOS in
samenwerking met C D N V nodigt U
vnendelijk uit op haar dia-avond, ,De IJzerbedevaart, bedevaart voor Vrede,
Verdraagzaamheid en Zelfbestuur",
,,Spreuken en Zegswijzen van Pieter
Breughel de Oude", opgenomen uit de
Breughelstoet van Wingene en

hij op de jongste gemeenteraad bij hoog
en bij laag stand houdt helemaal niets
van deze zaak af te weten' Logische
vraag die alom wordt gesteld ,,Wieis
er dan het hoofd van de politie''" Erger nog ,,Wordt de funktie van,,hoofd
van de politie" wel nnet de nodige nauwgezetheid waargenomen'' "

Ten laste van de staat...
De uitspraak van de rechtbank is intussen gevallen Burgemeester en CVP
vissen achter het net Voorzitter Vandevoorde en met hem de Volksunie werd
na een debat van ongeveer een half uur
tussen de aanklagende advokaat en
Mr De Cuyper, advokaat ter verdediging van de VU, door de voorzitter van
het Hof volledig vrijgesproken De
kosten komen ten laste van de staat en
de m beslag genomen prijzen moeten
aan de Volksunie terug gegeven
worden

Hugo Schiltz
te St.-Nil(iaas
De A Verbruggenknng van SintNiklaas organiseert op vrijdag 14 maart
om 20 uur een kaas- en wijnavond m
Zaal Nectar, Driekoningenstraat 156 te
2700 Sint-Niklaas
Gastspreker is Hugo Schiltz
Om organisatorische redenen is inschrijven vóór 10 maart nodig

,,Oostenrijk, Salzburgerland
verlof rust natuur " Nu in Sportcentrum de Warande op vrijdag 21 februan om 20 uur Inkom 40 fr

Nelly Maes, Gentse Baan 50, tel
776 49 74
Willy Tote, Colmarstraat 6, tel
776 87 43
Hilde De Backer, Heimolenstraat
148, tel 776 32 61
Edi De Jonck, Watermolendreef 4,
tel 776 45 13
Frans Hilgert, Gladiolenstraat 53, tel
776 70 09
L Van Hoeylandt, V Raemdonckstraat 9, tel 776 57 68

De opbrengst zal gebruikt worden
voor het innchten van een goedkope
autobus naar de IJzerbedevaart

Betaling kan gebeuren op rek nr
409-5002691-57 van Volksunie-SintNiklaas 250 F per persoon

DirkB

ijzerbedevaartavond te Wetteren
l\LlLlöU3n[Jk^LJ

OOST-VLAANDEREN

Vast staat dat met het opzetten van
deze zaak, de CVP slechts een doel
voor ogen had, nl de Volksunie kelderen en haar in de ogen van de burger
belachelijk en verdachte te maken
De gerechterlijke instanties waren
echter een andere mening toegedaan
Het uiteindelijk resultaat van de hele affaire IS dat het weer eens de gewone
burger is die getroffen wordt ledere belastingsbefaler kan immers mee opdraaien om de kosten van dit proces te
betalen, plus met te vergeten het tijdrovende en geldverslindende werk van
deurwaarders en politiekorps
Door dit voorval is nog maar eens duidelijk geworden hoe ziekelijk de
VBP-politiek in St Katelijne-Waver is
Het valt met moeilijk te raden met welke nauwgezetheid en waakzaamheid
de Volksunie in de toekomst zal blijven
toezien op het gevoerde CVP-beleid in
St Katelijne-Waver
(CA.)

Uitslag tombola
CDNV-Wetteren
Prijzen af te halen op het sekretariaat Fortstraat 7 te 9200 Wetteren
(091/69 67 88) tot maart 1986
Draagbaar Radio-Casette toestel nr
2415, Reservenr 1725 (geldig vanaf
2/03/1986), Kaarsenset nr 2342, Damesuurwerk nr 2365, Kreemset nr
1940,Herenuun«erknr 1156, Boterset
nr 2060, Damesuurwerk nr 1183,
Whiskyset nr 1708, Badhandoek pr
1318, Dames- en herenuurwerk nr
1602, Keukenbloknote nr 2033, Boekenstaander nr 1645, Taartrooster nr
1306 Badhanddoek nr 1723,Keukentjenodigdheden nr 1360, Dameszakdoekjes nr 1663, Grote asbak nr 1423,
Snoepdoosje nr 1818, Grote asbak nr
1370, Bloemen op glasraam nr 1742,
Sierkettinge nr 1212, Autoreimgerset
nr 2308,Damesuun«erknr 1196, Damestasje nr 2356, Keukenbenodigheden nr 1280, Flesje pré-shave nr
2012, Verbanddoosje nr 1506, Keukensetnr 2425,Rooksetnr 1015,Dameszakdoekjes nr 1016, nr 1180
Troostprijs

M^
Begroting stad Antwerpen

ANTWERPEN

Detailkritiek,
iioofdzaak verdronken!
Na dertien minuten lang een meer- ons raadslid Fonne Crick snoerde hem
derheid van pers en publiek vertoond te de mond door gewoon het verhaal van
hebben waren er genoeg gemeente- de brave Hobokense burger te vertelraadsleden om te kunnen starten Ons len die zelf zijn voetpad piekfijn herstelraadslid Dirk Stappaerts kon dan te- de Gevolg hij werd opgemerkt door de
recht stellen dat in de KNS gemiddeld politie en enkele dagen later kwamen
slechts 380 mensen verloren (sic) zitten de stadsdiensten alles opbreken, terugin een te grote zaal terwijl de kleine zaal leggen maar slechter'
afgestaan is aan het K J T Onze beton* Fraktievoorzitter Gerard Bergers
nen kultuurmastodont werd van bij de stelde dan ook terecht dat deze scheaanvang, wars van de moderne teate- pen als hij klaagt over in de werkelijkrevolutie met kleinere podia, beperktere heid dalende budgetten door het effekt
rolbezettingen, meer kontakt met pu- van blokkenng en inflatie, in feite oppobliek en vooral meer ruimte voor ekspe- sitietaal sprak
nmenten, gepland Resultaat is dan ook
* Tussendoor een pikant schnabeen technisch juweel dat echter slechts
kan renderen voor groots opgezette beltje over onze wegen slechts 45 gespektakelstukken terwijl de toelagen vallen vrouwen en mannen legden
bepaald worden door dalende publieke klacht neer wegens letsels te wijten aan
belangstelling Kortom de begroting slecht wegdek Geen reden tot paniek
van de stad Antwerpen moet dan ook voor het kollege dat mooie vergelijkinaltijd bijpassen in deze vicieuze cirkel' gen maakte over een totaal aan oppervlakte wegen gelijk aan 2 500 voetbalDirk Stappaerts motiveerde de ont- terreinen
houding van de VU-fraktie door de
* Geen oplossing, wel gelijk kreeg
klemtoon te leggen op de verwaarloosde opties van dit bestuur een eigen ge- Dirk Van Gelder inzake de slechte
laat van de KNS in het kiezen van stuk- toestand van de kunstakademie te
ken, een harmonische ploeg-samen- Berchem
werking tussen direktie en artistiek per* Raadslid Van Rompay had in haar
soneel, een stijging van de inkomsten interpellatie de partijpolitieke keuze van
door een efficiënte publiekwerving, en- tewerkgestelde werklozen aangezovoort
klaagd De schepen trachtte in haar antIn geheime zitting werd dan gezorgd woord dit toe te spelen aan de RVA die
door de meerderheid voor het de keuze doet en waar dan de stad
,,Appeltje-voor-de-dorst" van Ivonne slechts de ,,gemotiveerdheid" onderLex als nieuwe KNS-direktnce Natuur- zocht Vraag blijft echter welke de krilijk IS dit met het gevolg van de gratis pu- tena van deze (kleur)-motieven z i j n '
bliciteit m Morgenkranten uit het Ant* En Ria Van Rompay bleef ook op
werpse
haar honger inzake de nu eens dnngend noodzakelijk geworden werkloLawine...
zenwerking Er wordt verder gestuEn dan startte de tweede begrotmgs- deerd
ronde een lawine van replieken vanuit
* Ondertussen antwoordde diezelfde schepenbanken maar vooral veel de schepen op een pertinente vraag
details over wat men wil zeggen, omzei- van Clara Govaert over het bestaand
len van wat moeilijk ligt en tussenin verschil in het bijhouden van ziektedanieuwjaarsbeloften voor de galerij Dat gen voor personeel van de stad en de
alles gevolgd door een stemming zoals distnkten
gepland
* Achter de rug van de goeverneur
Hieronder een beperkte (en subjek- zich afdekkend werd nuchter gesteld
tieve) keuze uit meer dan negen uren dat aan vero/orven rechten met mag gedebatten
raakt worden I Fraktieleider Gerard
* Van de ene schepen kreeg Fonne Bergers moest dan ook terecht stellen
Cnck te horen dat de Antwerpse Steen- dat gelijke rechten de regel moet zijn en
weg na de winter en van de andere na dat dit meer trok op venworven nadelen
de bouwvakantie zou aangevat wor* Zowel Dirk Stappaerts als Clara
den of misschien beter gezegd na een Govaert werden bijgetreden in hun uitlange ski-vakantie'
gesproken zorg voor de uitbouw van de
* Fonne nam zich ook voor de belof- dienst Sociale Zaken Zeker in deze tijd
te van aanpakken van de reukhinder van nieuwe armoede en ekonomische
van de ,,gekende Hobokense" firma op knsis moet hieraan pnontair aandacht
geschonken worden
de voet te volgen
* Raadslid Van Gelder hield terecht
* Gerard Bergers werd een inspraakvergadering beloofd voor de in- een tussenkomst die door kollegas bijwoners van de Nationalestraat waar getreden werd, over de slechte
kortsluiting tussen buurtwerk en bewo- toestand van de begraafplaats te Berners leidde tot onbegnp over de her- chem Veel uitleg werd gegeven en beloofd werd er iets aan te doen maar
waardenng
er werd ook op gewezen dat men toch
* De Havenschepen herhaalde zijn maar gemotiveerd moet zijn om op een
stelling van de wanverhouding tussen kerkhof te werken
trafieken en investeringen inzake Zeebrugge en Antwerpen Hij verbaasde Het jaar 2000!
wel iedereen door lichtpunten te zien na
* Negatief antwoord bekwam
kontakten met de nationale overheid in- raadslid Fonne Crick op zijn voorstel
zake de Antwerpse prioriteitenlijst
gedeelten openbaar groen door aanpaScheldeverdiepmg (met de waterver- lende inwoners te laten verzorgen zodragen), containerterminal, Baalhoek- dat de regelmatig voorkomende verkanaal en renovatie van de bestaande waarlozing (zoals in Nederland gebeurt)
haven Kortom een zaak die en moet opgeheven kan worden In feite vergevolgd en moet gestimuleerd worden schuilde de schepen zich achter dooddoor onze parlementairen ten bate van doeners van ,,dat het door iedereen
de haven als motor van tewerkstelling moet gebeuren", enzovoort
in het hele arrondissement i
" En dan kwam de schepen De Corte zijn toekomstbeelden ontplooien over
Doe het zelf..!
de automatisatie, de dienstverlening en
* Schooldirekties snelden de Onder- de gevolgen van de samenvoeging
wijsschepen ter hulp met hun lakonie- Met veel universitaire nieuwspraake antwoorden dat er mets tekort is ter- kwoorden werd met een beleid maar
wijl Clara Govaert had bewezen dat er een ideaal toekomstbeeld voorgespiewel matenaal was maar dan geleend geld pers en publiek ten bate Fraktiedoorturnknngen'
leider Gerard Bergers moest dan ook
* Niet alleen verrassend maar zelfs de vraag stellen tegen wanneer of berevolutionair verkondigde de schepen- ter tegen welk jaar na 2 000 de schepen
van-Merksem-van-Werken dat de be- dit gerealiseerd zag
volking en de oppositie met moeten kla* De Financieschepen moest toegegen maar de handen uit de mouwen ven dat inzake de nieuwe arbeidsongesteken voor 't onderhoud van het vallenverzekering dit kollege gewoon
stadspatnmoniumi Onderhoudswerk de gemeenteraad voorbijgegaan was
door de buurt is het motto geworden zoals Gerard Bergers in zijn interpelvan deze doe-het-zelf-schepen Maar
latie gesteld had Alles is al getekend en
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nog steeds moet het pnncipe goedgekeurd worden i
* Onze fraktieleider stelde dat de begroting met echt in evenwicht was omdat er nog vernchtingen langs het Hulpfonds gebeurd waren Of het ter hulp
snellen van 't Hulpfonds om mali te verwerken De schepen hield hierover
een verontwaardigd betoog Maar overtuigend IS dit toch met als men het in
mensentaal vertaalt schulden hebben,
deze op lange termijn spreiden, een
eerste hypoteek nemen en dan later
nog een tweede hypoteek moeten nemen Dan stellen dat het Kasboek klopt
IS toch onrealistisch'
* Laatste spreker was de burgemeester die ook het politiebeleid aanpakte De vraag naar de uitrusting van
raadslid Dirk Van Gelder beantwoordde hij met een opsomming van types
wapens, enzovoort Veel technische
details maar toch een blijvende vraag
voelen onze agenten zich zelf wel veilig zodat ze efficient kunnen tussenkomen''En dan ook nog zou er nu eindelijk met eens kunnen gesnoeid worden in de berg administratief werk zodat
er meer aan preventie en efficient veiligheidsbeleid kan gedaan worden
Zoals gezegd, een lang debat met
veel details Maar geen antwoord op de
prangende vragen over deze stad zoals regelmatig gesteld door onze
raadslieden Een stad die plots uitgroeide tot de grootste stad van Vlaanderen
onder curatele van de nationale overheid Een stad met een schuldenberg
die mee moet afbetaald worden door latere generaties en waar een slinkende
bevolking steeds meer belast wordt
door de stedelijke overheid Een stad
met bestuurders die met het formaat
noch de lef hebben om in zaken zoals
het Gemeentefonds in Brussel harder
te gaan aankloppen Een negatief
beeld' Neen, gewoon realistisch het
gevolg van verstarde koahtievorming bij
een meerderheid, vastgeankerd aan
haar zetels
(Hugo Hermans)

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

FEBRUARI
20 MECHELEN: Gespreksavond met Hugo Schiltz ,,Vlaanderen met
een eigen gezicht naar het Buitenland Mogelijkheden en Onmogelijkheden" In Foyer M M T , Hanswijkstraat om 20 uur Org VUMechelen-Centrum
21 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kwis wisselschaal Maurits Van Hauteghem, om 20 uur m het Vlaams Huis te Zwijndrecht Eerste schifting
met 5 deelnemende ploegen Org VZW Vlaams Huis
21 TONGERLO-WESTERLO. Ward Hermans spreekt over zijn proces
voor de Belgische bloedraad in .Kapellekeshoef" om 20 uur Inr
St -Maartenfonds Kempen
21 KAPELLEN: Geleid bezoek aan de ateliers van Guido Manman (etser) en zijn vrouw Monique Grossen (juweelontwerpster) Vertrek te
19u30 aan de parking GB te Kapellen
22 DEURNE: Kaas- en wijnavond vanaf 19 uur m zaal Gypto, DeurneGentrum Inschrijven voori 5/2 bijP DeCorte, Lakborslei 136 Tel
325 14 73 Org VU-Deurne
22 GEEL: Heie-nachtbal in zaal ,De Hoeve" te Geel-Winkelom-heide
Om 20u Org VU-Geel
22 HULSHOUT: 15e Volksuniebal m de parochiezaal van Hulshout om
20u30 Orkest The Wighs
22 ANTWERPEN: 14u Algemene Vergadenng van de Federatie van
Vlaamse Kringen in het AMVC, Minderbroedersstraat 22 Om 15u30
referaat door dr Chris Vandenbroeke over de toekomst van het
Vlaamse volk
23 KONTICH: Op de koffie met Toon Om 11 uurverteltToonVanOverstraeten zijn politieke ervaringen uit de voorbije maanden Voor broodjes, koffiekoeken en koffie lOOfr In ,,De Nieuwe Eendracht", hoek
Ooststatiestraat en Duivenstraat in Kontich-centrum Org VUKontich
26 BRASSCHAAT: Toon Van Overstraeten over,,Van Nijvel naar Namen" in St-Jozefskapel, Augustijnslei te Brasschaat om 20 uur Receptie aangeboden door het bestuur Org VU-Brasschaat
26 PUTTE: Gespreksavond ,,Vrouwen hebben geen rechten i" in Basketballokaal, Veldstraat naast nr 95 te Putte Aanvang 20 u Inkom
50 fr Org FW-Stabroek-Hoevenen-Putte
28 BOECHOUT: Amnestie-avond TAK-film over amnestie met toelichting door Erwin Brentjens In de Benedenzaal van het Gildenhuis te
Boechout om 20u30 Gratis toegang Org VU-Boechout
28 TURNHOUT: Enkele mensen (ook uit Turnhout) komen vertellen waarom ZIJ naar het Oostfront trokken en wat hun ervanngen waren In
,,De Schalmei" Toegang gratis Org Vlaamse Knng Turnhout
28 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kwis wisselschaal Maurits Van Hauteghem om 20 uur in het Vlaams Huis te Zwijndrecht Tweede schifting
om 5 deelnemende ploegen Org VZW Vlaams Huis
28 KONTICH: VUJO-fuif in 't Kelderke, Sint-Rita, Kontich Aanvang 20
uur
MAART
1 EDEGEM: 4e Volkszangavond ,Kom zing met mij" m m v Theo Mertens en Gust Teugels in het Elzenhof om 20 uur Org Kult Knng,
VNSE en FVV
1 BORNEM: Dia-avond verzorgd door Willy Berg over zijn belevenissen in Kenia Om 20 uur Org Vlaamse Kring Bornem, Kapelstraat
71
2 WOMMELGEM: Sociaal dienstbetoon door Henn Vandeweghe in De
Klauwaert van 10 tot 11 uur
7 BORNEM: Toon Van Overstraeten over ,,Van Nijvel naar Namen"
in De Bron", Kapelstraat 71, Bornem Aanvang 20 uur Gratis toegang Org VU-Groot-Bornem
8 MERKSEM Volksunie-dansfeest in zaal ,,Wilgenhof', Moeshofstraat
Inkom 100 fr Deuren 20u30

Kat en muis in Arendonkse raad

VU laat niemand in de kou staan
Het gaat de Arendonkse VU-afdeling blijkbaar goed. Dat kan ook
moeilijk anders met een voorzitter als Jos Dingenen, tevens onze
WIJ-werver, die de bestuursleden, OCMW- en gemeenteraadsleden
bestendig aan het werk houdt.
Dat laatste bleek weerom op de gemeenteraad van 10 februan jl Het spel
zat weeral meteen op de wagen Reden
daartoe waren de bedenkelijke wervingsvoonwaarden voor onderwijzers in
Arendonk, om toch maar twee familieleden van CVP-gemeenteraadsleden te
kunnen benoemen, waar op de gemeenteraad met eens een meerderheid
voor IS De twee CVP-familieleden geven nu reeds 5 maanden in alle onwettelijkheid les De VU-oppositie brak het
reglement tot op de grond af, maar gezien een van de SP-oppositieleden afwezig was, werden de nieuwe ,,familiewervingsvoonwaarden" toch goedgekeurd door CVP en PVV

Deksel op...
Diezelfde meerderheid had ook een
retributiereglement opgemaakt om de
Arendonkse verenigingen die gebruik
maken van het gemeentelijke patrimonium De VU-oppositie trok opnieuw fel
van leer, maar een vol uur protest van
VU en SP kon weerom met baten
,,Stemming I", zei de burgemeester,
maar dat was zonder de oppositie gerekend die zich bij het publiek ging vervoegen Het punt werd dan van de
agende afgevoerd omdat met meer de
helft -1- een van de raadsleden aanwe-

zig was Je zag de burgemeester met
de sekonde grijzer worden, terwijl de
Arendonkse verenigingen voorlopig gered werden

...burgemeesters neus!
Diezelfde burgemeester dacht dan
maar met het volgende punt ,,aantstelling tewerkgestelde werklozen" gelijk
te halen Vik Hermans had er in het verleden immers reeds herhaalde malen
op gewezen dat dit tot de bevoegheid
van de gemeenteraad behoort, zoniet
bij delegatie het schepenkollege Vik
Hermans had hiervoor zelfs gelijk gekregen van de goeverneur De burgemeester dacht zijn gelijk te halen met
een tekst in het maandblad van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, een tekst van de gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden HIJ kreeg echter van vik
Hermans (VU-fraktieleider) nogmaals
het deksel op de neus omdat, aldus
Hermans, door de knechtenmentaliteit
van CVP en PVV de beslissing van de
minister van Binnenlandse Zaken, in
casu Nothomb, nog altijd voorrang
heeft op de zienswijze van de gemeenschapsminister De burgemeester
maakte zichzelf dan ook opnieuw belachelijk Het werd nog erger toen Vik

Hermans hem verweet dit punt alleen
op de agenda geplaatste te hebben uit
lompigheid" Hilanteit alom in de zaal'
De burgemeester dreigde daarop de
VU-aanhang, die zich verheugde met
, Pinochet I" en andere onruststorende
woorden, buiten de zaal te zetten

,,De Rode Del"
Het laatste hoogstandje was een interpellatie van VU-fraktieleider Vik Hermans omtrent de regularisatie van
weekend-verblijven in de Rode Del te
Arendonk De burgemeester had namelijk aan deze eigenaars beloofd dat
hun verblijf zou geregulanseerd worden
als ze grondafstand deden aan de gemeente Zo ver IS het nooit gekomen,
maar de eigenaars kregen wel een aanslagbiljet voor het betalen van urbamsatiebelasting in de bus De burgemeester kreeg het nogmaals zwaar te
verduren en het werd nog erger toen
eén van die eigenaars zich in het publiek ging mengen over de gang van zaken in Arendonk Toen de brave man,
bestoel voor 4000 frank na de eerste
waarschuwing met zweeg werd hem
de deur gewezen Schrijver dezes kon
de beproeving voor de brave man met
verwerken en verliet tevens onder protest mee de zaal
De Volksunie laat de mensen die
door CVP en PVV uitgekleed worden,
met in de kou staan i
(hh)
20 FEBRUARI 1986
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VU-Kamerlid FranzVanSteenkiste rijdt mee

Kortriikse Afrika-aktie
Vorige week donderdag vertrokken tien Vlamingen, waaronder VUkamerlid Franz Van Steenkiste, vanuit Kortrijk naar Kameroen, Equatoriaal Guinea en Tsjaad. Zij zullen daar drie aangepaste voertuigen
overhandigen aan de verantwoordelijken in ontwikkelmgsprojekten
De hele onderneming, m West-Vlaanderen beter bekend als de
,,Kortrijkse Afrika-aktie", zal vermoedelijk drie weken duren
In nauwe samenwerking met enkele
worden aan Sergio Janeselli in Sangservice-klubs hebben een handvol dy
melima (Kameroen) Naast zijn pastonamische Westvlamingen — met volks
raal werk startte deze geestelijke een
vertegenwoordiger Franz Van Steencentrum voor behandeling en revalidakiste als éen van de promotors — een tie van kinderen die blijvend getroffen
uitzonderlijke en grootscheepse aktie
zijn door de gevolgen van polio Door
op touw gezet ten voordele van be
middel van prothesen, kine oefeningen
trouwbare humanitaire organisaties in
of eenvoudige chirurgische ingrepen
Afnka Doelstelling is het schenken van
helpt Janeselli deze kinderen terug op
aangepaste voertuigen
de been Teneinde zijn aktie gebied te
kunnen uitbreiden en tijdig meer kindeUitgekozen projekten
ren te kunnen helpen (door preventie
Deze voertuigen werden aangekocht
ve vaccinatie) heeft hij dringend nood
doordeinnchters service-klubs komaan een betrouwbaar vervoermiddel
merciele en partikuliere sponsors én
Het tweede voertuig zal dienen als
de deelnemende ploeg Deze ploeg
hulpmiddel bij het werk van de Vlaamverbond zich er met alleen toe een be
se arts dr Tine Demeulenaere in Equa
langrijk stuk van de aankoopsom te betonaal Guinea Samen met plaatselijke
talen maar ook op eigen kosten de
geneesheren probeert zij in dit tropisch
voertuigen ter plekke af te leveren Bij
land kleine medische centra op te nch
de samenstelling van de Kortrijkse equi
pe werd rekening gehouden met de ten De doeltreffendheid van dit opzet
hangt natuurlijk af van de verplaat
kwalifikatie van de leden om door hun
singsmogelijkheden
persoonlijke kennis en ervaring borg te
Het ongelooflijke werk van de , Art
staan voor het welslagen Zo reizen er
sen zonder Grenzen in Tsjaad is getwee artsen en drie technici mee Bo
noegzaam bekend De derde auto is
vendien zal er een professionele repor
dan ook voor hen bestemd Naast hun
tage gemaakt worden van de reis en
humanitair werk in de Sahel werd deze
een verslag over de aktiviteiten van de
organisatie belast met de oprichting van
begunstigde projekten Als basis voor
een efficient gezondheidsapparaat Om
een nieuwe hulpaktie
de vele vrijwilligers in staat te stellen
De drie projekten werden uitgekozen
suksesvol hun werk te verrichten zijn
met de hulp van de organisaties Art
vervoermiddelen onontbeerlijk en nooit
sen Zonder Grenzen
Wit Huis Volonin voldoende aantal aanwezig
toriaat en Medicus Mundi ' Want
naast de persoonlijke appreciatie bij de
keuze werd vooral rekening gehouden
met dne faktoren de ervaring van de
organisatie ter plaatse de hulpaktie
moet een tijdelijk middel zijn die in een
nabije toekomst kan gemist worden
zonder dat de doeltreffendheid van het
projekt eronder leidt en — gezien het
om auto s gaat — er moet een zekere
infrastruktuur bestaan om voertuigen
optimaal te kunnen laten renderen

Auto's,
ideale hulpmiddelen
De eerste wagen zal geschonken

Gedurfd,
edelmoedig avontuur
De tocht van meer dan 7 000 km
loopt via Marseille (inscheping) over Algerije door de Sahara naar Agadez en
Nguimi (Niger) tot N'Djamena, waar de
eerste auto wordt gegeven vermoedelijke aankomst op zondag 2 maart Enkele dagen later worden de overige
voertuigen geleverd Als alles tenminste volgens plan verloopt Want be
halve de gevaren die aan zo'n woestijntocht verbonden zijn, blijven daar de
doeaune-penkelen en grensformalitei

ADVERTENTIE

Georges Mommerency:
een socialistisch g^oot-nederlander

ten De deelnemers die nota bene elk
75 000 fr neertelden komen na de vol
brenging van hun edelmoedige en wel
iswaar ook avontuurlijke opdracht per
vliegtuig naar Vlaanderen terug
WIJ wensen hen een goede reis en feliciteren alle medewerkers met dit gedurfd initiatief
(pvdd)

Edegem,
1 maart 1986

Vierde
volkszangavond
Onder het motto ,,Kom en zing met
mij' is er op 1 maart a s te Edegem
weer een hoogdag van het Vlaamse
hed
De ervaring heeft ons geleerd hoe
graag ons volk zingt wanneer het er de
kans toe krijgt
Naast de samenzang hebben wij het
genoegen u nog volgende deelnemers
voor te stellen -Basilicakooro I v Lau
rent Peeters - Vera Versnick, soliste Jos Evenepoel en Leo Van Hoof, begeleiding - speciale gast is Theo Mertens
De algemene leiding is in goede han
den van Gust Teugels
De zangavond gaat door in zaal El
zenhof Kerkplein te Edegem Deuren
om19u15 Aanvang20u Inkom 150fr
Voorverkoop 120 fr
Organisatie VNSE, Kulturele Kring
enFW

De dne voertuigen die na een tocht van meer dan 7 000 km zullen overhandigd
worden aan de uitgekozen hulporganisaties

WEST-VLAANDEREN
FEBRUARI
21 POPERINGE Bak promotie-avond in samenwerking met Elektro Denut in het scoutslokaal, Veurnestraat 195 Aanvang 20 uur
Org FVV Poperinge
21 GISTEL VU-ledenfeest met Vlaamse hutsepot Animatie Frans Ja
cobs Gratis tombola Prijs 250 fr per persoon Ooksympatisanten
en vrienden zijn welkom Inschrijven bij Rony Anseeuw 059/27 78 70
21 IZEGEM. Ontmoeting met de Volksunie Met Toon Van Overstraeten als gastspreker In zaal, Century Nederweg om 20 uur Inkom
gratis Org VU en VUJO Izegem
22 IZEGEM Carnavalinstuif in .Vlaams Huis' om 20 uur Gratis toe
gang Org VUJO Izegem
23 POPERINGE Geleide wandeling in Beauvoorde Vertrek aan de Grote Markt te Popennge om 14 u Om 14 45 start van de wandeling
Daarnagelegenheid tot vieruurtje in gasthof De dne koningen te
Beauvoorde Org FVV-Poperinge
MAART
2 IZEGEM: Vlaams Huis 13u30 Start voor wandeling te Kaster Org
Wandelklub Vlaams Huis

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge I

ZO^K€RC]€
D 25j drietalige dynamische landbouwingenieur (specialiteit tuinbouw)
met goede notities van Duits en ervaring in Saoedi Arabie zoekt een gepaste betrekking Voor ml zich wen
den tot senator burgemeester Dr J
Valkeniers tel 02/569 16 04

De 59-jarig^ senator en burgfemeester van Nieuwpoort wordt niet
gr^B en verliest geen haar Een verhelderend gesprek met de man
die «eerst Vlaming, daarna socialist» is, en na 807 jaar kathobeke
heerschappij een Vlaamsg^zind socialistisch beleid voert in
Nieuwpoort

Zeebrugge groeipool of gasbel?
•
Marijke Van Hemeldonck belandde via Karel Van lAierts
rariteitenkabinet in het Europees parlement Nu speelt ze ook nog
amateur-psycholoog, en dat is volgens Mare van Impe gevaarlijk
•
Deze week in

denieuwe
V e r k r i j g b a a r bij u w k r a n t e n v e r k o p e r v a n a f
morgen.
4 2 fr.
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n Jongedame 20jaar en wonendein
het Mechelse zoekt werk als kantoorbediende kennis van komputer Ref nr
0971 Belangstellenden kunnen kon
takt opnemen met Senator Joos So
mers via het Vlaams Nationaal Cen
trum Ontvoenngsplein 1 te Mechelen
tel 015/20 95 14 Gelieve het ref nr
te vermelden

Te huur
in De Haan
D Er staat een keurig appartement te
huur in De Haan aan Zee Met eethoek
keuken twee slaapkamers stortbad
en een plaats voor de wagen Rustige
ligging en met ver van zee Nog vrij tij
dens de Paasvakantie en de zomer
maanden
Geïnteresseerde VU-sympatisanten
bellen op het nummer 050/82 44 63
liefst rond 20 uur

Herder te koop
Hondenliefhebbers die een Duitse
Herder (teef goed karakter en een at
tente waker) willen kopen bellen in ver
trouwen op het nummer 050/82 44 63
Elke avond omstreeks 20 uur

Openverklaring van een voltijdse
betrekking van geneesheer-specialist
in het departement radiologie en echografie
Vereiste voorwaarden:
1 Belg zijn
2 de burgerlijke en politieke rechten genieten
3 voldoen aan de militiewetten
4 van onberispelijk gedrag zijn
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie
6 houder zijn van het diploma van doctor in genees heel en ver
loskunde
7 tot de uitoefening van de geneeskunde m België gemachtigd zijn
8 m het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheer
specialist in de radiodiagnose daarenboven bewijzen voorleggen van spe
ciale bekwaamheid en een ervarmg in de echografie vasculaire en in
terventionele radiografie C A T scan en digitale substractie angiografie
9 de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere voorwaarden
vervullen (specialisme ervaring erkenning als geneesheer specialist te
gen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen erkenning bi) in
diensttreding
door
het
Rijksinstituut
voor
Ziekte
en
Invaliditeitsverzekenng)
10 verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van
de proefperiode
Inschrijvingsgeld 1 000 fr te storten op pr nr 000 0099581 59 van het
A Z St Jan van het OCMW Ruddershove 10 8000 Brugge met vermei
ding geneesheer specialist in de radiologie en echografie
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum vitae moe
ten ingediend worden uiterhjk op 15 maart 1986 bij de Voorzitter van
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Kartuizenn
nenstraat 4 8000 Brugge 1
(Adv 23)

m
Europese Volkshogeschool Reizen 1986

LIMBURG
FEBRUARI
21 OVERPELT: „Politiek café" m cafe Den Haan, vlak bij de kerk van
Overpelt-centruum Aanvang 20u30 Gastspreker is JohanSauwens
Org VUJO-Overpelt
22 HEUSDEN-ZOLDER: Kaas- en wijnavond in zaal ,,De Weyerman"
teBoekt-Zoldervanaf20uur Kaasschotel + 1 glas wijn 150fr Org
VU-Heusden-Zolder
22 HERK-DE-STAD: Mosselfeest verschoven naar 21 maart
23 GENK: Provinciale raad VU-jongeren Limburg om 10u m de Slagmolen
28 BREE: Vierde gouwbal van VNJ Limburg om 20u30 in zaal El Toro,
Bree Inkom 50 fr Reuze tombola, allen hartelijk welkom

Sociaal
dienstbetoon
te Hasseit
Volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere houdt op volgende dagen en
uren zitdagen van sociaal dienstbetoon
Elke maandag van 17u tot 20u, Aldestraat 20/1 te 3500 Hasselt
Elke vrijdag van 17u tot 20u, Pollenstraat 11 te 3510 Kermt Hasselt

Gezociit
Om enkele jaargangen van
„ W I J " in te binden zoekt het
nationaal
VU-sekretariaat
ontbrekende nummers.
Van jaargang
nummer 1 .

1983, het

Van jaargang
nummer 6.

1984, het

Van jaargang
nummer 3.

1985, het

Kontakt opnemen met het
VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel
(02/219.49.30).
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Werkaanbieding
n Een drukkerij in het Mechelse wenst
een offset-drukker aan te werven, ervaring gewenst en wonen in de omgeving
van Mechelen Ref nr 0968
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met Senator Joos Somers,
via het Vlaams Nationaal Centrum, Ontvoenngsplein 1 te 2800 Mechelen, tel
015/20 95 14 Gelieve het ref nr te vermelden
D 19j ongehuwd meisje, in bezit van
wagen, met diploma A6/A2 Handel en
dactylo, kennis van de 4 talen, boekhouden en informatika, zoekt een betrekking als bediende in het Brusselse of op de as Brussel-DendermondeSint Niklaas-Gent Voor ml zich wenden tot senator-burgemeester Dr J
Valkeniers, tel 02/569 16 04
U 19j jongeman met A2 diploma
menswetenschappen, kennisvan dactylografie, en 1 j ervanng als opsteller,
zoekt een betrekking als bediende in
het Brusselse of op de as BrusselHalle-Edingen-GeraardsbergenNinove-Aalst Voor ml zich wenden tot
senator-burgemeester Dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04
G 36j Nigenaan, gehuwd met Vlaamse bediende uit Gent, die te Brussel is
tewerkgesteld, zoekt een betrekking
bij voorkeur in een drukkerij daar hij
offset- en typodrukker volgde in Gent
Voor ml zich wenden tot senatorburgemeester Dr J Valkeniers, tel
02/569 16 04

1 Sardinië 16 juli tot 1 augustus
1986
Een heruitgave van de zeer geslaagde reis van vong jaar 14 dagen op een
met zon overgoten eiland met talrijke
uitstappen en bezoeken allerhande,
verbroederingen wandelingen, zeepret, enz
Prijs: 14 500 Fr alles inbegrepen
(reis, bootovertocht (kajuit 2e klas) uitstappen, verblijf kortom alles)
Er blijven nog een 25-tal plaatsen
vrij
2 Katalonie 14 tot 29 augustus
1986

Vormingscentrum
Lod. Dosfei
organiseert:
— Jongeren
en
Vlaamsnationalisme: 25 februari, 7 maart m
de Vakbel-lokalen, Limburgstraat 90,
9000 Gent
— Vlaamse Beweging: Nooit van
gehoord! 4 en 1& maart, m de Leke,
Lekestraat 33, 9900 Eekio
— Kollaboratie, repressie en amnestie: 10 en 17 maart, in Dambord,
Statieplaats 13, 8800 Roeselare
— Politiek regionalisme: dé uitweg?: 12 en 19 maart inTrefcentrum,
Kiekenstraat 1, 3000 Leuven
— Vlaamse Beweging en sociale
beweging: 2 en 9 apnl, in WestFlandria, G Gwijde van Namenstraat 7,
8500 Kortrijk
— BRT: weg ermee? BRT: wat
doen we ermee?: 2 en 8 april, in
Vakbel-lokalen, Limburgstraat 90, 9000
Gent
— Spreken in het openbaar: 10
maandagen vanaf 7 apnl, Dienstencentrum Diksmuide
Voor meer inlichtingen en gratis brochures bellen of schrijven naar Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent
Tel
091/25 75 27 (kantooruren)

Ampurias: een oud vissersdorp aan
de Middellandse Zee — 14 dagen met
uitstappen, bezoeken, lezingen, waterpret enz
Prijs- 12 500 Fr alles inbegrepen
(zie hierboven)
Er blijven nog een 15-tal plaatsen
vrij
Iedereen is welkom i
Inschrijven kan tot 28 februari 1986
door opgave van naam, adres en tele-

foon en door storting van een voorschot van 2 000 Fr per deelnemer op
rekening nummer 979-3407966-70
van Willy Kuijpers — Herent (vermelden reis 1 of 2)
Alle inlichtingen en inschrijvingen
bij:
Europese Volkshogeschool — Sekretariaat Luk Vanden Winkel, Wijgmaalsesteenweg 132 te 3020 Herent
— tel 016/20 34 50 ('s avonds),
016/22 96 42 (kantooruren)

ALLE ROUWKLEDING
voor dames en heren
De meest uitgebreide koliekties
zwart en grijs
voor dames en heren.
Alle denkbare maten !
Alle retouches worden direkt gedaan
terwijl U rustig van een koffie geniet

De Grote Belgische Modezaak

SUCCES KLEDING MEYERS
Boomsesteenweg 35 Aartselaar
O u d e Autostrade A n t w e r p e n - B o o m - B r u s s e l
OPEN alle dagen van 9 lot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot
21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten.

Aanbevolen huizen
Loodgieter
ALPANROOF
Annenkalei 237
Dakwerken
2000 Antwerpen
Veranderingswerken
Tel na 19 u 03-2388840
ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN
SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE
PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN
GRATIS PRIJSOPGAVE

Assesteenweg 101 Ternat
Tel 02-582 13 12
VERDELER
VOLKSWAGEN AUDI

GELD

C E T N STUDIO
DANN

Onnniddellijk te bekonnen bij

02 428 6984
— Industriële fotog''afie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

Tel 053 78 1009 en 053-21 27 57

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

F R A N S S E N S OPTIEK:

Assesteenweg 65 Ternat
Tel 582 29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

ZO€K€BC]€
GEZOCHT:
D Stage-plaats voor architekt, liefst
omgeving Brussel-Leuven Inlichtingen Karl Van Camp 03/235 55 15
(weekend)

ESOX
STAN PHILIPS

Silhouette
Marvi/itz
Rodenstock

VAN DER CRUYS

Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei
Tel 02 478 19 93

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

m^iv
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Import

J

Verzeker tl goed
en toch...
goedkoper!
IHOló'iJHl/

n.v. de winne uyttendaele

PVBA BERT

Export

PVBA
BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Algemene Bouwondernemingen
Gcntsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054 41 25 89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

handelsdrukkerij type - offset
fabnkatie omslagen
zakomslagen
m i g r o s t r a a t 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e

tel 052-42 33 04 - 42 39 16

DE PRIJSBREKER
van het g o e d e meubel
Groenstraal 84 2000 Antwerpen
Tel 03-236 45 31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Smt Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Zondag en maandag gesloten

Loodgietenj sanitair zink gas
roofing waterverwarmers
schouwvegen en regelen
mazoutbranders

GUIDO NUYTTENS
Dames heren en kinderkleding

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-21 36 36

Longtinstraat 126 1090 Brussel
Tel 426 19 39

Houtzagerij
DE R O O S E N V .
Algemene hout- en platenhandel
Schaven]
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 668386
AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 3317 51
054 33 11 49
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Wil
Regisseur Jean-Pierre De Decker over „Springen"

„Een Vlaamse
spektakelfilm..."
Gent. — Volgende week vrijdag gaat de nieuwste
Vlaamse film in première.,,Springen"zou een nieuw
geluid moeten brengen in de Vlaamse cinema. ,,Ten
koste van veel inspanningen en gegoochel op diverse
vlakken staat de prent op een behoorlijk niveau en kan
dit een groot publiek aanspreken", zegt de overtuigde regisseur Jean-Pierre De Decker.
EAN-PIERRE DE DECKER is
40 jaar Hij studeerde af aan
het ,,R I T C S ", regisseerde een aantal toneelstukken voor
het Arcateater en was tussen '72
en '77 bedrijvig als realisator bij de
Dienst Drama van de BRT, waarvoor hij o m ,,Ons klem landje" en
„Er was eens in december" verwezenlijkte Sindsdien werkt hij als regisseur bij het Nederlands Toneel
Gent, waar hij dit toneelseizoen
nog schitterende kommentaren
kreeg voor zijn ,,Peter Pan" De
Decker is onmiskenbaar éen van
de betere Vlaamse regisseurs
Een gesprek, enkele dagen voor
de gilde der f ilmkritici haar mening
kon spuien

J

WIJ: U bent eigenlijk altijd bezig geweest met teater. Met
„Springen" maakt U een filmdebuut. In een ander vraaggesprek
zei U dat dit de realisatie is van
een lang gekoesterde droom?
J.P. De Decker: „Film is voor
mi] niet echt een nieuw medium Ik
werkte vijfjaar op de BRT als realisator bij de Dienst Drama Waar ik
doorgaans elektronische kamera's
hanteerde, vooral studiowerk dus
Toch kreeg ik de kans om twee
televisie-films te maken, dit betekende + werken met pellicule
,, Springen "is in feite geen echt debuut Behalve dan dat het deze
keer een langspeelfilm betreft Een
televisie-film duurt maksimaal éen
uurtje,,,Springen"duurt 1 uur39
minuten "

Wegvluchten
in illusies...
„Semper Vivax" is op zijn
zachtst uitgedrukt een weinig alledaagse residentie. Gehuisvest
in een luxueus kasteel biedt het
onderdak aan een twintigtal niet
onbemiddelde bejaarden, die,
spijts hun hoge leeftijd, allen in
blakende gezondheid verkeren
en daarenboven een verbluffende vitaliteit aan de dag leggen. De
direkteur en diens rechterhand
doen al het onmogelijke om hun
kostgangers te plezieren; zij zijn
in de meest letterlijke betekenis
van het woord „vertegenwoordigers in dromen."
De bizarre patiënten herbeleven immers hun dierbaarste
herinneringen. Dit kunstmatig in
stand houden van illusies blijkt de
magische formule voor een lang,
kommerloos leven.
Het basis-gegeven van „Springen", naar de roman van Fernand
Auwera.
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vond met datgene waar ik echt zin
in had
Tot ik op een zondag in het radioprogramma „Kramiek"Jan Christiaans de wens hoorde uitdrukken
dat het boek van zijn goede vriend
Fernand Auwera zou worden verfilmd Ik heb me dit boek aangeschaft En nadat ik het gelezen had
wist ik dat dit een knap scenario
kon worden. Daarna zijn de eerste

Film betekent
ambacht
WIJ: Wat is nu het grootste
verschil tussen een toneelstuk
en een film regisseren?
J.P. De Decker: ,,Bij een toneelstuk zit het publiek te kijken
naar één totaalbeeld Waardoor
het publiek de vrijheid heeft om zijn
aandacht te fixeren op een bepaalde akteur, een bepaald moment,
een bepaald detail uit dit totaalbeeld Dit vergt inspanning van het
publiek Teater is een medium
waar het publiek aktief bij betrokken wordt, teater IS een levend en
heel direkt medium
BIJ film is de inbreng van de regisseur nog groter Hij kiest zelf zijn
focus, hij bepaalt welke zaken of
akteurs in close-up komen en welke momenten in algemeen beeld
verschijnen Eigenlijk dwing je als
filmregisseur het publiek zijn aandacht op een iets te fixeren. Film is,
althans wat het kijkgedrag van de
toeschouwer betreft, makkelijker
Omdat je als publiek een heleboel
zaken voorgeschoteld krijgt Dit gegeven maakt het voor de filmregisseur tevens ontzettend fascinerend, vermits je op een veel eigenzinniger manier te werk kunt gaan
Je persoonlijk inbreng gaat nog
verder dan in teater
Bovendien is film ook een zeer
ambachtelijk medium "
WIJ: Hoe bedoelt U dit?
J.P. De Decker: ,, omdat je
letterlijk met materiaal in je handen
werkt Wanneer een film is opgenomen, dan wordt deze ontwikkeld in
een laboratonum En dan krijg je
pellicule in je handen De montage
daarvan gebeurt immers nog altijd
manueel Dit betekent knippen en
plakken, tot de werkkopij klaar is
Een zeer meeslepende bezigheid,
die eigenlijk even lang duurt als het
draaien zelf Wij hebben bv zeven
weken gedraaid en eveneens zeven weken gemonteerd Deze
tweede faze is echt,,ambachten"
In een donkere kamer, op een
montagetafel shot na shot, beeld
na beeld bekijken, knippen, plakken, herplakken, hermonteren Tot
je het gewenste resultaat hebt
Da's handwerkI"
WIJ: Hoe is het gegroeid? U
las een boek van Auwera en
besliste: ,,Daar ga ik nu eens een
film van maken"...?
J.P. De Decker: Eigenlijk wel Ik
was op zoek naar een goed scenario vooreen film, of een boek waaruit je een goed scenario zou kunnen maken Samen met de producent Roland Verhavert had ik al
een reeks zaken bekeken, maar ik

meer tijd, hoe meer geld, hoe meer
draaidagen "
WIJ: Het eindeloos geleuter
over het gebrek aan geldmiddelen wordt, zo lijkt het mij, al te
vaak ingeroepen als ekskuus... ?
J.P. De Decker: ,,Dit gezanik
moet inderdaad op de duur erg vervelend klinken voor de leek Maar
toch IS daar het nuchtere feit "

WIJ: Hoeveel kost uw film?
J.P. De Decker: „Ik ken geen
exakte cijfers, dat is een zaak voor
de producent Maar bij benadering
WIJ Vlamingen moeten leren „fil- moet deze film alles samen zo'n
misch" denken We hebben al goede 20 miljoen frank kosten Dit
geen teatertraditie, laat staan een lijkt voor de man in de straat een
filmtraditie Wij kunnen daar echter ontzettend hoog bedrag Maar als
aan timmeren Filmisch denken be- je deze film bv in Frankrijk zou
tekent alles erop richten om het draaien, dan zou die 100 miljoen
verhaal te vertellen En het verhaal kosten. ,,Springen" is dus een
vertel je alleen met elementen die „low-budget"-film, die er echter uit
voor dit verhaal belangrijk zijn, die ziet als een echte spektakelfilm
dit verhaal vooruit helpen.
Zoiets eist heel veel koncessies én bedelen Vanwege de
Als je de ffieeste Vlaamse films
producent
naar
de
privéondernemingen toe Heel wat taken die normaal worden uitbesteed
aan specialisten hebben wijzelf gedaan "
WIJ: Vaak wordt beweerd dat
wij geen filmtraditie hebben.
Waar dan soms nog wordt aan
toegevoegd dat wij geen echt akteertalent bezitten in Vlaanderen...
J.P. De Decker: ,,Dit laatste
moet ik met klem tegenspreken
WIJ hebben uitstekende teater- en
filmakteurs' Misschien hebben we
wel te weinig goede filmregisseurs
Maar op het vlak van de akteurs
hoeven we zeker met de duimen te
leggen voor een hele reeks grote
namen uit het buitenland Daar ben
ik 100% van overtuigd "
WIJ: Vlaamse akteurs hebben
het steeds moeilijker om aan de
bakte komen. Ondanks hun onmiskenbaar talent. Hoe ziet U de
toekomst?
J.P. De Decker: ,,lk moet vooraf toch opmerken dat de werkloosheid van akteurs in het buitenland
nog veel groter IS In de ons omringende landen en ook in de Verenigde Staten staan tienduizenden
mensen te trappelen om ergens
een rolletje te kunnen vertolken

Regisseur Jean-Pierre De Decker, zijn prent wordt straks eveneens op
het Internationaal Filmfestival van Cannes voorgesteld

gesprekken begonnen, vooral met
Fernand Auwera
Waaruit wij een eerste versie distilleerden Dit scenario werd vrij
vlug door de Filmkommissie aanvaard Uiteindelijk hebben wij het
nog vijf keer herschreven, en dit
zesde scenario werd het goede "

Een andere
Vlaamse film
WIJ: ,,Springen" is geen typisch Vlaamse film, in de ongezellige betekenis van dit woord:
erg traag, veel mooie landschappen, weinig aktie...
J.P. De Decker: ,,/\/een Het is
uiteraard een Vlaamse film, maar
met in die eerder pejoratieve betekenis Het IS geen heimat-film
waarvoor we gingen putten uit de
literatuur van voor de oorlogen
,, Springen'' is ook met traag, integendeel Het verhaal wordt op
een heel vlotte en vlugge manier
verteld Dit was trouwens de bedoeling eindelijk eens kijken of WIJ
een boeiende Vlaamse aktiefilm
kunnen maken Ik meen dat dit gelukt IS

bekijkt, dan krijg je ontzettend veel
landschappen te zien, ontzettend
veel mensen die wandelen
Meestal doet men dit uitsluitend
om een bepaalde streek of stad
eens mooi in beeld te brengen,
maarniet om een aktie te tonen of
voor te bereiden Uiteindelijk is dit
irrelevant en behoort zoiets tot het
genre van de dokumentaire, en met
van de speelfilm t\/letfilmhebjede
mogelijkheid, neen, heb je de verdomde plicht om de reële tijd met
als filmtijd te gebruiken Je kunt via
een zg ,,jump-cut" ontzettende
tijdsoverbruggingen maken Dat is
filmtaal, nl de tijd kondenseren

Wat met wegneemt dat de werkloosheid onder beginnende akteurs de jongste jaren sterk is toegenomen Misschien ligt de fout
daarvoor bij de instituten die in de
opleiding voorzien Aan de vier toneelscholen in Vlaanderen studeert, kwa aantal, jaarlijks een volledig gezelschap af, een twintigtal
mensen dus Ik vraag rne af waar
dit naartoe gaat. Hoe kunnen wij dit
blijven motiveren ^ Daarenboven
vermindert het aantal toneelgezelschappen na de grote luxe van de
zestig en zeventiger jaren Vandaag zijn we daar de dupe van er
IS geen geld meer, dus moet het
aantal gezelschappen verminderen Dit resulteert in nog meer problemen Een nadeel daarvan is dat
een reeks echt getalenteerde mensen op hun honger zullen blijven
Maar de heel goede akteurs en aktrices zullen het finaal halen, olie
zal boven drijven'

Het blijft echter ontzettend traEen tweede element waardoor gisch We gaan heel donkere jaren
onze Vlaamse films zo erg traag tegemoet voor de Vlaamse akteur,
zijn, houdt verband met de film- vrees ik "
beelden zelf En heeft dus met geld
(pvdd)
te maken Een vlugge montage
vraagt een ongelooflijk groot aantal,,shots", heel veel beelden die
je schiet Veel shots opnemen
vraagt echter veel tijd en eist veel
pellicule Wanneer je dus je aantal
,,plans" verhoogt, verbruik je immers meer pellicule Dit kost geld
in aankoop en in ontwikkeling En
hoe meer pellicule je verdraait, hoe

vMENSEN
1»ONS

