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„Met steeds minder middelen voor de deeigebieden en een
nationale regering die steeds meer op de tocli al zo beperkte
bevoegdheidsdomeinen van die deelgebieden opereert Is de richting van de
verdere evolutie van de staatshervorming al meteen aangegeven."
(Stefaan Huysentruyt in „De Financieel Ekonomische Tijd" van 4 juni 1986)

St.-Anna verknipt
Dat St Anna deze week ook in de Senaat het groene licht
kreeg is nauwelijks meer dan een beschamende formaliteit
die aantoont, hoever reeds de parlementaire demokratie onder de volmachtenregering is uitgehold.
Welke waarde heeft de ja-stem van een senator Gaston
Geens, die als voorzitter van de Vlaamse Executieve de dag
voordien nog had geklaagd dat hij door de regering in zijn
hemd wordt gezet ? Welke betekenis heeft de ja-stem van de
ACV-parlementsleden, wier sindikale opdrachtgever het St
Anna-plan op niet minder dan 17 punten onaanvaardbaar
noemt? Welk gewicht hebben de ja-stemmen van leden der
meerderheidspartijen, die op de tribune uiting hadden gegeven aan hun vrees in verband met de onderwijsbesparingen?
Het parlementaire debat was nauwelijks iets anders dan
een beschamende formaliteit, een schijnheilige lippendienst
aan de parlementaire demokratie. Terwijl in Kamer en Senaat de voor- en tegenstanders van het St Anna-plan het
woord voerden op grond van hen door de regering voorgelegde teksten, was dezelfde regering reeds bezig om in parallele besprekingen en onderhandelingen met allerlei drukkingsgroepen te onderzoeken, wat van die teksten zal behouden
en wat gewijzigd worden.
Men vraagt zich af wat het ergerlijkst is: de soevereine minachting van Martens voor het parlement of de kruiperigheid
van een parlementaire meerderheid die haar eigen instelling
en haar eigen rol laat ondergraven.
Zoveel is duidelijk: de ware bazen, de machten op wier genadebrood Martens aangewezen is, zitten elders. Dit is de logische bekroning van jarenlang regeren met leepheid en bij
volmacht.
Na 47 dagen konklaaf en een week parlementair debat is
de eerste-minister er aan toe, het St Anna-plan voor de derde keer over te doen met de drukkingsg^roepen. De aandacht
is daarbij vooral gevestigd op het ACV. In Wallonië ligt de
MOC volledig dwars en oefent zware druk uit op de PSC.
Maar ook in Vlaanderen zal de basis slechts te bedaren zijn
door ingrijpende wijzigingen aan het St Anna-plan. Na afloop van het parlementair debat en ondanks het groen licht
dat hij er kreeg, blijkt duidelijk tot welke grenzen de macht
van Martens is gekrompen.
Dat de regeringstop aangeslagen is, blijkt ook uit het geharrewar binnen de meerderheid. Het zijn vooralsnog slechts
mineure incidenten, die voorlopig wel zullen worden bijgelegd. Maar ze verraden dat de koalitie aangevreten is door
wantrouwen. De rel rond de chemische wapens, het touwtrekken in de affaire Happart, de alleengang van Gol naar de
staten-generaal van dr. Wynen, de oprispingen van een Hansenne: het zijn vooralsnog slechts schermutselingen. In de
Wetstraat begint men echter reeds uit te kijken, welke van
die schermutselingen in de toekomst kunnen uitgroeien tot
of gehanteerd worden als breekpunt.
Terwijl de partijen, de grote pa+ronale en sindikale organisaties, de drukkingsgroepen allerhande zich klaar maken
om het kleed van St Anna te herknippen, blijft Vlaanderen
toekijken. Monddood gemaakt door de Vlaamse meerderheidspartijen, de Vlaamse Executieve en de Vlaamse excellenties die in de centrale regering het hoge woord voeren.
Nochtans zal de rekening eens te meer gepresenteerd worden aan het werkende Vlaanderen, niet aan het stakende
Wallonië. Het miljard per werkdag dat uit Vlaanderen naar
Wallonië verhuist, vormt precies hetzelfde bedrag als de regering wil besparen met haar al dan niet verknipt St
Anna-plan;
ledere Vlaamse werkloze die het St Anna-plan zal opleveren, iedere frank méér die het St Anna-plan de Vlaamse burger zal doen betalen, kom daar bovenop!
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Brief aan Kongres
Bij het ter perse gaan van dit blad weten wij nog
niet hoe de stemming in de Kamer over de chemische wapens is afgelopen. Wij kunnen slechts hopen dat een meerderheid van gekozenen zowel de
produktie als de opstelling van deze gruwelijke wapens een halt toeroept. En aldus de regering afkeurt.
p 15 mei besliste de NAVO
een einde te maken aan het
verbod op de produktie van
chemische wapens. Het ja-woord
van de Belgische regering was
toen doorslaggevend bij deze
besluitvorming. Andere partners
van het Westers bondgenootschap, waaronder Nederland en
Denemarken, bleven zich nochtans verzetten tegen de aanmaak
en de installatie van scheikundige
wapens.
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Maar ook in Vlaanderen groeide
de weerzin voor dit regeringsstandpunt. Of beter gezegd: flakkerde
de huiver weer op. Vlaanderen
weet immers wat chemische wapens zijn en tot welke verschrikkingen het gebruik ervan leidt. De
Vlaamse Oud-Strijders waren de
eersten die stelling kozen tegen deze onaanvaardbare beslissing. Terecht herinnerden ze aan het gifgas
dat voor het eerst gebruikt werd op

22 april 1915 in de buurt van leper,
en dat het leven kostte aan duizenden soldaten. Zij verwezen eveneens naar het ,,protokol van Geneve" dat o.a. het gebruik van chemische wapens verbiedt.
Blijkbaar opgeschrikt door deze
scherp afwijzende reakties trekt de
CVP nu haar staart in. Wat op zichzelf natuurlijk verheugend is. Maar
tevens een beetje hypokriet, want
ook de CVP-ministers gingen drie
weken geleden akkoord met het
,,positief" antwoord op de vraag
van de VS. Vooraantstaande politici in de Verenigde Staten — die
bepaald niet van kommunistische
sympatieën kunnen verdacht worden — verwonderen er zich trouwens over dat het verzet in Europa
tegen de aanmaak en plaatsing
van chemische wapens zo beperkt
blijft. De republikeinse senator Hatfield (behorend tot de partij van president Reagan) beklaagt zich ero-

ver dat Europa zo laks blijft en roept
— via de,,International Herald Tribune" — de Europese partners op
de scheikundige wapens kategorisch af te wijzen!
Vic Anciaux gaat in op dit verzoek. In een schrijven aan alle leden van het Amerikaanse Kongres
ontpopt hij zich als de woordvoerder van wat leeft in het oude Avondland : ,,Met deze brief wil ik U de
morele steun van geheel WestEuropa én Vlaanderen in het bijzonder overbrengen. Europa wil
noch de aanmaak noch de ontplooiing van deze wapens op zijn
grondgebied." De VU zal, de erfenis van de Fronters indachtig, alle
mogelijkheden aanwenden om de
Belgische regering te dwingen op
haar noodlottige beslissing terug te
komen. Nu het nog kan.
(pvdd)

De Westhoek
moet uit de
vergeetboek!
Lees biz. 9

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

straat of in dakgoten aan watersport te
doeni

wanhopig hoe ze het verder moeten
roeien

„ C h a p e a u " voor Nelly Maes en haar
voorstel ten voordele van pensioengerechtigde vrouwen Dat is strategie,
daar kunnen de meeste mannen gekozenen een lesje aan n e m e n '
J.S., Berchem

Voor wie te Beersel een zaak in watersportrekreatieartikelen wil beginnen
IS een goede toekomst weggelegd'

Als de huidige beroering tot geen val
van deze regenng leidt, dan is de enige oplossing wachten tot we over drie
jaar weer bolletjes mogen rood maken

JACHTHAVENTJE LOT

Onze orgen gonzen van de protesten Het IS vooral duidelijk dat een
paar tientallen machtsdronken politici,
geleid door kapitalistische kopstukken,
bezig zijn de rijken even rijk te houden
en al de anderen bij de bok te zetten

HOED A F !

Toen ik eertijds sprak over de
Casaer-gedachte in het raam van het
Herwaarderingsprojekt
„ O v e r de
Vaart" te Lot, om er een jachthaventje
te bouwen, Jachtte menig Beerselaar
Zoiets kon toch met in een renovatie'
Thans ontving ik als stuurgroeplid,
een uittreksel uit de notulen van het
schepenkollege van Beersel, en wat
lees ik onder de rubriek Bekrachtiging
Stuurgroepen onder art 1 paragraaf 6 '
,,Een vertegenwoordiging aan te duiden en af te vaardigen door de administraties van de volgende instanties
voor BLOSO een vertegenwoordiger
in verband met waterrekreatie " Einde
citaat
Voor de Beerselaar, die dit leest is het
toch klaar en duidelijk Men heeft toch
geen BLOSO-vertegenwoordiger om
aan waterrekreatie nodig, om
m de

J . Herfs, Beersel

Maar let op deze keer de juiste'
M.V., Vilvoorde

HET RODE BOLLETJE

Maar wat helpt het storm te lopen tegen het verkeerde d o e l ' Waarom hebben die stormlopers verleden jaar in oktober geen andere bolletjes rood gemaakt'
Waarom hebben die honderdduizenden kiezers weer hun stem gegeven
aan Martens, waarvan het duidelijk is
dat deze man een gewetenloos dienaar
werd van Moboetoe, van Reagan
Teveel kiezers hebben zich laten verdwazen door de kiespropaganda met
de traag tikkende klok van de chaos en
de vinnig herpakkende klok, als men
voor Martens zou kiezen Men kreeg inderdaad geen ommekeer, het werd erger de rijken verkwisten nog altijd veel
g e l d , al de anderen zoeken elke dag

DE RODE BESTRALING
Eenieder zal zich de naam Seveso,
de milieuramp van de eeuw hennneren
Dan was er Bophal, de Mont-Louis
Deze voorbeelden hebben maandenlang de westerse media in rep en roer
gezet Met tremelo's in de stem werd
door de duiders van de televisie de publieke opinie het been figuurtijk afgezaagd Want de grote kapitalistische
multinationals waren de grote boosdoeners
Gaan ze nu reportages brengen uit
het rode paradijs (Sovjetunie) ' M e t pak
en zak naar het gebied des onheils afzakken, zoals in Chili, El-Salvador, Nicaragua of Zuid-Afrika om het Vlaamse volk te informeren over de verderfelijke westerse kapitalisten'
Neen, onze TV-Duiders zullen met
eens binnen mogen, dus geen beelden
uit , , h u n " ideale-maatschappij-inwording Want in de Sovjetunie gebeuren geen misdaden, vallen geen vlieg-

^ ^ lepel & vork...
Nieuwelaan 47
1860 Meise-02-2697045
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Dortmonder Thier-Braa-hoven
Temursev 60 Leuven 016 22 86 72
Kon Astndl 85 Konüch 03 457 30 32
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89
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teiten Dortmunder Thier van t vat
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Of West-Europa nu bestraald wordt
door de Sovjets is een erge zaak Maar
dat WIJ al jaren lang, met ons eigen betaald geld, rood bestraald worden via
radio en televisie is veel erger
M.M., Opoeteren

WIJ in
de boekhandel

KONFRONTATIE(I)
Grote verwondering bij het recente
standpunt verwoord door senator Valkeniers tijdens de voorbije Konfrontatieuitzending i v m sociale zekerheid Het
bijtreden van de regeringsmaatregelen
inzake de werkloosheidsvergoeding
voor samenwonenden is met konform
met het VU-programma Mogen we
hiervoor verwijzen naar volgende
stukken

Sedert een paar weken is ons weekblad nu ook te koop in enkele boekhandels Deze reeks wordt zoetjesaan uitgebreid tot andere winkels
Vandaag kunnen wij onze lezers een
vermeerderd lijstje aanbieden

VU-sanenngsplan (maart 1984)

Aarschot: Th Debeckerstraat 14
Aalst: Nieuwstraat 38
Brugge: Degheldere, Leemputstraat 2
De Meester, Dijver 2
Steenstraat 88
Geel: Nieuwstraat92
Lier: Rechtestraat 25
Oostende: Kapeilestraat 103
Tienen: Veemarkt 13
Waregem: Stationstraat 30
Vilvoorde: Tijl, Leuvensestr 58
Wommelgem: Dasstraat 65

,,Het IS onze stellige overtuiging dat
de werkloosheidsuitkeringen kunnen
verminderd worden, met wat betreft de
individuele uitkeringen, maar de globale uitgaven voor de werkloosheid en dit
door een weloverwogen aktieve werkgelegenheidspolitiek te voeren " (biz
15)
De Uitweg (sept 83)
,,De sociale zekerheid moet het arbeidsinkomen vrijwaren tegen de gevolgen van inkomensverties " (blz 15)
Kongres ,,Werk in een Vlaamse
Staat" (maart 1985)
Hoofdstuk lil De sociale zekerheid
5 2
Het vervangingsinkomen blijft
een individueel recht
5 2 11
De werkloosheidsvergoeding wordt wat de hoegrootheid betreft
bepaald in f unktie van het reëel ontvangen inkomen uit arbeid (noot geen andere bepalende faktoren als gezinsinkomen, duur )

Onderhandelingen met andere boekhandels ZIJ nog lopend, meer benchten
daarover in de volgende ,,Wij"
Loop eens even binnen in de vermelde winkels of deel de adressen mee aan
met-geabonneerde kaderleden De
adressen kunnen ook meegedeeld worden in de plaatselijke (VU-)pers Met
danki

KVC, Merelbeke.

K0NFR0NTATIE(2)
Uit interesse omdat ik met een bangelijk gevoel zit i v m de op stapel
staande regeringsmaatregelen heb ik
zondag 1 I naar de Konfrontatieuitzendmg gekeken
Als lid van de Volksunie kan ik me
met akkoord verklaren met wat senator
Valkeniers heeft verklaard
Ik meen dat de simpele oplossing
,,de Walen laten betalen" het allang
met meer doet De mensen zijn met zo
naïef als de senator wel denkt
En tenslotte Was dat ook het VUs t a n d p u n t t a v de pensioenregeling en
werkloosheidsuitkenng voor vrouwen ">
Zo ja, dan betreur ik dat zeer sterk en
hebben ,,de m e n s e n " gelijk de Volksunie als een met sociale partij te beschouwen
Als je zo verder denkt dan kan zo'n
iemand zich ook verheven voelen boven jongeren, anderdenkenden, gehandicapten, werklozen, bejaarden,
zieken, kinderen
G.A., Mechelen.

kwahteitskoffie bi| u thuisi

Industriële
brood en banketbakktri]
Roomi)S

WILFRIED BLANCQUAERT

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091 67 57 12

RESTAURANT
Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat

tuigen, geen slippende auto's, geen betogingen geen ontsporingen letterlijk
en figuurlijk Tsjernobyl had eens in het
Westen moeten liggen Tot ver in december van dit jaar zouden de TV
duiders dagelijks onze huiskamers bezoedelen Dagdagelijks waren er betogingen en demonstraties met veel rode
vlaggen voor onze Westerse ambassades (vooral de Amerikaanse) Van dit alles nu mets, nul, mets'
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Dewael
schrijft
fouten

Het Antwoord
Patrick Dewael, de nieuwe gemeenschapsminister van kuituur,
is het beu telkens herinnerd te worden aan de Peleman-affaire. Allen
die hem daarover aanpakken
stuurt hij hetzelfde, drie bladzijden
lange antwoord. Ook de honderden die Ingingen op de suggestie
van de Volksuniejongeren om Dewael een vernietigend kaartje toe
zenden, ontvingen dezelfde brief.
Dewael ontpopt zich daarin als
een eigentijdse Pilatus die zijn handen in onschuld wast Hij verwijst
naar allerlei wetten en besluiten die
zijn daad moeten goedpraten, en
eventjes treedt hij zelfs de wenselijkheid van de wegwerking van de
sociale gevolgen van de repressie
bij. Toch overtuigt deze brief met,
omdat Dewael bij zijn standpunt
blijft dat Bert Peleman geen onderscheiding mocht krijgen. Dewael
volhardt dus in zijn schandalige
boosheid.
Daarenboven moet de gemeenschapsminister van kuituur (?)
dringend leren schrijven. Op biz. 3
staat immers ,,conclussies". Onze
konklusie? Dat Dewael onwaardig
is nog langer minister te blijven en
moet opstappen. Gebuisd voor Nederlandse spelling! En voor Vlaamse fierheid.

reden om ongelukkig te zijn met het
gedrag van Vanden Broucke. Deze syndikale voorman liet enkele
weken geleden geen enkel kritisch
geluid horen toen PS-voorzitter
Spitaels uitriep dat er geen frank
meer mocht gegeven worden aan
de KS. Indien Vanden Broucke een
man op zijn plaats was geweest die
echt bekommerd is om de werkgelegenheid van Vlaamse arbeiders,
dan zou hij toen ostentatief de zaal
verlaten hebben.
Het viel trouwens op hoe ,,broederlijk" de SP- en PS-mandatarissen met elkaar omgingen. De roep
naar het unitarisme klinkt opnieuw
veel luider onder de socialisten. De
Vlaamse refleks die enkele jaren
geleden opdook schijnt te verdwijnen. Ook SP-voorzitter Van Miert
moet zwichten onder de druk van
de Belgicisten in eigen rangen. Zou
dit tevens een verklaring zijn voor
het feit dat Van Miert zo stil geworden is?

Van Miert,
stiller...

„Onbekwaam"
Het is inderdaad ongelooflijk. In
,,Gazet van Antwerpen" stond
gisteren een foto afgedrukt van een
nieuwe identiteitskaart waar, op de
plaats voor de handtekening, nadrukkelijk ,,onbekwaam" vermeld
staat. Dit,,brandmerk" wordt gebruikt wanneer de houder om één
of andere reden niet in staat is zelf
een handtekening te plaatsen Een

DEZE
VJEEK
Ik kan niet nalaten nogmaals
te wijzen op de Vlaamse
onbetrouwbaarheid van de CVP.
Ook al val ik in herhaling. Hun
laksheid ten overstaan van de
Vlaamse problemen herhaalt
zich immers voortdurend. Graag
wil ik erkennen dat er aan de
basis van de CVP welbewuste
Vlaamsgezinden te vinden zijn.
Zelfs bij haar mandatarissen in
het parlement bevinden zich
leden die het goed menen met
de Vlaamse zaak. Zij dienen
trouwens geregeld als vijgeblad
om de pietluttigheid op Vlaams
gebied van de machtspartij te
verbergen. Zij mogen bij grote
gelegenheden het podium
beklimmen en hoge aria's
zingen over de Vlaamse trots.
Tot en met op de IJzerbedevaart
bezetten zij de eerste plaatsen.
Op de 11 juli-vieringen zullen zij
over enkele weken getuigen van
hun rostvaste wil om de Vlaamse
eisen op te lossen. Maar o wee,
op het ogenblik dat het er op aan
komt hun tanden te laten zien?
worden zij makke schapen.
Martens, Swaelen, en heel de
bende ministers en
ministrabelen hechten immers
veel meer belang aan hun
macht, dan aan de belangen van
hun volk. En deze machthetjbers
schamen zich niet te buigen en
te knikken wanneer Gol en
consoorten eventjes scheef in
hun richting kijken. De
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kruiperigheid en schijnheiligheid
van de grootste, zich christelijk
noemende, partij van
Vlaanderen is gewoonweg
ziekelijk.

Neem bijvoorbeeld Gaston
Geens. Hij wordt zo graag de
eerste minister van Vlaanderen
genoemd. Wanneer de
Belgische regering eens te meer
de financiële kracht van de
Vlaamse regering afzwakt,
reageert hij prompt en stoer. Zijn
protest weerklinkt in al de media.
En daarbij blijft het. De glorie
van het schijnvertoon is amper
weggedeemsterd, of Gastonneke
kruipt terug in zijn tonneke. En
verkondigt braaf op het CVPkongres hoe knap hij Martens en
zijn spaarplan vindt.
Neem bijvoorbeeld de
komedie in de kamerkommissie.
Met veel tralala wordt een CVPwetsvoorstel ingediend dat een
herhaling van de Happartkwestie
in de toekomst onmogelijk
maakt. Maar als de beslissing
moet vallen, schrikken zij terug
voor hun eigen overmoedige
daad. Hetzelfde gebeurt in
verband met een wetsvoorstel
dat gedeeltelijk een einde moet
stellen aan de financiële
brandschatting van Vlaanderen.
Heel de Vlaamse beweging staat
er achter. Op het eerste teken
van Martens-Gol vallen de CVPkens echter plat. ,,Het ogenblik

Betoging
Zij waren met vele tienduizenden, dat valt niette loochenen. Zowat de hele socialistische gemeenschappelijke aktie was opgetrommeld geworden voor de ABVVFGTB-betoging te Brussel van vorige zaterdag.
Deze politieke manifestatie zelf
verliep rimpeloos. Maar tijdens de
slottoespraak van vakbondsleider
Vanden Broucke deden enkele
Waalse militanten hoogst zenuwachtig. Plots spatte een ei op het
nagelnieuwe kostuum van de
ABVV-FGTB-leider kapot, volgens
ooggetuigen afkomstig van opgehitsten uit La Louviére. Al hadden
de Limburgse kompels veel meer

HET NIEUWS

Inderdaad van mening is dat intellektueel minder begaafden een
stelletje onbekwamen zijn, en stelletje nuttelozen die dagelijks en
heel nadrukkelijk aan hun handikap moeten herinnerd worden...

Europa's
toekomst

In 1946 schreef en regisseerde
Jean Cocteau de opgemerkte film
,,La belle et la béte". Om het leven
van haar vader te redden neemt
het meisje, ,,la belle'^ haar intrek
op het kasteel van het monster, ,,la
béte " Als zij voor het,, beest" gaat
voelen en de tedere toenadering
zich voltrekt, blijkt het,,beest" een
betoverende prins te zijn. ,,De
Schone en het Beest'' is tevens de
titel van het jongste boek van Maurits Coppieters dat eergisteren
werd voorgesteld.
Het bevat een reeks opstellen
die Coppieters schroeft ten gerieve van de Europese Vrije Alliantie
en haar verkozenen in het EuroWaartoe het gebruik van chemische wapens leidt wordt door deze gru- pees Parlement. ,,ln bekommering
welijl<e foto geïllustreerd. Het is één van de Iraanse slachtoffers in de Gol-denkend aan mijn kleinkinderen en
foorlog die voor verzorging naar Vlaanderen werd overgebracht. Deze aan al de kinderen die moeten leman mag zich nog gelukkig prijzen omdat hij een aanval met chemische ven onder de dreiging van de nuwapens overleefde. Het lijdt evenwel geen twijfel dat hij zijn hele verde- cleaire vernietiging, maar ook
re leven verminkt en ziek zal blijven...
hoopvol en dankbaar om de vele

Aan de liberalen wil ik geen
woorden verspillen. Iedereen in
Vlaanderen weet dat er van de
PVV niets te verwachten is.
Deze partij heeft voor de
Vlaamse belangen gewoonweg
geen aandacht. Zo simpel is het.
Maar ik moet toegeven dat de
PVV-ers tenminste eerlijk zijn. Zij
steken zich met weg achter
mooie woorden.
Wie kan er nog twijfelen aan
de noodzaak van de Volksunie?

Vic ANCIAUX

toekomst die niet los kan worden
gezien van de bewapeningsproblematiek en van de Derde Wereld Dit
boek, waaraan we later nog aandacht zullen besteden, kost 360 fr.
en werd uitgegeven door SoethoudtenC°.

MENSEN IN
grover vernedering voor gehandikapten is moeilijk denkbaar.
Hoe is het mogelijk dat bijna niemand daartegen bezwaar aantekent? Welk gemeente- of stadsbestuur durft het aan tegen deze
krapuleuze administratieve verplichting te reageren ? Tenzij men

is niet opportuun". De
Franstaligen zouden eens kwaad
kunnen worden. Wanneer ik die
CVP-woordvoerders bezig hoor
in de besloten vergadering van
een Kamerkommissie en vaststel
hoe zij zich als kleine kinderen
door een knappe Gol bij de neus
laten nemen en om de tuin
leiden, krijg ik krampen in mijn
buik Onbeschaamd verdedigt
Gol de Waalse voorrechten en
de machtige CVP laat zich keer
na keer rollen. Dan zou ik
wensen dat er een verborgen
kamera was opgesteld, opdat
alle Vlamingen zouden weten
hoe zij door de CVP bedrogen
worden.

Applaus
Het CVP-kongres was een makke bedoening. Zonder verrassingen, zonder animo. De termijn van
de uittredende voorzitter. Frank
Swaelen, werd met vier jaar verlengd (bij gebrek aan ander» kandidaten) en het St.-Anna-spaarplan
kreeg veel applaus Alleen aan de
ingang stonden enkele malkontente ACV-ers briefjes uit te delen,
maar in de zaal bleef elk kritisch geluid uit.
De prijs voor lafheid moet deze
keer worden toegekend aan de
voorzitter van de Vlaamse regering. Gaston Geens. Deze bestond
het om de centrale regering te feliciteren voor het spaarplan. Ook al
bepaalt dit plan o.m. dat de dotaties
aan de gewesten weer eens verminderd worden, waardoor er helemaal geen dynamisch Vlaams
beleid meer mogelijk is. Nochtans
had ook Geens vorige week op een
perskonferentie verklaard dat deze
besnoeiing voor de Vlaamse gemeenschap onaanvaardbaar is.

Maurits
Coppieters
waarschuwt
tekenen van verzet die ik in Vlaanderen en Europa mocht zien en beleven."
Voor
het
gewezen VUparlementslid is het duidelijk dat
niet de vredesbeweging, maar integendeel de rechtse politieke
krachten de vredesprobiematiek
herleiden tot een rakettenvraagstuk, omdat zij niet willen (of
kunnen of mogen)denken en handelen buiten het blokkensysteem
dat niet alleen Oost en West, maar
de gehele wereld verscheurt en
mogelijks naar de afgrond voert.
Omdat zij de zg. Derde Wereld algauw
een
(kapitalistischindustriële) afzonderlijke ontwikkelingshulp hebben opgedrongen
Het vraagstuk van een verenigd,
politiek mondig Europa is een kruciaal gegeven in het soms warrig
net van de vredesprobiematiek.
In vaak bewogen bewoordingen,
doch steeds gesteund op een stevige en gefundeerde analyse,
schetst Maurits Coppieters een alternatieve en onbevangen kijk op
de toekomst van Europa — een

Geens:
warm
en koud

_.
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gres te Gent in april 1926. De uitnodigingsbrief was ondertekend door
Lieven Gevaert, maar deze kon wegens ziekte niet deelnemen aan de
vergadering waarop 255 aanwezigen waren. De dienstdoende voorzitter gaf lezing van een lange brief
van Gevaert, waaruit we toch enkele citaten herhalen.

Belachelijk
weinig
„De Financieel Ekonomische
Tijd" maakte een gedetailleerde
analyse van de ontwerpbegroting
'86 van de Vlaamse Gemeenschap. Daaruit blijkt dat de gemeenschapsminister voor buitenlandse betrekkingen, de CVP-er
Paul Deprez, over amper 150 miljoen frank beschikt voor het voeren
van een Vlaams buitenlands beleid. Dit is, geef toe, belachelijk
weinig!
Het grootste deel daarvan, namelijk 126,5 miljoen frank, is
bestemd voor het aantrekken van
buitenlandse investeringen en de
eksportpromotie. Amper 24 miljoen
frank gaat naar de eksterne betrekkingen, via het KommissariaatGeneraal voor de Internationale
Samenwerking.
Verrassend is dat de Vlaamse regering in vergelijking met de Waalse regering eigenlijk biezonder weinig aandacht besteedt aan dit
nochtans zo belangrijk aspekt van
het beleid; de Waalse regenng
trekt hiervoor 130 miljoen frank uit
(op een bruto-begroting van 30 miljard frank), terwijl het kabinet
Geens II dit beperkt tot 126 miljoen
frank (op een begroting van 50 miljard frank).
Bijgevolg zijn er geen middelen
voorzien om werk te maken van de
ook door het Vlaams Ekonomisch
Verbond zo gewenste Vlaamse
Huizen in het buitenland.

60 jaar...
Het Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) viert zijn zestigste verjaardag. Tijd om even te snuffelen
in de ontstaansgeschiedenis van
deze belangrijke Vlaamse patroonsorganisatie.
Het VEV werd gesticht op het
Derde Vlaams Ekonomisch Kon-

,,Wij moeten vooreerst allen het
bewustzijn hebben dat het organisme, dat wij heden in het leven
roepen, iets ernstigs en degel ij ks
behoeft te zijn, iets dat wezenlijk zal
medehelpen tot de zedelijke en
stoffelijke ontvoogding van ons
volk.(...) Wij wensen dat onze Taal
in het zakenleven de plaats beklede, die haar van rechtswege toekomt en dat de Ekonomische
Macht die vooralsnog grotendeels
m de handen onze tegenstrevers
berust stilaan maar zeker overgenomen worde door doelbewuste
Vlaamse gezinden, die haar zullen
aanwenden tot heropleving en versteviging van ons Volksbestaan..."
Een medestichter. Van Caeneghem, drukte het aldus uit: „Tenwijl
Wallonië zijn industrie ontwikkelde,
deed de flamingant aan Vlaamse
Beweging en... maakte verzen. (...)
Nu nog woont hij op een armtierige zoWerkamer... en klaagt. Intussen staat de Kempen voor ons
open met zijn rijke bodem aan kolen en glaszand."

...Vlaams
Ekonomisch
Verbond
Lieven Gevaert werd daarop
eenparig verkozen tot voorzitter. In
die eerste raad van beheer zaten
trouwens nog gekenden, zoals
o.m. Gustaaf Sap en J. Goossenaerts.
Artikel 4 van de statuten luidde:
„De vereniging heeft voor doel: het
bevorderen van de Vlaamse eko-

Tussen de 50.000 en de 150.000 socialistische manifestanten trokken zaterdag urenlang door de hoofdstad. De hele socialistische,.familie" (vakbond, partij, mutualiteit, gepensioneerden...) protesteerden op deze manier tegen de voorgenomen besparingsmaatregelen van de regering Martens VI.
Het blijft zeer de vraag of het roomsblauwe kabinet zich veel zorgen maakt om dit linkse ongenoegen. Het
toenemend ongenoegen van de ACV-basis — vooral in het ondenwijs — maakt de eksellehties veel zenuacht^ger.
(foto: studio Dann)

nomische belangen, alsmede het
uitbreiden van het gebruik der Nederlandse taal in het zakenleven;
uitbreiding van de handelsbetrekkingen met het Nederlandssprekend buitenland, (...) het inrichten
van propaganda in het buitenland."
Verrassend toch hoe sommige
van deze zestig jaar oude verklaringen en statuten nog biezonder aktueel bliiven..Met de Nederlandse
taal in het bedrijfsleven is het gelukkig veel verbeterd en ook de
Vlaamse aanwezigheid is merkbaar versterkt. Maar op wezenlijke
steun vanwege de Vlaamse regering kunnen de Vlaamse ondernemers weinig of niet rekenen. Zeker

niet nadat de enige VU-er uit deze
eksekutieve is verdwenen.

Post-kader
De Beroepsvereniging van het
Vlaams Kaderpersoneel van de
Posterijen (BVKP) reageert, bij
monde van voorzitter Gies Eechaudt, op de besparingsmaatregelen van de regering die betrekking hebben op de post. Deze voorzien In een nieuwe vermindering
van de effektieven met ongeveer
1750 eenheden, waarvan 1500 in
de postkantoren en sorteercentra.
Eind 1987 zullen ongeveer 4.500
banen verdwenen zijn.

sen Liverpool en Juventus. De
trieste balans herinnert iedereen
zich nog: 39 doden, tientallen gewonden en een onuitwisbare smet
op de voetbalsport. De Belgische
regering struikelde over de nasleep
van deze incidenten, weliswaar in
slow motion en zonder dat de
schuldige beleidsverantwoordelijken echt gestraft werden.

Met de beloofde steun aan de
gewonden en de families van de
doden schijnt het ondertussen aardig fout te lopen. Ook de juridische
vervolging van de daders schiet
niet op. En de Begische regering
was andermaal te lomp om enige
attentie te betuigen bij deze jaardag, terwijl de volkomen onbekwaDe BVKP vindt sommige maatre- me minister Nothomb nog steeds
gelen normaal, maar betreurt dat 'doet alsof er niks gebeurd is.
het meestal om lapmiddelen gaat
zonder fundamentele strukturele
ingrepen. Zo worden er geen konkrete akties ondernomen tegen de
ongewettigde afwezigheden (wat
Het aantal geboorten in België
750 miljoen frank per jaar kan ople- bleef vorig jaar dalen tot 114.140.
veren), en evenmin wordt gesnoeid Dit is een na-oorlogs rekord: sinds
in de onverantwoorde uitgaven die 1940 (volgend op het mobilisatievaak het gevolg zijn van bureaukra- jaar '39) was het geboortecijfer
tische excessen. De BVKP distan- nooit zo laag.
cieerde zich van de stakingsperikelen; door deze syndikale akties
Deze dalende trend is een
werd de dienstverlening nog meer konstante in de westerse landen,
gehavend. De vrees is trouwens maar België skoort wel erg laag.
gegrond dat de regenng dit zal aan- Gegevens uitgesplitst per gemeengrijpen om nog meer te beknotten. schap zijn nog niet bekend, maar
vermoedelijk zal de dalende kurve
De overheid, aldus de BVKP, ziet
zich ook voor Vlaanderen bestennog steeds niet in dat alleen méér
digen. Thans bedraagt het gemidarmslag en bevoegdheden voorde
deld aantal kinderen per gezin 1,6.
postkantoren het enige middel zijn
Om het bevolkingsaantal op een
om de postdienst nieuwe stimulankonstant peil te houden is het nosen te geven. De aangekondigde
dig dat elke vrouw gemiddeld 2 kinbesparingen zullen ongetwijfeld rederen ter wereld brengt. Becijferinsulteren in een achteruitgang van
gen van het Nationaal Instituut voor
de service aan het publiek. Bovende Statistiek voorspellen dat — indien zal de post er aldus niet in sladien er niks wijzigt — tegen het jaar
gen nieuwe opdrachten aan te pak2025 zowat één miljoen minder
ken, zoals de internationale snelBelgen zullen zijn. Of ruim een half
post.
miljoen minder Vlamingen.
„Het kader en beamnbtenpersoDit is een ongelukkige evolutie.
neel van de postkantoren is het
kotsbeu steeds maar minder kan- Afgezien van de te voorziene spansen te krijgen door altijd maar per- ningen door een toenemend aansoneel te moeten inleveren terwijl tal niet-aktieven en een dalend
wantoestanden door gebrek aan aantal aktieven (die moeten inmoed en gebrek aan inzicht op de staan voor de eerste groep), kan
toekomst, ongemoeid gelaten wor- men stellen dat ons volk in zijn
voortbestaan bedreigd is.
den", besluit Gies Eechaudt.

Geboortedaling

Mundial
mjONDERD
Italianen kwaflm
men vorige week naar de
' '
Heizel, om er bloemen
neer te leggen op de plaats waar
een jaar geleden 39 doden vielen. Ze hadden zich de piëteit en
de moeite kunnen besparen. De
toegartg tot het voetbalveld werd
hen ontzegd. Hun bloemen
mochten ze buiten de omheining
kwijt. De stadspolitie — ditmaal
tijdig en oplettend ter plekke —
keek nauwgezet toe dat er geen
meter te ver en geen minuut te
lang herdacht, dat er geen traan
op de verkeerde plaats werd geplengd.
Wat wil je. Het Heizeldrama is
oubakken koek. Net nog goed
genoeg voor een enkel herdenkingsstukje in de dagbladen.
Vooral dan nog omwille van de
politieke staart van de tragedie.
De slachtoffers zijn dood en begraven, hun nabestaanden afgescheept met de habbekrats van
een voortopig vergoedinkje. De
bal rolt al lang weer verder.
De bal rolt vandaag in Mexiko.
Sombrero, eviva, tropisch fruit,
bruine meisjes en eeuwige zon.
Zo zeggen het de folders. Maar
achter de folders 7
Achter de folders Mexico-City.
Een stinkende stapelplaats voor
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vandaag reeds trijna twintig miljoen mensen. Schimmel die zich
razendsnel uitbreidt over de
hoogvlakte der Azteken. Reusachtig stort waarop miljoenen
mensen mageren hondermiljoen
ratten vet worden. Eerste en
grootste van de monstersteden
die de grote gruwel van de 21ste
eeuw zullen worden.
Nezahualcoyotl, de goorste
satelliet van de city. Een steenworp verwijderd van een der stadions waar het feest van de Mundial wordt gevierd. Niet hermetisch af te sluiten dus voor
buitenlandse bezoekers, voorde
lens van hun foto-apparaten of
hun tv-camera 's. Maar wel te verfraaien. Potemkin opnieuw, in
een nieuw land en een andere

eeuw. De schamele hutten uit
golfplaat en tentzeil en opengeklopt konservenblik netjes weggemoffeld achter een kleurige
schutting, gammel en goedkoop,
berekend op een bestaan van
nauwelijks langer dan de voetbalmaand. Goedkoop? Veel te
duur voor de hongerlijders die er
achter hokken en die de rekening
gepresenteerd krijgen.
Een eind verderde iedere dag
wat schever en schameler tenten
van de slachtoffers der jongste
aardbeving. Nu weer al bijna een
jaargelden. Vijftigduizend mensen? Honderdduizend? Juiste
aantal onbekend, want nooit geteld. Schadevergoeding, een
nieuw huls, een waterkraan of
wat licht ? Manjana. in Mexiko betekent manjana niet morgen,
maar wellicht nooit.
De bal rolt. Spelers en buitenlandse bezoekers rijden van hotel naar stadion, van stadion naar
hotel door een nepstad. De kilometerlange vuilnishopen met
bulldozers uit hun blikveld geduwd. De bedelaars en de
schooiers opgepikt en voor de
duur van de Mundial verbannen
naar de sierra.

1 jaar later

Vorige week donderdag was het
precies één jaar geleden dat de hel
Koning Voetbal? Een despoot. losbarstte in het Brusselse Heizelstadion, eventjes vóór de aanvang van de voetbalwedstrijd tus-

De oorzaken voor deze neerwaartse trend zijn velerlei. Eén
daarvan is zonder de minste twijfel
het bestaande fiskaal onvriendelijk
beleid voor gezinnen met kinderen.
Het wordt de hoogste tijd dat de politici dit snappen en er iets aan gaan
doen!

Wa
Rekonversie n u !

^EUREKA
TE BRUSSEL
M Eureka, het Europees researchprogramma voorde sterrenkrijg, zal waarschijnlijk Brussel als vestigingsplaats voor
haar permartent sekretariaat
kiezen. Deze keuze steunt op de
uitdrukkelijke vraag van de betrokken Industriëlen. Ze oordeelden dat de nabijheid van de
Europese Kommissie de
belangrijkste faktor in deze
keuze.

Laat Martens
deKS
in de steek?

Merkwaardig is dat de regeringen van de achttien In het
projekttxtrokken landen liever
geen Intense verwevenheid met
de Europese Kommissie wilden
stimuleren, en dus tegen Brussel als vestigingsplaats gekant
waren.

Tijdens de beroering en de stal<ingen in en rond de
Kempense Steenkoolmijnen (KS) verl<laarde Martens
onomwonden dathijzicti er toe verbond een belangrijke mijnal<tiviteit in stand te houden. Hij verzekerde de
mijnwerkers dat er geen massale afdankingen zouden
gebeuren. Martens bleef echter zweren bij een herstrukturering en daartoe wordt een deskundig manager gezocht. De Limburgse VU-parlementsleden hebben tijdens een perskonferentie vorige week gewaarschuwd tegen overdreven optimisme.
OOREERST wijzen de VUparlementsleden op het
gebrek aan takt van de regering bij de afkondiging van de
toezegging van de heer Dedeurw/aerder als de nieuwe krisismanager; toezegging die 's anderendaags door de betrokkene zelf
werd tegengesproken.
De oorzaak van de weigering
van Dedeurwaerder zal wel velerlei geweest zijn. Een manager kan
echter geen probleem oplossen
wanneer hij niet weet welke
doelstellingen hij moet bereiken.
Daartoe is het noodzakelijk dat het
juiste niveau van de toelaatbare exploitatietekorten wordt vastgelegd.
Het regeringsstandpunt dat het tekort moet gedekt worden door de
suksessierechten is weinig ernstig
en heeft tot rechtstreeks gevolg dat
mijnsluitingen onvermijdelijk worden, mét de daarbijhorende afdankingen.

V

Lange termijn
visie
De VU pleit voor een financieringsoperatie op lange termijn. Dit
kan bereikt worden door het aanwenden van de suksessierechten
en het opleggen van een redelijke
prijs aan de elektriciteitsmaatschappijen voor de gewaarborgde
steenkoolproduktie. Deze elementen samen met een degelijke herstruktureringsaanpak moeten het
mogelijk maken de produktie en de
tewerkstelling te handhaven.
De regering heeft als mogelijke
oplossing voorgespiegeld dat de
recycleerbare overheidsaandelen
in de nationale sektoren zouden
kunnen aangewend worden. Spoedig zal blijken dat het hier gaat over
een schijnmogelijkheid.
Ten eerste moet men kopers vinden voor deze aandelen, en indien
men die zou vinden moet men nog
een redelijke prijs kunnen krijgen
om het rekupereerbaar bedrag ook
werkelijk samen te krijgen (maximum 24 miljard). Een bijkomende
moeilijkheid is echter de lange termijn waarop de terugbetaling kontraktueel is vastgelegd.

VU-oplossing
Tenslotte dient men op te merken dat er nog andere probleemsektoren zijn, zoals scheepsbouw.
Ook de tekstielsektor blijft vragende partij.

De Volksunie kan geen budgettair keurslijf aanvaarden. De vroegere afspraken moeten worden nageleefd. Namelijk de uitvoering van
het vijfjarenplan 1983-'87, waaronder de luchtschacht van Waterschei, de bouw van een 600 Megawatt kolencentrale, het behoud van
de produktie en het aantal werkplaatsen, de investering in infrastruktuur, de lange termijnverkoopkontrakten en het meerjarenprogramma inzake de financiering.
Een belangrijke bijdrage in de toekomst van KS moet geleverd worden door een fundamentele keuze
voor kolencentrales en de afwijzing
van de verdere uitbouw van het
kernenergiepark.

Diversifilotie
en rekonversie
Naast het instandhouden van de
tewerkstelling in de mijnen zal het
noodzakelijk zijn in Limburg een
echte en dinamische rekonversiepolitiek tot stand te brengen. Dit is
nodig tengevolge van de sterke de-
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Kiezen voor de KS betekent ook het afwijzen van de verdere uitbouw van
liet kernenergie-„park".

UJ VERZUILING
m

mografische groei in de provincie.
De afwezigheid van enige industriële infrastruktuur naast de
mijnen in Limburg is enig in Europa. Een belangrijk deel van de rekonversie moet dan ook vanuit de
KS tot stand gebracht worden.
De VU-parlementsleden uit Limburg pleiten voor een permanent
rondetafeloverleg tussen alle poli-

tieke partijen die in de toekomst
van de KS geloven, teneinde de
toekomst van de KS te verzekeren,
de rekonversie in en buiten de KS
op gang te brengen en het aantal
arbeidsplaatsen te behouden.
Limburg heeft tevens behoefte
aan een geïntegreerd onderwijs,
dat aansluit bij de noodzakelijke rekonversiepolitiek.
(AG)

Spaarplan kost de
gemeenten 10 miljard
Provlneie* w Q&tnee««efomte met

DB
spmrf
atgew'
'dèrrtêf

>-}ng$msÊtregéien dm het
grootst mog0^k0 mate dss:hLÉïfeii !C!i&ö*nöl.a^as, d » ds
-'' 'kte bêsturm, de or}- sism »öSI«eris t .2 mflfard moet op7tafer.

bepaalde politici niet vrij te zijn
van txpaalde taboes. ¥ark Eyskens publiceerde in 1966 aan de
uu Leuvense universiteit reeds een
studie over wat hij toen al de kriuu sis van de overheidsfinanciën
noemt (La crise des finances
UPI publiques).

h-

ae

Merkwaardig is dat Eyskens
toen tot de bevinding kwam de
LU „de institutionalisering van de
ideologische en socio-politieke
pluralismen" een belangrijke
oorzaak is van het financieringstekort. In hedendaagse
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De bestrijding van de
zure regen is niet enkel moreel
noodzakelijk, ze is op ekonomlsche grondslagen perfekt te
verantwoorden.
Een Europese studie schat de
kosten van de bestrijding van
de zure regen op zowat 63 miljard fr. per jaar. Dit bedrag omvat zowel de ontzwaveling van
de rookgassen als de opvang
van stofdeeltjes. De kost van
het niet bestrijden is aanzienlijk
groter: van 70 tot 210 miljard!
Deze kost houdt de aantasting
van gel>ouwen en materialen en
het rendementsveriies in de
landt)ouwsektor in.
Als men daarenboven de sociale kosten (zoals de invloed
op de volksgezondheid) zou
kwantificeren, is het rendement
van bestrijdingsmaatregelen
van de zure regen duidelijk.
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De Antwerpse voetbalploeg Beerschot wordt in het
nieuwe voetbalseizoen gesponsord door de Amsterdamse optiebeurs (OEO). Vla deze weg
wil de Amsterdamse optiebeurs
het gebruik van opties als beleggingsinstrument aan het
grote publiek bekendmaken.
Opties geven het recht een
aarideel, een obligatie of een
ttepaalde munt te kopen (calloptie) of te verkopen (put-optie)
tegen een vooraf bepaalde
prijs, gedurende een vastgelegde periode (3,6 of 9 maanden).
De koper van een optie betaalt
daarvoor een premie aan diegene die zich verbindt aan de aanof verkoop te voldoen bij het uitoefenen van de optie.

De bekendheid en het sukses
dat de Amsterdamse optiebeurs in Nederiand bereikt,
U J heeft ze grotendeels te danken
aan voetbalsponsoring.

ur^
UI
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mm en Smeet Oe regeh
• • ring *«o verder. Met
wat, (l0t weetg&m mens. Het
vertfpuwet* v&n de meeréephetdtser, mmfttMtmstiBn we
reeileomarHieitgefeden^fdle
regeerveMümtg. Welke rich'
U(i§ bet tfutttÊmoet, heet k0ft'
kreet, moet nogeetts overgedaan w&xtm. Met de vakttoti'
den;het^p00f, de Qulmard^
straat en noem maar op.
Sira-Anaazou weleensverMasd kunnen opktpcen wanneer zij fflnnen^tiienbaretljd
haar teksten opnieuw onder
ogmkn^. $lechtsenk$tetn'
Qre<Hênten zafzif nog onderkennen. De ingrepen op
SMakkere groepen ategeperh
sioneerden^ j^andikapten,
vrouwenen werkt^^ion. Oeaf"
bouw van de ^ zo povere
staats^ervornéng. Mn de ver'
éere afroming van Vtaamse
centen in sektoren als onderwii& ^n sociale zekerite*d.
ïïén zaaktteefttm debat ai.. le$zin$ aan hetiictttg^fra&ttt
Dwingender dan ooit. Het
Parhtnentmoet2^ct>zetfeens
onder de loupe nemen, en
meer in tmt bipzonder haar
. tweekamemteié^. Vootaibtf
debatten ais dit rtjst de vraag
naarj^n «rt onzin ervan.
Na de woordenvloed in 4e
l(amerdeéennogz0'n$0senatoren ftun duit in het zakfe.
Weloverwogen beperkte de
VU-frakiiezidhfiotSspr^ers.
Maar hoe tatentvol en ad rem
ook Paul Van Gremtforgen

Fraktieleider Paul Van Grembergen:

Over trouw van de kleinen,
ontrouw van de groten
Op zijn gekende wijze - boeiend en onvenfi/acht, poëtisch maar vlijmsciierp op de man - ontleedde Paul Van
Grembergen de drie grote dromen die de roomsblauwe koalitie sedert 1981 koestert.
Twee ervan heten werkelijkheid te zijn, met name de
gezondmaking en de kompetitiviteit van onze bedrijven
en tweedens de stabilisatie van de werkloosheid en een
signaal van nieuwe tewerkstelling. De derde droom, de
sanering van de financiën, zou nu aangepakt worden
met dezelfde krachtdadigheid en hetzelfde sukses.

Een of
twee D
Martens tot stroper van
Vlaanderen veroordeelde.
Hoe snel en krachtig ook Andrê Qeens zioh w^ist te ontpoppen tot een onmisbare pion, door vriend en tegenstrever gewaardeerd. Hoe
strifOtustig en gedegen ook
tfefVa^enlers, Baan Vervam
en Oktaat Meyntiens hun
deefdossiersbiootfegden. At
deze inzet en kwatiteft mo&^n
de fundamentefe vraag niet
doen ontsporen. De vraag
naardeetticfënte werking en
de klare staatstruktuor.
De persiongens beantwoordden de vtmg vrii ruw.
Tereofnottenonrechte, maar
zii haaiden ttun neus op voor
de Hoge Vergadering, Hum
aandacMgingnaarttet weten
wee van de buttenpariemeataire reaktieSt of hteéf eenvoudig tn de kamer zweven.
Hier kwamen immers een
amtat poiitteke aktuatiteiten
aim bod zoals de door Hetty
Maes aangebrar^te diskmsie
overdeachtste kerncentrale
en de houding van ons land
tegenover de chemische
wapens.
DeSenaatverzeHdenaarde
tatts divers. Dit km onrechtvaardig li}ken^ vooral omda^
zif in geen et^el geval mo^t
opidjken naar de koitega*svolksvertegenwoordigers.
Maar dergeltik medeleven
brengt uitermrd de doeltreffendheid geen stap naderbij.
HufSf iiii wlfze van refativeret^tiesluitkangesteld; éénmaal of tweemaal, fie regeringdoet het sowieso andermaaliQ.a.}
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E eerste twee behoren volgens de VU-fraktievoorzitter nog duidelijk tot dromenland
De bedrijven komen er innerlijk
gezonder en met een betere balansstruktuur voor, maar waar blijft
hun ondernemingszin?... ,,Kapitaal is in overtal aanwezig maar tiet
mangelt aan ondernemersbloed en
vernieuwende initiatieven". Nochtans, ,,als er bloed en tranen zijn
van de kleine lui dan mag er gerust
wat zweet bIj zijn van de happy
few".

Zaaien naar
de zak
Voor Van Grembergen is het
overduidelijk dat ,,de maatschappelijke groepen die dit land in stand
houden, de financies bijeen brengen en de plichten verhoudingsgewijs beantwoorden de middenstandsgroepen en de werknemers zijn, en zij alleen". Zit hier
meteen geen oorzaak van het heersend ongenoegen ? Alsook van het
mislukken van de tweede droom ?
Want de regering mag dan wel beweren dat de groei van de werkloosheid gestopt is, deze vaststelling gaat voorbij aan het half miljoen blijvende werklozen.,,Indien
dit niet als een mislukking wordt
aangevoeld maar als een gegeven
waarmede te leven valt, dan is het
slecht gesteld met onze inzichten
over de opdrachten van een regering en het te voeren beleid."
Vandaag maakt de regering zich
op voor de derde droom. Met dit nobel doel op zich heeft Van Grembergen helemaal geen problemen.
Wel benadrukte hij dat tijdens de
voorbije jaren helemaal niet werd
geleefd volgens de gezonde regel
,,zaaiennaardezak". Sedert 1970
heeft de politieke kaste van CVP,
PVV en SP de toekomst zonder
meer bestolen.

maatschappelijke vrijheid. ,,De
praktijk toont echter aan dat, wat
als vrijheidsmogelijkheden werd
opgezet nu dikwijls middelen zijn
geworden van verdrukking en
machtsverdeling."
Zo ook de kompensatiepolitiek
Vlaanderen-Wallonië. Een propere
staatshervorming — niet de
poespas van nu — zou de openbare financies de grootste dienst bewijzen. Bovendien zijn er de billijkheid en de ekonomische fundering.
„Het staat vast dat Vlaanderen een
ekonomisch herstel kent, dat het
bruto-nationaal produkt van Vlaanderen ten opzichte van de geventileerde staatsschuld 8 % bedraagt, dat de inspanningen om tot

gezondmaking te komen ons in vrij
korte tijd naar het Europees gemiddelde brengen, en u begrijpt dan de
vraag of de last, die op het Vlaamse volk wordt gelegd om bovenmatig de Belgische situatie recht te
trekken, nog wel door de beugel
kan."
Van een talentvol medestander is Martens tot een gevaarlijk
tegenstander van het federalisme geworden. Of, aldus Van
Grembergen, het verhaal van de
trouw van de kleinen en de ontrouw van de groten ,,maar in het
epos van een volk dat zijn gezicht
aan de wereld wil tonen zal het
eerste belangrijk zijn en het
tweede zal wegwaaien..."

Rosas
in de revers
i beseff&rt dat de teéerallstische refleks eaW
kel rtog van ons uitgaat, dat

P. Van Grembergen:
„...dure evenwichten"
Elke regering die beweert het algemeen belang te dienen heeft
vandaag zonder meer de opdracht,
aan deze noodlottige spiraal een
einde te maken. Er moet bezuinigd
worden. Elke frank moet omgedraaid alvorens hij wordt uitgegeven.

Dure evenwichten
En hier ligt volgens de fraktievoorzitter nu juist het fundamentele
verschil in de keuze van de middelen. „Voor elke waarnemer is het
duidelijk dat dit land zijn ontsporing
van de financies in belangrijke mate te danken heeft aan de kommunautaire, de filosofisch-religieuze
en de sociaal-maatschappelijke
kompensatie". ,,Het zoeken naar
evenwichten kostte dit land ettelijke miljarden."
De besparingen liggen hiervoor
het grijpen. Toch laat de regering
ze volkomen ongemoeid. Zo de dure filosofisch-religieuze evenwichten en de dure zuilen in de sociale
sektor. Van Grembergen beseft
wel dat er grote gevoeligheiden
zijn, die te maken hebben met vormen van vrijheidsbeleving en

Ötjftiieer de Eerste iWtntster, M bent een stroppendrager, een Gentse s^troppende Vlaarrtse ekonomische
drager,
m1dden«op1tQrtetemiJ|ndeR»
Charles Qotnt, zoals de
leen eo s|>ele«, dat de VfaaoiGentenaars hem noemen,
heeft dat 4e wife Gentse burgen ondet hwo eJgeo gewicht
gers aangedaan, zl)n eigen
et* voorgewende belartgrp*
stad. t^utehet de trots van de
hsfd, dat de ekortomi^che krlGentenaars. Ze zijn er niet
sls atleen in zifrt eenvoudige
aan onderdoor gegaan.
oorzaken en i^voigm wordt
U leg* uwf eigen volk de
beieetd en beoordeeld, dat
strop
rond de mK cle strop
velen <je verbondenheid van
van betalen, de sh-op van werkrïsis en staatsweefsel niet
kloosheid, de «ti^p van servtzien,
liteJt, de strop rond onze onwe beseffen diSt het kombelemmerde Ortt|>looiing, de
wunautaire weggeduwd en
stroi> rond onze nmbltie de
vervalst wordt, maar wi| moe«
snel evoluerende wereld ijeten udan|oc^ zeggen dat deginselvast, vrij en overtuigd'
ze Öefgiscbe kortzichtigheid
vAn eigen kunnen tegemoet
~" door sommigen ais gete treden... De strop rond de
wiekstheid beschouwd—de
Vtaamse nek heeft B gemaakt
grote botsing niet zal onttot de stroper van Vlaandelopen.
ren. Zözal u de geschiedenis
ingaan, en om het archaisch
Het nieowe iaod zai Inderte zeggen: op het altaar van
daad ontslaan, het anüete
ielgiè offerde u de werkland.
kracht> de intèliigentie, de leHet 9Ci\»lpiichUg z\jft\ van venswil, het geW, de onder-,
nemingszin van Vlaanderen.
Vlaanderen zal eens een einde nemen, ook bet teren op
SimbollSiOh is de rosas in de
onze werkkracht, het afschui„revers" belangrijker gewormen van onze spaarcenten,
den dan het eigen volk.*'
het hupothekeren van onze
J'aut VanGremtjergen
toekomst. Aan dit alles komt
vu-senator
een einde.

Wi)
Het
nieuwe land...

vaet: de onderwijsbesparingen en
meer in het bijzonder de weerslag
hiervan op het Nederlandstalig onderwijs te Brussel.
Het duldt immers geen twijfel dat
de maatregelen vooral de Vlamingen in Brussel treffen: „Nergens in
het land is de VSO-school op zo'n
sterke wijze met zijn gemeenschap
voor de ma- verbonden als in Brussel".

Strijdlustig is een te zwakl<e uitdrul<king
nier waarop Jef Valkeniers in de clinch ging met mi- ...voor de leernister Dehaene over de sociale cel van de besparingen.
krachten?
Een cel die goed is voor 52 miljard!
Even brutaal is het in het onge:<:i'>^:>:i

...voor het gezin?

Totaal oneerlijk vindt de VUsenator de besparingen van ongeveer 5 miljard op de rug van de gezinnen. ,,Men vergeet blijkbaar dat
de vorige jaren reeds 15 miljard van
de gezinnen werd afgenomen
langs de kinderbijslag".
Onverwacht was alleszins de
verhoging van de pensioenleeftijd
voor vrouwen. Waarom wordt niet
eerst ingegrepen bij al degenen die
nog steeds genieten van een bevoorrecht pensioenstelsel? „De
vrouwen hebben een dubbele taak,
hebben geen volledige loopbaan
en moeten ook nog andere offers
J. Valkeniers, nog maar eens
voor het gezin brengen." Nogin de clinch met Dehaene.
maals brak hij een lans voor zijn
voorstel, een pensioenkrediet van
EN eerste luik ervan — zowat twee jaar per kind toe te kennen
4 miljard — geschiedt ten met een maksimum van zes jaar.
nadele van de opslorpingsprogramma's inzake tewerkstelling. Voor de gemeenten betekent
dit de keuze tussen het aan het
werk houden van de betrokkenen
In de sektor gezondheidszorg
ofwel het verhogen van de be- ging Valkeniers uitgebreid in op de
lastingen.
afschaffing van 6.000 ziekenhuisBij de overige 48 miljard moet bedden. Terecht mocht hij uithalen
volgens Valkeniers vóór iedere in- naar alle voorgangers van Dehaegreep de vraag gesteld worden ne, voornamelijk van CVP-huize.
wanneer de lat eindelijk eens gelijk Reeds in 1975 bepleitte de VU'er,
zal gelegd worden. ,,ln de sociale het aantal ziekenhuisbedden te
sektor bedragen de uitgaven in plannen in funktie van de behoefWallonië 14.500 fr. per hoofd meer ten. De eksellenties zwichtten echdan in Vlaanderen. Een meeruitga- ter allemaal voorde macht van de
ve van 48 miljard en meteen een zuilen.
aanduiding van hoe er kan
Een totaal ander luik behandelbespaard worden."
de zijn streekgenoot Daan Ver-

E

...voor de Brusselse
Vlamingen?

lijk stellen van de vele idealistische
leerkrachten, begaan met de zorg
naar steeds nieuwe werkmethoden
en pedagogische inzichten, ,,/n
één saneringsmaatregel wordt de
klok in het sekundair onderwijs 20
jaar teruggezet. Een ondenf/ijstype
dat stilaan maar zeker gestalte
kreeg met veel inzet, overuren, bijscholing, voortdurend in relatie met
de snel-veranderende maatschappij. Jonge mensen voorbereiden op
maatschappelijke funkties, individuele ontplooiing, opheffen van sociale achterstanden, bijdragen aan
de kuituur van een volk... Resultaat: eerst de ontwrichting, dan het
einde van deze vernieuwing!"

...voorde
zelfstandigen?
Degelijk als steeds ontleedde
Oktaaf Meyntjens de maatregelen
met betrekking tot de middenstand. Vooral de nieuwe financieringstechniek voor het Participatiefonds doet heel wat vragen
rijzen.
In geen geval is hij te spreken
over de tweede week gewaarborgd
weekloon. Voor de kleine zelfstandige zal dit zeer hard aankomen:
bijkomende kosten, dus hogere
loonkost, dus een groeiend zwart
circuit. ,,Men zou er beter aan doen
de besparingen voor de middenstand te zoeken in een drastische vermindering van allerlei nutteloze en overbodige administratieve verplichtingen, die aan de
zelfstandigen veel tijdverlies en
aan de staat veel geld kosten."

Senator André Geens:

„Is gesnoeide plant
nog levensvatbaar?"
Wie zich definitief heeft weten op te dringen is nieuwkomer André Geens. Niet alleen in de eigen VU-fraktie
maar ook in de kleine wereld van de Senaat.
Maar dat Geens van alle
kompensatie voor de afschaffing
markten thuis is, bewees
van de aftrekbaarheid van bepaalhij bij de eindstemming. In
de sociale voordelen aan het perenkele krachtige zinnen vatte hij de
soneel.
gehele VU-kritiek op het St.AnnaNefast is uiteraard, dat de saneplan samen.
ring niet gepaard gaat met een uitUitgaande van de noodzaak om
zicht op tewerkstelling. Wel intehet overheidstekort terug te drin- gendeel, er moet gevreesd dat de
gen tot het Europees gemiddelde, werkloosheid met tienduizenden
hekelde hij de weg die de regering
toeneemt.
uitstippelde.
Heel de ingreep in het onderwijs
Eerstens omdat de transferten
deed hij af als ,,een botte bijl zonvan Vlaanderen naar Wallonië onder waarborg dat de gesnoeide
gemoeid worden gelaten: ,,Jaar- plant nog levensvatbaarr is". En
lijks blijft de Vlaamse bevolking met wat de sociale zekerheid betreft
100 miljard verarmen.'" Verder om- mangelt het eens te meer aan een
dat in de besparingsoperatie geen
grondige omvorming gekoppeld
perspektief voor de toekomst zit:
aan een gezins- en kindvriendelijhet is kortzichtig en onvoldoende
ke herziening van de fiskaliteit.
overwogen wat betreft de negatieNiet in het minst is er tot slot het
ve gevolgen. Als fundemanteel verfeit
dat dit plan de zoveelste afbouw
keerd veroordeelde hij de verlaging
inluidt van de reeds zo beperkte
van de vennootschapsbelasting als
staatshervorming, „...u, die zotrots

bent op het gegeven woord, hebt
met de voorliggende plannen bewezen dat het door u gegeven
woord bij de wetten op de staatshervorming geen waarde heeft"

Bouwsektor
verder bergaf
Sedert 1979 daalden de bouwinvesteringen met 170
miljard. De weerslag hiervan is alom gekend: 100.000
arbeidsplaatsen en 4.000 ondernemingen gingen verloren.
Toch mocht de bouwsektor in vergelijking met andere sektoren slechts op een beperkte krisis-steun van de
overheid rekenen. Het verlaagde BTW-tariefen de aanvullende fiskale aftrekbaarheid brachten in '85 zo'n 14
miljard fiskale meeruitgaven mee.
NVERMINDERD zet de recessie in de bouwsektor
zich door. Dat deze sektor
desondanks de tweede belangrijkste industriële werkgever en alleszins de meest arbeidsintensieve is gebleven, dankt zij geenszins
aan de regering. Die blijft onafgebroken het principe ,,Geen ommekeer" huldigen. Én met de jongste
besparingsmaatregelen voor ogen,
blijkt het einde van de tunnel nog
lang niet in het verschiet voor de
bouwsektor.

O

Vooreerst is er de beperking van
de overheidsinvesteringen tot 64
% van het programma van vorig
jaar. Voor de bouwsektor betekent
dit een inlevering van ruim 17 miljard I De regering poogt deze zware pil wel te vergulden met werken,
gefinancierd
met
privéfinanciering. Maar gezien de beperkte ervaring en het gebrek aan
know-how moet hiervan niet veel
verwacht. Bovendien komt de wegeninfrastruktuur er haast helemaal niet voor in aanmerking; een
katastrofe voor de Vlaamse wegenbouw die reeds lijdt onder de nadelige verdeelsleutel.
Een tweede zware klap voor de
bouwsektor is de vermindering van
de dotaties aan gemeenten en provincies, alsook de regeling van de
lasten uit het verleden met betrekking tot de sociale huisvesting. Deze regeling houdt in dat ruim 138
miljard doorgeschoven wordt naar
de gewesten, wat zonder enige
twijfel de investeringsmogelijkheden zal aantasten.
Tenslotte is er de terugkeer naar
een BTW van 17 % voor nieuwbouw, met als kompensatie een
aanvullende verruimde fiskale aftrekbaarheid. In hoofde van de
bouwheer betekent deze kompensatie beduidend minder dan het
voordeel van een verlaagd BTWtarief. Het is niet op deze manier

Willy De Saeger

dat men de bouwvraag zal stimuleren.
Opvallend is dat de 6 % wel behouden blijft voor renovatiewerken.
Een maatregel op Waals formaat,
gezien het enorme belang van de
vernieuwbouw aldaar. Eens te
meer kan Wallonië zijn regionale
politiek laten ondersteunen door de
centrale regering.
Het is uiteraard duidelijk dat deze maatregelen een weerslag hebben op de tewerkstelling in deze al
zeer gevoelige sektor. Studies allerhande wijzen uit dat moet gerekend worden op een verlies van zowat 45.000 arbeidsplaatsen... Dus:
45.000 werkloze bouwvakkers
meer, aan een gemiddelde ,,kostprijs" van 595.000 fr...
Waar wordt
bespaard ?

in

godsnaam

Willy De Saeger,
Algemeen Sekretaris.

A. Geens:
,Waaris uw gegeven woord?"
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Sturen Henk Waltmans naar Den Haag

Friese nationalisten
nog steeds
niet toegelaten
yoor de nieuwsgebruiker op enige afstand is tiet
goed te weten dat de Nederlandse minister-president
Ruud Lubbers het mogen afmal<en van ,,zijn karwei"
eigenlijk vooral te danken heeft aan één landsdeel: de
(rijke) Randstad.
N Friesland bijvoorbeeld, waar
de bevolking minder verdient
en dus meer te lijden had van
Lubbers' „no-nonsense" beleid,
bleef de koalitie van CDA-WD steken op 47,8 %.

I

Nog een illustratie: in de
Randstad won het CDA 7,8 % van

het totaal, in het noorden was dis
slechts 1,1 %..., ook in het katolieke zuiden was de winst van het
CDA beduidend minder dan in het
westen.

Verbod
De Frysk Nasjonale Partij (FNP)

deed niet mee op 21 mei omdat dat
haar sinds jaar en dag wordt verboden. Vanaf 1974 verkeert de Friese partij in grote onenigheid met de
Kiesraad die weigert in het Fries
gestelde plaatsnamen — dus de eigen namen — en Friestalige aanduidingen op de lijsten te aanvaarden. De Kiesraad behoudt zich tot
nu toe zelfs het recht voor om
lijsten met Friese namen, die officieel door de gemeenteraad zijn
vastegesteld, te schrappen. Er ligt
eventueel een scenario op de plank
om in 1990 aan de verkiezingen
mee te doen met een Federalistisch Nederlandse Partij (dus ook
FNP), maar daarvoor was het ditmaal nog te kort dag.

Henk Waltmans op een van de VU-kongressen.

Waltmans
Wel slaagde de FNP er in om
daags voor de ,,grote" verkiezingen een VVD-senator te wippen.
De Eerste Kamer wordt door de
provinciale staten gekozen (ook
hier dezelfde problemen met FNPlijsten), waarbij de FNP-fraktle
besloot om haar stem te geven aan
de enige Nederlandse parlementa-

riër, die daadwerkelijke jarenlang
opkwam voor de rechten van de
(kleinere) volken; de PPR-senator
Henk Waltmans (Lezers zullen zich
herinneren dat Waltmans herhaaldelijk te gast was op de VUkongressen !). Hij heeft zijn verkiezing grotendeels aan de FNP te
danken en zal (voor het eerst!) het
FNP-geluid rechtstreeks in Den
Haag laten horen.
OPF

Uw spaargeld zit goed bi) het blauwe fabriekje. Uw icantoorhouder zorgt daarvoor.

"Bij het blauwe fabriekje bekijken ze u niet vanuit de hoogte"
Akkoord: je vertrouwt je spaargeld niet
zomaar toe aan de breedste glimlach
achter het loket.
Kantoorhouders van 't Krediet aan de
Nijverheid zijn baas in hun eigen zaak.
Dat betekent niet alleen een klantge-
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richte service, maar ook de inbreng van | |
^
dat tikkeltje eerlijke menselijkheid dat Ij 9
"T3^L
van de man die je geld beheert een
||B^,.^riSÊÓ^"
vriend maakt. Dat is van oudsher de
beste ruggesteun voor geldzaken.

Thuis in Sparen

Wi\
Jaak Vandemeulebroucke:

„Geef de Westhoek
een toekomst!"

lichten. En zo gaat de scène
verder.
Dit bleken de enige reakties te
zijn om vroegere passiviteit goed te
maken. Achteraf raakte trouwens
bekend dat ,,men" het zelfs had
aangedurfd de direkteur van het
Vormingsinstituut te Veurne onder
druk te zetten om aan Jaak Vandemeulebroucke een vergaderzaal te
weigeren.
In een ultieme poging om wat te
doen wordt binnenkort gemeenschapsminister Deprez naar de
Westhoek gesleurd om deze ook
nog maar eens te laten uitleggen
wat de Europese fondsen nu wel
zijn. Alsof de Westhoek daar nu
nog een boodschap aan heeft...
Ontegensprekelijk allemaal gevolgen van de VU-aktie. Wij hadden liever reakties gezien die echt
ook iets voor de Westhoek opleveren...

Op maandag 25 november 1985 ontmoette VU-EuroparlementslidJaak Vandemeulebroucke in Veurne de pers. Onderde titel,, Westhoek-Vergeethoek" lanceerde hij er een 10-tal punten aktieprogramma dat in en buiten dit noodgebied ruime
weerklank vond.
Heel wat politieke tegenstanders waren toen zelf komen luisteren. De pers blokletterde achteraf:,,Het rommelt eindelijk in de Westhoek",,,Zelfs Europa vergeet
de Westhoek",, Westhoek sociaal-ekonomisch noodgebied", enz...
Dit perskontakt ging de (Westhoekj-geschiedenis in als de „perskonferentie van
Veurne" en werd ondertussen een waar begrip. Tot op dat ogenblik was het in de Na 6 maanden
Westhoek bijzonder stil geweest...

aktie

Eén zaak is ondertussen wel duidelijk: er is beweging gekomen in
de Westhoek! Wat uitblijft zijn de
direkte resultaten.
Wanneer we de balans opmaken
van het eerder gelanceerde 10puntenprogramma, dan merken
we dat nog veel elementen daaruit
moeten gerealiseerd worden:

AREN na mekaar zag men
de Westhoek sociaalekonomisch achteruitboeren en „al" wat jong, dinamisch en
enigszins kreatief was trok naar
oorden die meer toekomstperspektieven bieden. Enige vorm van aktie tegen deze gang van zaken
bestond er (nog) niet. Een reden
ook waarom de perskonferentie
van het VU-Europarlementslid zo'n
grote aandacht wekte.

J

1. Daden omtrent financiering
van projekten voor de Westhoek
bleven beperkt tot de aktie van
Jaak Vandemeulebroucke. De
overheid wou tot op heden nog
geen echte lessen trekken.

Uitzichtloos
Op dat ogenblik werd het iedereen die met de Westhoek begaan
was duidelijk hoe slecht het met de
streek wel gesteld was en vooral
hoe uitzichtloos. Nog pijnlijker was
het toen bleek dat én de Vlaamse
én de Belgische instanties de problematiek onvoldoende kenden en
deze ook negeerden. De klap op de
vuurpijl was de uitsluiting van de
Westhoek als prioritair gebied voor
het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Niet omdat de Westhoek er geen
recht op had, maar omdat door het
Nationaal Instituut voor de Statistiek (onder de toenmalige verantwoordelijkeheid van minister Eyskens) foutieve cijfers aan het Europees Bureau voor de Statistiek
verschaft werden. Men vond het
voldoende om algemene cijfers
over West'Vlaanderen door te geven, met als gevolg dat onder invloed van rijkere gebieden zoals
Brugge en Kortrijk de Westhoek uit
de boot viel.

2. Het geïntegreerd ontwikkelingsplan van de GOM-WestVlaanderen i.v.m. de Westhoekproblematiek is nog steeds niet
aangepast in de goede richting.
Het bevat een aantal degelijke
voorstellen, maar ook onnuttige en
zelfs ongewenste projekten.
Het blijft te venwerpen dat daarin gepleit wordt voor waterwinning
te Koksijde met de schending van
een natuurgebied als gevolg, het
doortrekken van de tramlijn De
Panne-Adinkerke, waar de hele
streek om veiligheids- en milieuredenen tegen gekant is. Enz ..
3. Nog steeds blijken zowel de
Belgische als de Vlaamse overheid
door passiviteit uit te munten wat
betreft de lobbying in verband met
de Europese fondssen, enz...
Ook hier leert het ESF ons een
duidelijke les Zopas is de beslissing gevallen omtrent de gebieden
die voor 1987 in aanmerking komen voor het Fonds. De Westhoek
IS er opnieuw niet bij, maar nu om
een heel andere reden. Nu blijkt de
jeugdwerkloosheid te laag te zijn,
wat nogal logisch is omdat al wie
jong is na gedane studies gewoon
uitwijkt.

VU-aktie en...
Dit voorval opende de ogen van
mensen die het goed met de Westhoek voor hebben, maar ook de
ogen van een aantal politici, vooral van CVP-zijde, die tot op dat
ogenblik gewoon passief gebleven
waren.
Zij schoten wakker omdat Jaak
Vandemeulebroucke na de perskonferentie ook werkelijk de handen uit de mouwen ging steken.
Een informatiebundel in verband
met de Europese fondsen werd
verspreid en kort daarop kwam onder de koórdinerende leiding van
Pierre Nolf en Werner Vanoverschelde het Aktiekomitee Westhoek tot stand. Beiden zijn jonge leraren uit de Westhoek. Vrij vlug bevatte de werkgroep zo'n 60
medewerkers en ontplooide samen
met Jaak Vandemeulebroucke, senator Michel Capoen en kamerlid
Julien Desseyn een drukke aktiviteit.
De werkgroep analyseerde grondig de Westhoekproblematiek en
werkt momenteel een aantal kon-

De Westhoek

krete projekten in verband met de
streek uit.
Terzelfdertijd trokken de VUmandatarissen alle registers open
in het Europarlement, de Belgische
Kamer en Senaat en in de Vlaamse Raad. Telkens werden de verantwoordelijke ministers op hun
plichten gewezen. Ondertussen
probeerden CVP-mandatarissen
onze mensen achterna te hollen
door telkens de initiatieven na te
bootsen.

...CVP-vertoon
Maandan nadat Jaak Vandemeulebroucke minister Maystadt

Op EG-kommissaris De Clercq
na heeft niemand in dit verband
wat ondernomen om het kriterium
te wijzigen. Jaak Vandemeule(opvolger van Eyskens) in verband broucke laakte recentelijk de houmet het ESF en de Westhoeksta- ding hieromtrent van de Vlaamse
tistieken gekontakteerd had en de regering en vooral van gemeenbelofte verkregen had dat de cijfers schapsminister Deprez, die zelf
over de Westhoek vóór 1 mei 1986 dicht bij de Westhoek woont. Uit
zouden verstrekt worden, interpelleerden CVP-mandatarissen over
dezelfde aangelegenheden...
De CVP-er Breyne presteerde
Aktiekomitee:
het zelfs om in de Kamer de mededeling te doen dat het niet nodig
was om voor de Westhoek de
alarmbel te luiden...
Wel bleek hij bij de pinken te zijn
om in verband met het ESF — zonder in dat verband ook maar ergens
enige daad te hebben gesteld — de
pers van zijn,,grootse daden" in te
Foto Paul Van den Abeele

Jaak Vandemeulebroucke: „Het is
onze plicht de motor te zijn om deze streek uit de vergeethoek te halen!"

zovele dossiers in verband met
fondsen en wetenschappelijk onderzoek blijkt het Waals Gewest op
het Europese vlak stukken krachtiger verdedigd te worden door
haar ministers. De resultaten zijn er
ook naar...

De aktie
gaat door
Er IS nog veel werk aan de winkel. Ondertussen is Jaak Vandemeulebroucke vast van plan in samenwerking met het Aktiekomitee
Westhoek verder voor elk probleem dat de streek aanbelangt
dossiers en voorstellen te ontwikkelen. Dit was reeds het geval voor
Landbouw. Binnenkort doet hij samen met senator Capoen en volksvertegenwoordiger Desseyn hetzelfde voor Ondenwijs en Milieu. De
plattelandsschool en de hele Westhoekondenwijsproblematiek vraagt
immers dringend aandacht. Zeker
in het kader van de huidige bespanngswoede ten aanzien van de onderwijssektor.
Wat het Milieu betreft blijkt de
Westhoek ondertussen wel voldoende gekend te zijn • in elk geval
dan toch als een van de mogelijke
vestigingsplaatsen voor de achtste
kerncentrale. Middelkerke en
Diksmuide zouden kanshebbers
zijn. Ongelooflijk maar waar: CVPburgemeester
Laridon
van
Diksmuide vroeg er zelf om...
De VU verzette zich steeds met
kracht tegen een mogelijke inplanting in de Westhoek en VUburgemeester Julien Desseyn liet
reeds in niet misteverstane taal horen dat geen morzel Middelkerkse
grond hiervoor zal gebruikt
worden. .
Zoals de VU-mandatarissen
reeds in het verleden bewezen
hebben, willen zij ook naar de toekomst toe met alleen als beschermers voor deze streek optreden,
maar zoals Europees Parlementslid Jaak Vandemeulebroucke al zo vaak betoogde,,motor zijn
om deze streekt uit zijn isolement
te halen en een toekomst te geven!"
G. Vanoverschelde

„De Westhoek
uit de vergeethoek!"
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Paraguay, 23 45 Polen-Engeland, 1.50
Marokko-Portugal
D Ned. 1 - 19.00
De smurfen, strip
D Ned. 1 - 19.24
Vijf tegen vijf, kwis
D Ned. 1 - 20.28
Monumentenwacht, dok.
C Ned. 1 - 20.35
Timon van Athene, Shakespearetragedie
D Ned. 1 - 22.43
De konsumentenbus, info
n Ned 1 - 23.28
Achter het nieuws
D Ned. 2 - 19.22
Van gewest tot gewest, streeknieuws
D Ned. 2 - 22.45
Den Haag vandaag, info

Van dag
tot dag
Zaterdag 7 juni
D BRT1 - 15.00
Wikken en wegen, herhaling
D BRT1 - 16.00
Eerste liefde, film
D BRT1 - 18.00
Tikt tak
D BRT1 - 18.05
Stad op stelten, Geraardsbergen tegen Halle
D BRT1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen
D BRT1 - 20.20
Voor de overlevenden, film
D BRT1 - 21.45
Goede vrienden, serie
D BRT1 - 22.15
Het einde van een imperium, laatste
afl.
D BRT1 - 23.05
Sport op zaterdag
n BRT2 - 14.00
Tennis, Roland-Garros
D BRT2 - 19.30
W.K. Voetbal, 19.30 MarokkoEngeland, 19.45 Mexico-Paraguay,
22.00 Noord-lerland-Spanje, 23.35
Mexico-Paraguay, 23.45 PolenPortugal
D Ned. 1 - 17.00
Orang-Oetang, natuurserie
n Ned. 1 - 17.41
Buck Rogers, SF-serie
D Ned. 1 - 18.30
Veronica sport
D Ned. 1 - 19.00
Countdown, pop en rock
D Ned. 1 - 20.28
Miami Vice, serie
D Ned. 1 - 21.15
Story of... Julio Iglesias, portret
D Ned. 1 - 22.15
I The Jury, film
D Ned. 2 - 13.00
Jeugd-Olympischedag 1986, reportage
D Ned. 2 - 19.12
Dit is Disney, stripmagazine
D Ned. 2 - 21.50
Jeugd Olympische dag 1986, reportage
D Ned. 2 - 22.40
Honderdduizenden zingen
D Ned. 2 - 23.25
Cheers, serie

Zondag 8 juni
D BRT1 - 11.00
Konfrontatie, debat
D BRT1 - 15.00
Kwizien, kooktip
n BRT1 - 15.20
Kleine man, doe er iets aan, jeugdfilm
D BRT1 - 16.40
Comedy Capers, om te lachen
D BRT1 - 17.00
Transport, serie
D BRT1 - 18.00
Tik tak. Plons en Liegebeest
D BRT1 - 18.20
De Tripoden SF-serie
D BRT1 - 18.55
De dag dat de wereld veranderde,
dok. serie
D BRT1 - 20.00
Bloemetjes buiten, tips
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Een film
per dag
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Zaterdag 7 juni
I, The Jury
Amenk. film uit 1982. Detektive Mike
Hammer (Armand Assante) treft in een
kamer m New York het lijk aan van zijn
oude legerkameraad uit de Vietnamese oorlog. Verbeten gaat hij op zoek
naarde moordenaar...
(Ned. 1,om22u15).

Zondag 8 juni
Donderdag 12 juni
Faith en George in Shoot The Moon zijn feiteli]l< gescheiden maar er blijven l<rachtige emotionele banden. (Maandag 9 juni om 20u.28 op Ned. 1).
D BRT1 - 20.05
De kleine beesten, film
D BRT1 - 21.40
Samuel Beckett, dok.
D BRT2 - 15.00
Tennis, Roland-Garros
D BRT2 - 19.00
W.K. Voetbal, 19.30 Polen-Portugal,
19.45 Belgiè-lrak, 22.00 WestDuitsland-Schotland, 23.35 Belgiè-lrak,
23.45 Uruguay-Denemarken.
D Ned 1 - 19 10
Battlestart Galactica, SF-serie
D Ned. 1 - 20.00
The best from the West, show
D Ned. 1 - 20.20
Lijnen tegen wil en dank, film
D Ned. 1 - 21.15
Brandpunt, info
D Ned. 1 - 21.40
Mijn dochter en ik, serie
D Ned. 1 - 22.05
Misdaad BV, serie
D Ned. 2 - 22.20
Gouden bergen, pver geld
D Ned. 2 - 22.55
Witness to Apartheid, dok.

l\/laandag 9 juni
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons
n BRT1 - 18.10
Kameleon, voor kinderen
D BRT1 - 18.35
Een zaak voor TKKG, serie
D BRT1 - 19.00
Java, dok.
D BRT1 - 20.10
Anna van de vijf steden, nieuwe serie
D BRT1 - 21.00
Mijn grote liefde heet muziek, show
D BRT1 - 21.40
Vreemde krachten, nieuwe dok. sene
D BRT2 - 19.30
W.K. Voetbal, 19.30 UruguayDenemarken,
19.45
FrankrijkHongarije, 21.50 Canada-Sovjetunie,
23.25 Frankrijk-Hongarlje
D Ned. 1 - 17.46
Land van honderd vulkanen, dok.
over de Kanansche eilanden
D Ned. 1 - 18.55
Bassie en Adriaan, strip
D Ned. 1 - 19.00
The Fall Guy, serie
D Ned. 1 - 20.28
Shoot the moon, film
D Ned. 1 - 22.30
Tros aktua, info
D Ned. 1 - 23.00
Dempsey & Makepeace, serie

D Ned. 2 - 19.27
Nederland C, kunstlnfo
n Ned. 2 - 22.45
Den Haag vandaag, info

Dinsdag 10 juni
D BRT1 - 18,00
Tik tak. Plons en Carolientje
D BRT1 - 18.25
Er was eens... het heelal, dok. strip
D BRT1 - 18.50
De zeven van Blake, serie
D BRT1 - 20.25
Brat Farrar, serie
D BRT1 - 20.50
Argus, praatshow
D BRT2 - 19.45
W.K. Voetbal, 19.45 BulgarljeArgentinië, 21.50 Italië-Zuid-Korea,
23.25 Bulgarije-Argentinië
D Ned. 1 - 15.15
Living free, natuurfilm
D Ned. 1 - 16.45
NRCV-Jeugdmatinee
D Ned. 1 - 19.25
Dodger, Bonzo en de rest; serie
D Ned. 1 - 20.28
Alles draait om Martin, sene
D Ned. 1 - 22.40
Murder she wrote, serie
D Ned. 1 - 23.25
Cheers, serie
D Ned. 2 - 19.12
Dekmantel, dok. over gehandicapte
jongeren
D Ned. 2 - 22.45
Den Haag vandaag, info

Woensdag 11 juni
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons
D BRT1 - 18.10
Keromar, serie
D BRT1 - 18.37
Dromen, serie
D BRT1 - 19.05
Comedy Capers, om te lachen
D BRT1 - 19.15
Onze merkwaardige wereld, dok.
serie
D BRT1 • 20.10
Bill Cosby show, sene
D BRT1 - 20.40
Twee weken van huis, film
D BRT1 - 22,25
Wie schrijft die blijft, Mexikaanse literatuur
D BRT2 - 19.45
W.K. Voetbal, 19.45 België-Paraguay,
22.00 Mexico-Irak, 23.25 Belgiè-

D BRT1 - 18 00
Tik tak. Plons en de Snorkels
D BRT1 - 18.35
Allemaal beestjes, natuurdok.
D BRT1 - 19.10
Kwizien, kooktip
D BRT1 - 20.20
Dempsey en Makepeace, nieuwe
serie
D BRT1 - 21.10
Panorama, info
D BRT1 - 22.00
Dallas, sene
D BRT2 - 19.00
W.K. Voetbal, 19.30 Marokko-Portugal
en Engeland-Polen, 19.45 AlgerijeSpanje, 21.50 Noord-lerland-Braziliè,
23.25 Algerije-Spanje
D Ned. 1 - 19.15
Terug in de toekomst
D Ned. 1 - 20.28
De trek van de witte pelikaan, natuurfilm
D Ned. 1 - 21.15
Muzikale ontmoeting, klassiek
D Ned. 1 - 21.40
Tijdsein, Info
D Ned, 1 - 22.10
De mierenwereld van Australië,
natuurfilm
D Ned. 2 - 19.12
Amsterdam en de Olympische Spelen '92, dok.
D Ned. 2 - 22.45
Den Haag vandaag, info

Vrijdag 13 juni
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons
D BRT1 - 18.10
Prikballon, kleutermagazine
D BRT1 - 18.25
Knappe koppen, serie
D BRT1 - 20.15
Premiere, filminfo
D BRT1 - 21.55
Tijd om gelukkig te zijn
D BRT2 - 19.45
W.K. Voetbal, 19.45 UruguaySchotland, 21.50 West-DuitslandDenemarken,
23.25
UruguaySchotland
D Ned. 1 - 20.28
Kane en Abel, serie
D Ned. 1 - 21.20
Europese veiligheidsdag 1986
D Ned. 1 - 23.40
Nederlandse
schaakkampioenschappen
D Ned. 2 - 19.12
Nederland C, kunstinfo
D Ned 2 - 22.45
Breytenbachts terugkeer, reportage
D Ned. 2 - 23.35
Margaret gaat op reis, film

Little Darlings
Amenk. film uit 1980 met Tatum
O'Neal en Kristy McNichol Twee
zestienjange meisjes hebben een gemeenschappelijke lobby: jongens. Tijdens een zomerkamp wedden ze wie
het eerst haar maagdelijkheid zal ver- |
liezen...
(BRT1, om20u05).

Maandag 9 juni
Shoot The Moon
Deze film uit 1981 toont de huwelijksperikelen van een echtpaar, die uitlopen op een echtscheiding, maar
waarbij de emotionele banden nog
sterk aanwezig blijven.
(Ned. 1,om20u28).

Dinsdag 10 juni
Le The a La Menthe
Franse tragikomedie uit 1984. Hamou is een opschepper en een dief,
maar niet echt onsympatiek. Enkele jaren geleden verliet hij zijn dorp in Algerije met de gedachte, dat hij m Frankrijk zowel geld als werk zou vinden...
(RTBF1,om21u15).

Woensdag 11 juni
Two Weeks In Another Town
Film van Vincente Minnelli. De voormalige Hollywoodster Jack Andru (Kirk
Douglas) is na een lange samenwerking met de tirannieke regisseur Kruger
(E.G. Robinson) en een onmogelijk leven met zijn vrouw aan de drank geraakt. Hij belandt in een psychiatrische
kliniek...
(BRT 1, om 20u40).

Donderdag 12 juni
Josepha
Franse film uit 1981 meto.a. Miou Miou en Claude Brasseur. Sinds Michel
een slippertje heeft gemaakt vertrouwt
zijn vrouw Josépha hem met meer. Hun
breuk wordt kompleet wanneer Josépha kennis maakt met de rijke paardenfokker Regis
(RTBF1, om 20u.).

Vrijdag 13 juni
Tijd om gelukkig te zijn
Vlaamse film van Frans Buyens
(1981) die de problemen behandelt van
een man (Jan Decleir) die werkloos
wordt en zijn liefdesrelatie kapot ziet
gaan. Verder met Eva Kant, Noëlle Fontaine, Bert André en Marcel Dossogne.
(BRT1,om21u50).
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„Als je oud
wordt, blaast de
wind het stof van je
herinneringen, en
in je hart staat een
klein, wit kind vergeten liedjes te zingen." Het zijn de
^ ^ ^ ^^
beginverzen van
^ ^ A ^ v ^
een gedicht, gete^ V ^ ^ f
kend Andries Pop^^^^^^
P^- Dries wordt oud
^^H^^^
en dat weet hij
•^^^k
want de pensioen^ ^ ^ ^ gerechtigde leeftijd
^ ^ ^ ^ V klopt aan de deur.
^^^^
De kollega's van
Dries en zijn vele
vrienden hebben hem verleden week
een avond uitwuiven bezorgd.
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Morgen is het precies 65 jaar geleden dat Andries Amaat, Lodewijk te
Wenduine geboren werd en men zal
toen in dat winderige zeegat wel
nooit bevroed hebben dat uit de kleine schreeuwerd een Icunstenmaker
zou groeien, want dat is ie uiteindelijk geworden.

De recentste jaren hebben bij herhaling bewezen dat
het Vlaamse uitgeversbedrijf niet aan weelde en overvloed lijdt. Maar aan rellen en incidenten geen gebrek
en zo ontstonden er kortelings zelfs twee nieuwe uitgeverijen te Antwerpen: Facet en Houtekiet. Vele manuskripten zullen dus weer uit de laden gehaald worden. Laten we nu maar hopen dat de levensvatbaarheid
van de uitgeverijen recht evenredig is met hun moed
en entoesiasme.

NLANGS was er in de pers
De zotte jaren 20 werden krisisjaren en Dries heeft humaniora achter
en over heel wat literaire
de rug en een diploma toneel en voortelefoonlijnen nogal wat te
dracht op zak. In die tijd kweekte doen omtrent beweringen van meVlaanderen nog volle, beschaafde vrouw Angèle Manteau (van
stemmen, een genot om naar te
luisteren. Zie je hem? Artistieke kop, Elsevier-Manteau) die in De Nieuschoon lijf, voor het voetlicht, op de we en De Volkskrant stelde dat het
planken: ,,lk sta met mijn hart in de vertrouwen tussen de erven
ene en mijn hoofd in de andere L.P.Boom enerzijds en Julien Wehand..." Het beiaardt door de zaal. verbergh en Herwig Leus anderzijds kompleet zoek zou zijn, waarMaar de Poppes waren ook flaminganten. Vanzelfsprekend voor men- door het aangekondigde verschijsen die van taal, vorm en sf/y7 hielden nen begin 1987 van ,,Boontjes
en die het niet namen dat een kaste Memoires" bij Uitgeverij Houtekiet
haar franskiljonse fratsen in het niet zou doorgaan. De erven Boon
Vlaamse land speelde.
reageerden hierop met een mededeling dat de hogergenoemde beweringen totaal uit de lucht gegrepen zijn en de publikatle bij Houtekiet beslist wel zal plaats vinden.

O

„De ontdekkingsreiziger 99

Toen na de bevrijding de messen
werden uitgehaald naarde kunstenmakers die in de schijnwerpers waren blijven doorspelen kreeg Dries
geen applaus, maar miserie. Van
voorafaan beginnen dus met niets,
weg muziekkonservatorium, weg
carrière, weg spots. Teater werd l<antoor: verzekeringspolissen in rekken
schikken, stempels doppen, potloden scherpen. Op het feest werd
daarover niet gerept, hoefde ook
niet. Theo Lefèvre, jawel hoor, haalde Dries uit de schaduw en vertrouwde hem in De Nieuwe Gids de kulturele pagina toe. Tussen de toneel- en
literatuurrecensies ook kommentaren bij radioluisterspelen. Een nieuwigheid in de Vlaamse pers. Dat was
Paul Vanden Bussche, jawel hoor,
opgevallen en die haalde Dries naar
het Flageyplein om luisterspelen te
fiksen.
En in de ietwat ouderwetse maar
best gezellige studio 4 van het Flageyplein zaten wij ons de oren te spitsen over al het fraais dat de gevierde sinds die tijd de eter had ingestuurd. En dat was geen klein bier.
Een beetje heroïsch ook, want het
eerste stereo-luisterspel — het
noemde „De Ontdekkingsreiziger"
— werd haast klandestien in mekaar
geknutseld en een groot sukses. Wat
later ging de eerste radiodokumentaire op antenne over... de mijn van
Waterschei. Dit radiowerk viel niet in
dovemansoren en de prijzen bleven
niet uit. Vlaamse en buitenlandse
nog wel. En dan stapt Dries de grenzen over en start een internationale
klub voor radiodokumentaires. Och,
ik bespaar u de moeilijke naam van de
bent en haar bedienaars; maar op het
feest voor Dries zongen en gekten ze
in alle talen en spraken de naam van
de gevierde zo mooi uit dat het wel
een klankspel leek.

Weverbergh en Leus gingen in
een gelijktijdig perskommunikee
nog verder en gaven meteen al wat
praktische details over de programmalle van de uitgave. De geplande
,,Boontjes"-edltle zal liefst negen
delen omvatten en wellicht acht tot
tien jaar In beslag nemen. De redaktionele opdracht heeft drie

aspekten: 1) de In ,,Vooruit" van
1959 tot 1977 verschenen Boontjes
persklaar maken (spelling, drukfouten, e.d.), 2) via inleidingen de
Boontjes in Boons blografie plaatsen en 3) verklarende aantekeningen maken bij de personages,
plaatsen, situaties. Zo omvatten
bijv. deel 1 (59-60) een tekstgedeelte van plusminus 350 biz. en 100
biz. toelichtingen. De jaren 59-6061-62 zijn wat het tekstgedeelte
persklaar sinds november 1985, de
annotatie over 59-60 Is persklaar
sinds november 1985. Zodat het
eerste deel van de editie al begin
september zou kunnen verschenen hebben, mits er niet gebeurd
zou zijn wat er inmiddels gebeurd
is. In de laatste paragraaf van hun
mededeling gaan Weverbergh en
Leus in op aantijgingen van A.
Manteau betreffende de redaktlonele honorering. De auteurs besluiten ,.Alleen de waardigheid en het
fatsoen weerhouden ons ervan
naar de rechter te stappen''. Boon
zou hierover beslist een Boontje
geschreven hebben.
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Het Hermitage Museum in Leningrad behoort tot een
der grootste en belangrijkste ter wereld, dat per jaar
meer dan 3,5 bezoekers telt, waarvan heel wat uit WestEuropa. Het museum heeft een boeiende geschiedeniSj maar ook het heden heeft er wat merkwaardige
trekjes. Op beide gaan we even beknopt in.
E geschiedenis van de verzameling begint bij de vorming van een kollektie
door tsaar Peter de Grote, In 1703
de grondlegger van Sint Petersburg, het huidige Leningrad, als
toenmalig Russische hoofdstad.
Deze tsaar was bijzonder vertrouwd met de Nederlanden en het
Is dan ook niet verwonderlijk dat hij
verrassend veel Hollandse en
Vlaamse meesters verwierf, o.a.
Rembrandt, Frans Hals, Pieter de
Hoogh, Rubens, Van Dijck, Jordaens, Frans Snyders, David Tenlers en vele anderen.

D
In onze 128ste opgave hadden wij het over de,, Tijdzang voor Herman van den Reeck" van Marnix Gijsen.
Dit korrekte antwoord werd ons door elf lezers opgestuurd.
Jef Uyttersprot uit het Dorp 8 te 9371 Denderbelle
was één van hen en wint deze keer het boekenpakket.
Proficiat.
kent al lang de bedoeling.
Wij drukken enkele verzen af van een min of
meer bekend gedicht. Aan U om
uit te pluizen wie de auteur ervan
Is, evenals de precieze titel van dit
stukje poëzie.

U

Groeningeveld, waar zijn de
dagen,
als in uw gras, als in uw zand,
De vele vrienden hebben na het steunende op God, de legers
feest een stevige pint gedronken op lagen,
de gezondheid van Dries en op zijn die vochten vrij ons Vaderland?
thuiskomst want, ,den Dries'' is al die Laat op dat veld, in onze hand,
jaren een ontdekkingsreiziger \n ra- de leeuw ontwaken,
dioland geweest.
en leve, vrij van schade en schand,
Dag Dries!
• ons Vlanderland!

(...)
Groeningeveld! De gulden vane
donkert
de zwarte
leeuw!
Kom-aan!
voere hij 't volk ter zegebane:
ziet hoe zijn rode klauwen slaan!
Laat op dat veld, in onze hand,
de leeuw ontwaken:
volge hem, bloedrood getongd,
getand,
heel Vlanderland!
Uw antwoord verwachten wij
voordindagmiddag17juni.Ophet
gekende adres: WIJ, „Meespelen
(131)", Barrikadenplein 12, 1000
Brussel. Misschien wint U enkele
mooie boeken ?

De al aanzienlijke aanvangskollektie werd in de tweede helft van
de 18de eeuw op grote schaal ter
hand genomen door Catharina de
Grote die in het buitenland soms
beroemde partlkullere kollekties In
hun geheel opkocht, vaak tot ongenoegen en verontwaardiging van
de landgenoten van de verkopers.
Catharina beschikte daartoe In
heel Europa over een netwerk van
agenten, waartoe niet zelden bekende critici en auteurs behoorden. Een katalogus uit 1797 bevatte reeds een lijst van bijna 4.000
schilderijen. Maar ook later werd er
door de tsaren aktief verzameld. Zo
verwierf Alexander I In 1815 de hele kollektie van Josephine, voormalige keizerin en echtgenote van Napoleon. Opmerkelijk is dat het
Hermitage-paleis nog In volle tsa-

rentijd, in 1852, openbaar toegankelijk werd gesteld.
De oktoberrevolutie stelde aan
de groei van de verzameling geen
einde. In tegendeel, talrijke belangrijke privé-verzamelingen werden
eraan toegevoegd. Onmiddellijk na
de revolutie affirmeerde de Russische schilderkunst zich mede aan
de spits van de Europese, abstrakte avant-garde, vooral met het suprematisme van de groep rornl Malevitch. Deze artistieke euforie van
visionaire kreativiteit was echter
slechts van korte duur en werd
door het stalinisme definitief versmoord. Vele kunstenaars pleegden zelfmoord, trachtten uit te wijken of verdwenen kortweg. Van
Malevitch bezit de Hermitage een
grote zaal meesterwerken die van
uniek belang zijn voor het doorgronden van de evolutie van de
moderne kunst. Maar die zaal
wordt voor het publiek angstvallig
potdicht gehouden. Toen wij ons
enige jaren geleden, nochtans
voorzien van een aanbevelingsbrief bij de konservator van de Hermitage aanboden met het verzoek
de desbetreffende zaal te mogen
zien, motiveerde deze zijn stellige
weigering met de repliek dat het
Russische volk voor deze kunst
nog niet rijp en het deshalve een
belediging van dit volk zou inhouden de zaal wel voor vreemdelingen open te stellen.
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Overlevingsgevecht begonnen...

„Ze"kunnen
het nog...
In Mexiko werden de vuren aangestoken. Of net niet.
De 13de Mundial begon met een middelmatige partij
tussen de titelverdedigers uit Italië en de altijd moeilijk
te bespelen Bulgaren. Een kommentator geraakte al
opgewonden omdat erbinnen de negentig minuten zowaar twee doelpunten werden gemaakt.
lEN heus schuttersfeest dus
naar de momenteel in gebruik zijnde voetbalnormen.
We zijn in weinig jaren inderdaad
veel gewoon geraakt. Dit besef
drong sterk tot ons door wanneer
we foto's zagen van tanks en militairen in gevechtskledij (met de mitrailleurs in aanslag) die tijdens de
„openingsplechtigheid" de wacht
optrokken in de verlaten vlakte
rond het Aztekenstadion. Voetbal
is inderdaad geen sport meer voor
gewone mensen. Het dreigt alsmaar meer het aktieterrein te worden van „loge-gasten" en... hooligans of potentiële terroristen. Hoe
anders de verwording verklaren?
Natuurlijk is Europa Mexiko niet.
Maar er bestaan verbanden.

naar toe. Daar kon het WK volledig
door ,,de privé" (een modewoord)
worden opgevangen, op poten gezet en (vooral) worden geëxploiteerd. Grote initiatiefnemer was het

televisiestation ,,Televista" waarmee niet enkel Havelange maar
ook andere Fifabonzen sterke bindingen (om het zacht uit te drukken) hebben. Tussen machtspotentaten bestaan nu eenmaal
,.gentlemen agreements..."

Ivoren toren
Onze eigen Louis Wouters (ere
wie ere toekomt) was een van de
weinigen die Havelange ooit durfde aanvallen. Het kwam hem, zo
wordt tenminste beweerd, duur te
staan. H:j werd binnen de Uefa nagenoeg overal,,weggestemd". Of
die beweringen met de werkelijkheid kloppen kunnen we niet nagaan. Binnen de ivoren toren van
de voetbalmacht worden weinigen,
om niet te zeggen niemand, toegelaten. Vandaar. Maargoed. De bal,
de tanks en de geweren: het vormt
een drieëenheid. Tragisch dat die
vaststelling één jaar na het Heizeldrama echt onontkoombaar is geworden.
De populariteit van het voetbal:
daar gaat het in de komende we-

ken om. Niet iedereen schijn daarvan doordrongen. En zeker de Fifabazen met die méér om nu dan
om morgen zijn bekommerd. Net
als de trainers en de spelers die al
jaren het ,,Na ons de zondvloed" in
de praktijk toepassen. Want er is
geen tweede sport waarin een zo
hemelsbreed verschil bestaat tussen de theorie en de praktijk. Voor
ons hebben enkel de Brazilianen
(en in mindere mate de Fransen) altijd de theorie in de praktijk toegepast ZIJ proberen altijd offensief en
vaardig te voetballen. Voor de Europeanen moet het wel verbijsterend zijn geweest hoe Brazilië na
zijn openingsdoelpunt op zijn lancé doorging tegen Spanje. Niet de
1-0 „verdedigen" was de opdracht,
wel de 2-0 zo snel mogelijk bereiken... Bij ons is het niet meer denkbaar. ,,Ze" (en dat is een eretitel
die we Pele en zijn landgenoten in
de voetbaljargon toekennen) kunnen het inderdaag nog. In de tweede helft van hun partij tegen Spanje speelden ze bij momenten briljant. Korte, snelle kombinaties. Die
oude één-twee om tegenstanders

uit te schakelen. Dat afstandsschot. Die flitsende dribbling. Voor
is dat voetbal. Dat en niets anders
Voor de ,,Europese draverijen"
kunnen we desnoods op de paardenrenbaan terecht Misschien zijn
we te streng maar voetballers zonder techniek beschouwen zij als
coureurs zonder vélo. Zo werden
we nu eenmaal opgevoed.

Er is meer...
En het moet zijn dat het publiek
onbewust in dezelfde richting
denkt. Anders is de terugval In de
belangstelling niette verklaren. Het
hooliganisme wordt daarvoor immers al te graag aangegrepen. Er
is meer...
Maar hoe kan men willen dat het
publiek opkomt voor een match die
volkomen voorspelbaar verloopt,
waarin gedurfde initiatieven, briljante staaltjes van technisch vernuft even zeldzaam zijn als sneeuw
aan de evenaar? Ons heeft men
niet meer. In Mexiko wordt over de
toekomst van het voetbal beslist.
Flandrien

Sport Magazine
Mundial
is nu te koop

Een lekkere
bom
De voetbalsport dreigt het slachtoffer te worden van haar, overigens snel tanende, populariteit. Zij
IS het beste forum voor militanten
die een politieke boodschap kwijt
willen. Een lekkere bom, een spandoek voor honderden miljoenen televisiekijkers over gans de wereld.
De bewindvoerders moeten er rekening mee houden. Zeker in
Latijns-Amerika waar weinig of
geen regeringsleider ondanks tegenovergestelde beweringen op
de sympathie of de steun van het
(arme) volk schijnt te kunnen rekenen. Ook die president de la Madrid met die herhaaldelijk en duchtig werd uitgefloten. Beweren dat
de Mexikanen op deze Mundial zaten te wachten is dan ook met meer
dan een flauwe grap. Zij kregen het
gebeuren in de maag gesplitst van
Fifabaas Joao Havelange, die binnen de wereldvoetbalbond de demokratie op zijn Zuidamerikaans
toepast.
Het wereldkampioenschap '86
was eerst aan Columbia toegewezen maar dit straatarme land kon
onmogelijk voor de nodige telecommumcatiefaciliteiten zorgen.
Dat wist Havelange wel vooraf
maar het betrof hier met meer dan
een stap in het scenario dat naar
,,de goudmijn" leidde. Na Columbia leek Brazilië het aangewezen
land om te organiserren maar Havelange ontraadde zijn landgenoten dit initiatief. Mexiko, daar en
nergens anders moest de Mundial
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Tot tweemaal toe werd J.-M. Pfaff verslagen door de Mexicaanse aanvallers ..

De Sportweek
IWintigduizend
voor twintig
iciiometer
E aktieve sportbeoefening
beleeft een merkwaardige en verblijdende opbloei in Vlaanderen. Nagenoeg wekelijks wordt dit geïllustreerd in de
massale belangstelling voor de zogeheten „volkslopen" waarvan de
twintig kilometer van Brussel een
merkwaardig voorbeeld vormen.

D

Natuurlijk nemen er ook getramde atleten deel aan deze halve marathons (een goedwillende en overtrokken omschrijving) maar de bijdrage, of de aanwezigheid, van de
doodgewone
loop-liefhebber
schijnt ons veel belangrijker Iedereen maakt zijn kilometers vol op
een eigen manier. Zwetend, puffend, hijgend. Soepel, veerkrachtig, vertrouwd met de aard van de

inspanning. De een zo snel mogelijk, de ander bij momenten wandelend. Het mag allemaal en het is
best zo Belangrijk is dat men de
mensen uit hun luie stoel, uit hun
tuin heeft gekregen. Dat ze eindelijk over velden en wegen durven
draven zonder zich te bekommeren om hun onortodokse stijl, om
hun voor anderen soms zichtbaar
lijden. De volksgezondheid vaart er
wel bij en het lef en de moed van de
ene kan een stimulans worden voor
de andere. In onze onbeweeglijke
levenspatronen, in onze gebureaukratiseerde samenleving moet de
mens,,sporten". Lopen is daartoe
het goedkoopst en, wanneer men
de zaken met verstand aanpakt,
ook het gezondst. Je hebt enkel
een paar,,goede" loopschoenen
nodig (zeer belangrijk om kwetsuren te voorkomen) aangepast aan
het eigen gestel. Longen, een hart
(op de juiste plaats), benen en
moed. Het overgrote deel van de
Vlamingen beschikt nog over al die
troeven. Ze moeten enkel ontwikkeld worden [?n op dit gebied boeken we ruime vooruitgang. Lezers
van du blad weten dus waaraan te
beginnen Ze hebben nog een zomer tijd om op dreef te geraken. De
sportdag van de Volksunie wordt
dit jaar immers m september georganiseerd Wie zichzelf respekteert
mag daar niet ontbreken. Ook de
redakteurs van de ,,Wij" (Diogenes
op kop) met.

Mexico '86
De Rode Duivels bij hoog en bij laag
De rookies Demol & Vervoort
De Belgen en de Mundial,
een opiniepeiling
Entertainer Rik De Saedeleer
Een handleiding voor de TV-kijker
Enzo Bearzot,
hopend op een nieuw mirakel
Wielrennen, Steve Bauer, Canada Dry
Athletics West, de Nike-klub
Tennisamuseur n° 1 Die Nastase

• M AIJ
GAZINE
Overal te koop 90 f r.
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Na een nachtelijke zeereis

Dagje uit
in Yorlc
Er was een tijd dat Vlaanderen en Yorkshiire nauw
met elkaar verbonden waren, dankzij het huwelijk tussen Karel de Stoute — graaf van Vlaanderen en hertog van Boergondië—en Margaretha van York in 1468.
Deze memorabele gebeurtenis wordt trouwens om de
vijf jaar feestelijk herdacht in de prachtige Gouden
Boomstoet van Brugge.
Vijf eeuwen later gingen wij een kijkje nemen in deze mooie stad. Na een heerlijke zeereis van liefst 14
uur.
ULL is de hoofdplaats van
het graafschap Yorkshire,
in de Vale of York en aan
de samenvloeiing van de Ouse en
de Oss. Er zijn weinig Engelse steden die zo middeleeuws aanvoelen
als York. Het netwerk van oude met
hout betimmerde huizen en de
nauwe bochtige straten ademen
geschiedenis uit.

H

Bloei en ondergang
York was al een wooncentrum
en een belangrijk verkeersknooppunt ten tijde van de Britanni. Het
werd een grote Romeinse kolonie
(Eboracum) en de militaire hoofdplaats van het eiland. In de 6de
eeuw werd het veroverd door de
Angelen. Waardoor het de hoofdstad van het koninkrijk Northumbirië werd tijdens de 7cle eeuw. Vervolgens was het als aartsbisdom
lange tijd rivaal van Canterbury. De
scholen van York genieten grote
faam sinds de tijd van Alcuinus.
Toen de Denen de streek in de 9de
eeuw veroverden, bouwden zij de
stad uit tot één van hun voornaamste vestigingen.

In de elfde eeuw door de Normandische veroveraars verwoest,
werd York in de 12de eeuw herbouwd en herwon het zijn ekonomisch belang. Van die tijd dateren
de imposante en vijf kilometer lange stadswallen, waarmee men best
zijn bezoek begint. York ontwikkelde zich tot de metropool van een rijke landbouwstreek; tijdens de middeleeuwen was het na Londen de
grootste stad van het konkinkrijk.
Deze voorspoed werd in de 17cte
en 18de eeuw behouden dankzij
de ontwikkeling van de huisnijverheid op het platteland. De knsis van
de agrarische sektor tijdens de
19de eeuw was evenwel oorzaak
van de ondergang van York.

Minsterkerk
York wordt wel eens de „stad der
kerken" genoemd, want er zijn niet
minder dan zeventien kerken van
voor de hervorming binnen de
stdsgrenzen. Dit blijft over van de
vijftig parochiekerken, twee abdijen en verschillende kleinere godsdienstige instellingen die York telde tijdens de middeleeuwen.

Op volle zee lijkt zo'n ferry-schip niet overweldigend. Langs de kade is de „Norland" een mastodont.

De trots van York is ongetwijfeld
zijn geweldige en schitterende
,,minsterkerk", die zich hoog boven de stad verheft. Het is de grootste gotische kerk van het eiland en
toegewijd aan Sint-Pieter. Deze katedraal wordt,,minster" genoemd,
omdat oorspronkelijk van daaruit
de omliggende bevolking werd
geëvangeliseerd. Met de bouw
werd in 1220 begonnen; pas 250
jaar later was dit magistrale gebouw klaar. Zij bevat de grootste
verzameling van middeleeuws gebrandschilderde ramen van Engeland. De meest beroemde zijn het
,,Vijf Zusters"-raam in het noordelijke dwarsschip en het grote oostelijke raam, dat 168 m2 bestrijkt (de
grootte van een tennisbaan.) Stilaan naderen de restauratiewerken,
het gevolg van een hevige brand,
hun voltooiing.
De middeleeuwse sfeer smaakt
U het best door te wandelen in de
oude straatjes waar de gevels van
de huizen naar elkaar toehelen.
Sommige van die straatnamen
hebben betoverende namen: Stonegate, Goodramgate, Whip-maWhop-ma-Gate en de fascinerende
Shambles, dit is de oude slagerswijk. Een heerlijke wijk om door te
slenteren, zeker op zaterdag. Want
dan is het markt.

log tijdens de 17de eeuw. Vandaag
fungeert Huil als een belangrijk regionaal centrum met een bloeiende universiteit. Hul! ligt aan een
estuarium, waarvan de oevers verbonden worden door de langste
hangbrug met een eendelig spanwijdte van de hele wereld (de

,,Humt)erbridge"). De oudheid van
deze havenstad wordt bewezen
door het grote aantal Handvesten
en Patent-brieven waarover het
stadsarchief beschikt. In Huil vindt
men trouwens de beste verzameling van Romeinse mozaïeken.
(pvdd)

Heerlijke zeereis
Elke dag om 18 uur vertrekt
vanuit Zeebrugge een tuksueus
passagiersschip. Veertien uur later, om 8 uur 's morgens, loopt
deze ferry-boat detevenvan Huil
binnen. Aan boord wordt men
echt verwend. „North Sea Ferries" doen ongeveer al het mogelijke om heerlijk en ontspannen
van deze zeereis te kunnen genieten.

zaai, de bars, de diskoteek of aan
het roulette-tafeltje kan doorbrengen.

Zowel de speciale als de standaardhutten zijn uiterst verzorgd
en mits een beetje geluk — niet te
veel, .Beauforts'' — slaapt men er
verrukkelijk, 's Ochtends wordt
men gewekt door een bode die
warme thee brengt. Waarna een
echt Engels ontbijt geserveerd
wordt, met spek en eieren en
Direkt na het vertrek kan men
worstjes en bonen en corn flakes
feestelip( eten in het ruime zeifbeen... Ook de ontscheping (te voet
dieningsrestaurant: een maaltijd of met de wagen) verloopt vlot.
van Hefst vijf gangen Is volledig in Werkelijk, een prachtige service
de prijs beknepen. Naifien is er ge- en helemaal niet zo duur. Zeker
legenheM om in de bela^ings- niet wanneer men in groep reist.
vrtje winkels k«k>ót)es te kopen, Misschien een ideetje voor het
waarna men uren in de televisie- jaaritjkse afdelingsreisje?

Kingston
upon Huil
York bereikt men op verschillende manieren. Het leukst lijkt ons de
reisweg over Huil (67 km). Deze havenstad, gelegen aan de monding
van de Humber, boogt eveneens
op een acht eeuwen oude geschiedenis. Eigenlijk is de officiële benaming „Kingston upon Hull", naar
de titel die koning Edward I aan deze vesting gaf.

ADVERTENTIE

Vakantiewoningen
in gans Europa

Deze stad speelde een beslissende rol in de Engelse burgeroor-

Wie meer inlichtingen over het
vervoer Zeebrugge-Hull wenst,
neemt best l<ontakt op met
„North Sea Ferries", Leopold II
Dam, 8380 Zeebrugge (tel.:
050/54.34.30)
Voor meer informatie over
Yorlt kaT\ men zich wenden naar
het Toruist Information Centre,
De Grey Rooms, Exhibition
De smalle, middeleeuwse straatjes van het fascinerende York met op de Square, York Y01 2HB, Grootachtergrond de toren van de door brand beschadigde katedraal. Even Brittannië (tel.: 0904-28666).
waant men zich in Vlaanderen.

De Maerschaick
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55
Dokumentatie gratis
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Lang geen geheim genootschap meer...

't Manneke uit de
Mane ook dit jaar
versciienen
In 1880 werd in West-Vlaanderen het genootschap, de „Swighenden Eede"
gesticht. Het betrof een geheime, flamingantische pressiegroep, rond de figuur van
pastoor Hugo Verriest, de man die vol overtuiging had uitgeroepen: ,,Dit voll< moet
herleven I". In de laatste decennia van de vorige eeuw kon dit volk maar herleven
dank zij geheime genootschappen. Van deze genootschappen maakten deel uit:
Hugo Verriest als primus inter pares, pasterke Alfons Vanhee, die in hetzelfde jaar
het eerste nummer van de volksalmanak 't Manneke uit de Mane had volgeschreven, notaris Hendrik Persyn uit Wingene, Karel Blancke en het ,,doktorenkwartet"
Renaat Adriaens, Alois Bruwier, Alfons Depla en Emiel Lauwers.
EN schone bende volk al te
gare," het konden woorden
van Stijn Streuvels zijn. De
„Swighenden Eede" was waarlijk
een schoon genootschap, met een
stevig „berek" (bestuur) en nogal
wat Vlaamse koppen.

E

De Ridders metter
Roode Lancie
Het was Alfons Vanhee (Lo, 3
april 1846 - Moere, 28 mei 1903) die
ook al in 1980 met de gedachte aan
een volksalmanak speelde. Nadat
e.h. Vanhee drie jaar leraar was geweest aan het Roeselaars Kleinseminarie en na nog eens een half
jaar kapelaan in Alveringem, werd
hij in 1876 kapelaan te WIjtschate,
waar hij nog tot 1885 zou staan.
Een volksalmanak, eenvoudig en

vlot te lezen door het Vlaamse volk,
dat was de betrachting en de bedoeling van paster Vanhee. Al in
1880 kreeg 't Manneke uit de Mane dan ook een vaste vorm.
In de oogstmaand van 1880 kwamen enkele Westvlamingen samen in de onderpastorij van WIjtschate om er 't almanakske te bevroeden. Zij noemden zich de
ridders metter Roode Lancie, wellicht omdat ze uit de klassieke rode stenen pijpjes rookten of misschien ook omdat ze met rode pennestokken schreven...
De onderpastorij van Wijtschate
zou maar één keer als vergaderlokaal dienen want de tweede bijeenkomst ging door in de onderpastorij van Ruddervoorde, toentertijd
betrokken door Karel Blancke, de
legendarische ,,Legio" uit Ver-

Lees deze week in

weehena

riests ,,Twintig Vlaamsche Koppen". Daar werd eigenlijk 't almanakske goed en wel geboren.
Karel Blancke zou daarover vertellen :
,,De vrage kwam te berde: hoe
gaan we nu dien almanak heten?
Paster Vanhee dacht na en zegde plots: Heet hem 't Manneke uit
de Mane.
't Legendarisch almanakske was
geboren en 't zou In weinig jaren
het symbool worden van de Westvlaamse weerbaarheid. Ferdinand
Rodenbach, broer van Berten, tekende 't embleem, 't Manneke
werd „den volke kond gedaan."

„Peegie"
In het laatste levensjaar van Albr^cht Rodenbach werd 'tManne-

KIM BASINGER IN „FOOL FOR LOVE '
Voor Robert Altman, die haar regisseerde in,,Fooi for Love".
IS ze een van de beste Amerikaanse akirices Een interview met
de regisseur die de Hollywood-business ontvluchtte en zich in
Parijs vestigde

ZO KIJKEN MEISJES TEGEN MODE AAN

't Manneken uit de Mane zoals het uitgebeeld staat op de markt van
Diksmuide...
ke geboren Vanhee schreef de
dagklapper\io\ maar er waren nog
tal van andere medewerkers. Het
eerste volksalmanakske verscheen al in 1881. Kleine vijf jaar
geleden werd dit feit op passende
wijze herdacht. Het was overigens
ons eerste kontakt met deze aloude Vlaamse erfenis. Want van erfenis mag men spreken. In 1886
vonden de,.Swighenden Eede" en
't Manneke mekaar en sindsdien is
de volksalmanak een vast begrip in
Vlaanderen. De „Swighenden Eede" werd geofferd op het altaar van
de eerste wereldoorlog en ook de
dood van Hugo Verriest in 1922
was niet vreemd aan een eerste
,,krisis". Van 1881 tot 1903 stond
paster Vanhee bij de wieg van 't
Manneke maar nadien ging het wel
wat bergaf. De Ridders metten
Roode Lancie werden de Ridders
van de Groene lente (zij vergaderden in de zomermaanden onder
een appelboom, bij Verriest, of bij
Alois Bruwier te Ichtegem, middep
een massief van waaibomen. 's Zomers was het daar ,,een echt loverdak, een groene tente." Toch bleef
't Manneke bestaan, ook tijdens de
eerste wereldoorlog toen pater Van
Der Schelden uit Rumbeke het almanakske dirigeerde. De Antwerpse schrijfster Maria Belpaire (18531948) verzorgde de inleidingen.
In de twintiger jaren haalde 't
volksalmanakske nog wel een kleine 15.000 eksemplaren en dat was
dan vooral te danken aan vader Denys, Achlel Denys (Roeselare,
1878-1933) en aan Warden Oom
(Edward Vermeulen, Beselare,
1861 - Hooglede, 1934). Achlel was
de vader van Willem Peegie Denys. Reeds in 1923 lieten zij 't Manneke herboren worden. De tweede
jeugd van 't Manneke duurde tot in
het jaar dertig.

Twee heel verschillende trio 's Katrien, Kathleen en Manon
ujn eerder klassiek , Cara, Pascale en Ingnd lopen met zo
graag in het rijtje Ruime kledingbudgetten, krappe
portemonnees en zes verschillende meningen

POPPEN OP DE MAAN
Jean-Marie Sommarti maakte Kuifje en Bobbie zoals die Ie kijk
staan in het Belgische paviljoen op de Expo in Vancouver

HETNEOKLASSICISME
Naast het kakelbonte modegedoe zijn er de blijvers onder de
accessoires Wat langer meegaat dan één seizoen het nieuwe
klassiek

GIDS VOOR PRETPARKEN
Een grove greep uil wilde pretparken en rustige
rekreatiedomeinen, ideeën voor een dagje uit mél of zonder
kinderen

Willem die
't Manneke
maakte

ZET ZE IN HET ZONNETJE
Zonnen in monokim betekent meteen wat meer zorgzame
aandacht voor borsten

VARIATIES OP MOZART
Knack Weekend nodigt u uit naar de Salzburger Festspiele
Twintig lezers kunnen mee. een buitenkans voor snelle
beslissers

Vader Achlel Denys stierf in 1933
en Warden Oom een jaar later.
Voor 't Manneke braken sombere
jaren aan: de tweede wereldoorlog, de repressie en de epuratie.
Kortom, 't Manneke, dat altijd al
van humor en goedlachsheid gehouden had, vond zijn draal niet
meer. Tot op 14 juli 1963 In het
Westvlaamse Lo, 't Manneke ten
derden male werd herboren. Karel
De Lille, Willem Denys en dokter
Lieven Spyckerelle lieten 't Manneke weer schitteren In al zijn glorie.
Reeds in 1964 verscheen een nieuwe volksalmanak. Meteen goed
voor 6.000 eksemplaren. Nu, ruim

DE KLEINE ZUIDERLING
Bandol-wijnen verdienen meer waardering Ze zijn met zo
overvloedig op de markt aanwezig en daardoor misschien nog
aantrekkelijker

DUIZEND MIJLEN NOSTALGIE
Rondde Mille Miglia van Brescia hangt het heimwee naar oude
bolides, overjaarse vedetten en romantiek

BISNUMMERS
Het kopieren en terug m produktie nemen van meubels is
helemaal niet nieuw

Nu te koop
in de dagbladhandel.
5 JUNI 1986
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twintig jaar later, moeten het er opnieuw zowat 10.000 zijn.
Vooral Willem Denys, zoon van
Achiel, werd de bezieler. Willem
was al een begrip In WestVlaanderen. In 1949 was van zijn
hand ,,Peegie" verschenen, een
volkse schelmenroman over een
Roeselaarse nieuwmarkter.

Ridderorde
Ook In 1964 werd de Ridderorde
van 't Manneke uit de Mane, ook
het Groot-Lint In het leven geroepen. Sindsdien werden er zo'n
honderd prominente Westvlamingen ,,geridderd" met de ,,koterhaak of met het zweerd". De bekendste ridders anno 1985: de letterkundigen André Demedts, Fred
Germonprez en Jaak Stervelynck,
Valere Arickx, Lode Monballieu,
Arthur Verthe, Omer Tanghe en de
sportievelingen Briek Schotte, bokser Karel Sys en ,.keeper" Robert
Braet. Een paar keer beging 't
Manneke een slippertje. Dat Anton
van Wllderode werd geridderd kan
niemand ten kwade duiden al Is het
maar omwille van zijn warme
vriendschap voor de Westvlamingen. Maar dat Leo Tindemans ooit
werd opgenomen... Anderzijds
werd enkele jaren geleden ook de
toenmalige bisschop van Brugge,
mgr. Desmedt geridderd. De bisschop van Brugge zult u vragen?
't Manneke weet Iets af van amnestie en vergevingsgezindheid...

Mannekesdag
En zo komen, op een zondag in
oktober, jaarlijks honderden Mannekes
bijeen.
Overwegend
Vlaamsgezinde zielen, die de dag
beginnen met een schone mis in de
krypte van de IJzertoren. Maar
doorheen de jaren was er ook
p\aa{s voor andersgezinden. Achiel
Van Acker bijvoorbeeld was een
vnendvan 't Manneke. De Mannekesdag te Diksmuide is telkenjare
weer een onvergetelijk feest Tevens Is het de doop van het nieuwe
volksalmanakske. Ook voor 1986 is
er weer zo'n Volksalmanak verschenen, 't Manneke uit de Mane
IS te verkrijgen in de boekhandel of
bij mevr. Willem Denys-Debevere,
Sint-Hubrechtstraat 23,8800 Roeselare (051-20.66.30). Het kost amper 100 fr. en er valt een en ander
in te lezen. Alleen voor leutige Vlamingen.
't Kalbergmanneke *

* Achter deze naam gaat de Oostrozebeekse VU-schepen van Kuituur,
Lieven Demedts schuil, hij is medewerker aan 't Manneke uit de Mane.

—
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Het parilibestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 2 juni 1986 heeft
algmeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.

VU-standpunt
werkloosheidsuitkeringen
Namens het partijbestuur wil il< tiet
VU-standpunt over tiet regeringsvoorstel inzake de werkloosheidsuitkeringen voor samenwonenden nader toe
lichten.
Het principe van de modulatie van de
uitkeringen in funktie van het gezinsinkomen wordt door de Volksunie erkend.
In haar kongres van 9 en 10 maart 1985
werd de volgende kongresresolutle
aanvaard: „1 .De sociale voorzieningen
moeten rekening houden met de gezinssituatie. 2.Het vervangingsinkomen
blijft een individueel recht. 3.Dit recht
wordt gekorrigeerd via de fiskaliteit".
Tijdens de TV-ultzending ,Konf rontatie" met minister Dehaene heeft de VUvertegenwoordiger — senator Jef Valkeniers — blijkbaar niet de nodige tijd
gehad om het programma van de
Volksunie terzake in zijn globale kontekst te stellen. Het is Immers duidelijk
dat de VU dit konkreet punt van de gezinsmodulatie stelt in het globaal geheel van een fundamentele hen/orming
van de Sociale Zekerheid, samengaand
met een hervorming van de fiskaliteit in
meer gezins- en kindvriendelijke zin.
Zo werd in het programma van de
Volksunie opgenomen dat iedereen
recht heeft op een inkomen, onafhankelijk van de gepresteerde arbeid of het
inkomensniveau van de andere leden
van het gezin. Dit recht op inkomen
wordt eveneens geregeld via de fiskaliteit die, volgens de Volksunie, het
meest geëigende middel blijft tot herverdeling van de inkomens.
Het 15 duidelijk dat het voorstel van de
regering eens te meer een fragmentaire maatregel is die niet gevat wordt in
een globalefi^rvorming van de Sociale Zekerheid. Alhoewel het principe om
de uitkering toe te kennen in funktie van
het gezinsinkomen, na anderhalf jaar
werkloosheid, kan aanvaard worden,
moet het bedrag van dit inkomen opnieuw bespreekbaar worden, precies
omdat het niet vervat is m de globale fiskaliteit.

Als dusdanig is de maatregel van de
regering een koud komputerspel met
als gevolg dat er kumulatieve effekten
van de fragmentaire maatregelen op
een onrechtvaardige wijze kunnen optreden.
Samengevat wil dit zeggen dat het
moduleren van de werkloosheidsuitkeringen in funktie van zowel de samenstelling als het inkomensniveau
van hel gezin, rechtvaardig kan zijn
voor zover dit samengaat met een globale hervorming, ook van de fiskaliteit.
Ik herhaal bovendien dat het recht op
inkomen een individueel recht moet
zijn.

Pensioenleeftijd
vrouwen
Het Volksunie-voorstel terzake blijkt
gunstig te worden onthaald door minister Dehaene en door de PVV. Ik bedoel uiteraard het voorstel om twee jaar
pensioenkrediet te geven voor elke buitenhuiswerkende moeder, per kind ten
laste, tot een maksimum van zes jaar.
De Volksunie dringt erop aan, indien
de regenng haar krankzinning voorstel
tot opvoering van de pensioenleeftijd
toch doorvoert, dat het VU-wetsvoorstel
door alle partijen zou worden aanvaard.
In dit verband vraagt ze ook uitdrukkelijk aan de oppositiepartijen, zich daarbij aan te sluiten.

Spaarmaatregelen
onderwijs
Tenslotte wil de Volksunie de spaarmaatregelen in verband met het onderwijs ten zeerste aanklagen. Ze vindt het

VU-Sport&

gewoonweg een schande dat misbruik
gemaakt wordt van de inzet die de leerkrachten gedurende jaren hebben opgebracht. Het kón gewoonweg met dat
de pedagogische vernieuwing, die van
de leerkrachten veel inspanningen
heeft gevergd, met één pennetrek zou
worden weggevaagd.

Kernenergie
De berichten die ons i.v.m. kerncentrales vanuit verschillende landen bereiken, zouden ook de Belgische regering moeten aanzetten om haar
energie-poltiek te wijzigen, of minstens
aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Iedereen moet het er toch over
eens zijn dat nu blijkt dat de risiko's van
de kernenergie de jongste jaren werden
onderschat.
Vier punten wil ik in dat verband beklemtonen:
1. Het IS voor de Volksunie uitgesloten dat er een 8ste kerncentrale wordt
gebouwd. Van Doel V kan bijgevolg
geen sprake zijn.
2. Het is onaanvaardbaar dat zowel
de bpuw en de produktie, als de kontrole op en het instellen van de veiligheidsmaatregelen in dezelfde handen
liggen, nl. van de belanghebbende lobby's. Het minste dat de regering kan
beslissen is de kontrole op en de veiligheidsmaatregelen zelf, te laten uitvoeren door onafhankelijke overheidsinstanties.
3. De Volksunie protesteert met klem
tegen het feit dat de Belgische regering
verder pleit voor een snelle ontwikkeling van de kweekreaktor in Kalkar, terwijl zelfs de Duitse liberalen er zich tegen verzetten.
4. De VU verzet zich tegen het voornemen van de regering om de kredieten voor wetenschappelijk onderzoek
voor niet-nukleaire energie te
schrappen.

Werkaanbieding

Gezinsdag
Zaterdag 6 september
in"DeNekker"
te Mechelen

Man of vrouw, wonende in Brussel of
omgeving, voor DAC-projekt; later vast
statuut. A3 diploma 2 jaar of meer
werkloos geweest zijn sedert 1980. Regelmatig avond en weekend werk.
Kontakt: Geert Hoogstoel (werk
512.59.86 tussen 10-18 uur).

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers

Elke week 1 gratis
weekeindje "^
vakantie met WIJ
touisa
Herbosch
Kontjch
Onze prijzenregen loopt zoetjesaan naar zijn einde. Dus, dacht
Louisa Herbosch uit de Ooststatiestraat 7 9 te Kontich dat het
nog net de tijd was onn zich te
abonneren op ons weekblad. Met
lot was haar gunstig en Louisa
nnag nnet drie gezellen van haar
keuze een weekeindje op onze
kosten naar Duits-Oost-Belgié.
het weze haar gegund!
De weeHend5 qaan in vanaf 1 oht 1986

Ook gij lezer kunt iennand gelukkig maken want de nieuwe
WIJ-abonnee die gij aanbrengt
nnaakt kans op een weekeinde in
het land van onze vrienden van
Duits-Oost-Belgie. En onndat het
ene plezier het andere waard is
nnaakt U als werver eveneens
kans onn een van de weekends
voor wervers te winnen, f^aadpleeg vlug het lijstje van de trekkingsdata!

Voor de wervers
D Wie tussen nu en 20juni een
nieuwe WIJ-abonnee aanbrengt,
heeft kans om een van de vijf
weekends voor wervers te
winnen.
Voor nieuwe WlJ^abonnees
Ü Wie tussen nu en 20juni als
nieuwe WIJ-abonnee wordt ingeschreven, heeft kans om een van
de 15 weekends te winnen i

Met z'n vieren!
• Een vahantiewoning voor 4 personen In Duit5-Oo5t-Belgiè.
• De huur van het verblijf.
• De verbhjfstaksen.
• Het waterverbruihi.
•?4"r

Totale waarde 2.000 fr.

Kempische VU
tegen TGV-aanslag
In de Kempen heerst reeds geruime tijd beroering door de konkrete
plannen om een TGV-snelspoorlijn dwars door het gebied te trekken.
Dit prestigeprojekt staat volgens de VU van de Kempen vrijwel uitsluitend ten dienste van vreemde grootsteden.
sommige leefgemeenschappen doorDe Kempen, aldus de Volksunie,
midden snijden
heeft geen snelspoortijn nodig, maar
IVlaar minstens evenzeer staat volwel een drastische verbetering van het
,,gewone" openbare vervoer, iets waargens de VU van het arrondissement
voorde partij trouwens reeds jaren pleit.
Turnhout vast dat deze aanslag op het
milieu geen ekonomisch nut als komMet de TGV wordt het mogelijk om op
pensatie zal opleveren, zeker met voor
60 minuten van Brussel naar Keulen te
de reeds loodzwaar door werkloosheid
kunnen, maar, zo rekent de Volksunie
voor, een duurtijd van dne volle uren om geteisterde Kempen zelf.
met het openbaar vervoer 30 km af te
Om in Brussel op het hoogste politieleggen tussen 2 Kempische gemeenten
ke vlak aandacht te eisen voor de proIS géén uitzondering.
blemen van de Kempen, voerde een afvaardiging van de VU-mandatarissen
Om van sommige Kempische geuit het arrondissement Turnhout dinsmeenten als Hulshout of Arendonk naar
dag II een ludieke aktie aan het kabiandere dorpen als Laakdal of Lille te
net van de ministervan Verkeerswezen
sporen of te bussen blijkt zelfs helemaal
DeCroo Aangevoerd door senator Luyhopeloos te zijn
ten en kamerlid Jo Belmans werd de miGeen ekonomisch nut
nister een trage ,,Kempische" trein
overhandigd Of de minister het ,,zuurDe snelspoorlijn door de Kempen zal
zoete" geschenk op de schouw zal zetook de natuur en de landbouwgronden
ten valt ten zeerste te betwijfelen .
zware schade toebrengen en zal zelfs

Deze week
in Knack Magazine
Onze vijfde in Doel
Ook de electriciteitsproducenten zelf vragen nu om met de
beslissing over de bouw van een vijfde kerncentrale in Doel, de
achtste in Belgiè, te wachten op het eindrapport van de ramp in
Tsjernobyl. België en kernenergie: wat is er voor, wat is er tegen?
Kunnen wij nog zonder?
Hel scholen-verdriet

De 100 dagen van Cory

Het spaarplan van de regering
slaat diepe wonden in het onderwijs. Het kost duizenden leraars
hun baan en het betekent vrijwel
zeker het einde van het VSO.
Knack bezocht enkele grote
scholen in Vlaanderen en tekende het verdriet op.

Cory Aquino is nu ongeveer 100
dagen aan de macht op de Filippijnen. Tijd voor een eerste balans, en die is niet erg positief.
Ook Cory Aquino slaagt er niet
in om de Filippijnse maatschappij veel rechtvaardiger te maken.

Hubert Van Wambeke
CVP-kamerlid Hubert Van
Wambeke is formeel: zijn fraktie accepteert geen nieuwe Amerikaanse chemische wapens in
ons land. Wil hij daarmee voorkomen dat de CVP een nieuw
kernraketten-trauma moet doormaken? Een gesprek, deze week
in Knack.

De Mundial
De wereldbeker voetbal is intussen aan zijn vijfde dag toe. De
Knack-verslaggevers ter plaatse
berichten over de wedstrijden en
over het leven in het Belgische
kamp Knack, deze week ook in
Mexico.
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Bestuursverklezingen bij VU-WllrIjk
Op 6 mei hadden ook in VU-afdeling Wilrijk bestuursverklezingen
plaats. De opkomst van onze leden was, niettegenstaande een zoveelste voetbalavond op TV, zeer goed. Van de 12 kandidaten waren er 7 rechtstreeks verkozen. De overige 5 werden gekoöpteerd.
Het bestuur ziet er nu uit als volgt
Voorzitter Luk Lemmens
Ondervoorzitter André Cardinael
Sekretaris Veerie Lenaerts
Penningmeester Hugo Verhelst
Propaganda Kris Peeraer en Hugo
Boschmans
Organisatie Dirk Verhelst

VU-Groot-Bomem
in het nieuw

Vrouwenwerking Mimi Moerenhout
Leden en abonnementen Anny Lenaerts
Bestuursleden Michel Jorens, Rachel Lemmens en Jan Van Loon
Wat hierbij opvalt is de sterke vernieuwing en verjonging die heeft plaats
gegrepen en die het best weerspiegeld
wordt door het feit dat onze afdeling 3
jonge mensen naar de arrondissementsraad afvaardigt nl Luk Lemmens, Veerie Lenaerts en Dirk Verhelst

Verjonging
Deze verkiezingen werden op voortreffelijke wijze geleid door de arrondis-

Op vrijdag 25 apnl werd in het lokaal
,,De Bron" bestuursverkiezing gehouden onder het waakzaam oog van het
Klem-Brabants provinciaal raadslid
Etienne Servaes
Al de voorgedragen kandidaten behaalden het vereiste kworum en nadien
werd overgegaan tot de samenstelling
van het afdelingsbestuur
Voorzitter Yvan Beulen
Ondervoorzitter Jeanne Janssens
Sekretaris Jaak Pauwels
Penningmeester Jan Van Borm
Propaganda Denis Van Houteghem
Organisatie André De Proft
Jongerenwerking Diane Van Gucht
Dienstbetoon Hugo Segers
Vorming Mane-Louise De Raedt
Vrouwenwerking
Bernadette
Dumez
Leden en abonnementen Jeanne
Janssens
Gekoöpteerd bestuurslid Marttne De
Proft
Enkele nieuwe gezichten hebben
hun intrede gedaan waarbij het vrouwelijk element en de jeugd met ontbreekt
Nu samen eendrachtig de handen uit
de mouwen steken om de afdeling optimaal uitte bouten I

VU-Zoersel
In hel nieuw
De driejaarlijkse statutaire bestuursverklezingen van de VU-afdelmg Zoersel gingen door op 13 mei en gaven volgende ploeg voor de komende dne jaar
(alle kandidaten verkozen)
Voorzitter Paul Waterloos
Ondervoorzitter Max Schei rs
Sekretans Bert Hofmans
Penningmeester Georges Smans
Organisatie Knstien Van Looveren
Propaganda Adhemar Buyst, Yves
Theughels en Gaby Vervecken
Redaktie Henk Dillen en Maria Oorts
Leden Willy De Swerts, Willy Schuervi^eghs on Hendrik Verhelst
De VU-mandatanssen van Zoersel
Burgemeester Gerard Laureyssens
Eerste Schepen Wim Van Haegendoren
Schepen O W Rik Schenck
Fraktieleider Walter Jons
Raadslid Liliane Huybrechts
OCMW-Raadsleden Jan Bluekens
en An Lemmens

7
7
10

14

15
18
21

Ons verjongd en vernieuwd bestuur
staat klaar om met groot entoesiasme
en geestdrift aan de slag te gaan

21
22

Veerie Lenaerts

RIJMENAM: Aspergefestival in de Dits Feesthoeve te Rijmenam
Vanaf 19 uur Telefonisch reserveren 015/51 65 75 Org VUBonheiden-Rijmenam
EKEREN. Sociaal dienstbetoon door VU-Ekeren in zaal „De Boterham" Veltwycklaan 23 Van 13u30 tot 14u30
KAPELLEN Stadsbezoek aan Mechelen met o a Speelgoedmuseum Inl 664 79 61 Org FVV-Kapellen
BERCHEM. Reis naar Knokke Vertrek 8u30 Berchem station Terug rond 18u Prijs leden 850 f r , met-leden 950 fr inbegrepen warme maaltijd, autobus -I- dnnkgeld chauffeur Inschrijven bij mevr Verplancke, 449 93 79, mevr Devro 239 13 08 en mevr Van Beeck
321 73 60 Org FW-Berchem
STABROEK • 6e Barbecue in het lokaal van de „Vrije Schutters", Oud
Broek Aanvang 17 uur Volwassenen 350 fr, kinderen-12j 150
fr Inschrijven tot 9/6 bij Fernand Engelbeen (664 46 63°, Mark Lenaerts (568 71 92 en Peter Van Ael (664 41 95) Org VU-Stabroek
GEEL-13u15 Wandeling doorheen natuurgebied De Maat Vertrek
Molenhof 16u30 Barbecue in het Molenhof Vooraf inschrijven bij
bestuursleden VU-Geel
BERCHEM: Voordracht door prof Roeck ove hekserij - vroeger en
nu Om 20 u in het Cultureel centrum Berchem Een avondje gnezelen is meegenomen Org FVV-Berchem
GEEL: Kroegentocht Verzamelen om 14 uur aan het Molenhof, Wilderse Dijk 3 te Geel Org VU-Geel
BORNEM. De Vlaamse Kring neemt deel aan de ,,Boerenkrijgfeesten" Hetlokaal, Kapelstraat 71, is open vanaf 14u Boekenmarkt
met tombola Voor eetlustigen koude schotel of spek met eieren
BORGERHOUT: Rommelmarkt ZaalPax, StertingerstraatSO Van
12 tot 18 uur Gratis inkom Org VU-Borgerhout

Gemeente Zwijndrecht
Het Gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat over tot de aanleg van een
werfreserve van
Bibliotheekbediende (M/V) met een dlenstprestatle van 10 uren per
week.
De kandidaten moeten tenminste in het bezit zijn van een diploma la
ger secimdair onderwijs of gelijkwaardig, en van een akte van bekwaam
heid tot het houden van een openbare bibliotheek Ze moeten geboren zijn
vóór 1 juli 1969 en mogen maximum 50 jaar zijn bij indiensttreding
Kandidaturen dienen, vergezeld van de vereiste bijlagen, gericht wor
den tian de Burgemeester der Gemeente Zwijndrecht (2730) Ze moeten per
post afgestempeld zijn uiterhjk op 30 juni 1986, of kunnen tot dezelfde da
turn worden afgegeven op de Personeelsdienst
De opgave van alle vereiste dokumenten en van de algemene en bijzon
dere aanwervingsvoorwaarden is te bekomen op de Personeelsdienst,
Dorp West 2,2730 Zwijndrecht, tel 03/252 72 01

SPECIALE OPENINGSDAGEN
7 en 8 juli *86
Telkens van 14 u. tot 20 u.
*

Gentse Steenweg
9410 Erpe-Mere
Tel. 053-78.27.58
5 JUN11986
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Gekoppeld aan deze verkiezingen
greep die avond in Wilrijk de zoveelste
nt plaats in de ,,Ronde van Vlaanderen" van senator Van Overstraeten Op
luimige wijze, doorspekt met treffende
anekdoten, maartevens indnngend en
onverbloemd, vertelde hij ons zijn belevenissen als VU-senator in de Waalse gewestraad en de Franse gemeenschapsraad Op geen ogenblik verveelde hij de toehoorders, die uiterst
geboeid luisterden zodat we zeker kunnen spreken van een meer dan
geslaagde avond

KUNSTMEUBELEN en STIJLVERLICHTING
OOSTERSE TAPIJTEN,
GESCHENKEN

*

JUNI

We danken ook het uittredende
bestuur voor haar jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de Vlaamse Beweging in het algemeen en de VU in het bijzonder Sommige oudbestuursleden,
WO uittredend voorzitter Jan Lenaerts,
hadden zich met meer kandidaat
gesteld omdat zij de plaats wilden ruimen voor nieuwe en jonge kandidaten

MARO
DECOR

*

ANTWERPEN

sementele voorzitter Bob Loete die er
op zijn deskundige manier voor zorgde
dat alles op de juiste wijze verliep

GEMEENTE LINT
BERICHT
Het gemeentebestuur van Lint
maakt bekend dat volgende betrekking te begeven is:
Onderwijzeres)
lagere gemeenteschool
De aanwervings en benoemings
voorwaarden zijn te verkrijgen in
het gemeentesekretariaat tel
455 20 01
De schriftelijke aanvragen zijn te
richten aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuis te 2548 Lint.
Bij een ten laatste op 17 juni 1986
ter post aangetekend schrijven

Vlaams nationaal Daensdag te Aalst
Op zondag 15 juni wordt te Aalst de
tuinfeest te
Daensdag gehouden
OmlOu IS er een plechtige herdenBonhelden
kingsmis in de St Martinuskerk met ho-

In de Krankhoeve,
Grote
Doelstraat te Bonheiden gaat op
zaterdag 14 juni a s vanaf 17 u
een familie-tuinfeest door met reuzenbarbecue, verrassingstombola,
animatie enz
Toegang, met gebruik maken
van barbecue, naar willekeur,
300 f r , kinderen onder 12 j 150 fr
Organizatie VU-arr Mechelen

Nieuw vu-bestuur
te Hulshout
Op 17 mei II werden er in de parochiezaal te Westmeerbeek bestuursverklezingen gehouden Het was een
gezellig samenzijn voor de leden maar
ook de met-leden waren van harte welkom Er werden pensen en fnkadellen
gegeten naar believen Als gastspreker
was Toon Van Overstraeten (ge weet
wel die Vlaming die verkozen IS in het
Waals gewest I) uitgenodigd om te komen spreken over „de evolutie van de
federalistische politiek"
Na de verkiezingen werd het bestuur
als volgt samengesteld Eddy De Rijdt
voorzitter. Jan Cardijn ondervoorzitter,
Jos Cams sekretaris, Jos Van Den Eynde schatbewaarder. Mark Meurrens
propagandist, Leon Van Loo voorzitter
feestkomitee, Lizette Janssens, Nadine Peeters, Bernadette Van Den Bruel, Jef De Cleyn, Jos Deckers Willy Van
Bauwel, Raymond Vervoert als
bestuursleden Vlaams-Nationalistisch
voelende mensen mogen steeds kontakt opnemen met de voorzitter, Booischotseweg 81 a Tel 015/22 29 06 of
met één van de andere bestuursleden

milie door pater Schuermans S J
Om 11 u optocht met vlaggen en muziek naar het monument van Pnester
Daens op de Werf Daar wordt een
toespraak gehouden door Luc D'Hondt,
voorzitter van de Vlaamse Gepensioneerden Aalst
Om 12 u wordt een akademische zitting gehouden in de feestzaal van het
stadhuis met als spreker pater Pil, uit
het hoofdbestuur van VOS en voorzitter Luc Delafortrie, gevolgd door een
dnnk, aangeboden door het stadsbestuur

D WIJ zoeken een boekhouder Vereisten Ned , Fr, Duits en Engels, teleks bedienen, org Reizen Liefst met
ervanng Kontakt Jan Caudron,
Pontstraat
27,
9300
Aalst
(053/21 14 97)
D Zelfstandige boomsnoeier en tuinier
zoekt gelegenheidswerk bij partikulieren of openbare besturen Voor inlichtingen zich wenden O VanOoteghem,
Senator, Arm Lonquestraat 31 9219
Gentbrugge Tel 091/30 72 87
n 46j gescheiden vrouw met meer
dan 20j dienst bij dezelfde werkgever,
in bezit van A3 diploma en ervanng inzake boekhouding en boekingen op
komputer, zoekt een betrekking^ls bediende in het Brusselse of HalleVilvoorde Ze wil ook werken als kassierster of telefoniste en is ook in bezit
van rijbewijs D Ze verloor haar werk om
ekonomische redenen Voor ml zich
wenden tot Senator-Burgemeester Dr
J Valkeniers, tel 02/569 16 04
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WIL U EENS ECHT VERWENNEN

ZOMERFESTIVAL!!
AL UW LUXE- EN MERKKLKEDINe AAN

II

FABRIEKSPRIJZEN

ü

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

Geldig van 22/5 tot 14/6/'86
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U GMT SOUDEN ZAKEN DOEN IN
DELGIÈ'S DELANORIJKSTE
KLEDINGZAAK EN EENS ECHT
FEESTEUJK SENIETEN
VAN DE

SMfl

FADRIEKSPRIJZEN

JE MOET ER GEWEEST ZIJN!!
5 JUN11986
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Wondelgem naar IJzerbedevaart
v o s , VVVG, VU en IJzerbedevaartgroep doen een oproep om talrijk deel
te nemen aan de IJzerbedevaart op
zondag 29 juni
Uit Wondelgem zijn er twee georga
niseerde afreizen
Om 7 10u vertrekt aan de Vierweegoe de bus van VOS-groot Gent Pnjs
230 fr (zitplaats op weide inbegrepen)
m de namiddag bezoek aan Vladslo en

Gent-Brugsepoort

Esen Inschrijven bij Maurits Van de
Woestijne tel 26 24 00
Om 8 30u verzameling van de autocaravaan op de Vroonstalledries (kant
kerktoren) Auto's worden versierd met
bedevaartaffiches en/of leeuwevlag
Wie mee wil als passagier betaalt 100 f r
De Vlaamse verenigingen van Wondelgem doen een oproep om op IJzerbedevaartdag de huizen de bevlaggen
met de leeuwevlag

JUNI

14
14
15

SINT-NIKLAAS: Tentoonstelling Fotografie van Mynam De Wolf en
Pierre Vanderstraeten m kunstgalerij Artistiek Ster 64 Deze tentoonstelling loopt t e m 15 juni en IS open zat en zondagvoormiddag van 10 tot 12 u , namiddag van 14u30 tot 19 u Weekdagen van
15 tot 19 u Maandag gesloten
SINAAI: „Leven met een langdurig zieke in het gezin" door dr Walter
Peeters in zaal DeKroon" Sinaaidorp17om20uur Toeganggratis Org A Verbruggenknng Sinaai
DENDERLEEUW: Dansavond Volksunie Groot Denderleeuw Zaal
Botjeshof, Langestraat 32, Welle Aanvang 20u30 Inkom 50 fr
AALTER: Aperitiefvoordracht over het parlement en het Heizeldrame Spreker Frans Baert Aanvang 10u30 Zaal Pax Org Dr J
Goossenaertskring Aalter
GENT: ,,Hoe(on)veilig zijn onze kerncentrales'" Kursus in res 't
Steen, Vakbel (2e verdiep), Limburgstiaat90teGent Vanaf 20 uur
Ook op 16 en 23 juni Inschrijven tel 091/25 75 27, Vormingscentrum
L Dosfel-Gent
ZELE • Bal van de Burgemeester Jozef De Bruyne in de Feesttent op
het Zandbergplein Orkesten M T Six en Blaaskapel ,,Den Bookhamer" Deuren 20 uur Aanvang 21 uur
EREMBODEGEM-TERJODEN: Jazzavond met de New Orleans Tram
Jazzband m de parochiezaal Inkom 50 fr Deuren vanaf 20 uur Org
Vlaamse Kring Terjoden ism VTB
DESTELBERGEN-HEUSDEN. Geleide natuurwandeling door Neusden Vertrek om 14u aan dekerkte Heusden Org Dr J Goossenaertsknng ism VTB-VAB en VWB

J
Nieuwe besturen te Koksijde
en Oostduinkerke

Maart 1986

verbroedering

van de afdelingen
Oostduinkerke

Op maandag 12 mei 1986 werden de
statutaire verkiezingen van de twee afdelingen georganiseerd
Deze grepen plaats in het lokaal De
Blekker' te Koksijde Aan de aanwezigen werd een lekker etentje aangeboden Werden rechtstreeks verkozen
Afdeling Koksijde.
Eddy Beullens sekretaris
Charles Chnstiaens penningmeester
Roger Deschuymere voorzitter
Ronny Ghysel, jongerenwerking
Maurice Schakman ondervoorzitter
Bertha Van Eecke propaganda en organisatie
Afdeling OostduinkerkeWilly Bril organisatie
Andre Cavijn voorzitter
Gilbert Devriendt bestuurslid
Achiel Godens propaganda
Karel Lammens penningmeester en
ledenadministratie
Pierre Nolf sekretaris
Fernand Vandenberghe ondervoorzitter
Na beraadslaging werd Gilbert Devriendt aangesteld als voorzitter van het
politiek kollege Het nieuw bestuur is
van plan werk te maken van tal van
plaatselijke aangelegenheden en voelt
zich gesteund door een enthousiasme
en ervaring van gemeenteiaadslid,
Maurits Boucquez en OCMW-lid André
Cavijn In de maand maart '86 werd er
met de VU-afdeling Hombeek (Mechelen) verbroederd tijdens een eerste
Vlaams Lentefeest Een honderdtal
5JUNM986

Hombeek, Koksijde

JUNI

en

Vlaams-nationalisten namen deel aan
dit uniek gebeuren Toon Van Overstraeten Jaak Vandemeulebroucke en
Julien Desseyn waren de eregasten
Onze afdeling zal te gast zijn te Hombeek op zaterdag 8 november'86 Dat
zal een feest worden
Gilbert Devriendt

ZEMST: Afdelingsbestuursverkiezingen voorZemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade en Weerde in de Parochiezaal achter de kerk van Hofstade Van 20 tot 22 uur Om 22u30 Politieke Raad
AARSCHOT: Ledenvergadenng VU te 20 u in de Westhill met als
tema ,,Gemeentepolitiek — Wat na de nieuwe koalitie"
SCHEPDAAL Afdelingsbestuursverkiezingen in zaal De Kwiens Ninoofsesteenweg 107 Van 20 tot 22 uur
SINT-MARTENS-BODEGEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in Gemeenschapslokalen, Schoolstraat Van 20 tot 22 uur
SINT-ULRIKS-KAPELLE: Afdelingsbestuursverkiezingen in Kafee
Centrum, Kerkstraat 9 Van 20 tot 22u
JETTE: Voetzoektocht Inschrijvingen en vertrekt vanaf 13u30 tot
14u30 in het Trefcentrum Leopold I straat 329 Iedereen kan deelnemen Org Vlaamse Wandelklub Jette
AFFLIGEM: Politieke Raad
HOEILAART: Afdelingsbestuursverkiezingen in Taverne Tijl, Sohiestraat 8 Van 20 tot 22 uur
OVERUSE: Afdelingsbestuursverkiezingen in K C den Blank, Begijnhofplem 11 Van 20 tot 22 uur Tijdens deze verkiezingen houdt
Toon Van Overstraeten een spreektieurt over Waalse Gewestraad
en Franse Gemeenschapsraad
KAMPENHOUT: Afdelingsbestuursverkiezingen in zaal Beiaard
Tritsstraat Gastspreker Daan Vervaet,,Hoe groen is ons Volksnationalisme''" Van 19u30 tot 22u30
MACHELEN: Politieke Raad om 22 uur in Parochieheem
Kosterstraat, Diegem
DIEGEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in Parochieheem
Kosterstraat, Diegem Van 19u30 tot 21u30
RUISBROEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in Café de la Gare, tegenover station Van 19u30 tot 21 u30
VLEZENBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen m zaal Casy, Dorp
16 Van 20 tot 22 uur
ITTERBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in parochiezaal
St Anna-Pede, Plankenstraat Van 18 tot 20 uur
KRAAINEM-WEZEMBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in RCC
Lijsterbes Lijsterbessenboomlaan 3 Van 19 tot 21 u30
SINT-PIETERS-LEEUW: Politieke Raad in Parochiecentrum St Steven, Deruyverstraat 21 Om 20u30
LEMBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen m kafee De Zwarte Duif,
Mussenberg 61 Van 19u30 tot 21 u30
VILVOORDE Afdelingsbestuursverkiezingen in lokaal Vilok, Slachthuisplein Van 20 tot 22 uur
DILBEEK: Politieke Raad om 20 uur m Parochiezaal St Anna-Pede
HALLE: Politieke Raad

Op 12 mei 1986 koos de afdeling
Gent-Brugsepoort het nieuw bestuur
onder toezicht van het arrondissementsbestuurslid Martin Convent Van
de 14 kandidaten werden er 11 rechtstreeks verkozen In de vergadenng
van 20 mei 1986 werden de f unkties als
volgt verdeeld
Voorzitter Noel De Smet
Ondervoorzitter Karel R'go
Sekretans Willy Van Laecke
Penningmeester Noella De Smet
Propaganda Peter Renshofer
Organisatie Josee Vlaeminck en
Freddy Hotome
Jongerenwerking Mireille Van Bellegem
Dienstbetoon Jaak Taghon, provincieraadslid
Vorming Noel De Smet, Karel Rigo
en Jaak Taghon
Vrouwenwerking Bernarda Van
Poppel en Diane Van Bellegem
Leden en abonnementen Noella De
Smet en Willy Van Laecke
Overige bestuursleden Jenny Lemajeur, Firmin Bogaert en Luc Verguit

OOST-VLAANDEREN
1

BRABANT

koos
nieuw bestuur
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11
11

12
13

13
13
13
14

VU-fraktie in
Westviaamse
provincieraad
over wegeninfrastruktuur
De Volksuniefraktie van de Westviaamse Provincieraad verzet zich tegen de aanleg van een nieuwe verbindingsweg leper-Roeselare, de zogeheten Rijksweg 907, op de vroegere
spoorwegbedding
ZIJ meen dat de bestaande wegeninfrastruktuur, met name de beide provinciewegen die vanuit leper, de ene via
Zonnebeke, de andere via Westrozebeke naar Roeselare leiden, ruim toereikend IS voor het verkeer
Anderzijds wijst zij erop dat het nut
van en bijkomende weg met opweegt
tegen de zware financiële inspanningen
die daarvoor uitgerekend in een tijd van
besparingen, nodig zullen zijn
Door de aanleg zou ook een ekologisch waardevol gebied voor goed verloren gaan Oude spoora/egbermen zijn
vaak , laatste vluchtheuvels" voor zeldzaam geworden planten en dieren
Ook de verkwisting van weer zoveel
hektare waardevolle landbouwgrond
lijkt de Volksuniefraktie m de Westviaamse Provincieraad een onaanvaardbaar hoge tol
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20
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Schepen De Berlangeer over agglomeratieverkiezingen:
9f

Eeist moet de wet gewijzigd!"

Op 21 mei 1986vestigde het kollege
van de Brusselse Agglomeratie de aandacht van de eerste minister Martens
op de onaanvaardbare toestand die
ontstaan is door het uitblijven van verkiezingen voor deze instelling
Het kollege stelde de datum van de
tweede zondag van oktober voor tot het
houden van nieuwe verkiezingen
Schepen Jan De Berlangeer
daarover
, Ik onthield me op dit voorstel, dit ondanks het feit dat ik zelf in de afgelopen
jaar sterk aandrong tot het houden van
nieuwe verkiezingen echter nadat de
wet op de agglomeratie werd gewijzigd
IJ< vond het trouwens spijtig dat het

kollege in haar schrijven hier met geen
woord over spreekt
Nieuwe verkiezingen die de huidige
toestand zouden bevestigen, en het willekeung toekennen van bevoegdheden
in het kollege zouden herhalen, zijn
voor de Vlamingen te Brussel onaanvaardbaar
Onlangs deed de VU-voorzitter Vic
Anciaux trouwens een voorstel, dat volgens ons een ideale basis zou zijn voor
een gesprek tot regeling van de Brusselse problemen en dat tegemoet komt
aan de wensen van de Vlamingen te
Brussel"
Tot daar de mededeling van agglomeratieschepen De Berlangeer

MEUBELEN «DE

KEIZER

^len - Lusters - Geschenkartikelc

D Te huur voor juli Appartement in De
Haan aan Zee Eetplaats, keuken 2
slaapkamers, bad Alle gerief Ook garage Opbellen 050/82 44 63

DE KEIZER
VAN HET GOED

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons
(speciale voorwaarde:
Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot I t u . 30
Do., zat. van 10 tot !• u. 30
Zondac v a n 14 tot IS u.

Zaakvoerder

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5$2.22.22

Staf Kiesekoms

(op slechts is km van Brussel-centrum)

WEST-VLAANOEBEN
JUNI

Nieuw bestuur bij VU-Torhout
Op deze foto het nieuwe Volksuniebestuur van Torhout Vooraan zittend vln r JosineLabaere,penningmeester, HennDeGraeve, ondervoorzitter. Ward Baert, voorzitter. Jan Deman, sekretaris
Rechtstaand vl n r Bart Van Synghel, Raf Vantoest, Jean-Pierre Derynck, Paul Vlieghe en Norbert Christiaen

21
21

ZWEVEGEM: Koud Buffet in f Boldershof Harelbekestraat25 Gelegenheidstoespraak door Noel Decramer uit Komen Aanvang
20 uur Inschrijven bij Herman Van Welden (tot 20/5 056/75 64 93
na 20/5 056/75 60 93) Deelnameprijs 500 fr p p Org Vlaamse
Volksbeweging Groot-Zwevegem
lEPER: Spreekbeurt Toon Van Overstraeten Van Nijvel naar Namen" Hotel Continental, Cobaertplaats (Station), om 20 uur Org
VUJO
SINT-MICHIELS-BRUGGE: Bezoek aan de Duinenabdij te Koksijde en het Paul Delvauxmuseum te St -Idesbald Afreis om 9u30 in
de Tillegemdreef (met personenwagens) Org Trefpunt SintMichiels
ZWEVEGEM: Vlaamse Karbonade Kaarting in ,,De Sportwereld"
Otegemstraat158 Inleg 30 fr Inlichtingen 056/75 74 85 Org VUJOGroot-Zwevegem Ook op 22 juni
ASSEBROEK: Tweede Tref-fuif in ,,de Wandelweg", Weidestraat
313 Voorverkoop 80 fr, aan de ingang 100 fr Org vzw TrefpuntAssebroek (tel 35 63 47)

-m
VUJOly/laasoeter
vernieuwd

Gezinswandeling te Neerpelt

.Limburg Mie Landts

LiMBURG
JUNI

De Volksunie afdeling Neerpelt SintHuibrechts-Lille richt op zondag 8 juni
1986 voor de eerste maal een gezinswandeling in voor groot en klem Het vetrek IS voorzien om 14 uur aan café
„Majestic' , Peerderbaan 2 te SintHuibrechts-Lille Na de wandeling is er
een gezellig samenzijn voorzien

strenge winter die we hebben doorgemaakt IS het leven van de natuur gewoon verder gegaan onder haar wintervacht We moeten geen kalender raadplegen om te weten dat de zomer m
aantocht is Talrijke kruiden staan reeds
in volle bloei Men kan nu volop van de
kruiden genieten

O p 17 mei werden de eerste
bestuursverkiezingen gehouden in het
kultureel Centrum van Neeroeteren
onder toezicht van provinciale VUJOvoorzitter Wilfried Remy

Smt-Huibrechts-Lille is een dorpje
met allure Het is gelegen in het noorden, vlak bij de Nederlandse grens Sedert de samenvoeging van 1977 samengebracht onder de gemeente Neerpelt Het IS een vlak landschap dat
geleidelijk naar het noorden afdaalt De
voornaamste waterlopen zijn de Dommel, Warmbeek, Prinsenloop In het
centrum van het dorp staan nog enkele fraaiteteutenhuizen, de windmolen,
de kompen en de parochiekerk, geboud
in neogotische stijl (19de eeuw)

Het doel van deze wandeling is de natuur eens van dichtbij beter te leren kennen Onbekend maakt onbemind Door
rechtstreeks kontakt met de natuur het
inzicht en samenhang ervan Als we er
de laatste jaren van de eeuw enng slagen de relatie mens-natuur in ere te herstellen en de aarde in goede toestand
door te geven aan de bewoners van de
21ste eeuw dan hebben wij goed gewerkt, maar ook met meer gedaan dan
onze plicht

Voorzitter Robert Brouwers, Neeroeteren
Ondervoorzitter
Mark Verheyen,
Neeroeteren
Penningmeester
Bert Schoof
Kinrooi
Public Relations DirkVerlaak, Neeroeteren
VUJO-afgevaardigde in VU-Dilsen
Koen Thevissen, Dilsen

Wandelingen zijn de filters der gedachten Afwezigen hebben ongelijk
De wandeling staat onder deskundige
leiding van de natuurgidsen, J Winters
en J Nauts

Verder werden nog andere funkties
verdeeld voor de afvaardiging in de verschillende raden en afdelingen, werden
verder andere personen verkozen

Wat de plantengroei betreft is er ook
heelwat te vinden en te zien Met de

vu-Groot-Bilzen
naar Diksmuide
Vertrek
6 00u
Munsterbilzen
6 10u
Eigenbilzen
6 15u
Mopertingen
6 20u
Waltwilder
6 25u
Bilzen
6 30u
Beverst
Aangeven voor 20 juni bij Jan Appermont. Wagenstraat 2 Bilzen, tel
0 1 1 / 4 1 2 6 70 of Clement Huygen
St Amelbergstraat 2 Munsterbilzen
tel 011/41 21 42 Prijs 250 fr

ZO€KeBC}6
n 26-jarige jongeman bediende van
beroep, diploma handel sekretariaat en
dactylografie (N) zoekt een passende
betrekking Voor inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem senator A
Lonquestraat 31 9219 Gentbrugge
Tel 091/30 72 87

19

14
Verkozen werden
23

NEERPELT • Gezinswandeling met erkende natuurgidsen Samenkomst om 14 uur aan cafe Majestic Peerderbaan 2 Na de natuur
wandeling gezellig samenzijn Org VU-Neerpelt-St Huibrechts-Lille
MUNSTERBILZEN. Paul Daels komt naar Munsterbilzen in cafetan a o m 2 0 u indeKabots org DF-Munsterbilzen en Bilzen F W - V T B VAB en VU Voordracht
IJzerbedevaarten in verleden, heden en
toekomst" Iedereen welkom
BONHEIDEN Vlaams Nationaal Tuinfeest in Krankhoeve, Grote
Doelstraat te Bonheiden, met uitgebreide barbecue Deelname 300 fr
(kinderen 150 f r ) Org VU-arr Mechelen
MUNSTERBILZEN: Bestuursvergadenng om 20 u m lokaal „ C a f e
Bloemenhof"

Gewest Maaseik naar Diksmuide
Het IJzerbedevaartkomitee gewest
Maaseik zal opnieuw deelnemen aan
de 59ste IJzerbedevaart op 29 juni 1986
te Diksmuide
Op de terugweg houden we enkele
uren halt voor een bezoek aan ,,onze"
Vlaamse stad Brussel
De prijs mag gezinsvriendelijk benoemd worden Per persoon 250 fr
Per gezin 750 fr

Nieuw vu-bestuur te Heik-de-Stad
De vervroegde bestuursverkiezingen
van het nieuw bestuur van de VU Herkde-Stad hadden plaats op vrijdag 18
april omlijst door een gezellig politiek
cafe waar schepen Appeltans het beleid van de twee VU-schepenen tijdens
de voorbije jaren toelichtte Schepen
Uten was verontschuldigd wegens een
reis naar het buitenland HugoOlaerts
d d arrondissementele voorzitter keek
welwillend toe Alle kandidaten kregen
van de aanwezigen het statutaire vertrouwen en voorzitterschap werd zoals
de vorige keer toegewezen aan Hilde
Vanhumbeeck

VUJO Nele Cools, Organisatie en Propaganda Hendrik-Jan Ombelets, Theo
Ectors wenste te fungeren als „politiek"
adviseur, veder zetelen en werden ook
verkozen de schepenen Laurens Appeltans en Wilfned Uten Andermaal
zijn de vrouwen in het bestuur van de

VU-Herk-de-Stad weer goed vertegenwoordigd en zullen zij in de komende jaren wel hun vrouwtje staan Ook de
kerndorpen zijn nagenoeg evenredig
verdeeld, alleen de deelgemeente
Schakkebroek is met vertegenwoordigd

Op de jongste en eerste bestuursvergadering van het nieuwe bestuur werden de volgende bestuursfunkties toegewezen Voorzitster zoals reeds gemeld Hilde Vanhumbeeck, Sekretaris
en Streekpers Lo Guypen, Penningmeester Henri Troosters, Abonnementen-Wij en Lidkaarten Emma Gevers,

Inschrijven kan nu reeds bij
Voor Neeroeteren
W Hosiers, Wijklaan 2 1 , tel 86 35 38
J Cuppens, Kinrooiersteenweg 42,
tel 86 35 50
R Brouwers, Hoogstraat 6, tel
86 45 06
M Verheyen, Voorshovensterweg
62, tel 86 45 60
Voor Opoeteren
M Meuwis, Neeroeterenstraat 67,
tel 86 65 24
M Assenberg, Schoolstraat 7, tel
86 58 04
R Nauwelaerts, Dorperberg 33, tel
86 34 56
L Declerck, Dorperberg 18, tel
86 36 24
M Vandersteegen, Ridderpadstraat
42, tel 86 31 08
E Geusens, Houwstraat 34, tel
86 31 08
C Bergmans, Smoutweg 1, tel
86 64 56
Voor Dilsen
M Vastmans, Henrylaan 89A, Rotem
K Thevissen, Europalaan 38, tel
75 50 52
Voor Kinrooi
G Gerits, Pastonjstraat 3 Geistingen
Voor Maaseik
J Det)en, Oude Ophoverbaan 88, tel
56 47 38

Aanbevolen huizen
Loodgieter
Amenkalei 237
ALPANROOF
Dakwerken
2000 A n t w e r p e n
Veranderingswerken
Tel na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0
ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN
SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE
PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN

n.v. de winne uyttendaele

PVBA BERT
Assesteenweg 101 Ternat
Tel 02-582 13 12

handelsdrukkerij type

offset

fabrikatie o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n

VERDELER
VOLKSWAGEN AUDI

miarostraat

128, 9 3 2 8

dendermonde-schoonaarde
tel 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 1 6

GRATIS PRIJSOPGAVE

GELD

a i - N STUDIO
A-U DANN

DE PRIJSBREKER

O n m i d d e l l i j k t e bekonnen bij

02 4286984

van het g o e d e

FRANS V A N MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel 053 78 1009 en 053 21 27 57

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

FRANSSENS

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240 Ternat

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

OPTIEK

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraal 36
1090 Brussel

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport

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

Panorama 36
1810 Wemmei

meubel

Groenstraal 84 2000 Antwerpen
Tel 03 2 3 6 4 5 3 1
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Sint Damiaanstraat 41
Wommelgem

Tel 03 353 70 39

Tel 02 478 19 93
Import

Export

Dames

fleren en kinderkleding

Zondag en maandag gesloten

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

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

Tel. 426.19.39

PVBA
J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

verzeker U goed
en toch...
goedkoper!

m^^lf

BREDABAAN 6

R S?

Algemene Bouwondernemingen

ERKEND VdlIEXER N C S M A K E t A A »

?13QBRA5SCHAAT

rEL03/65Mai/

Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054 4125 89
Wi) bouwen voor u
sleutel op de deur

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-2136 36

DE ROOSE NV
Algemene fiout en platentiandel
Schavenj
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 6 6 8 3 8 6
A F D OKEGEr\/1 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 3317 51
054 33 11 49
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Dat blijkt ook uit zijn latere optreden, een enkele keer ten voordele
van een bepaalde politieke
stroming...

GoT over zijn vader, Felix Timmermans:

,,...iemand om bij te zijüp
goed weer, slecht weer"
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Felix Timmermans te Lier werd geboren,
om precies te zijn op 5 juli 1886. En het nieuwe jaar van 1947 was nauwelijks 24
dagen oud toen „de Fee" in zijn geboortestadje overleed. Dat is nu haast 40 jaar
geleden en toch is de schrijver-tekenaar-schilder heel die tijd nooit uit de belangstelling geweest. Dat is grotedeels te danken aan de onsterfelijkheid van de romanfiguur, de dagenmelker Pallieter, die op zijn manier tegen de kwaaie kanten van het
leven ageerde. Maar het is niet alleen deze of andere romanfiguur die het beeld
van Timmermans warm houdt, maar vooral het niet aflatende studiewerk van het
bezige Timmermansgenootschap dat nu reeds 13 Jaar na mekaar met een gedegen jaarboek uitpakt.
N „De Goede Fee, pasfoto van
Felix Timmermans" vraagt
Gaston Dumez zich af of er bij
ons een auteur is die op zulke
dankbare wijze door zijn kinderen
werd herdacht in txjeken, artikels,
voordrachten en grafisch werk. Gebruikmakend van deze (retorische)
vraag leggen wij de lezer een
vraaggesprek voor met Gommaar,
de jongste van de kinderen Timmermans. Gommaar is bij het grote publiek beter gekend als GoT,
kartoenist, illustrator van eigen kinderverhalen en sinds kort kolomschrijver In het weekblad Knack.
Een vraaggesprek.

I

De beste
appelbeignets
GoT: „Wij hebben allemaal een
heel goede herinnering aan vader

Nieuw over
Timmermans
Tussen de regelmatige herdrukken van het werk van
Timmermans door vragen wij
aandacht voor de biezondere
uitgaven die dit jaar van de
pers rollen.
— Oe veizentNindel „Adagn" met mediterende teksten
van prof. Herman Mertens,
450 fr.
— „Mijn Vader" door Lia
Timmermans, 650 fr.
— „Vertels" door F. Timmermans (3 delen tegen september), 595 fr.
—„Al mijn dagen" uit het
Timmermans-arcfHef door Ingrid Van de Wijer, 2400 fr. (tegen begin juli).
Al deze werken worden uitgegeven door de nieuwe uitgeverij Oen Gulden Engel
(drukkerij Smits) te Wommelgem.
— „De Goede Fee" door
Gaston Dumez, uitg. Grammens, Martelaarspl. 21 te
1000 Brussel, 295 fr.
— „Leven in zijnen asem"
13de jaart)oek van het F.Timmermansgenootschap, 550 fr.
Als lidmaatschap 400 fr. (FTGenootschap, St.-Gummarusstraat 10 te 2550 Lier).

en zijn dan ook heel tevreden met
de vieringen, zij duiden op de grote waardering die Vlaanderen nog
steeds voor Felix Timmermans
heeft. Hij is nu toch reeds bijna 40
jaar overleden."
WIJ: U was toen zestien...
GoT: „...het is ook daarom dat
er veel aan mij voorbij is gegaan
waarvan ik pas veel later de volle
draagwijdte heb begrepen. Als ik
mij probeer te herinneren is het
vooral de grote rust die van vader
uitging. Als je vijftien jaar bent heb
je daar geen aandacht voor. Mijn
zusters waren op kostschool, ik alleen thuis en een nogal somber
kind. Mijn ouders wisten dat en vader vertelde dan over zijn eigen
jeugd tot ik weer wat vrolijker
werd."

lijk hard heeft gewerkt. Een boek of
een tekst moest helemaal afzijn. In
het archief zitten werkstukken die
helemaal onleesbaar van het labeurwerk zijn. En wat in die tijd nog
kon: vader schrapte in de proefdrukken dat het een lust was. Er
bestaan ook eksemplaren waar hij
niet alleen in het zetwerk maar ook
in de uitgave zelf- ook na de eerste
en tweede druk - nog korrekties
had aangebracht..."
Ingrid Van de Wijer is de kleindochter van de Leuvense hoogleraar Hendrik Van de Wijer die zich

Inderdaad was Felix Timmermans bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1938 kandidaat geweest op een lijst van het Vlaamsnationaal Blok. Het werd Timmermans later zwaar aangerekend. Uit
tal van zijn werken blijken ook zijn
flamingantische simpatieën, ook
zijn betrokkenheid bij akties zoals
een amnestieverzoekschrift voor
Borms en de vereniging van de Nederlanden, om deze maar te noemen. In de reeds eerder geciteerde ,,pasfoto" vertelt Gaston Durnez ook uitgebreid over dat aspekt
van Timmermans' leven en de repressieperiode die mede aan de
basis ligt van zijn vroegtijdig overlijden. Durnez verhaalt onomwonden hoe het allemaal in zijn werk is
gegaan en hoe de Antwerpse
schrijver Maurice Gilliams als een
stille gezant ten huize van de doodzieke schrijver naar diens gezondheidstoestand is gaan informeren.
Toussaint van Boelaere had onmenselijk naar Timmermans en
andere,,geëngageerde" Vlaamse
kunstenaars uitgehaald.
Ondertussen was Timmermans
in de zomer van 1944 door een
kransslagadertrombose getroffen,
bij de bevrijding werden de bezittingen van de familie onder sekwester
geplaatst en begon het onderzoek
naar zijn vermeende Duitse simpatieën.
GoT: „ Vader werd onder huisarrest geplaatst. Hij was toen reeds
zwaar ziek en mocht met vervoerd
worden. Dan zijn er een paar ondervragingen geweest en regelmatig kwam een gerechtsarts kijken of
het met mogelijk was vader voor de
auditeur te brengen..."

GoT: „Van vader ging een grote rust uit...

WIJ: U heeft over hem ge- gend, het is er niet op verbeterd..."
schreven dat hij iemand was
„om bij te zijn, goed weer, slecht
weer..."
WIJ: Was Timmermans zo
GoT: „Als het goed ging was het eenvoudig als de gemakkelijke
heel plezierig voor hem zelf, als de manier waarop hij schreef of tedingen moeilijker waren was het kende?
goed om bij hem te zijn. Hij gaf de
GoT:,, Nee, maar hij deed hard
toon aan in de familie, zonder autoritair te zijn. Vader was boven- zijn best om zijn werk voor iedereen
dien een zeer huiselijk iemand. Hij toegankelijk te maken. Over„Franwas regelmatig in het buitenland ciskus" schrijft hij in zijn dagboek
voor lezingen en dan ook vaak af- dat het door iedereen moest kunwezig op de winterse feestdagen. nen gelezen worden, zowel door de
In zijn brieven schreef hij dan notaris als door de pastoorsmeid.
„...was ik maar thuis, kon ik maar En hij voegt er aan toe: „Ik begin
met de kinderen spelen". Ja, hij het helemaal opnieuw want het
was een zeer huiselijk man. Ook moet een boek voor de mensen
bemoeide hij zich soms in de keu- zijn". Vader droeg het ten andere
ken, niet om te koken maar om zijn op aan de gewone mensen van de
zeg te hebben. Hij was biezonder straat...
trots dat hij de beste appelbeignets
Als ik mij niet vergis heeft hij 7
kon maken. En konfituur..."
jaar aan „Franciskus" gewerkt. Hij
WIJ: Het woordgebruik van nam zijn manuscripten ook overal
Timmermans verraadt een bijna mee. in zijn brieven die hij aan
sprookjeswereld. Of was dat moeder en ons schreef stond vaak
te lezen: ,,lk heb na de voordracht
schijn?
verder geschreven aan „BoerenGoT: ,,Veel lezers hebben zich psalm "of ik ben nog een stuk voor
inderdaad laten misleiden door het ,,Franciskus" aan het schrijven".
simpele woordgebruik maar daar
Vader was met zijn werk zo begaan
zit de echte wereld achter, de we- dat het hem overal vergezelde..."
reld met zijn plezante kanten maar
WIJ: Toch geeft zijn werk de
ook met zijn wreedheid en miserie.
indruk dat de woorden zo uit zijn
Laatst vertelde mij iemand dat hij
„Breugel" een vrolijk boek vond pen vloeiden...
maar dat IS het helemaal met HetGoT -.,,031 IS helemaal niet waar
zelfde met ,,Adnaan brouwer". Als je zijn manuscripten bekijkt
Omdat vader nooit iemand pijn wil- merk je dat hij er zeer hard heeft
de doen heeft hij de triestige din- aan gewerkt. ,,Pallieter" is een
gen voorzichtig verwoord maar boek van 125 bladzijden, in het matoch de wreedheid van de wereld nuscript zijn er dat 1.200, daar zitbeschreven. Zijn verlangen naar
ten hoofdstukken tussen die totzeeen betere wereld heeft hij op die venkeer toe herschreven zijn. Er is
manier uitgedrukt. Hij verlangde een studie klaar van Ingrid Van de
naar een rustig leven, zoals de Wijer die de dagboeken en het armeeste mensen dat toch dromen. chief van vader heeft bestudeerd
De wereld was echter angstaanja- en daaruit blijkt dat hij verschrikke-

,,AI mijn dagen"
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in het vooroorlogse Vlaanderen onder andere bezighield met het
weekblad „Nieuw Vlaanderen" dat
een brug probeerde te slaan tussen het VNV en de Katolieke
Volkspartij. Mevrouw Van de Wijer
kreeg de opdracht van de familie
Timmermans om het hele arch lef te
bestuderen en te ordenen. Binnenkort verschijnt haar studie, deze
kreeg de titel ,,AI mijn dagen" mee.
Uitkijken dus. In de archieven zitten om en bij de 10.000 bladzijden
tekst, notities, tekeningen...
GoT:,, Wanneer hij het allemaal
deed weet ik niet maar toen ik nog
niet naar school moest zag ik hem
opzijn werkkamer bezig. Ik mocht
ondertussen knippen, krabbels
maken, vragen stellen en hem
lastig vallen. Dat scheen hem met
de hinderen. Hoe vader zoveel
werk kon verzetten is mij nog altijd
een raadsel, maar hij stond zeer
vroeg op en ging 's avonds zeer
laat slapen. Tussendoor kwamen
ook nogal wat bewonderaars een
handtekening vragen."
WIJ: Kwam hij vaak onder de
mensen?
GoT: „Vader ging haast elke
dag wandelen, maar echt uitgaan
deed hij niet. Elke week ging hij de
nauwste familie in Lier bezoeken
En dan zijn vrienden, die ontmoette hij vaak. Vriendschap stond bij
hem zeer hoog aangeschreven "

Toussaint
van Boelaere...
Felix Timmermans was een
overtuigd
Vlaams-nationalist.
,,Geen twijfel, zegt Gaston Dumez,
dat blijkt uit het engagement in zijn
jeugd en zijn deelname aan het aktivisme in de Eerste Wereldoorlog.

Verdraagzaamheid
WIJ: Ziekte en zorgen zijn hem
dan fataal geworden...
GoT:,,Indien dat allemaal niet
ware voorgevallen had vader zeker
nog een paarjaar kunnen leven..."
WIJ: Hoe verwerkt een jongen
van zestien zo'n drama?
GoT:,,Zoiets laat diepe sporen
na. Daar moet veel tijd overheen en
slijt. Maar met vergeten..."
WIJ: Herleest de zoon zijn
vader?
GoT: ,,Ja en zelfs heel veel. De
aanhef tot „Pieter Breugel" bijvoorbeeld, stukken uit „AnneMarie'' omdat daarin ook het leven
beschreven staat zoals vader het
mij zo vaak heeft verteld, de wereld
van voor 1914. „Minneke Poes",
herlees ik misschien nog het
meest..."
WIJ: Wat heeft Timmermans
zijn zoon nagelaten?
GoT:...,,Te proberen een eenvoudig en goed leven te leiden.
Eenvoudig om van de simpele dingen van het leven te genieten.
Goed, m de verhouding tot de anderen En van heel verdraagzaam
te zijn Verdraagzaamheid dan in
de betekenis • de andere te laten leven zoals die dat wil."
(M.V.L)

