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M/eekblad

„We hebben klaar en duidelijk gezegd dat de hele geschiedenis met de
burgemeester van Voeren een struikelblok Is. Ik verheug mil daarover niet, maar
het arrest van de Raad van State over Happart niet toepassen zou het einde van
de regering betekenen."
(CVP-voorzitter Frank Swaelen in „La Libre Belgique" van 9 juli 1986.)

Late rekening
Het spektakel dat thans In het parlement vertoond wordt, is ronduit
wansmakelijk. Met instemming van haar slaafse meerderheid is de
regering er in geslaagd, de fiskale programmawet gelijktijdig te
doen behandelen in openbare zitting van de Senaat én in een bijzondere Kamerkommissie. Dit druist niet alleen in tegen alle geplogenheden, maar brengt daarenboven mee dat de minister van Financiën forfait moet geven voorde bespreking in een der beide Kamers. Zeer terecht heeft de gezamenlijke oppositie geweigerd, aan
deze komedie medeplichtig te zijn.
De rel reikt veel verder dan een procedure-incident in een overigens door eindeloze dag- en nachtzittingen opgejut parlement. Ze
krijgt haar volle betekenis door de loslippige bekentenis die Martens vlak voordien had afgelegd aan het weekblad Vrij Nederland.
De eerste-minister ging er prat op dat hij bewust op de Mundial- en
vakantieperiode getimed heeft om zijn St.Annaplan en zijn late begroting door de openbare opinie en het parlement te jagen.
De bekentenis bevestigt de minachting die Martens aan de dag legt
tegenover het parlement en de parlementaire demokratie.
Ondanks — of beter misschien: mede dank zij — deze platvloerse
sluwheid is de eerste-minister dezer dagen zijn aureool van suksesrijk regeringsleider snel aan het verliezen. De verdeeldheid en de
ruzies in zijn regering nemen overhands toe. Het kabinet lijkt méér
op een ren vol kakelende kippen dan op een bewindsploeg.
Het begon al direkt na het opstellen van het St. Annaplan met gehakketak tussen de twee ministers van Onderwijs, Coens en Damseaux. Terwijl de ene vooropstelde dat er 20.000 leerkrachten moeten afvloeien, beweerde de andere dat hij er in Wallonië nog 300 kon
bijbenoemen.
Het ging verder met de zoveelste veldslag tussen Tindemans en
de Donnéa, toen deze laatste onverwacht honderd miljoen uit een
hoge hoed toverde voor bijkomende hulp aan Zaïre.
De bekvechterijen tussen Eyskens en Maystadt zijn niet bij te houden. De geloofwaardigheid van de bewindsploeg vermindert van
dag tot dag. Van de „wetenschappelijke ernst" waarmee zij het
St. Annaplan beweert opgesteld te hebben, schiet niet eens de schim
van een schaduw over. Men moet zich vandaag afvragen, in welk
schemerdonker of in welke volslagen duisternis de excellenties anderhalve maand vergaderd hebben in de St. Anna-priorij. Het daar
uitgebroede herstelplan rust wel op zeer wankele pijlers, wanneer
één enkele steekproef van de Inspectie van Financiën volstaat om
volslagen verkeerde basiscijfers en dus volslagen verkeerde saneringsmaatregelen aan het daglicht te brengen.
De Inspectie van Financiën heeft aangetoond dat de door de regering nagestreefde 5% besparing op het middelbaar onderwijs weliswaar vrijwel totaal zal worden verwezenlijkt in Vlaanderen, maar
voor minder dan één-vijfde in Wallonië. De Waalse onderwijsminister Damseaux pakte daarbij uit met de verklaring dat hi j op geen
20.000 na weet, hoeveel leerlingen er in het Waals middelbaar onderwijs zitten. Ofwel is Damseaux een onbekwame sukkel ofwel is
hij een bedrieger, en waarschijnlijk wel alletwee gelijk.
Het wanhopig-ergerlijke daarbij is, dat in de nog altijd unitaire
struktuur het lot van het Vlaams onderwijs gebonden blijft aan dat
van het Waalse, het geld van het Vlaams onderwijs blijft dienen om
over de Waalse balk te gooien.
Verantwoordelijk daarvoor zijn uiteraard de Walen. Maar niet alleen en zelfs niet in hoofdzaak zij. De hoofdverantwoordelijken zijn
en blijven Martens en de twee Vlaamse regeringspartijen, de CVP
en PVV, die vorig jaar gezwicht zijn voor het Waalse veto tegen een
splitsing van het onderwijs. Al het gescherm van Coens met de zogezegde lat kan niet verheimelijken dat, najaar 1985, de CVP hooghartig weigerde op het aanbod van de oppositiepartijen voor het vormen van een wisselmeerderheid over de grondwetsherziening in te
gaan.
De rekening wordt vandaag gepresenteerd. Spijtig genoeg niet aan
de CVP alleen, maar aan gans Vlaanderen en het Vlaams onderwijs.
tvo

Tussen 11 en 21 juli

De af remmers
Vorige vrijdag vierden we de feestdag van tiet Vlaamse volken maandag wordt21 juli 1831 herdacht, dezg.
nationale feestdag. De tien dagen daartussen bieden
kans tot beschouwingen.
IJDENS de dagen die aan het
Guldensporenfeest vooraf
gingen en op 11 juli zelf
werden wij bedolven onder een
vloed van verklaringen, moties en
toespraken. Telkens werd gewezen op de dringende noodzaak van
een nieuwe staatshervorming in de
zin van meer bevoegdheden en
middelen voor de gemeenschappen. Iedereen zette voor één dagje zijn beste Vlaamse beentje voor.

T

Bij nader toezien is het inderdaad opvallend hoeveel verschillende personen namens even zovele organisaties dit jaar een
11-juli-boodschap de wereld instuurden. Zelfs erkende en herkenbare unitaristen zegden hun steun
toe om werk te maken van een
meer autonoom Vlaanderen...
Even zou men gaan denken dat de
buit morgen reeds wordt binnengehaald, dat de Vlaamse staat nog
slechts een kwestie van dagen is.
Vele goedmenende Vlamingen komen trouwens onder de indruk van
deze verbale krachtpatserij. Ogenschijnlijk hebben zij nog gelijk ook.

Want wanneer je de zaak nuchter
bekijkt, dan blijft er geen enkele onoverkomelijke hindernis bestaan:
België is een demokratie, de Vlamingen vormen er de meerderheid
— ook in het parlement — en alle
Vlaamse partijen eisen dat onze
gemeenschap meer aan zijn trekken komt. Zodus...?
Niettemin weten wij dat het helemaal niet zo makkelijk zal gaan.
Dat weer nog lang niet zijn. Dat de
plechtig gedane beloften ook dit
maal weer snel vergeten zullen
worden. (Het zomert volop en wie
ligt er nu aan het strand te piekeren
over
de
grondwetsartikels
107quater of 59bis?) Bovendien
zullen er in de herfst heus wel andere prioriteiten ingeroepen worden om de ,.Vlaamse zaak" opnieuw voor onbepaalde tijd te verdagen. Maar bovenal is daar de
kracht van de ,,afremmers". De
stille maar o zo machtige belangengroepen die helemaal niet opgezet
zijn met een ver doorgedreven federalizering en alles ondernemen
om de realisatie van onze droom te
boykotten.

Het is naïef te geloven en te beweren dat ,,de Walen" de enige
schuldigen zijn voor deze vertragingsmaneuvers. Het betreft veeleer de verderfelijke ,,belgitude",
waarover VU-voorzitter Anciaux
sprak; de ziekelijke houding om
steeds opnieuw de macht in België
te verkiezen boven de belangen
van het eigen volk. Meerdere vooraanstaande Vlamingen lijden zichten voelbaar onder deze rampzalige kwaal. De ,,belgitude" die geholpen, gefinancierd en in leven
wordt gehouden dooro.m. biezonder kapitaalrijke kringen.

Een haarscherpe doorlichting
van dit helse fenomeen met wie en
wat daar allemaal achtersteekt,
zou hoogst verhelderend werken.
Geïnteresseerde vorsers beginnen
misschien best met het aandachtig
bekijken van de 21-juli-kiekjes...
(pvdd)

Wat boeit
jongeren?
De nieuwe Chiro-voorzitster Christine DIerckx
geeft een antwoord...
Lees ons gesprek
op biz. 16.
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— Zijn de spooktreinen (bij het begin
van de 2de wereldoorlog) waarin vooraanstaanden van allerlei strekkingen
o a bekende Vlamingen naar Frankrijk
gevoerd werden omwille van de veiligheid van de staat met te vergelijken met
wat nu m Zuid-Afnka gebeurt waar iedereen die het met eens is met het regime kans loopt opgesloten te worden
omwille van de veiligheid van de staat'

... en W I J
H/// ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in evenals scheld- en smaadbrieven 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 lezersbrief,
IS niet noodzakelijk deze van
Het

TGV, JAMAAR...
BIJ deze wil ik een veeg uit de pan geven aan de WIJ-redaktie Hoe is het mogelijk een titel als, ,TGV, ja maar '' te
publiceren als vele afdelingen uit het
Leuvense en de Kempen reeds in '85
duidelijk aktie hebben gevoerd en
standpunten ingenomen hebben die
niets heel laten van dit prestigieuze proj e k t ' Een orojekt dat trouw/ens weer
eens een grote aanslag betekent op ons
leefmidden, onrendabel is en qua openbaar vervoer (sociale funktie) een dikke nul is Of zoals ons moeder het zei
Waarom is er een trein nodig tussen Parijs en Keulen als je er met kunt opstappen ,,bij ons"'
K.D., Wijgmaal

SERV WEER VERHUISD
De Sociaal-Ekonomische Raad van
Vlaanderen gaat weer op reis Mn 1976
van de Hertogstraat in Brussel naar de
Keyserlei te Antwerpen Nu opnieuw
naar Brussel Dit betekent alleen dat de
leidende ekonomische en politieke kringen in Vlaanderen met weten wat ze willen' Decentralisatie, dekoncentratie,
dekongestie en ontvetting van Brussel
klonk het tot voor enkele jaren Nu moet
Brussel weer groter worden' In 1966

redaktiekomitee

klonk het
,,Laat Leuven-Frans
naar Brussel komen en laat LeuvenVlaams ook naar Brussel komen "
Men wilde vergeten dat het Luikse kamerlid, Phlippart in 1947 zijn wetsvoorstel indiende om de grote ondernemingen op te leggen hun administratieve zetel te plaatsen bij hun grootste
uitbatingszetel Philippart haalde de
meerderheid in de Kamer in 1952, maar
nooit in de Senaat Als men later naar
onafhankelijkheid van Vlaanderen wil
kan men met meer, want in 1976 was
het enige tegenargument tegen decentralisatie Vlaanderen zit vastgeweven
aan Brussel Men maakt het weefsel nu
nog hechter Het zal nog moeilijk te ontwarren zijn Uit het geheel blijkt dat een
aantal Vlaamse vooraanstaanden zich
hebben laten ompraten door het Hof, de
holdings en andere behoudende unitaire Brusselse machten o a de Kerk, om
de Vlaamse beweging 180° te doen
draaien ten voordele van Brussel en de
unitaire staat (zoals ,,Dit is Belgisch",
hoewel het voor 70 % Vlaams is)

duidelijk van een Onafhankelijke Staat
Vlaanderen' Om gemakkelijk te kunnen rechtsomkeer maken ' De Vlaamse beweging is weer voor vele jaren
,,Verbrusselt" Als Bruggeling durf ik
zeggen dat alle Hollanders Den Haag
het grootste dorp van Europa vinden en
dat ik Antwerpen veel sympathieker
dan Brussel vind, met veel meer sfeer

Komt er dan over 10 jaar weer een
,,beweging" van Brussel w e g ' Dit is
geen bewijs van een lijn in het Vlaams
beleid In persoonlijke gesprekken zeggen Vlaamse leiders te streven naar
,,Een vaderland, een natie, de grootste
mogelijke zelfstandigheid voor de Vlamingen" Waarom spreken ze dan met

— Is de overheersing door het Franstalige België zoals we die gekend hebben
met te vergelijken met de overheersing
door blank Zuid-Afnka Ook toen werd
gezegd dat de Vlamingen alleen goed
waren om te werken o a inde Waalse
koolmijnen en bij de seizoenarbeid in
Frankrijk

R.d.N., Nijlen

DUBBELZINNIGHEID
Ik betreur eens te meer de dubbelzinnige houding van het IJzerbedevaartkomiteeivm Zuid-Afnka Men zingt het
lied van Zuid-Afnka en vindt dat een
tekstje in de brochure over ,kulturele
banden" een voldoende verklaring
heeft
Waar blijft de veroordeling van het
apartheidsregime door de voorzitter of
telt het volkerenrecht alleen als het over
Vlaanderen gaat'

^ ^ lepel & vork...
KOFFIEBRANDERIJ
SANO

Nieuwelaan 47
1860 Meise -02-2697045

Kom eens bij ons!

Emiel W i t m a n s s t r a a t 36
Schaarbeek
Tel 0 2 - 7 3 4 5 6 0 9
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis'

Gesloten van 14 t.e.m. 30 juli
Doitmonder Thier-Bran-hoven
Tervuursev 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
Grote parkeerterreinen zelen vrij voor
feesten banketten e e Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van t vat
Levende Water Tonissteiner Sprudal
goed en goedkoop eten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerio Weslerio
Tel 014-544007

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomi|S

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091 67 57 12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Hoe wil men jongeren die van thuis
uit over de Vlaamse Beweging nooit iets
gehoord hebben, nog warm maken
voor een IJzerbedevaart, voor de
Vlaamse Beweging als men over ZuidAfnka zo dubbelzinnig blijft d o e n '
Als sekretaris Koen Baert zegt ,,We
zingen het Wilhelmus en het Zuidafrikaans volkslied alleen om onze kulturele verbondenheid uit te drukken maar
we bemoeien ons met met de binnenlandse politiek van die landen" dan is
dat op zijn zachtst gezegd erg dubieus
Hoe wil je in Nederland nog enig begnp krijgen voor een gebeuren als de
IJzerbedevaart als men zo iets leest of
hoort'
Tussen haakjes Zo konsekwent is
men dan toch ook weer met als men een
spreker uit Frans-Vlaanderen aan het
woord laat die zich (en terecht) fel afzet
tegen de politiek gevoerd door de Franse regenng Is dat dan geen bemoeiing
met de binnenlandse politiek van een
land'
Een IJzerbedevaart zonder dubbelzinnigheden (noch m de straten, noch
in de toespraken, noch in de zang van
de nationale liederen), dat is mijn vunge wens'
R.R., Diest

terug het kasteel van Wijnendale de
plaats die de geschiedenis zou maken
toen koning Leopold er in de meidagen
van 40 de overgave van het Belgisch
leger ondertekende
Zo moet ook de steller van het artikel
inzien dat wij hier reeds een stukje geschiedenis achter ons liggen hebben
J.G., Torhout

RODE DUIVELS
Dat de gehate trikolore vaandels ter
gelegenheid van de Mundial nog eens
van onder het stof zijn gehaald, is met
zo verwonderlijk Men identificeert zich
nu eenmaal graag met wie sukses heeft
en voorlopig treden de Vlaamse voetbalduivels nog onder Belgische kleuren
aan
Maar dat wil nog met zeggen dat de
Vlamingen zich ook herkennen in het
politiek verband dat België is De Belgische staatsvorm faalt reeds 156 jaar
lang en onafgebroken Waar de Rode
Duivels internationaal prestige hebben
opgebouwd, is de Belgische politiek
een voorbeeld van wanbeleid, favoritisme en korruptie Tenwijl de voetballers van de nationale ploeg de buit eerlijk delen, wordt Wallonië op politiek en
ekonomisch vlak sistematisch bevoordeeld
De geestdrift na twee gewonnen
voetbalmatchen, zeg géén domper op
het Vlaams ontvoogdinsstreven
M.A., O.L.V.-Waver

SPONTAAN APPLAUS
Vlaams-Nationaal
Weekblad

Elke reporter legt bij zijn verslaggeving persoonlijke aksenten en inzichten
in zijn tekst Dit mag geen alibi zijn om
onvolledige of onjuiste informatie te geven En dit heeft Pvdd wel gedaan in zijn
verslag van de IJzerbedevaart (WIJ van
3 juli 11), meer bepaald in de alinea over
,,De Stem"
HIJ had vb kunnen vermelden dat de
in WIJ aangehaalde tekst de enige
bindtekst was uit de programmabrochure die met werd voorgelezen
Daarenboven, het volkslied van ZuidAfrika werd door de meesten overtuigend meegezongen Daarna volgde
een spontaan applaus van vele duizenden aanwezigen Het is hiermee dat het
komitee wel degelijk rekening moet
houden
Ik denk dat dit meer de werkelijkheid
weergeeft dan te zeggen ,,Een deel
van de aanwezigen, waaronder politici, zong met mee" En welke politici waren dat d a n '
W.A., Heist o/d Berg
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GI-OBE

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat

Pubiiciteitschef:

Sta mij toe even een reaktie te geven
op het artikel ,,Torhout-Werchter", in
WIJ van 3 juh II
Zoals iedereen reeds wist ligt Werchter in Brabant en Torhout mèèr in WestVlaanderen Toch had Torhout T/W met
nodig om in kaart gebracht te worden,
zoals uw alleswetende redakteur meent
te moeten insinueren Even zijn geheugen opfrissen als dat kan
Het kasteel van Wijnendale was
reeds in de 13e-14e eeuw het verblijf
van de Heren van Vlaanderen Verder
kan ik ook melden dat Torhout in het begin van deze eeuw tot in de nabunge
landen bekend en beroemd was om zijn
jaarlijkse paardemarkt ter gelegenheid
van ,,StPietersFeeste" Laterwasdan

Tel 217 91 53
Waar

Vlamingen

thuis zijn
m "t h a r t j e

17JULi1986

van Brussel

BROOD -

de h Karel Severs, tel 02219 49 30, toestel 19 ('s voormiddags) of privé, Alsembergsesteenweg 41b, 1512 Dworp
Tel 02-380 04 78

Studentenkamers
D Enkele studentenkamers zijn nog
vrij voor het academiejaar 85-86 in de
gebouwen van het Vlaams centrum
West-Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk Telefonisch kontakt opnemen tijdens de
kantooruren 056/22 56 98 en buiten
de kantooruren bij Jef Piepers, VU-gemeenteraadslid, tel 056/35 48 64
Niet tussen 1 en 15 augst

BANKETBAKKERIJ -

LASAT Sedert

DOOPSUIKER

Tel. 521.14.40

1910

JAN PAUWELS-DE

BRAUWER

Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 4 2 3 2 4 6
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur - Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie
, . ,,

1

Verantw. uitgever:
Vic Anciaux,
Barnkadenplein 12,
1000 Brussel
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GELEGENHEIDSGEBAK

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

-4Mj
Vandemeulebroucke:
Nederland
ontgoochelt

Gemiste
kans
Tijdens het voorbije lialf jaar
trad Nederland op als voorzitter
van de Europese instellingen.
VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke bestempelt dit
Nederlandse voorzitterschap als
een gemiste kans.
De Europese Politieke Samenwerking devalueerde in de praktijk tot een praatklub van wellicht
goedmenende maar onmachtige
eminenties. Waar bleef Europa
bij de ramp in Tsjernobyl? Waar
was het Europese antwoord in de
Libische kwestie en waarom
kwam er geen duidelijke Europees standpunt omtrent de noodtoestand in Zuid-Afrika? Ook op
het vlak van de institutionele hervorming werd geen enkele stap
vooruit gezet.
Vandemeulebroucke heeft begrip voor „verzachtende omstandigheden": in dit halfjaar werden
immers gemeentelijke en parlementsverkiezingen gehouden in
Nederland. Maar meteen wordt
hierdoor in de praktijk het voorbeeld gegeven dat het met de
Europese konstruktie zo niet verder kan. De wetgevende macht
eksklusief voorbehouden aan de
Raad is vernietigend voor de Europese toekomst.
„Nederland heeft in de gehele
wereld een zeer hoog moreel gezag.", schrijft de VU-er, „Des te
meer is het te betreuren dat het
dit gezag niet heeft kunnen aksentueren in de Europese dimensie van het voorzitterschap."

Militaire
hulp

met de beschuldigende vinger
uitsluitend in de richting van defensieminister De Donnéa gewezen. Maar toen deze eksellentie
terug in het land was, bleek dat
niet hij alleen verantwoordelijk
was voor deze onzalige beslissing.
Niemand minder dan onze goede vriend Leo Tindemans zou ook
op de hoogte zijn geweest van
deze weinig humanitaire „gift"en
zijn kristen-demokratische spitsbroeder Martens zou al evenzeer
van het handeltje afgeweten hebben. Niettemin blijft Tindemans
met een uitgestreken gezicht beweren dat hij niks te maken heeft
met heel deze kwestie. Voor het
oog van de massa eist deze gebuisde premier zelfs een verklaring van De Donnéa.
Zoals met zovele andere duistere zaken waarin de nv Belgique
betrokken is, zullen we ook deze
keer wel niet de ware toedracht te
weten komen. Feit blijft dat er
ondanks de vermindering met
liefst 800 miljoen frank op het
departement
ontwikkelingssamenwerking toch maar weer 10
keer 10 miljoen frank meer naar
,,wapen-hulp" gaat... Mede dankzij de Christelijke Volkspartij.

Tindemans
weet
van niets

Konfederaal
„De enige gezonde basis waarop de Staat, in respekt voor eenieders eigenheid kan bestaan, is

DEZE
>NEEK
,,Brussel, ge hebt mijn hert
gestolen". Ik weet dat*deze
liefdesverklaring uit een oud
Brussels liedje, waarmee Jef
Burm Vlaanderen rondtrekt, niet
goed ligt in de mond van vele
Vlamingen. Er werd trouwens
deze week in het Parlement een
spektakel opgevoerd dat heel
wat belangrijker lijkt dan de
11-juli-viering op de Grote Markt
van Brussel. En toch laat ik
vandaag de komedie van de
Wetstraat en de ruzie tussen
Kamer en Senaat ter zijde
liggen. Zij zijn overigens maar
één van de uitwendige tekens
van het gerommel in de
regering. We zullen in de
komende vakantieweken en
zeker in september nog genoeg
te maken hebben met de
schaamteloze arrogantie van de
macht, die haar voeten veegt
aan de normale parlementaire
spelregels om haar interne
onenigheid te verdoezelen. Het
touwtrekken tussen de partners
van de meerderheid, de immer
herhaalde Waalse chantage
zowel van een onbekwame
Damseaux als van de
intelligente Maystadt en de
Donnéa, de vele wolfijzers en
schietgeweren onder de voeten
van Martens, zullen meer en
meer bloot komen liggen. Zal
Wilfried ingrijpen of zal de
ontploffing volgen? Over dit
alles zal in de eerstvolgende tijd
nog menig woordje kunnen
gezegd en geschreven worden.
Vandaag schrijf ik over
Brussel. Het laatste bolwerk van
de franstalige pretentie. De
overblijvende vluchtheuvel van
het centralistisch en bijgevolg
vervlakkend en verdrukkend
unitarisme. De kroes waarin

DjTjgr

men halstarrig verschillende
kuituren wil versmelten tot één,
alom zaligmakende francité.
Tegen beter weten in. Brussel,
de trotse stad van het
hertogdom Brabant. De stad
met een eeuwenoud
Zuid-Nederlands patrimonium,
dat men niet heeft kunnen
wegvegen. De stad, waar de
Vlaamse aanwezigheid zich
weer opwerkt. Waar de Vlaming
terug zijn kop opsteekt. Fier als
een vrije burger. Ondanks alle
miskenning en minachting.
Onze hoofdstad.
Op 11 juli, de feestdag van
het Vlaamse volk, wapperde de
leeuwenvlag aan het stadhuis
van Brussel. Voor de eerste
keer in de geschiedenis. Met
uitzondering van de
oorlogsjaren. Zo meen ik toch.
Graag wordt Ik verbeterd als ik
het mis voor heb. Misschien
vinden sommigen dit feit
onbelangrijk. Ik niet. Voor mij
kreeg Brussel door die
leeuwenvlag een andere
betekenis. Het simbool van ons
volk beheerste op 11 juli de
wereldberoemde Grote Markt.
Aan het Brussels stadhuis
klauwde dezelfde leeuw als te
Brugge, Antwerpen, Gent,
Hasselt en al de Vlaamse
gemeenten. Geen overtuigender
bewijs van de verbondenheid
van Brussel met Vlaanderen
kon geleverd worden. Op 11 juli
1986 was Brussel, ook in zijn
uitwendige tekens, een
integrerend deel van
Vlaanderen.

HET NIEUWS

de konfederale. Een Staat omgebouwd met twee gemeenschappen die de volheid van bevoegdheid hebben, en overeenkomen
een deel van hun bevoegdheden
op het nationale vlak te plaatsen
en een omkeerbaar solidariteitsmekanisme op gang te brengen "
Deze uitspraak komt van SP-kamerlid Luc Van den Bossche tijdens een 11-juli-toespraak.

In Voeren zat het er weer bovenarms op. Toen VU-mandatanssen op
11 juli ter plekke gingen kontroleren of de leeuwevlag wel degelijk aan
het gemeentehuis hing, werden zij op bevel van burgemeester-bendeleider Happart hardhandig/ aangepakt door de massaal aanwezige
rijkswacht. Onder hen bevonden zich ook de kamerleden Johan
Sauwens en Luk Vanhorenbeek Op ongeveer datzelfde ogenblik
stapte minister van binnenlandse zaken Nothomb schaamteloos de
Gotische zaal van het Brusselse stadhuis binnen om deel te nemen
aan de Guldensporen-receptie . (Foto: Fik)

Van den Bossche benadrukte
dat een konsensus tussen de beide gemeenschappen noodzakelijk IS; zo'n konsensus kan echter
pas tot stand komen wanneer
elke gemeenschap zelf haar toekomst kan bepalen en er financieel voor verantwoordelijk is. De
Gentse SP-er somde een reeks
bevoegdeidspakketten op die
nog aan de centrale staat zouden
moeten toevertrouwd, maar stelde dat het meeste gewicht bij de
gemeenschappen moet liggen.
Deze zienswijze klinkt hoogst
verrassend in socialistische krin-

Zoals voor heel de
staatsomvorming, is de Vlaamse
overwinning echter afhankelijk
van één grote voorwaarde.
Brussel is geen vijand van
Vlaanderen. Het is lang niet
verloren. Het moet herwonnen
worden. En dit kan. Als alle
Vlamingen een positieve
houding aannemen. Als de
eensgezinde wil blijkt van heel
de Vlaamse
volksvertegenwoordiging. Als
heel de Vlaamse Gemeenschap
zich losrukt uit de kleinheid en
bereid is hoger te mikken, tot in
de nok, tot het laatste
knooppunt, tot de uitgangsweg
naar de wereld. Tot Brussel, het
hart en de vuurtoren van onze
Nederlandse aard en kuituur.

Ik ben bovendien fier, omdat,
in alle bescheidenheid, deze
verwezenlijking, voor een
aanzienlijk deel, het gevolg is

A1ENSEN IN

Het gekibbel over de 100 miljoen fr. ekstra militaire hulp die
België aan Zaïre „schonk" blijft
voortduren. Aanvankelijk werd

van mijn volgehouden werking
als Vlaams gemeenteraadslid
van Brussel. Dat ik daarbij heb
moeten toegeven dat op
27 september, de officiële
feestdag van de Franse
gemeenschap, de Waalse haan
zal prijken op het stadhuis, doet
niets ter zake. Ik beschouw dit
als een onvermijdbare
overgangsformule. Omdat ik
zeker weet dat de
franssprekende Brusselaars zich
niet met Wallonië verbonden
voelen, zoals de Brusselse
Vlamingen met Vlaanderen. De
Brusselse magistraat zal op
27 september meer protesten
ontvangen dan op 11 juli.
Stilaan maar zeker zullen wij
het pleit winnen.

gen. Onder impuls van enkele
jonge Turken is de SP zich weliswaar de voorbije jaren iets
Vlaamsgezinder gaan profileren,
maar een socialistisch pleidooi
voor konfederalisme is kompleet
nieuw. Het blijft natuurlijk zeer de
vraag hoeveel steun Van den
Bossche in eigen rangen zal vinden voor zijn zinvolle ideeën
De naam van Van den Bossche
werd trouwens al eens gefluisterd
om de wegdeemsterende Van
Miert als voorzitter te vervangen.
Maar de virulente en belangrijke
kliek van verstokte unitaristen
binnen de socialistische groep
(partij, mutualiteit en vakbond)
zullen nu ongetwijfeld alles in het
werk stellen om de opmars van
deze 39-jarige parlementair te
verhinderen.

Vic ANCIAUX

Vlaams-nationale feestdag de rit
van de dag in de Franse Toer te
winnen. Hij ging daarin drie andere Vlamingen vooraf. Zelfs op de
Franse nationale feestdag (14
juli) won een Vlaming de rit: Rudy
Dhaenens haalde het in de sprint
van de Nederander Hermans.
De glorieuze tijd van de grote
,,Flandriens" mag dan al verleden tijd zijn, de Vlamingen blijven
op sportief gebied tot de grootsten van de wereld behoren. Dit
bleek recentelijk op de voorbije
mundial, maar voorts zijn er het
roeien, de judo, het motorcrossen, enz. waarin de Vlamingen
schitteren.
Het is alleen maar doodjammer
dat deze sportlui telkens onder de
Belgische vlag moeten aantreden, en nooit hun ware nationale
kleuren kunnen verdedigen.

Tot in de Toer
De Vlaamse renner Eddy Planckaert presteerde het om op de

.^

^ Planckaert
ƒ op 11 juli
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,,Guldensporenvieringen houden en delegaties sturen naar
Diksmuide die de Volicsunie
groen doen lachen, is evenwel
niet voldoende. (...) Daarom
wacht de partij een enorme uitdaging: in de komende maanden
wezenlijk vooruitgang forceren
op communautair vlak. Zoniet zal
de CVP-aanwezigheid op de IJzervlaktein 1987 door weinigen
nog gewaardeerd worden.
(CVP-jongerenvoorzitter Jaak Lambrecht in ZEG)

Om ter
„Vlaamst"...
Vorige week ontpopte iedereen
die zichzelf belangrijk acht tot
Vlaamse voorvechter. Politici, verenigingen en drukkingsgroepen
van alle kleuren publiceerden hun
11-juli-boodschap. De één al krachtiger dan de ander.
Zelfs fervente unitaristen riepen
op tot Vlaamse frontvorming en
eisten meer middelen en bevoegdheden voor de gemeenschappen.
In Brugge bv. mochten wij het beleven dat burgemeester Frank Van
Acker, bepaald geen nationalist,
opriep tot een nieuwe staatshervorming in federale zin. Ook PVVwoordvoerders leken plots gedreven door het heilige Vlaamse vuur
en vooral de CVP-tenoren uit alle
windstreken lieten Vlaamse kreten
horen.
Op zich is het natuurlijk verheugend dat steeds meer verantwoordelijken eisen dat er werk wordt gemaakt van een doorgedreven federalizering. Hamvraag blijft uiteraard wat al deze bekeerlingen van
hun woorden menen en vooral of zij
hun duur gezworen eden in daden
zullen omzetten. We hebben het
immers al zo vaak meegemaakt dat
er op en rond de vele al of niet offi-

ciële
Guldensporenvienngen
prachtige verklaringen worden afgelegd, die weliswaar biezonder
vlug vergeten worden tijdens de
volgende dagen van het jaar.

...op 11 juli
Opvallend waren verder de talrijke leeuwevlaggen dat op 11 juli
overal wapperden. Bijna alle openbare gebouwen en de meeste bankinstellingen sierden hun gevels
met de ,,officièle" vlag (met rode
tong en klauwtjes). Maar ook de
echte vlag van de Vlaamse Beweging (uitsluitend zwart en geel) hing
op meer plaatsen dan voorheen.
Steeds meer mensen durven het
schijnbaar aan hun Vlaamse overtuiging tentoon te spreiden. Gelukkig maar.
De betekenis echter van deze
vlag en de kennis van de historische feiten zijn er nochtans niet op
vooruit gegaan. Uit kontakten met
vooral jongeren blijkt dat weinigen
het precieze verhaal kunnen vertellen, met uitzondering van hen die
vrijdagavond naar de film ,,De
Leeuw van Vlaanderen" keken. Alhoewel dit nou niet de beste vertolking kan genoemd worden van deze belangrijke gebeurtenis. Hugo
Claus is ongetwijfeld een groot
schrijver, maar van films regisseren heeft hij geen kaas gegeten.
De realisatie van het VU-voorstel
tot henwaardering van het geschiedenisonderwijs met de verplichting
van een lessenpakket over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging is meer dan dringend. Waarop
wacht onderwijsminister Coens —
die al evenmin naliet Vlaams te
doen in zijn thuisgemeente — om
daar werk van te maken? Iemand
die geen geschiedenis kent is immers als een stadsjongen die denkt
dat eieren in de supermarkt gemaakt worden...

Vele duizenden Vlamingen kwamen vrijdagavond naar Brussel voorde ondertussen klassiek geworden Guldensporenviering op de Grote Markt. Onder druk van VU-voorzitter Via Anciaux wapperde de leeuwevlag voor
het eerst aan het stadhuis van Vlaanderens hoofdstad. De BRT verzorgde diezelfde avond nog een samenvatting, maar ook onze VNOS-uitzending van morgen vrijdag om 19.15 u. brengt hiervan een reportage.
(foto: studio Oann)

Twee CVP-prestigeprojekten
stierven de voorbije dagen een
roemloze dood. Vooreerst werd
beslist de groots opgezette ,,VIAnders-beurs" van de zg.,,zachte
sektor" voor onbepaalde tijd van
de agenda af te voeren. Dit dure
paradepaardje van CVP-senator
Hugo Weckx werd door een gebrek
aan steun en medewerking — een
gevolg van het niet-pluralistisch karakter van het hele opzet — eenvoudigweg geschrapt. Wel is men
van plan nog een reeks studiedagen organiseren onder deze benaming te organiseren.

verwezen. Dit fameuze centrum
werd indertijd door premier l\/lartens in het leven geroepen om een
nieuwe en overigens onafwendbare staatshervorming voor te bereiden. In werkelijkheid was dit noch
min noch meer een ijskast waarin
alle Vlaamse eisen gepropt werden. CVP-voorzitter Swaelen erkende vorige week dat dit studiecentrum voor hem niet langer het
forum bij uitstek is om de staatsomvorming te begeleiden. Hiermee
gaat Swaelen in op de vraag van
Vic Anciaux, die in Bellegem benadrukte dat de enige plaats om deze gesprekken te voeren het parlement is en blijft.

Een ander stukje CVP-speelgoed, het zg.,.Studiecentrum voor
de Hervorming van de Staat", werd
al evenzeer naar de prullenmand

Europese
Stichting voor...

Opgedoekt

Kernvrij
HEO
KELCHTERMANS
("Peer 27 juni 1943) mag
dan al
Volksvertegenwoordiger zijn en Gemeenschapsminister voor Onderwijs
en Vorming. Als burgemeester
van Peer zou hij beter in het Huis
van Afgevaardigden van de Verenigde Staten van Amerika zetelen. Dan zou hij tenminste weten,
wat er in zijn gemeente omgaat.
Want wat blijkt?
Wanneer
Theo Kelchtermans zich na zware dagtaak naar huis laat voeren,
dan heten de Limburgers hem bij
wijze van begroetingsbord welkom aan de rand van hun provincie. Aan de rand van zijn bloedeigen gemeente wordt de volksvertegenwoordiger-gemeenschapsminister-burgemeester
ontvangen op de mededeling dat
„Peer kernvrije gemeente" is.
Een mededeling die overigens
zowat van hemzelf moet stammen, daar hij sinds 1976 eerst als
schepen en later als burgemeester met het reilen en zeilen
van Peer in de allerhoogste mate betrokken is.

T

Betrokken wès! Want van wat
er omgaat In Peer, en meer in het
bijzonder in de Peerse deelgemeente Kleine-Brogel, weet hij
bij wijze van spreken minder dan
J.R. in Dallas. Terwijl Kelchtermans nog altijd bij de vrome
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overtuiging leefde dat Peer een
kernvrije gemeente is, wisten de
leden van de subkommissie van
Defensie in het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden al dat
er in Kleine-Brogel atoombommen zijn opgeslagen.
Sinds
1962, naar verluidt uit VS-bron.
Aangevoerd en
gestockeerd
door het Detachment 0600, 6th
Tactical Depot Squadron. Bewaakt en onderhouden de dag
van vandaag door het 7361 th Munition Support Squadron.
Je mag dan al burgemeester
wezen van Peer (,,kernvrije gemeente") en krachtens je sjerp
de allerlaatste kroeg binnen je
ambtsterrein kennen, je blijft er
het raden naar hebben wat de
boys van overthere in je gemeentebossen eigenlijk uitvoeren en
welk schiettuig ze bij zich hebben. De achtbare vertegenwoor-

diger van Oklahoma in het Huis
van Afgevaardigden weet beter
dan jijzelf, wat er in Peer (,, kernvrije gemeente")
opgeslagen
wordt en in petto gehouden.
Trouwens, waarom zou Theo
Kelchtermans moeten weten of
er al dan niet atoombommen liggen in Kleine-Brogel ? De Amerikanen weten het. De Russen weten het, door hun satellieten of
spionnen. Als de Russen en de
Amerikanen het weten, volstaat
dat ruimschoots. De atoomoorlog is met name hun bussiness.
Wijzelf leveren hoogstens het
slachtveld. En de slachtoffers.
,,Wat niet weet, nietdeert". Zo
luidt een aloude Vlaamse volkswijsheid. Aangezien Kelchtermans officieel niet geacht wordt
te weten dat er atoombommen
liggen binnen zijn ambtsbereik,
moet de aanwezigheid ervan
hem ook niet deren.
Dus hoeft hij de bordjes,, Peer
kernvrije gemeente'' niet te verwijderen.
Overigens. Als het ooit ernst
wordt, dan stijgen de F-16 mét
hun atoombommen op om binnen luttele tijd het grondgebied
van Peer verlaten te hebben.
Waarna de gemeente alvast enkele sekonden kernvrij zal zijn.
Tot de eerste SS-20 neerkomt.

Eén van de allerbelangrijkste
problemen inzake de onveiligheid
van Europa is het wederzijds wantrouwen van de twee grootmachten
ten aanzien van eikaars doelstellingen. Meer samenwerking tussen
de twee delen van Europa zou dan
ook het voornaamste doel moeten
zijn bij pogingen die gericht zijn op
het bereiken van meer veiligheid in
Europa. Deze gedachte vormde
voor de beide VU-Europarlementsleden de basis van een voostel tot
oprichting van een Europees instituut voor de studie van OostEuropa. Vorige vrijdag keurde het
Europees Parlement dit voorstel
goed!
De volksnationalisten wezen er
terecht op dat, ofschoon de EGlanden en de Oosteuropese landen
sinds Jalta tot twee verschillende
en mekaar genadeloos bekonkurrerende politieke blokken behoren,
zij toch een duidelijk gemeenschappelijke kulturele en historische identiteit bezitten. Eeuwenlang waren zij onderling verbonden. Alles dient in het werk gesteld
om, konform aan de geest van de
Helsinki-konferentie, de scheiding
tussen de Europese volkeren te
overbaiggen en een dynamiek van
verstandhouding te ontwikkelen.
Ondenwijs en onderzoek kunnen
daarbij een belangrijke rol spelen.

...Studie van
Oost-Europa
In vergelijking met de VSA is de
kennis van de Westeuropeanen
over Oost-Europa beschamend.
Het ontbreekt de EG aan middelen
en koördinatie om terzake baanbrekend werk te verrichten.

Het vu-initiatief werd dan ook
positief onthaald, niet in het minst
omdat de uitgestippelde krachtlijnen als realistisch werden geëvalueerd. Verslaggever Pelikan nam
de VU-tekst in grote lijnen over.
Als eerste stap pleit hij voor de instelling van een Europese stichting
voor Oost-Europa, dat tot zijn voornaamste taak het verzamelen van
informatie heeft op het gebied van
de Sovjet-Unie en Oost-Europa.
Tegelijk moet deze instelling de onderzoeksplannen en het -beleid
van de verschillende betrokken instituten en nationale instanties
koördineren. Alleen betere en
meer toegankelijke informatie over
alle uniefs en instellingen in de EG
heen, kan leiden tot een beter begrip tussen Oost en West.
Bouwen aan vrede is meer dan
zich verzetten tegen kernraketten,
is meer dan praten over ontwapening, maar is ijveren voor dialoog
en verstandhouding.

Schapeviees
besmet?
Volgens de Bond Beter
Leefmilieu-Vlaanderen (BBL) voerde België tijdens de periode van 3
mei tot 21 juni vele tonnen radioaktief besmet schapeviees in vanuit de besmette regio's NorthWales en Cumbria (GrootBrittannië).
Om hoeveel ton het precies gaat
kan niemand meedelen. De bevoegde diensten van het ministerie
beperken zich tot het nemen van
steekproeven bij groothandelaars
en daar zijn geen positieve gevallen bekend. Er werd evenwel geen
systematische kontrole uitgeoefend aan de grens op het ingevoerde vlees. Voor de Belgische overheid is er eens te meer niks aan de
hand, alhoewel er volgens de BBL
aanduidingen zijn dat deze zaak op
hoog niveau we degelijk ernstig
wordt genomen.
De BBL vindt deze gang van zaken onaanvaardbaar en vraagt dat
de gegevens over radio-aktiviteit in
het milieu en in de voeding nu eens
eindelijk openbaar worden gemaakt. Voorts wordt een systematische kontrole geëist op voedingswaren uit landen met problemen inzake nukleaire besmetting en wil
men dat er bij de opmaak van rampenplannen ook aandacht wordt
besteed aan het probleem van de
voedingswaren.
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Het advies van de Nationale Arbeidsraad

Meer flexibiliteit
in de arbeidsduur
Voor het eerst heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR)
een eenparig gunstig advies uitgebracht inzal<e de invoering van nieuwe arbeidsorganisatievormen binnen
de ondernemingen. Deze eenparigheid werd bereil<t
nadat de werl<geversafgevaardigden de rol van de sindikale organisaties erkende bij het vastleggen van deze nieuwe arbeidsorganisatie die daarenboven als
eerste doel moeten hebben de werkgelegenheid te bevorderen.
p basis van een nieuwe wet
kan in alle gevallen voorzien worden in zondagwerk, werk op feestdagen, nachtwerk voor mannen, arbeidsduur
boven de 8 uur per dag en 40 uur
per week voor zover een dagelijkse arbeidsduur van 12 uur niet
wordt overschreden en er een wekelijkse limiet wordt gesteld.

O

Deze bepalingen zijn volledig in
tegenspraak met de bestaande wet
op de arbeid van 16 maart 1971
waarbij hogernoemde mogelijkheden zeer beperkt werden gehouden.

Zondagwerk
Artikel 11 van hogergenoemde
wet verbiedt het zondagwerk en
van deze regel kan enkel afgeweken in enkele preciese gevallen
vastgelegd bij Koninklijk Besluit.
Art. 12 laat zondagwerk toe voor bepaalde aktiviteiten die niet op een
andere weekdag kunnen doorgaan. Het zondagwerk was dus beperkt mogelijk en bleef ook ruim in
voege in de Horecasektor, depan-

nagediensten, reisagentschappen,
benzinestations, transport enz...
Door de nieuwe wet zal het zondagwerk overal kunnen ingevoerd
worden in alle sektoren en alle ondernemingen behalve diegene die
door de wet worden uitgesloten.
Hierdoor wordt het dus mogelijk in
de ondernemingen een dagelijkse
arbeidsduur in te voeren van maximum 12 uur, ploegenarbeid te organiseren in een kontinu of diskontinu sisteem enz.
In de huidige wetgeving werd
voorzien dat zondagwerk recht gaf
op een kompensatiedag in de daaropvolgende week. Dit principe blijft
in de nieuwe wet behouden met dit
verschil dat de kompensatie later
kan genomen worden overeenkomstig de nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomst (CAO) die nog
moet getroffen worden.

Werken tijdens
feestdagen
Art.4 van de wet van 4 januari
1974 voorziet dat een arbeider vrij-

af moet hebben op de 10 vastgelegde feestdagen per jaar. De nieuwe wet voorziet dat in alle sektoren
en alle ondernemingen kan gewerkt worden op de feestdagen.
Wel zullen de werknemers een
kompensatiedag krijgen indien ze
op een feestdag worden tewerkgesteld.
De werknemers die op feestdagen tewerkgesteld worden in het
kader van de nieuwe wet zullen wel
het recht behouden op een vergoeding eigen aan de feestdagen.

Nachtwerk en
werkdag van 12 uur
Behoudens de uitzonderingen
voorzien in art.26 en 37 van de wet
op de arbeid is nachtwerk in principe verboden.
De toekomstige wet zal de algemene invoering van het nachtwerk
voor mannen mogelijk maken.
De achturendag evenals de 40urenweek werden ingevoerd op 16
maart 1971, uitzonderingen werden voorzien voor bizondere gevallen. De nieuwe wet voorziet dat in
alle sektoren en alle ondernemingen een werkdag van 12 uur kan
worden ingevoerd en het maximum aantal werkuren per week is
nog niet vastgelegd.
Wanneer het werk wordt gepresteerd binnen de overeengekomen grenzen en met een maximum van 12 uur per dag zal er
geen aanleiding meer zijn tot het
betalen van overuren wanneer een
arbeider meer dan 8 uur per dag
heeft gepresteerd. Konkreet kan
een onderneming volgens de nieu-

we wet een regime invoeren van 3
dagen van 12 uur per dag hetgeen
onmogelijk was in het kader van de
bestaande wet van 16 maart 1971.

Uitzonderingen
De nieuwe wet en kollektieve arbeidsovereenkomst afgesloten in
de Nationale Arbeidsraad, zullen
van toepassing zijn op de totaliteit
van de privé-sektor met uitzondering van vijf paritaire kommissies.
— handel in voeding met uitzondering van de arbeiders in de groothandel van de voedingsindustrie.
— kleinhandel
— warenhuizen voor voeding en
hun bijhuizen
— ondernemingen in de sektor
van de verkoop aan de kleinhandel
— grootwarenhuizen.
De uitzonderingen betreffen dus
het geheel van dedistributiesektor,
zij blijven ondenworpen aan de
bestaande wet.

Konsekwenties
Deze nieuwe wet zal belangrijke
gevolgen hebben op verschillende
andere wetten in verband met de
arbeidsreglementering en de werkloosheid. Het begrip ,,dag" met of
zonder behoud van loon zal immers totaal verschillend zijn in het
nieuwe regime.
Men kan zich moeilijk indenken
dat een werkdag van 8 uur dezelfde waarde heeft als een werkdag
van 12 uur. Omdat het begrip werkdag veelvuldig voorkomt in de wetgeving o.m. in verband met het
klein verlet, het aantal dagen dat
moet gewerkt worden vooraleer
toegelaten te worden tot de werkloosheid, de ziekteverzekering,
enz...
De positieve aspekten die deze
nieuwe wet vertoont mag de sociale dimensie niet doen vergeten.
De goedkeuring van de Nationale
Arbeidsraad zal dan ook nog aanleiding geven tot talrijke diskussies
in Kamer en Senaat vooraleer de
nieuwe wet in werking kan treden.
André Geens
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mÊ Sinds vorige week kan men
het kanaal niet meer oversteken
met dein zakenkringenberuchfe vliegschuit die tussen
Oostende en Londen vloog. Meteen bestaat er nu na bijna 30
jaar geen luchtverbinding meer
tussen Oostende en GrootBrittannië.
De dagelijkse Sabena-lijn
Luik-Oostende-Londen werd
UU geschrapt omdat de Waalse gewestraad niet langer bereid was
haar deel van het uitbatingsverlies te dragen. Vanuit Luik vlogen immers nauwelijks enkele
y y passagiers mee. Mits Iets meer
inventiviteit kon de lijn
Oostende-Londen daarentegen
ym rendabel gemaakt worden. Saae bena leek echter njn inspiratie
uu enkel toe te spitsen op het dekken van heteksploltatieverlies.
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a CHINESE
HERVORMINGEN
am China zet door met de hervorming van zijn sociaalekonomisch systeem. Daarbij
opteert men duidelijk voor het
introduceren van Westerse elementen. Aangezien deze evolutie in China vrij snel plaatsvindt,
loopt deze niet steeds van een
leien dakje.
Konkreet kan de invoering
iXi van kredietmechanismen aanworden. Terwijl betaI I I gehaald
ling in China vroeger hoofdzakelijk kontant vereist was, heeft
men voor enkele maanden het
systeem van de kredietverlening gelanceerd. Een netelig
gevolg daarvan was dat dit mechanisme onverwacht veel bijPMBE
val oogste, waardoor de producenten no nauwelijks over liquide middelen beschikken. De
producenten kunnen nu bijgevolg hun leveranciers niet meer
op korte termijn betalen, wat
dus tot een kettingreaktie leidt.
y p i Kortom, de Chinese ekonomie
zit vastgeroest bij gebrek aan
baargeld, wat niet zelden pro1 1 1 duktiestop tot gevolg heeft.
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Internationale impakt op Belgische staatsleningen

Goedkopere najaarslening?
name van d© goederen -~ de

De mat0 wmrin d& stmt zijn schuld kan dekkenprodükttetoename — nmi zelBm een lager t^mpo verwordt stmkbeMviö0d door de imernationah mom- den
loopt 0lt heet ovefverWtiIng
taire situatie, die wispelturig is. De besparingen
van de eHonomIe, vjat met indie de regering voorziet op het vfak van de ftatle gepaard gaat. Het bevan intlatle is nu julet
ffnanciering van haarschutden en de rente op diestrijden
do priortleit van de regeringen
schutd&n kunnen bijgevolg niet met grote zeker-van de ijelangrijkste Westers©
statorï, tnet vorschiïtonde
heid bevestigd worden.
E groepprestaties van
de Westerse^ «konó»
ws9§ft ilggen onöer ée
verwachtingen, Noch 'm d$
VS, rjoch io Jap^an, noch ïrt
Eufopa k&n mén van em opm^rk&ls|lc© s%fng van de eiconomisohe aktwtelt spreken,
S>st staat fïtet tos van d© houding van <fe respektieve regeringen,
Tifdenó <ie «etste maanden
v ^ 1986 daal<ten de rente»
vmtm nog aanzteftfijK in aöe
Westerse Sanden, öai^ode
rentevoet^rj $ttmutemf» zowel
de invsst^ringeo als de Kon»
sumptte. D$ ondernemers ztjo
m^er gsfl«f0 tot Investomn
i?}} iagdr0 r^ni&n, aaftgeatlen
<l0 fJnéncleffr»gsKost van <Je

D

iflvosterfftg dan \d<$^t Figt Oe
vertïmiköfs van hun kml zijr^
geneigd meer te konsumeren
bi} daiende Jntmstvoeten, aangezien enerzijds <ie Krediet*
vertening goedkoper is on anderzijds het sparen (virtueel)
minder aantreKkenjk Is,
Dalende rentevoetOR leiden
dus nofmalefwtjze tot een stijgende groei, D& överttotd kan
deze §foel echter afremmen
uit jntlatteoverwegingen,

Over-vêfWtting
Qestegeri vraag ton gevolge
van gedaalde intrest houdt
ool<: oon gevaar In. Ir wordt
imrrters nieer geld m d© ekonomie gobraotrt, ten?/i| de toe-

nuances wel te verstaan
Nu deze staten vrf] goede
resultaten geboolct iteOijen tn
de tjestriding van de inflatie
WfHen zo hmfeeKomenIntlatf©-peii verdediger». Dit betekent dat de Westerse staten
voor liet ogenbïik weigerachtig zijn tot vorlagtng van de
rente, ten Koste van de grootresultaten van de ekortomio.
Het Is duidetifk dat een rentedaling» toegestaan in één
staat, onmiddellijk een reaktle
van de overige staten teweeg
zou brengen. Geen enkele
Westerse staat wenst echter
nog de rol van groetstimulator
op zjch nemen. 0e verdere
rentedaling wordt nu dus al
een tweetal maar^don kunstmatig afgeremd

Deze afwactitende internationale- situatie heeft voor de
Öeigiscèe minister van ffnan*
oiên netelige gevolgen gehad.
H| Kon dè traditionelo voorjaarslening met uitbrengen
aan een voor de staat laag
genoeg tarief. De lenmg zou
pas voldoerKie sukses opgeleverd hebben indien de rente
llctlties hoger zou gelegen
hobfcion dan dezo van de vorige staatslening, Men had
daarentegen op een lager rentepeil gerekend
0(|gevolg besliste men de
traditionele voorjaarsfening
rtiot uit te geven en de tlnancieriogsbelwette van de staat
voodopig met voorschotten op
korte termijn te financieren.
De vooriiitzichton voor het
naiaar zijn gunstiger. Oe internationale rentedaling lijkt zich
dan tooh op Korte termijn te
kunnen doorzetten. Sijgevolg
zal de Belgische staat tn het
najaar een goedkopere lening
kunnen «Jtgeven, als deze tenminste nog voldoende vertrouwen geniet van het beleggerspubfiek
(f.a.)

UU
kU
I—

Eigenaardig gevolg van deze
kortstondige malaise is dat de
overheid meteen zijn monetair
systeem sterker aanpast. Het
gebrek aan geldmiddelen wordt
opgevangen door het invoeren
van obligaties. Voor het eerst
sinds de revolutie van 1949kunnen bepaalde kommerciële ondernemingen zich voortaan tot
de Chinese spaarder richten.
Zodoende kunnen deze ondernemingen hun gebrek aan werkingskapitaal opvangen. Eksperimenten in aandelenuitgiften
staan eveneens op til.

IXi
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^ Geen land van de EG ziet
zijn landbouwbevolking zo snel
achteruitboeren als België. Tot
dit besluit kwam het LandbouwEkonomisch Instituut in zijn studie „De Belgische landbouw In
Europees perspektief".
Op nauwelijks tien jaar tijd—
van 1974 tot '84 — daalde het
aantal landbouwers in ons land
met ruim een kwart. Overigens
vertegenwoordigt België een
steeds kleiner aandeel binnen
de totale produktie van de Gemeenschap. In '74 was dit nog
3,97%, tien jaar later rest nog
3,28%. Ter vergelijking: de Nederlandse produktie bedraagt
8,6% van het totaal.
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MTt
{eens !ii$$6n Karnêf en
^*
'Seftaat Met zij n fiskale
^programfna.wer op twee fron.fêft» opönbaar \n de kamerikömmissie en ptenaif In de
'Hoge Vergadering. Tegeti|kef«}d.
^ Een urHCum.
i 't Segoï) eigenltj k al met het
'toesp^eo van de j)rogramma'^et aan de Seflaal, de be§ro.^Ing am ös Kamer De ver,|fceerde koii^eltng was er.
laeen prc^rammawet zonder
Iregrotmg en omgekeerd. In
Jeiie hadden öelde Irjitiatieven
;«ls één g e ^ e l eerst door de
;ii^ksvertegenwoördó(ifig na'dfen door de se^aïoren awe"ten tmh&Ki^ worden. Het
IwantroiMsn h de reuring bel^fete er andws over.
¥ £ ^ hierö'^ de laatti^^^,
van ijefeJe sfeikken — 4éï
'jbegrotbg voor iSNiS en het *tói'
ffoetfe midden j o i — er? de
Jv«Éaritiesfe«', en alle in^re*
=^riMef waren aanwezig. Voorf
: al dan wanneer m eert ti'sdm-'
Ititftds' blad moet v®rnomen
^wordeit van de Eer$te mlriiS'
'ter, dat de late timing bewust
.geschiedde. Hevige sociale
;-feaktle heb j ^ no eenmaal fee'mr Irtjytïl dan In de mU
.winter'.

\ Erg v&(iiii^ef*(i <** <^lï j^Jtö"
>'«idal tM,
\ De sodeöl^scne oi^osttte
fv^oor alle redelipeid m
'rn^kte ülib^tefen tot eeo
fïufiist. Os meerde^ldspartij"wi gingen totaal onderuit, de
Tirrfst In. Of^der zware druk van
;de regering prorrioveerdert zij
'wék hun vïtKanti^lannen bo,ven de parlementaire wesirdlg'tield.
'' Want de grote verliezer is
het Parlement, öedevalyeerd
,tot eer! helaas te ondergane
;b|il(!G«tiStfgh8id. Het tweekS'
"' merstelsel werd gewoon over*
,baöïü 9egw»d, En akkocBtl,
men kan m bedenkingen bj|
luma. Tijdverlies, gi^rek am
>ffjci#ntieen2. yaart^ensde
-koers gaat men niet aan de
„:^elregeis knoeien. 13e Iwee
earners tegeüjkejtijd over het'tel&Je welsofttweiiJ, nawe-rtlks een slap vm een geza'menlpe vergadering.
-, Maar of liet ondenwkratisoh
' maReüv^ de regering en haar
volgelingen veë öaat bi|, brengt, vaöl te betwsffelen. De
'gehele ^poslfte verstrakt
haar houding. Erv Eyskens kan
;mi eenmaal slechts op een
'plaats aanwezig zijn. Hn daar
waar hii niet is, worden de
werijzaamheden stil gelegd.
;0e regerlrttj dreigt zich 4^
.ook te versökken in de Of^e: Of had ze m mM Syskens
, t)Ov«inatuyrli|ke pven loegeir<ikend? y.a.)

17 JULI 1986

Kamerlid Hugo Coveliers:

„Niet nodig te liopen..."
Twee nieuwkomers torsten de zware opdracht de VU-oppositie aan te voeren
tegen de fiskale bepalingen van de regering. André Geens in de Senaat, Hugo
Coveliers in de Kamer. Uiteraard beide bijgestaan door routiniers als Van In,
Schiltz en Baert.
Had de inzet in de Senaat nog enig beperkt effekt op het wetsontwerp, in de
Kamer mag geen letter meer gewijzigd worden. Coveliers zocht evenwel troost
bij de waarheid van Willem de Zwijger: „Het is niet nodig te hopen om te
ondernemen, noch te slagen om te volharden".
OORAFGAANDELIJK konfronteerde de Antwerpenaar zijn kollega's met de
vraag, of de huidige poespas wel
nodig zou zijn indien de Vlamingen hun eigen middelen hadden
beheerd, zonder de hinderlijke
aanwezigheid van de Belgische
hypotheek.
Zijn
negatief
antwoord
schraagde hij met een recente
publikatie, „De overkant", waarin
vijf ekonomisten besluiten dat de
oplossing van de ekonomische
krisis organisch samenhangt met
de oplossing van het volkerenkonflikt in ons land.

V

onaanvaardbaar. Het is duidelijk
dat hier in geen geval van een
noodtoestand kan gesproken
worden...

Blauwe luik
Het charter van de belastingsplichtige betitelde Coveliers als
het,,blauwe luik" van de wet. Het
duldt zijns inziens geen twijfel dat
in een rechtsstaat alle wetten,
ook de fiskale wetten, moeten
nageleefd worden. Er kan geen

Kool en geit
De fiskale programmawet is,
naar het zeggen van Coveliers,
een typisch voorbeeld van politiek kompromis. De kool en de
geit worden gespaard. Elke fraktie krijgt wat voldoening overeenkomstig het elektorale gewicht
van de achterban.
Het IS dan ook een raar allegaartje geworden. Tussen het afschaffen van enkele fiskale uitgaven en de kreatie van het ,,blauwe charter", wordt als het ware
op een diefje het pensioensparen
aangekondigd. Waar de indeksering van de drempels inzake de
bijzondere bijdragen voor sociale
zekerheid nog enig verband tonen met het voorgaande, is dit ver
te zoeken wanneer men ook de
overuren van de Rijkswacht gaat
regelen.
Maar het meest ergerlijke is,
dat de regering tot driemaal toe
om volmachten verzoekt. Nog op
24 maart jl. verklaarde de Eerste
Minister dat hij geen bijzondere
machten zou vragen op het vlak
van de fiskaliteit. Leden van de
meerderheid zoals Hennon, Langendries, Chabert en Herman-Michielsels verklaarden ondubbelzinnig dat zij geen bijzondere
machten meer zouden goedkeuren. Zij wezen zelfs op de gevaren voor de parlementaire demokratie... Maar hun konsekwentie
zal weer ver te zoeken zijn, vreesde André Geens.
Vooral het invoeren van het
pensioensparen bij volmacht is

II

Alles bij mekaar luidde het oordel van André Geens dat het
wetsonwerp geen enkele verbetering brengt. „Is het niet hoogtijd
over de partijgrenzen heen een
gespreid te starten over de vereenvoudiging van de fiskale wetgeving? Dit zou leiden tot meer
reden aangevoerd worden waar- duidelijkheid voor iedereen, een
om een fiskale delinkwent anders snellere belastingsinning en gemoet benaderd worden dan een zondere overheidsfinancièn."
delinkwent in het algemeen. Wel
opteerde hij voor een alternatieve
Deze kans wordt nu gemist.
wijze van bestraffing, welke van- Of zoals Coveliers zijn tussenzelf meestal op het pecuniaire komst afrondde: „ I k maak me
vlak zal liggen.
geen illusie dat de koers van
het regeringsschip maar Iets zal
Onbegrijpelijk vond de VU- wijzigen door de golven die
woordvoerder dat het parket bijna mijn fraktie maakt, wel ben ik
onmogelijk zal kunnen optreden ervan overtuigd dat de gevolginzake fiskale misdrijven wanneer de koers fataal op een zandde administratie dit niet wil. Het bank moet eindigen!"

Par surprise"

EN beetje onver
de interp^tatle \
brlëls over de Y
mijnen zijn toch u t de
ke aktuaiitejt Het m
»|j<t oj>getost.
HIets is minder wa
toekomst bJlp wazig>
voornemens van de u
scheppen nier bepaa
positief klimaat om ee;
zame oplossing voor K
dokteren, 't Zit aliens
onder de sitiiers,
Tè feeginnen met dt
cierlng. Het Ie verwac*
kort van t3,5 miljard in
gedekt met een gamr
gelden... Helaas ooK
vesteringsmtdctelen. /
mltjard. Nu vraagt de
kooinilverheid jyist or
• geplande investerlnger
een «Idiang hypoth
staat gefijK tmt een
teiiellik bankroet. At \
dertüssen gebeurtfesbegefeldmg
De volgende ja
de regerirjg tetke
vla de successier'
miljard via een rri
de kaJoriepool.
<^ntzedepoortf
dage van overtte
zonder stemrech
nallonale sektore'
nog niet volstaat

E

inbouwen van een feitelijk vetorecht ten voordele van een ambtenaar is hier een ongeoorloofde
blijk van wantrouwen ten opzichte
van de magistratuur.

- i^c* selektief inw'='«*'="*''"'^*-
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Vlaanderen Morgen reageert op Willems- en Vermeylenfonds

Schrik voor
'n autonoom Vlaanderen...?
Half mei publiceerden het socialistische Vermeylen- en het liberale Willemsfonds een gemeenschappelijke verklaring waarin zij een „aantal gemeenchappelijke Vlaamse vrijzinnige bekommernissen"
formuleerden.
De Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen reageerde daarop, daags vóór 11 juli.
ENRI-FLORIS JESPERS,
hoofdredakteur van het
cahier „Vlaanderen Morgen", wees er tijdens de personmoeting op dat de gemeenschappelijke verklaring van deze beide
kultuurfondsen een publiek karakter bezit, vermits deze gericht
werd aan de leden van de Vlaamse Raad.

H

Restauratiegolf
In wezen is deze gemeenschappelijke verklaring een uiting
van zorg, wrevel en onmin van de
georganiseerde (de verzuilde?)
vrijzinnigheid in Vlaanderen ten
opzichte van enerzijds het beleid
o.m. inzake onderwijs en inzake
ekonomische krisis, en anderzijds van de oriëntering van de
Vlaamse Beweging en de Staatshervorming, om te eindigen met
een pleidooi voor een pluralistische samenleving. „Onze Werkgemeenschap", aldus Jespers,
„onderkent gaarne in deze verklaring een reële bekommernis
om dit pluralisme. Er bestaan inderdaad redenen tot ongerustheid. De Vlaamse samenleving —
en niet alléén de Vlaamse, die
slechts deelachtig is aan een breder Europees verschijnsel —
wordt inderdaad geteisterd door
een niet te onderschatten restauratiegolf, die overigens gepaard
gaat en gelijke tred houdt met de
bevriezing van de Staatshervorming en de herbevestiging van
een unitair establishment dat zijn
macht grotendeels put uit de verzuilde strukturen".
De Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen noemt het onbegrijpelijk dat de bekommernis om
het pluralisme in antitese wordt
geplaatst tot het streven naar een
verder doorgedreven zelfbestuur
voor Vlaanderen. „Hef is ons niet
duidelijk in welke mate het nastreven van een Vlaamse Staat als
dusdanig strijdig zou kunnen geacht worden met de beginselen
van het vrij onderzoek en in welke
mate het al dan niet voortbestaan
van de Belgische Staat voor vrijzinnigen een principieel programmapuntzou moeten zijn." Het feit
dat deze vrijzinnige fondsen het
huidige België een ,.federale"
staat noemen, getuigt bovendien
van onwetenheid en steekt schril
af bij de aanzwellende krititek
vanuit tal van Vlaamse verenigingen die er op wijzen dat het
,.federale" België nog onbestaande is.

Bizar retro-gevoel
Allen die streven naar méér
Vlaamse autonomie verdenken
van pogingen om van Vlaanderen
een monolitisch en onverdraagzaam land te maken, is natuurlijk
idioot. Het is de oude dooddoener
van niet-gelovigen, die in feite
een verkrampte belgicistische re-

fleks verbergt; ,,...de oude demon
die de Vlaamse Beweging honderd jaar politiek verscheurd
heeft en voor een groot deel beroofd van haar greep op de werkelijke macht. De Vlamingen mogen geen zelfbestuur krijgen omdat dit de vrijzinnigheid zou kunnen schaden."
Dergelijke benadering, merkt
Vlaanderen Morgen terecht op, is
onaanvaardbaar, omdat zij uitgaat van een minderwaardigheidsgevoel. Het unitarisme als
bescherming inroepen tegen

deze frustratie is haast beledigend. „Alsof wij niet in staat zouden zijn in Vlaanderen een tolerant, pluralistisch ingesteld beleid
te ontwikkelen."
Er bestaan redenen tot ongerustheid, maar anderzijds is daar
het blote feit dat de CVP geen
meerderheid bezit. De kritiek van
de vrijzinnigen dient bijgevolg in
de eerste plaats gericht tot de
beleidsverantwoordelijken die tot
de vrijzinnige familie behoren en
samen met de CVP wisselende
meerderheden vormen.
„De
voorstanders van een konfederaal of zelfstandig Vlaanderen
hiervoor op het matje roepen is
wat al te gemakkelijk én doorzichtig." Bovendien is het bedroevend te moeten vaststellen dat
deze gemeenschappelijke verklaring op de premisse steunt van de
opdeling in een monolitisch klerikaal en een even monolitisch anti-klerikaal blok, wat geenszins met
de werkelijkheid strookt. „In feite

wordt vanuit een bizar retro-gevoel impliciet gepredikt voor het
behoud van de verzuiling."

Staatshervorming
aangrijpen
De Werkgemeenschap meent
Integendeel dat de Vlaamse samenleving een veel geschakeerder beeld begint te vertonen,
waarin de mentale onafhankelijkheid en de feitelijke mobiliteit
sterk is toegenomen. Het zelfbeschikkingsrecht van de gemeenschappen moet niet alleen een
kulturele maar ook een politieke
belichaming krijgen. De Vlaamse
staatshervorming moet wé
paard gaan met het inbouwen
van waarborgen, meent Vlaanderen Morgen. „Geen enkele numerieke meerderheid mag haar zg.
alleenzaligmakende waarden opdringen aan de hele gemeenschap. Dit zal wellicht een positieve diskriminatie vereisen, ook in

de verdere verfijning en uitbreiding van het kultuurpakt tot alle
persoonsgebonden materies. De
overheid moet korrektief kunnen
optreden."
Er is voldoende feitelijke verscheidenheid in Vlaanderen om
tot een reëel pluralisme te komen,
maar dan is het nodig dat de
vrijzinnigen een onderscheid maken tussen ,,de anderen" en niet
allen over dezelfde kam scheren.
,,Precies de verdere ontwikkeling
van de staatshervorming moet de
levensbeschouwelijke pluriformiteit waarborgen. (...) Een meer
autonome Vaamse overheid kan
en zal de noodzakelijke waarborgen bieden tot indijking van de
verzuiling. Hiervoor is echter de
positieve medewerking noodzakelijk van alle fxiHtieke, ideologische en filosofische families."
Er zullen dus duidelijke afspraken moeten gemaakt worden. Het
kultuurpakt is niet ideaal, maar de
waarde van ieder pakt is afhankelijk van het niveau van politieke
kuituur. „Het streven naar autonomie dient dan ook gepaard te
gaan met een streven naar verfijning van de politieke kuituur."
Het is trouwens verrassend dat
het kristelijk-geïnspireerde Davidsfonds vooralsnog niet reageerde op deze gemeenschappelijke verklaring van de vrijzinnige
fondsen. Ook de Vlaamse Regering moet deze tekst aangrijpen
om tot een konkrete bezinning
over de aanwending en hantering
van haar nog al te kleine macht te
komen.

Politieke kuituur

Bouwen aan het Vlaanderen-van-morgen betekent meer dan het bouwen van een tentoonstellingsruimte
voor Flanders' Technology...
•
('oto oann)

Het streven naar meer Vlaamse autonomie is een aangelegenheid van de hele Vlaamse Gemeenschap en net zoals in het
verleden is hier een belangrijke
rol weggelegd voor vrijzinnige
Vlamingen. „Gevaar voor minorisering wordt niet weggewerkt
door het zoeken naar Belgische
waarborgen en zogenaamde
evenwichten. Integendeel, een
volwaardige, open en pluriforme
politieke kuituur kan slechts gedijen voor zover ze stoelt op een
reële konsensus binnen de gehele Vlaamse Gemeenschap", besloot hoofdredakteur Jespers namens het kleurrijke en intelligente
gezelschap dat de Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen vormt.

Vakbel sluit deuren

Protest tegen woordbreuk
Eveneens aan de vooravond van 11 juli riep het
Vlaams-Nationaal Koördinatiecentrum voor SociaalKultureel Beleid, Vakbel, de pers bijeen.
Met de makabere mededeling dat de deuren
gesloten worden...
IJ Vakbel zijn momenteel
16 organisaties uit de verschillende
kulturele
,,werksoorten"
aangesloten.
Daar deze koepelorganisatie
enerzijds over geen eigen inkomsten kan beschikken die van enige betekenis zijn en anderzijds
ten behoeve van de overheid een
onvervangbare taak dienen te
verwezenlijken, werd er in het
dekreet een 100% toelage voor
vijf personeelsleden en een hogere basis- en werkingstoelage ingeschreven. De feitelijke situatie
stemt slechts in geringe mate
overeen met datgene wat het dekreet bepaalt, maar bood niette-

B'

min nog enige zekerheid... tot dit
jaar.

Verdrinking nabij
De toestand voor 1986 is even
eenvoudig als dramatisch. Op dit
ogenblik heeft Vakbel, net als de
meeste organisaties in de sociaal-kulturele sektor, nog geen
frank toelage ontvangen! Erger
nog. Vakbel vzw behoort in
hoofde van zijn afgevaardigd-bestuurder sinds kort tot de klub van
koepelorganisaties die door de
overheid voor de rechtbank werden gedaagd en werden veroordeeld tot het betalen van én in-

tresten én bijslagen wegens het
niet betalen van de bijdragen voor
de rijksmaatschappelijke zekerheid...

Aantasting
autonomie
Als sociaal-kuturele koepelorganisatie besteedt Vakbel derhalve heel wat van zijn tijd en energie aan het vinden van oplossingen die de voorfinanciering van
zijn werking mogelijk moeten maken en een steeds groter deel van
zijn eigenlijke werkingsmiddelen
aan kredietlasten, intresten en
boetes.
Het enige wat
rest IS de werking tot het minimale terugschroeven en de deuren
sluiten. Vakbel protesteert tegen
deze gang van zaken die te wijten
is aan de logge en inefficiënte
werking van de verantwoordelijke
overheid en de administratie.

„Als Vlaams-Nationale koepelorganisatie wraakt Vakbel deze
gang van zaken die op ergerlijke
wijze het holle karakter van de
Vlaamse autonomie aantoont."
Bovendien is deze gang van zaken slechts één element in de
systematische afbouw van het sociaal-kultureel werk als drager
van de kulturele autonomiegedachte.
Vakbel roept de kollega-koepels op tot een gezamenlijk initiatief en stellingname met het oog
op de bewerkstelling van een
spoedige oplossing voor 1986 en
een efficiënte en werkzame regeling voor de toekomst. Tevens
herhaalde Vakbel zijn oproep tot
een radikale Vlaamse frontvorming teneinde de voortdurende
aantasting van de beperkte
Vlaamse autonomie om te buigen
in een snelle realisatie van een
ruime zelfstandigheid voor Vlaanderen.
17 JULI 1986
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Achter het nieuws, info
D Ned. 1 - 22.10
Het leven van Verdi, serie
D Ned. 2 - 19.22
Van gewest tot gewest,
regionale info
D Ned. 2 - 20.00
Troilus en Cressida, serie

Van dag
tot dag

Zondag 20 juli
D BRT1 - 15.00
Ronde van Frankrijk,
reportage
D BRT1 - 16.55
llXet voorbedachten rade,
serie
D BRT1 - 18.00
Tik tak. Liegebeest en
Carolientje
D BRT1 - 18.50
De dag dat de wereld
veranderde, serie
D BRT1 - 20.05
Bloemetjes buiten, tips
D BRT1 - 20.10
Sportweekend
D BRT1 - 20.40
Moord è la carte, film
D BRT1 - 22.25
Het hart van de draak,
dok. serie
D Ned. 1 - 15.30
Ik trouwde een familie,
nieuwe serie
n Ned. 1 - 19.05
Cijfers en letters, kwis
D Ned. 1 - 19.30
Lou Grant, serie
D Ned. 1 - 20.20
Heksenwerk, serie
D Ned. 1 - 21.10
Brandpunt, info
17 JUL11986

Zaterdag 19 juH
Walking Tall

Donderdag 24 juli

Zaterdag 19 juli
D BRT1 - 15.00
Ronde van Frankrijk,
reportage
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Prikballon
n BRT1 - 18.20
Filmbrieven, serie
D BRT1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
D BRT1 - 20.20
Heb uw naaste buur lief, film
D BRT1 - 21.50
Komponist en hof,
dol<. serie
D BRT1 - 22.40
Sport op zaterdag
D BRT2 - 20.10
Opera- en Belcantoweek
D Ned. 1 - 17.35
Family Ties, serie
D Ned. 1 - 18.00
Goodwill Games, reportage
D Ned. 1 - 20.28
Miami Vice, serie
D Ned. 1 - 22.00
Walking tall, film
D Ned. 2 - 19.22
The A-Team, serie
D Ned. 2 - 20.00
Tros wondere wereld
D Ned. 2 - 20.25
De Boezemvriend, film
D Ned. 2 - 21.55
Olympiaplein, reportage
D Ned. 2 - 22.45
Tros avonturen
verzoekfilm

Een film
per dag

Meesterlijke spionagethriller van Alfred Hitchcock. Met Paul Newman en
Julie Andrews. (Vrijdag 25 juli, om Ou.OS op Ned. 1)

D Ned. 1 - 21.35
Mijn dochter en ik, serie
D Ned. 1 - 22.00
De eeuw van de barok,
dok. serie
D Ned. 2 - 20.37
Dagboek, dok. serie
D Ned. 2 - 21.00
Oxbridge Blues, serie
D Ned. 2 - 22.00
Wittstock, dok.
D Ned. 2 - 23.13
Bewegingen, kortfilm

Maandag 21 juli
D BRT1 - 14.15
Ronde van Frankrijk,
reportage
D BRT1 - 16.30
Ronde van Frankrijk,
reportage
D BRT1 - 18.05
Plons en Kameleon
D BRT1 - 18.35
De Schaar, strip
D BRT1 - 19.00
lemandsland
D BRT1 - 20.10
Lovejoy, serie
D BRT1 - 21.00
Mijn grote liefde heet muziek.
Twee Belgen
D BRT1 - 22.20
Orgeltrip
D Ned. 1 - 19.00
The Fall Guy, serie
D Ned. 1 - 20.28
Te land, ter zee en in de lucht,
spektakel
D Ned. 1 • 21.20
Dempsey en Makepeace, serie
D Ned. 1 - 22.10
Tros aktua special
D Ned. 1 - 22.40
Pavarotti at Madison Square Garden,
opera
D Ned. 2 - 19.50
Murder she wrote, serie
D Ned. 2 - 20.35
Majoor Maxim, serie

Dinsdag 22 juli
D BRT1 - 18.00
Tik tak. Plons en Carolientje
D BRT1 - 18.25
Mika, serie

D BRT1 - 18.50
De zeven van Blake,
SF-serie
D BRT1 - 20.25
Mike, praatshow
D BRT1 - 22.00
Midzomerkoncert
D Ned. 1 - 18.05
Kate en Maggie, serie
D Ned. 1 - 18.55
De Roze Panter, strip
D Ned. 1 - 19.25
De vluchteling, serie
D Ned. 1 - 20.28
Alles draait om Martin, serie
D Ned. 1 • 21.00
Majoor Maxim, serie
D Ned. 1 - 22.15
Hier en nu
D Ned. 1 - 23.10
Sherlock Holmes, serie
D Ned. 2 - 19.22
M'n vader of m'n thuis, film
D Ned. 2 - 19.37
Kenmerk, Info
D Ned. 2 - 20.00
Leven en dood van koning Jan,
teater

Woensdag 23 juli
D BRT1 - 11.45
Huwelijk Andrew en Ferguson,
reportage
D BRT1 - 15.00
Ronde van Frankrijk,
reportage
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons
D BRT1 - 18.10
Keromar, serie
D BRT1 - 18.52
Dromen, serie
D BRT1 - 19.25
Onze merkwaardige wereld,
dok. serie
D BRT1 - 20.10
BUI Cosby show, serie
D BRT1 - 20.40
Een moordenaar
slaat toe, film
D BRT1 - 22.20
Het gerucht, kunstinfo
D Ned. 1 - 19.24
Vijf tegen vijf, kwIs
D Ned. 1 - 20.35
De konsumentenbus, info
D Ned. 1 - 21.20
Man over de vloer, serie
n Ned. 1 - 21.45

D BRT1 - 17.00
Ronde van Frankrijk,
reportage
D BRT1 - 18.00
Tik tak. Plons en De Snorkels
D BRT1 - 18.55
De kleinste zwerver,
serie
D BRT1 - 20.20
Dempsey en Makepeace, serie
D BRT1 • 21.10
Panorama, Info
D BRT1 - 22.00
Hotel, serie
D Ned. 1 - 17.40
De wilde pony, jeugdfilm
D Ned. 1 - 19.02
De crossfiets-race, jeugdfilm
D Ned. 1 - 20.28
Nationale parken, in de VSA
D Ned. 1 - 21.20
Jesse Dixon, koncert
D Ned. 1 - 21.45
Tijdsein, info
D Ned. 1 - 22.35
De Joden en onze beschaving,
dok. serie
D Ned. 2 - 19.22
The final countdown, film
D Ned. 2 - 21.00
Opsporing verzocht
D Ned. 2 - 21.40
Radjivs India, vraaggesprek

Vrijdag 25 juli
D BRT1 - 15.40
Ronde van Frankrijk, reportage
D BRT1 - 18.00
Tik tak en Plons
D BRT1 - 18.10
Knappe koppen, serie
D BRT1

-

19.20

De Vlaams
Nationalistische
Omroepstichting
D BRT1 - 20.15
Een vlinder
op de schouder, film
D BRT1 - 21.50
Greta Garbo, portret
D Ned. 1 - 18.25
Amsterdam vanaf
het water, dok.
D Ned. 1 - 19.00
Bas Boris Bode, serie
D Ned. 1 - 20.28
Penmarric, serie
D Ned. 1 - 21.20
Massada, serie
D Ned. 1 - 22.40
Sportpanorama
D Ned. 1 • 23.20
Jazz met Jacobs
D Ned. 2 - 19.22
The A-Team, serie
D Ned. 2 - 19.55
Where eagles dare, film
D Ned. 2 • 22.45
Gustavo Gutierrez,
de kerk en de armen

Film ult 1973 over een ex-marlnler en
ex-worstelaar die terug keert naar zijn
geboorteplaats en ontdekt dat het daar
een korrupte troep geworden Is. (Ned.
1, om22u.)

Zondag 20 juli
Moord a la carte
Amerik. misdaadkomedie uit 1978
met o.a. George Segal en Jacqueline
Bisset. Drie van de vier beste koks worden vermoord. Wordt Natasha het vierde slachtoffer? (BRT 1, om 20u.40)

Maandag 21 juli
The way we were
Dramatisch liefdesverhaal van Sydney Pollack uit 1973 met Robert Redford en Barbra Streisand. De film speelt
tegen de achtergrond van W.O. II en de
kommunistenjacht van McCarthy.
(RTBF1,om20u.05)

Dinsdag 22 juli
L'homme de la rue
Amerik. film uit 1941 met o.a. Gary
Cooper en Barbara Stanwyck. Interessant pakje maatschappijkritiek rond
een naïeve „wereldverbeteraar" en een
korrupte uitgever met politieke ambities... (RTBF 1, om 21 u.20)

Woensdag 23 juli
Een moordenaar slaat toe
Franse misdaadfilm uit 1980 met o.a.
Jean-Louls Trintlgnant, Carole Laure
ea. Een eenzame, gefrustreerde bankbedlende wordt een vrouwenmoordenaar. Polltle-Inspekteur Ravlc, ook al
een eenzame, krijgt het onderzoek In
handen... (BRT 1, om 20u.40)

Donderdag 24 juli
The final countdown
Amerikaanse SF-film uit 1980 met
o.a. Kirk Douglas, Martin Sheen en Katharine Ross. Spektakulair verfilmd verhaal over het lot van een vllegdekschip
dat kort voor de aanval op Pearl Harbour het slachtoffer wordt van een wonderlijk natuurverschijnsel. (Ned. 2, om
19U.12)

Vrijdag 25 juli
Een vlinder op de schouder
Franse thriller uit 1977 met o.a. Lino
Ventura en Claudine Auger. Een Fransman, op reis In Barcelona, wordt een
speelbal tussen gangsters en politie In
hun strijd om het bezit van een koffer.
Wanneer zijn eigen vrouw erbij betrokken raakt, gaat hij zelf op onderzoek
ult...(BRT1,om20u.15)
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In twee weken
tijd verloor de Belgische Luchtmacht
twee van haar
toestellen.
Een
Fouga
Magister
boorde zich een gat
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in een zomerse
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e n , een Mirage
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ristenvliegtuigje
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^ ^ ^ ^
Vallen is bij de
^ ^ ^
Belgische Luchtmacht blijkbaar traditie. Van de beruchte F 16-toestellen stortten er reeds 13 in de prak
en wie wat verder in de tijd gaat weet
dat onze metalen vogels zich nauwelijks in het luchtruim kunnen houden.
Vijftien jaar geleden diende bij wijze van grap volgende vraag beantwoord: „Hoe kom je't vlugst aan een
Starfighter?" Het antwoord klonk:
,,Je koopt je een lapje grond, er valt
ooit weleens zo'n ding naar beneden."

Luchtspiegeling
In die dagen viel onze militaire
vloot bij de vleet. En niet alleen die
kneus van een Starfighter...
In oktober 1975 stelde VU-kamerlld
Reimond Mattheyssens de minister
van Landsverdediging de vraag of
het juist was dat het ongevallenritme
van de Mirage dubbel zo hoog lag als
dat van de Starfighter. Als je zo'n
vraag stelt weet je meer. Het was geweten dat de Mirage een valgrage vogel was.
De Israëli's hadden hun hele vloot
zopas voor een stabieler tuig geruild
en de geruchten deden de ronde dat
van de 84 Belgische Mirages er 55
met een defekte motor in de winderige hangars van Bierset en Florennes stonden.
Toen de minister een maand later
op de lastige vraag antwoordde verschool hij zich achter het vertrouwelijke (NAVO)-karakter van het behandelde onderwerp...
Iets opener is de Staf van de Luchtmacht, want jaarlijks wil het Kwartier
Koningin Elisabeth een en ander
kwijt over de vliegveiligheid van haar
toestellen. Wij pikken er een wel biezonder zwarte bladzijde uit. „Wij hebben het jaar heel slecht ingezet waardoor wij in 6 maanden tijd 7 toestellen verloren...".
De Staf vertelde verder over de
soorten zware stress waaronder de
piloten gebukt gaan, over het kwalijk
gebrek aan financiën om de toestellen vliegwaardig te houden, over de
akrobatentoeren van een piloot die
omkwam toen hij boven het ouderlijke huis een pirouette vloog, over het
gebrek aan training en vlieguren...
Nou moe, als je al deze gebreken
in één doos stopt hou je die dure
kisten toch beter definitief aan de
grond. Moeten wij tegen de krisis in
per sé een Air Force willen zijn ? Wie
geen hoogvlieger in het klimmen is
probeert zijn lauweren in het veldrijden te oogsten!
In de laatste week van juni zat een
Mirage, bij wijze van chicken run, een
toeristenvliegtuigje achterna. Bij deze grap kwam de dichter Gery Florizoone om het leven.
Toen VU-senator Van In de minister van Landsverdediging daarover om uitleg en een onderzoek vroeg
antwoordde deze dat dergelijke onderzoeken doorgaans zéér lang kunnen duren... Als je zo'n laffe plantrekkerij hoort zou je geneigd zijn te geloven dat dit land aan luchtspiegelingen lijdt.
•
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Zopas werd in het Provinciaal Hof te Brugge de 2de aflevering van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen jaargang 1986
voorgesteld. Die jaargang zal bestaan uit 4 afleveringen. De
eerste gaat onder de wat lange titel „De mythologie van het
alledaagse. Assemblage in België", de 2de betreft
,,Open baar Kunstbezit in de Zoo", de 3de ,,Meubelobjektkunst", de 4de,, Van ruïne tot monument en omgekeerd". Vermelden we dat de abonnementsprijs dit jaar
niet verhoogd werd: 600 frank voor de 4 aflevering en
190 frank voor de opbergband.
EZE opbergand is fakultatief verkrijgbaar en biedt
plaats aan 2 jaargangen.
Alle inlichtingen over de publikaties
en andere aanbiedingen van
Openbaar Kunstbezit kunnen verkregen worden bij OKV, Trommelstraat 1, 9000 Gent, telefoon
091/23.82.39.
De 2de aflevering ,.Openbaar
Kunstbezit in de Zoo" verdient enige speciale aandacht omdat ze gepaard gaat met een opmerkelijke
tentoonstelling. De aflevering
neemt na een historische inleiding
de lezer mee op een wandeling
door de Antwerpse Zoo, van buiten
naar binnen. De aandacht gaat
naar de tuin en het rijke gebouwenpatrimonium bestemd voor mens
en dier, naar de omvangrijke beeldenverzameling — grotendeels
dierenvoorstellingen — buiten in
de tuin en binnen in de gebouwen.
Binnenin bieden de kollektie schilderijen, tekeningen, akwarellen, litho's, etsen. Waarop men zo bijzonder trots is, zijn de geïllustreerde dierenboeken, waarvan de
illustraties ook de lezer van OKV
zullen verbazen.
De tentoonstelling ,,Openbaar
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Kunstbezit in de Zoo" gaat nog tot
31 augustus, iedere dag van 9 tot
18 uur en wordt georganiseerd
door de Koninklijke Maatschappij
voor Dierkunde van Antwerpen in
samenwerking met OKV. Voor
OKV-abonnees worden er door de
Zoo speciale voordeelregelingen
geboden.
In het kader van de Zooaflevering gaf OKV aan dierentekennaar Alfons van Meirvenne uit
Haasdonk, de opdracht tot het maken van een litho. Alfons van Meirvennes bestudeerde gedurende jaren de dieren in de Zoo en won in
1952 de Verlatprijs. Alle exemplaren zijn genummerd en gesigneerd
door de kunstenaar. De litho heeft
een papierformaat van 56x76 cm
met een beeldformaat van 39x41
cm. Het kunstwerk wordt aangeboden tegen 1.500 frank (de verzendingskosten inbegrepen), te storten of over te schrijven op het nummer 440-00330001-79 van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen te
Gent met de vermelding ,,Litho A.
van Meirvenne". Na ontvangst van
de betaling wordt de litho toegezonden.
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Nadat Julien Weverbergh na zijn ontslag bij Manteau
de uitgeverij Houtekiet opstartte, bleef men ook bij Manteau niet bij de pakken zitten. Er kwam een aantrekkelijke aanbiedingsfolder en in de kranten verschenen opvallende advertenties die de vakature voor een,, uitgever" aankondigden. De respons bedroeg hoge
brief stapels. En nadat de poststaking voor enige vertraging had gezorgd, werden de auteurs van de
Manteau-stal begin van deze maand door mevrouw Angèle Manteau zelf, bestuurder van de uitgeversmaatschappij, op de hoogte gesteld dat de heer Lionel Deflo per 1 juli als uitgever aangesteld werd.

AAROM even deze man
voorstellen, waarvan de
advertentie vermeldde dat
Natuurlijk wisten tientallen lezers het precieze anthij geacht wordt op de hoogte te
woord op onze IJzerbedevaart-opgave. Het gedicht „In zijn van het uitgeversbedrijf en van
Flanders' Fields" van John Mc Crae in een vertaling vande literaire situatie in Vlaanderen.
Anton van Wilderode geniet gelukkig grote bekendheid. Daarenboven was ook een progressieve ingesteldheid een verKoen Rommel, die op het St.-Annaplein 8 te 8000 eiste.
Brugge woont, wint deze week ons boekenpakket. Pro- Lionel Deflo was leraar Nederlands
en
is sinds
1966
ficiat.
hoofdredakteur-uitgever van het
welbekende literair- en kunstkriET hoeft niet altijd ernstig Men sehreve niet in ses vellen van tisch tijdschrift ,,Kreatief". Hij is
te zijn. Verliefdheid is van schapen,
medewerker aan het ,,Kritisch
alle tijden en gelukkig is Als ick haer wille een pintcken Lexicon van de Nederlandse Litede verwoording van dit gevoel niet schincken,
ratuur na 1940" en het ,,Winkler
steeds zwaarmoedig. Wie schreef Hoe vriendelijck dat haer ooghskens Prins Lexicon van de Nederlandse
onderstaande leuke verzen en hoe quinckenl
Letterkunde".
luidt de titel van dit gedicht.
(...)
lek heete Pantken; mijn lief: PamVoorts is hij medewerker aan het
Prinche.
poeseken;
BRT-programma ,,Wie schrijft die
Ghelijcke treckt tot ghelijcken.
blijft". Lionel Deflo is aktief in liteDie gheerne een croeseken
Natuere can selden haer helden
raire organisaties. Zo is hij onderLicht met vreuchden, daert niet en
mineken.
meer lid van de Provinciale Komgeeft.
lek en Hete u nemmermeer volghe- missie van Taal- en Letterkunde in
Ghy en seacht ten daghen noyt bijblijcken
West-Vlaanderen, het PEN Cender droeseken
Hoe vriendelijck dat haer ooghskens
trum Vlaandere, de Maatschappij
Alst appelmoeseken
quinckenl
der Nederlandse Letteren in LeiSijn buycxken al vol gheten heeft,
Stuur uw oplossirig vóór maan- den en lid van de jury voor het toelek minde soe, dat myn herte beeft!
dag 4 augustus naar het gekende kennen van de Driejaarlijkse
Godt wilse verenapen,
adres: WIJ, „Meespelen (137)", Staatsprijs voor Poëzie (1983) en
Want alle de sorghe, die in haer
cleeft,
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. Verhalend Proza (1984).
Dats eten en slapen.
Veel sukses.
Lionel Deflo publiceerde diverse
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boeken op het gebied van de essayistiek: Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen (1972); een monografie over Clem Schouwenaars
(1976) en bij Manteau een bundeling essays onder de titel,, Bij nader
inzien" (1985). In voorbereiding is
een monografie over Willy Spillebeen. Verder schreef Lionel Deflo
korte verhalen die in diverse verzamelbundels en in literaire tijdschriften werden gepubliceerd.
Met Lionel Deflo komt bij A. Manteau alleszins een man aan het roer
die het klappen van de literaire
zweep kent en in diverse letterkundige middens een ruim vertrouwen
geniet. Door zijn deskundigheid,
werkkracht en artistieke opvatting
lijkt de kontinuïteit en de kwaliteit
van de Manteau-produktie beslist
gewaarborgd. Tot dusver kondigde
de nieuwe uitgever een wijziging
aan binnen zijn lektorenkomitee.
Een wezenlijke verandering in de
uitgave-politiek van Manteau wordt
evenwel niet in het vooruitzicht
gesteld. Voor verdere inlichtingen,
de aanbiedingsfolder en het insturen van manuskripten geldt het bekende Manteau-adres: Beeldhouwersstraat 12, 2000 Antwerpen, telefoon 03/237.17.92.
17 JUL11986
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Bernard Hinault tast toe in individuele tijdrit

De oude meester
wil het tourrecord
Er hoeft niet langer twijfel over te bestaan: Bernard
Hinault, de oude meester, wil een zesde maal de Ronde van Frankrijk winnen. Die konklusie drong zich op
na de lange individuele tijdrit van vorige zaterdag. Hinault ging daarin zo geweldig te keer, demonstreerde
zoveel macht en wilskracht (hij is een,, echte'' Bretoen)
dat het absolute Tourrekord - ook Eddy Merckx en Jacques Anquetil wonnen la grande Boude vijf keer - nu
echt binnen zijn bereik schijnt te liggen.

dreigen mag betwijfeld worden Hinault zit immers opnieuw in een zetel Zijn gevaarlijkste konkurrent is
weer een ploegmaat We begrijpen
met waarom LeMond met die schaduwrol vrede blijft nemen Hij had
al lang in een konkurrerende ploeg
het hoge woord moeten voeren
Pas dan zou men over een echte
wedstrijd, over een open koers
kunnen spreken

Gissingen
Wie zal Hinault in de Pyreneeën,
het Central Massief en de Alpen
echt durven bestoken'' Fignon indien hij het kan, LeMond zeker met,
Roche — die een beste indruk laat
— misschien, Hererra, is al kansloos en zal met een of meer ritoverwinningen en de bolletjestrui heel
gelukkig zijn, de Zwitser Zimmerman die er misschien zal van dromen dertig jaar later de aansluiting
met het legendarische duo KublerKoblet te verwezenlijken of die
raadselachtige Deen Jorgen Pedersen die bij sommigen de hoop
voedt naar de verdere mondialisering van de wielersport Het zijn
maar gissingen waaromtrent met
de minste zekerheid bestaat We
hopen dat we ons vergissen maar
er zal veel moeten gebeuren om de
met jaren nog koeler een voorzichtiger fietsende Hinault van de
hoogste cols te doen tuimelen Fe-

Deze week
in Knack Magazine
Het Belgische Eureka
Eureka was aanvankelijk een soort Europees antwoord op de
Amerikaanse Star Wars-plannen Het is nu een doorgedreven vorm
van samenwerking op het vlak van het technologisch onderzoek
Ook België doet daaraan mee. Hoe ziet ons Eureka eruit?
Deze week in Knack
Dure biefstuk
Er ontstond onlangs enige beroering omdat onze dagelijkse
biefstuk in de winkel te duur
zou kosten Knack ging op onderzoek en trok het bericht na
Wordt het vlees te duur verkocht' En zo ja, hoe komt dat
dan'

Guernsey, in liet Kanaal
Een eiland is vaak als een
droom Daarom bezoekt
Knack deze zomer negen eilanden, en biedt ze u aan onder de
vorm van reportages Deze
week zijn we in Guernsey, een
zeer Brits eiland onder de
Franse kust.

Mare Van Poucke
Jarenlang verzorgde Mare Van
Poucke op zondagochtend het
radioprogramma Kramiek
Dat is nu afgelopen, terwijl er
ook verder in de omroepwereld
voor Van Poucke op dit ogenblik weinig werk is Dat heeft
zijn redenen Een gesprek, deze week in Knack

Een snooker-Belg
Ivan Van Veldhoven is 16 jaar
en hij is de beste Belgische
snooker-speler Hoewel hij
zich nog niet echt met hen kan
meten, spiegelt hij zich toch
aan de beste Britse snookerhelden Een portret, deze week m
Knack

lix Levithan, dat moet gezegd,
maakte de Tour loodzwaar

Toch hopen
Er zal afgezien worden in het hooggebergte Maar het eerste rondegedeelte verliep duidelijk in het
voordeel van Bernard I Mogelijk
worden er nu koalities gesloten,
wordt er stilzwijgend over de verdeling van de koek gesproken, beloven de echte klimmers er geen slopende afvallingswedstrijd van te
maken Wanneer er in het verleden

moets ,,gepraat" worden, had Hinault altijd zijn zegje Waarom zou
het nu anders zijn "^
Redelijker schijn het ons te spekuleren op een echte zwakke dag,
op een inzinking van de Bretoen
Indien zijn onverzoenlijke tegenstanders dat voldoende vlug in de
gaten krijgen kan er misschien wat
gebeuren wat ons uit onze luie televisiezetel zal doen opstaan Misschien Maar we mogen er wel op
hopen
Fiandrien

De Sportweek
bijdrage in de suksessen van Anderlecht was nochtans met genng Perusovic kwam naar België in het kielzog van
Ivic, de trainer die hem vormde en
kneedde naar een omstreden,,ideaalbeeld" Perusovic was de efficiëntie
zelve Weinig fantasie misschien maar
een enorm rendement Opgeleid om
het ploegbelang te laten prevaleren op
het individueel brio Perusovics eigenschappen en talenten werden door het
Anderlechtbestuur,,intern" erg hoog
aangeslagen

Goodwill Games

Bernard Hinault, wil achternagezeten door zijn ploegmaat en rivaal
Greg LeMond, de Ronde voor de zesde keer op zijn naam schrijven
Als de Bretoen het echt wil rijdt hij de hele bent zoveel minuten achter
zich aan Fignon schakelde hij reeds uit, de ,,onzen" zijn in geen
velden meer te bespeuren
E Tour '86 kende anders een
bewogen aanloop Er traden een aantal verrassende ritwinnaars naar voor (Thierry
Marie, de Amerikaan Phinney, Pol
Verschuere, Pello Rutz Cabestany)
en de gele trui wisselde geregeld
van schouders

Dramatiek
Er stak animo in de wedstrijd, er
was voldoende dramatiek (de arme
Lubberdink verkeerde zelfs even in
levensgevaar en de ploeg van de
Columbiaanse favoriet Hererra
werd alvast figuurlijk m de vernieling gereden) en vele veronderstellingen bleven open Fignon haalde
veel profijt uit de ploegentijdrit, Johan Vander Velde verdreef kortstondig de rimpels uit het voorhoofd van Peter Post en Ludo Peeters, Eddy Planckaert en,,groene"
Vanderaerden schonken de Belgische delegatie een reden tot
bestaan
Tot die lange, ellendige tijdrit van
vorige zaterdag alles veranderde
De onzen overleefden de slacht
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partij met Cnqueilion, zoveel is duidelijk, zal nooit een winnaarstype
worden en enkel Ene Vanderaerden slaagde erin binnen de eerste
twintig te eindigen We wisten meteen hoe laat het was Op meer dan
enkele ritoverwinningen hoeven
we eigenlijk met meer te rekenen
Dit wielerland bezit geen ronderenners meer
Aan Franse kant kreeg Fignon
de klappen In de rit van de waarheid bleek hij met over voldoende
macht en weerstand te beschikken Laurent is nog met helemaal
terug van weggeweest Mogelijk
zal hij in de komende dagen nog
verbeteren maar of dit zal volstaan
om ziin aartsrivaal te kunnen be-

• f ERWIJL Vincent Rousseau zich op• wierp tot een der betere fondlopers
van Europa werden in Moskou de
eerste, en misschien ook de laatste
Goodwill Games gehouden Bedoeling
van die met veel dollars opgezet Amerikaans initiatief was de Olympische
Spelen te imiteren Vader van de gedachte was ene Ted Turner, eigenaar
van een Amenkaans televisiestation,
die wakker lag van de winsten die voor
twee jaar in Los Angeles werden gemaakt door de televisieketen ABC Turner zag brood in een „alternatief" dat
na de Russische boycot het best in
Moskou zou worden gelanceerd Hij
zag de reklameinkomsten al binnestromen Turner, die een grootse propagandacampagne voerde, zou zich voorlopig misrekend hebben sportief haalde het evenement slechts sporadisch
het topniveau, in Europa bestaat (gelukkig) weinig of geen interesse voor nog
een televisiesportevenement — met de
kijkkast staat of valt momenteel alles—
en ook m de Verenigde Staten schijnt
men schoon genoeg te krijgen van al
die opgeklopte gebeurtenissen
Schijnt zeggen we, want in het land van
Reagan slikken de magen veel, om met
te zeggen alles

Morten Olsen, nu naar Aken

Bij een dubbel...

...afscheid
zou de Joegeslaaf
N ORMALITER
nog minstens een jaar gebleven

zijn maar de plotse doorbraak van Stefaan Demol besliste daar anders over
C R werd weinig aandacht aan Anderlecht verandert dus de centrale
" besteed maar in de voorbije dagen as van zijn achterhoede Van Tiggelen,
Demol en Pier Janssen zullen nu de
namen twee buitenlandse, rasvoetbalverdediging moeten schragen Het
lers" afscheid van Sporting Anderlecht wordt aanpassen (en inpassen) en moen van ons voetbal Morten Olsen, veer- gelijk kan de konkun-entie daarvan protien jaar lang (eerst bij Cercle Brugge
fiteren Overigens wordt de landskamdaarna bij RWDM en ten slotte bij An- pioen in de komende maanden met nog
derlecht) een spelbepalende figuur op andere problemen gekonfronteerd
onze velden, gaat er nog een jaar aan Sporting kende weinig meeval bij de lottoevoegen bij de 1 FC Kol n Olsen was trekking van de eerste ronde in de Eu(en IS nog) een modelvoetballer Wel- ropacup Gornik Zabrze, de Pools
licht de ideale kombinatie van talent, fy- landskampioen, IS een been" om het
siek en karakter Een toonbeeld van eens volks te zeggen Anderlecht zit
sportiviteit een voorbeeld van toewij- nog met in de achtste finales Club
ding en ernst Het IS ergens wraakroe- Brugge ontmoet Rapid Wien Geen
pend dat deze klasbak nooit met de klusje wellicht maar zeker een haalbaGouden Schoen werd beloond Naas re opdracht Hetzelfde kan gezegd worOlsen vertrok ook Luca Perusovic De- den voor Standard dat naar het Joeze Joegeslaaf was naar ons gevoel de geslavische Rijeke moet Gent en Bemeest,,onderschatte" voetballer m de veren daarentegen oefenen tegen het
eerste klasse Luca genoot slechts zel- Luxemburgse J Esch en het Noorse
den de erkenning die hij verdiende Zijn Valerengs
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Vier Oostvlaamse glazeniers over Gloed van Glas:

„Een schitterende simfonie
met een vals slotakkoord"
ook aan andere jongeren met meer taen met meer tïeduidende realisaIn het bekende glasramenatelier Mestdagh te Gent werd onlangs een ietwat lent
ties gegund. Wat Oost-Vlaanderen bevreemdsoortige perskonfeentie gehouden. Vier glazeniers uit Oost-Vlaanderen heb-treft: aan Jan en Hilde Leenknegt en
ben er hun lof én hun ongenoegen over de onlangs te Brussel gehouden nationale aan Ingrid Meyvaert bijvoorbeeld."
WIJ: In „De Gentenaar'' van 12 juli
tentoonstelling,, Gloed van Glas, het gebrandschilderde glasraam in de Belgische
l.l. weerlegt dhr. Valcke uw kritiek, hij
kunstwereld" verwoord.
zegt o.a.: „Het is een persoonlijke
De vier waren Luc Mestdagh (van het gelijknamige atelier), Jan Leenknegt (die selektie vanuit tien jaar ervaring met
kunstambacht dat wij hebben
het atelier van zijn overleden vader Michiel overnam), Georges Staes, glasraamont- een
zien degenerern van een gewaarwerper en leraar glasramen te St.-Niklaas en Harold Van de Perre. Met deze laatste deerde vorm naar iets voor hobbyzelf een bekend glasraamontwerper, tekenaar, akwarellist, auteur over kunst en isten en traditionalisten"...
Antw.: „Natuurlijk heeft dhr. Valcke
medewerker aan ons blad hadden wij achteraf een gesprek.

IERST dient gezegd dat de vier
„misnoegden" met hun kommentaar het einde van de tentoonstelling te Brussel hebben afgewacht om zoals ze zelf verklaarden
„.. .uit respekt voor de buitengewone inspanning van de inrichter (de ASLK) en
om het grote gebeuren geen schade toe
te brengen".

Basis-dokument
Wat aanvankelijk een klein Oostvlaams ongenoegen leek bleek na
het gesprek zo fundamenteel de
glasraamkunst te behelzen dat wij
het gesprek integraal publiceren.
WIJ: Wie de tentoonstelling Gloed
van Glas bezocht en de katalogus
doornam is behoorlijk onder de indruk gekomen.
Antw.: „De tentoonstelling was in
meer dan één opzicht uniek, indrukwekl<end en schitterend. De presentatie was een zelden gezien kunstwerk,
de katalogus een werkstuk dat van nu
af zal geraadpleegd worden als een
basis-dokument in de verdere studie
van „onze" geschiedenis in de Europese glasraamkunst."
WIJ: En ondanks al deze positieve
kommentaren toch nog kritiek?
Antw.: „De tentoonstelling en de katalogus waren opgebouwd uit drie delen. Het eerste: de middeleeuwen en de
renaissance, het tweede: de eeuwen
nadien tot 1945, het derde: na 1945 tot
op heden. Een schare van deskundige
medewerkers heeft over 1 enZafgeronde hoofdstukken gepubliceerd. Ook het
hoofdstuk door A. CaldersenJ.ti/l. Geren ,, van 45 tot 65" is een prachtig voorbeeld van volledigheids-betrachting,
objektiviteit én zin voorsyntese. Alleen
in het slotakkoord van dit geheel, namelijk in het hoofdstuk van de hoofdsamensteller J. Valcke dat handelt over
onze tijd (van '65 tot heden) wordt de
kunsthistorische lijn bruusk omgebogen en vinden wij al te scheefgetrokken
verhoudingen. Dit ,,vervalst slotakkoord" werd in de beeld-dokumentatie
van de tentoonstelling én in de katalogus nog dubbel zo groot."

Kleine,,kleine
geschiedenis"
WIJ: Uit de perskonferentie heb ik
begrepen dat uw ongenoegen daar te
vinden is.
Antw.: „Inderdaad, maar laten wij mekaar goed verstaan. Beelden slaan in
en „maken" een tentoonstelling. Ook
in het kunstboek zijn zij beslissend, alleen een klein aantal weetgierigen lezen de teksten.
Wat Deel 1 en 2 betreft vormen de

teksten en beelden een harmonisch geheel; in deel 3 werd deze historischverantwoorde harmonie aanwijsbaar
doorbroken. Zo wordt de zeer behoorlijke tekst van Calders en Geron
volstrekt onderbelicht in „beeld" gebracht; temijl de eenzijdige tekst van
dhr. Valcke sterk overbelicht in „beeld"
wordt gesteld. Zo ontstaat een vertekening van de geschiedenis in twee opzichten : het accent wordt verlegd van
de grote naar de kleine geschiedenis,
en daaraan verbonden is de selektie al
te favoritistisch gebeurd."
WIJ: Wat bedoelt U met grote en
kleine geschiedenis?
Antw.: „l^et grote geschiedenis bedoelen wij de talrijke moderne glasramen die hoofdzakelijk in kerkgebouwen
aan de wedergeboorte van deze hoogwaardige kunst gestalte hebben gegeven.
Deze bijdragen werden noch in de
tentoonstelling noch in de katalogus in
beeld gebracht. Integendeel werden zij
vervangen door de kleine geschiedenis
van „lichtbak-glasramen" en meer nog
van, ,glas-objekten'' die als galerijprodukten fungeren.
Deze beeldinformatie is geenszins representatief
voor de ware geschiedenis van wat hier
bij ons is gebeurd.

het volste recht op een persoonlijke visie. Maar hij had dan ook de moed moeten hebben zijn selektie als „moderne
tendenzen volgens Valcke"aan te konlektie uit het boek Kunstambachten in
Oost-Vlaanderen (prov. dienst Kuituur digen.
1977) met deze van dhr. Johan Valcke
Tenslotte, wat is modern ? Wat is train de ASLK-katalogus. In het eerste
ditioneel? Wat experimenteel? Hoe
boek syntetiseert Hektor Waterschoot
nieuw is een spiegeleffekt en een glaswatbijonsna '45gaandeis. Hijsteltvier
objekt of een kollage met glas ? Al denamen op één rij: Armand Blondeel,
ze dingen zijn begin de zestiger (en
staf Pijl, ti/lichiel Leenknegt en Harold
vroegere) jaren reeds lang uitgetest. Uit
Van de Perre. Aan ieder van hen wordt
dit alles blijkt dat tenslotte niets zo moeen pagina tekst en drie paginas beeldern en moeilijk blijkt te zijn als het maden gewijd. Leenknegt en Van de Perken van een voibtoed artistiek glasre moeten wat realisaties en kwaliteit
raam. Zowel de middeleeuwse glasrabetreft geenszins voor Blondeel en Pijl
men als deze van bv. Manessierin onze
onderdoen, men vergelijke hun werken.
Toch worden zij in de ASLK-katalogus tijd leggen van dit experiment getuigenis af. Zo zal tegenover de aloude gloei„als te traditioneel"afgedaan en geneende glasraammaterie elke kollage met
geerd in het beeldoverzicht. Aldus halspiegels,
zandstraal en lijm erzatz blijveert de samensteller de historische bijdrage wat de ouderen betreft en ver- ven. Meteen valt de vraag waar precies
„gehobby-clubt" wordt? En waar, de
dubbelt hij de bijdrage wat de jongeren
(nog twintigers) aangaat. En... op de vijf degeneratie begint?"
geselekteerde jongeren (voor gans België) komen er vier uit het Gentse milieu,
waaronder... de twee zonen Blondeel.
WIJ: Zo te horen een diskussie
zonder einde. Waar komt het hier eiWij gunnen de vrienden van dhr.
genlijk op aan?
Valcke de zon in hun glas, want een
promotie als deze komt niet om de tien
Antw.: „Belangrijk voor ons is dat dit
jaar weer. Daarom hadden wij deze zon kunstambacht op hoog niveau wordt

Wat belangrijk is...

Nu kan men aanvoeren dat een tentoonstelling als deze in de ASLK niet
kan beschikken over bedoelde kerkramen. Juist daarom zou het dubbel zo
nuttig geweest zijn de hoogtepunten
daarvan in de katalogus in kleur te reproduceren. Zodoende zou dit kunstboek tienmaal zo mooi, zo representatief en zo belangrijk geweest zijn."

Een vergelijking
WIJ: Sjagrijnigheid vanwege de
miskende geweigerden?

Antw.: „Mogen wij als voorbeeld
eens voorleggen wat met het potentieel
van de provincie Oost-Vlaanderen gebeurde ? Hiertoe vergeleken wij de se-

WIJ: Wat wordt daarmee bedoeld?
Antw.; „Een soort verstrengeling
van twee gegevens: vooreerst het
zelfstandig zien van een glasraam als
objekt, los van de architektuur dus.
Daarnaast de zelf-uitvoering van het eigen ontwerp in het eigen kern-atelier,
zoals dhr. Valcke dat noemt."

Unieke ateliers
WIJ: Garandeert het uitvoeren van
de eigen ontwerpen geen beter eindresultaat? In uw boek over Rubens
heeft U toch ook gesteld dat Rubens'
eigenhandige schilderijen beter zijn
dan deze die in zijn atelier werden uitgevoerd...
Antw.: „Wat schilderkunst betreft IS
dit inderdaad zo, daar gebeuren de dingen direkt, en de aanzet is daar meteen
de uitvoering. Maar in de tapijtkunsten
bij glasramen liggen de zaken wel anders.
Net als in de muziek is het ontwerp
of het carton (tekening op ware grootte) de partituur die moet uitgevoerd worden. Zo kunnen glasraamontwerpers
zelf uitvoeren óf met een speelf ief uitvoeringsatelier samenweri(en.
In dit kleinschalige landje wil eigenaardig genoeg iedere ontwerper zelf
zijn kleinschalig ateliertje opzetten. In
het buitenland is het net omgekeerd.
Daar gaan beroemde ontwerpers naar
al even vermaarde uitvoeringsateliers.
Heel wat glazeniers bij ons weten gewoon met welke ambachtelijke virtuozendaarsoms voor handen zijn en welke ambachtelijkheid daar wordt bewaard en wordt door gegeven. Het is
dan ook onjuist de zelf-uitvoering als
voorwaarde voor kwaliteit en moderniteit in te roepen."
WIJ: Bestaan er bij ons nog dergelijke specifieke ateliers?
Antw.: „U weet dat Vlaanderen eens
de bakermat was van de tapijtuitvoenngen. De Brusselse, de Oudenaardse en
de Mechelse ateliers waren wijd en zijd
t)ekend. Deze zijn nu ongeveer allen uitgestorven. Zo is het ook de glasramenateliers vergaan. In onze provincie kan
het atelier Mestdagh uit Gent nog genoemdworden. Het werd door Albert in
'45 opgericht. Hijzelf was gevormd op
het neogotisch atelier bij Coppejans.
Deze unieke ambachtstraditie heeft hij
bewaard en aan zijn zoon en zijn jarenlang geoefende vaklui doorgegeven. In
de beginjaren heeft dit atelier nog voor
Eugeen Yoors uitgevoerd, sedert de
zestigerjaren heeft het alle cartons van
Van de Perre verwezenlijkt. Ook op
restauratiegebied bezit dit atelier een
unieke traditie die men wel te Gent (in
monumentenzorg) waardeert Wij vinden het biezonder spijtig dat dergelijk
atelier geen plaats werd gegund in het
ASLK-overzicht."
WIJ: Bent U niet wat te hard geweest voor de samenstellers van de
tentoonstelling? Een selektie kan
toch nooit volledig zijn...

Antw.: „Nietsiszo vervelenddan vanuit dergelijk „bal-verlies" een match
te moeten spelen. t\/laar desondanks
hebben de feiten hun rechten. Wie de
katalogus-reprodukties telt (maar ook
de tentoongestelde stukken) stelt vast
dat twee namen, namelijk filartens en
Blondeel, zowat één derde van het gehele deel 3 voor zich nemen. A/ef iets teveel... als men rekening houdt dat deze selektie gans België in overzicht wil
brengen en dat anderen (die artistiek
niet hun minderen zijn) verzwegen werden. "
WIJ: Wie waren voor U de belangrijkste afwezigen?

beoefend en ook doorgegeven. En jammer genoeg is - net als in de schilderkunst - de vakkennis op sterven na
dood. Hoe minder de kunstenaar kan,
hoe meer theorièn hij spuit Zo komt
dhr. Valcke nu met de theorie van de
autonomen aandraven."

Antw.: „Een selektie zal inderdaad
altijd ontevredenheid oproepen. Maar
er zijn gradaties en grenzen

Harold Van de Perre: „Michiel L eenknegt is verleden jaar overleden. Wij brengen op deze plaats een posthuum eresaluut aan deze eerlijke en heerlijke kunstenaar. Met zijn lyrisch-abstrakt elan en zijn inhoudelijk-rijke symbolentaal heeft hij
een volstrekt eigen plaats ingenomen in het al te zeldzame landschap van de specif ief religieuze figuratieve moderne glasramenkunst. Het is dan ook onbegrijpelijk dat hij in het ASLK-overzicht genegeerd is geworden."
(Onze foto „De Verrijzenis", glasraam te Oostrozebeke)

WIJ zijn niet de enigen die menen dat
de samenstellers vooral hen hebben
gediend die sedert jaar en dag „in het
milieu" de lakens uitdelen. Veel liever
hadden wij alleen maar onze loflitanie
gezongen, want wij willen het werk van
eenieder naar waarde schatten, ook dat
door J. Valcke en L. Lambrechts gepresteerd.
Maar wij wensen dan ook door hen en
door anderen op onze waarde geëerbiedigd te worden."
(M.V.L.)
17 JUL11986
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Het partijbestuur
deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 14 j u l i
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen
verspreid ten behoeve van de pers.

RTT-kontrakt

Onderwijs

De evolutie van het miljardenkontrakt van de eeuw inzake de RTT-bestellingen verontrust de Volksunie in
hoge mate. Wij vinden dat het tijd
wordt dat deze dossiers worden opengelegd, opdat de Vlaamse Gemeenschap zou weten en beseffen dat
eens te meer de Société Générale
(SG) erin slaagt de hand te leggen op
deze superbelangrijke overheidsopdracht.

De Volksunie stelt vast dat de regering in grote moeilijkheden zit om haar
saneringsplannen met betrekking tot
het Secundair Onderwijs uit te voeren. Het blijkt immers dat het Nederlandstalig onderwijs bereid is voor het
volgende schooljaar een besparing
door te voeren van 1 miljard 150
miljoen fr., terwijl het Franstalig onderwijs slechts besparingen kan of wil
voorleggen ten belope van 300 miljoen fr.
Deze gang van zaken is voor het
Nederlandstalig onderwijs dubbel nadelig.
1. De grootste verwarring dreigt op
te treden bij de voorbereiding en organisatie van het volgende schooljaar

De Volksunie wil erop wijzen dat
deze financiële holding van internationaal gehalte grotendeels geleid wordt
door Franstalige nobiljons en bourgeois. Thans betrekt de Société Générale de Franse staat in haar strategie ter ontwikkeling van aktiviteiten
die grote rentabiliteitsvooruitzichten
bieden, zoals deze in de sektor van de
telekommunikatie. Hierdoor verovert
de SG samen met de Franse staat
bijkomende machtsposities die zich
over Vlaanderen uitstrekken.
Gezien haar financiële invloed die
— zoals sinds jaar en dag geweten —
ook gepaard gaat met politieke invloed, moet al wie bezorgd is om de
reële maatschappelijke en ekonomische toekomst van Vlaanderen, gewaarschuwd worden.

vu-Sport
n

Gezinsdag
Zaterdag 6 september
in "De Nekker'"
te Mechelen

omwille van de laattijdige Instrukties.
En dit alleen ten gevolge van de
komplete wanorde in het Franstalig
onderwijs.
2. Eens te meer zal het Nederlandstalig ondenwijs grotendeels alleen
moeten opdraaien voor de uitvoering
van het spaarplan van de regering.
Deze toestand pleit overduidelijk,
voor zover dit nog nodig was, voor de
volledige federalisering van het onderwijs, zodat beide gemeenschappen hun verantwoordefijkheden moeten opnemen. Deze toestand pleit er
ook voor dat nu reeds, onmiddellijk
dus, wordt overgegaan tot het verdelen van globale onderwijsenveloppes
aan de gemeenschappen, maar dan
op basis van de opbrengst per gemeenschap van de personenbelastingen.

Kleine Brogel
Namens het partijbestuur van de
Volksunie wil ik onze verontwaardiging uiten over het feit dat wij, via een
lek in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, moeten vernemen dat er
in Kleine Brogel kernsilo's worden
gebouwd.
Nogal hypokriet geeft minister de
Donnéa hierover uitleg door dit
nieuws goed te praten met de redering dat er geen nieuwe kernwapens
in Limburg zullen worden geïnstalleerd.
Ik wil er nog aan toevoegen dat dit
vertoon bijzonder lachwekkend is. Bij
het binnenrijden van Peer, de gemeente waar Kleine Brogel zich bevindt, staat het bord ,, Kernwapen vrije
gemeente". Burgemeester Theo
Kelchtermans,
tevens
gemeenschapsminister, zou best een bijkomend bord met meer uitleg aanbrengen...

VU op TV1

11 juli te Bellegem

Het VNOS-programma van vrijdag
18 juli aanstaande om 19.15 uur op
BRT-1 bevat volgende onderwerpen:
— „11 juli in Brussel": een reportage over de viering van de Vlaams-nationale feestdag in Brussel;
— in de rubriek „Uit de Wetstraat"
senator Guide Van In over zijn wetsvoorstellen tot afslanking van de regering en de kabinetten;
— de nieuwsrubriek door Jan Van
Dam;
— in „Mensen van bij ons" de
volksmuziekgroep „Zakdoel<".

De afwezigen hadden ongelijk...

Niet vergeten dus: morgen vrijdag
om kwart na zeven op BRT-1.

ZO€K^iïC]^
D Pas afgestudeerde jongeman, gegradueerde in de kinesitherapie,
zoekt een passende betrekking. Voor
Inlichtingen zich wenden: O. Van Ooteghem. Senator, Arm. Lonquestraat
31,
9219
Gentbrugge.
Tel.
091/30.72.87.
D 24-jarige jongeman, licentiaat Romaanse Filologie; talen: N. F. Sp. D.
en E., zoekt een passende betrekking. Voor inlichtingen zich wenden:
O. Van Ooteghem, senator. Arm. Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge. Tel
091/30.72.87.
D 17j. meisje met getuigschriften van
voeding, verzorging, kledij en tekstiel,
die weet van aanpakken, zoekt een betrekking als werkster in het Brusselse
of op de driehoek Brussel-Ninove-Aalst.
Voor inl. zich wenden tot senatorburgemeester Dr. J. Valkeniers, tel.
02/569.16.04.
n Zoek man of vrouw om mede te
werken opbouwen V.Z.W. leeft. gn.
belang, moet handen aan 't lijf hebben, event vrijstelling stempelkontrole.
Mog. kost en inw. Tel
03/828.17.61 alle dagen tus. 8 en 9
uur. Vragen naar mevr. Moerenhout.
n 22j. ongehuwde A2 technikus in
farmaceutische produkten, uitkeringsgerechtigd sedert 1.4.1986, zoek
een betrekking in het Brusselse, ten
westen van Brussel of in de streek
Aalst-Ninove, liefst als hulp in apotheek. Voor inl. zich wenden tot Senator-Burgemeester Dr. J. Valkeniers,
tel. 02/569.16.04.
17 JULI 1986

De Volksunie Entiteit-Kortrijk wenst
bij deze haar dank te betuigen aan de
mandatarissen voor hun aanwezigheid op het 11-julifeest te BellegemKortrijk op zondag 6 juli jl.
Hartelijk dank ook aan al de dames
en heren, al dan niet bestuursleden
van de verschillende afdelingen die
zich ingezet hebben om van dit feest
een aangename gebeurtenis te maken.
Het programma mag als geslaagd
worden beschouwd.
De organisatie en de bediening verliepen vlot mede door de inzet van
VUJO.
De prettige samenwerking tussen
de vijf afdelingen van de Entiteit zowel
in de voorbereiding als in de afwerking van het 11 julifeest, en de aanwe-

Werkaanbieding

Vlaamse Instelling
voor Volwassenenvorming
roept sollicitanten op voor de funktie van edukatief medewerkerdirekteur (M/V) die verantwoordelijk zal zijn voor.
— de dagelijkse leiding en werking;
— de werking en begeleiding van de staf;
— de edukatieve programmering en werking van de instelling;
— de beeldvorming en verdere ontwikkeling van de instelling;
— de public-relations.
Vereist worden
— min. leeftijd 28 jaar;
— universitair diploma of diploma hoger niet-imiversitair onderwijs;
— ervaring in het sociaal-kultureel werk en in leidinggevende
taken;
— goede kontaktuele eigenschappen;
— bekwaam tot koördinatie en teamsupervisie;
— volksnationale en pluralistische ingesteldheid.
SoUicitaties met opgave van curriculum vitae zenden voor 31 juli
naar: EDUKA (selektie) - Limburgstraat 94 - 9000 GENT.

zigheid van ruim 400 genodigden, zijn
voor ons een stimulans om op de
ingeslagen weg verder te gaan.
Zoals dit jaar rekenen wij ook voor
volgend jaar op de logistieke steun
van de nationale partijleiding.
Aan alle kaderleden, medewerkers
en leden wensen wij een aangenaam
en ontspannend verlof, in afwachting
van een nieuwe en frisse start in het
volgende werkjaar.
Staf Beelen,
voorziner Entiteit-Kortrijk

Arr. Leuven in aktie
tegen TGV

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

VUJO: Scherpe kritiek op de Donnéa
Bart Tommelein, nationaal voorzitter van de Volksunie-jongeren, is tijdens de kaderdag van VUJO-arr.
Turnhout fel uitgevallen tegen het
beleid van minister van Defensie De
Donnéa.
Vooral het feit dat deze Waalse
minister eenzijdig — zonder medeweten of goedkeuring van de andere
ministers — besloten heeft de militaire koöperatie met Zaire met 20% te
verhogen, is bij Tommelein in het
verkeerde keelgat geschoten.
Deze maatregel komt er immers
konkreet op neer dat de Belgische
strijdkrachten nog eens 100 miljoen
zullen moeten missen, terwijl de Belgische tanks en vliegtuigen nu reeds

te weinig kunnen oefenen om besparingsredenen.
Verder vragen de Volksuniejoneren
zich af of de Zaïrese bevolking niet
veel beter gediend is met voedselhulp
en met medische bijstand, dan met
een verhoging van de militaire bijstand.
Op ludieke toon stelde Tommelein
vervolgens voor om deze kwestie op
te lossen met een typisch Belgisch
kompromis: ,,Stuur Zaire niet nog
meer Belgische militairen, maar zend
Zaire het gesmokkelde Sovjet-Russische kanon, ginds zal men er blij mee
zijn en de Belgische regering heeft
weer een zorg minder...!"

De VU-mandatarissen van het arrondissement Leuven hebben een eigenaars- en huurderskomitee tegen
de mogelijke onteigening ten gevolge
van de eventuele doortrekking van de
HST (Hoge Snelheidstrein) opgericht.
Een van de aktiepunten is het verwerven van 1 m2 grond op het te
onteigenen trajekt.
Het eerste aktieterrein is gelegen m
I Oorbeek.

Donkrecreatie & Zwembad

Een PARADIJS voor
oud en jong

OVERMERE

^ - o p e n vanaf 11 u.

•

•

Palend aan het Donkmeer

•

• WATERGLIJBAAN
• Verwarmde Zwembaden
• Ligweide • Speeltuin
Uitstekende pleisterplaats
voor de ganse familie
Het domein is volledig omheind

Cafetaria met
uitgebreide
zonneterrassen
Donklaan 93, Berlare
(aan Donkkapel)

tel. 091-67.59.39

De VU-arr. Leuven betuigt haar volledige steun aan het overkoepelend
anti-TGV-komitee en stelt dat de
HST/TGV zoals hij nu is gepland nergens kan komen.
Onder de betogers een zeer grote
VU-afvaardiging met een 20-tal afdelingsvlaggen o.l.v. kamerlid Luk Vanhorenbeek, Europarlementslid Willy
Kuijpers, provincieraadslid Joris Depré, schepen Paul Vandendorpe enz.
We zien ze hier verzameld, luisterend
naar de toespraken, op het voetbalveld van Oorbeek.
Ook u kunt meedoen met de VUaktie!
TGV-dossiers gratis te verkrijgen
bij: Willy Kuijpers, Swertmolenstraat
23 te 3020 Herent (016-22.96.42).
Onteigeningsboycot inlichtingen
bij: Vital Valkeniers, Potterijstraat 14
te 3300 Tienen (016-81.14.10).
Plakbrleven af te halen: arr. VUsekretariaat, Luk Vanhorenbeek, Martelarenlaan 139 te 3200 Kessel-Lo
(tel. 016-26.11.11).

M^
Gemeenteraad van Antwerpen
over geheime radioaktieve transporten

ANTWERPEN

Kernachtige moties uit
Vlaanderens kernstad!
VU-fraktieleider, Gerard Bergers, interpelleerde het Antwerps
kollege over de Nederlandse hoogradioaktleve wegtransporten
die Antwerpen aandoen tussen Borseele en La Hague. Op zijn
minst heerst er twijfel over de gerustsussende veiligheidsrapporten van de containers bij wegongevallen en daarbij blijft het feit
dat deze transporten zonder voorkennis van de stedelijke overheid dichtbevolkte woonkernen doorkruisen.
Gerard Bergers vroeg de burgemeester dan ook terecht of hij daar
weet van had, of hij zinnens was
verbodsmaatregelen te nemen, kortom wat hij eraan ging doen. En de
opperburger moest gekennen dat hij
wist wat er gebeurde maar dat de wet
van 1983 de verbodsmaatregelen onttrok aan zijn gezag. Cynisch is wel dat
de uiteindelijke rampenverantwoordelijkheid teruggespeeld wordt naar 't
stadsbestuur, als er een ongeval optreedt. Kortom, Rijkswacht, Binnenlandse Zaken, enzovoort, regelen alles op ons grondgebied in het diepste
geheim. De naweeën van Tsjernobyl
bewijzen toch dat de bestaande rampenplannen op zijn minst enkel hun
schamel bestaan bewijzen. Maar ook
dat niemand ze kent, wat trouwens
een geruststelling Is, gezien de niet-aangepastheid!

SERV-Antwerpen laat
Brussel niet los!
Hugo Schiltz stelde schamper dat
een bepaalde klasse van officiële instanties de uitspraak van Craeybeckx
misbruikten om dichter bij de zogenaamde machtscentra van de kabinetten te zitten. En dan nog met valse
argumenten van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel te verstevigen, komende van personen die zich door
hun persoonlijke autovoerder laten
rijden tussen Antwerpen en Brussel!
Als deze verstrengeling van personen
die onafhankelijk adviezen moeten
geven op sociaal-ekonomisch gebied
met de traditionele clan te Brussel
moest gehanteerd worden als norm
voor diezelfde onafhankelijke adviezen, zou men wel wenkbrauwen fronsen. De ganse gemeenteraad sloot

zich aan bij deze interpellaties en toen
verbaasde de burgemeester iedereen
door olie op het water te gooien en
toch maar te stellen dat iedereen het
heeft tegen de bevoordeling van Antwerpen. Hij beloofde wel iets te gaan
zeggen, waarschijnlijk op de wijze van
iemand die zich al gewonnen geeft.

Verenigde kernmotie
Vanuit de persbanken leek de afhandeling van de kernmotie eens te
meer onderhevig aan publiciteitsgeilheid van de diverse frakties. Agaiev
speelde de zuivere principeruiter met
een motie die alles verbood, om dan
na beëindiging van het shownummer
akkoord te gaan met de verenigde
motie. Het Vlaams Blok gaf een kursus ten beste waarin tegelijkertijd veilige kernenergie en vervuilende
steenkolencentrales (wat denken ze
daar in Limburg van?) afwisselden
met antirussische splijtstof, om dan
ook akkoord te gaan. De SP-indiener
was vergeten dat het ging om een
gezamenlijk standpunt en wou de
rode pluim alleen opstrijken. En de
CVP had eens te meer veel woorden
om de kool en de geit te sparen van
de meerderheidsslaap. Want onze
fraktie had het ganse kernenergieprobleem willen voorleggen bij middel
van raadpleging van de ganse bevolking. Gewoon omdat deze laatste bij
een kernramp ook volledig in de
(kern)wind staat, maar dat ing te ver
voor de rond 11 juli zeer zwart-geel
speechende CVP'ers.
In alle geval is deze unanieme motie duidelijk en gaat ze uit vanwege
een raad die een bevolking van meer
dan 500.000 blootgestelde inwoners
vertegenwoordigt. De belachelijk klei-

11-Juliviering te Heist o/d Berg
Omdat het schepenkollege sinds twee jaren weigert een gemeentelijke Guldensporenviering in te richten, besloot de Volksunie in samenwerking met de Davidsfondsafdelingen de draad
weer op te nemen. Woensdag 9 juli was het weer zover.
Ondanks een beperkte publieke opkomst werd het een prachtige avond.
Deze avond konden wij alleen maar
Gastspreker was Lode Verhaegen,
fysicus en rector LUC te Hasselt. In besluiten dat de afwezigen zeker oneen boeiende voordracht vergeleek gelijk hadden. Wij verwachten hen in
hij de Guldensporenslag van 1302 1987.
met nu. 1302 vormde een omwenteling voor Vlaanderen, een keerpunt in
de geschiedenis. Vlaanderen begon
een onafhankelijke koers van Frankrijk te voeren, en gaf meer inspraak
van de ,,burger", tevens werden ,,andere wapens" gebruikt, er waren
Op amper één week tijd ontvielen
geen elitaire ruiters meer, maar het
ons twee VU-pioniers.
voetvolk behaalde de overwinning.
Op 1 juli overleed schielijk Jul Nijs
In 1986 moet Vlaanderen dezelfde
op 74-jarige leeftijd. Jul Nijs lag mede
weg op: onafhankelijk worden van
aan de basis van de Volksunie in de
België; een beter gebruik van de deZuiderkempen. Jarenlang was hij bemokratie van de Vlaamse meerderstuurslid, en toen de afdeling Booiheid in het parlement en tenslotte,
schot opgericht werd, was hij de eereen betere opleiding van ons voetste voorzitter. Na verscheidene jaren
volk, gedaan met de witte-boorden
mee de afdeling geleid te hetiben,
mythe. Maar een optimale ontwikketrok hij zich terug om de jongeren
ling van zowel het intellekt als een
kansen te geven. Maar zijn Booischot
herwaardering van de handenarbeid
bleef hij toch van nabij volgen.
De muzikale omlijsting werd verOp 3 juli overleed op 70-jarige leefzorgd door de Harry Verby Singers uit
tijd, na een lange pijnlijke ziekte, CeliHerenthout. Het kwintet bracht eerst
ne Wijnants-Van Vlassenaer. Celine
een keuze uit Vlaanderens rijke dichtbehoorde samen met Jul tot de piobundel, dat zeer gesmaakt werd door
niers van de Volksunie in Booischot.
het publiek. De avond werd besloten
Zij was ons eerst vrouwelijke gemeendoor een samenzang uit de werken
teraadslid. Bekwaam en oprecht vervan A. Preud'homme, en beëindiged
dedigde zij steeds de belangen van
met een daverende Vlaamse Leeuw.
de vrouw en het gezin. In 1982 stond
zij haar plaats af aan een jongere. Nu
De presentatie werd verzorgd door
is zij niet meer.
Fons Vervloet. Met pittige teksten en
anekdotes praatte hij de liederen aan
Langs deze weg wensen wij ons
elkaar. Onvergelijkbaar hoe hij dat
aan te sluiten bij het verdriet van
doet.
echteno(o)t(e) en kinderen.

Dubbele rouw
in Booischot
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21

26

ne aktieradius van 10 kilometer moet
tot 16 uitgebreid worden. De ganse
bevolking daarin moet volledig, korrekt en voorafgaandelijk op de hoogte
gebracht worden. Het ganse vergunningssisteem moet uitgebreid worden
tot de besturen van elke bevolkingscentrum van meer dan 30.000 inwoners (dus ook Antwerpen, Beveren,
Sint-Niklaas).
De ganse energievoorziening moet
vanuit ekologisch en ekonomisch
standpunt bestudeerd worden vooraleer nieuwe vestigingen in het kernpark kunnen overwogen worden.
Waarbij natuurlijk rekening moet gehouden worden met die onderzoeksresultaten!

En ool< nog
Bart Vandermoere pikte alert in op
de PVV-interpellatie over het stadeigendom van de Nijverheidslei 31 te
Ekeren, om nu te vragen eindelijk de
knoop door te hakken door te verkopen of door dit huis ter beschikking te
stellen van de aanvragende kulturele
verenigingen. Natuurlijk met voorkeur
voor de laatste opbssing.
En Fonne Crick kloeg nuchter aan
dat de 11 Julispreker te Wilrijk aangeduid door de deelkultuurraad eerst
goedgekeurd daarna geweigerd werd
door de burgemeester. Dat dan nog
doen drie dagen ervoor en in de raad
verklaren dat dit was wegens tradities, misverstanden, enzovoort, om te
besluiten dat de geweigerde spreker
alle waarborgen bood, getuigt van
moed... Of beter getuigt van een onverklaarbare staal van rond de pot
draaien.
(hugo hermans)
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ANTWERPEN: Rommelmarkt in de lokalen van 't Oranjehuis. Van
11 tot 17 uur kunnen hier,,koopjes" gedaan worden En rommel is
altijd welkom' Gelieve hiervoor te tel. naar 236.84 65 (sekretanaat)
of 233.17 57 (K. Pauh) Org VU-Antwerpen.
BOOISCHOT: Western- en Country barbecue-bal Orkest- The
Western-Pirats Inkom 50 fr Org • VU-Booischot
HOMBEEK: 4de Tuinfeest met raclette bij Wim en Louisa Baetens,
Heike 50 te Hombeek. Org VU-Hombeek-Leest-Hetfen

AUGUSTUS
30

MERKSEM: 24ste Kunst- en Hobbytentoonstelling 1986 in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool, St.Bartholomeusstraat 79.
Van15tot21 uur Org.-VlaamseKnngGroeninghe.Ookop31/8van
10 tot 21 uur, 1/9 en 2/9 van 15 tot 21 u.

Nieuw arr.-bestuur
te Mechelen
Op de jongste arrondissementele
bestuursvergadering heeft de nieuw
gekozen voorzitter, Jef van Weert, de
funkties in het bestuur (uitg. de door
raad verkozen sekretaris) verdeeld,
wat door de vergadering werd aanvaard:
Voorzitter: Jef van Weert (Kessel)
Sekretaris: Joris Mattijs (Berlaar)
Overige bestuursleden (in alfabetische volgorde):
organisatie en verslag: Eddy Andries
(St-Kat-Waver)
penningmeester: Mia Billiet (Bonh-Rijmenam)
ondervoorzitter: Danny de Cuyper
(Heist o/d B.)
publikaties en jongerenwerking: Bart
de Nijn (Mechelen-Z.)
propaganda: Frans Lachie (Lier)
leden- en WIJ-administratie: Josée
Lambrechts (Schriek-Booischot)
propaganda: Etienne Servaes (St-Amands)

Nieuw bestuur bij
VU-Schiide-'s-Gravenwezei
Op dinsdag 27 mei l.l. had in de
kleine zaal van het Dienstencentrum
te Schilde de bestuursverkiezingen
plaats. Dit onder het waakzaam oog
van senator Oktaaf Meyntjens. Al de
kandidaten bereikten het vereiste
kworum. Daarna werd overgegaan tot
de takenverdelmg.
Voorzitter: Albert Van den Broeck
Ondervoorzitter en afgevaardigde:
Renaat Willeme
Sekretaresse: Els Jacobs
Penningmeester: Frans De Bruyn
Propaganda: Ene Boeckmans
Organisatie: Hugo Pas
Jongerenwerking. Geert Van den
Broeck

Dienstbetoon: Marita Schadick-Stryckers
Leden en abonnementen: Julien
D'Hoogh
Public Relations: Magda Pas-Van Belle
Onze mandatanssen zijn: fraktieleider-gemeenteraad Hugo Pas, gemeenteraadsleden Paul Verhoeven, Marita Schadick-Stryckers en
Jan Vandenfonteyne.
OCMW-fraktieleider: Jef Couwels
Andere raadsleden: Magda Pas-Van
Belle en Fons Mathot
Onze overige leden zijn: Augusta
Peeters (feestkomitee), Paul de
Groote en Hortense Mylemans.

LIMBURG
JULI
18
21

BEVERST: Barbecue bij Jos Roebe, Blindestraat 10. 450 fr.p.p. Inschrijven vóór 13/7 bij Jos Roebe 011 /41.32.35. Aanvang 20 uur. Org VU-Beverst
UUNSTERBILZEN: Bestuursvergadering om 20 uur in lokaal Bloemenhof te Munsterbilzen.

jongerenwerking: Bart Somers (Mechelen-N.)
ondervoorzitter. Kris van Esbroeck
(Mechelen-C.)
Worden toegevoegd aan het arr.
bestuur met raadgevende stem:
Walter Luyten (Berlaar), senator;
Joos Somers (Mechelen-N.), senator;
Fred Stevens (Duffel) verkozen partljraadslid; Miei van Langendock
(St-Kat-waver) verkozen p.v. partijraadslid.

Komen en gaan
De nieuwe arr. voorzitter werd de
41-jarige Jef van Weert uit Kessel. Hij
werd in de eerste stemronde met
grote meerderheid verkozen. Hij Is
gemeenteraadslid en beheerder van
de sociale woningmaatschappij te Nijlen.
Tot VU-arrondissementssekretaris
werd de 29-jarige mr. Joris Mattijs uit
Berlaar gekozen.
In zijn maiden-speeck dankte de
nieuwe voorzitter de uittredende voorzitter mr. Danny de Cuyper uit Heistop-den-Berg voor zijn inzet de voorbije jaren en voor het werk dat hij nog
zal leveren voor de VU. Danny de
Cuyper blijft aktief bestuurslid als ondervoorzitter. De vergadering gaf
hem trouwens een staande ovatie.
Ook uittredend sekretaris, Fred Stevens uit Duffel, werd in de bloemen
gezet voor het jarenlange werk in de
partij.

11 juli te Voeren
Een delegatie van VU-gekozenen
trok op 11 juli naar Voeren Aan het
gemeentehuis hing wel een leeuwevlagje, maar deze was bedekt door
het trikolore Belgische vaandel Op
het dak wapperden echter ook de
Waalse haan én de vlag van privé-militie van José Happart. Ondanks het
protest van de Vlaamse adjunkt-arrondissementskommissaris bij de hogere overheid liet Nothomb betijen...
Erger nog: de rijkswacht maakte
korte metten met de VU-manifestanten. Het spandoek werd kapotgescheurd, de aktievoerders kregen
rake klappen en werden daarop weggevoerd naar de rijkswachtkazerne.
Terwijl Happart treiterend stond toe te
kijken.
^p„t„, F,^.

Nieuw vu-bestuur
te Beringen
Op 25 mei l.l. koos VU-afd. Beringen een nieuw bestuur, de taken
werden als volgt verdeeld:
Voorzitter: Marcel Vanzonhoven
Ondervoorzitter: Marcel Heyligen
Sekretaris: Michel Tielens
Penningmeester: Georges Kenens
Propaganda- Frank Bijnens
Organisatie: Ivonne Konings
FVV: Betty Buys
Andere bestuursleden: Albert Jacobs, Peter Vandeberg, Herman Van
Vaerenberg, Karel Kenens en Rita
Ceunen.
17 JULI 1986

wtm

m

14

Kamerlid Paul Peeters in Vlaamse Raad:

Bos van Aa mag
geen stort worden!
De jongste weken is er nogal wat heibel geweest rond het
storten van hulsvuil in het arr. Halle-Vilvoorde. De miserie is niet
nieuw, sinds jaren bepaalt de interkommunale IHaviland als een
alleenheerser over het goede en slechte weer in het arrondissement. En als het dan wat goed weer is zitten de omwoners van
storten, breekwerven en ander fraais met onnoemlijke stankhinder.
Op heel die miserie komt nog eens
de dreiging bovenop dat het bos van
Aa op de grens van de gemeenten
Kapelle-op-den-Bos en Zemst het
centraal stort zou worden van alle
Vlaamsbrabantse gemeenten!

Onaanvaardbaar!
Daarover gealarmeerd heeft het
schepenkollege van Kapelle-o/d-Bos
gereageerd en heeft de gemeenteraad een motie tegen de geplande
stortplaats goedgekeurd.
VU-burgemeester en kamerlid Paul
Peeters is met het ongenoegen echter
de parlementaire toer opgegaan en
stelde op 16 juni l.l. in de Vlaamse
Raad een dringende vraag tot de
Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en Leefmilieu J. Lenssens.
Paul Peeters: „Het plan om dit
gebied op te zadelen met 120.000 ton
huisvuil per jaar van alle andere gemeenten is volkomen irrealistisch, onaanvaardbaar en onuitvoerbaar.
Daarbij ook vermoedend dat dit
stort grote verkeershinder op één en
dezelfde plaats zal veroorzaken, met
daarenboven toevalswegen die voor
zulk verkeer helemaal niet zijn uitgerust.
Omwille van de strijdigheid met het
gewestplan; omwille van de landschappelijke waarde van dit gebied;
omwille van het feit dat het Bos van
Aa door zijn ligging, zijn bodemstruktuur en zijn hoge grondwaterpeil absoluut ongeschikt is voor deze bestemming: omwille van de te voorziene katastrofale gevolgen voor de
drinkwaterwinning; omwille van de
exentrische ligging en de onaangepastheid der toevalswegen vraag ik
de minister dan ook uitdrukkelijk dat
afgestapt wordt van het plan. Het is
overigens onaanvaardbaar dat men
de huisvuillast van alle gemeenten
van Vlaams-Brabant op deze ene kleine gemeente zou afwentelen!"
Als kenner van de arrondissementele problemen stelde Paul Peeters
het probleem van de huisvuilverwerking in een breder perspektief.

Dringende oplossing
Paul Peeters: ,,Voor ogen houdend dat het probleem van het huisvuil reeds jaren aansleept, dat reeds
herhaaldelijk voorgestelde stortplaatsen tot een storm van protest leidden
en tot intrekking van de plannen (Pepingen, Verbrande Brug...), dat het
hierbij steeds ging en nu ook weer
gaat om tijdelijk en duur lapwerk met
onherroepelijke schade voor het leefmilieu, pleit ik er met de betrokken
gemeenten voor dat, overeenkomstig
de voorstellen op lange termijn van
OVAM, men zou overgaan tot het
uitwerken van een allesomvattende
en definitieve oplossing, die het leefmilieu zoveel mogelijk onaangetast
laat."

Als besluit van zijn tussenkomst
drong burgemeester-kamerlid Pee-

Op de Diibeekse gemeenteraad van 3 juni l.l. diende de Volksunie
een motie in over de Kempische Steenkoolmijnen. Fraktieleider J .
Segers van de VU herinnerde er de raad aan dat onafgezien van hun
kleur of partij in het algemeen alle gemeenteraadsleden ijveren voor
een mooie, groene en welvarende gemeente.
Wat baten echter deze inspanningen
stelde spreker, als men de dood inademt zonder het te weten. Hij vroeg een
dejjtoauze in verband met het gebruik
van de kernenergie, naar aanleiding
van het ongeval in de kerncentrale van
Tsjernobyl. Voor het uitwerken van mogelijke alternatieven moeten de Kempische mijnen behouden blijven. Door de
publieke opinie te sensibiliseren zal ook
de regering zich moeten bezinnen.
Hierna volgt de integrale tekst van de
voorgedragen motie.

De gemeenteraad
vèn Dilbeek
— stelt vast dat de energievoorziening zowel van het land als van de gemeene van het grootste belang is voor
de bevoling;
— is van mening dat de energiever'orging over verschillende brandstoffen
dient te worden verspreid om monopolievorming alsmede de te grote afhan-

kelijkheid van het buitenland te vermijden ;
— beschouwt de Kempische steenkool als een onmisbare energiedrager,
die ten alle prijze dient te worden behouden rekening gehouden met de gevaren verbonden aan de kernenergie;
— stelt vast dat minstens 200 miljard
werd gespendeerd aan de verlieslatende Waalse staalnijverheid, tenwijl elke
frank voor Limburg blijkbaar teveel is;
— betuigt zijn solidariteit met de Limburgse mijnwerkers en met de bevolking van de reeds zo zwaar door werkloosheid getroffen Limburgse gemeenten.
Burgemeester Jef Valkeniers liet
stemmen over deze motie.
Uitslag: 11 Volks stemden ja,
gesteund door een afgescheiden CVPlld en 1 SP. De Liberalen (3) en de
Franstaligen (4) onthielden zich. De
CVP weigerde deel te nemen aan de
stemming, onder voorwendsel dat zij
nooit wenst te stemmen over moties.
Uitvlucht of politiek vluchtmisdrijf?

Vredeskomitee Middenkust:

Geen chemische wapens!
Het Vredeskomitee Middenkust,
overkoepelend orgaan voor 22 aangesloten verenigingen, keurt de parlementaire stemming goed tegen het
opslaan en/of gebruik van chemische
wapens in ons land.

ning moet houden met deze stelling,
en dus toch kan beslissen chemische
wapens op ons grondgebied op te
slaan en te laten gebruiken.

Herinnert eraan dat in de 1ste Wereldoorlog het gebruik van mostaardgas voor het eerst in Vlaanderen werd
aangewend, wat de dood of verminking veroorzaakte van duizenden.

Installatie
Poiitielce Raad
te Middelkerke

Het komitee wijst erop dat de naam
,,leperiet" voor de aanduiding van dit
chemisch wapen zijn oorsprong vond
in het feit dat dit gas voor het eerst in
de streek van leper werd gebruikt en
betreurt dat in de motie tegen het
gebruik van chemische wapens,
goedgekeurd in het parlement, vermeld wordt dat in geval van oorlog de
ministerraad niet noodzakelijk reke-

MEUBELEN «DE KEIZER

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons
(speciale v o o r w a a r d e n voor trouwers)
Openingsureni Di.. woe., vrij. van 13 tot 19 u. 30
Do., zat. van 10 tot 19u. 30
Zondag v a n M tot 18 u.
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In zijn antwoord liet minister Lenssens alle wegen open want hij besloot
zijn antwoord: ,,Ongeacht de keuze
inzake verwijderingstechniek blijft er
in bedoeld gebied behoefte aan stortkapaciteit bestaan..." en is de kans
niet onwezenlijk dat het stort er wel
komt. Een zaak om in het oog te
houden. Dat doet ongetwijfels de
VU-CVP-meerderheid van Kapelleo/d-Bos en de plaatselijk VUJO die
met een affichekampanje is begonnen!

Tsjefflobyl en KS
In Diibeekse gemeenteraad

Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen

Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

ters er bij de minister op aan dat de
gemeenten van Vlaams-Brabant inspraak zouden krijgen in het door
OVAM ontworpen afvalstoffenplan
'86-'90. Inspraak en samenwerking
die zouden moeten leiden tot een
dringende en definitieve oplossing
van het probleem.

KEIZETISTRAAT 2 - 1740 T E R N A T - 02-582.22.22
(op slechts 15 km van Brussel-centrum)

Op 27 mei l.l. werd in 't Vlaams Huis,
Onderwijsstraat 1 te Middelkerke een
vernieuwde Politieke Raad van de Volksunie geïnstalleerd.
De Politieke Raad is samengesteld
uit de bestuursleden van de drie plaatselijke Volksunie-afdelingen.
Terzelfdertijd werd het hoogste politieke orgaan binnen de Volksunie verkozen nl. het Politiek Kollege. Met de
nieuwbakken voorzitter Mare De Jonghe verscheen een nieuwe ster aan 't politieke firmament. Verder werden André
Clarysse, sekretaris en Jef Deschacht,
penningmeester, verkozen.
Vermelden we nog even de leden van
het Politiek Kollege
— uit Leffinge: Jo Belligh, Irene Blontrock en Dries Vanhercke
— uit Westende: Pol De Graeuwe,
Omer Huyghebaert en Pol Ramakers
— uit Middelkerke: Frank Verlinde,
Mare De Jonghe en André Clarysse.

BRABANT
SEPTEMBER
6

OPWIJK-MAZENZELE: Barbecue-feest in het Hof „Ten Hemeiryck''
Organ. VU-afdeling. Toegang: 200 fr.

Een nieuw VU-afdelingsbestuur in Kampeniiout
Op 12 juni werd er in ,,Den Beiaard" te Kampenhout een nieuw
plaatselijk bestuur gekozen. Eén en ander gebeurde onder het
vriendelijk kontrolerend oog van Nora Tommelein, arrondissementeel afgevaardigde en Mare Fonteyn, kantonaal afgevaardigde.
Ondanks de wat bescheiden opkomst was de sfeer dadelijk op het
gewenste peil en werd er druk — en
bij wijlen heftig — van gedachten
gewisseld. Senator Daan Vervaet, die
ondanks zijn gevulde agenda, op
deze bestuursverkiezingen aanwezig
was gaf een zeer gewaardeerde uiteenzetting over ,,milieu en jongerenwerking". Met dit betoog als basis
werden er in de loop van de avond
meerdere zienswijzen geformuleerd
die voornamelijk het grensoverschrijdend aspekt van het Vlaams-Nationalisme benadrukten.
De verkiezing van het nieuwe bestuur verliep moeiteloos: alle kandidaten werden verkozen. De enige verschuiving die kan worden gemeld Is
dat Roger Swillen als sekretaris wordt
vervangen door Luk Stroobants. Roger blijft evenwel aktief bestuurslid.
Zijn grote werkkracht en zijn voortdurende een enthousiaste inzet worden
in ons Kampenhouts bestuur van essentieel belang geacht.
Het nieuwe bestuur zal zich in de
loop van de volgende jaren vooral
inzetten voor een verdere verjonging
en de uitbouw van de politieke kracht
van onze partij in Groot-Kampenhout.
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt
uit:
Georges Verstraeten: voorzitter
Erik Cabuy: ondervoorzitter
Luk Stroobants: sekretaris
Jan De Greef: penningmeester
Roger Swillen: propaganda, organisatie
Mare Sehoevaerts: jongeren, propaganda

Maria-Louisa Thiebaut: leden en
abonnementen — administratie.

Guldensporenfeest te Jette
Het was voor meer dan 350 aanwezigen dat mevr. De Gooman haar
welkomwoord mocht uitspreken op de
viering ingericht door de VBGJ. Zij
legde in haar toespraak de nadruk op
het feit dat ondanks de krisis de
Vlaamse problematiek te Brussel zich
scherper dan ooit stelt.
Nadien konden de aanwezigen zich
verheugen in een optreden van de
artieste Jo-Nell, haar prachtige
Vlaamse liederen werden door de
aanwezigen uit volle borst meegezongen. Na de pauze volgde de toespraak door schepen Jan De Berlangeer. Hij pleitte voor een vereenvoudiging van de instellingen te Brussel en
stelde vast dat i.v.m. de agglomartieraadsverkiezingen de franstaligen na
14 jaar en ondanks de ineenschrompeling van het FDF nog niets hebben
toegegeven. Hij vroeg ook de Vlamingen van Jette meer aandacht te hebben voor de kinderboerderij, een belangrijk gemeentelijk projekt dat
dreigt in franstalige handen terecht te
komen.
Nadien volgde het optreden van de
dansgroep van de VBGJ o.l.v. mevr.
Van Bockstael en het tweede optreden van Jo-Nell waarna de zanggroep
optrad met enkele liederen en deze
geslaagde namiddag besloot met een
dreunende Vlaamse Leeuw.

WEST-VLAANDEREN
AUGUSTUS
2 STENE: 3de Barbecue in ,,De Vlasschaard", Oudstrijdersplein te
Stene-Dorp. Vanaf 19u. Deelnameprijs: 250 fr. Inschrijving tot 31 juli
bij P. Decloedt 059/50.67.41 en S. Neirynck 059/50.60.91. Org.: VUStene.
30 WAREGEM: 2de Groot Roosetuinfeest van 's middags tot na middernacht (als voorbereiding tot Waregem Koerse). Spektakel, ontspanning, spel. Churchillaan, Waregem, bij ErikDeroose. Bijna gratis:
100 fr. (1 nuttiging inbegrepen). Org.: VU-Waregem.

11 Juii-bloemen te Dilcsmulde
Ter gelegenheid van de Vlaamse
11 juli-feestdag heeft de VU-fraktie
van de Diksmuidse gemeenteraad
een krans neergelegd aan de voet van
het IJzermonument.
Een moment van bezinning, los van
de jaarlijkse bedevaart, een auten-

thieke reflex van Vlaams zelfbewustzijn.
Tevens een vorm van uitnodiging
voor het Stadsbestuur, om niet alleen
éénmaal per jaar als gastheer van de
IJzerbedevaart
een
zelfbewust
Vlaams gelaat te tonen.

mt
Aalsterse burgemeester vraagt
Jan Caudron wetsontwerp
hervorming Gemeentefonds
Tijdens een recente gemeenteraadzitting te Aalst werd door alle raadsleden een motie goedgekeurd uitgaan-

Veel volk
en kwaliteit

de van het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen en de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Vlaamse afdeling, over de
V(j6r Vlaanderen ongunstige verdeling van de kredieten van het Gemeentefonds.
Twee maanden geleden diende
VU-raadslid Van Mossevelde reeds
een soortgelijke motie in, maar die
werd toen met ontvankelijk verklaard.

11 juli
te Gent
Donderdag 10 juli werd in Gent een
Vlaamsnationale 11-juliviering georganiseerd. De viering was een initiatief van de Voll<sunie-Gent, in samenwerking met VU-Gent-EekIo, de FVK
en de Vlaamsnationale verenigingen.
Na een verwelkoming door Wilfried
Lissens, voorzitter van VU-Gent, werd
de Islandsuite opgevoerd, voorafgegaan door traditionele zeemansliederen.
In een barstensvol beursgebouw
aan de Kouter — zo'n 600 mensen
kwamen de viering bijwonen — vertolkte de 11-koppige „bemanning" de
Islandsuite: afscheid en vertrek, de
reis zelf, het leven van de vrouwen op
het thuisfront en de terugreis.

Hoogstaand
In zijn feestrede vertolkte Koen
Baert, sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee, de betekenis van 11 juli
voor Vlaanderen en de ergernis tegenover het huidige beleid.
ledere aanwezige was het er over
eens dat een dergelijke stijlvolle en
hoogstaande viering echt op zijn
plaats is en tot voorbeeld mag dienen
voor de officiële stedelijke viering.
Een welgemeend dankwoord voor het
politiek kollege dat dit alles o.l.v. Wilfried Lissens en Wim Mareen organiseerde en zeker ook niet de firma's
vergeten die met hun onbaatzuchtige
bijdrage deze viering mogelijk maakten.

Na de jongste gemeenteraadszitting heeft burgemeester Uyttersprot
VU-volksvertegenwoordiger Jan Caudron gevraagd i.v.m. de hervorming
van het Gemeentefonds een wetsontwerp in te dienen. Wat Jan Caudron
tot een open brief aan de burgemeester inspireerde.

Enkele vragen
Uit de brief citeren wij volgende
vragen.
,,Zou ik U mogen verzoeken uw
politieke invloed aan te wenden bij uw
partijgenoten-parlementsleden
om
ons wetsvoorstel zo vlug mogelijk op
de agenda te plaatsen van de bevoegde kamerkommissie.
Gelieve er eveneens bij uw politieke
vrienden op aan te dringen dat zij zich
bij de stemming niet opnieuw zouden
onthouden zoals gebeurd is met het
wetsvoorstel Galle over de talenkennis van de gemeentemandatanssen
in Vlaamse gemeenten. Door de onthouding van de CVP- en PVV-kamerleden werd het wetsvoorstel begraven
en kan de Nederlands-onkundige
bendeleider Happart ongestoord burgemeester blijven in het Vlaamse
Voeren."
Jan Caudron wilde tevens de aandacht van de burgemeester vestigen
op het feit dat de benadeling van
Vlaanderen door de huidige verdeelsleutels van het Gemeentefons 6,1
miljard per jaar betekent en dat dit
slechts een peulschil is van de 174,2
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OOST-VLAANDEREiV
VU-Vlaamse
Gemeente-belangen Waarschoot:

miljard die Vlaanderen jaarlijks over
de ganse lijn ontstolen wordt.
En Jan Caudron besloot zijn brief:
ik neem aan dat U niet zo bekrompen zijt U uitsluitend druk te maken
over de benadeling door het Gemeentefonds, maar tevens vooral moeite
hebt met de 174,2 miljardendiefstal
waarvan Vlaanderen jaarlijks het
slachtoffer is als gevolg van het Belgisch beleid."
Het is nu aan de partijen van de
Aalsterse koalitie (CVP-PVV) om het
voorstel in daden om te zetten!

Ludiel( voor meer veiligheid
Sinds geruime tiid is binnen de
werking van de Vlaamse Gemeentebelangen een kommissie Verkeer opgericht die een totaal-dossier voorbereidt m.b.t. alle verkeersmoeilijkheden in de gemeente. Een totaal-dossier dat niet enkel een inventarisatie
van probleemgebieden wil zijn maar
integendeel wil pleiten voor alternatieven.
Omdat naar de smaak van deze
kommissie binnen de gemeenteraad
al te weinig rekening wordt gehouden
met reeds eerder voorgestelde alter-

natieven, werd besloten over te gaan
tot het houden van ludieke akties
1 V m. verkeersproblemen. Als eerste
kwam de Molenstraat aan de beurt.
Op zaterdag 21 juni werden zes verkeersborden geplaatst die aangeven
dat fietsers verplicht gebruik dienen
te maken van de fietspaden. De werkgroep laat weten dat men het niet zal
laten bij die ene ludieke aktie. Met de
regelmaat van een klok zullen andere
problemen worden aangepakt op de
gemeente, de woorden indachtig
,,Wat we zelf doen, doen we beter"!

ZO€K€KC3€
n 18j. ongehuwde juffrouw met diploma personenzorg en kleding zoekt
een betrekking in het Brussels of ten
westen van Brussel als keukenhulp of
poetsvrouw. Ze heeft wachttijd bij de
RVA tot februari 1987. Voor inl.'zich
wenden tot Senator-Burgemeester
Dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.
D 22j. drietalige A2 electronicus met
diploma van mannequin en fotomodel
en diploma Marketing en Reklame
(Leiden) met 3j. ervaring en 5j. nevenaktiviteiten in de vrije radio en de
amusementswereld, zoekt een passende betrekking liefst in de laatste
sektor. Voor inl. zich wenden tot Senator-Burgemeester Dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.
D Jonge vrouw, 31 j . , zoekt full-time
betrekking als sekretaresse in de driehoek Leuven — Brussel — Antwerpen.
Inlichtingen: Vic Anciaux tel.
02/219.49.30.
D Jonge man (20 j.), met een diploma
van humaniora, vrij van legerdienst,
zoekt een betrekking. Hij komt graag in
kontakt met mensen, is meertalig en
een langdurig verblijf in het buitenland
vormen geen bezwaar. Inlichtingen: Vic
Anciaux, tel 02.219.49.30.

De ploeg aan het werk!

11 juli te Wichelen op volkse wijze
Op vrijdagavond had de 1ste 11
juli-belotting plaats. Niet minder dan
64 kaarters schreven in en streden
voor de 1ste prijs in een barstensvol
lokaal ,,De Moriaan", een onverhoopt
sukses dat aanspoort tot een herhaling volgend jaar.
Op zondagnamiddag 13 dezer begaf het plaatselijk bestuur zich naar
het rustoord ,,Sint Jozef" waar een

kanjer van een ,,krisistaart" werd
aangeboden aan de 38 kostgangers.
Zonder bombastische redevoeringen werd op deze volkse wijze en in
de sfeer van een landelijke Vlaamse
gemeente 11 juli in de aktualiteit geplaatst.
Een door de bevolking gesmaakt
initiatief!

Aanbevolen huizen
Loodgieter
ALPANROOF
Amerikalei 237
Dakwerken
2000 Antwerpen
Veranderingswerken
Tel na 19 u. 03-238.88.40
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

P V B A BERT
Assesteenweg 101. Ternat
Tel 02-582 1312

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

handelsdrukkerij type - offset
f a b n k a t i e o m s l a g e n - zakonnslagen
m i g r o s t r a a t 128, 9328

GRATIS PRIJSOPGAVE

GELD

qz^^ STUDIO
J-A/

Onmiddellijk te bekomen bij

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
V A N DER C R U Y S
Assesteenweg 240, Ternat.
Tel 582 29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Tel. 426.19.39

F R A N S S E N S OPTIEK:

ESOX
STAN PHILIPS

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Groothandel Hengelsport

Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96.
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75.

zoeK^BC)e
D Zoek man of vrouw om mede te werken opbouwen V.Z.W. leeft. gn. belang,
moet handen aan 't lijf hebben, event,
vrijstelling stempelkontrole. Mog. kost
en inw. Tel. 03/828.17.61 alle dagen
tus. 8 en 9 uur. Vragen naar mevr. Moerenhout.

DANN

02-428 69 84

Panorama 36
1810 Wemmei

dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16

DE PRIJSBREKER
van het g o e d e meubel
Groenstraat 84. 2000 Antwerpen
Tel 03-23645 31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING

LENDERS

Sint-Oamlaanstraal 41
Wommelgem

Tel 03-353 70 39

Tel 02-478 19 93
Import - Export

J.

PVBA
BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Algemene Bouwondernemingen
Gcntsestraal 238
9500 G^raardsbergen
Tel 054-41 25 89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Dames- heren- en kinderkleding

G E O R G E S DE R A S P V B A
Autocars autobus
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

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 - Kredietbank 472-7041761-28

Houtzagerij
DE R O O S E N V .
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
A F D NINOVE • 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel 053-6683 86
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-2136 36

A F D OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-3317 51
054-33 11 49
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Nieuwe Chiro-voorzitster Christine Diercicx:

„Jongeren uitdagen
en uitnodigen..."

daarin de eerste plaats mee bezig
zijn."

Vlaamse Beweging,
weinig interesse...

WIJ: Chirojeugd heeft samen
met andere jeugdverenigingen
een belangrijke rol gespeeld in
de Vlaamse Beweging. Nu lijkt er
een breuk te bestaan tussen de
jeugdverenigingen en de Vlaamse Beweging. Men ligt binnen
Chiro niet meer wakker van de
Wij willen hen evenzeer uitdagen pijgericht konden werken. Dat we vraag: „Waarheen met VlaandeAntwerpen. - Het jeugdige volkje is al aan zijn 17de en uitnodigen om naar kreatieve daardoor onze eigen groepen voor- ren?" Wat zijn daarvan de oorzazoeken. Zelf uitzoe- bijlopen, die gekonfronteerd wor- ken en hebt U de intentie daar
vakantiedag toe. Maar het festijn duurt nog tot 31 au- oplossingen
den met de realiteit van wekelijks iets aan te veranderen?
ken hoe het anders kan.
gustus. Tijdens die twee lange maanden zullen weer
te moeten klaar staan om een
Wanneer wij beweren dat er in groep jongeren zinvol te begeleiChr. Dierckx: „Het is inderdaad
tienduizenden jongens en meisjes erop uittrekken voor de maatschappij van vandaag een den.
zo dat het Vlaamse aspekt niet direkt meer behoort tot de prioriteiten
het jaarlijkse „kamp" van hun jeugdbeweging. „Bivak" aantal dingen fout gaan, dan willen
wij tevens onze jongeren uitnodiDe jongste jaren zijn we terug die wij als jeugdtieweging stellen.
heet dit bij de Chirojeugd Vlaanderen.
gen om daarop een antwoord te gemet die realiteit rekening gaan houte maken heeft met het feit
Eén maand geleden kreeg deze grootste Vlaamse ven. We proberen hen uit te dagen den en willen we ons inderdaad datWat
we geopteerd hebben om meer
om niet alleen kritiek te spuien,
meer gaan richten op de plaatselij- de problematiek van onze plaatsejeugdvereniging een nieuwe voorzitster.
maar ook om de mede-verantwoorke groepen, op hun noden, hun be- lijke groepen en van de Chirowerdelijkheid die zij hebben op te nehoeften, hun vragen. Opnieuw de king op zich terug in de kijker te
men.
leid(st)ers gaan begeleiden, door plaatsen, teneinde dit terug duideBovendien doen wij dit alles nog onze kursussen en onze vorming lijker te gaan profileren.
HRISTINE DIERCKX is 23 licht ook veel meer kunnen realisejaar jong. Zij studeerde so- ren. Maar het is een duidelijke, be- steeds vanuit een evangelische in- meer te aksentueren en daar terug
Want wat is chirowerking ? Wij
ciale pedagogie aan de wuste optie van Chiro om deze taak spiratie, die wel enigszins van in- werk van te maken. Wat niet beteLeuvense universiteit. Vijfjaar lang toe te vertrouwen aan een niet- houd veranderd is. Waar wij ons kent dat we ons maatschappelijk zijn niet om het even welk jeugdvroeger sterk kerkelijk opstelden, engagement opzij zouden schui- huis, noch om het even welke orgawas zij leidster van de meisjes- betaalde kracht.
zijn
we ons nu terug gaan bezinnen ven. We vinden dat dit een belang- nisatie. Wij zijn een beweging met
groep in Heist-op-den-Berg. Zij
Mijn konkrete opdracht zal erin
v/erd groepleidster van de plaatse- bestaan de nationale koördinatie over de evangelische waarden; rijk aspekt moet blijven, dat dit in de eigen doelstellingen, met een eilijke afdeling, werkte mee aan de van de verschillende initiatieven en waarden die wij hopen te kunnen Chirowerking ingebakken zit en bij- gen metode en een eigen werking.
gemeentelijke vakantiewerking en vooral van de verbondelijke wer- doorgeven. Wij beweren dat we gevolg nadrukkelijk moet aan bod Het feit dat we duidelijk gemaakt
in de jeugdraad van ter plekke. king te begeleiden. Hen stimulan- geïnspireerd worden door wat in komen. Maar we zijn er ons even- hebben wat onze prioriteiten moeHaar engagement kende een snel- sen geven. Bovendien niet alleen het evangelie staat. Dit impliceert zeer van bewust geworden dat we ten zijn én als we vaststellen dat dele uitbreiding en dit op de verschil- de verbondelijke werking, maar in dat wij kiezen voor de armsten en naast dat maatsciiappelijk engage- ze aan het verwateren zijn, dan
lende echelons van Chirojeugd wezen ook de volledige werking, solidair met hen zijn, en ons mede- ment ook een aantal andere dingen moeten we er iets aan doen. Zoniet
dreigt het gevaar dat Chiro straks
Vlaanderen. Op de nationale raad die dan wel binnen bepaalde werk- verantwoordelijk voelen om er iets niet mogen verwaarlozen."
niks eigens, niks specifieks meer
van 18 juni werd zij verkozen tot groepen zit. Maar waarvan men nabezit.
voorzitster.
tionaal toch een overzicht moet
Samen met de nationale voorzit- hebben. Tevens zullen we probeDe overige temata waarrond we
ter, proost en sekretaris zal zij mee ren om met nieuwe initiatieven voor
werken zijn niet meer dezelfde als
het samenspel mogelijk maken in de dag te komen.
weleer. De zg. Vlaamse zaak lijkt
de grootste jeugdbeweging van en
nu afwezig. Wat niet betekent dat
Verder hoop ik ook de nationale
in Vlaanderen: tien verbonden, 81 raad — het belangrijkste orgaan
wij als Chiro negatief staan tegengewesten, 1410 Chirogroepen, binnen Chiro — te kunnen uitbouover een zelfstandig Vlaanderen of
ruim 1.000 kaderleid(st)ers, 14.629 wen op een manier waarbij de mentegenover een Vlaanderen dat zelf
leid(st)ers en ongeveer 100.000 sen die deelnemen aan deze vermeer in de pap te brokken heeft.
Chiroleden.
Deze problematiek is nu echter niet
gadering zich daar ook goed bij
dé prioriteit. Wij menen dat er anvoelen. Dit is eigenlijk het orgaan
dere en belangrijkere problemen
'n Uitdaging
waarin we onze basisoptie voor
zijn
waarop we ons wensen te richeen
demokratische
besluitvorming
Wij ontmoetten elkaar op de
ten. Onderdrukking en geweld vintweede verdieping van het oude daadwerkelijk moeten waar maden we belangrijker dan ons bezig
herenhuis waar de Chiro haar se- ken. Daaraan zal verder moeten
te houden met de aspekten van het
gewerkt
worden.
Dat
is
een
kretariaat en winkel heeft. ChristiVlaams-nationalisme.
ne Dierckx is een frisse, intelligen- konstante. Demokratie zoals wij dit
te verschijning, lijkt broos-gevoelig- zien ook echt gaan beleven.
Wij ervaren trouwens dat de
afwachtend, praat zacht en nietteUiteraard zal ik mij ook hard inVlaamse Beweging de jongeren
min overtuigend, bezit dat oude ge- zetten om de andere opties en zaniet meer aanspreekt. Ik vermoed
loof dat de wereld moet en kan ver- ken die de beweging belangrijk
dat daar nog weinig jongeren van
beteren, neemt geen blad voor vindten waar zij prioriteit wenst aan
wakker liggen... Zij zijn nochtans
haar mond.
te geven, te doen slagen."
wel bekommerd om hun eigen konkrete situatie of om de grote weWIJ: U draagt de verantwoorreldproblemen. Dat lijken mij de
delijkheid voor een beweging IVIeer dan
twee items waarjongeren zich vramet meer dan 100.000 leden.
gen rond stellen, en dus niet het
Schrikt dit U niet af?
bezig-houden
Vlaams-nationalisme."
Chr. Dierckx:,,Afschrikken ? Ik
WIJ: Chirojeugd-Vlaanderen:
voel mij veeleer uitgedaagd. Een
WIJ: Veronderstel dat U moruitdaging inderdaad om nationaal waar staat dit voor? Welke waar- Chiro-voorzitster Christine Dierckx:,....jongeren proberen te stimuleren gen met de jeugdbeweging moet
den
verdedigt
U
anno
1986?
tot zélf aktief zijn, tot zélf verantwoordelijkheid nemen, tot solidariteit met kappen. Wat zou U dan het meest
voorzitster te worden van de grootChr. Dierckx: ,,Wij kiezen er
andere mensen die leven rondom hen, ver weg en dichterbij."
ste Vlaamse jeugdbeweging.
missen?
duidelijk voorom, via ons wekelijks
Ik kom vanuit de Chiro-basis en bezigzijn, de jongeren méér te geChr. Dierckx :„De mensen I En
behoud er nog een zeer nauwe ven dan enkel dit louter beziggeik
bedoel
daarmee niet de konkreWIJ:
Ik
heb
de
indruk
dat
de
aan
te
veranderen.
Wij
kunnen
niet
band mee. Ik ben amper één jaar houden worden. Wij streven ernaar
jeugdverenigingen zich interes- te personen. Wat mij in de Chiro aluit de plaatselijke groep gestapt. Ik de jongeren een aantal waarden buiten deze uitdaging."
seren en inzetten enerzijds met tijd zo nadrukkelijk aangesproken
was eveneens aktiefin het verbond mee te geven, en daarbij staat opWIJ:
Er
wordt
beweerd
dat
het
maatschappelijke problemen heeft is de vrijwillige inzet van menen in het gewest. Ik meen dat ik nog voeding centraal. Zo goed als we
een zeer nauwe band behouden dat kunnen natuurlijk, want we blij- maatschappelijk engagement heel dicht in hun buurt en ander- sen die echt ss\men willen werken
heb met hetgeen er leeft in de ven beperkt in onze mogelijkhe- niet meer is wat het ooit was. zijds met moeilijkheden heel ver om een aantal zaken te realiseren.
weg. De twee niveau's: de wijk Evenals de waarden waarnaar we
plaatselijke groepen en op de den. Wij proberen hen op te voe- Voelt U dit zo aan?
streven, de opties die we voor ogen
en de wereld.
laagste niveau 's. Ik ervaarde ech- den tot kritisch-kreatieve volwasseChr. Dierckx: ,,lk meen dat er
houden. Ik vind dit belangrijke dinter dat er wrevel bestond ten aan- nen, die in de hedendaagse wereld
duidelijk iets veranderd is, ook binzien van een aantal dingen die op een taak willen opnemen.
Chr. Dierckx: ,,//cden/cdaf L/fife- gen en ik wil daar echt werk van
nen de Chiro zelf. Tijdens de zesti- lijk hebt. Voor Chiro komt daar nog maken."
nationaal vlak gebeurden.
Kritisch en kreatief, de twee ter- gerjaren — denken we maar aan de kwestie van de mogelijkheden
(pvdd)
In die zin vond ik het voor mezelf men zijn erg belangrijk. Dat kriti- de grote Chiro-bijeenkomst van '64 bij. De plaatselijke groepen hebben
een grote uitdaging om daaraan op sche betekent dat we de jongeren — Is het maatschappelijk engage- de mogelijkheid om aan de konkrenationaal vlak te gaan werken."
er toe willen leiden vragen te stel- ment ontzettend toegenomen. In te situaties in hun direkte nabijheid
WIJ: Wat is volgens U de taak len rond en over hetgeen er met en de jaren '70 zijn we heel aktief rond iets te veranderen. Het spreekt veel
van een voorzitster?
rondom ons gebeurt. Niet alles „de maatschappij" bezig geweest. meer aan te werken aan een konChr. Dierckx:.,,Hef is en blijft over zich laten heengaan, niet de Toen werden enkele zeer sterke kreet projekt waarvan je uiteindeeen vnjwilllgerstaak. Ik ben geen konformist spelen, maar kritisch klemtonen gelegd, wat dan ook ge- lijk ook ziet of je al of niet gelukt
betaalde kracht. Het betreft dus proberen te staan tegenover het- leid heeft tot onze visie op mens, bent.
maatschappij en religie. Wij zijn
gratuite inzet en bijgevolg zijn de geen er gebeurt. Maar evenzeer
mogelijkheden die je als nationaal kreatief. We willen niet alleen dat daar ook voortdurend mee blijven
Het konkrete, het haalbare, datvoorzitster hebt natuurlijk ook be- de Chiro-jongeren kritiek leveren doorgaan, maar hebben op een be- gene wat dicht bij de eigen leefBU^
perkt. Iemand die er dag-in-dag-uit, op een aantal dingen en negatief paald ogenblik moeten ervaren dat kring ligt, spreekt meer aan. Het
we niet louter en alleen maatschap- lijkt me dus logisch dat de groepen
voltijds, kan mee bezig zijn, zal wel- staan tegenover een reeks zaken.
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