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Limburg niet aileen!
Na een aanvankelijke aarzeling is het verzet tegen het
plan-Gheyselinck in de Limburgse mijnen nu algemeen geworden. Januari en februari waren maanden van twijfel,
in de hand gewerkt door een paar berekende zetten: het uitspelen van West tegen Oost, van ouderen tegen jongeren.
Het zag er naar uit dat iedere mijnwerker afzonderlijk bezig was met het becijferen van zijn eigen oprotpremie.
Sindsdien is het klimaat veranderd. Het blijkt dat Gheyselinck het antwoord schuldig blijft op de preciese vragen
die hem worden gesteld. ledere dag wordt duidelijker dat
de ,,kolen-Gandois" niets anders isttan een op Limburg gerichte antenne, die slechts door te geven heeft wat de hoofdstedelijke zender beslist heeft.
De staking deze week was algemeen, de Limburgse
mijnstreek lag plat. De meest zichtbare uiting van de kentering in Limburg is het feit, dat de vakbonden thans achter de staking staan. Deze sindikale koerswijziging is niet
spontaan gebeurd. Ze werd afgedwongen door de harde verzetskernen, die niet uitsluitend bestaan uit ultralinkse agitatoren zoals men wel eens wil doen geloven. Dat de Volksunie voet bij stek hield, heeft in gans Limburg indruk gemaakt. Uiteindelijk hebben de vakbonden ook en vooral omwille van de nakende sindikale verkiezingen kleur bekend.
Sindsdien kan men uit de mond van Limburgse vakbondsleiders de taal horen die tot gisteren slechts door de Volksunie
werd gesproken. We verheugen ons over deze bekering, al
is ze laattijdig. Er komt dan toch in Limburg een front tot
stand dat naar een gemeenschappelijk standpunt groeit, het
oude VU-standpunt: handen af van de mijnen, geen afdankingen zolang het toekomstkontrakt in Limburg niet is uitgevoerd. Velen die tot eergisteren de Volksunie smalend van
demagogie beschuldigden, moeten nu bijdraaien.
Dat Gheyselinck thans vaart- en gezichtsverlies leidt in
Limburg, heeft hij aan zichzelf te danken. Op het ogenblik
dat hij aangesteld werd als kolen-Gandois, genoot hij een
gunstig vooroordeel ook in Vlaams-nationale kringen. Dit
ging goeddeels teloor toen Gheyselinck na een verdacht
korte studietijd uitpakte met de vier velletjes papier, die duizenden arbeidsplaatsen uitvlakten maar die de naam van
plan niet waardig waren. De wijze waarop Gheyselinck zich
in het politiek debat mengde, vooral met scherpe en eenzijdige aanvallen op de Volksunie — zoals onlangs nog in het
TV-gastprogramma van de P W — deed de deur dicht. Van
een manager, belast met de inderdaad onprettige en kiese
taak om te oordelen over sociaal wel en wee van tienduizenden, mocht men terughoudendheid en diskretie verwachten. Uiteindelijk blijkt Gheyselinck slechts dat te zijn wat
de hoofdredakteur van „Knack" beeldend omschreef als „de
man die ingehuurd is om de mensen omver te lullen".
Hij is slechts een rand- en niet de kernfiguur. De kernfiguur is eerste-minister Martens, die graag zo'n bliksemafleider heeft maar die zélf verantwoordelijk tekent voor het
in Limburg gevoerde beleid. Hijzelf heeft het op een onbewaakt ogenblik verklapt, toen hij in januari in de Senaat
vertelde dat de omvang van het nationale geld — acht miljard — waarmee Gheyselinck triomfantelijk in Limburg
kwam zwaaien, reeds vastgelegd was lang voordat de kolenGandois werd aangeworden, namelijk tijdens het begrotingskonklaaf op Hertoginnedal.
Nooit heeft Limburg uit zijn koolmijnen kunnen halen
waar het recht op had. Tientallen jaren is het een kolonisatiegebied geweest dat de kooksrekening van de Waalse
staalbaronnen moest doen kloppen. De provincie met de
grootste kinderrijkdom is meteen de provincie met de
hoogste werkloosheid.
Limburg heeft er recht op, thans boter bij de vis te krijgen: geen mijnsluitingen zonder nieuw werk! Het heeft er
recht op, in deze strijd gesteund te worden door heel Vlaanderen,
tvo

Mogen er vragen gesteld?
Indien iemand van de passagiers net vóór de
laatste afvaart aan een deskundige bangelijk gevraagd had of er iets kon fout lopen met de majestatischie veerboot waarop hij zich begaf, dan had hij ongetwijfeld het klassieke antwoord gekregen...
ESKUNDIGEN antwoorden
op kritische vragen steevast met hetzelfde lakonieke zinnetje: ,,Dit is technisch
onmogelijk". Voorbeelden zijn er
te over.

D

kolloquium dat ro-ro-schepen
noch mm noch meer drijvende
doodskisten zijn. Voorts gebeurden er de jongste jaren verschillende ,,kleine" ongevallen met
boten van dit type.

Wat de ramp met de veerboot
vlak buiten de Zeebrugse havenmond betreft, bestonden er nochtans rapporten over de grote gevaren die aan deze transportvorm verbonden zijn.

In oktober 1984 wees VUsenator Oswald van Ooteghem,
na de ramp met de Mont Louis,
ook al op de mogelijke gevaren.
Tevens drong hij aan op internationale reglementeringen. De verantwoordelijke eksellenties bleven echter doof voor zijn bedenkingen en suggesties, en gingen
over ,,tot de orde van de dag".

De verslagen en opmerkingen
van de Internationale Zeevaartorganisatie IMO zijn jarenoud en
genoten in maritieme kringen
ruime bekendheid. Vorig jaar nog
verklaarde kommandant Eugene
Colson, voorzitter van de Belgische vereniging van officieren
en lange tijd bevelvoerder van
ferryboten, op een internationaal

Kritische vragen zijn nu dus gerechtvaardigd, of mag dat met
meer? Het is best mogelijk dat
verkeersminister De Croo en zijn
direkte medewerkers geen weet
hadden van de rapporten, maar

dit betekent anderzijds niet dat
de betrokken administratie onwetend was, of mocht zijn. Waarbij
dan de vraag rijst hoe het kan dat
de minister niet op de hoogte
was...
Misschien bestaan er nog wel
andere studies en rapporten die
wijzen op de mogelijkheid van
rampen, maar waarvan de ministers niks afweten. Wordt het bijgevolg geen tijd de kommunikatiebreuk tussen de administratie en
de logge ministenële kabinetten te
herstellen?
Deze beschouwingen mogen
geenszins verkeerd geïnterpreteerd worden. Ook wij hebben niks
dan woorden van lof voor de wijze
waarop de reddingsploegen, vaak
met gevaar voor hun eigen leven,
hulp geboden hebben. Tevens betuigen wij onze blijken van deelneming aan alle nabestaanden van
de tientallen slachtoffers. Bovenal
hopen wij echter dat alles ondernomen wordt om de kans op soortgelijke verschrikkingen in de toekomst tot het kleinste minimum te
beperken. Het gaat immers om het
leven van mensen...
(pvdd)
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Journalisten-aller-landen in Zeebrugge

Lente in de lucht

Luitenant-ter-zee Cauwenberg:

„Ik voelde me [2
Zeebrugge. — Zaterdagnamiddag slaagden wij
erin aan boord te komen van het kleine marineschip
„De Ekster". Dit vaartuig voerde nieuwe reddingssploegen naar het wrak en bracht duikers, die reeds
uren in de weer waren, terug naar de Zeemachtbasis.
Wij spraken met luitenant-ter-zee Cauwenberg,
die als één van de eersten op het wrak van de
,,Herald of Free Enterprise" werd gedropt.

Met in mijn hand een nog bijna volle pint stond ik
grapjes te beluisteren op een veelbelovende fuif,
toen de mededeling rondging dat er „iets" gebeurd
was met een ferryboot vlakbij de havenmonding van
Zeebrugge.
VEN aarzelde ik en vroeg
me af of dit een kwakkel
was. Zoals er later op die
avond nog wel meer de ronde
deden. Gaande van „hij heeft de
muur geramd" tot „hij is los door
de LNG-terminal heen gevaren".

Zwaailichten
Van zodra we echter op de
ekspresweg voorbij Lissewege in
file stonden met voor en rond en
achter ons hullende sirenes en
blauwe zwaailichten, wist elk Kerstekind dat het echt erg moest
zijn.
Nooit in mijn leven zag ik zoveel zwaailichten: brandweer,
burgerbescherming, rijkswacht,
politie en ambulances. 900's van
Brugge, Torhout, Knokke, Blankenberge, maar ook militaire ziekenwagens, de geelgestreepte
voertuigen van het Vlaamse
Kruis, de roodgestreepte van het
Rode Kruis, de blauwgestreepte
van privé-firma's. Later op de
avond zagen wij zelfs ambulances uit Rijsel op weg naar ziekenhuizen in het Brugse. En boven
deze mensenmassa het permanente gedruis van helikopters.
Het leek wel hoogseizoen op de
havendam. Een gevolg van de
(morbiede) nieuwsgierigheid of
sensatiezucht, waaraan omzeggens iedereen lijdt. Ondertussen
ging de inscheping van voertuigen en vrachtwagens aan de ter-

samenstelling
en foto's: pvdd
vormgeving: ts
eindredaktie: mvl

12 MAART 1987

minal van North Sea Ferries
ogenschijnlijk ongestoord verder.

Ook de bissciiop
In het nieuwe MBZ-gebouw
vlakbij de twee jaar jonge zeesluis troepten de journalisten-aller-landen samen. Net zoals alle

mogelijke overheden: de militaire, de burgerlijke, ja zelfs de
geestelijke in de persoon van de
Brugse bisschop. Met uitgestreken gezichten gaven deze notabelen — de één al beleefder dan
de ander — summiere uitleg over
de dramatische feiten. Een ritueel
dat zich om de zoveel uren zou
herhalen, met wisselende gezichten en enkele vaste sprekers.
Het begin van een lange nacht
en een dag, die het verlangen
naar de lente alleen maar heviger
maakte... Zondagavond volgde
de vermoedelijk definitieve balans: 134 doden.

Geklungel troef bij

Miei Smet
Bovenop het immense menselijke leed dreigt nu
ook nog een immense milieu-ramp. Met mogelijks
katastrofale gevolgen voor onze Noordzee, het toerisme en de visserij.
De betrokken eksellentie, Miet Smet, loopt er als
een onnozele gans bij.
A haar niet-gesmaakt en
klungelig optreden ten tijde van het Tsjernobyl-incident blijkt zij ook deze keer
weer niet gehinderd te worden
door enige deskundigheid terzake...
De informatie over gevaarlijke

produkten aan boord van dit
rampzalige schip raakt steevast
bekend door andere informanten.
Wanneer zij daarover dan aan de
tand wordt gevoeld, reageert
Smet ofwel bitsig ofwel onjuist
ofwel tegenstrijdig ofwel naast de
kwestie. Gewoonweg ergerlijk.

^EZE militaire duiker was
duidelijk aangeslagen. En
zichtbaar heel erg vermoeid, „//c zal toch niet kunnen
slapen." Vanuit de enge stuurhut
staat hij hoofdschuddend naar
het zielige wrak te staren.
Cauwenberg lijkt zich nog
steeds niet te kunnen realizeren
wat hij allemaal aan de lijve heeft
meegemaakt. Een verschrikking.

Onbeschrijflijk
WIJ: U bent op het wrak geweest?
Cauwenberg: „Wij waren bij
de eersten die op het wrak gekomen zijn, ongeveer een half uur
na het ongeval. Op dat ogenblik
waren wij met drie marine-duikers
ter plekke. Elk van ons heeft vermoedelijk zo'n tien tot vijftien
mensen kunnen redden.
Nadien hebben we nog andere
personen eruit gehaald. Maar wij
gaven de voorrang aan zij die nog
enig teken van leven gaven. Zij
die volledig met hun hoofd onder
water staken, hebben wij pas later bovengehaald."
WIJ: Er moeten zich hysterische taferelen afgespeeld hebben aan boord?

Europarlement
De VU-bestuursleden van de
arrondissementen
OostendeVeurne-Diksmuide, Brugge en leper — die zondag uigerekend
rond het aktietema ,,Water is
waardevol" bijeen zaten — veroordeelden het feit dat dit passagiersschip hoogst vervaarlijke
produkten aan boord had. Zij
drongen aan op nationale en internationale maatregelen die dit
gekombineerd vervoer in de toekomst zouden verbieden.
Tegelijk werd vastgesteld dat
zonder enige vorm van protest

Cauwenberg: „Onge/ooff/y/c. Ik
kan dat niet beschrijven.
Mensen die bv. volledig verward zaten in de nylon-riempjes
van hun reddingsvesten, rond
hun voeten, hun hoofd... En die
daardoor gestikt zijn. Vaak zaten
zij bedolven onder kilo's bagage,
valiezen, handtassen en allerlei
andere dingen."
WIJ: Het is de eerste keer dat
U zoiets meemaakt?
Cauwenberg: ,,Ja. En ik hoop
de laatste keer. Het was afschuwelijk! Onvoorstelbaar."

Veel sportduikers
WIJ: Heel wat personen zaten vast...
Cauwenberg: ,,Zij zaten gevangen in de gangen, tenvijl het
water binnenstroomde. Met tientallen samengeperst. Zonder licht
en in het koude water...
Zij zullen waarschijnlijk sneller
gestorven zijn dan deze die ik nog
heb zien vechten voor hun leven. "
WIJ: Hoelang hebt U gewerkt?

het bij uitstek selektief treinferryverkeer vanuit Zeebrugge naar
Groot-Brittannië werd opgedoekt.
De Westvlaamse VU-ers wezen
ook op de verantwoordelijkheid
van verkeersminister De Croo en
herhaalden hun oude eis van meldingsplicht aan de oeverstaten.
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke van zijn kant
diende een ontwerpresolutie in,
die aandringt op een sluitende
reglementering m.b.t. de veiligheidsvoorwaarden. Donderdagnacht wordt deze tekst ter stemming gelegd.

w&
zo machteloos!"

Luitenant-duiker Cauwenberg: „Het kwam mij de keel uit..
Cauwenberg: ,,De eerste
keer, onmiddellijk na het ongeval,
heb ik een tweetal uur gewerkt.
We zagen de mensen sterven,
verdrinken. Ze verloren het bewustzijn, hun hoofd viel onder het
water. Eén kan je helpen, maar
tientallen niet. Ik voelde me zo
machteloos.
In het begin waren er inderdaad duikers te weinig. Daarna is
er een toevloed van duikers gekomen. Ook zeer veel sportduikers.
Maar dan was het te laat...
Vanmorgen ben ik opnieuw afgedaald. Toen was alle hoop op
levenden verdwenen."
WIJ: Wat was U aan het doen
toen U gealarmeerd werd?
Cauwenberg: ,,lk had net gedaan met eten en was nog in de
mess van de marinebasis van
Zeebrugge. Men belde mij op met
de mededeling dat er „iets" ge-

beurd was en dat men dringend
duikers nodig had.
Ik heb onmiddellijk mijn duikerspak aangetrokken, de helikopter
kwam eraan en we zijn vertrokken. "
WIJ: Toen wist U nog niet
hoe erg het was?
Cauwenberg: „Toen
niet,
neen. Maar nu wel. Ongelooflijk..."

Zij grepen
alles vast
WIJ: Wat was de reaktle bij
de personen die U kon redden?
Cauwenberg: ,,Die mensen
beseften niet wat er precies gebeurde. Zij waren suf of in shocktoestand. Alleen het geluid van
geschreeuw en geschrei was nadrukkelijk hoorbaar.

Ik heb mensen gezien die
krampachtig een stukje hout vasthielden, de grootte van een potlood. Zij grepen alles heel hard
vast en dat bemoeilijkte ook ons
reddingswerk. Je moest touwen
onder hun armen steken, knopen
maken en hen omhoog tillen. Tussen al die rommel. Onbewust verhinderden zij ons snel te werken.
Of terwijl ik bezig was met iemand, kroop er een andere op
mijn rug, waardoor ikzelf kopje
onder ging."
WIJ: U hebt ook persoonlijk
risiko's genomen?
Cauwenberg: ,,Ja. Alhoewel je
daar op dat ogenblik niet aan
denkt. Het is een risiko op zichzelf om tussen mensen te gaan
die vechten voor hun leven. We
hebben deuren opengebroken, in
donkere gangen en kamers gezocht, werkelijk al het mogelijke
gedaan.
Het grootste risiko bestond erin
dat het schip nog verder kon
kantelen, waardoor wijzelf zouden vastgekneld worden."
WIJ: Had U een plan van het
schip?
Cauwenberg: ,,Neen. Maar ik
heb zo'n plannetje van de muur
afgerukt en dat gebruikt om te
weten waar ik zat."
WIJ: Kon U zich beheersen
bij het zien van zoveel verschrikkingen?
Cauwenberg: „Op die ogenblikken wel. Maar nu ben ik zwaar
onder de indruk."
WIJ: Nu krijgt U de klop?
Cauwenberg: „Die klop heb ik
reeds in stukken gekregen. Zo
erg dat het mij de keel uitkomt. Ik
mag er niet aan terugdenken..."
WIJ: Proficiat en bedankt!

Senator Oswald van
Ooteghem wees op gevaar

Reeds in '84
VU-senator Oswald van Ooteghem interpelleerde
reeds op 10 oktober 1984 over de onveiligheid van
ro-ro-schepen, het vervoer van gevaarlijke stoffen
met ferryboten en de noodzaak van een Belgisch
initiatief terzake.
Niemand had toen oor voor zijn profetische woorden...
ANLEIDING van zijn tussenkomst was de ramp
met de Mont Louis-cargo
voor de kust van Oostende. Samen met Vic Anciaux was Oswald van Ooteghem toen dagenlang ter plekke.
Waarna hij tijdens de bijeenkomst van de Senaat op 10 oktober '84 in scherpe bewoordingen
de schuldige medeplichtigheid
van sommige autoriteiten zwaar
hekelde en aandrong op maatregelen.

A

Ro-ro: gevaarlijk
Pro memorie citeren wij woordelijk enkele uittreksels van zijn
merkwaardig betoog.
„ Vast staat dat het hier gaat om
een ro-ro-schip waarin men als in
een reusachtige hangar langs de
ene kant binnenrijdt en langs de
andere kant buiten. Zulke grote
schepen zijn natuurlijk zeer gevaarlijk voor dergelijke transporten precies omdat ze heel vlug
zinken in geval van een aanvaring."
„Op de terugweg hebben dezelfde ro-ro-schepen een vracht
van 3% verrijkt uraniumhexafluaride aan boord. De Borodin is ook
één van die kwetsbare ro-ro-schepen. Wij hebben vernomen dat
dezelfde vaten uraniumhexafluoride ook worden getransporteerd

Oswald van Ooteghem waarschuwde reeds jaren gelden voor
de vele gevaren.
door de ferryschepen van Seallnk."
,,Er moet een ratificatie komen
van de akkoorden die nodig zijn
om de Noordzee te beschermen
door alle landen die aan de
Noordzee grenzen. De ro-roschepen moeten worden verboden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ik stel bovendien de
vraag of de Noordzee, met zijn
400.000 bewegingen en zijn 200
ongevallen per jaar, wel de geschikte zee is om de gevaarlijkste
stoffen door te laten."

Motie

In de sporthalle van de dood

Vormeloze hoopjes
Niemand van de tientallen genodigden kon twee
jaar geleden, bij de opening van de nagelnieuwe
sporthalle ,,de Landdijk", vermoeden dat deze
ruimte-met-luchtkoeling ooit eens als een massamortuarium zou moeten ingericht worden.
^ ^ EEN entoesiaste sportJ n
lui en -liefhebbers dit
^ ^
weekeinde nabij de
Westhinderstraat. Slechts gebroken mensen, vaak ondersteund door rode-kruis-helpers, schoven zondag stil
schreiend over de parkeerplaats naar de ingang van dit
moderne gebouw. Geflankeerd door ambulances m alle
formaten.
Na uren wachten in het vakantiepark ,,De Duinse Polders" werden zij aldus gekonfronteerd met de stoffelijke
overschotten, teneinde de
Identifikatie te kunnen verrichten.
Een verschrikkelijk verscheurende konfrontatie.

Lakens met
rode vlekken
Toen ik zaterdagavond helemaal alleen een groet ging
brengen, wachtte de begrafenisondernemer van dienst nog
op de eerste lading van 25
kisten van de Civiele Bescherming. En dan moesten er nog
eens 50 geleverd worden. En
straks nog meer...
Binnenin heerste letterlijk
een doodse stilte. Alleen de
ventilatoren hoog aan het plafond maakten een monotoon
zoemend lawaai. De grond lag
bedekt met plastieken zeilen.
Daarop lagen in twee lange
rijen meer dan veertig vorme-

loze witte katoenen zakken,
zorgvuldig met een ritssluiting
dichtgemaakt. Sommige van
de voor het overige kraaknette
lakens toonden de rode kleur
van gestold levensvocht.
Op twee na droegen ze allemaal een nummer en geen
naam. In de rechterhoek stonden vuilnisachtige grijze zakken, waarin de kleren van de
slachtoffers gepropt waren.

Zonder aanzien
des persoons
Voor het eerste vormpje in
de rij was de katoenen zak
veel te groot; hooguit twee
jaar jong en op dat ogenblik
het jongste geborgen lichaampje. De twaalfde in die rij
moest ooit een korpulente
heer geweest zijn. Naast hem
lag wat restte van wat enkele
uren daarvoor ongetwijfeld
een slanke dame was.
De zee (of is het ,,de kommercie") had zichtbaar nie-

mand gespaard, ,,zonder aanziens des persoons". Rijk en
arm, oud en jong, mooi en
lelijk. Het waren begrippen die
in deze sporthalle van de dood
alle betekenis verloren hadden. Ik wandelde heel voorzichtig langs deze roerloze
verpakkingen vol mensenvlees, uit vrees dat ik deze
eeuwig-slapenden zou gestoord hebben.
Ik werd gealarmeerd door
een signaal uit mijn maag.
Mijn hart begon hard tegen
mijn slapen te bonzen. ,,Je
kunt er niet tegen", fluisterde
ik tegen mezelf en wenste de
zwijgzame
dodenwachters
sterkte toe.
Buiten kreeg ik het pas heel
erg koud. Ik liep naar mijn
auto, die grijs en ongewassen
mat de zachtjes verduisterende blauwe hemel weerkaatste.
De zon verdween langzaam
en veel trager dan het wrak
van de „Herald of Free Enterprise" in zee.

Aansluitend op deze tussenkomst legde de VU-fraktie een
motie voor, met o.m. volgende
besluiten:
,,De Senaat wijst op de risico's
van gevaarlijke zeetransporten
voor de bevolking, de opvarenden van de Noordzee-schepen,
het toerisme, de zeevisserij en
het leefmilieu; Is van mening dat
de controle op het verschepen
van gevaarlijke goederen moet
worden verscherpt."
Eén van de vele vragen die de
VU-er aan de toenmalige staatssekretaris voor Volksgezondheid
en Leefmilieu Aerts stelde, luidde
verder: „Welke maatregelen zal
de Belgische regering op nationaal en internationaal gebied treffen om de veiligheid op de Noordzee te verhogen?"

Orde van de dag...
Deze VU-motie werd gesteund
door de SP, PS en de Groenen.
De CVP, PSC, PVV en PRL
dienden echter een tegenmotie
in, waarin gezegd werd dat zij de
interpellatie van Van Ooteghem
en het antwoord van Aerts gehoord hadden, maar voor het overige „Gaat over tot de orde van de
dag"...\\
Zal dit ook deze keer weer het
geval zijn?
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Hendrik Berlau, ondervoorzitter
Deense zeelieden-val(bond:

„België schond
wapenembargo's!"
Europarlementslid Willy Kuijpers presteerde het
om de ondervoorzitter van de Deense vakbond van
zeelieden, Hendrik Berlau, naar Brussel te krijgen.
Tijdens een druk bijgewoonde perskonferentie in
aanwezigheid van voorzitter Jaak Gabriels gaf Berlau enkele nieuwe feiten prijs over de Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens aan landenin-konflikt.
ERLAU wordt ongetwijfeld
één van de kroongetuigen in het onderzoek
naar de illegale Europese wapenhandel.
Het was trouwens ook Berlau
die in België de zaak aan het rollen bracht. Hij gaf in november
van vorig jaar de namen vrij van
enkele Deense wapen- en munitiecargo's die in de afgelopen jaren via Belgische havens naar
Iran waren gevaren.

B

Naar Zuid-Afrika
De

ondervoorzitter

van

de

Deense scheepsliedenvakbond
begon zijn uiteenzetting met felicitaties voor allen die zich inspannen om een einde te maken aan
de immorele levering van wapens
aan landen-in-konflikt. Hij wees
tevens op de noodzaak om tot
een beter kontrole-systeem te
komen.
Nieuw was ongetwijfeld een officieel dokument van de Deense
justitieminister, waarin formeel
gesteld wordt dat er tijdens de
voorbije jaren vanuit België wel
degelijk schepen vertrokken zijn
naar landen waarvoor een embargo geldt. Ook Zuid-Afrika —

Hendrik Berlau O'mks op de foto) werd tijdens zijn ontmoeting met de nationale en internationale pers geflankeerd door vu-partijvoorzitter Jaak Gabriels en Europarlementslid Willy Kuijpers.
In de Senaat werd de stemming over het voorstel van VU-fraktieleider Paul Van Grembergen tot oprichting
van een onderzoekskommissie dinsdag nog maar eens uitgesteld tot vandaag... Wij vernemen dat ook het
IJzerbedevaartkomitee aandringt op zo'n parlementaire enquête.

waarvoor nochtans een algemeen UNO-verbod van kracht is
inzake de levering van wapens —
werd op het einde van de 70-er
jaren door Deense schepen vanuit België bevoorraad.
Vooral de haven van Zeebrugge blijkt, andermaal, een belangrijke draaischijf geweest te
zijn. Enkele feiten.

De heraut, de
trots en de geest
EEN, het was niet de
wrede zee die ziedend
en ontketend de veerboot optilde, omkantelde en
neersmakte. Er stond een koele
bries uit het Oosten, de zee
was zo mak als ze maar zijn kan
In het Zeebrugs havengat.

N

Waarom zijn er 135 mensen
gestorven? Het onderzoek zal
straks een antwoord geven:
zus-en-zo is het gebeurd, door
dit-en-deze fout is het gekomen. In de détails zal het antwoord waarschijnlijk volledig
zijn. Over het geheel zal het onvolledig blijven.
Ze dragen trotse namen, de
gezonken veerboot en haar
zusterschepen. De Herald of
Free Enterprise. De Spirit of
Free Enterprise. De Pride of
Free Enterprise. De heraut, de
geest en de trots van de vrije
onderneming.
Namen als een programma.
Namen als een banier, uitgedragen in de zeegevechten op
de Noordzee. Want er woedt
een bikkelharde strijd om de
heerschappij over het stuk zee
dat de Vlaamse kusten scheldt
van de klippen van Dover.
Townsend Thoresen. Sealink.
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Straks de tunnel. Wie staat aan
de kassa, wie zal morgen aan
de kassa staan waar het passagegeld betaald wordt door de
miljoenen die jaar-in jaar-uit de
overstap doen? Van Engeland
naar het kontinent. Van het
kontinent naar Engeland. Heen
en terug. Soms alleen maar
heen.
De wapens in deze zeeslag
zijn: woekeren met de tijd,
woekeren met het materiaal,
woekeren met de mensen. De
lading vastsjorren? Desnoods
bij buiig weer, maar anders is
dat tijd- en geldverlies. Gevaarlijke vrachten weigeren ? Er zijn
geen trouwer kllënten dan de
zware vervoerders. De poorten
sluiten ? Varend verluchten

gaat

sneller en

goedkoper.

Enkele maanden geleden
stonden we op de brug van
een onzer bloedeigen RMTschepen.
Zegde de kapitein: ach meneer, de lol is er af. Vroeg of
laat worden we opgevreten
door de rederij die uiteindelijk
de plak zal zwaaien. Privatiseren zullen ze dat noemen, met
een lauwerkrans voor de vrije
onderneming op de koop toe.
Ik zal dan wel afvloeien zoals
dat heet. Want iemand vinden
die het wil doen voor de helft of
driekwaart van mijn geld zal
geen krachttoer wezen. En die
knaap zal er per overvaart bovendien nog twintig minuten
afknijpen.
Niet helemaal ten onrechte
noemen de Britten de veerboten tussen de Engelse en de
Vlaamse kusten steevast cattle
boats.
Er zal wel Iets of iemand gefaald hebben bij de fatale overtocht. Maar dat er bij iedere
overtocht Iets faalt, werd ons
zopas duidelijk. Uiteindelijk is
het altijd de mens — zonder
hoofdletter en in zijn breedste
algemeenheid — die faalt.

De „Romeo" werd tussen 11
december 1978 en 29 januari
1979 in Zeebrugge geladen met
165 ton munitie en 32.000 granaten en vertrok daarop naar Durban in Zuid-Afrika.
De „Skanlith" was in de periode tussen 2 november tot 20 december 1979 op bezoek in Zeebrugge en in het Italiaanse Talamone, nam 669 kisten (30 ton)
pistolen aan boord evenals 20 ton
machinegeweren, en voer ook
naar Durban.
De „Skirner" verbleef tussen
9 juni en 15 juli 1979 in Zeebrugge, werd er geladen met 211
kisten vol machinegeweren en arriveerde enige tijd later eveneens
in Durban.
Hendrik Berlau benadrukte dat
dit slechts gegevens zijn m.b.t.
Deense schepen. Hij zei ervan
overtuigd te zijn dat de totale levering van wapens en munitie
aan allerlei landen waarvoor een
strikt verbod bestaat, in werkelijkheid nog veel groter is.

Onderzoek
is nodig
,,Alle Europese landen hebben
zich schuldig gemaakt aan deze
praktijken, tegen hun eigen wetgeving in", zei Berlau. „Alhoewel
sommige landen — waaronder
België — werkelijk zeer vaak als
draaischijf en/of leverancier fungeerden." Vooral de plaatselijke
kontrole op de scheepsladingen
en -bewegingen laat veel te wensen over. „Ook de Deense autoriteiten lieten betijen toen wij hen
daarop wezen."
,,Het is echt de hoogste tijd dat
er klaarheid komt over hoe Europa militaire „hulp" verleend
heeft aan de Golfstaten, Iran én
Irak. De oprichting van een Europese én Belgische onderzoekskommissie was en is dus meer
dan nodig", verklaarde Berlau tot
slot.
Op onze vraag of de Belgische
verantwoordelijken op de hoogte
konden geweest zijn van de werkelijke eindbestemming van deze
en andere schepen met wapens
of munitie aan boord, antwoordde Berlau dat het hem zou
verbazen indien zij dit met zou-

den geweten hebben.,,De zeelui
wisten het, de dokwerkers die de
betrokken schepen hebben geladen praatten erover en de
scheepseigenaars wisten het natuurlijk. Zodus...?!"
Willy Kuijpers deelde ook nog
een kopie rond van de merkwaardige brief die hij daags voordien
van minister van ekonomische
zaken Maystadt had ontvangen.
Daarin deelt de Belgische minister hem mee dat hij omtrent de
dekking door de Nationale Delcrederedienst van wapen- en munitieverkopen tussen 1982 en
1986 ,,rechtstreeks geen preciese inlichting kan verstrekken."
Wil de minister die dit wél kan
eventjes zijn hand opsteken?

VU In Arable
Deze week kreeg VU-voorzitter Jaak Gabriels een kopie
van de frontpagina van „Arab
News" d.d. 8 februari toegestuurd; „Arab News" is de
meest gelezen en toonaangevende Engelstalige krant in het
Midden-Oosten.
Onder de titel „Furor in Belgium over arms scandal" wordt
nadrukkelijk aandacht besteed
aan de VU-onthullingen over de
Betgische betrokkenheid bij de
levering van wapens en munitie
aan Iran. „Jaak Gabriels, president ot the Flemisch Nationalist
Volksunie criticize government
ministers for claiming to be unaware of arms shipments from
Belgian ports to Iran, adding the
government was guilty of „incompetence or negligence".
(...) Gabriels also called on the
government to publish a report
by Swedish customs officials."
Ook de Saoedische radio en
televisie — zo deelt een Vlaming aldaar ons mee — hebben
tijdens hun nieuwsbulletins
melding gemaakt van de VUWlJ-onthullingen over het Belgisch Wapengate.

)M\
Zorgt verkiezing voor verrassing?

Provinciale Staten
Iciezen Senaat
De jaarlijkse schade in Nederland als gevolg van
de zogeheten kleine kriminaliteit en het vandalisme
wordt door het ministerie van Justitie op omtrent 4
miljard gulden geschat. Zowat de helft van deze som
heeft betrekking op diefstallen uit woonhuizen. Daar
heerst een ware epidemie in, zowel op het platteland
als in de steden.

D

E (in hoofdzaak socialistische) oppositie in het parlement eiste daarom enkele maanden geleden 75 miljoen
gulden extra voor bestrijding van
misdaden.
Kristen-demokraten
en liberalen wilden daar niets van
weten, want waar zou dat geld
vandaan moeten komen? „Bezuinig maar op het leger" hadden
de tegenstrevers gezegd, maar
daar hadden de regeringspartijen
dovemansoren voor.

Kieskampagne
Nu, eind februari, pikten meerderheid en minderheid plotseling
bij elkaar in. Ze stemden een
motie waarin 60 tot 80 miljoen
gulden gevraagd wordt voor...
misdaadbestrijding. Vanwaar die
omslag van de meerderheid?
Wel, op 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten,
en kriminaliteitsbestrijding ligt
goed op de elektorale markt! Die

plotselinge eensgezindheid had
dus alles te maken met de juist
gestarte kieskampagne. Of die
solidariteit de regering zal doen
vermurwen, is overigens twijfelachtig. Er wordt eerder gedacht
aan privatizering van beveiligingsdiensten.

Lubbers in last?
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen heel wat
spannender worden dan voorheen. Die provincieraden kiezen
de leden van de Senaat. Tot voor
kort hadden de senatoren een
zittingstijd van 6 jaar, elke 3 jaar
trad de helft af. Daardoor zag de
senaat (Eerste Kamer) er dikwijls
heel anders uit dan de Tweede
Kamer. Soms waren partijen die
al niet meer in het parlement
zaten, nog flink vertegenwoordigd in de Eerste Kamer! Een

Lubbers, uiti<ijl<er} naar 18 maart...
grondwetswijziging heeft nu een
einde gemaakt aan deze situatie:
voortaan is de zittingsduur van de
leden van de Senaat slechts 4
jaar en bovendien kiezen de Provinciale Staten niet zoals vroeger
de helft van de Eerste Kamer,
maar de Senaat in zijn geheel. De
nieuwe Eerste Kamer van na 18
maart zal dus een direkte afspie-

geling zijn van de verkiezingsuitslag. Raken de regeringspartijen
in de Senaat hun meerderheid
kwijt, dan zou het kabinet-Lubbers het wel eens lastig kunnen
krijgen. Want de goedkeunng van
wetten en maatregelen komt nog
steeds af van het stemgedrag van
de senatoren.

(jeeveedee)

I

n een hoekje met een boekje." We kennen het nog van
vroegen Ooit lazen we Ahce in Wonderland, Gullivers
Reizen, Robinson Crusoe of Tijl Uilenspiegel. Allemaal
boeken die oorspronkelijk voor volwassenen waren bedoeld.
Echte jeugdliteratuur bestond er nauwelijks.

D

at IS nu wel even anders. Want ook de jeugd van vandaag
vindt lezen wel leuk. En lezen op zich niet alleen. Vanuit
een goed jeugd- of kinderboek kan je immers nog zoveel
andere dingen doen. Theater maken, knutselen, schminken,
discussieren, noem maar op. Zo brengt lezen dikwijls leven in
de brouwerij. De Vlaamse jeugdschrijvers weten dan ook wat
kinderen van vandaag bezielt. En waarmee je kinderen kan
bezielen.

D

at wordt m eigen land heel ei^ gewaardeerd. De 3-iaarlijkse staatsprijs voor jeugdliteratuur is daar het bewijs
van. Maar ook in het buitenland worden Vlaamse jeugdschrijvers veel gelezen. Onze jeugduitgeverijen zijn in Bologna,
op de grootste jeugdboekenbeurs van het vasteland, dan ook
graaggeziene gasten met onder andere Mireille Cottenjé,
Henri Van Daele en Mariette Vanhalewijn.

De Vlaamse jeugd zit met z'n boekje
allang niet meer stil in eenhoekje.

\ A / il je zelf eens meemaken wat de Vlaamse jeugdliteV V ratuur bij kinderen allemaal teweeg brengt? Dan heb
je daar van 13 tot 29 maart de kans vooc Dan wordt over heel
Vlaanderen voor de zestiende keer de jeugdboekenweek
georganiseerd. In scholen, culturele centra, bibliotheken,
boekhandels of gewoon op straat... ook bij jou in de buurt
gebeurt er wat. Als je telefoneert naar 03/234.16.67, kom je er
alles van te weten. En wie er vlug bij is, krijgt gratis met
onderstaande bon een mooi jeugdboek toegestuurd.

B
Naam:

O

•NLeefti|d

Adres:

De eerste 500 kinderen die deze bon terugsturen naar Vlaanderen Leeft,
Kunstlaan 46 -1040 Brussel, krijgen gratis "Serafijn" van Henri Van Daele.

Vlaanderen Leeft- Kunstlaan46,1040 Brussel-Tel.02/514.10.10
12 MAART 1987
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Kamerlid Jaak Gabriels:

„Waarom minder kansen
voor Vlaamse jongeren?"
Terecht opende Jaak Gabriels zijn interpellatie met een mea culpa. „Het is beschamend een minister te moeten ondervragen over verdeelsleutels".
In een volwassen federale staatsstruktuur zou dit overbodig moeten zijn. In de
eerste plaats omdat de hoofdmoot van de diskussieerbare stof autonoom in handen van de deelstaten zou zijn. Vervolgens omdat de gelden die in een volwassen staatstruktuur centraal worden beheerd, voorwerp uitmaken van heldere afspraken.
OORALSNOG is dit in ons
land een ideële betrachting. Zeker op het vlak
van het wetenschappelijk onderzoek. Hier is de Vlaamse achterstelling gewoon een feit, een Belgische gegeven dat blijnkbaar
niet mag geweten zijn.
En hoe beschaamd ook, er kan
toch geen enkele argumentatie
verzonnen worden die op een
plausibele manier verklaart waarom het ene landsdeel meer en
beter van wetenschappelijke onderzoekscentra kan gediend zijn
dan het andere. Of waarom begaafde jongeren in Vlaanderen
minder kans geboden wordt voor
een wetenschappelijke onderzoekskarrière.
Of
waarom
Vlaamse onderzoekscentra relatief minder aanspraak kunnen
maken
op
financiële
ondersteuning.

V

48,7-51,3
Dit alles is een realiteit. Een
realiteit die goed verscholen zit
achter
komplekse
financieringsmechanismen en procedures. Desondanks wordt ze aan
den lijve ondervonden door rektoren en professoren, onderzoekscentra en ondernemingen.
Op een totale begroting van
een goeie 57 miljard betekent
een financiële achterstelling van
5 miljard nu eenmaal een verlies
van bijna een tiende van zijn kapaciteiten. De Vlaamse Interuniversitaire Raad berekende voor
de jongste jaren de verdeling van
de kredieten voor universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De cijfers spreken boekdelen. In 1979 bekwam Vlaanderen 45,3%, Wallonië 54,7%. Stilaan evolueerde dan het nederlandstalig aandeel tot 48,7% in
1984.
De lichte verbetering moet dan
nog toegeschreven worden aan
de stijging van het automatisch
doorwegend aantal Vlaamse studenten. Een stijging waarop echter langs vele losstaande financieringskanalen
afgepingeld
12 MAART

wordt. Algemeen voorzitter Jaak
Gabriels uitte de vrees dat de
VLIR-berekeningen
een verbloemde weergave van de werkelijkheid weerspiegelen.
Voor deze indruk kon hij uiteraard terecht bij de onderzoekskredieten die via internationale
organismen in België worden
besteed. Zo achterhaalde Jaak
Vandemeulebroucke dat amper
17% van de kredieten van de Europese Gemeenschap de nederlandstalige sektor ten goede
kwam
tijdens
de
periode
1979-1985.

Aan dit tempo...
In zijn antwoord kon vicepremier Verhofstadt niet anders
dan de achterstelling bevestigen.
Maar er zou verbetering merkbaar zijn. Zo is op het vlak van de
rechtstreekse financiering van
het universitair onderzoek het
Vlaams aandeel reeds opgelopen
tot 50,3%! Aan dit tempo zal
Vlaanderen bij het binnentreden
van de 21ste eeuw de rechtmatige 60% nog niet scoren.
J. Gabriels : „De kansen die Vlamingen krijgen om zich te ontwikkelen, een beroep uit te oefenen
en een karrière op te bouwen zijn
kleiner dan deze van Franstaligen."

Heer en meester
de

U

zal de vras® nM
m^er mosten ^ e 8 e n . "
Dit i>«w©er£lB prssrsler
Martefi&op 15 jartüari j i Johan
Sauwerts had m *«tmeN|k «le^
gedreigd, weel? «sa weeK ïtjft
vraagstelling övêr het VoereftS
burgerfteesterschap te h&ths^
ten,
Sed0rt<lie« «ijfi er 48 « ^ e n
v^ffop^-£n In feüe gsijeuröe
er «Iets. 8efs#»?e 4a« vete wager? v«n Sauwsfts. if> öe
voortzetting; van de eairöusel:
schorsing op 22 jarjuari, heraanstelHng op 30 Janoan
Maar is hel niet grof, dat een
Eei^te attj^teter mm bevi»«ren:
birtnéo de regenng bestaat
geen consensus over de «itvoerfnp van het arfest van de
Raad van State. Moet hierover
ondeitiarKJeid worden? Waar
komeri w& terecht ^s site uit^rafeer» van Net gerecht op 4s
kompromls-tÉrf^ van de rega-.
rmg betanöent
Qaat dit alles nog duren tot
oktober 1986? De CVF-houdlng wint atleszins veld. Meem
a.u,b. geen b^lisstTjg, Itet aöu
de Franstaligen kunnen sto>

och
lande

jfijic-

4ap-

een
uiqe

Jüh&n Sdttw&ns: tiOeregertrtg
zeit km Hs^ipaft onmééetfgk
afzetten}"
ren, t^at de gouverneur nog
wat verder knoeian.
Nochtans, stelde Johan
Sawwens, heeft Ook de Koning
—zeg maar: de regering -^ de
öevoegcitteiö om tje^iseingert
van een genteenteraad te vernietigen, lofider tiissenkostsr
van de goeverneur, Dixit a ^ kel ë7 van da Gemeentewet,

van
iiiet
de
salt de
tot
ora
euw
stelsing
JÓ6-

3 22

deft,
part

Deze toestand is onhoudbaar,
onaanvaardbaar en bijzonder nefast voor de toekomst van Vlaanderen. Het leidt tot een verschraling van de inhoud van de
Vlaamse gemeenschap en een
degradatie van Vlaanderen in
België en in de wereld. ,,Dit is
des te erger, omdat het automatisch inhoudt dat de kansen die
men als persoon krijgt om zich te
ontwikkelen, een beroep uit te
oefenen en een karrière uit te
bouwen kleiner zijn wanneer men
in Vlaanderen woont."
Dit staat toch mijlenver van wat
normaliter onder het begnp
,.nationale solidariteit" wordt verstaan.
Komt bij dit alles dat het Belgisch wetenschapsbeleid zelf, los
van het kommunautaire, heel wat
vragen doet rijzen. In zoverre dat
heel wat twijfels rijzen, of België
ooit nog zal toekomen aan een
breed, struktureel uitgebouwd
onderzoeksnet.
Besluit : Vlaanderen betaalt
tweemaal. Eenmaal voorhet Belgisch wanbeleid, een tweede
maal voor de eigen achterstelling.

Zelfbestuur
Rijksonderwijs
Geen kontrole?
Reeds jaren klaagt de VU de wantoestanden in de
vleessektor aan. Vooral onder haar impuls kwam het
Instituut voor Veterinaire Keuring tot stand.
Groot was dan ook de verbazing wanneer staatssekretaris De Meester pleitte voor het toelaten van
het gebruik van natuurlijke hormonen bij slachtvee.
NMIDDELLIJK riepen Jan
Caudron en Daan Vervaet de staatssekretarls
ter verantwoording. Amper anderhalf jaar na de goedkeuring van
de wet die het gebruik van gelijk
welke hormonen verbiedt in de
veeteelt, moedigde de verantwoordelijke voor Volksgezondheid de vele overtreders aan.
Openlijk verklaarde ze dat natuurlijke hormonen geen kwaad kunnen.
Bovendien is er, aldus Jan
Caudron, ook een Europese wetgeving. Deze schrijft voor dat de
nationale wetgevingen terzake
niet mogen worden gewijzigd, tot
wanneer op 1 januari 1988 een
volledig Europees verbod op het
hormonengebruik in de vetmesterij van kracht wordt,
Toppunt van al is het argument
van de staatssekretarls: ,,Het valt
toch niet te kontroleren, dus laat
de natuurlijke hormonen maar
toe".
Tegenover de bewering dat het
wetenschappelijk niet vaststaat
dat natuurlijke hormonen de gezondheid schaden, kan gesteld

O

dat het evenmin vaststaat dat
deze stoffen onschadelijk zijn.
Voor de landbouwer-veeteler
brengt de toelating overigens
evenmin een verbetering.,,Waarom zouden wij ons de hormonen
laten opdringen door enkele invloedrijke belangengroepen in
ons land (Boerenbond) en de
EG?"

J. Caudron hekelde de verklaring
van staatssekretarls De Meester
over het gebruik van natuurlijke
hormonen.

Privatiseren ?
Vandaag nog een elektorale joker van de PVV.
Morgen — laat ons hopen — een diepgaand politiek
gesprek waard. De privatisering van de overheidsbedrijven.
Senator André Geens hield alvast een verkennende interpellatie.

A

Want de privatisering van overheidsbedrijven vraagt volgens de
VU-senator een ruim maatschappelijk debat. Is de monopoliepositie van de RTT bvb. gerechtvaardigd? Ja, zegt een Kommissie
van Wijzen. Het bestaat haast
overal, de basisinfrastruktuur en
de speciaal toegepaste technieken vereisen het, en een rationeel
uitgebouwd net noodzaakt eenheid van beslissing.
Het is duidelijk, zei André
Geens, dat bepaalde goederen
en diensten die de openbare sektor levert, niet met produkten van
de vrije markt kunnen worden

AARBORGEN tegen een
eventuele diskriminatie
in
een
zelfstandig
Vlaanderen zijn voor de VU niet
het enig argument om voor een
eigen inrichtende macht voor het
Rijksonderwijs te pleiten. Essentiële waarden die in het ondenwijs
gerealiseerd moeten worden, zijn
— samen met het federaal denken — de openheid en verdraagzaamheid.

W

herziening onder het toezichtsrecht van hun gemeenschap vallen. In afwachting kan elke onderwijsminister een Autonome Raad
oprichten en zijn bevoegdheid als
inrichtende macht delegeren.
De Autonome Raad geniet
rechtspersoonlijkheid (parastatale B) en is bevoegd voor alle
onderwijs buiten de universiteit.
De parastatale struktuur blijft het

Kwaliteit primeert

SENAAT

ANLEIDING hiertoe waren
de geruchten omtrent de
RTT. Toch konfronteerde
hij de staatssekretarls met de ruimere problematiek.

Reeds in 1971 eiste de VU de oprichting van een autonome inrichtende macht
voor het Rijksonderwijs.
Vorige week maakte Jaak Gabriels een mogelijk kader kenbaar, waarbinnen
het Rijksonderwijs een zelfstandige federale beleidsstruktuur krijgt. De algemene voorzitter werd bijgestaan door Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke
en de onderwijskommissarissen Daan Vervaet, Nelly Maes en Luk Vanhorenbeek.

vergeleken. Er is nu eenmaal de
wezenlijke rol van maatschappelijke aard. Zonder ,,principieel"
tegen privatisering te zijn, wees
de Zottegemnaar op een aantal
belangrijke voorwaarden. Bovenaan stond uiteraard de grondige
voorbereiding. En verder somde
hij met betrekking tot de RTT een
dozijn vragen op. Binnen welke
grenzen wordt het monopolie toegekend? Welke vergoeding betaalt de naamloze vennootschap.
Wat met het personeelsbeleid?
Enz.
Hoe dan ook, een grotere autonomie voor de RTT lijkt onvermijdelijk. Een depolitisenng is zonder meer noodzakelijk. Maar of
de privatisering de ideale oplossing is, moet betwijfeld worden.
Zeker wanneer deze enkel moet
dienen om het tekort op te vullen.

Een en verdraagzame onderwijsvisie erkent de veelheid van
levensbeschouwelijke opvattingen als een positieve waarde en
wil deze verscheidenheid bevorderen. Dit veronderstelt meteen
het recht voor eenieder om in
volle vrijheid te kiezen voor het
opvoedingsprojekt van zijn levensbeschouwing, zonder dat hijzelf noch de school hierdoor op
enigerlei wijze gediskrimineerd
worden. Alle netten en onderwijsvormen dienen korrekt gelijkberechtigd.
Onafgezien van het feit dat ten
aanzien van het vrij onderwijs nog
een aantal echt storende ongelijkheden dienen opgeheven, bestaan er ook bij het Rijksonderwijs onderhuidse diskriminaties
die het in zijn levenskracht aantasten. Aldus is het in hoge mate
gepolitiseerd en lijdt het onder
het gebrek aan kontinuïteit in beheer en beleid. De klachten over
het over-gecentraliseerd en overgebureaukratiseerd Rijksonderwijs zijn al evenzeer schering en
inslag. Met welk recht ontzegt
men overigens aan het Rijksonderwijs een struktuur die het federaal georganiseerd vrij onderwijs
— 600 autonome inrichtende
machten en een overkoepelend
sekretariaat — zo aantrekkelijk
maakt?
Al deze argumenten pleiten
voor een spoedige oprichting van
de Autonome Raad. Bovenal is er
evenwel het argument van de
kwaliteit en de pedagogische
kansen.

Drie niveau's
Evident is de gescheiden autonomie voor het nederlandstalig
en het franstalig Rijksonderwijs.
Beide moeten na de grondwets-

wezige politieke frakties zetelen.
Een exhaustleve omschrijving
van de bevoegdheden lijkt niet
wenselijk. Essentieel is dat alle
kansen geboden worden voor autonomie aan de basis en voor
welbegrepen medebeheer.
De Regionale Raad van haar
kant kan bevoegd zijn voor de
planning en uitbouw van de infrastruktuur, de pedagogische koördinatie en begeleiding, de samenwerking tussen de scholengemeenschappen en deze besluitvorming die moeilijk lokaal kan
worden getroffen. De leden zijn
vertegenwoordigers van de Scholengemeenschappen, door hen
verkozen uit personeelsleden,
ouders, direkties en socio-ekonomische middens.

Een nieuwe leans

„/4//e netten en onderwijsvormen
dienen korrekt gelijkberechtigd"
onderwijs, ingericht door de Autonome Raad, verzekeren als een
openbare dienst met de verplichting ,,neutraal" onderwijs te organiseren. De aftandse neutraliteitsverklaring moet wel omgewerkt in een duidelijk eigen pedagogisch projekt voor het Rijksonderwijs.
Drie niveau's voorziet de VU
binnen de Autonome Raad: de
Scholenraad, de Regionale Raad
en, op Vlaamse niveau, de Raad.
In principe wordt aan het lokale
beleidsniveau maksimale autonomie gewaarborgd. Wat het minder aankan, hoort thuis op het
regionale niveau. En slechts wat
dit niet doelmatig aankan, is het
werkterrein van de Raad.
De Scholenraad valt samen
met de betrokken Rijksscholengemeenschap omdat hierin verschillende onderwijsniveau's aan
bod komen. Hij kan 15 verkozenen tellen, samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel, PMS, leerlingen en socioekonomische kringen. In geen
geval mogen vertegenwoordigers
van de in de gemeenteraad aan-

Tot slot is er de Raad, bestaande uit 20 rechtstreeks verkozenen
en 10 gekoöpteerden. Elke kandidaat dient een verklaring te ondertekenen van zijn gehechtheid
aan het pedagogisch projekt van
het Rijksonderwijs. Bij een volledig samengestelde Raad mag
geen enkele representatieve filosofische of ideologische overtuiging ontbreken. Als waarborg tegen diskriminatie pleit de VU voor
een vetorecht.
Het is, tot slot, aangewezen
een orgaan op te richten waarbij
beroep kan worden aangetekend
bij eventuele schending van het
pedagogisch projekt. De VU opteert voor een Kommissie ad hoc,
samengesteld uit leden van de
Vlaamse Raad. Bij konsensus beslist deze kommissie over de beroepen bij haar aanhangig gemaakt. Ook is zij verantwoordelijk
voor de samenwerking met de
Raad en jaarlijks legt zij tegenover de Vlaamse overheid verantwoording af.
Tot zover deze schets. Het is
de mening van de VU dat de
Autonome Raad niet mag vastgepind worden in een tot in alle
details geregelde beheersvorm.
De Raad moet ruimte hebben
voor eigen terreinverkenning en
voor dialoog. Pas dan krijgt het
Rijksonderwijs echt een nieuwe
kans.
Jaak Vandemeulebroucke
Euro-parlementslid
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Willy Kuijpers toont nieuwe plannen:

„Groene" TGV even verwerpelijk!
De diskussie rond de TGV brandde de jongste
maanden op een laag vlammetje. Na de internationale top van 22 december '86 te Den Haag was het
duidelijk geworden dat de verkeersministers van de
vier betrokken landen (België, Frankrijk, Nederland
en Duitsland) nog lang niet aan een definitieve
beslissing toe waren. De TGV zou bijlange niet het
winstgevend zaakje zijn dat een aantal belangengroepen interesseert.
AARBIJ komt nog dat de Nederlandse Verkeersminister,
mevrouw Smit-Kroes blijkbaar erg gevoelig is voor de protesten
van de Nederlandse bevolking tegen
deze supersnelle ruimtevreter

D

Dat laatste kan met worden gezegd
12 MAART 1987

van de Belgische verkeersminister
De Croo Zonder zich al te veel zorgen te maken over de verwoestingen
die de TGV bij ons zal aanrichten
gaat de minister rustig door met plannen maken Wie uitleg vraagt over de
voorgestelde trajekten vangt bot, van
de formeel beloofde kosten-baten-

analyse en het milieu-effekt-rapport is
nog geen spoor te bekennen

De „groene" TGV.
Minister De Croo slaagde er in om
een paar weken geleden een zogenaamde groene TGV voor te stellen
De bestaande plannen werden over
boord gegooid en de nieuwe TGV
zou, aldus de minister, rekening houden met alle eisen voor een zorgvuldig ruimtebeheer Zo zou er maksimaal op bestaande lijnen en langs
andere verkeerswegen worden gespoord Dergelijke mooipraterij geeft
aanleiding om dit nieuwe plan op
haar kleur te onderzoeken Hoe
groen kan zo'n TGV dan wel z i j n ' Europarlementslid Willy Kuijpers vroeg
het minister De Croo, de NMBS, bij
de Europese instellingen, maar kreeg

geen antwoord Minister De Croo
deelde wel vage schetsjes uit aan de
pers, de verontruste volksvertegenwoordiger die meer details vraagt laat
hij in het ongewisse
Daarom vonden wij het onze taak
om het plan van de zgn groene TGV
aan de openbaarheid prijs te geven

Het nieuwe plan
Met dit nieuwe groene-TGV-plan
wordt duidelijk dat de flitstrein nooit
milieuvriendelijk kan worden gemaakt De TGV zou via Halle in
Vlaanderen komen, Brussel dwarsen
en langs een nieuwe lijn (blauw op
onze kaart) bij Zaventem aansluiten
op de spoorlijn Leuven-Brussel Daartoe dient een vierde spoor te worden
aangelegd De gemeente Herent
wordt hierbij middendoor gesneden

Ter hoogte van Kessel-Lo loopt de lijn
verder langs de A2 en bij Aarschot
splitst de lijn zich op
Eén loopt richting Keulen, en loopt
tot Lummen met de A2 mee en dan
dwars door Limburg langs de E39
Richting Amsterdam loopt via Aarschot, Ramsel, Houtvenne in een
wurggreep rond Herentals, via Tieten, dwars door Turnhout Zelfs
Baarle-Nassau zou er aan geloven
Dit plan bewijst ééns te meer dat
het nieuwe projekt een aanslag is op
de laatste groene ruimten die ons nog
resten Alle argumenten die tegen de
eerste trajekten werden ingeroepen
gelden ook voor deze groene TGV
Het totaal gebrek aan een ernstige
milieu-effekt-rapportermg is sprekend
hiervoor
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Jaak Vandemeulebroucke op studiedag:

machthebbers. Deze zijn heden
ten dage niet alleen diegenen die
de produktiemiddelen kontroleren, maar ook de distributie, de
toegang tot de wereldmarkten, de
know-how enz... Daarbij moet
men ook weten dat ondanks het
grote aandeel (20 %) in de wereldhandel de internationale verhandelingen van landbouwprodukten grotendeels aan de wetten van de vrije handel ontsnappen.
Dat betekent hoe dan ook dat
is. Ook wat betreft de overschotde gemeenschappelijke land
tenproduktie verdedigde hij zijn
twuwpolitiek los staat van een
landbouwers, aantonend dat uiglobale ekonomische politiek.
tendelijk deze overproduktie voor
Daarbij moet de agro-nijverheid
83 % onder de verantwoordelijkwel de uitdaging aankunnen van
heid valt van de industriële bedrijeen wereldekonomie met drie
ven.
hoofdrolspelers, nl Japan, de VS
Deze uiteenzetting vroeg een
en de EEG. Een van de hoofdrolrepliek vanwege de agro-indusspelers, volgens de heer Vandentrie.
bossche, nl. De Europese Gemeenschap, zorgt voor problemen omdat die er precies niet in
slaagt tot een gemeenschappelijke markt te komen, noch intern,
Karel Vandenbossche, beheer- noch extern. Als dat niet kan is de
der van de NV Scheldemolens en
EG-landbouw gedoemd om te
van het Verbond der Landbouwverschrompelen in zijn struktureen Voedingsnijverheid nam het
le problemen.
op zich om de situatie van de
agro-industrie te verduidelijken
Hij stelde dat de landbouw op dit
Geïnteresseerden kunnen het
moment grondstoffen voor de nijverslag van de studiedag bekoverheid en niet enkel voor de
men mits een briefje aan het
voedingsnijverheid levert. Het is
EVA-VU-sekretariaat, Ardenne
volgens hem bij het ontrafelen
3.04, BeKlardstraat 79-81 te
van het systeem belangrijk de
1Ö40 Brussel
vraag te stellen naar de precies

„Landbouw heeft baat bij
onafhankelijke organisatie"

De agroalimentaire
tussenschakel

reeds een ontzaglijke oppervlakte
landbouwgrond verdwenen

Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseerdeaan
de VU in tiet Europarlement een landbouwstudiedag,
waarbij o.a. volgende facetten van de landbouwproblematiek op het programma stonden.
— de Noord-Zuid tegenstelling: overschotten versus honger
— de agro-alimentaire tussenschakel en haar
aandeel bij de landbouwsubsidies
— de toekomst voor het familiaal bedrijf in Vlaanderen...

VU-standpunt
over landbouw

P-LID Jaak Vandemeulebroucke beet de spits af
met de bedoelingen uiteen
te zetten van de studiedag, waaraan een hele reeks gerenomeerde deskundigen hun medewerking verleenden.
Alvast had de affiche en wellicht ook het sukses van de vorige
uitgave voor een goed gevulde
zaak geozrgd, vooral geïnteresseerde landbouwers, afkomstig
uit alle hoeken van Vlaanderen.

Overschotten
versus honger
Als lid van de kommissie Ontwikkelingssamenwerking van het
Europees Parlement stelde VUEuroparlementslid Willy Kuijpers
de enorme tegenstelling tussen
de landbouwer in bijvoorbeeld de
Westhoek en de landbouwer in
Afrika... en daarmee eng verbonden de nog schrijnender kontrasten tussen de massale overschotten na 25 jaar Europees landbouwbeleid en de hongersituatie
in de derde wereld-landen.
Mare Franco, ambtenaar bij de
Europese Kommrssie (direktoraat-generaal Landbouw) vroeg
rekening te houden met de doelstellingen van het Europees landbouwbeleid. Deze zijn er vooral
op gericht de markt te stabiliseren
en met direkt een impakt op wereldvlak, meer konkreet in de derde wereld, te verwerven.
Dit betekent niet dat de EG de
derde wereld in de landbouwsektor niet helpt. Er worden inspanningen gedaan via technische bijstand en algemene begeleiding
en tevens via direkte voedselhulp. De heer Franco benadrukte
dat de voedselhulp eigenlijk gestart is als systeem voor de afzet

van overschotten en geëvolueerd
is naar een soort ontwikkelingsinstrument. Zij zal echter nooit een
oplossing zijn voor het hongerprobleem.
Panellid Mare Van Dommele
(NCOS) pleitte voor een ernstige,
evenwichtige aanpak van het derde wereldprobleem in zijn geheel,
wat zoveel meer is dan voedselhulp verschaffen. Op korte termijn zal een dergelijk beleid wellicht botsen met ons eigenbelang,
maar uiteindelijk zal dit leiden tot
een sterke verhoging van de
koopkracht van de derde wereld
wat voor ons ongekende mogelijkheden kan openen.

En de
landbouwers?
En wat denkt de landbouwer
over zijn situatie en het EG-beleid?
Niemand kon dit beter vertolken dan nationaal ABS-voorzitter
C. Adriaens. Volgens het ABS is
het duidelijk dat de landbouwer
eerste en belangrijkste slachtoffer dreigt te worden van een aantal verkeerde opties en een hele
reeks mistoestanden. Hij vertrok
van de vaststelling dat altijd gesproken wordt over de enorme
kostprijs van het Europees landbouwbeleid, maar stelde dat
slechts 30 % van de landbouwsubsidies terecht komt bij de
landbouwer en dat precies de
agro-alimentaire tussenschakels
met het gros gaan lopen. Van het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds komt zo goed als niets bij
de landbouwer terecht.
De heer Adriaens verzette zich
ook tegen het uit produktie nemen van gronden, verwijzend
naar het feit dat in 25 jaar tijd

Onder de titel „H&t germenschappet^k landbouwbeleid mciaie en r^giomlB vieugeis geven"
tichtte EmopQtiementstid Jaak Vandemëuf^roucke namens het Partijbe^ifur de VU-standpunten
inzske lamiimüw toe.

G

Efi^AKMEtyiCSHALVe
hefeben wq <feze toeh
is^el Irjgêwikkffilde ptobfematiek schematiSGh weer-

f.
De VU pleit ¥oor «en mrwmrdermg van fiei gemengd
f^miilaalö&driff. De ifjslrumenteii-van quota en me<ieverantwoordelljkt^eidshefljrig moeten gsbmiKtWGïden om zoveel
mogelijk mensen een bestaan
te garandören en de uitstoot
van arbeid tegen t« gaan
Daarom ook moet de Ministerraad positiek disknmtnerende
maatregeien ontwerpen ten
gunste van de famihaie bedrijven

Jaarlijks wordt het Europees
Landbouwfonds voor zowat
133 miljard frank opgelicht
Pnoritett nummer een is dan
ook een versterking van de
fraudebestrijdmg De VU pleit
voor een uitbreiding van de
samenwerking tussen de kommissiediensten en de nationale administraties Onvoorstelbaar IS dat de Europese Kommissie slechts over 19 ambtenaren beschikt die belast zijn
met het tegengaan van onregelmatigheden De VU pleit

dan oofe voor de opmMm^^t&n
©en „vli0getide itrigade voar
fratid'^0Stfi}(BrfQ".

3.
Overschotten moeten vmggewerkt en voorkomen woréen. Dringetïde noodzaak
wordt de totslar«lbrengir»g van
een éëntttdlig« operatte ter
wegwerking van de bestaande
voorraden Nieuwe voorraden
moeten voorkomen worden
door het bewarxieten van nieuwe wegen. Daarbij denkt de
VU aan het aantrekkelijk maken van de verbouwtng van
produkten waaraan een tekort
bestaat Anderzijds moéten de
producenten
aangespoord
worden over te schakelen naar
kwalitatief hoogstaander gewassen. Het onderzoek en de
ontwikkeling inzake nteuwe
gewassen moet gestimuleerd
worden

Zwakkere regio's moeten
verder meekunnen Het landbouwfonds moet meer geld ter
beschikking stellen van de
striiktuurpolitiek
Het land.bouwbeleid moet geïntegreerd
worden met het regionaal en
sociaal beleid

5.
Oe VU steit aai ae landbouwer de meest natuurlijke beschermer IS van het leefmHieu. •.
De partij zat dan ook wetsvoorstellen indienen die erop gericht zijn het evenwicht tussen
landbouw en ekologie te her»
stelten zodat het streven naar
produktjviteit gepaard gaat.
met het streven naar gezonde '
voeding, gezonde bodem* [
struktuur en iandschapszorg. '

6.
Tenstotte pieit de VU voor •
een Viaams iandbouwbeteid. "Oe Vlaamse Regering moet
aanvullende soclate maatregeten ontwer}>en ten gunste ,
van de kfeine tandbouwbedrij- •
ven. In afwachting van de voi-''^
ledtge federaltsermg van het<
laodbouwbefeid wenst de i
Volksunie dat de reeds jaren-;
de aanslepende diskussie j
over de Pachtwet tot een goed ''
emde wordt gebracht
~;
Vandemeulebroucke was m '
Zijn tussenkomst bijzonder •
hard voor de grote landbouw-1
lobbies , Een organisatie", zo ^^
stelde hl}, „bekleedt een feite- •
Itjke monopoliepositie m de
dienstverlening aan de land-*;
bouwers en is tegelijkertijd'
sterk verweven met de uitbouw van de agro-alimentaire
tussenschakels en beheerst
tot op het allerhoogste niveau
het besluitvormingsproces De '
Valksunie is van oordeel dat
deze verstrengeling van belangen in het nadeel van de ;
familiale bedrijven speelt. "'
Haar politiek ts immers al te •
2eer gericht op overdreven
grootschaligheid, specialisatie '
en mechanisering " Vande- ;i
meuiebroucke besloot dan ^
ook met een passende konklusie
,De tandbouwwereld
heeft alle baat bij een pluralistische, niet-gepolitiseerde eri ;
onafhankelijke beroepsorgani- ^'
satie'"
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VU-schepen Pieter Leys over ,,75 jaar Groen Brugge":

„Verantwoordelijkheidsgevoel"
end historisch overzicht, bleef
even stilstaan bij de vele opdrachten van zijn dienst en prees de
inzet van zijn medewerkers.

Dit jaar viert de Groendienst van Brugge haar 75jarig jubilieum. Pieter Leys (VU), eerste schiepen en
verantwoordelijk voor tiet groenbeleid in de Breydelstad, gaf dinsdag uitleg bij het zeer uitvoerige en
gevarieerde programma van de feestelijkheden.
E Brugse gemeenteraad
keurde op 13 december
1911 een voorstel goed,
tot oprichting van een „dienst der
wandelingen". Enl<ele wel<en later l<on Jozef Leys, een voorvader van de huidige Brugse schepen, van start gaan met zes personeelsleden.

D

550 ha
patrimonium
75 jaar later is de groendienst
uitgegroeid tot één van de belangrijkste stedelijke diensten
van de Westvlaamse provinciehoofdstad en het groene patrimonium breidde steeds meer uit.

In 1970 bv. bedroeg de totale
oppervlakte openbaar groen 55
ha. Vandaag, zeventien jaar later,
is dit vertienvoudigd. De inspanningen van Pieter Leys — telg uit
een familie van bloemisten en
tuiniers en sinds tien jaar schepen van het groen — zijn daar
niet vreemd aan.
Tijdens de ontmoeting met de
pers toonde hij zich duidelijk en
terecht in zijn nopjes. Hij nam de
brede waaier van aktiviteiten,
beurzen, tentoonstellingen en initiatieven door die in het lopende
jaar zullen worden georganiseerd. Besluitend zei de VU-er:
„Wij hopen dat deze activiteiten,
mede in het kader van het Euro-

Het is onmogelijk in dit korte
bestek alles op te sommen wat er
de komende maanden op groen
vlak allemaal te verwachten valt.
Toch een summiere opsomming:
de lentebebloeming in het Astridpark, de tentoonstelling ,,Groen
Brugge" (met verschillende tema's en de uitgifte van een boek),
de groen- en tuinbeurs, de fotoen diawedstrijd, de partikuliere
bebloemingswedstrijd, de ope-

pees Jaar van het Milieu, zullen
bijdragen om de Brugse bevolking en de toeristen tot een groter
verantwoordelijkheidsgevoel te
brengen voor het groene patrimonium van onze gemeenschap.".
Lic. Willy Adriansens, hoofd
van de Groendienst, gaf een boei-

Wie over dit groene jaar méér
wil vernemen kan terecht bij de
stedelijke Groendienst, Buiten de
Smedenpoort 2, 8000 Brugge
(tel.: 050/31.98.03).

Laatste werkvergaderingen

Water is waardevol
De aktie,, Waardevol Water" is met de werkvergaderingen in de verschillende provincies nu wel
goed op dreef gekomen.
VU-kaderleden konden er aan de hand van dia's
en dokumenten kennis maken met de brede problematiek van vervuild water, de weerslag op onze
leefomgeving en de daarbijhorende technische
middelen om water weer proper te maken.
Achteraf konden de arrondissementen hun geplande akties meedelen.
ATERDAG en zondag
kwamen reeds de arrondissementen Aalst,
Dendermonde,
SInt-Niklaas
en Antwerpen aan de beurt.
Zondag de arrondissementen
Gent, Oudenaarde, Roeselare-Tielt, Kortrijk, Brugge en
Oostende-Veurne-Diksmuide.

Z

Schepen Pieter Leys: „Doen voor
groen blijft ons mottoI"

Brugse tulp

ning van nog maar eens een
speelpleintje, een boomplantdag,
kioskkoncerten, en ga zo maar
door.
Orgelpunt zal natuurlijk de aanleg van het bloementapijt op de
binnenkeer van de Halle en de
versiering van het standbeeld van
Breydel en De Coninck zijn. Op
23 april wordt er zelfs een nieuwe
tulp voorgesteld die de naam
,,Brugge" zal dragen.

Voor zondag 15 maart worden de resterende arrondissementen Brussel, Halle-Vilvoorde, Leuven, Mechelen, Turnhout, Hasselt en Tongerenf^/laaseik afgewerkt.
Hier de plaats en uren van
bijeenkomst

Zondag 15 maart
D Vanaf 9u.30 tot 12u.30 voor
de arrondissementen, Brussel, Halle-Vilvoorde, Leuven
en Mechelen. Samenkomst in
de Gemeentelijke Feestzaal,

Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 te 3078 Everberg (Kortenberg).

De waterwerkvergadering te Middelkerke: de deskundige uitleg

D Vanaf 14u. tot 17u. voor de
arrondissementen Turnhout,
Hasselt en Tongeren-Maaseik. Samenkomst in ,,Het
Schuttershof", Pieter Breughelstraat te Beringen (i.p.v. 't
Bieke in Eindhout).

Publieke opinie
Eens deze laatste twee
werkvergaderingen achter de
rug kan de faze van de uitwerking van de plannen beginnen. Bij deze worden de aktievoerders er nogmaals aan herinnerd dat zij hun aktiviteiten
best ook meedelen aan pers
en bevolking zodat Vlaanderen weet heeft van deze waterwerking. In het Europees Jaar

...voor een aandachtigVU-kader uit de arrondissementen Brugge
en Oostende-Veurne-Diksmuide.

van het Leefmilieu is de publieke opinie uiterst gevoelig
voor het onderwerp. Een nieu-

we uitgave van ,,'t LaWIJtje"
over water is eveneens voorzien.

IS WAARDEVOLKSUNIE
VBiMwHinNi'rW i i n « r i « .1 fialHMi HBHAMtmoa-" <ï
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TV-sterren in Elsasserditscti aanmaken en aan fröbelklassen en
lagere scholen uitdelen.

ij^lussen^ yolke re^^

Smeulende ass
asse
in Elzas-Lothari
Elzas-Lotharingen
Sommige Walen hebben het over ,,ons ElzasLotharingen" wanneer ze „Eupen-Malmédy" (sic)
bedoelen en soms nog Voeren erbij.
Wat zij zich onder de behandeling van zo 'n gebied voorstellen, kunnen wij in Elzas en Lotharingen
gaan zien: de denationalizering in haar eindfaze.
E NATIONALIZERING is
een overal ingrijpend,
langzaam proces dat wanneer het begint aan te slaan, in
toenemende mate door de slachtoffers op dreef gebracht wordt.
Het IS moeilijk in afzonderlijke feiten te vatten. Wat ons hierover
bereikte zijn feiten met een dubbele bodem. Zij tonen zowel de
niet-aflatende verfransing aan als
het nog niet helemaal onderdrukt
verweer daartegen.

openbare aanklager is slimmer.
HIJ betoogt dat er eigenlijk geen
misdrijf gepleegd werd.

Met rouwband

Zoals men weet of wel kan vermoeden is het onderwijs in ElzasLotharingen Frans. Op louter vrijwillige basis mag Duits op school
aangeleerd worden, maar met
vóór de voorlaatste klas van het
lager onderwijs. Dan is de Franse
plooi namelijk al genomen. In het
département Bas-Rhin zitten 75
% van de kinderen in die vrijwillige leergangen; voor Haut-Rhin
is dat 65% . Toch is hier verbetering te melden. De Franse staat
betaalt tegenwoordig de bijscholing van leraren Duits.

D

Verleden jaar hadden balorige
autonomisten Thann een Frans
overwinningsgedenkteken voor
de tweede maal doen springen.
Op 18 juni hebben de Fransen
het voor de derde maal wederopgericht.
Het standbeeld van maarschalk Twienne, die ooit de stad
Zürkheim in de asse gelegd
heeft, was in één moeite de lucht
in gegaan. De stad heeft de wederoprichting van dit beeld afgewezen.
19 juli: het laatste nummer van
,,Der Elsasser", het laatste Duitse dagblad in Elzas-Lotharingen,
verschijnt; met een rouwband.
Wat het allemaal inhoudt, over
een dagblad in eigen taal (niet) te
beschikken, illustreert een incident met de krant ,,Demières
Nouvelles d'Alsace". Een lezer
wil het overlijdensbericht van zijn
vader in het Duits zien verschijnen. Het wordt hem geweigerd.
Vóór het gerecht krijgt hij gelijk,
omdat het verbod uit 1945, familieberichten in het Duits in kranten op te nemen, zeer onlangs
opgeheven werd.

Kwaad bloed
Een andere incident illustreert
de belabberde toestand van de
Duitse volksgroep in Frankrijk.
Een Elzasser, nog wel een autonomist, had geweigerd zijn pas te
laten zien aan gendarmes, zolang die zijn taal niet spraken. Er
is veel heibel rond geweest, en
op 12 maart een rechtszitting, bijgewoond door pers en politici.
Vrijspraak of veroordeling, in beiden zit politieke springstof. De

Rechtzetting:
In „WIJ" van verleden
week was er ten onrecht
sprake van de Scottisch International Party. Dat inter
is er natuurlijk te veel
aan!...

En deze staat knijpt een oog
dicht voor het opvoedkundig materiaal dat schrijvers, zangers en

Te laat?
Wellicht
het
belangrijkste
nieuws terzake is een wending in
de geest van een aanzienlijk aantal leerkrachten, vooral taalleraren Duits. Er vaart een nieuwe
geest van inzet voor zelfrespekt
in een aantal van hen.

Bondsrepubliek gericht nationalisme te maken. De jongsten onder hen zijn zelfs het literaire stadium van het volksbewustzijn aan
het ontgroeien. Zij staan ontzet
vóór de elastische muur van het
Franse centralisme. Zij staan
daar echter met toenemende
woede.
Zullen ze nog op tijd komen om
de algehele verfransing af te
wenden?

Karel Jansegers

Het heeft niets met een op de

Zo eindigt alles op een sisser:
de mogelijkheid, voortaan op de
vrijspraak te steunen om in gerechtszaken Duits te spreken en
ook de mogelijkheid, om met een
veroordeling kwaad bloed te
zetten.

Geen verbetering

De autonome provincie Bozen, waarvan hier een panoramafoto, protesteerde tegen de bemoeiingen van
Rome inzake Toerisme, fvlaar het kreeg geen gelijk!

Onder zware Romeinse druk

Barsten in de Dolomieten
Tot voor korte tijd stonden de Zuidtirolers als een
man achter de SVP (Südtiroler Volkspartei). Nu duiken al andere partijen op. Partijgenot is voor hen belangrijker dan de overleving van hun volksgroep in
de Italiaanse staat.
OOR één van hen gaat dit
niet op: de SBH (Südtiroler Heimatbund) is feller
dan de SVP en verwijt deze, genoegen te nemen met kompromissen die slechts gedeeltelijk
nagekomen worden door de
staat. Zelft ijvert de SBH voor een
vrijstaat.

V

Een omstreden
,, pakket"
Anderzijds verzwakt de weerbaarheid van de jongere generatie door het afvloeien van de
bergbevolking, de late welstandsroes, gebracht door het toerisme,
en het kontakt met de verwijfder
zuidelijke levenswijze.
In naam van een vredelievende
samenleving tussen de opdringerige Italaanse inwijkelingen en de
op hun groeps-zelfbehoud bedachte Tirolers worden gemengde verenigingen en natuurlijk ook huwelijken aangepraat.

Het leven in de staat van een
ander volk brengt trouwens onvermijdelijk sleet mee voor de eigen substantie.
Binnen dit kader dienen de volgende gebeurtenissen gezien te
worden.
In 1976 zou het pa/c/cef (een geheel van kleinere tegemoetkomingen van Italië tegenover de
Tirolers) uitgevoerd moeten geweest zijn. Tien jaren later zijn
nog een aantal belangrijke toezeggingen niet uitgevoerd. Een
toenemend aantal mensen wordt
dit te bar.

„Tuchtloos"
Op het 34e kongres van SVP
storen een aantal Schützen de
orden met spandoeken en kreten
als zelfbeschikking voor ZuidTirol!
In Zuid-Tirol spelen de ,,Schützen" (te vergelijken met onze
schuttersgilden, maar m eenn
nog zinrijker stadium) een grote

rol. De muiterij van de Schützen
uit het Passeierdal doet daarom
vele wenkbrauwen fronsen. Zij
hebben geen vertrouwen meer in
de SVP-leiding, die volgens hen
het beginsel van het zelfbeschikkingsrecht al te geredelijk als onrealistisch wegwuift.

Romeinse druk
De SVP schijnt wel begrip te
hebben voor de achtergrond van
dit ,,tuchtloos" optreden. Het
kongres verzoekt immers de
Pakket-garant Oostenrijk, stappen te zetten om samen met vertegenwoordigers van Zuid-Tirol
voor de hangende problemen
een oplossing te zoeken. Werk
op de plank voor Oostenrijkse diplomaten I
Sedert 1 januari 1986 zijn de
Italiaanse spoorwegen geprivatizeerd. De desbetreffende wet
zegt mets over taaiverhoudingen
bij het personeel. Tot 31 december 1985 behoorden de spoorwegen tot de openbare lichamen,
voor wie krachtens een ,,pakket"-regering de Proporz speelt.
Dit betekent een bepaalde verhouding tussen Duitsers, Italianen en Ladiners.
De Zuidtiroolse deelregering
dient bij het grondwettelijk hof
klacht in. De Verkeersminister
spreekt sussende woorden. En

de nieuwe spoorwegleiding haalt
een streek uit, waardoor 600 Italiaanse tijdelijken definitief worden zodat er geen plaats meer is
voor Tirolers...
Italië's grondwettelijk hof verwerpt de klacht van de autonome
provinciën Bozen en Trente
(maar ook van heel wat andere
Gewesten) tegen een kaderwet
inzake toerisme. Vroeger regelde
elk autonoom gebied de toeristische promotie naar eigen goeddunken. Nu wordt vanuit Rome
een eenvormige regeling opgelegd. Gedaan met de autonomie
op dit stuk.
Op 29 januan neemt de Zuidtiroolse Landdag een dekreet aan
tot regeling van de radiouitzendingen. Daarin zit o.m.
meer opening naar Oostenrijk toe
en meer meningsvrijheid. De Italiaanse minderheid stemt tegen.
Reeds midden maart maakt de
Romeinse centrale regering het
dekreet ongedaan. Soms draait
de zuiderse administratieve mallemolen zeer snel.
(K.J.)

Volgende week:
Berusten Belgische Duitsers
in hun toestand?

12 MAART 1987
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En ontbindt autonomiebeweging

Parijs ontslaat FR3 Corse-joernalist
Op straat voor de studio's van FR3
Corse kijken Korsikanen, in aanwezigheid van Willy Kuypers, naar de
eerste nieuwsuitzending van de
nieuwe direkteur Yves Rambeau, de
uit Tahiti overgeplaatste Rambo

Dat ondervonden in de Stille Zuidzee ook de Greenpeace-mensen met
hun Rainbow Warrior...

Sampiero
Sanguinetti

AIACCIU — Op uitnodiging van de Unione di U Populo Corsu-Muvimentu Corsu pa l'Autodeterminazioni (UPC-MCA) trok Willy Kuijpers naar Korsika. Op
onderzoek! Er waren redenen te over.
Eerst was er zijn opdracht als verslaggever voor
het Europarlement, maar er waren ook de recente
gebeurtenissen die het eiland van de Morekop in rep
en roer hebben gezet.
Wij volgden Willy Kuijpers op zijn enkwest...
ORSIKA was een voorraadschuur mor het Middellandse Zeegebied Gaandeweg
werd het leeggezogen en uitgemergeld tot een /7e de beauté voor pakweg 1,5 miljoen toeristen die er jaarlijks gedropt worden door hoofdzakelijk Franse (zeg maar Parijse) multinationale vakantiemaatschappijen.
Het overgrote deel van de zonnestranden werd door buitenlanders
verkaveld

K

Pensioeneneiland
De eigenlijke bevolking slonk tot
220 000 inwoners waarvan de helft,
dunnetjes verspreid leeft over 364 gemeenten Onnatuurlijk werd het ingedeeld m 2 Franse departementen met
elk een Franse Prefekt, die zijn sterke
arm ten dienste stelt van de twee
grote Korsikaanse clans Sénateur
Frangois Giacobbi, tevens voorzitter
van de Regionale Raad, verzekert m
Korsika de linkse dienst voor Parijs
Volksvertegenwoordiger
Jean-Paul
Rocca-Serra doet hetzelfde als
Chirac-volgeling maar dan met een
rechts kleurtje Zij en hun (familie)vazallen mét hun omgeving zijn en
blijven de dienaars van he\jakoi}i]nse
staatsgezag Voor een hele hoop zilverlingen en eigen gewin verkochten
ze het volksbelang Korsikanen vind
je in heel de Franse staat terug als
militair, doeanier, cipier, rijkswachter,
chauffeur enz
Postjes toebedeeld
door de clan Eens het pensioen
daar, trekken velen terug naar hun
zon, dikwijls versierd met een Légion
d'Honneur, het klatergoud voor grote,
naïeve inderen Zowat 30 % van het
regionaal BNP komt in Korsika voort
uit pensioenen!
In 1982 verkreeg Korsika met een
Mitterandbesluit een eigen Regionale
Raad, waarin 61 rechtstreeks verkozenen en een peulschil-begroting
(1987è van zowat. 2,5 miljard Bfr,
waann een 1/2 miljard leningen ..
12 MAART 1987

Veel stelt dat dus met voor, maar
het biedt de nationalisten een
spreekbuis
Ze boekten op een gemeenschappelijke UPC-MCA-lijst 6 verkozenen
dokter Massimu Simeoni (55), prof
André Fazzi (56), prof Michael
Castellani (39), joernalist Leo Battesti
(34), veeteler Alanu Orsoni (32) en
joernalist Petru Poggioli (36) Daarnaast
behaalde
Frans-rechts
UDF(Giscard) 9 zetels, RPR(Chirac)
19 zetels en NF(Le Pen) 2, Franslinks wasgoed voor MRG10, P Soc
8, Komm 2 -i- 5
Vlug-vlug werd een leegstaand 19e
eeuws, Bnts-aandoend hotel in Aiacciu gehuurd om de Raad — voorlopig, zoals dat heet' — te huisvesten
Het IS een kale bedoening in een
mooi park' Aan de gevel, maters
groot, de Franse tnkolore — duidelijker kan het met
,,Er werd hier nog nooit een Korsikaanse vlag (de Morekop) gehesen'"
gnnnikt Alanu Orsoni.

Alanu Orsoni
9 januan 1987 Alanu Orsoni is in
Veru veeteler van beroep Zoals gewoonlijk zat hij — als hij m Aiacciu is
— bij zijn broer een cidratine te drinken HIJ bleef er ook eten A Mirenda
IS trouwens een gekende piknikkroeg waar men Konskaanse specialiteiten kan krijgen Maar A Mirenda IS ook de verzamelplaats waar
al wat in de streek autonomistisch
denkt
Wanneer de Franse CRS (rijkswacht) die dag binnen valt is ook niemand venwonderd, men is dat gewoon. In de buurt van Alanu vindt de
CRS wat dokumenten van het FNLC
(Front National pour la Liberation de
la Corse = een soort ondergrondse
verboden-verzetsgroep). Het zijn reklamedruksels die zovelen bezitten
Maar de stok is gevonden. Alanu
wordt aangehouden, naar Parijs over-

gevlogen en mag in ,,La Santé" zitten tot 18 februan De Kamer van Inbeschuldigingstelling weerhoudt de
aanklacht met Dat hij in maart 1986
als Regionaal Raadslid verkozen
werd maakt helemaal geen indruk op
het Franse gerecht De minister van
Binnenlandse Zaken, Charles Pasqua, van Korsikaanse oorsprong en
behorend tot de clans, zal het MCA
ontbinden Hoe is die man ooit minister kunnen worden? Hij was immers de ondervoorzitter van de beruchte SAC (Service d'Action Civique) een door de toenmalige overheid beschermde privé-terreurgroep,
gegroeid uit de Algerijnse piedsno/rs-middens en het OAS In 1982
(na de Aunol-moorden) werd de SAC
buiten de wet gesteld Zo zie je
maar
Maar Orsom's aanhouding krijgt
nog twee staarteni Het hele bureau
van meester Capana (Alanu's vrouw)
die zovele processen van aangehouden Korsikanen pleit, wordt diezelfde
dag doorzocht
papier-na-papier'
En op verzoek van het tweespan
Gaicobbi-Pasqua zal op 21 januari
1987 de Parijse ministerraad het
MCA (Alanu's partij) ontbinden Chirac en Mitterand ondertekenen i

16 gevangenen
Intussen leven een tiental Korsikaanse nationalisten ondergedoken
in een van de vele bergnesten van
het eiland Zij wensen het lot van de
16 politieke Korsikaanse gevangenen
op het vasteland in Bordeaux of Parijs met te delen Onder hen Marcu
Papi, een tot 6 jaar veroordeelde 34jarige bakker uit Portu Vecchiu, aangehouden op 13 september 1986 HIJ
werd van een aanslag beschuldigd
door zegge en schrijve 1 getuige van
18 jaar en dit zonder enig afdoend bewijs i Een andere is Ghjuvan Francescu Bernardi Het is een 28-jarige
archivans uit Bastellica Hij werd aangehouden en veroordeeld tot 3 jaar
gevangemsstraaf wegens vermoeden
van een aanslagpoging De betrokken CRS-nachtbngade herkende
hem nochtans met tijdens het proces
Maar de Parijse rechter wist beter
,,Het IS met omdat zij hem met herkennen dat hij met schuldig i s ' " Het
huidige repressieklimaat m Frankrijk
ten aanzien van Korsikanen, Basken,
Bretoenen, maar ook ten aanzien van
Frans-Vlamingen kan met beter beschreven worden dan met Charles
Pasqua's eigen ministeriele, jakobijnse woorden- „De demokratie
houdt op waar het staatsbelang
begint I".

Frankrijk roept het van alle daken
,,Liberté d'expressioni". Maar het
toepassen in eigen huis is heel wat
anders Voor mij zit de zoon van exadmiraal Antoine Sanguinetti, de
man die de vredesbeweging inspireert en mede-leidt Zijn zoon werd in
1948 in de Var geboren Hij trok als
joernalist terug naar het voorvaderlijke Korsika Hij kreeg er immers in
1981 de kans om de pas opgenchte
FR3 - Corse-zender te leiden Stel je
nu ook maar met teveel voor van deze
zender Met 50 minuten per dag ben
je rond en slechts 15 % geschiedt m
het Korsikaans Maar toch i Het is de

giller van formaat' En ook tegen die
aanval ging Sanguinetti in beroep
Maar de Parijse rechtbank verklaarde
zich onbevoegd Uiteindelijk werd de
Korsikaanse Sampiero Sanguinetti
door de bevoegde FR3-direkteur Han
(van Vietnamese komaf') in dienst
van de Franse staat, naar boven geroepen en decharge de ses fonctions
in Aiacciu om overgeplaatst te worden — ± 1000 km hoger — naar Parijs WIJ schreven 18 februan 1987
En weinig bewoog er in de wereld'

Rambo!
Sedertdien bezet het hele personeelskorps de studio aan de Noèl
Francinmlaan (= 'n Korsikaans verzetsman 40/43) te Aiacciu Op 3
maart maakten we mee hoe zijn opvolger Yves Rambeau (overgeplaatst
uit Tahiti I) de nieuwe TV-dienst mag
uitmaken Hij verbleef nooit op Korsika, spreekt geen Korsikaans en .
loopt er verloren bij Bovendien geeft
zijn naam een reeks ironische
toespelingsmogelijkheden in verband
met de Rambofilm dije in Aiacciu
loopt Vóór het studiogebouw waar
honderden Korsikanen samentroepen werd een TV-toestel geplaatst.

De naar Parijs overgeplaatste TV-direkteur Sampiero Sanguinetti voor het
laatst in de studio's van FR3 Corse

best bekeken zender in Korsika met
gemiddeld tussen 48 en 70 % kijkdichtheid en
dus gevaarlijk' De
toenmalige senator Pasqua (weer
hiji) stelde vanuit de oppositie een
verslag op rond de staatsgevaarlijke
objektiviteit van deze 50 minuten'
Eens minister van Binnenlandse Zaken kon hij zijn machtsdroom in vervulling laten gaan En de politieke
clans, zowel van links als van rechts,
waren met weinig in hun nopjes Alle
hout bleek dus goed om pijlen uit te
snijden ledere uitzending werd bekeken en veroordeeld Deze fameuze
kommissie kwam tot het verbluffend
resultaat dat 60 % van alle uitzendminuten tot autonomistische gedachten
leidde
Zowel kulturele opnamen als beelden van aanelagen werden op dezelfde noemer gezet' Sanguinetti
ging in beroep tegen dit gekuip met
een magistraal-tegenverslag. Maar
zijn minister van Franse Kuituur Frangois Léotard — ook van Korsikaanse
oorsprong — antwoordde in mei 1986
(ter gelegenheid van een „Le Point"vraaggesprek) dat ,,Joernalisten van
FR3 samenwerkten met buitenlandse
tegenkrachten van Frankrijk" Een

Onder luid gefluit bekijken ze
Rambo's eerste joernaal Binnen
worden de muren volgeplakt met petitielijsten, waarop zowat 12.000 handtekeningen
Jean-Paul Poletti van de groep
Canta u Populo Corsu houdt de protestzang Samen met vertegenwoordigers van 3 joernalisten-vakbonden
bespreken we de toestand Het internationaal stilzwijgen moet doorbroken worden Een videoband met
vraaggesprekken wordt opgenomen;
de resoluties voor het Europarlement
voorbereid en een konfrontatie opgenomen ,,Zal men het Kuijpers-debat
uitzenden'" Yves Rambeau, verscholen in zijn direkteurskantoor belt
naar Parijs De joernalisten houden
voet bij stek en organiseren de
uitzending-zélf Hun strijd — ook de
onze' — gaat verder
Ook je kunt wat doen. Stuur een
ondersteumngbnef of -kaart aan:
De heer Sampiero Sanguinetti en
Personeel FR3-Corse
Av Noèl Francinni, 20000 Aiacciu/Korsika (Etat Frangais)
Willy Kuijpers, EP-lid
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Planburo-projekties en het IMF-verslag
jfimm

Knipperlichten voor de regering
Eind februari publiceerde tiet planburo zijn verwachtingen voor de periode 1987-90 en eerder deze
week raal<te het verslag van het IMF bekend. Beide
dokumenten bevatten een aantal positieve punten,
maar ook belangrijke bedenkingen over de evolutie
van sommige indikatoren die er op wijzen dat de liberale teorie niet in de praktijk wordt omgezet.
|ET planburo heeft zijn
vooruitzichten
moeten
aanpassen aan de onzel<ere internationale ontwikkelingen zowel inzake de koers van de
dollar, de olieprijzen als de evolutie van de intrestvoeten.

H

De vooruitzichten in verband
met de ekonomische groei en de
toename van de wereldhandel
zijn vandaag minder gunstig dan
enkele maanden geleden, wat
ook gevolgen heeft voor onze
ekonomie.

Het BNP
De groei van het bruto nationaal produkt (BNP) bedroeg gemiddeld 0,7% in de periode '81'85 en steeg plots in '86 tot
2,15%. Voor 1987 wordt echter
opnieuw een terugval voorspeld
tot 0,9%. Deze groeivertraging
wordt verklaard door de budgettaire maatregelen uit het St.Annaplan. En door een vertraging van de investeringen in de
privé-sektor, ingevolge de afremming van groei van de eksportmarkten gekoppeld aan een stabilisatie van de invoer op een
hoog peil. De netto-eksport zou
een positieve rol moeten spelen
in de groei van het BNP.
De investeringen in de bedrijven zouden nog stijgen met
4,6%, tegenover 8% in 1986. De
kapitaalvorming echter zou gevoelig teruglopen ingevolge de
drastische beperking van de
overheidsinvesteringen en de
voorraadvariaties. De binnen-

landse vraag kan dus enkel een
groei kennen dank zij de verhoging van het partikulier verbruik,
waarvan de toename op 0,8%
wordt geraamd.
In alle weerhouden hypotesen
wordt de inflatie op een zeer laag
niveau geschat.(slechts 0,5%
voor '87-'88).

Werkloosheid
stijgt
Het planburo verwacht tussen
'86 en '90 een toename van het
aantal aktieven met 24.000, wat
een gevoelige vertraging betekent t.o.v. de vorige periode '81'85 toen de toename nog opliep
tot 90.000 eenheden. Het werkloosheidspeil zou dan ook blijven schommelen rond de 12,6%
van de aktieve bevolking.
De terugval van de werkgelegenheid zal zich het sterkst laten
gevoelen in de overheidsdiensten waar er in 1987 12.000
arbeidsplaatsen zouden verloren
gaan tengevolge van het St.Annaplan. Het planburo voorziet
dan ook dat tegen 1990 het aantal volledig uitkeringsgerechtigde
werklozen met 39.000 zal toegenomen zijn!
Enkel in de dienstensektor valt
nog een toename van de werkgelegenheid te verwachten. Het
aandeel van de tewerkstelling in
de industriële sektoren met inbegrip van de bouw- en energiesektor zal bijgevolg teruglopen tot
26,4% in 1990, tegenover 27,8%
in 1986.

Het overheidsdeficiet

Fiskale
ongelijkheid

Indien alle besparingsmaatregelen korrekt worden uitgevoerd
(zoals door de regering voorzien)
bestaat de mogelijkheid dat het
overheidstekort tegen 1990 wordt
teruggebracht tot 5% van BNP.
Op voorwaarde dat de Internationale ontwikkelingen de vooropgestelde evolutie volgen. De intrestlasten op de overheidsschuld blijven echter op een zeer
hoog peil gedurende de ganse
periode 1986-1990: van 1 1 % in
1986 tot 10,4% in 1990.

Het vermoeden dat er scheefgroeiingen zijn in ons belastingssisteem wordt konkreet bevestigd
door de jongste uitgave ,,Test
Aankoop", waarin enkele konkrete voorbeelden worden gegeven.

Het planburo konkludeert dat
het sneeuwbaleffekt van de intrestlasten op de overheidsschuld pas kan gestopt worden
wanneer het overheidstekort beneden de drempel van 4,5% van
het BNP komt. Hetgeen nog ver
beneden het peil ligt van de regeringsdoelstelling, die 7% vooropstelt. Ondertussen zal de
staatsschuld 133% van het BNP
bereiken in 1990 tegenover
116% in 1986 en 85% in 1991.
Ook het IMF wijst op het blijvend probleem van de overheidsschuld en het sneeuwbaleffekt
van de intrestlasten.

Overheidssteun
Ondertussen blijft de overheid
doorgaan met belangrijke transporten naar de bedrijven. De direkte overheidshulp is in 1985
gestegen tot 297 miljard fr., waarvan 142 miljard fr. eksploitatiesteun voor de spoorwegen, de
post, de huisvesting en de metro
en andere openbare vervoerdiensten. Er werden voor 123 miljard fr. kredieten toegekend voor
participaties in de nationale sektoren en 62 miljard fr. voor de
hulp aan private ondernemingen.
Ondertussen werden er nog 25
miljard fr. fiskale uitgaven (belastingsaftrekmogelijkheden) toegestaan aan de bedrijven.

Zo betaalde GBL 1,87 miljard
fr. belastingen op een aangegeven winst voor belastingen van
3,027 miljard fr. in 1982, maar in
1985 liepen de winsten op tot 8
miljard fr. en werden geen belastingen betaald. De Generale
betaalde 1 miljard fr. belastingen
in 1982 op een aangegeven winst
voor belastingen van 1,5 miljard
fr. In 1985 steeg de winst tot 6,1
miljard fr. maar hierop werd amper een kleine 800 miljoen belastingen betaald.
Talrijke andere voorbeelden
zijn beschikbaar. De verklaring
voor dit fenomeen is dat men
geen twee keer belastingen moet
betalen, zodat winsten financiële
participaties in andere maatschappijen (waar reeds belastingen werden betaald) vrij zijn van
belasting. Hieruit volgt dat het
voor de holdings veel interessanter is winsten te realiseren op financiële aktiviteiten via paricipaties in andere ondernemingen,
dan door risiko'ste nemen in produktieeenheden.
Dit sisteem geeft aanleiding tot
zware diskriminaties: bij gelijke
winst betaalt een financieringsmaatschappij
praktisch
geen belasting vergeleken met
produktie- of winstverlenende bedrijven. Het toppunt van ongelijkheid vinden we bij de elektriciteitsmaatschappijen, die op een
gezamelijke winst van ongeveer
31 miljard fr. slechts 128 miljoen
belastingen hebben betaald of
0,4%!
Deze voorbeelden geven aan
welke scheeftrekkingen er in ons
belastingssisteem zijn ontstaan.
Gelijkheid is dan ook ver te zoeken en een oplossing voor de
overheidsfinanciën en de belastingshervorming moet dan ook
gezocht worden via een fundamentele hervorming, waarbij de
gelijkheid tussen alle burgers
wordt hersteld.

Teorie en daad
De analyses tonen aan dat de
liberale teorie niet in de praktijk
wordt omgezet. De sterk gestegen financiëfe middelen van de
bedrijven leiden niet tot de verwachtte investeringen en nog
minder tot meer tewerkstelling.
De inlevering van de bevolking
komt slechts een bevoorrechte
kategorie ten goede; vooral dan
diegenen wiens inkomen uit kapitaal wordt gevormd en niet uit
arbeid.
De evolutie van de ekonomische indikatoren illustreert dat de
regering weinig
ademruimte
wordt gegund. Daarbovenop komen de stijgende kommunautaire
spanningen ingevolge de nefaste
koelkastpolitiek van premier Martens, die uiteindelijk zal leiden tot
een mislukking van zijn beleid.
A.G.
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DEELTIJDS
WERKEN
m Deeltijds werken kan in
sommige gevailen een gepast
statuut van tewerksteliijn zijn,
bv. voor moeders die fiun tijd
wiilen verdelen over het gezin
en hun baan. We mogen daarentegen niet uit het oog verliezen dat het voor vele, vooral
jonge mensen een belangrijk
verlies aan koopkracht betekent. Voor deze groep kan men
eerder van gedeelteljke werkloosheid spreken.
Deeltijds werken neemt een
steeds belangrijker plaats in op
de arbeidsmarkt. Eind '86
werkten 400.000 personen
deeltijds, waarvan 130.000 de
gedeeltelijke tewerkstelling onvrijwillig aanvaard hebben.
Voor méér dan 25 % van de gedeeltelijk tewerkgestelde is dit
statuut slechts een middel om
aan de werkloosheid te ontsnappen.

MADE IN
JAPAN
m „Febiac'' publiceerrde de
cijfers betreffende
nieuw
ingeschreven voertuigen tijdens '86.

Daaruit blijkt dat de Japanse
wagen op de Belgische markt
nog steeds aan belang wint. In
1986 waren 20,9 96 van de
nieuw ingeschreven wagens
van Japanse makelij. Dit is
hêssê meer dan 1 % meer dan het jaar
ervoor. Wagens uit het Oostblok nemen 5 % van onze
markt in.

i<yi
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Globaal gezien was '86 een
goed jaar voor de autoverkoop.
Het totaal ingeschreven nieuwe
wagens lag bijna 10 % hoger
dan in '85.

^ ZWARTE
TOEKOMST»,
m De Zwiterse bankwereld
steunt hoofdzakelijk op buitenlandse kapitaaltoevloed. Het Is
immers een publiek geheim dat
U J men op een vlotte manier belastingen kan ontduiken via een
Zwitserse bankrekening. Aangezien belastingsontduiking en
-ontwijking in Vlaanderen een
razend populaire vrijetijdsbesteding Is, vraagt dit feit weinig kommentaar.

W»tJ

Ten gevolge van het strikte
Zwitserse bankgeheim hebben
een aantal schandalen de Zwitserse reputatie geschaad. De
omverwerping van president
Marco en Duvalier en het l>elegglnsschandaal „Dennis Levine" zinderde door tot in enkele Zwitserse bankgebouwen.

... VOOR
ZWITSERSE
BANKEN?
m Belangrijk is dat de Zwitserse bankwereld nu haar positie wil beschermen, ondermeer door het bankgeheim opnieuw bespreekbaar te stellen.
Nu reeds komt de Zwitserse regering steeds meer tussen
door transakties te blokkeren,
hoewel ze dit slechts kan op
basis van een uitzonderingsklausule.
Toch is er nog geen reden tot
paniek voor de talrijke beleggers. De Zwitserse overheid
komt alleen tussen op het vlak
van door de wet verboden
transakties, terwijl belastingsontduiking in Zwitserland niet
strafbaar is.
12 MAART 1987
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D Ned 1 - 20 40
Villa Valuta, show
C Ned 1 - 21.46
Miami Vice, sene
D Ned. 1 - 23.08
Rur, praatshow
n Ned. 2 - 15.30
Punky Brewster, serie
C Ned. 2 - 16.35
Theo & Thea, dok.
n Ned, 2 - 19.12
Statenverkiezingen, uitslagen

Van dag
tot dag
Zaterd. 14 maart
D BRT 1 - 15.00
Wikken en wegen, info
n BRT 1 - 16.00
Lifeboat, film
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
D BRT 1 - 20.20
Nationale Eursongfinale
D BRT 1 - 21.55
Rigoletto, om te lachen
D BRT 1 - 22.25
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22.40
De schuilplaats, serie
D BRT 1 - 23.30
Poolshoogte, info
D Ned. 1 - 15.40
Hoger dan de Everest, ballondol<.
D Ned. 1 - 16.15
Klassewerk, kwis
D Ned. 1 • 19.05
Zeker weten, info
D Ned. 1 - 20 28
Kro's boven m'n pet show
n Ned. 1 - 23.00
In 't holst van de nacht, serie
D Ned. 2 - 18.45
Jeugdjournaal
D Ned 2 - 19 12
Nederland muziekland, sfiow
D Ned. 2 - 20.00
Bodylijn, Info
D Ned. 2 - 20.25
Veronica film, info
D Ned. 2 - 20.50
Executioner's song, film

Zondag 15 maart
D BRT 1 - 14.30
Thuiszorg, nieuwe info-serle
D BRT 1 - 15.20
Bloemen in het zand, jeugdfilm
n BRT 1 - 16.00
Eiland, info
D BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, kwis
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT 1 - 20.35
Het pleintje, serie
D BRT1 - 21.20
De meelopers, dok.
D BRT2 - 15.00
Stadion, sportshow
D Ned. 1 - 15.30
Vrouwtje Teelepel, strips
D Ned. 1 - 16.25
Dinges, kwis
D Ned. 1 - 19.05
The Carsons, serie
n Ned. 1 - 19.45
The Cosby show
D Ned. 1 - 20.15
Muziek met IMarco
D Ned. 1 - 21 05
Anna Karenina, serie
D Ned. 1 - 22.10
Rondom tien, info
D Ned. 1 - 23.05
St. Elsewhere, serie
D Ned. 2 - 18.45
De afwas in de ijskast. Info
D Ned. 2 - 20.10
Van Kooten & De Bie, satire
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Dond. 19 maart

Sally Field doet het uitstekend m haar Oscar-winnende rol als arme
Zuidelijke tekstielarbeidster
in „Norma Rae". Maandag 16 maart op
Ned. 2, om 20u.30.
D Ned. 2 - 21 02
Diogenes, info
D Ned. 2 - 22.12
Inside story, serie
D Ned 2 - 23.02
Beter dan God, over genetische manipulatie

Maand. 16 maart
D BRT 1 - 20,10
Een vaccin voor miljoenen, info
D BRT 1 - 20.45
Pluchen paleizen, nieuwe serie
D BRT2 - 18.45
Thuiszorg, info
D BRT2 - 19.15
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.20
Extra time
D BRT2 - 20.50
De strijd tussen de muziekstations,
serie
D BRT 2 - 21 35
Blikvanger, mode-lnfo
D Ned. 1 - 14.30
Howard's way, sene
D Ned. 1 - 15.50
De film van ome Willem, serie
D Ned. 1 - 17.47
Anti pasta, praatshow
D Ned. 1 - 19.24
De baas in huis?, serie
D Ned. 1 - 20.57
Sonja op maandag
n Ned. 1 - 21.47
Achter het nieuws. Info
D Ned. 1 - 22.17
Kir Royal, sene
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat en Jeugdjournaal
D Ned 2 - 19.27
Kro's tekenfilmfestival
D Ned, 2 - 19,40
Sport op maandag
D Ned 2 - 20.30
Norma Rae, film

Dinsdag 17 maart
D BRT 1 - 18.35
Zaterdag, serie
D BRT 1 - 19.00
De supermachten, dok, sene
D BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.55
De fostmannen, dok,
D BRT2 - 18.45
Luister met je ogen, serie
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie

D BRT2 - 19.25
Oshin, sene
D BRT2 • 20,20
Mike, praatshow
D BRT2 - 21,35
De uitdaging, serie
D Ned. 1 - 16.15
Avro service salon
n Ned. 1 - 17.46
Toppop
D Ned. 1 • 19 05
Wordt vervolgd, over strips
D Ned. 1 - 20.28
North and South, serie
D Ned. 1 - 22.07
In de wandelgangen, pol. info
D Ned. 1 - 23.10
Jonge mensen op het koncertpodium
D Ned. 2 - 19.12
Snuiters, praatshow
D Ned. 2 - 19.37
Kenmerk, info
D Ned. 2 - 20 15
Voor niks gaat de zon op, info
D Ned 2 - 21 00
Panoramiek, info
D Ned 2 - 21.30
Molukkers in hun laatste kamp,
dok.

Woensd. 18 maart
D BRT 1 - 16.05
Nils Holgersson, strip
D BRT 1 - 16.55
Sprookjesteater, serie
D BRT 1 - 19.15
De granaatappelprinses, dok.
D BRT 1 - 2010
De stripkwis
D BRT 1 - 20.50
Wie schrijft die blijft, literaire Info
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19 25
Oshin, sene
D BRT2 - 20.20
Spionnen in de Stille Oceaan, film
D Ned 1 - 14 55
De grote meneer Kaktus-show
D Ned 1 - 16,15
Dynasty, sene
D Ned. 1 - 17,00
De tijger, dok, serie
D Ned. 1 - 18 08
Family Ties, serie
D Ned. 1 - 19.07
Countdown, popshow
D Ned. 1 - 20.33
Nieuwslijn verkiezingen

D BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, kaartspel
C BRT 1 - 21,00
Panorama, info
D BRT 1 - 21,50
Dallas, sene
G BRT2 - 19,00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19 25
Oshin, sene
a BRT 2 - 20.20
Falstaff, opera van Verdi
n Ned, 1 - 15,30
De zee in miniatuur, natuurdok,
D Ned, 1 - 17,46
Tijdsein buitenland, Info
D Ned 1 - 19 00
Nathalie, stnp
D Ned. 1 - 19.24
Hallo Nederland, dok. over Ecuador
D Ned. 1 - 21.00
Ballade van een oude zee, over de
Zuiderzee
D Ned. 1 - 22.30
Mag ik eens met je praten, info
• Ned, 2 - 19.12
Büch, boekeninfo
D Ned. 2 - 19.47
Korporaal John McB, film
D Ned 2 - 21,27
De konsumentenman, info

Vrijdag 20 maart
D BRT1 - 20,20
Extra-time, sportmagazine
D BRT 1 - 20.50
De vier ruiters,dok. over oorlog na

1945
D BRT 1 - 21.45
So what?!, jazz
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.25
Premiere, Info
D BRT2 - 20.55
Hardcore, film
D BRT2 - 22.40
Filmspot, Info
D Ned. 1 - 14.30
Sons and daughters, serie
D Ned, 1 - 17.46
Tros sport
D Ned. 1 - 19.25
Dierenmanieren, dok.
D Ned. 1 - 20.28
De EP oorklep show, serie
D Ned. 1 - 21.20
Tros TV show
D Ned. 1 - 22.20
Tros aktua, info
D Ned 1 - 22.50
Drie zilveren dollars, western
D Ned. 2 - 19.12
Disney extra, strips
D Ned. 2 - 19.20
BZN - Live, 20 jaar hits
D Ned, 2 - 20.05
It's all in the game, kwis
D Ned. 2 - 21.00
Hill street blues, serie
D Ned, 2 - 23,35
Veel liefs, Mary; film

Een film
per dag
Zaterd. 14 maart
Lifeboat
Amerik, oorlogsfilm van Alfred
Hitchcock uit 1944 Een vrachtboot
van de geallieerden wordt door een
Duitse onderzeeër gekelderd Enkele
opvarenden slagen erin zich In een
sloep te redden. Even later pikken zij
de kapitein van de Duitse duikboot
op (BRT 1, om 16u.)

Zondag 15 maart
Garde a vue
Twee jonge meisjes werden verkracht en vermoord. De notaris van
het dorp, waar de misdaden gebeurden, gedraagt zich opvallend arrogant en beweert de dader te kennen... Spannende Franse misdaadfilm van Claude Miller uit 1981 met
o.a. Lino Ventura, Michel Serrault en
Romy Schneider. (TF 1, om 20u.35)

IVIaand. 16 maart
Norma Rae
Amerik. sociaal drama uit 1979,
Norma Rae is 32 jaar oud en woont
met haar twee kinderen bij haar ouders. De werkomstandigheden in de
tekstlelfabriek, de enige werkgelegenheid in het stadje, zijn erbarmelijk, (Ned. 2, om 20u.30)

Dinsdag 17 maart
The cowboy and the lady
Amenk. western uit 1938 met o.a,
Gary Cooper en Merle Oberon Mary
Smith, de Impulsieve dochter van de
presidentskandidaat, maakt tijdens
een vakantie kennis met rodeorijder
Stretch Willoughby. (Ned. 1, om
14U.30)

Woensd. 18 maart
The brides of Fu Manchu
Britse avonturenfilm uit 1966. De
gekke geleerde Fu Manchu is vastbesloten heel de wereld te veroveren.
Hl] laat een aantal wetenschapslui
ontvoeren en geeft hen de opdracht
een allesvernietigend wapen te bouwen... (BBC 2, om 19u.)

Dond. 19 maart
Korporaal John Mc B.
,,The Beguiled" van Don Siegel uit
1971 IS waarschijnlijk de enige film
waar Clint Eastwood het moet opnemen tegen een vrouw. Als korporaal
van de Noordelijken wordt hij zwaargewond binnengebracht in een kostschool voor meisjes dat gelegen is op
Zuidelijk grondgebied. (Ned. 2, om
19U.47)

Vrijdag 20 maart
Hardcore
Amerik. film uit 1979 met o.a, George C. Scott en Peter Boyle. Kristen,
de dochter van de diepgelovige Jake
VanDorn, verdwijnt tijdens een jongerenontmoeting In Callforniè. Volgens
een detektive zou zij ondergedoken
zijn in de pornowereld van Los Angeles, (TV 2, om 21 u.)

m

15

cio(i^'-CÊ&^W€Sn&
ae om
Het
landschap
bepaalt ons. Hoe, is
met geen exakte
wetenschap te verklaren maar leder van
ons draagt in het
binnenste een kluit
aarde mee uit het/and
^ ^ ^ ^ ^ waar hij geboren is.
^ ^ • ^ ^ a
Je moet daar nu ook
^ ^ ^ ^ ^ ^
weer niet in over^ 1 ^ ^ ^
drijven want dat heeft
• ^ ^ ^ vlug iets met Woeden
^ ^ ^ B bodem te maken, en
^ ^ ^ r bekijkt men je gauw
met een scheef oog.
Niemand zal echter
durven ontkennen dat
de kempenaar iets heeft van de schrale
grond onderzijn voeten, depolderboer
stevig gepoot staat om de ruige westerwinden te trotseren, de pajot door het
leven buitelt op het ritme van de kriekenlambiek. De/rre/renöeivonerlsdan
weer de slimme kerel die tijdig de
biezen pakt. Wie in de schaduw van de
mijn woont is een binnenbeer die pas
uit de krammen schiet als het hek echt
van de dam is. Tal van volksdichters
hebben het begrip eigen landschap wat
naïef gekleurd zodat het gemakkelijk
als belachelijk wordt afgedaan. Zo
schreef de brave Anton Verschueren in
zijn lied van de Heistenaren (op-denberg): „O dorp, o streek. Gij blijft ons
uitverkoren. Waar wij ook leven, als was
't op vreemde grond."

I

A_^^
De zogeheten ,,Franse keuken" is een begrip,
maar erg misleidend. Zij bestaat namelijk niet, maar
is een optelsom van vele regionale keukens met
vaak zeer uiteenlopende karakteristieken en specialiteiten. Natuurlijk zijn er gemene delers die voor het
gehele ,,douce France" gelden, evenwel toch steeds
in een regionale versie: de liefde voor wijn en brood,
de overvloed aan wild- en visgerechten, een veelheid
aan groenten en kruiden, overal opduikende en Hoe WBer JE o/tr
•7"
steeds verscheiden kaassoorten en ga zo maar door. //er e£H WML
E gebruikelijke namen
van de kulinaire regioes
bestaan officieel sinds
de Franse revolutie niet meer De
huidige gebiedsindeling in departements heeft er mets met te maken en de Fransen zelf hebben
daar trouwens ook geen boodschap aan, tenzij in de autoplaatnummers

Waterschappen

Vóór elke visdag meerde een
Zeeuwse schuit met mosselen aan, op
zondag zaten vissers dobber aan
dobber en haalden paling, karper en
brasem op zoveel zij wilden, soms
gleed een kano geruisloos door de
avond of pagaaide de sasmeester
voorbij als hij de dijken schouwde, de
schrille tonen van een schip dat de
sluiswachter van zijn komst verwittigde
wekte ons. Onvergetelijk zijn de dagen
dat de rivier angstwekkend zwol als een
zwangere buik. Helemaal onuitwisbaar
is de morgen dat duizenden vissen met
hun witte buik het wateroppervlak dood
kleurden... Een kwarteeuw reeds
proberen wij met het groot verdriet te
leven dat ons waterschap dood is, als
de schotbalken staan opgestapeld en
het verval groot is schuimt ons waterschap als een afwasbekken. Maar het is
ooit anders geweest. Prudens van
Duyse heeft dat in enkele regels vastgelegd: "Aan den Oender groeien
rozen meer dan Oosterse mij waard...".
Maar dat is zeer, zeer lang geleden!
D

toofiri
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Ook de wettelijke indeling m
wijnbouwgebieden helpt ons nauwelijks, want die gebeurde vanuitlouter oenologische gezichtsWij menen dat het met de land- hoeken Wel vallen de kulinaire
schappen is als met de zee. De Noord- regio's vaak samen met vroegere
Nederlandse dichter Hans van de Waar- hertogdommen, graafschappen
senburg heeft er tal van gedichten over of provincies en vormen ook nu
geschreven en noemde deze nog soms duidelijke demografiZeeschappen. Van den Waarsenburg is sche, kulturele en taalkundige
misschien wel niet de uitvinder van entiteiten

zeeschap, hem komt toe dat hij het
begrip in ons taalgebied gestalte heeft
gegeven. Daarbij nemen wij hem de
vermoedelijke vertaling van het
Engelse sea-scapes niet eens kwalijk.
Een taal leeft en waarom zou Van Daele
geen plaats bieden voor het vreemde
zeeschap? Persoonlijk zouden wij een
nieuwe betekenis willen toevoegen aan
het reeds bestaande waterschap. Naast
de gekende betekenis zou waterschap
een landschap kunnen zijn waarin
water een bepalende rol speelt.
En geeft u nu zelf toe, er is altijd wel
een beekje, een plas of vijver die onuitwisbaar in ons wezen staat gegrift. Ook
de waterschappen hebben de dichters
niet losgelaten. Gezelle fluisterde de
Leie in de oren; Jordane van mijn hert,
Jan van Nijlen vroeg zich tevergeefs af
wie of wat hem 's avonds naar de haven
lokte en O.K. de Laeye voelde de
Schelde zwellen... Ook onze waterschappen zijn onuitwisbaar.

/K/ZTBIW/I

Laten we even op bezoek gaan
naar een van die regio's die niet
zover al ligt en best geschikt is
voor een voorjaarse weekeindeuitstap. Normandie is een streek
die getekend is door de nabijheid
van de oceaan en het Kanaal,
met Caen een mooie hoofdstad
heeft en met Honfleur een zalig
haventje met een rijke artistieke
faam Maar naar gastronomische
normen het meest typerend voor
het hele gebied zijn de overladen
appelgaarden en de sappige
weiden

De Normandiers zijn flinke
eters die graag lang en bedachtzaam tafelen Een volwassen
bruiloftsmaal bestaat uit 15 gangen en duurt met zelden 12 uur
De beroemdste Normandische
specialiteit is belist Tripes a la
mode de Caen, heerlijke pens die
ook voorgekookt kan worden
Maar evenwaardig zijn ongetwijfeld Eend op z'n Rouans met calvados en rode wijn en Sole a la
Normande, zeetong met witte
wijn en slagroom Camembert
van Pont l'Evêque is de internationaal vermaarde kaasklassieker
Normandie is het land van de
allerbeste cider Meer dan 2 dozijn crus worden gewonnen uit
meer dan 12 appelsoorten De
oorsprong ervan ligt ergens in de
vroege middeleeuwen, toen monikken de kunst van de ciderbereiding op punt stelden Een
rechstreeks afstammeling van de
cider, een distillaat eruit, is de
calvados, ook wel liefkozend gewoon calva genoemd, of tussen
twee zware gangen door trou normand Er bestaat zowel zoete als
droge cider, zowel mousserend,
parelend als stil Heerlijk om te
genieten bij een zeevruchtenschotel, Bretonse flensjes of zomaar als verfrissing op 'n zomers
terrasje

^eeiftel^
,,De tijd" van Bertus Aatjes en ,,ln huizen die geen
huizen zijn" van Eddy van Vliet. Dit zijn de oplossingen van de 163ste en 164ste opgave.
Winnaressen zijn mevrouw Vervoir-Knapen uit
Heers en Hilde Coremans uit Molenstede. Proficiat.
NDERSTAANDE verzen
werden geschreven door
een gekend dichter met
een ,.vreemde" naam Ook de titel die hij aan zijn kreatie gaf is
met meteen Vlaams te noemen

O

Onze dubbele vraag luidt dan
ook- wie schreef dit gedicht en
welke titel gaf hij eraan''
Geef mi] een mes,
ik wil deze zwarte zieke plek
uit mijn lichaam wegsnijden
ik heb mij langzaam recht overeind gezet

r ^

ik heb gehoord, dat ik heb
gezegd
in een huiverend, donker beven
ik erken maar één wet:
léven
allen, die wegkwijnen aan een
verdriet,
verraden het en dat wil ik niet
Indien U meent de oplossing te
kennen, aarzel dan met uw antwoord per kaart of brief aan ons
mee te delen WIJ, „Meespelen
(167)", Barrikadenplein 12, 1000
Brussel
U maakt kans een leuk kado te
winnen Meedoen dus

OHDAT nu OffS
tiier KAN VOLGEN.

iQnihoudan
De Henri de Braeckeleerstudio in het bondsgebouw van de VTB-VAB aan de Sint-Jakobsmarkt 45
in Antwerpen heeft al geruime tijd een belangrijke rol
gespeeld in het Vlaams tentoonstellingsleven. De
nieuwe naam ,,Galerij XXI" suggereert een min of
meer programmatische inhoud. En zo is het ook.
E inrichtende organisatie
heeft de beslissing genomen om haar ,,Galerij
XXI" vanaf 22 februan 1985 ter
beschikking te stellen van de eigentijdse Vlaamse kunst met bijzondere aandacht voor jongeren
en nieuw talent
In die optiek werd een VTBVAB-kunstkommissie
samengesteld die welomschreven beleidsopties genomen heeft Een
representatief advieskomitee zal
instaan voor de selektie van de
kunstenaars en hun werken
Naast Flor Bex, Carlos Demeester en Walter Roggeman
zullen van VTB-zijde Leon Rochtus, Karel De Meulemeester en
Ingrid Desmet als sekretaris
daarin zitting hebben Uit de verstrekte persnota licht ,,WIJ" enkele beleidsintenties

D

De VTB wil met zijn Galerij XXI
een stimulerende funktie vervullen voor onze hedendaagse
plastische kunt. en door het uitbouwen van een aktuele galerij
met een duidelijk kwaliteitsimago
een bijkomende goodwill kreeren
voor de overkoepelende organisatie ZIJ wil daardoor affirmeren
Vlaanderen belangrijkste kultu-

rele te zijn en te willen blijven.
Het modieuze begrip kunstsponsering krijgt hier en daar dus toch
een zinvolle gestalte
Het advieskomitee kreeg als
opdracht
een
verantwoorde
keuze te maken, waarin de veelzijdigheid van de plastische
kunsten aan bod zal komen.
Haar eigentijds gerichte selektiviteit verantwoordt de VTB als
volgt ,,ln het minder gunstige
ekonomisch klimaat is het voor
de kunstenaar des te moeilijker
zijn werk te laten kennen, vooral
voor jongeren De VTB stelt zich
aldus tot doel de kunst van vandaag te promoveren, in eigen
land aan bod te laten komen, en
tevens de kansen vergroten om
buiten de grenzen te treden "
Deze lofwaardige en ambitieuze bedoelingen worden nu levensecht geïllustreerd met een
tentoonstelling van konceptueel
beinspireerde skulpturen en tekeningen van Paul Gees (1949)
De expositie die nog loopt tot 21
maart is elke weekdag geopend
van 13 tot 18 uur, op zaterdag
van 10 tot 13 uur en 's zondags
gesloten
12 MAART 1987

w&

16

Bij de Permeke-retrospektieve te Oostende

Sedert Rubens onze
grootste beeld-kunstenaar
Tot 22 maart loopt in verlenging de retrospel<tieve
tentoonstelling Permeke te Oostende. Deze tentoonstelling in het Provinciaal Museum voor moderne kunst is een niet te missen gebeuren.
Waarom ?
EN retrospektieve is voor
elk kunstenaar een bijzonder gevaarlijk iets en
hoe groter de afstand tussen zijn
tijd en de onze, hoe ongenadiger
de tand des tijds toeslaat, oordeelt en schift.
Voor vele — in hun tijd bezongen — schilders werd dé retrospektieve dan ook de definitieve begrafenis. En voor Permeke? Wat een bevestiging! Wat
een kunstenaar, w/at een reus!
Gaat U zelf zien, én opnieuw
zien.

Een schok!
Wij zijn meerdere malen geweest en met stijgende verbazing
hebben wij vastgesteld dat onze
kennis en ohze hoge dunk voor
zijn werk te klein is geweest. Bovendien, en ook dit is belangrijk,
wordt Permeke gekonfronteerd in
hetzelfde museum met onze
kunst na '45. Is het gelijkvloers
van de nieuwe kunsttempel door
Permeke benomen, dan zijn de
grote zalen van de verdiepingen
gevuld met hedendaagse kunst,
terwijl in de zijzalen daarnaast
drie verdiepingen hoog, het
Permeke-festijn door blijft gaan.
Permeke veroorzaakt een schok,
zoals alleen een genie dat in een
museum kan doen: zijn aanwezigheid is voor de overige schilders een soms zeer pijnlijk pro-

bleem (uitzonderingen als Brusselmans. De Smet en Tijdgat bv.
bevestigen de regel).
In deze korte bijdrage is het
ons niet te doen om Permeke
kunsthistorisch te duiden. Hiervoor verwijzen wij naar het uitstekende werk (katalogus én groot
Mercatorboek over Permeke) van
de inrichter en konservator Willy
Van Den Bussche. Het is o.a. zijn
grote verdienste dat hij ons leert
in welke kultuurachtergrond Permeke werd opgevoed en welke
voeling hij had met de Europese
kuituur van zijn tijd. Vanuit deze
kultuurachtergronden werd hij
een universeel kunstenaar, wiens
betekenis nog altijd niet tenvolle
wordt ingeschat. Want als deze
tentoonstelling twee verrassingen biedt zijn het wel deze: ten
eerste, Permeke is een veel groter bespeler van invloeden en
een veel veelzijdiger vinder van
beeldende taal (zoals Picasso)
dan algemeen wordt vermoedt.
Ten tweede: Permeke heeft al
deze invloeden opgenomen en
doen vergeten in zijn werk! En dit
laatste is het watermerk van de
groten. Doorheen zijn kuituur primeert zijn natuurtalent, de oerkracht, het oer-gebeuren. Precies
deze onvatbare, onbepaalbare,
ongrijpbare kracht is beslissend
voor de wording van een genie.
En dergelijk genie is Permeke.

Eresaluut
Bijzonder belangrijk m de tentoonstelling zijn z'n tekeningen:
daar laat Permeke echt zien wat
hij kan. Zijn kunnen steunt op
twee
uitersten:
fenomenale
kracht en overgevoelige tederheid. Samenvattend kunnen wij
zeggen dat Permeke een volstrekt eigen wereld kon scheppen. En in welke stijl I En in welke
diversiteit van stijlen binnen dit
één watermerk, telkens dadelijk
als Permeke herkenbaar.
Met deze diversiteit van stijlen
— en toch telkens alleen maar
Permeke — is Permeke congeniaal met de grootsten, en dit
over de tijd en de kuituurkontekst heen. En deze vaststelling is voor ons de meest belangrijke. Als eresaluut konfronteren
wij drie van zijn beste werken met
drie universele geniën: Rubens,
Bruegel en Michelangelo.
Zo laten wij de beelden voor
zichzelf spreken, en zien wij me-

teen hoe tijdloos-klassiek de moderne Permeke inmiddels kan
worden ervaren.

Uit de diepere lagen
Rubens, Permeke, Jordaens:
de zinnelijke as in de Vlaamse
schilderkunst. Geen volk heeft zo
krachtig en overdadig aan het
vlees des lichaams gestalte gegeven. De pulserende oerzinnelijke stijl van Rubens, tot overdaad in Jordaens geworden,
vindt in Permeke een con-geniale
heraut van het leven.
Bruegel-Permeke: de vitalistische-fatalistische as in de Vlaamse kunst. Beiden zijn in staat hun
loodzware figuren te onttrekken
aan lompheid en plompheid en te
metaforeren tot veerkracht en
schoonheid. Machtig als door
weer en wind getorste boomstronken zijn hun figuren tegelijk
realistisch én mythisch: reuzen
geboetseerd met aarde!
Michelangelo-Permeke:

A
Michelangelo
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konstruktie van de geest, maar
een ,,worp" uit diepere Jagend
van het zijn. Beiden kunnen en
durven hun anatomische kennis
ongelofelijk chargeren en manipuleren ten voordele van een
beeldend gebeuren. In hun kolosale verhoudingen lijken deze, figuren als opgehoopte berglandschappen, en wat bij anderen als
onmogelijk en rommelig zou
overkomen wordt bij hen... kolosaai, het klopt! In die zin zijn
deze figuren geen konstruktie
van de geest, maar een worp uit
de diepre lagen van het zijn. Misschien is deze laatste gedachte
de beste omschrijving van het genie van Permeke!
Harold Van de Perre
— Permeke in het Provinciaal Museum, Romestraat 11 te Oostende.
Van 10 tot 12U.30 en van 13u.30 tot
17u. Nog tot 22 maart.

geen

A
Permeke
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„Ons Erfdeel" 30ste jaargang

Tastbare kulturele
samenwerking
Deze dagen verscheen het eerste nummer van de
30ste jaargang van het algemeen-Nederlands tijdschrift „Ons Erfdeel". Voor de uitgever onder hoofdredaktie van Jozef Deleu een gelegenheid om de
pers te verzamelen in het huis van Stichting in het
grensdorp Rekkem.
ERTIG jaar geleden werd
„Ons Erfdeel" a\sjongerentljdschrift opgericht.
Het stelde zich tot doel de problematiek van de Vlaamse aanwezigheid in Noord-Frankrijl< bekend te maken in het Nederlandse taalgebied. Alléén het
eerste nummer verscheen onder
deze vlag want vanaf het tweede
nummer kreeg het blad reeds
een algemeen-Nederlands karakter, drie Nederlanders werden lid
van de redaktie. Tot in 1960 bleef
het tijdschrift hoofdzakelijk aandacht besteden aan wat gemakshalve de Frans-Vlaamse problematiek wordt genoemd.

D

•

Ruimer perspektief
Met ingang van de 5de jaargang, in 1961, verloor het tijdschrift zijn karakter van jongerenblad. Inhoudelijk kreeg het tijdschrift ook een ruimer perspektief. ,,Ons Erfdeel" werd een
Vlaams-Nederlandse
kulturele
periodiek met veel belangstelling
voor taalgrensproblemen en kultuurpolitiek in het algemeen. Tot
1970 groeide het tijdschrift in omvang en de verspreiding nam ook
een serieuze vlucht. Van dat jaar
ook werd het franstalige ,,Septentrion" uitgegeven. Na dertig
jaar werking achtte Jozef Deleu

het nuttig een aantal konstanten
m het redaktionele beleid op een
rijtje te zetten en te benadrukken.
1. ,,Ons Erfdeel" wil het bewijs
leveren van de meest ruime
algemeen-Nederlandse
ingesteldheid.
Klein-Vlaamse en
klem-Hollandse reflexen worden
afgewezen. Het is voor de kwaliteit van onze kuituur onontbeerlijk dat de enge beslotenheid van
de eigen regio voortdurend wordt
doorbroken.
2. De meest deskundige auteur
wordt aangesproken en kan in
alle vrijmoedigheid het gevraagde artikel schrijven. De redaktie beoordeelt uitsluitend de
kwaliteit van de tekst. Nederlanders schrijven dus over Vlaamse
onderwerpen en Vlamingen over
Nederlandse. Op die wijze kunnen de respektievelijke provincialismen weggewerkt.
3. Het blad wil een overzicht
bieden van de belangrijkste artistieke en kulturele evenementen in het eigen taalgebied. Omdat het blad slechts vijf keer per

lil

OMS heeft het voordelen akteur te zijn als men het ver
wil schoppen, zou Ronald
Reagan kunnen zeggen, maar Clint
Eastwood — in het dagelijkse leven
burgemeester van Karmel (Cal.) —
vindt nauwelijks éénmaal per jaar de
tijd om een film te maken. Is het gelukkig dat Reagan er geen meer
maakt, het is jammer van Eastwood,
in ieder geval zou je kunnen hopen
dat Eastwood die ene film dan goed
zou uitkiezen en er iets beter van maken dan hij nu met Heartbreak Ridge

S

10.000 eksemplaren, in ons land
wordt 65 % verspreid, in Nederland 30 % en 5 % gaat de
,,wijde" wereld in. De redaktie
bestaat ui 5 Vlamingen, 3 Nederlanders en 1 Fransman. Om een
ruimere verspreiding te bekomen
ligt een extra-oplage van 25.000
eksemplaren klaar.
Jozef Deleu: ,,ln de moeilijke
tijd voor kulturele samenwerking
,,Ons Erfdeel" verschijn op tussen Nederland en Vlaanderen
wil ,,Ons Erfdeel" een tastbaar
teken blijven van samenwerking."
Dat dit geen loze woorden zijn
Allie Fox, een duivel-doet-al die
is opnieuw af te lezen uit het 1ste
voorzeker op hef uitvinderssalon met
nummer van de dertigste jaarzou misstaan, ontvlucht de kommergang.
ciële, korrupte, lawaaienge AmeriEen greep uit de inhoud:
kaanse
konsumptiemaatschappij,
Het benaderen van het werk
waarop hij dagelijks scheldpartijen
van Gerrik Krol, een beschouhoudt en gaat met vrouw en vier Icinwing bij het onderzoekswerk van
deren naar een dorpje — dat hij kocht
de historikus Chris Vanden— aan de muskietenkust (Honduras).
broeke, het dichtwerk van
De toeschouwer weet al dadelijk dat
Constantijn Huygens. Een behij zijn noodlot tegemoet reist en dat
langrijk onderzoek naar het moeIS trouwens de sterkte van de film.
dertaal onderwijs op de NederWanneer krijgt die soms innemende,
landse basisscholen, enz ..
maar meestal onuitstaanbare kerel
zijn portie' De regisseur — maker
Het nummer besluit met de gevan de vorige Ford film Witness en de
kende kronieken over het literaire
kultfilm Picnic at hanging rock —
werk in de Nederlanden, de Neplaatst deze met rationele door de
derlandse taal- en kultuurpolitiek
wester beschaving bedon/en man m en de bibliografie van het Nedereen primitieve omgeving, om hem te landstalig boek in vertaling.
observeren en vast te stellen dat zijn
Kortom, ook dit nummer van
normale gedrag en denkpatroon hem
,,Ons
Erfdeel" is een aardige en
ten gronde zullen nchten.
lezenswaardige bijdrage over
ons kultuurgebied.
Allie probeert in de jungle een
Mogen wij namens onze redaknieuw paradijs te ontginnen, waar hij
een beetje God kan spelen. Om zijn
tie de jubilerende Stichting een
superieure geest te bewijzen zal hij
dank toesturen en voor de toeeen ijsmachme bouwen! Midden in
komst veel verbeelding en doorhet oerwood, voor inboorlingen die
zettingsvermogen .

jaar verschijnt, is de redaktie er
zich van bewust dat alleen belegen aktualiteit aan de orde kan
worden gesteld. Kritische beschouwing, reflexie en verslag
worden als de meest geschikte
methodes beschouwd om dat te
realiseren.

Tastbaar teken

•

Sergeant Tom Highway (Clint)
krijgt een zootje manniers onder zich,
dat tuchteloos zuipt, hoert en boert
Maar hij is de onsterfelijke sergeant,
die Korea, Vietnam en nog enkele andere akkevietjes achter zich heeft en
er weldra in slaagt (door harder te
brullen, méér te zuipen en gemener
te vechten) de hele bende te motiveren en er een vechtmachine van te

maken. Gooi daarover een beetje kritiese saus wat de andere helden ontbreekt en Highway wordt bijna menselijk. Wanneer het aan het end van
de film werkelijkheid wordt en de mariniers worden ingezet in de „humanitaire" aktie in Grenada wordt de film
toch ietwat te propagandisch Naast
de goeie vertolking van Eastwood is
daar als zijn ex-vrouw Marsha Ma-

NIEUW
IN DE BIOS
deed. Geproduceerd en gerealiseerd
met hoofdrolspeler Eastwood in deze
drie gedaanten, is het geen echt
goeie film geworden De eerste fout is
dat hij véél te lang uitvalt, de tweede,
dat er hele gedeelten déja vu inzitten
(The dirty dozen/Battle Cry). De dialogen zijn van de krachtigste die de
jongste jaren werden geschreven.

Op de kunstmatige grens bij Rel<l<em, tussen de Nederlanden en
de Nederlanden-in-Franknjk, tiet gastvnje huis van de stichting
„Óns Erfdeel".

De Fox-familie aan de Mosquito-kust

50 „WIJ"-lezers
GRATIS naar
The Mosquito Coast
Voor vlugge „WIJ"-lezers heeft de redaktie 50 vrijkaarten klaar voor The Mosquito Coast. Te bekijken in Antwerpen, Brugge en Oostende.
Vlug bellen naar 02/219.49.30!

son, die door deze mannenwereld
loopt, al even hard als de rest. Marie
van Peebles in de rol van Stitch, de
king of funk and rock&rolla is gewoon
schitterend. Er zitten trouwens heel
wat verzorgde bijrolletjes m deze
prent.
En dat is zeker ook het geval voor
The Mosquito Coast van Peter Weir,
naar de roman van Paul Theroux (Arbeiderspers/Bruna). Naast de sublieme Harrison Ford is er de sterke
moederfiguur Helen Mirren, de tweeling Clover en April (Rebecca/Hilary
Gordon) enz... enz... Alle akteurs verdienen een vermelding.

het altijd als zonder ijs hebben kunnen stellen! Deze immens grote machine doet net als vele gebeurtenissen en uitspraken aan de bijbel denken, en is voorzeker de Mammon.
Wanneer de kleine leefgemeenschap
die is ontstaan wordt overvallen door
drie jungleavonturiers raken de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Allie raakt steeds dichter bij de
waanzin, maar ook dichter bij het besef dat hij God met kan uitdagen
Deze film flote in Amerika (net als The
name of the Rose en The Mission),
omdat hij te Europees van konstruktie
en gedachtengang is. Misschien
helpt een oscar hem wel een beetje.
In ieder geval Harrison Ford verdient
er eentje. (Kijk ook naar de bon voor
gratis toegang!)
Willem Sneer

(m.v.l.)

Stichting „Ons Erfdeel", Murissonstraat 260 te 8530 Rekkem
(056/41.12.01)
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Na 5-0 in Munchen en „graatmagere" topmatch

Ook sportief werd er betaald...
Ons voetbal beleeft beroerde tijden. Daar kan
geen twijfel meer over bestaan. Straks worden de
halve finales van de Europabekers gespeeld en van
een Belgische ploeg zal dan geen sprake meer zijn.
Bayern Munchen-Anderlecht 5-0. Het is veel en het
doet pijn. Ondanks men de afstraffing achter een
aantal excuses (schorsingen en kwetsuren) probeert
te bagatelliseren.
|AAR daar blijft het allemaal niet bij! Anderlecht
ging of gaat per slot van
rekening alleen maar de weg die
Club Brugge, Standard, A.A.Gent
en Beveren al voor nieuwjaar gingen. Europees werden allen gewogen en te licht bevonden. De
ene al nadrukkelijker dan de andere maar dit maakt weinig uit.

Op de terugweg?
Voeg daar de recente wanprestaties van de Rode Duivels
bij (Ierland, Bulgarije en Portugal)
en de konklusie ligt voor de
hand: sportief is ons voetbal op
de terugweg. Een vaststelling die
nog kracht werd bij gezet door de
inhoud van de jongste topmatch
tussen Anderlecht en Club.
Eigenlijk mogen we ons over
een en ander niet verwonderen.
Onze klubs hebben in de voorbije
jaren en vooral sinds de Bellemans-ingreep systematisch (te)
veel ingeleverd • sportief en financieel. Meerdere binnen- en buitenlandse talenten keerden ons
voetbal de rug toe. Het goud
blonk elders zoveel meer. Overigens laat weinig vermoeden dat
die uittocht tot stilstand zal kunnen worden gebracht. Enzo Scifo
bijvoorbeeld maakt zich klaar om
naar zijn Apenijns schiereiland
terug te keren en er zullen nog
wel anderen zijn waaraan buitenlandse klubs beginnen trekken.
Dit is één reden natuurlijk maar
er zijn nog andere(n). Bekijken
we gewoon het wedervaren van
Luc Nilis, de jongste revelatie van
ons eerste klasse voetbal. In
Munchen bleek plots dat deze
begaafde Limburger wel degelijk
rijp IS voor ons topvoetbal. Hij liet
zich in moeilijke omstandigheden
met een beste verrichting krediteren. Drie dagen later tegen Club
Brugge speelde hij toch met één
enkele flits het verschil.
Waarom ? Omdat klasse vroeg
of laat moet lonen en uiteindelijk
de beste, en eigenlijk nog de
enige, waarborg biedt voor suksessen. En precies in dat beddeke zijn vele klubs ziek. De ene
,,nog meer" dan de andere. Bij
de beoordeling en bij de opleiding van spelers en jongeren is
men van de l(waliteitsnorm afgeweken. Een tijdsverschijnsel wellicht waarvan de nadelige gevolgen pas echt zichtbaar worden
wanneer de resultaten uitblijven.
Op het altaar van het onmiddellijk sukses werd al menig talent
opgeofferd. Groot, sterk en snel:

dat was, en is nog teveel, de
overheersende selektienorm. Begaafdheid, bedrevenheid, intelligentie en improvisatievermogen
werden alsmaar minder gewaardeerd. Omdat die kwaliteit waarborgende eigenschappen moeilijker kunnen gestroomlijnd worden. Zij laten zich niet vatten (of
opsluiten) in taktische patronen,
in gedisciplineerde organisatievormen. Met knapen als Nilis en
Lozano, met De Gryse (toch veel
te vaak bankzitter bij Club) en
Thairet (de bekwame spelmaker
van RWDM die om fysieke reden
nooit de negentig minuten mag
vol maken), met Goossens van
Beerschot en Bosman van Standard is een trainer nooit zeker,
nooit op zijn gemak. En blijkbaar
komt het nog enkel daar op aan.
Kruisjes op een bord, hier lopen,
daar staan, hier pakken, daar leggen, de nul zolang mogelijk op
het bord. Het moet vaak daveren
in de hoofden van op natuurlijk
talent drijvende voetballers Maar
de rekening voor zo'n aanpak
wordt vroeg of laat toch gepresenteerd en het ziet er naar uit
dat nu zo'n betaalmoment is aangebroken.

Loutering
Klasse is zeldzaam geworden.
Ongewoon schaars zelf. Er zou
moeten worden over nagedacht.
Kracht en snelheid zonder aanleg
en lef zijn gewoon ongenietbaar
en niet te verzoenen met de bedoelingen van voetbal. Vaardigheid en behendigheid schraagden altijd het spektakel. Wanneer
mn daarvan afwijkt wordt de vertoning schraal, blijft het publiek
weg. Wie Anderlecht bezig zag in
Munchen (een aantal spelers
voetbalden er tegen hun natuur
in ongebruikelijke opdrachten die
ze onmogelijk aankonden) en wie
met ons vindt dat 5000 toeschouwers voor de derby Seraing-Club
Luik angstaanjagend weinig is
zal misschien konkluderen dat
ons voetbal naast financiële ook
aan sportieve bezinning toe is. Of
begrijpen wij de realiteiten van
vandaag weer verkeerd ?
Trouwens: Nilis heet nu de revelatie. Eerder waren dat de gebroeders Versavel bij Lokeren. Is
het toevallig dat al die talenten
rijpten bij klubs die een tijd lang
erg matig presteerden? Winterslag en Diest kweekten in
tweede klasse waar de grote
klubs noch geduld meer voor
hebben.
Flandrien

E eerste officiële indoorwereldkampioenschappen
atletiek zijn een sportief
en financieel sukses geworden.
Ondanks er organisatorisch een
en ander misliep Zes wereldrekords en 50.000 toeschouwers'
het is niet mis.

D

BIJ de vrouwen was de Oostduitse Heike Drechsler de vedette. Dat was voorspeld. Bij de
heren stal de Canadese kleurling
Ben Johnson de show. Hij meldt
zich als de opvolger van Carl Lewis. Johnson vloog, twee energie
verslindende valse starts ten spijt,
tegen een gemiddelde van 33,697
km/u naar een nieuw wereldrekord over de 60 meter. Johnson,
die nog in volle ontwikkeling verkeert, zal vermoedelijk het zomerseizoen animeren. In Rome zou
hij op de wereldkampioenschappen graag 9.80 zetten over de
100 meter. Dat belooft.

Luc Nilis, een revelatie?

Op 11 juli

Gulden-Sporen
Marathon
Eén van de hoogtepunten van het lopende Breydelen De Coninckjaar wordt ongetwijfeld de eerste
Gulden-Sporen-Marathon tussen Kortrijk en Brugge
op 11 juli.
OEN enkele maanden geleden het idee rees om een
marathon in te richten tussen Kortrijk en Brugge, toonden
de vzw Trefpunt en de vzw Olympic Brugge zich meteen bereid als
organisatoren te fungeren.

T

Gulden-SporenJuweel

Zij koesteren een dubbele ambitie.

Elke deelnemer ontvangt bij
aankomst een prachtige kunstmedaille ter herinnering aan deze
prestatie, evenals een brevet en
zijn of haar precieze tijdsopname.

Sportief en Vlaams
Enerzijds willen zij van deze
sportieve manifestatie een hoogtepunt in, van en voor atletiekminnend Vlaanderen maken, met bovendien internationale allures.
Daarvoor werd zelfs beroep gedaan op de internationale federatie die de heel precieze afstand
(42,195 km) kwam uitmeten.
Maar tevens hopen de inrichters op deze manier het feest van
de Vlaamse gemeenschap een
meer volks en massaal karakter te
kunnen geven. En dit zou kunnen
lukken. 11 juli valt op een zaterdag midden in het toeristisch vakantieseizoen. De aankomstmeet
zal getrokken worden vlak voor
het Brugse belfort.
Ingewijden fluisteren dat men
honderden deelnemers aan de
start in Kortrijk mag verwachten.
En duizenden langsheen het trajekt, de oude njksweg KortrijkBrugge, 'n Biezonder goed parkoers, aangezien er slechts één
korte helling dient genomen.
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Ben Johnson
sneller
dan Lewis?

Er zijn een hele reeks trofeeën
De atleet die als allereerste de
markt van Brugge bereikt, ontvangt het speciaal daartoe ontworpen Gulden-Sporen-Juweel
ter waarde van 150.000 fr., geschonken door de pvba de Brugse
Jaarbeurs. Eigenaar van dit
unieke kunstwerk wordt hij of zij
die, na de derde Gulden-SporenMarathon, de laagste tijd maakte
in twee van de drie uitgaven.
Behalve een reeks sponsors,
op aanbrengen van de gespecialiseerde Genkse firma PAM, verlenen ook de negen gemeenten
langsheen het trajekt, BLOSO, de
VAB, de rijkswacht en de diverse
politiekorpsen hun medewerking.

Wie meer inlichtingen wenst,
kan kontakt opnemen met sekretaris Bob Craeye, Baron Ruzettelaan 76/B5, 8320 Brugge 4 (tel.:
050/36.05.49)

In Indianapolis bewees Ronald
Desruelles andermaal dat hij nooit
mag afgeschreven worden. Dat hij
pas weer opnieuw zichzelf wordt
wwanneer hij levend begraven
schijnt. Hij werd zeer verdienstelijk zesde op de zestig meter. Ronald beweerde nochtans niet in
topvorm te verkeren maar ,,zonder prestatiedwang" te hebben
gelopen. Wat weer veel verklaarde.

Dood op
het ijs
N het Fins Kuopio werd bij temperaturen van -20° en op zeer
hard ijs de jaarlijkse, klassieke, alternatieve Elfstedentocht geschaatst. Winnaar werd de 33jarige Jan Kooiman, geen onbekende voor de televisiekijkers vermits Kooiman in de recente echte Elfstedentocht respektievelijk
vierde en zesde werd.

I

De barre tocht, die eerder ook
al in Lathi, Newport en Ottawa
werd georganiseerd, eiste deze
keer een dodelijk slachtoffer.
Rekreant-schaatser, zo noemen
ze dat in Nederland, werd door
een hartaanval getroffen en bleef
een kwartier langs de kant van de
baan liggen alvorens met de reanimatie werd begonnen. De 48jarige veehouder stierf tijdens de
overbrenging naar het ziekenhuis.
Tragische bijzonderheid was dat
zijn vrouw, onder haar meisjesnaam waardoor er een hele tijd
naar haar moest gezocht worden,
deelnaam aan de 100 km. race.
Het traditionele feest van de onverbeterlijke schaatsfanaten werd
deze keer dus wreed verstoord.
Rekreatie- en kompetitiesport liggen inderdaad nog steeds ver uit
elkaar. Dat is best en gezond
maar iedereen moet er willen rekening mee houden.
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Het partijbeslnur deelt mee...
Na afloop van het Volksuniepartijbestuur van maandag 9 maart
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen
verspreid ten behoeve van de pers.

Ramp
Het Partijbestuur van de Volksunie
heeft bij de aanvang van zijn vergadering vandaag een minuut stilte in acht
genomen ter nagedachtenis van de
slachtoffers van de ramp van de veerboot te Zeebrugge
Het Partijbestuur voegt zich bij de
velen die reeds woorden van dank en
hulde aan de reddingsdiensten en
verantwoordelijken voor het rampenplan hebben gericht Zonder de doelmatige en zelfverlooohende tussenkomst van de eigen en buitenlandse
hulpdiensten zou de omvang van de
ramp ongetwijfeld nog veel groter zijn
geweest
Het Partijbestuur wenst zich vandaag nadrukkelijk te beperken tot
deze uiting van medeleven met de
getroffenen en van dank aan de helpers en redders Het heeft zijn parlementsfrakties daarnaast opdracht gegeven, zich te gelasten met het stellen van de talloze vragen die zich na
deze ramp opdnngen i v m de ramp
zelve, haar oorzaken en haar direkte
of indirekte gevolgen
Nu reeds stelt de VU dat het gekombineerd vervoer van passagiers
en giftige stoffen onaanvaardbaar is
en dat terzake reglementeringen dienen uitgewerkt Ook herinnert het
Partijbestuur eraan dat VU-senator
Oswald van Ooteghem reeds op 10
oktober 1984 m de Senaat stelde dat
het vervoer van gevaarlijke stoffen
met zg roro-schepen moest verboden
worden.

RTT
Het Partijbestuur van de Volksunie
heeft, m het licht van de vooropgezette zgn pnvatisenng van de RTT een

algemene bespreking gewijd aan de
problemen die zich terzake stellen
Het Partijbestuur stelt vast dat de
huidige regering in dit verband zinnens schijnt, uiterst ingrijpende beslissingen te treffen zonder dat daaraan een ruim maatschappelijk en politiek debat is voorafgegaan Dit wettigt
de verdenking dat het de regenng er
eerder om te doen is, door het aantrekken van partikulier kapitaal miljarden over te hevelen naar de staatsbegroting en aldus haar gebrek aan
resultaat bij de sanering der overheidsfinanciën te verdoezelen
De Volksunie is ervan overtuigd dat
het uitbesteden van deelaspekten van
overheidstaken besparend kan werken en de efficiëntie kan ten goede
komen Het Partijbestuur stelt zich
echter vragen over het nut, de noodzaak en de wenselijkheid om monopoliefunkties over te dragen van de
openbare dienst naar de privatisering
Ten eerste is zulks in het verleden
doorgaans er op neer gekomen, dat
winstgevende aspekten gepnvatiseerd werden terwijl de rest toebedeeld bleef aan de openbare sektor
Vervolgens moet worden opgemerkt dat de goederen en diensten
die door de openbare sektor worden
geleverd, met zo maar gelijk te stellen
zijn met goederen en diensten van de
openbare markt Zij hebben een wezenlijke rol van maatschappelijke
aard. Het Partijbestuur van de Volksunie betwijfelt of de burger beter beschermd of bediend wordt door privémonopolies dan door de dienstverlenins van de openbare sektor
In ieder geval wenst de Volksunie
dat de openbare sektor efficiënter,
goedkoper en doorzichtiger wordt
Daartoe is nodig dat een einde wordt
gesteld aan de politisering en aan het
sindikaal korporatisme.

Zondag 22 maart

Wandeling in Voeren
Ondanks het arrest van de Raad van State, ondanks afzetting en
schorsing is José Happart nog steeds burgemeester van Voeren. Gezien
de lakse houding van de goeverneur van Limburg ziet het Taal-AktJeKomltee zich dan ook genoodzaakt te reageren en aktie te voeren! Op 22
maart a.s. gaat TAK wandelen In Voeren. Het partijbestuur van de
Volksunie roept alle VU-afdelIngen op tot massale deelname aan deze
manifestatie.
De volgende eisen zullen onderstreept worden
— Happart buiten, en voorgoed
— Afschaffing van de faciliteiten in
Voeren
— Integratie van Voeren bij Vlaanderen
Algemene verzameling
Bilzen,
Grote Markt, 11 uur
Kontaktpersonen
en busregeling
• Aalst Station, 8 30 uur. Hilde Tas
(053/77 18 95) en Dries Muyiaert
(053/78 36 82)
• Antwerpen Vlaamse Kaai, 9 30
uur Jan Jambon (03/646 06 93), Erwin l^adereel (03/455 65 56), Wouter
Vochten (03/383 26 21) en Huygebaert (03/236 23 70)
• Aarschot konfakteer Vic Meulenberghs (016/56 86 10)
• Brabant
— Brussel-Halle-Vilvoorde Arduinkaa, 9 uur Arnout Van den Broeck
(02/252 19 57) en Bart De Valck (052/
35 79 77)
— Hoeilaart-Vossem-Leuven: Kon-

takt opnemen met Enk Vrancken (02/
657 18 65)/
* Denderleeuw aansluiting bij Aalst
Johan Daelman (053/66 64 32)
* Gent Sint-Pietersstation, 8 30 uur
Herman De Mulder (091/21 08 03) en
Ward Robert (091/31 19 41)
* Kempen Turnhout, Grote Markt,
9 30 uur Geel, 10 uur Kns Van Dijck
(014/37 72 28)
* Leuven- Thierbrau, 9 uur
Vrancken (02/657 18 65)

Enk

* Limburg Twiggy Praet, Lummen
(013/52 34 40 en Edmond Rubens,
Bilzen
(011/41.10 02
— 011/
41 59 73)
* Waasland Hotel Serwir, 9 uur
Guido Moons (091/55 82 46)
* Kortrijk Stadsschouwburg, 8 uur
Odette Ampen (056/35 78 63)
Inschrijven is verplicht Wie inschrijft verbindt zich tot het betalen
van de vervoersprijs Neem steeds
kontakt op met de dichtstbijzijnde regio
Borden en spandoek met toegelaten Vlaggen evenmin Steun is welkom op rek nr 432-5221061-32,9300
Aalst, van het Taalaktiekomitee

Inzake de RTT wenst het Partijbestuur van de Volksunie er nog op te
wijzen dat de voorgenomen pnvatisenng er wel eens zou kunnen toe
leiden, dat de Regie de speelbal
wordt van multinationale elektronische bedrijven en dat Vlaanderen
daar minder van te verwachten heeft
of er althans minder vat op heeft dan
bij openbaarheid

Damseaux
Met het vertrek van Damseaux als
minister van het Franstalig onderwijs
IS de zaak waarom het allemaal ging,
natuurlijk met opgelost
Namens de duizenden Vlaamse
leerkrachten zegt de VU dat met mag
worden toegegeven aan de Waalse
chantage om ekstra miljarden toe te
kennen aan het Franstalig onderwijs
Ook de ,,verdwenen" 5 miljard moet
opgelost worden

VECHT VOOR LINBI
EN ONZE MIJNEN

VU op de radio
Vandaag donderdag 12 maart is
er op radio BRT-1 om 18u.45 een
radiotribune van de Volksunie.
Deze zal Integraal gewijd zijn aan
het milieudebat ,,Het Europees
Jaar van het Leefmilieu. Een maat

*

*

*
*
*

*

Nu zaterdag te Maasmechelen

"Red onze mijnen!"

*

I€:

•

VOIKSUNIE

*

voor niets?" waarvan U reeds in
ons weekblad van verleden week
een ruime weerslag hebt kunnen
lezen.
Het debat, dat in leefmilieukringen zeer goed werd onthaald, mag
beschouwd worden als ónze aanloop tot het EJL.

Eén en ander bewijst nogmaals de
noodzaak om het onderwijs te kommunautanzeren

KS
De Volksunie betuigt haar solidariteit met de hoofdeisen van de algemene mijnstaking, nl werk In dit verband hennnert de VU aan de door
haar gevoerde kampagne onder het
motto: ,,Geen sluiting Eerst nieuw
werk" Daar waar de VU in het begin
ogenschijnlijk alleen stond zijn de
vakbondsleidingen, onder druk van
de basis, gedwongen geworden te
volgen.
De invloed van de nakende sociale
verkiezingen is daarbij met onbelangrijk geweest Het was andermaal de
Volksunie die als eerste stelde dat
een uitstel van deze verkiezingen onaanvaardbaar zou zijn, en ook daarin
IS de vakbondstop de VU moeten
bijtreden
Verheugend is de vaststelling dat
de eisen van de mijnwerkers verbreed
werden naar eerst nieuw werk i p v
aalmoezen voor individuele afdankingen. Het plan-Gheyselinck voorziet
trouwens in amper 3 miljard fr sociale
hulp, wat gelijkstaat met een veroordeling van de mijnwerkers
De nu algemene staking wijst erop
dat de regeringspolitiek veroordeeld
wordt en meer specifiek de Limburgse CVP- en PVV-parlementsleden
Samen met de mijnwerkers eist de
Volksunie een toekomst voor Limburg
De VU steunt de akties van het
mijnwerkersfront en zal deelnemen
aan de betoging van 14 maart in
Maasmechelen en van 13 apnl in
Brussel

Nu het duidelijk w o r d t dat het plan-Gheyselinck meer en meer
t e g e n w i n d krijgt w o r d t met grote ogen uitgekeken naar wat de
L i m b u r g s e k o m p e i s n o g aan akties b i n n e n en b u i t e n de p r o v i n cie o p hun b o o g h e b b e n . De mijnen liggen stil en o m de
haverklap w o r d e n belangrijke stations bezet! De m i j n w e r k e r s
krijgen alvast een steuntje van o n s mee nu zaterdag 14 maart te
Maasmechelen.
Om 10 u. wordt samengekomen op het plein voor het
g e m e e n t e h u i s van Maasmechelen. Te bereiken langs de uitrit
" M a a s m e c h e l e n " op de A12 en dan richting centrum. Rond de
middag wordt de manifestatie afgesloten.
De b e t o g i n g van zaterdag, waartoe w i j alle VU-kaderleden van
L i m b u r g o p r o e p e n , is een organizatie van het M i j n w e r k e r s f r o n t
en het k o m i t e e "Red onze m i j n e n ! " . Alten daarheen!

Nu de krokusjes dan toch eindelijk boven grond komen wint onze top weer
wat aan gewicht Jan Caudron (Aalst) werkt onverstoorbaar verder en sleurt in
zijn vaart „oude getrouwen" van deze top mee.
Voorzitter Gabriels komt gevaarlijk opzetten, Ward Herbosch toont een
tweede adem, Frans Lachi vertegenwoordigt Lierke Plezierke maar het is
Albert Huyghe uit Veurne die de figuur van de week is Niet minder dan 186
punten heeft hij deze week achter zijn naam verzameld. Proficiat!

Top 20
1.
2.
3
4
5
6.
7.
8.
9
11
12.
13.
14.
15.
17.
18.

(
(
(
(
(
(

1)
2)
4)
5)
3)
6)

(-)

( 6)
( 9)
( 8)
(11)
(10)
(12)
(15)
(12)
(12)
(16)
(17)
(19)
(17)

(...)*

* Jan Caudron, Aalst (90) * *
Anny Lenaerts, Wilrijk (27)
Jaak Gabriels, Bree (42)
Frans Lachi, Lier (30)
Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo (12)
Ward Herbosch, Wommelgem (78)
Albert Huyghe, Veurne (186)
Guido Dossogne, Brussel (—)
Roos Lernout, Geluwe (6)
Bert Van Hove, Lede (—)
Georges Raes, Ledegem (12)
Filip Simoens, Wervik (—)
Enk Vandewalle, Izegem (12)
Johann Vancoppenolle, St.-Truiden (12)
Vic Anciaux, Brussel (—)
Hugo Coveliers, Aartselaar (—)
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge (—)
Jan Vandewalle, Mortsel (—)
Paul Van Grembergen, Ertvelde (—)
VU-Kemzeke (—)

698
390
288
267
264
258
216
180
135
135
126
120
102
96
90
90
78
75
75
75

plaats vorige week

(...)** punten deze week
Figuur van de week: Albert Huyghe, Veurne (186 punten)
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Aantrekkelijk, boeiend, hoogstaand, volks...

Antwerpse Coremanskring stelt
programma voor
De aktieve Vlaams-nationale kulturele Coremanskring heeft
zopas zijn jaarprogrmma '87 aan de pers voorgesteld. Ook voor dit
jaar is het een waslijst boordevol aktiviteit, hoogstaand en volks;
voor elk wat wils.

brengt de Coremanskring dit jaar een
LP met pianowerk van Lodewijk Mortelsmans. Het is Jozef De Beenhouwer die voor de uitvoenng zorgt.

Het begint reeds op vrijdag 20
maart met een lunchgesprek in aanwezigheid van de direkteur van de
Munt, Gerard IVIortier. Het besproken
tema: Opera, van elitaire naar scheppende kunst (Restaurant De Basiliek,
Troonstraat te Edegem).
Op 15 april is er een gespreksavond
met Willy Kuijpers over de wapentransporten. (Zaal De Passer, Turnhoutsebaan te Borgerhout, om 20u.30)
Op 24 april wordt de teatervoorstelling ,,De tuinman van de koning" met
Luc Philips bijgewoond. (Arenbergschouwburg om 20u.15)

In voorbereiding is er verder een
lunchgesprek met BRT-hoofd Cas
Goossens en een gespreksavond
over het mediabeleid met Jan Merckx
en André De Beul.

Zandtapijt
Tussen 2 en 6 september wordt
meegewerkt aan het leggen van een
zandtapijt ,,35 jaar Strangers". Bij dit
volksfeest, in het Kielpark, is de Coremanskring koördinator.
Een koncert met liederen en koorwerken van Lod. De Vocht wordt op
17 oktober gebracht door het Merksems Jeugd- en kinderkoor, mezzosopraan Lieve Suys, pianiste Mie Ley-

WVG over
pensioensparen
Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (WVG) vzw, op 16 februari 1987 in Algemene Vergadering
te Antwerpen bijeen, stelt dat de gepensioneerden hun uitlsuiting van de
belastingsaftrek die aan de aktieve
bevolking in verband met het pensioensparen is voorbehouden, als diskriminatie op fiskaal vlak wordt beschouwd. De W V G dringt bij de bevoegde overheidsinstanties aan opdat hen vanaf het inkomstenjaar 1987
een gelijkwaardige belastingsaftrek
op hun pensioeninkomsten wordt toegekend.

Rijkevorsel rouwt
Te Turnhout overleed op 24 februari l.l. dhr. Jaak Ooms. De overledene
was een van de eerste VU-leden in de
Noorderkempen. Jaak Ooms werd op
6 december 1928 te Rijkevorsel geboren, op zaterdag 28 februari l.l. werd
hij ten grave gedragen.
Aan zijn echtgenote mevrouw Simonne Podevijn, zijn zoon Ludo en de
rouwende families bieden wij welgemeende blijken van diep medeleven.

sen en een voordracht door Bert Peleman (Kapel van het Elisabethgasthuis
te Antwerpen om 20u.30).

Lod. Mortelmans
Met 15 augustus als inschrijvingstermijn organiseert de Coremansknng ook dit jaar een letterkundige
wedstrijd. Dit keer worden korte verhalen verwacht. Er is geen beperking
in de onderwerpen.
In navolging van de Jef Van Hooflangspeelplaat van verleden jaar

A
V V K
V

Wie meer wil weten over deze reeks
boeiende aktiviteiten of het reglement
van de korte verhalenwedstrijd wil
kennen raden wij aan kontakt op te
nemen met het bestuur van de Kring,
Jozef Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen
(03/238.82.08).

Dankbaar om wat hij in zijn leven
voor ons is geweest, nemen wij tijdelijk
afscheid van
De Heer

Karel GOYVAERTS
echtgenoot van Mevrouw Joanna JANSSENS
Gewezen Directeur van het weekblad „Ons Land"
Bestuurder van Vennootschappen
Officier in de Kroonorde
Officier in de Orde van Leopold II
Ridder in de Kroonorde
Ridder in de Orde van Leo XIII
Ridder in de Orde van Sint Silvester
Drager van het Pauselijke ereteken Pro Ecclesia et Pontifice
Lid van verschillende Vlaamse Verenigingen
geboren te Arendonk op 21 juli 1908 en plotseling overleden te Wilrijk
op 28 februari 1987, gesterkt door het H. Sacrament der zieken — In
extremis.
Dit melden U:
Mevrouw Karel GOYVAERTS-JANSSEN,
zijn echtgenote,
De Heer en Mevrouw Alois GOYVAERTS-GOOSSENS,
Mevrouw Lili GOYVAERTS,
zijn kinderen,
Mejuffrouw Annemie GOYVAERTS,
Mejuffrouw Katrijn GOYVAERTS,
Jongeheer Karel GOYVAERTS,
Jongeheer Mark SELS,
Jongeheer Dirk SELS,

zijn kleinkinderen,

en familie,
Volgens de uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de plechtige
rouwliturgie, gevolgd door crematie en bijzetting, in strikte intimiteit
plaatsgehad op donderdag 5 maart 1987.

ANTWERPEN
MAART
12 BERCHEM: FW-Kaderdag ,, Bevolking en gezin in Vlaanderen" in
Kultureel Centrum, Dnekoningenstraat 126 om 20u. Gastspreker: Rita
Bollen.
12 KAPELLEN: „BRT, weg ermee?
Doe er wat mee!". Eerste deel. Om
19U.30 in Buurthuis De Regenboog,
Hoevensebaan 100. Deelname 150 fr.
Org.: VUJO-Kapellen i.s.m. L. Dosfelkring. Tweede deel op 19/3 om
19U.30.
13 DEURNE: 3de Kaasavond in
zaal Ghypto, A. Van De Wiellelei (nabij sportvelden Ruggeveld). Gastspreker: Jaak Gabriels. Muzikaal optreden: Van de Voorde. Aanvang: 20
uur. Prijs: 350 fr. Org.: VU-Deurne.
14 BEVERST-SCHOONBEEK:
Grote kaartavond in café De Vrede te
Rommershoven om 20u. Prijzen: verdeeld vet varken. Aanvang: 20u.
Org.: VU-Beverst-Schoonbeek.
14 WESTERLO: Bal van de Burgemeester in de Gemeentelijke Sporthal
te Zoerle-Parwijs. Orkest Ron Elly.
Inkom 100 fr.
14 ESSEN: Voordracht- en gespreksavond met Hugo Coveliers.
,,Dekreet Coveliers-Suykerbuyk en de
gevolgen ervan". In Kiekenhoeve, om
20u. Org. Essense Open Scene i.s.m.
VU-Essen.
14 LIER: Breugheliaans Buffet in
feestzaal ,,De Lispenaar", Voetbalstraat 23. Aanvang: 20u. Deelname in
de kosten: 250 fr. Inschrijven op
tel.nr. 03/480.15.79. Org.: VU-Lier
18 KAPELLEN: „Rond de IJzerbedevaarten", gastspreekster: mevr.
Baert-Geerinck. Film- en dia-avond, in
vergaderzaal POB om 20u. Org.: F W
en VTB.
19 TESSENDERLO: „Snelle, industriële voeding: gezond?" in Kieuwitshoeve te Engsbergen om 20u.
Org.: FW-Tessenderlo.
20 SCHOTEN: Muziekkwis m.m.v.
Gust Teugels. Om 20u. in het Kultureel Centrum, Kasleeldreef 61. Org.:
FW-Schoten.

Firma De Cock begrafenissen — crematies — rouwcentrum
De Bruynlaan 177 - 2710 Hoboken tel 827 34 77

APRIL

21 ZANDHOVEN: 5e Leeuwkensbal in feestzaal De Zwaan, Liersebaan 39. Deuren: 20u. Muziek:
20U.30. Inkom; 50 fr. Eregast is Jaak
Gabriels. Org.: VU-Groot-Zandhoven.

3 TURNHOUT: De Schalmei om
20u30. Historicus Gui Van Gorp vertelt ons wie en wat er schuilgaat
achter onze Turnhoutse straat namen. Org.: Vlaamse kring.
4 EKEREN: Lentebal in zaal Leugenberg, Leugenberg 143. Aanvang:
20u30. Inkom: 100 fr. Org.: VU-Ekeren.
4 RANST: Geleid bezoek aan het
Bormshuis, Volksstraat te Antwerpen.
Samenkomst om 14u. Kerk te Ranst
of 14U.30 aan het Bormshuis. Inl. VURanst (485.55.67).
4 MORTSEL:
Kwisavond
van
VUJO-Mortsel. In het Gemeentelijk
Onstpanningslokaal, Edegemsestraat
26, vlakbij H. Kruiskerk. Deelnameprijs 100 fr. p.p. Inschrijven vóór 22
maart bij Luk Van den Broek (03/
449.99.42).

D Metselaar met langjarige ervaring
zogekt dringend werk. Voor inlichtingen zich wenden: O. Van Ooteghem
— Senator, A. Lonquestraat 31, Gentbrugge (091/30.72.87).
D 26-jarige stempelgerechtigde jonge dame — beroep A3-bediende,

reeds 7 jaar werkloos ! — zoekt dringend een passende job (DAC — BTK
e.d.m.). Voor inlichtingen zich wenden : O. Van Ooteghem — Senator, A.
Lonquestraat 31, Gentbrugge (tel.
091/30.72.87).
D Gewetensbezwaarde
gezocht
voor ontwikkelingsprojekt. Zich wenden : O. Van Ooteghem — Senator, A.
Lonquestraat 31, Gentbrugge (tel.
091/30.72.87).

20 KAPELLEN: Deelname aan muziekkwis te Schoten om 20u. Inschrijven: tel. 664.79.61. Org.: FW-Kapellen.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING
Hof Van Mols 8 - 2610 Wilrijk
Zandstraat 272 - 2758 Haasdonk
Hof Van Mols 2 - 2 6 1 0 Wilrijk

21 BERLAAR: Vlaamse nacht - senator Walter Luyten. in zaal Familia
(Berlaar-Heikant,
Aarschotsebaan)
vanaf 21u.30.
21 BORNEM: 18e VU-Lentebal in
zaal Roxy, J ; Hammeneckerstraat,
Mariekerke. Aanvang: 21 u. Orkest:
The Blue Boys. Inkom 70 fr. W K 50 fr.
21 NIJLEN: Nacht der kameraadschap In de zalen Nilania om 20 uur.
Orkest: Stonne Wauters. Koor: SMFScheldekoor. Org. SMF-Kempen/Limburg.
21 BOECHOUT-VREMDE: Jaarlijks
ledenfeest in benedenzaal van het
Gildenhuis. Keuze tussen kaas- en
vleesschotels (300 fr.p.p.). Eregast is
Paul Van Grembergen. Org.: VU-Boechout-Vremde.
21 STABROEK: Antwerpen Plezant
met de volksgroep Antigoon in zaal
Schuttershof, Kerkstraat te Hoevenen. Aanvang: 20u.15. Org.: W K De
Geuzen. Inkom: leden 80 fr., nietleden 100 fr.
27 RANST: Volkszangavond met
Gust Teugels en gemend koor Canta
Libre. In feestzaal Centrum, Gasthuisstraat om 20u. Org. VU-Ranst.
28 BERCHEM: FW-Berchem gaat
naar Parijs op 28 en 29 maart. 3.500
fr.p.p. (alles inbegrepen, ook eventuele toegang tot musea). Inlichtingen bij
mevr. Van Beeck-Van der Linden
(321.73.60) en mevr. Verplancke
(449.93.79)
28 O.L.V.-WAVER: Jaarlijks dansfeest in zaal Graaf d'Elissem, achter
de kerk te O.L.V.-Waver. Aanvang:
20U.30. Org.: VU-Katelijne & Waver.

Rouw te Borsbeek

Afscheid van Peer Van Nuffelen
Woensdag 4 maart namen wij afscheid van Peer.
De parochiekerk was veel te klein.
Als hovenier en geboren Borsbenaar
was hij een zeer gelief figuur in onze
leefgemeenschap.

de glimlacht op de lippen en de manier waarop hij zijn situatie verwerkte
was bewonderenwaardig. Het is alleen weggelegd voor een karaktermens zoals hij. Bij ons heeft het een
onvergetelijke indruk nagelaten.

Het gezin was zijn eerste bekommernis en trots, maar het lag niet in
zijn aard om zijn inzet te beperkten tot
zijn onmiddellijk omgeving. In verschillende geledingen van het maatschappelijk leven is hij aktief geweest.
Op vele terreinen heeft hij geploegd
en gezaaid. De vruchten heeft hij
echter niet altijd zelf kunnen plukken.
Veel heeft hij gedaan voor anderen.
Geven behoorde immers tot zijn natuur.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 1976 was Peer opnieuw kandidaat als lijstduwer. Samen met vijf
anderen werd hij terug verkozen. Hij
was nu niet meer alleen maar behoorde tot kwasi de grootste fraktie, mede
dank zij hem.
Een nieuwe kwaal greep hem aan.
Hij verweerde zich terug, maar zijn
strijd was gestreden. Hij heeft het met
veel geduld gedaan. Wij begrijpen
wal hij heeft geleden. Als bloemist
heeft hij vele bloemen geschonken
voor een goed doel. Voor ons is hij de
schoonste bloem die we ooit kregen.
Niet alleen de Volksunie-Borsbeek
zal een steunpilaar moeten missen
maar Vlaanderen verliest een waardevol Vlaming.
Jef Denll

Op het einde van de jaren zestig
hadden wij zelf het voorrecht om hem
beter te leren kennen. Hij was geen
grootspreker, maar een man uit één
stuk — een gewone trouwe Vlaming.
Peer was na de verkiezingen van
1970 het enige VU-raadslid in Bors12 MAART 1987

beek. Hij was onze enige houvast.
Helaas, op 3 januari 1975, hij was
amper vijftig, kreeg hij een ernstige
aandoening. Lang en wilskrachtig
heeft hij gestreden voor zijn leven en
kwam van zeer ver terug.
Vele mogelijkheden waren hem
echter ontnomen. Niettegenstaande
zijn ernstige handicap had hij dikwijls

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZWIJNDRECHT
BIJKOMENDE

OPROEP

Aanwerving van een statutair opsteller
Tijdens de maand september-oktober 1986 deed het O.C M.W. Zwijndracht een oproep tot de kandidaten voor hogervermelde betrekking.
In de aanwervingsvoorwaarden stonden bij vergissing niet de juiste
leeftijdsgrenzen vermeld
De kandidaten moeten de minimum leeftijd van 17 jaar bereikt hebben
en de maximum leeftijd van 50 jaar niet overschreden hebben op de
datum van de benoeming.
Kandidaten die zich tijdens de maan september-oktober 1986 niet voor
hogervermeld aanwervingsexamen hebben ingeschreven, en die behoren tot de leeftijdsgroepen tussen 17 en 18 jaar en tussen 45 en 50 jaar,
k u n n ^ uiterlijk tot 31 maart 1987 vooralsnog hun kandidatuur indienen
Zij dienen aangetekend te worden verstuurd of op het secretariaat tegen
ontvangstbewijs te worden afgegeven en moeten vergezeld zijn van een
kort curriculum vitae en van een afschrift van het diploma van hoger
secundair onderwijs of gelijkwaardig.
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de dienst „Personeel" Dorp Oost 45 te 2730 Zwijndrecht — Tel 252 48.80.
Bij bevel
de Secretaris,
de Voorzitter,
L. Van Bogaert.
F. Stroobant.

Keuze
Service
Kwaliteit
en Prijs
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SKM GESCHENKBON

I

Bij aankopen met een minimumwaarde van
4000 BF GRATIS electronische
pocket-rekenmachine bij afgifte van deze bon.

^^^ë^-

TD

VBUDAG Ft

Naam
Adres
Plaats
Geef deze bon aan uw verkoper of verkoopster,
niet aan de kassa.
Niet geldig op promoties en solden. Een bon per
kledingstuk. Geldig tot 30/6/87.

,..JE MOET ER GEWEEST ZIJN!!!
12 MAART 1987
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Omstreden aanleg begonnen!

De oprit E40 te Affligem
De Volksunieafdeling Teralfene
heeft zich de jongste jaren hevig verzet tegen de aanleg van een op- en
afnt te Affligem De buWozers zijn
echter uitgemkt en eind 1988 zal de
oprit een feit zijn
Oorspronkelijk was het de bedoeling om eerst de verbindingsweg
N208 aan te leggen rond Teralfene
om het verkeer van Liedekerke, Pamel en Denderleeuw op te vangen
Doch deze verbindingsweg zal nog
jaren op zich laten waten (1992') De
VU had hiervoor duidelijk gewaarschuwd Teralfene is zeer dicht bebouwd en in de nauwe straten van het
centrum kunnen twee wagen mekaar
amper kruisen Zonder verbindingsweg loopt alle verkeer door de dorpskern
De werkgroep Verkeersveiligheid
die enkele maanden geleden werd
opgencht lichtte op een perskonferentie haar doelstellingen toe

komen eind februari door op privégrond borden te plaatsen met de opschriften ,,Stop de oprit zonder verbindingsweg" en „Oprit zonder verbindingweg = dodenweg" Volgens
de werkgroep werden de borden ,,gestolen" door het CVP-PVV gemeentebestuur om ze na enkele dagen op-

nieuw terug te plaatsen nadat de
werkgroep gedreigd had een kortgeding aan te spannen
Ook de VU kan meepraten over het
,,stelen" van borden die op privéterrein staan Deze worden dan diskreet
na de verkiezingen terug bezorgd
M. Touchant

Borden weg...
Vooreerst wil de werkgroep zich
openstellen voor alle geïnteresseerden De VU-afdeling Teralfene die op
dit ogenblik aan een verkeersplan
werkt zal uiteraard deelnemen aan de
eerstvolgende werkvergadenng Half
mei zal de werkgroep een informatievergadering organiseren rond de problematiek van de oprit
Ongineel was de duidelijke stelling
van de werkgroep geen openstelling
van do oprit indien geen verbindingsweg N208 Omdat buiten de afdelingTeralfene ook de afdelingen Hekelgem, Essene, Denderleeuw, Liedekerke en Ternat t)etrokken partij zijn
werd door het kanton Asse duidelijk
gesteld dat de aanleg van de N208
verbindingsweg een absolute noodzaak IS
...borden terug
De werkgroep was naar buiten ge-

Kinderkamaval te Schepdaal
Het kinderkamaval in Schepdaal, ingericht door de VU-afdeling IS traditie q&Noróen. Ook dit
jaar mocht van een geslaagd
feest gesproken worden met om
en bij de 130 verklede kinderen
tussen de 2 en 12 jaar
Dit jaar was het clown Rocky en
zijn groep die de kinderhartjes
wisten te veroveren met een twee
uur durende show.
Ook naar gewoonte kwamen de

vu-Arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde
op zaterdag 23 mei 1987

Volksunie feest
In 't hart
van Brussel
In de ..Ancienne Belgique" te Brussel
met — Connie Neefs en het 20-man sterke Gerry Liekensorkest
— Jef Burm en zijn Brusselse liedekens
met, in de Bar, de D J . Celebration

prins en pnnses van de vorige
verkiezingen het gezelschap vervoegen per helikopter Iedereen
deed zijn best maar de uitblinkers
die volgend jaar met het vliegmachien mogen komen zijn Tim Timmermans en Inge Schapens Beiden zijn 6 jaar jong en uit Schepdaal Ook de andere kinderen
werden bedacht met snoep en
speelgoed.
J. Vanhaute

TGV-avond
te Herent
Het gemeentebestuur van Herent
organiseert voor de bevolking een
voorlichtingsvergadenng rond de problemen van een mogelijke TGV-lijn in
Herent-Veltem-Beisem-Winksele
Met lichtbeelden, plannen enz en
in aanwezigheid van een afgevaardigde van de NMBS
De avond gaat door in het Gemeentelijk Sportcentrum Warotzaal, Warotstraat te 3009 Winksele
Niet vergeten maandag 16 maart
om 20u

Petit Rechain kreeg Vlaams pamblet in de bus

Dilbeekse „Leeuw" ook over de taalgrens
Lezers zullen zich hennneren
dat de aktie-groep De Leeuw pre-

sent was om te verhinderen dat
het n het programma van Mike

Verdrengh tot een éenrichtingsdialoog zou komen. Tijdens de uitzending met Mike beweerde de
minister dat de Vlamingen met
hun grieven wel welkom zouden
zijn m Wallonië
Dezer dagen heeft de jeugdafvaardiging van ,,De Leeuw" de
uitnodiging te velde getoetst De
jongelui zijn naar Petit Rechain
getrokken, haard en standplaats
van Melchior V\/athelet 400 pamfletten werden over de gemeente
verspreid in de brievenbussen
Het pamblet wees vooral op de
financiële wanverhouding in het
ontvangen van de dotaties tussen
Vlaanderen en Wallonië Ook de
ronduit schandalige verdeling
tussen het onderwijs (hoger en
middelbaar) tussen Vlaanderen
en Wallonië werd in cijfers aangeklaagd
Met deze stunt bewees ,,De
Leeuw" ook over de taalgrens tot
efficiënte aktie in staat te zijn'
J. Vanhaute, promotiedienst
,,De Leeuw"
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BRABANT
MAART
13 AARSCHOT: Opening tentoonstelling Soma Podoor, Pieter Tack
Om 20 u In de Stationsstraat 14
Verdere openingsuren vr-za 1520u , zon lOu 30-15u tot 30 maart
Org Vereniging van Vlaamse Beeldende Kunstenaars en FVK
14 DILBEEK: „Nacht der Wilde Nagerechten" in de luxe-jeugd-kelders
van het Saviocentrum, met taarten,
IJS, fruit- en andere coctails, Irish Coffee, enz Org VUJO-Groot-Dilbeek
14 SCHEPDAAL:
Haantjes en
Biefstukkenfestijn in zaal ,,Ons Gildenhuis", Em Eylenboschstraat 22,
aan de Markt Aanvang 17 uur Ook
op 15 maart vanaf 18 uur en op 16
maart van 11 tot 20 uur Org VUSchepdaal
14 HEVERLEE: Vlaamse kaas- en
bieravond vanaf 20u m het Provisorenhuis Abdij van 't Park Heverlee
Diamontage ,,Toekomst van Vlaanderen" FVK Jaak Gabriels ,,Toekomst
van de Volksunie" Org FVK en VUHeverlee
20 KRAAINEM: Senator Toon Van
Overstraeten vertelt over zijn Waalse
avonturen in het Rijkskultureel Centrum De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 2 Begin 20u
20 DWORP: Vierde Groot Koejonnen-spel In zaal Ons Huis Inschrijven vanaf 19u 30 Aanvang 20u Trofee aan de winnaar(es) Org VUDworp
21 AARSCHOT: Kaas- en wijnavond in zaal Bekaf vanaf 19u30
Inschrijven voor 15 maart bij een der
bestuursleden Deelname kosten
300 Fr Org VU-Aarschot
22 MACHELEN- Voorjaarssmulpartij in het Wijkcentrum Maria Moeder

Jan Veltmansstraat vanaf 12u30
Org VU-Machelen
22 LEUVEN: Geleide wandeling
langs de historische boerderijen van
Bierbeek o I v Kris Bovin, auteur van
.Boerderijen in Bierbeek" Vertrek
13u30 Station Leuven, 14u kerk
Bierbeek Org Dosfelknng-Leuven
Meerijden van Leuven-station kan
mits seintje aan Herwig Schrevens
(016/44 72 75)
27 O.L.V.-TIELT: VU-bal in TieltCity om 20u 30
27 GROOT-BIJGAARDEN: Arrondissementsraad in zaal Collegium te
Groot-Bijgaarden Inlichtingen bij Stephane Rummens, Vilvoordsestwg
23A, 1850 Gnmbergen
27 HERENT: Debatavond ,,Doping
in de sport" m zaal Molenhof, Rijweg
152 om 20u Deelnemers prof M
Debackere dr F Van Den Bossche,
dr R Lysens en prof dr E Vanden
Eynde Moderator G SIJS Org Dosfelkring Herent
28 STROMBEEK-BEVER • Lenteeetmaal in de ,,Singel" vanaf 17 uur
Ook op 29 maart van 11 u 30 tot 15
uur Org VU-Groot-Gnmberen
28 WEERDE. VU-bal met gemeenteraadsleden Lode Desaeger en Piet
Van Grunderbeek en OCMW-raadslid
Roland De Bakker In zaal Alcazar
Damstraat 96 Aanvang 21 u Inkom
100 fr W K 80 fr Orkest „Roulette"
29 WEZEMBEEK-OPPEMAfdelingseetfestijn in zaal 't Veldeke, Marcelisstraat 20 te Wezembeek-Oppem
APRIL
4 ETTERBEEK: Eetfestijn in de Moriaan, Oudergemselaan 90 van 12 tot
22u Ook op zondag 5 april van 12 tot
18u Org VU-Etterbeek

vu-kanton Asse
besprak Geko-statuut
Nadat eind vorig jaar de partijtop van de VU werd vernieuwd
alsmede de besturen van de arrondissementen en de afdelingen
kwamen op 27 februari voor het eerst de besturen van het kanton
Asse samen. Het kanton Asse omvat de gemeenten Opwijk,
IMerchtem, Ternat, Asse, Affliaem, Liedekerke en de deelgemeente Sint-UIrlks-Kapelle. Zowel in Ternat als In Merchtem zetelt de
VU in de meerderheid.
De vergadenng maakte enkele opmerkingen bij het regeringsbesluit om
de gemeenten te subsidieren voor de
aanwerving van Geko's (gesubsidieerde kontraktuele ambtenaren)

Voor en...
Bijzonder positief vond men de vervanging van alle nepstatuten in de
gemeenten door het statuut van
Geko De Geko's krijgen een arbeidsovereenkomst met de gemeente als
werkgever en hun loon is dat van een
vastbenoemd ambtenaar Een hele
verbetenng in vergelijking met de
vroegere toestand
Negatief echter vondt men het feit
dat geko's hogere financiële lasten
meebrengen voor de gemeenten Een
zwaar deficitaire gemeente zoals Affligem zal 1,5 miljoen moeten bijpassen De staat wentelt hier een deel
van zijn financiële verplichtingen voor
het scheppen van werkgelegenheid af
op de gemeenten

...tegen
Meestal reageert de staat bijzonder
traag doch m het geval van de Geko's
ging de invoenng van hun statuut veel
te snel De uitvoenngsbesluiten dateren van begin december moesten uitgevoerd zijn op 1 januari Bijna geen
enkele gemeente was in de mogelijkheid een duidelijk personeelsbeleid
uit te stippelen (waar had men Geko's
nodig, wat moest hun kwalifikatie
zijn, ) Bovendien waren er ook in
bepaalde gemeenten praktische problemen zoals de uitbetaling Enkelen
dienden naar het OCMW te stappen
De geko's werden in de gemeenten
aangenomen zonder vorm van examen zodat politieke benoemingen
mogelijk werden

Doordat de gemeente een forfaitair
bedrag ontvangt van 400 000 fr per
aangenomen Geko zijn de gemeenten geneigd om entkel ongeschoolde
arbeiders aan te nemen daar dit voor
de gemeente goedkoper uitvalt Dit
heeft echter voor gevolg dat het niveau van het gemeentepersoneel
wordt verlaagd
De staat heeft zich met verbonden
de huidige subsidie ook na 1987 uit te
betalen Indien ze de subsidie over
een paar jaar verlaagt of zelfs volledig
afschaft moeten de gemeenten 50 tot
100 % meer personeel uitbetalen In
vele gemeenten zou dit een invloed
hebben op de gemeentebelasting
M Touchant,
kant. gevolmachtigde

Debatavond
te Herent

Doping
in lie sport
Op vrijdag 27 maart 1987 om 20u
organiseert de Dosfelknng van Herent in zaal 't Molenhof, Rijweg 152 te
Herent een debatavond over het gebruik van doping in de sport
Deelnemers aan het gesprek zijn
prof dr Michiel Debackere (RUG),
voorzitter Vlaamse anti-dopingskommissie Dr Roeland Lysens (KU-Leuven), docent Sportinstituut Dr Frans
Van den Bossche, ere-medisch adviseur BLOSO en sek van de Ver
Vlaamse Sportgeneesheren, Prof dr
Edmond Vanden Eynde (KU-Leuven),
hoogleraar Sportinstituut
Moderator is Guido Sijs, lid van de
Vlaamse Hoge Raad voor de sport
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W^i
Cappart
gebuisd!

VOLKSUNIECONGRES
halle.vilvoorde

Groen en
Vlaams

Aan leden van de VU-fraktie m
de Brabantse provtncieraad
deelde de goeverneur mee dat
hij van plan is de weerbarstige
OCMW-sekretaris van Kraamem
Cappart definitief te buizen voor
zijn onkunde van het Nederlands.
Dhr. Cappart werd viermaal
uitgenodigd tot een soortement
taalproef maar evenveel keer
gaf hij forfait. Dus gebuisd, zegt
de goeverneur. Zou het gezond
verstand dan toch ooit zegevieren?

5 april 1987
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In memoriam
Lucienne Cogneau-De Ciercq
Zaterdag 28 februari werd te Heikruis, waar zij de laatste jaren van
haar leven had doorgebracht, mevrouw Lucienne De Ciercq ten grave
gedragen De afgestorvene was de
weduwe van Jozef Cogneau en de
moeder van de acht kinderen Cogneau, in en rond Brussel welgekend
Mevrouw Cogneau-De Ciercq was
op 10 april 1902teSint-Pieters-Kapelle geboren, zij was een zeer geliefde
moeder en grootmoeder De korte
tekst op hel santje zegt meer dan
genoeg ,,Een goede moeder, hoe
oud ze ook wordt verlaat u altijd veel
te vroeg des te meer als het om een
moeder gaat die slechts een zorg
had het welzijn van haar gezin "
Maar ook buiten de familiekring
was Lucienne De Ciercq een geliefde
vrouw De talrijke aanwezigheid op
haar uitvaart was daar het prachtigste
bewijs van
WIJ behouden aan haar een zeer
goede herinnering Mocht de goede
aarde van het pajottenland waann zij

nu rust haar de welverdiende vrede
geven
Aan de familie Cogneau-De CJercq
bieden wij nogmaals onze blijken van
diep medeleven

ZO^K€föC]€
D Drietalig flink ongehuwd 22j meisje met A2 diploma, kennis van dactylo, boekhouding en computer en ong
4 jaar ervaring, zoekt een betrekking
in Brussel of Halle-Vilvoorde
D 29j ongehuwde man, dnetalig
(Nederlands, Frans en Duits), met
kennis van dactylo en informatica, en
ex-beroepsmilitair, die vroeger problemen had met alcohol doch nu al 18
maand droog is, zoekt een betrekking
als bediende m het Brusselse of Halle-Vilvoorde Voor ml zich wenden tot
senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04

Deze week
in Knack Magazine
Russen in de ruimte
Het getuigt van de nieuwe Russische openheid dat
een Westers journalist zonder schroom wordt rondgeleid in het heilige van de Sovjetse ruimtevaart.
Knack op bezoek in Sterrenstad. Willen jullie naar
Mars? Ja, maar niet alleen.
Gorbatsjov en wij

Wounded Knee aan de Rupel

De nieuwe ontwikkeling in de ontwapeningsgesprekken wordt ook
bij ons met veel aandacht gevolgd
Knack sprak met de SP-defensiespecialisten Rik Coolsaet en Pierre
Chevalier over dat nieuwe OostWest-gevoel

Camiel Van Breedam is niet alleen
een begenadigd jazz-trombonist,
hij assembleert objekten, environ
ments en kastjes waann de Indianentragiek en de natuurverloedering intens gestalte krijgen Hij
werd nu bedacht met de Louis
Paul Boonprijs en een grote tentoonstelling

Jeugdwerk vandaag
In Vlaanderen zijn vandaag nog
altijd honderdduizenden jongeren
elke week bij het georganizeerde
jeugdwerk betrokken Knack zette
vertegenwoordigers van de verschillende organizaties rond de tafel en ondervroeg hen over hun
bezigheden

1.000 jaar wetenschap
In de 19de kruipt de wetenschap
stilaan uit haar isolement het besef groeit dat teamwerk tot meer
resultaten leidt Toch waren er ook
bij ons nog grote „uitvinders"
Leo Baekeland was er een van

Draad weer opgenomen

vu-Peer opnieuw met
„Peers Beiang"
Er was een tijd dat elke inwoner van Peer om de 3 maanden een
versie van de VU-uitgave „Peers Belang" gratis in de bus kreeg.
Waarin gemeentelijke VU-akties, standpunten van de gemeenteraadsfraktie, regionale aktiviteiten van leden en mandatarissen,
en... achterbakse meerderheids (CVP-)praktijken werden toegelicht en van kommentaar voorzien. Vooral Jaak Indekeu heeft in de
periode 1982-1985 het grootste gedeelte van die edities voor zijn
rekening genomen.
gepleegd op VU-voorzitter Pons Van
Beroep en gezin hebben deze enerDyck, omdat hij als gemeentebediengieke Peerse Vlaams-nationalist echde aan politiek deed, en dat mag
ter verhinderd sedert einde 1985 Zomet volgens dat CVP-kollege Fons
dat ,,Peers Belang" verdween Je
was bij de Raad van State in beroep
hoorde ze vanuit het prestigieuze Kulgegaan, en dra ging de uitspraak van
tureel Centrum en dit Administratief
dat rechtskollege volgen Maar, wat
Paleis zowaar een zucht van verlichgebeurt er op 24 november '86? Op
ting slaken
Maar die kat kwam
advies van de nieuwe sekretans Bulweer, nu 28 januan En ze zal blijven i
len, junst en voormalig CVP-JongeNooit zo
ren-voorzitter, wordt door de CVP de
klacht tegen Van Dyck ingetrokken
levend geweest!
Wellicht bevreesd voor een tweede
In een recente roze (what's in a
afgang bij die Raad zoals enkele jaren
colour'') uitgave van de CVP-jongeterug Zo blijft de fundamentele vraag
ren werd te Peer op lage wijze allusie
onbeantwoord mag een gemeentegemaakt op het „verdwijnen" van de
bediende aan politiek d o e n ' De CVP
VU uit de Peerse brievenbussen, op
kèn het met bewijzen, de Raad van
de m Limburg alom bekende broodState
mèg het met zeggen Maar zij
roof op gemeentebediende en tevens
weten het, de CVP weet het, de VU in
VU-voorzitter Van Dyck, en op het
Peer wist het al lang, en sedert
zogenaamd politiek misbruiken van
,,Peers Belang" weet heel Peer het
de wekelijkse Koerier-redaktie door
nu Wedden dat ze het nooit meer
provincieraadslid Guido Maes Dit
durven'
was voor de VU, die na de verkiezingen van '85 één jaar goed gebruikt
heeft om vernieuwing en organisatie
door te voeren, meteen het sein om
terug aan te knopen met ,,Peers Belang" Een 10-koppige redaktieploeg
heeft zich aan het werk gezet, zodat
de Peerse Burger vanaf heden weer
zal geïnformeerd worden over de
VU, én over het bochtenwerk (hier en
elders) van hen die veel spreken en
helaas mets doen
Het CVP-schepenkollege had,
reeds voor de 2e maal, broodroof

Nu aansluiten!

Hard werken
doen ze!

ve" kranten verslaggevers Peers Belang objektiever dan Het Belang'
Verder wordt in deze editie ook een
overzicht gegeven van de voornaamste tussenkomsten welke provincieraadslid G Maes voor zijn rekening
nam in 1986 Saneringspremie, Ondenwijs. Milieu, Gezinsbelasting en
EHL-LUC-integratie worden toegelicht, zodat de kiezer uit '85 weet of hij
goed gekozen heeft voor een ,,spreker of werker", of voor een ,,zwijger
en knikker"
De OCMW-aktiviteiten van J Knevels en B Winters zullen omwille van
plaatsgebrek in een volgende editie
aan de orde zijn

Jaak en de mijnen
Oprechte hoera-kreten ook in dat
Peers Belang In een bijdrage van G
Maes en P Claes over de nieuwe VUvoorzitter Jaak Gabriels Recht uit het
hart van die Perenaars die Jaak al
zovele jaren hebben gevolgd
En tenslotte een uitermate goed
gedokumenteerde uiteenzetting van
oud-mijnwerker, sekretans VU-Peer
en gemeenteraadslid Thieu Daniels
over ,,de Geyselinck der mijnen"
Keihard, maar de rauwe werkelijkheid, zo zullen ze het in Peer nu
allemaal vernemen
Een pluim aan de redaktieploeg F
Van Dyck, T Daniels, H Plessers, J
Knevels, G Maes, P Claes, M Bloemen, J Indekeu, B Winters en L
Maes En aan het pnma drukwerk van
de ploeg van Leike Gabriels te Bree
Pèr leet me los
Noorderling

LIMBURG

Fraktieleider Hane Plassers gaat in
de editie uitgebreid in op de aktivitei- MAART
ten van zijn 6-koppige fraktie in de
gemeenteraad Met een overzicht van 13 GENK: Genkerlentebal in zaal
standpunten welke werden wegge- Rembrandt, Europalaan Aanvang
wuifd, van nu opgeviste maar vroeger 20u30 Org VU-Genk
eveneens weggewuifde VU-voorstel- 13 BREE. Derde praatkaffie met
len, met kommentaar bij de VU-stem- o a Pier Janssen In Breekend Kaffee
ming rond de begroting 1987 En met vanaf 20u 30 Deelname in de onkoseen waarschuwing voor de ,,objektieten 80 fr Org VUJO en Breekend
Bree
21 HERK-DE-STAD: VU-bal in zaal
Victoria, Berbroek Aanvang 20u
21 BILZEN: Gouwfeest van VNJLimburg m zaal St -Amandus te Kleine Spouwen Aanvang 20u Inkom
50 fr Org VNJ-Bilzen
21 OVERPELT: Mosselfeest in
Café Den Haen (nabij Kerk Centrum)
Vanaf 11 uur Org VU-Overpelt
27 OVERPELT: Groot mijndebat
een vertegenwoordiger af te vaardi- m m V Johan Sauwens, vakbondsafgen naar de werkgroep (vooral arron- gevaardigden Zaal Palethe, Overdissement Hasselt-Genk kan nog af- pelt om 20u Org VUJO-Overpeltvaardigen') teneinde de aktieplannen Neerpelt
maar ook de uitgebreide dokumentatie op de voet te kunnen volgen en 27 MAASEIK: Politieke info-aktieavond in het Ontmoetingshuis te
raadplegen
Voorshoven-Neeroeteren om 20u
Kontakten Fneda Brepoels (011/ Gastspreker is Jaak Gabriels Org
4155 85) en Guido Maes (011/ VU-Maaseik
ism
Neeroeteren73 67 99)
Opoeteren

Milieuwerkgroep
Limburg van start
Op 24 februari werd m de Slagmolen te Genk gestart met de Milieuwerkgroep Limburg in het kader van
de aktie ,,Water is waardevol" Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens,
provincieraadsleden Guido Maes, Jef
Van Bree, Friede Brepoels, gemeenteraadslid (Bocholt) Jos Driesen en
VUJO (Bilzen) afgevaardigde Duchateau waren aanwezig op de startvergadering van de werkgroep, die nog
andere leden bevat, waaronder provincieraadslid Jan Peumans en de
arrondissementele voorzitters Robijns en Appeltans, verhinderd wegens de samenkomst diezelfde dag
van het Provinciaal Komitee Ondanks die handicap werd het toch een
uitermate vruchtbare vergadering
waarop een aantal konkrete en doelgerichte akties werden vastgelegd
Op 4 maart reeds wordt te Hasselt
een perskonferentie belegd waarop
de Limburgse aktie,.Water is waardevol" zal worden toegelicht door hogervernoemden

Arsenicum Valley
Met al dadelijk een konkreet dossier ter tafel, het beruchte ,,Arsenicum Valley" van Reppel-Bocholt, samengesteld door de afdeling Bocholt
o I V Jos Dnesen Met een aktieplan
voor de komende 3 maanden, gaande
van Bocholt over Overpelt-Peer, naar
Tessenderio, Bilzen, Rotem, Borgloon Aktieplan dat permanent zal
aangevuld en uitgebreid worden En
met duidelijke diagnoses van de verantwoordelijkheden van Gewestelijke, Provinciale of regionale overheden Of voorstellen tot tegemoetkomingen aan getroffen gezinnen Via
deze weg wil de werkgroep trouwens
een oproep doen om vanuit elk kanton

In de Limburgse provincieraad:

VU-fraktie legt Huub
Broers het zwijgen op!
Tijdens de zitting van de provincieraad van 19 februan zat het venijn in
de staart Van hen die gewoon zijn die
in te trekken dan wel Fraktieleider
Jan Peumans had als dagordepunt
toegevoegd ,,Vraag naar de stappen
welke de Bestendige Deputatie heeft
ondernomen sedert het goedkeuren
van de motie op 6 oktober '86 in
verband met de afzetting van J Happart" Hetgeen door Jan kort en
krachtig werd toegelicht CVP-er
Huub Broers hoort men meestal
slechts op het spreekgestoelte om
VU-moties, voorstellen en vragen omtrent het blijvende Voerschandaal af
te zwakken of weg te wuiven (,,laat
ons toch rustig in Voeren ") Ditmaal
kwam hij kritiek spuien op het initiatief
van de VU om Jean Duyssens voor te
stellen in het kader van het dekreet
Coveliers-Suykerbuyk Waarbij vooral

Johan Sauwens het moest ongelden
Na enkele zinnen werd hij reeds vanop de VU-banken weggelachen Peumans, Truyen, Brepoels, Maes, Hindriks en Herkens dienden hem ononderbroken en afwisselend vanaf de
banken van antwoord Hetgeen voorzitter Brouns leidde tot de uitspraak
,, Mijn heer Broers, als ze U nog één
keer onderbreken, stoppen we" Kleine moeite natuurlijk, en zo werd
Broers het zwijgen opgelegd En wellicht werd zo ook vermeden dat de
Deputatie als antwoord moest zeggen ,,Nuts", ,,niets hebben wij gedaan" Maar dat antwoord kennen ze
op de VU-banken op voorhand natuurlijk Zoals ZIJ ook allen het probleem van Huub Broers kennen zijn
partij
DIabolix
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In de Gentse gemeenteraad

OOST-VL.

OCMW-begrotIng als opwarming
Als opwaring voor de stadsbegroting waar nu al minimaal zes
avonden voor uitgetrokken worden begon de Gentse raad met de
begroting van het OCMW en van de Bllloke.
H. De Bleecker analyseerde de
gingen eveneens dieper in op de
voorgelegde begroting van het zievoorgestelde begroting en kloegen
kenhuis „Bljloke" die heel wat beter
o.a. de onjuiste cijfers aan, stelden
is dan de voorgaande jaren. Op de
vragen over de belangrijke huurvermaterniteit na is de bezettingsgraad
hoging van de bejaardenfiats, het innog te laag (60 è 65 %) om een
richten van een dienstencentrum te
rendabele exploitatie mogelijk te maLedeberg, de informatisering van de
ken. Men moet dringend af van het
sociale dossiers, enz...
Imago van armenhuls en door aantrekken van specialisten komen tot
Onverteerbaar
een volwaardige kliniek, en dit zonder
de belangen van het Hospice te schaHet antwoord van de schepen was
den... Ook over de vaste kosten en
zeer langdradig en zo mogelijk nog
vnl. over het twintigjarig onderhoudsonbenulliger dan anders. Op geen
kontrakt had de interpellante heel wat
enkele vraag werd konkreet geantvragen. Ook de andere fraktles hadwoord en alle raadsleden bleven met
den heel wat opmerkingen maar iehun vragen zitten. Na tweeënhalf uur
dereen zag de toekomst van de Bljlodebat hadden ze van de schepen
ke rooskleuriger Indien men op de
geen enkele informatie bekomen.
Ingeslagen weg voortgaat.

Miljarden nota
Over de voorgestelde OCMW-miljardennota met een stadstoelage van
961 miljoen werden door dezelfde VUInterpellante heel wat Indringende
vragen gesteld: over het beheer van
het kultuur-historisch patrimonium,
over het aantal maatschappelijk assistenten, de winterhulp, de rol van de
dienstencentra, enz.
Ook over de terugbetalingen van de
Staat en het aantal politieke vluchtelingen werden vragen gesteld, terwijl
de steeds groeiende nood en armoede bij de verouderende Gentse bevolking aangeklaagd werden.
Verschillende andere raadsleden

Het volgende punt waar uitgebreid
bIJ stilgestaan werd was de voorgestelde verkoop van de vroegere EGWgebouwen in de Bomastraat aan
EBES. SP-fraktleleider Temmerman
die de EGW-verkoop blijkbaar niet
kan verteren had heel wat opmerkingen op de schattingsverslagen van de
ontvanger van registratie en domeinen en vond dat er 20 è 25 miljoen
meer opbrengst zou moeten zijn. VUwoordvoerder Verpaele vond het
daarentegen een goede zaak maar
miste wel het expertlseverlag over de
technische uitrusting in dit dossier.
Toch zou de VU voor stemmen opdat
uitstel toch geen enkele zin heeft en
de stadskas daarentegen veel geld
zal kosten.

Verdaagd
Toen de burgemeester dit punt ter
stemming wilde leggen brak er een
fikse rei uit: de meerderheid was
wegens tragische persoonlijke omstandigheden niet in aantal maar Ingevolge een afspraak tussen sommige fraktlelelders was de oppositie
toch gebleven. De SP wilde dit punt
dan ook niet stemmen maar toen de
VU, wegens de zeer tragische omstandigheden toch in de zaal wilde

?

naar de bestemming van de kasseistenen, die in de Vrijheidstraat zullen
worden opgegraven, bracht hij de
schepen duidelijk in verlegenheid. Op
Zijn voorstel om in het lastenboek
duidelijk te vermelden dat de kasseistenen en niet de betonstraatstenen
naar een stadseigendom dienen vervoerd, wou ze niet ingaan en ze eiste
onmiddellijk de stemming. Dat had
een onthouding van de hele oppositie
tot gevolg, want ook raadslid Hooghuys was van mening dat ze de zaak
minstens moest onderzoeken.
Nog erger werd het toen de kassei1',en van de Vaartstraat ter sprake kwamen. In afwachting dat ze herlegd
worden, zullen ze naar een stadsterrein worden afgevoerd. Maar Denayer
vond het veiliger dat de aannemer zelf
voor opslag en beheer zou zorgen,
omdat er anders bij de heraanleg wel
eens te weinig zouden teruggevonden worden. Was de allusie overduidelijk, schepen De Maght antwoordde
helemaal niet, wat raadslid Hooghuys
tot de konklusie bracht dat zwijgen
schuld bekennen Is.
Bij ordemotie had Jan Caudron Intussen al gevraagd de bovengrondse
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Halve oplossing
Bij de aankoop van een vleugelpiano voor de feestzaal van het stadhuis,
had Denayer ook zijn bedenkingen.
Het kopen van een halve Steinway
vond hij een halfslachtige beslissing.
Liever zag hij een hele vleugel gekocht, desnoods van een minder duur
merk of tweedehands. Volgens schepen van kuituur Borms schonk de
voorgestelde aankoop, die gebeurde
op advies van bevoegde personen,
voldoening.
Enkele geplande openbare werken
riepen bij Denayer ook nog evenveel
vragen op: zou het met beter zijn dat
de aannemer die verantwoordelijk is
voor de voegvuilingen in betonwegen,
een duidelijke planning indient, dan
dat hij verplicht wordt telefonisch bereikbaar te zijn? Waarom werd niet
van meetaf aan zuivere bovengrond
gebruikt voor de sportterreinen Osbroek? Nu zal er 20 cm diep gefreesd
worden, waarbij de stenen wel verwijderd worden, maar niet het glas, dat
al voor heel wat snijwonden heeft
gezorgd. Waarom ook komt er over
een lengte van 300 meter en een
breedte van 3 meter, in het Osbroek

blijven kwam het tot een hevige
scheldpartij, de gemeenteraad met
waardig. Vooral Van Eeckhaut en later De Clerck lieten zich gelden. Uiteindelijk hield de burgemeester zijn
gegeven woord en werd de stemming
over dit punt verdaagd naar de volgende zitting. Het animo was er op dit
nachtelijk uur volledig uit en de overige punten én de 4 interpellaties werden afgewerkt of verschoven in minder dan een half uur.
C. Brion

Arr. Dendermonde

„Thuis In de Volksunie"
,,Thuis in de Volksunie" is een
vormingsprogramma van 4 avonden
georganiseerd door het arrondissementeel bestuur van Dendermonde in
samenwerking met het Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. De
lessenreeks heeft plaats In het Stad-

huls van Dendermonde op de volgende dagen: 9 maart, 23 maart, 6 april
en 22 april telkens te 20 uur stipt.
Voor meer inlichtingen kan U
steeds terecht bij Lutgart De Beul,
vormingsverantwoordelijke In het arrondissementeel bestuur.

Retro te Kieldrecht

„De boer die sterft"
en „In 't water"
Deze films werden 25 jaar geleden
opgenomen in de poidergemeenten
rondom Doel, Kieldrecht, Kallo en

Geen antwoord op
netelige vragen te Aalst
AALST — Verliep de Jongste Aalsterse gemeenteraad vrij vlot,
toch was het opmerkelijk dat een paar netelige vragen onbeantwoord bleven door schepen De Maght, waarnemend burgemeester.
hydranten regelmatig te kontroleren,
Op de vraag welke nalatigheid er
want bijvoorbeeld In de Pontstraat zijn
aan de basis van ligt dat bijna vier
er drie van de zes defekt. Ook vroeg
miljoen nalatigheidsintresten dienen
hij een grondige opkuls van het prachbetaald voor de aanleg van een watertige
beschermd
Osbroekgebled,
kollektor, zou Danny Denayer schrifwaaraan Denayer het voorstel koppeltelijk antwoord krijgen. Ook Willy Van
de om in de begroting van volgend
Mossevelde kreeg dat antwoord op
jaar een budget te voorzien voor prizijn vraag naar de kostprijs van het
vépersonen die grond willen laten
opkalefateren van het huurhuis aan
bebossen. Dat voorstel zou onderde Kapucijnenlaan, waarvoor de stad
zocht worden. Ook zou in overweging
25.000 frank per maand betaalt. Een
kunnen genomen worden een stuk
verlenging van de huurperiode met
twee jaar vond hij ongepast, omdat
rond van het park rond het kasteel
daarmee ook de volgende koalltie
eriinden, die door de vroegere eigewordt belast.
naar aan een aanpalende eigenaar
werd verkocht, terug te kopen, om
Verlegenheid
aldus een wandelpad rond de vijver te
kunnen aanleggen.
Toen Danny Denayer informeerde
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een wegverharding In steenslag en
dolomiet, daar waar altijd gezegd
werd dat er natuurlijke produkten zouden gebruikt worden? Terloops kwam
het geplande containerpark ter sprake, maar aan de belofte van schepen
Dooms dat het er weldra zou staan,
werd getwijfeld. Als we het niet op
eigen kosten realiseren, aldus Denayer, duurt het zeker nog vijf tot tien
jaar.

Bouwperikelen
De aankoop van twee sets verkeersvertrager in de Merestraat te
Nieuwerkerken en de Meerstraat te
Gijzegem, werd niet goedgekeurd.
Raadslid Denayer had zo'n stukje
wegtapijt mee en kon iedereen overtuigen dat het voor fietsers en bromfietsers heel gevaarlijk zou zijn. Hij
werd gesteund door zijn koilega Toon
Blommaert, die al over dergelijke remstroken reed en er wel zou kunnen
inkomen dat ze geplaatst worden op
plaatsen waar automobilisten werkelijk ,,moeten" stoppen... De verkeerskommissie zal er zich opnieuw over
buigen. Wat de herinrichting van het
kaatsplein op de Houtmarkt betreft,
werd raadslid Denayer beloofd dat er
wel degelijk parkeerplaatsen voor gehandikapten zullen voorzien worden
en dat bij de opgravingen foto's zullen
genomen worden van de onderaardse
gangen, overblijfselen van het ooit in
de nabijheid gelegen klooster van de
Predikheren.
Nadat een vraag over mogelijke
hoogbouw aan de Parkiaan naar de
besloten vergadering was verwezen,
werd door Denayer ook nog de bouwovertreding aan de De Gheeststraat
aangeklaagd. De rooilijn werd overschreden, er IS geen bouwvergunning
en ondanks een PV van de bouwpolitie wordt lustig verder gewerkt. In wat
voor staat leven wij, aldus Denayer —
bijgetreden door Hooghuys — die
zich verder afvroeg waarom In het ene
geval het werk wel wordt stilgelegd,
en hier niet. Een afdoend antwoord
kwam er niet.
uw

Verrebroek met akteurs van eigen
bodem (Dolf Tilleman, Tiile Van Mol,
Dokter Van Laere, Irene Van Oevelen,
Alice De Groeve, Jozef Brees, Burgemeester Herman, Veldwachter Vergauwen, voetbalklub Kallo, enz.)
Regisseur Emile Degelin komt op
zaterdag 21 maart 1987 om 19.30
stipt zijn film voorstellen en inleiden.
Deze kulturele avond gaat door in
de zaal ,,Patronaat" van de Zusters,
Oud Arenberg 2 te Kieldrecht. Ondanks het fantastisch aanbod is de
toegang gratis.
Een tweede vertoning is voorzien,
's anderendaags, zondag 22 maart
om 15 uur.
Dank zij de technische medewerking van de Beverse Smaifilmklub
beschikken wij over zeer goed projektiemateriaal. Dit is een bijkomende
waarborg om alles in optimale omstandigheden te laten verlopen.
Als toemaatje wordt bovendien de
film ,,Schaapjes op het droge" van
Willy Lenjou uit Haasdonk, lid van de
Beverse Smaifilmklub vertoond. Het
betreft hier een 8 mm. kleurenfilm van
ongeveer 15 min.
Deze filmmanlfestatie is een organisatie van de Amedee Verbruggenkringen Kleldrecht-Verrebroek-Kallo.

13 DE PINTE-ZEVERGEM: Gespreksavond met VIc Anclaux ,,Volksunie, zinvoller dan ooiti". In Zaal
Blancatony om 20 uur. Org. VU-De
Pinte-Zevergem.
14 LATEM-DEURLE: 5de Waterzooiavond en ledenfeest. Deelname
in de kosten: 500 fr. Inschrijven bIj de
bestuursleden van VU-Latem-DeurIe
vóór 10 maart. (091/82.38.54 — Jan
Van Dooren)
17 EVERGEM: „Kriminaliteit onder
de jeugd. Inbraakpreventie" door Guy
Van Damme, Freddy Carlier, Lefevre
en Van Theun. Bij Lescrauwaet, Belzeelsestraat om 19u.30. Org.: FVVBelzele.
17 GENT: Debat ivm Kieswetgeving
en dubbelmandaat. M.m.v. Frans
Baert (VU), Luc Vandenbossche (SP),
Paul Tant (CVP), Ludo Dierckx (Agalev), mevr. Herman MIchleisen (PVV).
Plaats: Blandijn auditorium D om
20u.. Org.: VUJO-RUG.
17 BELZELE: ledere donderdag
van 20U.30 tot 21u.30 Yoga in de
gemeentelijke jongensschool. FVV en
KVLV.
21 SINT-NIKLAAS: Kaas- en Wijnavond in zaal Nectar, Driekoningenstraat 156. Gastspreker is Hugo Coveliers. Kaarten: 250 fr. Inschrijven
vóór 15 maart. Org.: A. Verbruggenkring St.-Niklaas.
21 ASPELARE: Eetfestijn van VUafdellng Appelterre-Outer-Voorde in
zaal De Paling, Geraardsbergsesteenweg 279, Aspelare. Aanvang:
18 uur. Ook op 22 maart van 11u.30
tot 15 uur.
21 ZELE: Jaarfeest VU om 20 uur in
zaal ,,Biblio", Industriepark.
22 LOCHRISTI: „Dirk Tieleman in
Lochristi", over zijn belevenissen in
Afghanistan om 10 uur In de Lodejozaal van de jeugdklub in Lochristi.
Inkom leden dr. J. Goossenaertskring: gratis. Niet-leden: 50 fr. Org.:
Dr.J. Goossenaertskring Destelbergen.
26 AALTER: ,,Een hoofdstedelijk
statuut voor Brussel" door Vic Anclaux. in Parochiaal Centrum PAX,
Kerkhofweg. Aanvang: 20u. Org.
Dr.J. Goossenaertskring Aaiter.
28 ZELE: Bal van Burgemeester De
Bruyne in zaal ,,Biblio" (Pantheon),
Industriepark. Aanvang: 20u. Orkest:
The Romy's.
APRIL
4 DE PINTE: 8ste Lentebal in zaal
Blancatony, Baron de Greylaan 161.
Met Studio Pallieter. Deuren: 20u.
Eerste dans 21 u. Toegang: 120 fr.,
vvk 100 fr. Jeugd en 60+ 80 fr. Org.:
VOS en Ijzerbedevaartwerkgroep De
Pinte.
APRIL
4 AALST: Vlaamse Kulinaire Tafel
in zaal ,,'t Kapelleken", Meuleschpperstraat 34. Vanaf 19u tot... Org.:
VU-Aalst.
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ten met zustersteden (Coburg, Castel
Madama, Bergen-op-Zoom, )
Op het financieel vlak werd een
voorzichtiger beleid gevoerd en kreeg
raadslid Van Den Heede veel aandacht voor zijn objekbtieve analyses
en raadgevingen
Als negatief voor de financiële auto-

Ook in Oudenaarde?

Op weg naar een
nieuwe politieke l(ultuur
Sinds 1971 heeft de VU één v e r t e g e n w o o r d i g e r in de Oudenaardse gemeenteraad. Bij de verltiezingen van ol(tober 1982 w e r d
met 1628 s t e m m e n (8,4 %) voor de nieuwe lijst Demoi<ratisch
Alternatief (DA = VU + Onafiiani<eliji<en + groenen) een tweede
zetei en meteen ool< een mandaat in het OCIMW zeer nipt niet
gehaald (18 s t e m m e n te weinig).
Vanuit deze minderheidspositie
werd evenwel steeds gepoogd nieuwe ideeën ingang te doen vinden en
het gemeentebeleid positief te beïnvloeden Met een verruimde nieuwe
lijst DA werd het hoofdaksent gelegd
op openheid, informatie, inspraak, demokratisenng, mens- en milieuvnendelijkheid, verdraagzaamheid, pluralisme en samenwerking m het gemeentelijk beleid

Positieve stappen
Ongetwijfeld heeft deze programmakeuze ook de andere partijen beïnvloed In de beleidsverklaring van de
nieuwe CVP-SP-meerderheid werd
gebroken met het verleden en kwam
een nieuwe visie naar voor Hierdoor
werd de weg geopend voor een positieve en konstruktieve samenwerking
met de meerderheid
DA-gemeenteraadslid Frans Van
Den Heede, SP-schepen Willy Van
Driessche, burgemeester Jan Verroken en PVV-raadslid Carlos Deman
hebben blijkbaar heel wat gemeenschappelijke ideeën inzake gemeentebeleid en herwaardenng van de gemeenteraad
Als positieve stappen op weg naar

een nieuwe politieke kuituur te Oudenaarde kunnen dan ook aangemerkt worden
— een schepenambt Voorlichting,
een gemeenteraadskommissie Voorlichting en de oprichting en werking
van een dienst Voorlichting,
— de uitgifte van tal van informatiebrochures en -bladen,
— de organisatie van hoorzittingen
in de diverse deelgemeenten,
— de erkenning van pluralistische
stedelijke adviesraden (o a Jeugdraad. Gezinsraad, ) en een Advieskommissie voor de ruimtelijke ordening,
— de goedkeunng van een afspra-

Gunstige beoordeling
Ook de grotere aandacht voor het
onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, de verfraaiing van parken en
pleinen, de inspanningen voor selektieve verzameling (containerparken)
van huisvuil, de maatregelen met het
oog op een grotere verkeersveiligheid kunnen op een gunstige beoordeling rekenen
Oudenaarde beoogt ook een grote
openheid voor Europa, voor andere
volkeren en kuituren, o m via kontak-

D Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Menen
maakt bekend dat één betrekking van
voltijds maatschappelijk werker vakant is, en dat een wervingsreserve
wordt aangelegd voor de periode van
1 jaar
De kandidaturen, vergezeld van
een voor eensluidend verklaard afschrift van het diplom, kunnen per
aangetekende brief gestuurd worden
aan J Mahieu, Voorzitter van het

Aperitiefhapje
Huisgemaakte ganzelever
Sorbet
Asperges
Vis-sortiment
Fruittulpje
Menu 4 diensten

800 fr p p

Mdijkaoó

Affligem
RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28

n

P V B A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42
Wymenier 4a

tdrWe-inl

^^^^ SINT-MARTENS-BODEGEM

S. M. B.

Tel. 582.10.93

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeu/e

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87
Joris Van den Driessche
zaakvoerder

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

GftFE-RESTAUfWfT-FRfTUUR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr
groepen
koffietafel v/è 180 Bfr
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel 087-68 67 03

RESTAURANT

Tel 217 91 53
Waar Vlamingen
t h u i s ztjn
m 't h a r t j e v a n B r u s s e l

ANTWERPIA

Koffiebranderij

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

Bosstraat 96
1742 Sint-Katarina-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi s — Pannekoeken
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag
• jsloten

Overname — huur —
verhuur van cafe s
WIJ bestellen ten huize

Banketbakkerij

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

tboerenhof

HEUINCKA

WILFRIED BLANCQUAERT

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

H
8IERMANDELV#

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

Taverne Pallieter

Het arrondissementeel bestuur
van Dendermonde richt een bus in
naar de Voll(Sunie-meeting te Brussel op 12 april e.lt.
Vertrek op de Marlet van Dendermonde (bijeenkomst in „den Ommegancl(") om 13 uur. Voorinschrijving bij de arrondissementele
bestuursleden.

Taverne Den Klauwaert

Beringen Markt 17-011/43 20 51
Brussel (uitb Jaak Vervaet) Nieuwbrugstr 28
Hulste Brugse stwgl 056/71 15 36
Kontich Kon Astndlaan 85 034/57 30 32
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Ten/uursevest 60 - 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten

Nationaal Tapkampioen

Dendermonde
naar Brussel

Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT
Alle dagen opgen vanaf 11 u.
Donderdag gesloten

Dortmunder Thier-Braü-hoven

et ^alinö^uijöi

OCMW, Leopoldplein 12 te 8600 Menen, of via overhandiging tegen ontvangstbewijs, en dit ten laatste op 27
maart 1987
Alle nuttige inlichtingen tel 056/
51 12 29 of 056/51 41 30

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

Hotel-Restaurant San Martino
Berg 17 B 3790 Voeren
Tel. 041/76.69.29

„ ^^rMassedtbet^

Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269 70 45

ZO€KQC}€
r 22-jarige jongedame bediende
met vorming A6/A1 boekhouden,
grondige basiskennis van Fr en Eng
- noties van D - kennis van dactylo en
computerbediening zoekt een passende betrekking Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem — Senator, Arm Lonquestraat
31, Gentbrugge (tel 30 72 87)

Kindvriendelijk - familiehotel
Voor een ontspannings- of gastronomisch week-end
Speciale groepsprijzen
Info en boekingen

lepel & vork...
TZestaiitant

kennota
Adviesraden-Gemeenteraad,
— de goedkeuring van een Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad met bepalingen inzake een
verruimd inzage- en informatierecht
en een vollediger verslaggeving
— de inrichtingen van dorpshuizen
(o a Melden) en lokalen voor het
plaatselijk verenigingsleven

nomie van de gemeenten worden
echter ervaren de onrechtvaardige
verdeling van het nationale Gemeentefonds en de regeringsmaatregelen,
het uitblijven van het Investeringsfonds en de vertragende subsidieregelingen van de Vlaamse Gemeenschap

Hotel Restaurant

Hof De Draeck
Hoofstraat 6
3793 TEUVEN (Voeren)
Tel 087/68 76 17
Het adres voor een rustig verblijf en betaalbare gastronomie.
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JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05-65.89.40
Groothandel melk — kaas —
boter — eieren — slagroom

011/47 28 97

VANMEULDER
Callenberg 10
Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02/376.96.74
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Bij VU-Wervik:

VoorliGhtingsavond over sociale woningen
Verleden dinsdag, 17 februari, richtte de VU-Wervilt-Geluwe een
voorlichtingsvergadering in omtrent het huren van sociale woningen. Onze eerste schepen, mevr. Lernout-Martens, lid van de
Raad van Beheer van S.M. „ D e Leie", die woningen verhuurt,
beantwoordde alle vragen van de aanwezige belangstellenden. Er
waren vijfendertig mensen gekomen in de ,,Gaper" te Geluwe.
Eerst werd er een videofilm getoond over de vertiuur van sociale
woningen in Beringen Nadien volgde
een korte uiteenzetting van onze eerste schepen Onmiddellijk daarop begon het vragenstellen Bijna twee uur
werd er in alle openheid geantwoord
op alles wat de belangstellenden (bijna allemaal belanghebbenden trouwens), wensten te vernemen Alles
kwam er aan bod, van de huurprijsberekening, tot de federalizering van de

bouwmaatschappijen, het onderhoud
der woningen, enz De vergadenng
eindigde om 22u 30 Deze organizatie
van de ,,Vlaamse Kring Wervik-Geluwe" mag gerust een schot in de roos
genoemd worden'

Djoos Utendaole
Op 13 maart ncht de Vlaamse Knng
een voordracht in over het werk van
de
betreurde
Westhoek-dichter,

Djoos Utendaole, pseudoniem voor
pater Declercq Intertijd werden op
zijn teksten door Willem Vermanderen talrijke liedjes gezongen met betrekking op de Westhoek en FransVlaanderen
Deklamatnce Hilde Vanderstraeten, muzikale begeleiding de zusjes
Gretel en Heide Debakker Kwaliteit
gewaarborgd i
Waar zaal ,,'t Kapittel" Wanneer
op 13 maart 1987 om 20 uur

Sociaal
dienstbetoon
OCMW-voorzitter A Lecoutere de
eerste en derde zaterdag van de

En niet 38 zoals minister Coens berekende

in liet arr. Kortriiic gingen 53
onderwljsbanen verloren
Ook in het arrondissement Kortrijk heeft de VU een onderzoek
ingericht naar de gevolgen van de besparingen in het onderwijs.
Hier was het kamerlid Franz Van Steenkiste die zich in een
enquête tot de onderwijsinstellingen richtte. Hierbij zijn bevindingen.
Var de 58 aangeschreven scholen
Leerlingenaantal
stuurden er 45 hun antwoordbrief teHet element denataliteit, door het
rug in, d I 78 %
ministerie voor het Onderwijs bereDe meeste vrije scholen beantkend op -2,9 %, bedraagt in het arronwoordden de bevraging, de Rijksdissement Kortrijk slechts 0,19 % De
scholen uit Waregem en Menen readenataliteit heeft dus een te verwaargeerden met
lozen invloed op de tewerkstelling in

O.C.M.W. Middelkerke
De Raad van het O C M W Middelkerke brengt ter kennis voor
volgende betrekkingen tot aanwerving en tot het aanleggen van een
werfreserve over te gaan
IN CONTRACTUEEL VERBAND
1) een Al gegradueerde verpleegkundige (M/V)
2) éen A2 gebrevetteerde verpleegkundige (M/V)
3) eén en een halve betrekking van rustoordhelper (M/V)
alle betrekkingen voor contractuelen kunnen ingenomen worden ofwel
voltijds ofwel halftijds

het onderwijs in het arrondissement
Kortrijk
Het Rijksonderwijs (type I), in vergelijking met het Vrij Onderwijs (type
I), lever het meest in resp -13,38 %
t o -2,72 %
Toch dient opgemerkt dat de daling
van het leerlingenaantal in het Rijksonderwijs (type I) een grotere negatieve weerslag heeft op het aantal lestijden in dit net Het type II wint in beide
netten resp 5,92 % in Vrij onderwijs
en 11,94 % in het Rijksonderwijs Wel
dient opgemerkt dat het in beide netten om een relatief beperkt aantal
scholen en leerlingen gaat, waardoor
de impakt op de tewerkstelling in
positieve zin omzeggens te verwaarlozen IS

Tewerkstelling
Voorafgaandelijke opmerking de
ter beschikking gesteld leerkrachten

maand te Wervik, van 9u30 tot lOuSO,
in het sekretariaat, St Janshospitaal,
Steenakker Geluwe op dezelfde zaterdagen, in rustoord ,,Ter Beke", van
11 tot 12 uur Tel (persoonlijk)
31 19 16, Duivenstraat 90, Wervik
Eerste schepen Roos Lernout-Martens de maandag van 18 tot 19 uur,
Beselarestraat 12, Geluwe Tel
51 18 33 De vrijdag van 17 tot 18 uur,
oud gemeentehuis Geluwe
Schepen Jef Claeys, elke zaterdagen zondagmorgen, van 9 tot 10 uur.
Ten Bnelenlaan 108, Wervik Tel
31 45 46
en de later geraffekteerde leerkrachten werden samen verrekend De
aangegeven cijfers hebben dus betrekking op alle leerkrachten momenteel tewerkgesteld in 45 scholen
Tweede bedenking de berekeningsmetode is identiek aan de berekeningsmetode van het ministene
voor het Onderwijs, dit om een vergelijking mogelijk te maken
Het verlies aan ambten is het
grootst in het Rijksonderwijs, wat de
voltijdse ambten betreft, en in het Vrij
Onderwijs wat de deeltijdse ambten
betreft
De berekening uitgevoerd door het
ministerie voor het Onderwijs werd in
het arrondissement Kortrijk ruim overschreden volgens de berekening van
minister Coens gingen er ,.slechts"
38 voltijdse ambten verloren Volgens
onze bevraging gingen er 53 ambten
verloren De schadebeperking in het
Vrij Onderwijs is gedeeltelijk toe te
schrijven aan de lichte leerlingenaangroei, aan het bestaan van type IIscholen m de regio Waregem, en aan
het feit dat het VSO in het Vrij Onderwijs, regio Kortrijk/Menen slechts
doorgedrongen is tot het niveau van
de 5 leerjaren
Het Rijksonderwijs, volledig VSO,
levert de grootste inlevering

Kantoor van Notaris Francis WILLEMS,
te Brugge, Kelkstraat 2, tel. 050/33.30.63.

TOEWIJZING in EEN ZITDAG op DINSDAG 24 MAART 1987, om
De voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op het secretariaat 14u 30 m het sekretanaat van het Openbaar Centrum voor Maatschap
van het OCMW Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Tel 059/pelijk Welzijn van Brugge, te Brugge, Kartuizennnenstraat 4, van
30 46 42
STAD BRUGGE, (Smt Pieters) een PERCEEL BOUWGROND, gelegen
aan de Sint Pietersgroenestraat, gekad Brugge, Be afd, sektie K, nr 679/
Alle kandidaturen dienen binnen te zijn voor 1/4/87
Q/deel, groot lOOSm^, Vrij van gebruik, ingesteld op 1 100 000 Fr ,
Namens de Raad,
Plan en inlichtingen ten kantore
De Secretaris,
De Voorzitter,
Vanmeenen Dirk
Baeckelandt Roger

VU-Zedeigem infonneerile
over huurprijzen
Toen juist voor de jaarwisseling de
nieuwe berekeningsstaat in de bussen viel, was dat voor de meesten een
fikse verhoging
De meest getroffen groep omvat
diegenen die genieten van een vervangingsinkomen (gepensioneerden,
bruggepensioneerden, werklozen, invaliden en zieken) Voor deze groep
mensen werden vroeger vermindenngen (abattementen genoemd) toegepast op hun netto belastbaar inkomen, verminderingen die in een pennetrek ongedaam gemaakt werden
,,Om de eerlijkheid" zegt het ministerie van Huisvesting een zelfde loon
hetzij afkomstig uit arbeid hetzij uit
een vervangingsinkomen dient gelijk
behandeld te worden"
Juist, meent de Volksunie-Zedelgem Eerlijk is eerlijk, ware het met
dat het sociaal karakter van de huurprijzen stilaan maar zeker de mist
dreigt in te gaan
De wet kon de eerlijkheid ook anders toepassen In plaats van de abattementen at te schaffen, konden die
12 MAART 1987

eerlijkheidshalve voor iedereen ingerekend worden om zodoende de huurprijs van de sociale woningen een
sociale stempel te geven Opnieuw
stelt de Volksunie vast dat de minder
bedeelden opdraaien voor financiële
putten, waar deze ook mogen gelegen zijn
Om klaarheid te scheppen bij de
met zo eenvoudige berekening, nchtte VU-Zedelgem reeds twee informatieavonden in
Gery Cappon gaf op duidelijke wijze een overzicht van de huidige reglementering aan de hand van konkrete
cijfers Nadien volgde een vragenstonde, waarop duidelijk werd met welke problemen veel bewoners te kampen hadden Het initiatief van Volksume-Zedelgem werd duidelijk geappricieerd door de aanwezigen
Wie deze avonden met kon bijwonen, kan steeds terecht voor informatie bij Gery Cappon, Schattingbeekstraat 3 te Zedelgem of bij een der
bestuursleden
V.W.

Kantoor van notaris Paul DE BLAUWE
teDiksmuide Woumen (tel. 051/50.02.00)
Kantoor van notaris Patrick VAN HOESTENBERGHE te Jabbeke (tel. 050/81.12.32)
OPENBARE VERKOPING
van
BOUWLAND

gelegen te DIKSMUIDE voorheen Keiem
groot 18a 40ca
uitgevende op de Oostendestraat
VRIJ VAN GEBRUIK
VRIJ MET DE BETALING
ENIGE ZITDAG op dinsdag 24 maart 1987 om 16 uur te Brugge m het
secretariaat van het OCMW Kartuizennnenstraat 4

WEST-VL.
MAART
12 DIKSMUIDE: Prof M DeBackere spreekt over doping en hormonen
In het Diksmuidse dienstencentrum
om 20 uur Org Vlaams Kulturele
Vriendenknng
12 TIELT: Ontmoetingsavond met
Jaak Gabriels en Jean-Pierre Pillaert
in zaal Orlando, Markt Aanvang 20u
Org VU-Tielt
13 WERVIK: Voordracht over het
werk van Djoos Uytendaole, om 20u
in „'t Kapittel" Org Vlaamse Kring
14 DE HAAN: Kaas- en wijnavond
met dr Kris Lambert, provincieraadslid Om 20u in de Raadskelder te
Vlissegem (kerk) Deelname 300 fr
Org vu-De Haan
14 POPERINGE: Optreden van Johan Vandenberghe in de grote zaal
van ,,'t Belfort" Om14u30 Inkom 80
fr voor leden, met-leden 100 fr Org
Dosfelknng en FW- en DF-Poperinge
15 IZEGEM: Bezoek onder deskundige leiding vaan retrospektieve Constant Permeke in het Prov Museum
voor Moderne Kunst (Oostende) Inschrijven bij bestuursleden Vertrek
met prive-auto's om 14u in het begin
van de Vande Bogaerdelaan (langs
nrs18tot40) Om15u in het Museum
te Oostende Org VSVK
15 SIJSELE: Lentereceptie van de
Volksunie-Groot Damme Om 15 uur
in het kultureel centrum langsheen de
Stationsstraat te Sijsele
16 IZEGEM: Voordracht over Jons
Van Severen, door Frans Gevaert
Om 15u in de bovenzaal van het Oud
Stadhuis Org V W G
18 DIKSMUIDE: Dienstbetoon van
Julien Desseyn in het,,Vlaams Huis"
om 19 uur
20 KOEKELARE: VU-Ledenfeest in
zaal Amfora, Ringlaan 33 Eregast is
Jaak Gabriels Aanvang 20u Inschrijven bij Paul Anseeuw (051/
58 91 65) en Norbert Vandecasteele
(051/58 90 05)
20 BEERNEM: Een avond Europa
met als gastspreker Jaak Vandemeulebroucke Aanvang om 20 uur Inl +
org VU-Beernem
21 OOSTENDE: Groot bal in zaal
der ,,Thermen" Inkom 100 fr Org
VU-Groot-Oostende Politiek Kollege
21 POPERINGE:
Theaterbezoek
naar de musical ,,Claire" te Gent
Vertrek Markt Poperinge om 13u 30
Namiddagbezoek aan Gent Voorstelling begint om 20u Inschrijven en
inlichtingen bij Jaklien VandermarlierVerhaeghe Org FVV-Poperinge
23 lEPER: ,,Zilvergravure en pyrogravure" in het bovenzaaltje van het
Eethuis De Keerie, Meensestraat 16
om 19u 30 Wie zelf een zilvergravure
wil maken kan een volledig set bekomen voor 150 fr Org VVI
25 VEURNE: Dienstbetoon door J
Desseyn in lokaal ,,Belfort" om 19
uur
26 IZEGEM: Voordracht door Guy
Tegenbos (red De Standaard) over
,,Nieuwe arbeidsverhoudingen" Om
20u inde Bar van het Muziekauditorium. Kruisstraat 15 Org VSVK
28 GISTEL: Bal van de Burgemees
ter ten voordele van de andersvalieden In feestzaal ,,De Reisduif" om
20u 30 Inkom 140 f r , W K 100 fr
Kaarten te bekomen bij VU-bestuursleden Orkest De Zeekanters
28 WERVIK: VU-feest Wervik-Geluwe, restaurant ,,Oud Gemeentehuis",
Plaats, Geluwe
29 ASSEBROEK: Achtste Assebroekse Meersentocht Om 13 uur
vertrek 21-km tocht, om 15 uur vertrek 7-km tocht Aan het kerkplein van
Assebroek Org vzw Trefpunt
APRIL

KANTOOR van NOTARIS
LUCAS VANDEN BUSSCHE,
te KnokkeHeist, Zoutelaan 81, tel 050/ 61 16 25
Openbare verkoping van een blik landbouwgrond te DAMME (Lap
scheure. Fort Smt Donaas)
gekadastreerd 5°afdel Sectie A nummers 503/02 en 504 tot en met 516,
met een totale oppervlakte van 4ha 13a
Instelpnjs 2 271 500 F
KOOPDAG dinsdag 24 maart 1987 om 15 uur, te Brugge, Kartuizenn
nenstraat 4 Geen recht van hoger bod

4 BLANKENBERGE:
Filmavond
over de Ijzerbedevaart met als spreker Koen Baert Om 20 u in hef
Brouwershof, Grote Markt Org
Vlaams Kulturele Knng i s m VOS,
VTB en DV-Blankenberge
4 OUDENBURG: VU-ontmoetingsbal in feestzaal Jan Breydel, Roksem
vanaf 20u 30
7 BLANKENBERGE:
Dierenarts
Van Gompel over ,,De Huisdieren" in
Brouwershof om 20 u Org Vlaams
Kulturele Kring

27

-4Mr
VU-Kortrijk houdt symposium

Milieudebat te Tielt

Onderwüs en tewerkstelling

Wat met de
mest
overschotten ?

sement Kortrijk op 21 maart een boei
end symposium rond de aktuele pro-

Zoals eerder reeds aangestipt organiseert de Volksunie van het arrondis-

blematiek van onderwijs en tewerkstelling
Het gevulde programma ziet er zo
uit

Met VSVK naar Constant
Permeke In Oostende
N a V de honderste verjaardag van
C Permekes geboorte, loopt in Oost
ende nog korte tijd de grote retrospektieve Constant Permeke (1886-1852)
Op zondag 15 maart kan je met VSVK
een geleid bezoek brengen aan die
tentoonstelling

de verzameling kunst van de 20e
eeuw in hetzelfde Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (Romestraat 11 Oostende) bezoeken Dat
alles voor slechts 20 fr Niet-VSVKabonees zijn ook welkom en betalen
50 fr (begeleiding inklusief)

Vertrek op zondag 15 maart, om 14
uur, met prive-auto's, in het begin van
de Vanden Bogaerdelaan in Izegem
start in het Oostendse museum om
15u
Geïnteresseerden geheven vooraf
in te schrijven bij een van de volgende
VSVK-bestuursleden Josee Bogaert,
Kortrijksestraat 166 (tel 30 10 39), of
Geert Bourgeois, VanJen Bogaerdelaan 47 (tel 30 99 73), of Enk Vandewalle,
H
Dunantstraat
9
(tel
30 26 70), of Els Vanhauwaert, W
Pietersstraat 4 (tel 31 27 35), of Frieda Vannieuwenborgh, SchoonveldeVSVK-abonnees die vooraf inschrijstraat 2 (tel 30 01 60), of Jan Boven, krijgen een deskundig geleid
gaert,
O L Vrouwstraat
20
(tel
bezoek, en kunnen daarna ook nog | 30 26 59)

Constant Permeke is een van de
belangrijkste vlaamse ekspressionisten Met Albert Servaes is hij een
blijvende figuur in de plastische kunsten van de 20e eeuw De tematiek,
de kracht en de impulsiviteit van zijn
werkvifijze verbinden Permeke zowel
met de traditie als met de verdere
ontwikkeling van de Vlaamse en Europese schilderkunst Voor deze tentoonstelling zijn 300 werken (tekeningen, schilderijen en beelden) bijeengebracht Uit binnen- en buitenland,
zowel uit privébezit als uit musea

lOu ,,Doel en opzet van het symp o s i u m " door kamerlid Franz Van
Steenkiste

Ons grondwater is besmet en de
teelten worden bedreigd Niet in het
minst de landbouwers, dreigen het
slachtoffer te worden

1 0 u 3 0 ,Onderwijs en tewerkstelling na het St -Annaplan" door kamerlid Nelly Maes

Oorzaak is de te grote hoeveelheid
varkensmest die op de akkers wordt
verwerkt

11u15
,,Regionale
tewerkstellingskansen" door de hr Van Hoorebeke, direkteur van de RVA

Het grootste milieuprobleem van de
streek is dnngend aan een oplossing
toe

12u

Middagmaal

13u 30 Konfrontatiegesprek
prof Carpreau (Vlecho-Brussel),
Musschoot (RUG), de hr G
(Raichem-Leuven), de hr De
scher (Lamitref-Antwerpen)

met
prof
Vaes
Bus-

en een panel van studenten
Mogelijkheid tot vraagstelling door
de aanwezigen
1 5 u 3 0 Slottoespraak door N Van
Hove, direkteur-generaal van de
GOM-West-Vlaanderen
Het symposium gaat door in de
KULAR-gebouwen
Inschrijven kan
nog bij de arr sekretaris Guide Verreth, Olympiadeplein 14 te 8510 Marke

De Lod Dosfelknng Tielt en de
Volksunie-afdeling Tielt richten daarom een milieu-avond in
Het standpunt van de waterzuivenngsmaatschappij zal er vertolkt worden door de heer Duquet, landbouwingenieur, dat van de Torenvalk door
de heer N Lievrouw Namens de
Volksunie
spreekt
volksvertegenwoordiger J P Pillaerf
Uw mening kan ook aan bod komen
op woensdag 18 maart om 20 uur in
het Kultureel Centrum „ G i l d h o f " SintMichielstraat 9 te 8880 Tielt
Deze milieu-avond vindt plaats enkele dagen voor de officiële opening
van het ,,Jaar van het M i l i e u " en is
daardoor zeker Up To Date
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Aanbevolen huizen
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Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - NI.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

FERAUTO

Handelaars...

Auto-onderdelen

„zelfstandigen

Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Guide NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR—ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39
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(onze publiciteitsman)
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Juwelierszaak
P. Oa^rtz-Delbaere p v b a
Bellegemstraat 22
8450 Bellegem (Kortrijk)
lel 056 22 07 41

TAALKLACHTENBUS
P o s t b u s 73

EEN MODERNE ZAAK MET
STANDING
EN TER TROUWE i

9000 Gent 12

Het ganse jaar door 10 % korting in
aankoopwaardebons

DE PRIJSBREKER

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428.69 84

van het goede meubel

FRANSSENS OPTIEK;
Silhouette
Marwitz
Rodenstock

A s s e s t e e n w e g 240, Ternat
Tel 582 29 15

Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321.08 96

Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

Kerkstraat 44, A n t w e r p e n
Tel 03-235 64 75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128

baron ruzettclaan 78
8320 brugge 4
vbaan brugge - Oostkamp^
^ ^ 050/35 74 04 >^

r p - N STUDIO
DANN

Tel 053-78 10 09 en 053 21 27 57

VAN DER CRUYS

R^S^beek, Leuvensesteéiï>^,^tl ,
016-73 31
immm^

DEVRIESE

GELD
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING

Ouder dan 60 en het Ixjp om alles
alleen te moeten doen?jQ9m dan bij
ons won§n T ^ W I J b i e d ^ ^ e e n Vlaamse
familiesfeer —"^êÊemmn om rustig en
zelfs%Kl.8,^^leve!#

(enz.)

v o o r u w publicitaire b o o d s c h a p in « W I J » n e e m k o n takt met

Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50

Gezellig met zijn t w e ^ oud worden zonder de d a g d a g ^ ^ e beslommernisseru t e m i d d e a ' ^ a n groen en
kort b ^ W Ê ^ m i ^ in het rustoord
R o o ^ ^ ^ j v a a r s^pTale kamers zijn
voor"
•^^
'
sbeek, Leuvenm, 016-

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
L e o n T h e o d o r s t r a a t 36
1090 Brussel

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 W e m m e i
Tel. 02-460 68 93
Import

Export

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41 25 89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Groenstraat 8 4 , 2000 A n t w e r p e n
Tel 03-236 45 31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Tel 03-353 70 39

Dames

heren en kinderkleding

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

Zondag en maandag gesloten

SIAM-import
Uitzonderlijke aanbieding
tot 31-12-'86
Kaarsen voor winkels
en restaurants.
Uitz. lage prijzen
Inl Stationsstraat 70,
9120 Destelbergen
091/28 03 00 of 091/28 04 73
Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schavenj
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoidstraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49
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shows bekijkt, wat denkt U
dan?
H. de Pot: ,,Het kan pretentieus klinken, maar we staan nog
met ver Veelal is het met meer
dan goedbedoeld amateurswerk
Nemen we de provincie Quebec in Canada, met 6 miljoen inwoners Dat IS evenveel als
Vlaanderen Maar daar heerst
een andere mentaliteit, meer
speciaal voor wat televisie betreft Ik pleit op basis van mijn ervaring voor een meer kommerciele
aanpak
van deze spelen, verteld met en
Vlaming was en blijf > Niemand
Zonder mij met de politieke disdoor dansers Deze prent is de heeft daarover ooit een schamAALST — In 1965 trok hij als leraar lichamelijke hele wereld rond gegaan
kussies daaromtrent te willen
pere opmerking gemaakt "
opvoeding voor een zomerstage naar Canada. Elf
moeien, meen ik dat er in VlaanIn '75 ging ik in op de vraag om
deren plaats IS voor en nood is
jaar later fungeerde hij als artistiek direkteur en deel
te nemen aan de selektie ter
aan een konkurrentieel systeem,
koreograaf van de Olympische Spelen in Montreal. aanduiding van wie de openingsmet meer dan een zender "
slotceremonie zou verzorgen
Hugo de Pot is een Vlaming die de hele wereld en
WIJ: Welke toekomstplanvan deze uitgave van de Olympinen hebt U?
door bekendheid geniet.
sche Spelen Mijn projekt werd er
WIJ: Kent men Vlaanderen
H. de Pot: ,,lk heb de jongste
uitgekozen Het mogen realize- wel voldoende?
jaren veel meegewerkt aan huH. de Pot: „Het begint te ver- manitaire programma's en orgaUGO DE POT IS 45 jaar
beteren Vooral omdat Vlaande- nisatises ten voordele van de
Na een opleiding licharen eindelijk meer en meer zich- vrede
melijke opvoeding en kizelf bevestigt in de wereld
nesiterapie te Leuven kwam hij
Mijn jongste grote show was bij
Hoe gering de mogelijkheden het bezoek van de paus aan Caeerder toevallig in Canada teook zijn van de Vlaamse (deel)re- nada, meer bepaald de ontmoerecht HIJ ging er een vervolmagering. toch heeft dit een grote ting met de jeugd Het betrof
kingskursus volgen bij de bewaarde Op de konsulaten moet geen show ter promotie van het
faamde gymnastiekleraar Michel
men het woord Vlaanderen nu katolicisme, maar een feest van
Bottu, waarna hij thuiskwam met
ook gaan gebruiken
een voorstel om m Canada volde vrede Waar elkeen kon mee
tijds les te geven De Pot zag de
Vroeger bestond het meren- akkoord gaan Tot welk ras of opikans schoon om aldus aan zijn ledeel van het leidend personeel in nie hij ook behoorde Ik wil op
gerdienst te ontsnappen en verde Belgische ambassades en deze ingeslagen weg verderdween voor vijf jaar
konsulaten uit Franstaligen Zij gaan
hadden nooit over Vlaanderen
Maar wat mij het meest aan het
Ondertussen zijn er twintig jaar
gesproken
De kommunikatie hart ligt, is de kans zoeken om
verstreken Op vandaag heeft
binnenin de meeste ambassades voor Vlaanderen iets te doen Ik
Hugo de Pot in Canada een eigen
en konsulaten verliep doorgaans heb nu twintig jaar in Canada geballetschool met meer dan 700
uitsluitend in het Frans waardoor
werkt en ik bouwde er een zekere
leerlingen per week, verzorgt hij
de meeste vreemdelingen niet reputatie op Ik wil daarvan nu
tal van televisie-shows en blijft hij
eens wisten dat er in België nog gebruik maken om iets te doen
de wereld rondtrekken
iets anders dan Frans wordt voor mijn volk Mijn VlaamsgeGisterenavond stond hij de
gesproken
zindheid is geenszins afgenopers van zijn Aalsterse geboorDit IS gelukkig veranderd Nu men, integendeel
testreek te woord WIJ was er iets
hebben wij zelfs enkele echt
Weet U dat er niemand van de
vroeger bij
Vlaamsvoelende diplomaten
Vlamingen in Canada is die geen
Ook zaken zoals Flanders heimwee heeft'^ Maar de meesHugo de Pot ..Vlamingen m het buitenland sterven van heimwee Ik
Technology en andere vormen ten kunnen er met meer weg, omwil dat met meemaken "
van Vlaamse promotie hebben de dat ze daar hun huis en hun kinkar een fikse duw in de goede deren hebben Alhoewel ze in
WIJ In '66 week U uit naar Cabaar was voor de vele mannen in ren van dit ambitieuze opzet be- richting gegeven Het werd overi- hun hart stervan van heimwee Ik
nada Waarom''
wil dat met meemaken
tekende een grote wending in gens de hoogste tijd "
H de Pot ..Omdat ik daar de de groep
Ik kom terug naar Vlaanderen
mijn
karriere
als
koreograaf
Het
sukses
bleef
toenemen
In
kans kreeg te doen wat ik graag
WIJ: Welk beeld roept het wonen En ik hoop van hieruit
'71 veranderden wij van naam — Toen besloot ik mijn dansgroep
deed, met name een soort rewoord Vlaanderen op In het
Vlaanderen kultureel te kunnen
search in ekspressie-vorm Ik omdat het veel meer geworden te laten gaan
buitenland?
eksporteren
Wij hebben een onwas
dan
alleen
maar
gymnastiek,
richtte er onmiddellijk een groep
Behalve wat praktische beH. de Pot: ,,Vlaanderen heeft gelooflijk potentieel aan kunsteop. met de bedoeling te gaan in „Les Ballets modernes de slommeringen was er vooral de
eksperimenteren op het gebied Quebec" Dit betekende ook dat wil om weer eens iets anders te een positieve klank Veel meer naars op velerlei domeinen, maar
wij een beroepsgroep werden Ik ondernemen In '75 beleefde ik dan Beige zelf België roept niks zij komen met naar buiten omdat
van dans en lichaamsekspressie
Mijn opleiding als leraar lichame- brak bijgevolg met les geven in met mijn dansgroep een hoogte- konkreets op. Vlaanderen wel Ie- zij de kans met krijgen Ik wil daar
iets aan doen "
de school "
lijke opvoeding hielp mij daarbij
punt door als derde te eindigen in dereen kent toch ergens iets van
de Vlaamse schilderkunst en de
het
Internationaal
Dansfestival
WIJ:
U
was
ook
te
gast
in
Ballet was toen een nog bijna
van Parijs, waarbij men moét be- rijke Vlaamse geschiedenis
ekslusieve vrouwen-aangelegen- Vlaanderen?
WIJ: Wat missen de Vlamindenken
dat de eerste een Parijse
heid Voor mannen gold terzake
H. de Pot: ,,Jawel We begen in het buitenland?
groep
en
de
tweede
een
groep
WIJ:
Zijn
er
nog
Vlamingen
In
een taboe, in Leuven bv kregen zochten met onze groep negen
H. de Pot: ,,Zij missen hun eimet een Engelse koreograaf deze specifieke branche erwij geen balletvorming "
Europese landen
gen taal. hun familie en vrienmaar met Parijse dansers was
gens in de wereld aktief?
We traden ook op n a v beWIJ: Had u als kind aan ballet
denknng. en vooral hun eiBovendien had ik door de ervaH. de Pot: ,,lk weet het met
langrijke Vlaamse gebeurtenisgedaan?
genheid
ring met de Olympische Spelen Maar ik vernam onlangs dat de
Amerikanen en Canadezen zijn
H. de Pot:,,Nooit Maar ik was sen, o a bij de jubelvienng van goesting gekregen in het produ- grote man van de Muppetshow
met zoals wij Zij zijn doorgaans
reeds zeer vroeg geïnteresseerd, de VAB-VTB Een grootse beslis- ceren van massa-manifestaties, een Vlaming is
veel materialistischer ingesteld
vooral dan in wat Bejart deed ll( sing toen van wijlen Jozef van die in Canada en de VSA vaal<
Ik hoop deze man binnenkort Een Vlaming is van nature uit
miste geen enkele kans om een Overstraeten Hij maakte het plaatsvinden "
mogelijk dat een Franstalige
eens te ontmoeten "
trouw aan zijn eigenheid Vlaminoptreden van hem mee te maken
groep de opening mocht verzorWIJ: U stopte met het ballet
gen overal in de wereld voelen
Toen ik in Canada arriveerde gen van dit feest
WIJ: U blijkt sant te zijn in zich heel vaak alleen
en richtte al uw aandacht op
begon ik balletles te volgen
het maken van grote pro- een ander land. Maar geniet U
Zijn
visie
stemde
perfekt
overIn Montreal bv kan je van alles
Waarna ik zelf stages ging orgaook enige waardering in eigen beleven Je hebt honderden modukties?
een
met
mijn
meningen
terzake
"
niseren Ik krijg mijn dansvorland?
gelijkheden om naar de film, het
WIJ: Hoe bedoelt U?
H. de Pot: ,,Na zes maanden
ming dan in Canada "
H. de Pot: ,,Toen ik hier met toneel of op restaurant te gaan
vakantie
in
Vlaanderen
kreeg
ik
H.
de
Pot:
,,Dat
het
moet
geWIJ: U richtte een balletdaan zijn met ons minderwaardig een aanbieding voor een grootse mijn balletgroep te gast was, ge- Alles IS er mogelijk
groep op...
Behalve een persoonlijk konte voelen, omdat wij Vlamingen show met 2500 deelnemers in het noten we grote bijval Ik ervaar
H. de Pot: ..Inderdaad Het zijn "
dat nogal wat mensen mijn naam takt met mensen waann je verCanadees Olympisch stadion
liep meteen goed We mochten
kennen, zonder precies te weten trouwen hebt en waarmee je in je
Van toen af liep het als een wie ik ben Maar dat is met mijn eigen moedertaal kunt spreken "
overal optreden bij allerlei soortrein. de ene na de andere mani- grote zorg
ten van gelegenheden tot en met
(pvdd)
WIJ: In 1975 stopte U met festatie Tot op heden "
op televisie
Als
ik
naar
Vlaanderen
terugWIJ: Het klinkt verbazend dat kom, dan IS het vooral uit sentiDeze groep heb ik „Ars Gym- deze groep?
H. de Pot: ,,Ja Alhoewel de uitgerekend een Vlaming met mentele noodzaak "
nastica" genoemd We zijn begonnen met ritmische gym- groep het op dat ogenblik aardig zo'n soort zaken wereldfaam
heeft opgebouwd. Hoe werd dit
voor de wind bleef gaan
nastiek, op basis van wat Michel
onthaald?
Bottu ons geleerd had Stilaan
Ik had ondertussen echter ook
evolueerde dit echter naar dans een film gemaakt ter promotie
H. de Pot: ,,ln al mijn kontraken ballet Een natuurlijke evoluvan de Olympische Spelen in Ca- ten en al mijn interviews heb ik altie, waardoor deze ook aanvaard- nada Het betrof de geschiedenis tijd nadrukkelijk gezegd dat ik
WIJ: Als U de Vlaamse TV-

Balletleraar-koreograaf Hugo de Pot:

„Kultureel Vli
Vlaanderen
eksporteren"

Vlaanderen
heeft een naam

H

Interesse
voor Béjart

Vlaamse eigenheid

Olympische Spelen

Goedbedoeld
amateurswerk
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