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Genoeg is genoeg! 
VU wandelt zondag mee in Voeren 

(Lees biz. 18) 

Toeslibbende aders 
Elke ochtend van iedere werkdag kan men op de radio een 

veelbetekend bulletijn beluisteren over de staat van gezondheid 
van het Koninkrijk. Van pakweg halfacht tot halftien vertelt de 
omroeper, op welke knelpunten het verkeer strop zit: een fikse 
lijst autosnelwegen en ringen rond onze steden. De aders slibben 
toe, de bloedsomloop stokt. Het dagelijks gezondheidsbulletijn 
somt symptomen op, geen oorzaken. Die oorzaken van de hand 
te doen met de rijlust van de burgers is al te eenvoudig. Ze zijn 
talrijk, ze liggen op verschillende vlakken: de prijs en het ge
brek aan efficiëntie van het openbaar vervoer, de onwil om het 
Brussels waterhoofd te trepaneren, een verkeerd beleid van 
openbare werken... 

Hoe dan ook biedt dit dagelijks bulletijn een treffend voor
beeld van hoe het met de Belgische gezondheid gesteld is op vele 
vlakken. Want ook andere aders dan die van het verkeer slibben 
toe. Met de financiële bloedsomloop is het dramatisch gesteld. 
Dat de regering Martens-VI na veertien dagen beraad beweert 
er in geslaagd te zijn twintig miljard te besparen, wordt een la
chertje wanneer met zich de échte orde van grootte voor de geest 
haalt. Toen de roomsblauwe koalitie einde 1981 aan het bewind 
kwam, erfde zij een rijksschuld van tweeduizend vijfhonderd 
miljard. In vier jaar tijd heeft ze die verdubbeld tot vijfduizend 
miljard. Einde vorig jaar waren de vijfduizend vijfhonder mil
jard overschreden; vandaag zijn we onontwijkbaar op weg naar 
zesduizend. Als Martens-VI nog een tijdje aanblijft, zal ze zelf 
beleven dat de kaap van de zevenduizend miljard wordt over
schreden. 

Op die schuldenlast moet ons land dit jaar bijna vijfhonderd 
miljard rente betalen. Het aflossen van de rente gebeurt door het 
maken van nieuwe schulden. Ten overstaan van die astronomi
sche bedragen is het bespottelijk, Martens-VI te horen uitpak
ken met twintig miljard bijeengeblufte besparingen. 

In onze hoek van West-Europa is België het enige land waar 
de overheidsschuld groter is dan het totale bedrag van de glo
bale jaarlijkse produktie, het B.N.P. Elf procent van ons B.N.P. 
wordt opgeslokt door de rentelast op overheidsschuld, tegenover 
een Westeuropees gemiddelde van 5 %. 

Zijn deze katastrofale cijfers het gevolg van de spilzucht der 
burgers? Integendeel! Onderworpen aan de op Denemarken na 
hoogste fiskale en parafiskale druk van Europa, betaalt de mo
dale burger in ons land méér aan de schatkist dan waar ook in 
enig ander vergelijkbaar land. Ondanks alle roomsblauwe eden 
is de totale beleistingsdruk, samengevoegd uit de fiskale ont
vangsten en de sociale bijdragen, onder Martens jaar na jaar 
blijven stijgen. In 1981 bedroeg hij 42,7 van het B.B.P.; vandaag 
is hij opgelopen tot 46,8 %. Zelfs van keien wordt het vel 
gestroopt. Het koopkrachtverlies sinds 1982 bedraagt voor een 
werkloze, al naar gelang zijn kategorie, tussen 20 en 40 %. Niet 
te vergeten: er zijn een half miljoen werklozen. 

Tegenover dit somber gezondheidsbulletijn na vijf jaar zor-
genverstrekking door Martens staan slechts een paar lichtpun
ten: het herstel van de handelsbalans die echter hoofdzakelijk 
het gevolg is van de daling der energieprijzen, en de reserve 
zuurstof waarover de bedrijven sinds de devaluatie nog altijd 
beschikken. Ergerlijk is daarbij dat de betere industriële pro
duktie en de grotere inspanning van Vlaanderen niet de Vlamin
gen ten goede komt, maar afgevoerd wordt naar de bodemloze 
nationale putten. 

Met deze gegevens voor ogen is het potsierlijk, nu uit de mond 
van Martens te mogen vernemen dat hij 2 miljard hoopt te innen 
door de verkoop van gouden en zilveren munten of 2 miljard 
door de verkoop van de staatsparticipatie in Distrigaz, die geen 
kat zal lusten. 

Ondanks het ronduit negatief bilan slaagt Martens er voorlo
pig nog altijd in, zich te handhaven. Sinds lang is zijn enige 
kracht de onbeweeglijkheid geworden. Het wegschuiven van 
het probleem-Happart heeft de waarde van een simbool. Slechts 
door de problemen voor zich uit te schuiven en roerloos toe te kij
ken op het toeslibben van de levensaders, kan Martens-VI over
eind blijven. Regeren is er niet meer bij! tvo 
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Nog maar eens Happart 

Meer dan boksmatch 
Het kan ergernis wek

ken dat we het nog maar 
eens over Happart moe
ten hebben. Alhoewel at
tente waarnemers ter
dege beseffen dat het in 
wezen om veel meer dan 
zomaar een fait-divers in 
de ,,kommunautaire 
stammentwist" gaat. 

HET bewijs daarvan wordt 
geleverd door de recente 
stellingname van de drie 

grote franstalige partijen. Op een 
bijeenkomst van de fraktieleiders 
van PS, PSC en PRL in de 
Waalse Gewestraad werd beslo
ten, zich te zullen verzetten tegen 
de ,,afzetting van om het even 
welk mandataris in Voeren". Ook 
protesteren zij nu reeds tegen de 
mogelijke inroeping van het be
faamde artikel 56 van de Ge
meentewet, waardoor Happart 
kan geschorst worden wegens 
,,kennelijk wangedrag". 

Waarmee de drie belangrijke 
politieke partijen van Wallonië 
openlijk en zonder schroom stel
len dat zij de vonnissen van het 
hoogste Belgische rechtskollege 
en zelfs van het Europees Hof 

aan hun laars lappen. Erger nog, 
zij gaan bewust tégen deze uit
spraken in het verweer, wat ver
reikende gevolgen kan inhouden 
voor onze rechtsstaat. 

Opvallend is dat dit standpunt 
wordt ingenomen door alle 
franstalige partijen, onafgezien of 
zij tot de meerderheid dan wel tot 
de minderheid behoren. Blijkbaar 
vinden de frankofonen elkaar 
rond de figuur van Happart, 
nochtans een manifest lid van 
één van de drie partijen (PS), die 
daarenboven tot de oppositie be
hoort op nationaal en regionaal 
niveau. 

Dit duidt op een bepaalde men
taliteit, die dag en nacht verschilt 
van de Vlaamse aanpak. Een 
soortgelijke vastberaden opstel
ling van de vier Vlaamse partijen 
lijkt ondenk- en onhaalbaar. Den
ken we maar even terug aan de 
lullige reaktie op de kandidatuur 
van VU-raadslld Duijssens. Tel
kens weer worden de de,,hogere 
belangen" en de ,,noodzakelijke 
voortzetting van het sociaal-
ekonomisch herstelbeleid "{s\c) 
Ingeroepen. 

Vermoedelijk liggen de niets
zeggende perskommuniqués in 
de hoofdkwartieren van CVP en 
PVV al klaar en ook de Voerwan
deling van zondag zal door die
zelfden ongetwijfeld als ,,verwer
pelijk" woróen betiteld. Het nege

ren van wetten en arresten valt 
zichtbaar niet onder deze 
noemer... 

Verrassend is tenslotte de hou
ding van de franstalige Groenen, 
Ecolo. Voor het eerst heeft deze 
partij biezonder nadrukkelijk de 
Happart-kaart getrokken. In te
genstelling tot vroegere verklarin
gen én In schril kontrast met de 
Agalev-boys en -girls van Die-
rickx, die zich gedragen als de 
laatste oude Belgen. 

Het gaat dus echt wel om meer 
dan een zoveelste Vlaams-
Waalse boksmatch... (pvdd) 

Breydel en 
De Coninck 

Precies honderd jaar gele
den werd het bronzen stand
beeld ter herinnering aan 
deze figuren op de Brugse 
markt onthuld. Dit wordt 'n 
heel jaar lang feestelijk her
dacht. 

Leuke folklore, of steekt 
er meer achter? 

(Lees bIz. 24) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 
IS niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

WAPENHANDEL 

Wat een klmkbare nonsens, al dat 
gepalaver over het al of met wapens 
sturen naar oorlogvoerende landen 
Er worden aan de lopende band wa
pens gemaakt Voor wat "̂  Voor wie ' 
Om speelgoedsoldaatje te spelen 
misschien' 

Nee, omdat men daarmee mensen
levens kan vernietigen Er is maar 
één oplossing het maken van die 
gruwelijke wapens verbieden en de 
zaak IS opgelost' En met alleen hier 
maar ook in de VSA en in de Oostblo
klanden i Maakt in plaats van wapens 
speelgoed en zaken die goed zijn 
voor ons leefmilieu 

C. Döme-Prmsen, Wilrijk 

LEEFMILIEUJAAR 

Wat een goed idee zo'n wedstrijd 
voor jong en oud met als onderwerp 
en inzet de wereld waarin wij en onze 
nakomelingen kunnen leven om de 
fauna en flora met te vergeten 

Mag ik toch 'n opmerking maken "J 
Nergens heb ik iets gelezen over 

het Wereldnatuurfonds-afd Vlaande
ren (WWF) dat verschrikkelijk hard 
werkt (en met protesteert of sabo
teert) maar de handen uit de mouwen 
steen en op eigen Vlaamse bodem de 
natuur een handje helpt 

BIJ wijze van info de adressen van 
WWF-Vlaanderen 
W W F -Vlaanderen, Waterloosteen-
weg 608, 1060 Brussel 
W W F -Vlaanderen, St Katelijnevest 
36, 2000 Antwerpen 
W W F -Vlaanderen, Naamsestraat 
150, 3000 Leuven 
W W F -Vlaanderen, Kon Elisabeth-
laan 57, 9000 Gent 

M.L., Antwerpen 

HUMO 

Op het gesprek met voorzitter Ga
briels volgde reeds een eerste reeks 
brieven, waaruit goed blijkt hoe 
kwaad sommige op de VU zijn De 
éne IS kwaad omdat de waarheid 
wordt verteld over de tamheid, waar
mee de CVP Limburg verdedigt De 
andere neemt het Gabriels kwalijk dat 
hij als politicus de verdediging op
neemt van de mijnwerkers 

Gelukkig maar dat hij het gedaan 
heeft, want nu reeds blijkt dat, terwijl 
de vakbonden zich met meer in staat 
voelden om tegen te vechten, het 
zeer nuttig was dat de politiek er zich 
mee moeide Dat ook de PvdA haar 
deel deed was haar rol Van politiek 
en haar mogelijkheden in het geheel 
hebben die jongens geen ons ver
stand, maar in de strijd voor een 
oplossing die passend is voor de 
mijnwerkers, moesten zij ook op post 
zijn (ingekort) 

M.C.V. Oostende 

„DIE STEM" (1) 

Eindelijk, en zodoende citeer ik 
M A , OLVWaver in ,,WIJ" van 5 
maart 11 , heeft het IJzerbedevaartko-
mitee zich door afstand te nemen van 

het Zuidafrikaanse apartheidsregime 
bevrijd Voor mij persoonlijk betekent 
dat zich weer met oprecht gemoed 
naar de IJzerbedevaart begeven 

De bedevaart heb ik de jongste 10 
jaren met meer bijgewoond door het 
mij bewust worden van de steeds 
aanhoudende apartheid in Z A die ik 
naar mijn geweten met kan goed
keuren 

Vroeger, voor vele jaren was ik te 
jong om zulke dingen goed te begrij
pen omdat ik er mets over wist, maar 
naarmate de jaren liepen heb ik er 
veel over gelezen, gehoord en gezien 
via de media 

Het IS dan ook zeer positief nieuws 
die beslissing van het tiedevaartkomi-
tee maar daarover heb ik in weekblad 
,,WIJ" nog met veel gelezen 

J.V.D., Merelbeke 

„DIE STEM" (2) 
Naar aanleiding van het verplaat

sen van Die Stem van Zuid-Afnka en 
het Wilhelmus naar een plaats ,er
gens midden in" het bedevaart
programma zou ik graag het vol
gende kwijt willen 

Het zingen van ,,Die Stem" bena
drukt onze kulturele- en stamverbon-
denheid met Zuid-Afrika, en heeft 
niets te maken met het goed- of af
keuren van een regime 

Het bedevaartkomitee heeft met de 
taak een politiek standpunt in te ne
men over een vreemde, doch be
vriende taal 

Het Nationale lied van onze Neder
landse Volksgemeenschap is het Wil
helmus en moet dat ook aldus ge
waardeerd worden 

J.V., Lint 

VIC LAPORTE 

Mag ik doen opmerken dat bij het 
overlijdensbencht van Vic Laporte in 
,,WIJ" van 5 maart 11 met vermeld 
wordt, dat ,,de Vic" stichter en ere-
voorzitter was van het Alg Verbond 
van Vlaamse Sindikaten, dat na de 
oorlog, en nu nog de geschiedenis 
van het vooroorlogse Vlaams sindi-
kaat voortzette 

Het AWS viet dit jaar zijn 50-jarig 
bestaan en in de loop van het jaar 
wordt een artikel of blad speciaal aan 
de stichter gewijd 

O.D.G., Dendermonde 

OPENBAAR VERVOER? 
De PVV'ers en hun eigenaardige 

vrijheid en vooruitgang zijn vol onbe
grip Wie kan dit nu nog volgen' Mi
nister Decroo van Verkeer, zorgde 
eerst voor veel reklame op TV om het 
gebruik van het openbaar vervoer te 
bevorderen en te stimuleren Hij 
schafte ook tremen, trams en buslij
nen af zonder inspraak door de ge
bruikers en dus soms voor iedereen 
onbegrijpelijk (allicht reeds plaats 
makend voor de suoer-sneltrein) Hij 
spande zich in een klokvast, onsa
menhangend openbaar vervoer te 
kreeeren Zelfs zou hij in de winterpe
riode voor 6 uur en nè 22 uur nog 

meer ingrijpen en afbouwen De PVV 
van de bespanngen dus Ook de 
Westhoek werd met ontzien, en werd 
nog verder geremd m zijn voor
uitgang 

Zijn partij was ook de stuwkracht 
voor meer flexibiliteit in de arbeidstij
den nl meer ploegwerk, weekend
en nachtwerk ter ondersteuning van 
de konkurentiekracht van de onder
nemingen Die zouden dan de wer
kloosheid oplossen, zogezegd 

Al die tegenstrijdigheden zijn ons 
duidelijk geworden Wanneer kan nu 
iemand die onregelmatig werken gaat 
nog het openbaar vervoer gebrui
ken ' Wat voor adviseurs heeft die 

PVV dan we l ' Duidelijk geen partij 
voor alle burgers, en alle lagen van 
de bevolking Zeker met voor de wer
kenden 

In deze krisistijd zou de kleine man 
toch best het openbaar vervoer kun
nen gebruiken De mogelijkheden 
zijn verminderd en het gebruik te 
duur geworden De menselijke waar
digheid IS wel ver te zoeken bij al die 
vernieuwingen 

W.B., K 

LIMBURGSE DANK 

Het zal wellicht weinige VU-leden 
ontgaan zijn dat het Aktiekomitee 
Red Onze Mijnen en de Volksunie 
reeds enkele autokaravanen organi
seerden Aan de autokaravaan na
men heel wat VU-afdelingen deel 
Van heinde en verre waren ze geko
men Graag zou ik al de mensen die 
zich ertoe verbonden aanwezig te zijn 
bij deze akties willen danken voor 
hun morele steun Limburg zal de 
rest van Vlaanderen nodig hebben 
Mijn dank gaat ook uit naar de partij
top die telkens goed vertegenwoor
digd was Vorige zaterdag werd er 
door het mijnwerkersfront een beto
ging georganiseerd en weer speelde 
de partijtop het klaar aanwezig te zijn 
In naam van alle Limburgers dank ik 
alle deelnemers aan de autokaravaan 
en aan de betoging voor hun steun 
Als Vlaanderen Limburg nu laat val
len zal het nog jaren en jaren de reke
ning gepresenteerd krijgen Zaterdag 
werd door een professor beweerd dat 
er nog een gouden toekomst in de 
steenkoolsektor zit Vecht daarom 
met de Volksunie voor Limburg en 
onze mijnen 

Koen Thevissen, Dilsen 

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) 
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ZO€K€l>C]C 
Q Het OCMW van Hasselt gaat over 
tot de aanleg van 'n werfreserve van 
voltijdse diëtisten m/vr De kandidatu
ren moeten voor 16 april worden inge
stuurd Voor verdere inlichtingen zich 
wenden tot Louis Raymakers, Stok-
rooieweg 21, 3511 Kunngen-Hasselt 
Tel 011/25 06 38 
n 27j ongehuwde 3-talige (Neder
lands-Frans-Engels) Licentiaat Socia
le en Culturele Agogiek (VUB) met 
extra jaar Menselijke Ecologie, die 
militaire dienstplicht reeds volbracht 
als KROO en met speciale belangstel
ling voor informatica, zoekt een ge
paste betrekking Voor ml zich wen
den tot Senator-Burgemeester Dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D 38-jange dame, werkzaam als 
schoonmaakster, thans reeds 1 jaar 
werkloos, zoekt een betrekking als 
schoonmaakster Voor nadere inlich
tingen zich wenden O Van Oote-
ghem — Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge (091/30 72 87) 

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90% op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinadenjgassen. 

EBE5 

Dus IS rationeel elektnciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand 
Over zuinige elektnciteitstoepas-
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

EBES, uw energiepartner 
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Vandermeulen 
moet 

^^^ optreden 

De geeuwer 
Harry Vandermeulen, behalve 

Limburgs provinciegoeverneur 
ook achtbaar lid van de „Orde 
van de Vlaamse Geeuw", heeft 
dan toch het Voerense gemeen
teraadsbesluit over de verkiezing 
van Happart tot eerste schepen 
vernietigd. Eindelijk. 

Meer dan vermoedelijk zal 
deze vernietiging vrijdagavond 
weer genegeerd worden door de 
Happart-aanhangers tijdens de 
gemeenteraadszitting. Waardoor 
de Voerense paardjesmolen nog 
maar eens een zoveelste rondje 
kan draaien. Hopelijk zal de CVP-
kreatuur, die Vandermeulen 
steeds duidelijker is, op dat ogen
blik het aandurven artikel 56 van 
de Gemeentewet toe te passen. 
Waardoor Happart definitief 
wordt afgezet en bovendien geen 
schepen noch raadslid kan zijn 
gedurende twee jaar. Dit is tot na 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

PSC-voorzitter Deprez, daarin 
bijgetreden door de voorzitters 
van PS en PRL, haastte zich 
echter om te verklaren dat Van
dermeulen in geen geval aldus 
mag optreden. Dit impliceert dan 
weer dat de bal hoedanook weer 
in het regeringskamp komt te lig
gen. De waanzinnige benoeming 
van Happart tot burgemeester 
eind 1983 dreigt Martens en de 
zijnen jaren later inderdaad bie-
zonder zuur op te breken. 

Om de algemeen Vlaamse en 
terechte eis tot definitieve afzet
ting van bendeleider Happart 
kracht bij te zetten, stapt de VU 
zondag mee op naar Voeren. Het 
is meer dan welletjes geweest. 

Subjektieve 
BRT 

Doorgaans doen wij niet mee 
aan de anti-BRT-spelletjes. Maar 
zondag bakte de „Konfrontatie"-
verantwoordelijke het echt té 
bruin. 

Tema van het debat heette het 

iMt 
vraagstuk van de politieke vluch
telingen te zijn. Rond de tafel 
zaten een SP-er die nooit aanwe
zig was in de kommissie, een 
CVP-staatssekretaris die niet be
voegd is voor de materie en even
min de vergaderingen volgde, de 
PVV-OCMW-voorzitter van Gent, 
een vertegenwoordiger van een 
hulporganisatie en een Franstalig 
ambtenaar van het justitieminis-
terie. De VU werd met gevraagd 
een mandataris af te vaardigen. 

Coveliers 
is boos 

Daaromtrent schreef VU-Ka-
merfraktieleider Hugo Coveliers 
terecht een biezonder scherpe 
open brief aan de administrateur-
generaal van de BRT, Cas Goos-
sens. Volkomen terecht, omdat 
uitgerekend Coveliers in het re
cente Kamerdebat terzake schit
terde en wiens tussenkomst door 
kommentatoren als ,,veruit de 
beste toespraak" werd omschre
ven. 

Als klap op de vuurpijl werd 
Coveliers tijdens de bespreking 
van het wetsontwerp herhaalde
lijk door de BRT opgebeld om 
inlichtingen over de stand van het 

NUF^i^ 
Senator André Geens 

• Verhofstadt goochelt met de 
gedachte van privatisering van 
enkele overheidsbedrijven. 
Waarover gaat het precies? 

,,Het gaat over een aantalpara-
statale instellingen en regies, als
ook over enkele financiële instel
lingen, zoals de ASLK, de NMKN, 
Sabena, de NIM, de RTT en ook 
Distrigaz." 

• Wat zijn de goede kanten aan 
dit voorstel? 

,,De goede kanten aan dit voor
stel zouden kunnen zijn dat over
heidsbedrijven voortaan- geleid 
worden als privé-bedrijven, d.w.z. 
met een aangepast management 
enerzijds en dat zij ook aan de 
konkurrentie worden blootge
steld. 

Dit zou o.m. kunnen betekenen 
dat de huidige overheidsbedrij
ven zouden loskomen uit de ne
faste invloed van de politieke 
machtscenakels. 

• Wat zijn de gevaren daaraan 
verbonden? 

„De gevaren daaraan verbon
den zijn natuurlijk dat een aantal 
sociale voorzieningen, die thans 
via overheidsbedrijven worden 
verleend, niet meer op dezelfde 
manier zouden kunnen waarge
maakt worden. 

Een ander gevaar bestaat enn 
dat een aantal onderdelen van 
aktiviteiten, die de overheidsbe
drijven thans ten gunste van de 
bevolking vervullen, niet langer 
zouden uitgevoerd worden." 

• Hoe reageert de Volksunie op 
deze voorstellen? 

„De Volksunie reageert op der
gelijke plannen altijd voorzichtig 
en vraagt zich af welke de achter
liggende redenen zijn. 

Wanneer men wil praten over 
de privatizering van overheidsbe
drijven, dan zijn wij principieel 
niet gekant tegen een debat. 

Maar wij zijn wel van mening dat 
een dergelijke diskussie eerst uit
gebreid moet gevoerd worden in 
het parlement. 

Bovenal moet men voorafgaait-
delijk stellen welke de taken van 
de overheid zijn en welke niet." 
• Wat is voor U vdstrekt on
aanvaardbaar? 

,, Volstrekt onaanvaanU)aarzou 
zijn dat men de rernküiele delen 
privatizeert, en de delen die gekt 
kosten aan de overheid zou over
laten. 

Eveneens onaanvaardt)aar zou 
zijn dat men een reeks tieiangrij-
ke overheidst)edrijven — die dus 
een belangrijke rol te vervullen 
hebben in ons sodaal-ekono-
misch leven — in lianden zou 
geven van een tieperkt aantal 
groepen. Of dat zij in ttartden 
zouden komen van intemaüonsde 
holdings of multinantionals. 

Terzake moeten zeker garan
ties ingebouwd worden." 

'"NIEUliS 
debat in te winnen. „Toevallig 
werd ik op woensdag 11 maart 
'87 zelfs verbonden met de heer 
Van Den Bergh, wanneer ik rea
geerde op een verzoek een zijner 
kollega's. Hij was dus in ieder 
geval op de hoogte. " I In de loop 
van de Konfrontatie-uitzending 
bleek Van Den Bergh bovendien 
niet in staat de vele onjuistheden, 
die verscheidene sprekers ver
tolkten, recht te zetten. 

Coveliers besluit:,,Mijnheer de 
Administrateur-generaal, uw aan
treden werd door mij — en ook 
door mijn partij — vrij gunstig 

Onder het motto ,,Als we maar in de belangstelling staan" werden 
vorige week de eerste Europese ecu-munstukken geslagen. Zelfs Filip 
de Prins werd erbij gehaald en keek met pientere blik naar het eerste 
eksemplaar. 

De opbrengst van deze dure munten — waarvoor de nationale 
goudvoorraad werd aangesproken! — moet het miljardentekort van de 
nationale schatkist helpen verminderen... 

(foto: Firmin de Maitre) 

onthaald. Na uw optreden in ver
band met de naamswijziging van 
de BRT verflauwde de sympathie 
en de waardering. De jongste 
konfrontatie-uitzending deed voor 
mij de spreekwoordelijke deur 
dicht." 

Kroon 
waarschuwen 
VU-senator Toon van Over-

straeten van zijn kant schreef 
vorige week een opgemerkte ver-
wittigings-brief aan eerste minis
ter Martens, omtrent de geplande 
ontmoeting tussen Gaston 
Geens en Melchior Wathelet in 
aanwezigheid van Boudewijn de 
Koning. ,,lk acht het mijn plicht U 
te waarschuwen, ten einde te be
letten dat de Kroon in een avon
tuur wordt betrokken." 

Toon vervolgt: ,,Het is mij niet 
onbekend dat de heer Wathelet 
reeds in het verleden getracht 
heeft, zich te laten doorgaan als 
voorzitter van de Waalse Execu
tieve. Achter het vlot en beminne
lijk voorkomen van deze man 
moet zich een bedrieger ver
schuilen, tenzij hij zou lijden aan 
een milde vorm van dementie. De 
heer Wathelet is namelijk voorzit
ter van geen enkele Executieve." 

Wathelet werd immers, net als 
Van Overstraeten, op 13 oktober 
'85 verkozen tot parlementslid. 
,, Wathelet als volksvertegen
woordiger voor Verviers, ikzelf als 
senator voor Nijvel. Dientenge
volge hebben wij ons bemoeid, 
een zetel te bezetten in de Waal-

Toon is 
bezorgd 

se Gewestraad. Vergeefse moei
te! Noch de heer Wathelet noch 
ikzelf zijn er in geslaagd, de voor 
de aanvaarding van onze geloofs
brieven vereiste 53 stemmen te 
bekomen." 

De VU-senator wijst er verder 
op dat Wathelet het risiko loopt 
vroeg of laat terecht gewezen te 
worden door een nationale of in
ternationale rechtbank. „Aange
zien het Hof in het verleden niet 
altijd goed voorbereid werd op 
ontmoetingen in Wallonië, acht ik 
het thans meer dan ooit aangewe
zen dat de Kroon door U gewaar
schuwd wordt voor een mis
stap.", besluit Toon. 

Ondertussen is deze ontmoe
ting wél doorgegaan. Waarbij 
Geens (,,wegens ziekte") vervan
gen werd door Lenssens. 

Hulpakties 
Her en der worden akties opge

zet om geld bijeen te brengen 
voor de slachtoffers van de ramp 
met de ,,Herald of Free Enterpri
se". Ook enkele Vlaamse vracht
wagenchauffeurs en een Brugse 
leraar startten een inzamelaktie. 

Het bisdom Brugge t)ekx}fde 
eveneens een som te zullen over
maken. 

In Groot-Brittannlë brengt de 
populaire zanger Rod Stewart zijn 
sukseshitje „Sailing" opnieuw op 
de markt en de opbrengst daar
van wordt integraal overgemaakt 
aan de getroffenen en hun fami
lies. Liefst 100 andere Britse pop
zangers o.l.v. Boy George besto
ten samen een plaatje te maken 
met een nieuwe versie van het 
overbekende liedje „Let it be" 
van de Beatles. De winst is even
eens bestemd voor hen die, let
terlijk of figuurlijk, gewond de 
ramp overleefden. 

Goed nieuws 
Tenslotte is er nog wat goed 

nieuws ook. 
Liliane Saint-Pierre zal Vlaan

deren met een antl-oortogslied 
vertegenwoordigen op het Euro-
visiesonfestival '87. Alhoewel dit 
niet meteen blijkt uit de titel van 
het ritmische liedje. 

Op 26 maart komen de mijn
werkers eventjes de puntjes op 
de I zetten in onze hoofdstad; 
ingewijden beweren dat het daar
bij met aan ambiance zal ontbre
ken. 

Prinses Stefanie schijnt een 
nieuwe vrijer te hebtien. Maar dit 
IS eigenlijk geen nieuws. Wel jam
mer IS dat de leden van ons 
eigenste vorstenhuis zo'n grijs
heid vertonen. Men gunt de on
derdanen niet eens het plezier 
van de roddel. 

Liliane 
St.-Pierre 
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Wi\ 
VU haalt slag thuis 

Parlement 
onderzoekt 

Na maandenlang aandringen hebben de rege
ringspartijen uiteindelijk toch ingestemd met de 
oprichting van een parlementaire onderzoekskom-
missie naar de mogelijke betrokkenheid van België 
bij wapenleveringen aan landen-in-konflikt of waar
voor een embargo geldt. 

D AARMEE haalt de Volksu
nie haar slag thuis. Sinds 
geruime tijd dringt de 
VU, 

daarin bijgevallen door de 
Vlaamse socialisten en de Groe
nen, immers aan op zo'n onder-
zoekskommissie. 

De onthullingen en verklarin
gen omtrent de levering van mu
nitie en wapens vanuit België sta
pelden zich ondertussen op. Met 
enige fierheid durven wij stellen 
dat ook de publikaties in dit week
blad een niet onbelangrijke in
vloed hebben uitgeoefend. 
Vooral het vraaggesprek met de 
Zweedse doeane-autoriteiten 
(waarin op de rol van munitie-
fabrikant PRB werd gewezen) 
zou de CVP genoopt hebben zich 
akkoord te verklaren met een par
lementair onderzoek. 

PRL niet akkoord 
De Senaat was de Kamer een 

stapje voor en besliste vorige 
week donderdag in openbare ver

gadering met ruime meerderheid 
tot de oprichting van een onder-
zoekskommissie. 

Vóór de stemming in de Senaat 
vroeg initiatiefnemer en VU-
fraktieleider Paul Van Grember-
gen dat de vergaderingen van 
deze kommissie zo veel mogelijk 
openbaar zouden zijn. Zijn kol-
lega Oswald Van Ooteghem 
noemde de oprichting een winst
punt voor de parlementaire de-
mokratie. ,,Er moet volledige 
klaarheid komen over de 
rechtstreekse of orirechtstreekse 
betrokkenheid van ons land bij de 
levering van wapens aan oorlog
voerende landen. De schenders 
van het embargo moeten worden 
ontmaskerd. Indien de wetgeving 
niet toereikend is moet ze worden 
aangepast." 

De franstalige liberalen (PRL) 
onthielden zich bij de stemming. 
Daarvoor gaven zij drie redenen 
op: de Belgische wapenindustrie 
mag niet ontmanteld worden, de 
konkurrentiepositie zal door dit 

¥ K H f W « U H i l i f i 

Limburgse VU-parlementsleden, evenals voorzitter Jaak Gabriels, ondervoorzitter Jef Maton en partijsekre-
taris Paul van Grembergen, stapten zaterdagochtend mee op in de mijnwerkersbetoging te Maasmechelen. 

Daar waar de VU aanvankelijk alleen stond in haar verzet tegen het regeringsvriendelijke plan Gheyse-
linck, volgen nu ook de vakbondsleidingen en de andere oppositiepartijen. Schoorvoetend... 

(foto: Geert de Soete) 

onderzoek verslechteren en de 
verontwaardiging van sommigen 
is te selektief... 

Uitkijken nu wanneer deze 
kommissie effektief haar werk
zaamheden aanvat, wie het voor
zitterschap krijgt en wanneer de 
eerste resultaten zullen bekend 
gemaakt worden. A propos, hoe 
zit het met dat lang beloofde Bel-

De de Bruyne's 
IJ de de Bruyne's was 
het deze dagen feest
vieren geblazen: Arthur 

werd op 14 maart 75 en Hector 
op 1 maart 70. 

De twee onvervalste en on-
vervalsbare Waaslanders, die 
nu te Antwerpen op een boog
scheut van hun roots wonen, 
vormen het merkwaardigste 
broederpaar dat ooit In het 
Vlaams-nationalisme Is opge
doken. Het zijn allebel erudle-
ten, van In hun Jeugdjaren 
reeds volop in de strijd. De 
journalistiek moeten ze met de 
moedermelk hebben meege
kregen. Zeer jong reeds waren 
ze allebel aan het schrijven 
voor een Indrukwekkende 
reeks dag- en weekbladen. 

Arthur de Bruyne, die In zijn 
jeugd hoofdredakteur van „De 
Blauwvoet" is geweest, schrijft 
al meer dan een halve eeuw ge
schiedkundige bijdragen. Zijn 
grootste lezerspubliek heeft 
hij, onder de schuilnaam E. de 
v., voor zijn historische dos
siers over Vlaamse Beweging 
of Tweede Wereldoorlog In „'t 
Pallieterke". Hij korrigeert er 
niet alleen de geschiedschrij
ving zoals ze gepleegd wordt 
door overwinnaars of door vij
anden van de Vlaamse Bewe
ging, maar brengt ook menige 
kritische toets aan bij het gang
bare geschiedenisbeeld van 
zijn lezers. Daarnaast heeft hij 
een Indrukwekkende reeks ti

tels gepubliceerd, waaronder 
enkele kloeke blografieën. On
derwijzer van opleiding, journa
list van roeping kombineert hij 
zijn werk als historlkus met de 
permanente pedagogische be
kommernis aan volksverheffing 
te doen. Zijn stijl is toegankelijk 
voor een groot publiek dat hij 
moeiteloos aan het lezen zet 
over vaak Ingewikkelde histori
sche materies. 

Het is te hopen dat Hector de 
Bruyne ooit zijn mémoires 
schrijft. Zijn journalistieke pa
den zouden daarin een avon
tuurlijk hoofdstuk vormen. Als 
redakteur-Buitenland bij Volk 
en Staat belandde hij anno 
1943 in de gevangenis: de Duit
sers pruimden zijn onafhanke
lijkheid niet. Na de bevrijding 
dook hij onder in Frankrijk, 
waar hij zowaar zijn journa
listiek beroep uitoefende in een 
blad uit de agrarische sektor. In 

de Egmontregering was hij mi
nister V. Buitenlandse Handel. 

Je had In die tijd een vlieg 
moeten zijn om de gesprekken 
tussen de twee mee te kunnen 
maken. De ene was resoluut 
antl-Egmont, de andere mi
nister. Misschien losten zij het 
probleem op door over koetjes 
en kalfjes te praten en niet over 
politiek. Zo gebeurde dat trou
wens In menige verdeelde 
Vlaams-natlonale familie. 

In ieder ander geval is het 
een genot, de twee tegen me
kaar bezig te horen. Ze hebben 
allebei veel meer dan een halve 
eeuw Vlaamse strijd meege
maakt, steeds vanuit goedge
kozen observatieposten. Ze 
kennen de grande en de petite 
histoire, de makers ervan en de 
ondergaanders, de groten en 
de kleinen. Het kan gebeuren 
dat Hector, bij het ophalen van 
een herinnering, door Arthur 
monkelend terecht wordt ge
wezen: „Gij kunt dat niet we
ten, gij zijt daarvoor nog te 
jong". 

Merkwaardig genoeg is dat 
juist, maar niet alleen wat Hec
tor betreft. Inteliekt, de grote 
hebbelijkheid om te weten en 
te kennen, houdt jong. Ze zijn 
allebei onlangs af en toe wel 
eens kramiakelig geweest, de 
de Bruyne's. Maar jong, daar 
waar dat het nuttigst is, zijn ze 
gebleven. 

gische doeaneverslag, waarvan 
de direkteur ons reeds op 13 fe
bruari vertelde dat het ,,bijna 
klaar" was? 

„WIJ" en de... 
Vorige week pakten de kranten 

van de VUM-groep uit met een 
breedvoerig artikel over de Belgi
sche wapenhandel. Redakteur 
Mon Vanderostyne interviewde 
in dit verband SP-kamerlid Louis 
Vanvelthoven. 

Tot onze mateloze verbazing 
lazen wij in dit stuk allerlei zaken 
die reeds weken eerder gepubli
ceerd werden in WIJ. Gaande 
van de gammele doeane-kontrole 
over de gerechtelijke en parle
mentaire onderzoeken in andere 
Europese landen, de Zweeds-
Belgische konnektie en de onder
aanbesteding door Bofors aan 
PRB tot en met de kartelvorming 
SAFEX-EASSP, enz. Ook het 
noeste parlementaire werk ter
zake van Willy Kuijpers, Nelly 
Maes, Vic Anciaux, Paul Van 
Grembergen, Oswald van Oo
teghem, e.a. bleven onvermeld. 

Dat deze SP-er op geen enkel 
ogenblik verwijst naar de VU-
inspanningen en de WlJ-onthul-
lingen is nog begrijpelijk. Maar 
dat de journalist dit evenmin doet 
is — heel zacht uitgedrukt — 
merkwaardig te noemen. Tenzij 
Vanderostyne niet op de hoogte 
is van de VU-standpunten en -
akties, wat geenszins voor hem 
zou pleiten... 

En daar bleef niet bij... 

...„grote" 
media 

In onze editie van vorige week 
donderdag drukten wij Immers, 
dankzij de medewerking van 
Willy Kuijpers, de kaart af met 
de nieuwste TGV-plannen. 

De BRT-televisie werd van 
deze primeur op de hoogte ge
bracht, kwam deze kaart filmen, 
nam een interview af met Kuij

pers... maar zweeg daarover in 
het journaal. „Omdat het geen 
nieuwe kaart betrof, vermits De 
Croo dit reeds eerder voorgesteld 
had", deelde de nieuwsdienst 
mee aan de VU-perschef. Wat 
naderhand onjuist bleek te zijn. 

Pas op een perskonferentie 
donderdagnamiddag over de 
DHL-ekspresdienst van Zaven-
tem sprak De Croo, verontrust 
door de WIJ-publikatie, over dit 
plan. 's Anderendaags (vrijdag) 
was dit groot nieuws voor radio 
en televisie en zaterdag pakten 
de kranten uit met dit plan. 

Toen de BRT-radio daarop ge
wezen werd, nl. dat deze kaart 
als primeur reeds daags voordien 
in WIJ verschenen was, rea
geerde Daniël Buyie met een ge
makkelijk „Sorry". Zelfs de vrij
dagse reaktie van het VU-
bestuur, waarin dit TGV-plan af
gewezen werd en waarin nadruk
kelijk gezegd werd dat de ver
keersminister zijn nieuwste plan 
had toegelicht „duidelijk als reac
tie op de publicatie in het week
blad „WIJ", werd niet of ver
draaid weergegeven. 

Nog 
drie weken... 

...en het is zover. Dan is het 
immers 12 april en die datum 
staat voor de grootse natio
nale VU-meeting in de Brus
selse Magdalenazaal. 

Alle VU-bestuursieden wor
den er verwacht. Verschil
lende afdelings- en arrondis-
sementsbesturen zijn druk in 
de weer met de organisatie 
van het vervoer naar de 
hoofdstad. 

Hier in het huis is men 
koortsig bezig de laatste 
schikkingen te treffen voor hef 
programma van die spette
rende namiddag Volgende 
week verneemt U daar meer 
over. Nu reeds verklappen wij 
U dat niemand minder dan Jo-
han Verminnen ook van de 
partij zal zijn... 
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Regeringsverklaring over de begrotingsl(ontrole 

Geen tweede adem 
voor Martens! 

Na wekenlang onderhandelen met vijf superministers werd een akkoord 
gesloten over de wijze waarop het vooropgezet begrotingstekort van 8 % van het 
BNP op papier zou gerealizeerd worden. Op papier omdat de voorgestelde 
besparingen meer vragen oproepen dan antwoorden geven, omdat eens te meer 
schijnoperaties worden voorgesteld en omdat de bijgevraagde kredieten voor 
een bedrag van 20 miljard worden afgedaan als gevonden door interne verschui
vingen. Na 18 maanden onder het regime van voorlopige twaalfden te hebben 
„gewerkt" voorwaar geen opbeurend vooruitzicht. 

D E regering heeft bij deze 
budgetl<ontrole haar uit
gangspunten herzien en 

aangepast. Waar bij het indienen 
van de begroting een stijging van 
het BNP met 3,9 % werd voor
zien wordt deze stijging terugge
bracht tot 3,5 %. Fundamenteel 
heeft dit cijfer wel belang voor de 
berekening van de fiskale in
komsten maar het verandert niets 
wezenlijks aan de algemene po
litiek. 

Technisch kan men ook het cij
fer van 3,5 % in twijfel trekken 
omdat volgens de recente prog
nose van het planbureau de eko-
nomische groei in 1987 slechts 
0,9 % zal bedragen. Wanneer de 
regering schat dat de ont
vangsten 7,7 miljard lager zullen 
liggen is dit een vrijblijvende ra
ming waarvan de juistheid zal 
blijken tegen het einde van het 
jaar. De toegestane meeruitga
ven bedragen 14,8 miljard zodat 
in totaal 22,5 miljard moest ge
vonden worden om het over
heidstekort op 8 % van het BNP 
te handhaven. Wekenlang onder
handelen leeft 20,6 miljard 
nieuwe besparingen opgeleverd. 

Ongeloofwaardig 
Wanneer het de bedoeling was 

ten overstaan van de buitenwe
reld te tonen dat de basisopties 
van de regering gehandhaagd 
blijven dan had de regering wel 
wat meer aandacht mogen 
schenken aan de geloofwaardig
heid van de getroffen maatrege
len. Want wanneer een groot 
aantal zogenaamde besparingen 
enkel verschuivingen zijn zoals 
de uitgaven voor buroticamate-
riaal, de verschuiving van de zo
genaamde meeropbrengsten uit 
het tewerkstellingsfonds naar de 
begroting van arbeid en te
werkstelling waardoor een schijn-
besparing van 4 miljard zou ge
realiseerd worden. 

Dit bedrag werd door de bevol
king ingeleverd via indeksinleve-
nng. Het is dan ook nogal kras op 
deze wijze dergelijk bedrag als 
besparing aan te duiden. 

De geraamde opbrengst van 2 
miljard door de verkoop van gou
den en zilveren ECU's is noch 
mm, noch meer een omzetting 
van een deel van de goudvoor
raad om het lopend tekort te dek
ken. Toen enkele jaren geleden 
doo sommigen werd voorgesteld 
de waarde van de goudvoorraad 
te bepalen op zijn reële waarde 
werden deze als onverantwoor-
delijken bestempeld. De regering 
gaat nu zelfs een stap verder en 
verkoopt delen van het staatspa-
trimonium om tot een vooropge
zet begrotingstekort te komen. 

De realisatie van 2 miljard uit 
de verkoop van de staatsaande-
len in Distrigaz doet evenzeer 
veel wenkbrauwen fronsen. Het 
is zeer de vraag of iemand deze 
aandelen wenst te kopen en zo ja 
tegen welke prijs. Velen twijfelen 
met reden aan de realisatie van 
deze twee miljard. 

Een lachwekkend besparings
voorbeeld dat het gebrek aan in
spiratie duidelijk aantoont is de 
vermindering van 1,5 miljard van 
de huurlasten van de administra
tieve diensten door een aange
past bouwprogramma. Alsof men 
deze gebouwen dan niet moet af
betalen, alsof men van vandaag 
op morgen bestaande huurover
eenkomsten kan opzeggen. 

Onderwijs 
Dagenlang heeft de pers bol 

gestaan van de noodzakelijke bij
kredieten voor het franstalig on
derwijs van 4,9 miljard. Minister 
Damseaux moest zelfs opstap
pen naar aanleiding van deze bij
kredieten. In het regeringsdoku-
ment, noch in de verklaring van 
de eerste minister wordt hierover 
nog gesproken. Geen enkel pro
test vanwege de Vlaamse meer

derheidspartijen. Niemand is zo 
goedgelovig aan te nemen dat de 
nieuwe minister na een week 
reeds dit tekort zou weggetoverd 
hebben. 

Wel wordt vastgelegd dat de 
organieke normen moeten aan
gepast worden aan de budget
taire. In sommige instellingen zou 
het verschil tussen de verant
woorde lonen en de effektief be
taalde lonen oplopen tot 18 %. 
Om hieraan te verhelpen worden 
de detacheringen gevoelig be
perkt en de reaffektaties zullen 
sneller en vollediger worden 
doorgevoerd. Om deze maatre
gel te begrijpen moet men weten 
dat het voor de ministers van On
derwijs goedkoper kan zijn tijde
lijke leerkrachten te benoemen 
dan een leerkracht die op dispo-
nibiliteit werd gesteld te reaffek-
teren. Dit heeft te maken met de 
budgetposten waarop de diverse 
betalingen gebeuren en heeft 
niet met beleid te maken. 

Tenslotte zullen de wer
kingstoelagen die bevroren wa
ren op het niveau van 1985 met 2 
% verminderd worden behalve 
voor het basis- en biezonder on
derwijs 

Om de schijn te redden 

Meer hart? 
Om de schijn te redden en tegemoet te komen 

aan het ACV en de PSC werden enkele sociale 
maatregelen genomen die niet veel meer zijn dan 
mooipraterijf Oordeelt U zeif maar! 

IN het St Armaptan werden 
de vergoedmgön voor tn-
valteden zonder gezms-

last vertninderd van 802 tot 
702 ff. per dag. Men heeft 
de^e vörgoe<img nu opnieuw 
herzien en op 740 fr per dag 
gebracht 

Verder worden de Kinderbij
slagen voor rectithebbende 
werkloze of invalide met 400 
fr, per maand opgetrokken 
voor het eerste kmd en met 
150 fr voor het tweede 

Ongelooflijk! 
De hoogst onrechtvaardige 

rpaatrege! wöé enkele maan
den geleder» Ingevoerd iniake 
de 10 % voorheffing op de 
werMoosheidövergoeding zal 

voor sommige gevallen met 
worden toegepast. 

Tenslotte luWBn de penstoe-
neri van de zelfstandigen zo
danig worden aangepast dat 
ze tenminste even hoog zijn 
ais het mtntmum inkomen Na 
een ganse loopbaan bijdragen 
te hebben betaald krijgt men 
recht op een minimuminko
men Ongelooflijk, maar waar! 

Toegegeven, dat zijn verbe
teringen, maar hel is bescha
mend ten overstaan van de 
gunsten die de inkomsten uit 
kapitaal var» deze regering 
reeds hebben genoten. Te
genover deze kleine sociale 
toegevingen staat de toezeg
ging tot uitverkoop van de 
overheidsbedrijven waarover 
de lezer elders m ons blad 
meer informatie vindt. 

Premier Martens verlaat de tri
bune; (voorlopig) niet om naar de 
koning te gaan. Maar na zijn zo
veelste verklaring over de zoveel
ste bijsturing van het gevoerde 
„beleid". 

De nieuwe besparingen treffen 
wél de individuen, niet de mactiti-
ge en geldverslindende zuilen. 

En de werk
gelegenheid? 

Hierover is de regering eens te 
meer uiterst vaag en beperkt ze 
zich tot het verwijzen naar de kol-
lektieve arbeidsovereenkomsten 
en belooft een evaluatie van de 
situatie in april-mei. Martens 
voegt hieraan toe: indien no
dig zullen de eerder genomen 
maatregelen uitgebreid worden". 

Als konklusie selde Martens 
dat de regeringspolitiek wordt 
voortgezet en dat de verbintenis
sen van de regeringsverklaring 
zullen worden uitgevoerd omdat 
de toekomst van de komende ge
neratie op het spel staat! 

Cynischer kan moeilijk voor 
een regering die ér voor gezorgd 
heeft dat de fiskale druk de 
hoogste is geworden van de we
reld, de werkloosheidsgraadheeft 
laten oplopen tot een van de 
hoogste in Europa en die de over
heidsschuld en de rentelasten 
heeft laten oplopen tot veruit de 
hoogste in Europa. 

De ganse show rond deze be-
grotingskontrole en bijhorende 
regeringsverklaring heeft eens te 
meer blijk gegeven van de boek-
houdersmentaliteit van deze re
gering. Van enige beleidsvisie of 
enig toekomstprojekt is er geen 
sprake. De boekhouders doen 
verder. Op beleidsmensen zullen 
we nog wat moeten wachten. 
Martens is dan ook geen tweede 
adem gegund. 

Het IS hoog tijd dat ons volk an
dere perspektieven worden gebo
den, dit kan door een dinamische 
aanpak binnen een ruimere auto
nomie van de gemeenschappen. 

André Geens 

"^ ZEG HET... 
U J • 

w«i 
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Dr Vanons, onder-
zoeksdirekteur van het 
Amerikaans ekonomisch 
onderzoeksburo Plan Econ, 
stelt dat de gepubliceerde 
groeicijfers van de Sovjet-
russisciie ekonomie leu-
genaclitig is. 

De administratie van Gor-
batsjov heeft vrij hoge 
groeicijfers gepubliceerd 
voor 1985 en '86: namelijk 
3,5 %, respektievelijk 4,1 
%. Dr. Vanons schat de 
werkelijke groei op 1,1 % 
voor '85 en 1,4 % voor '86. 

|sW Dr. Vanons beweert dat 
P"" de gepubliceerde cijfers 
W^ werden gemanipuleerd om 
^ ^ zodoende het positief 
' ^ imago van Gorbatsjov in de 
^ ^ verf te zetten. 

^...MET CIJFERS 
y y 
L|J| 

^^ f f i ïK 

• In een centraal ge
leid ekonomie zoals deze 
van de Sovjetunie kan men 
het groeicijfer op vrij uit
eenlopende manieren bere
kenen. Bijgevolg is de 
ruimte om cijfers te mani
puleren groter dan in een 
vrije ekonomie zoals de 
Westeuropese. Om een 
centraal geleide ekonomie 
met een vrije ekonomie te 
vergelijken is het dus signi-
fikanter de evolutie te vol
gen dan de niveaus te ver
gelijken. 

Het blijft de vraag in 
welke mate het vernieuwde 
Sovjetrussisch beleid zijn 
reputatie op het spel heeft 
willen zetten door gemani
puleerde cijfers te publice
ren. Westerse waarnemers 
hebben geen ,,hints" in de 
Russische pers en in de re
deneringen van het Polit
buro opgemerkt die op cij-
fervervalsing wijzen. 

Uiteraard zijn overdrij
ving op het vlak van in
vesteringen, kleinhandels-
omzet... en andere politiek 
geladen grootheden niet uit 
te sluiten. 

u BIG BANG 
• De automatisatie 

_ _ van het beurswezen is een 
t ü van de vele belangrijke om-
m^ wentelingen in de finan-
I s ^ ciële wereld. De „Big 
1"™ Bang" op de Londense 
^^ beurs is daar het meest tot 
^ C de verbeelding sprekende 
^ 4 voorbeeld van. 

Ud De „Big Bang" houdt in 
• » * dat de effektenverhande-
%sf% ling niet meer via de wissel-
^ C agenten moet plaatsvin

den, aangezien de orders 
nu via moderne kommuni-
katietechnieken kunnen ge
plaatst worden. Dit komt er 
dus op neer dat de wissel-
agenten niet meer op de 
beursvloer moeten staan 
schreeuwen om hun orders 
geplaatst te krijgen: de ver
handeling wordt nu op het 
klavier in hun kantoor door

gegeven. 
Deze recente vernieu

wing lijkt te slagen. Nu 
reeds werden 85 % van de 
orders telefonisch afgeslo
ten. De vloer van de Lon-
dendse „Stock Exchange" 
ligt er dan ook eerder verla
ten bij. 

Is&é 
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Fraktievoorzitter Hugo Coveliers: 

„Weet dat 
St.-Eufrasie aanbeden 
wordt tegen blindheid" 

Waarom naar andere woorden zoeken ? Citeren we eenvoudig liet verslag van 
Manu Ruys over tiet vluclitelingendebat in ,,De Standaard" van zaterdag jongst
leden. 

,, Veruit de beste toespraak kwam van Hugo Coveliers, die uitgegroeid is tot 
een van de beste parlementairen van het ogenblik. 

Onverstoorbaar, welsprekend, met een stevige dossierkennis gewapend, be
heerst de leider van de VU-Kamerfraktie het debat, daarbij goed gediend door 
zijn Rubensiaanse allures." 

ET Hugo Coveliers heeft 
de kamerfraktie van de 
VU inderdaad een 

pracht van een aanwinst. Iemand 
die er bovendien in geslaagd is, 
zich op korte termijn op te wer
pen tot een écht voorzitter. Dit 
bleek tijdens het debat over de 
jongste regeerverklaring. 

Samen met de Antwerpenaar 
hebben zich overigens ook an
dere nieuwkomers — vermelden 
we slechts Johan Sauwens en 
André Geens — opgeworpen tot 
het kruim van het Parlement. 

Zonder weerga 
Zonder enige twijfel behoren 

de beide VU-frakties momenteel 
tot de beste van het halfrond. In 
de Senaat was dit reeds lang ge
weten. De groep van Paul Van 
Grembergen kent in de Hoge 
Vergadering zijn weerga niet. 

Maar ook in de Kamer zijn er 
weinig andere formaties die een 
dergelijke aktiviteit, kwantitatief 
en kwalitatief, aan de dag leggen. 
Dat de^VU-groep bloedloos zou 
zijn, zoals dezelfde Manu Ruys 
aanstipte, klinkt ongeloofwaar
dig. Zelfs een objektief waarne
mer moet dit toegeven wanneer 
hij even blikt naar de zoveel talrij
kere CVP-fraktie. En dan zwijgen 
we nog over de totaal afwezige li
beralen. 

De inzichten van de VU met 
betrekking tot de politieke vluch
telingen en het wetsontwerp van 
Justitieminister Gol kwamen hier 
reeds uitgebreid aan bod. De ja-
stem van de fraktie stoelt voorna
melijk op de noodzaak, een vol
waardig asielrecht te vrijwaren. 
Iedereen moet het recht hebben 
zijn politieke overtuiging te bele

ven. Kan dit niet in het geboorte
land, dan moet de betrokkene het 
recht hebben bij een andere 
volksgemeenschap te verblijven. 

Vanuit deze vaststelling pleitte 
Hugo Coveliers voor een strikte 
scheiding van politieke en ekono-

mische vluchtelingen. Deze 
laatste moeten in eerste instantie 
langs ontwikkelingssamenwer
king worden opgevangen. 

Dat het ontwerp van de rege
ring enige tekortkomingen ver
toont, verheelde de fraktievoorzit

ter niet. Maar globaal bekeken 
komt het zonder enige twijfel te
gemoet aan een aantal noodwen-
digheden: kortere procedure, 
waarborg van rechtsbijstand, eer
biediging van de rechten van de 
verdediging enz. Een goedkeu
ring vond de VU-woordvoerder 
en met hem de gehele fraktie, 
dan ook geoorloofd. 

Sint-Eufrasie 
Welgeteld dertien minuten 

duurde de regeerverklaring van 
Eerste minister Martens. Een zo 
nietszeggend geheel dat men 
zich samen met Coveliers moet 
afvragen wat er allemaal niet in
staat. 

Vandaag zal het debat in de 
Kamer beëindigd zijn. De Senaat 

De Croo „omtrappen" 
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Hugo Coveliers, ,,onverstoor
baar, welsprekend, met een ste
vige dossierkennis gewapend... 
gediend door zijn Rubensiaanse 
allures". 

doet het huiswerk nog eens over. 
Maar over de afloop bestaat geen 
twijfel: meerderheid tegen min
derheid kan Martens weer een 
tijdje verder. 

Het is tekenend hoe deze rege
ring er telkens weer in slaagt, 
zich niets-doend stapje per stapje 
in leven te houden. Alle dossiers 
worden netjes vooruit gescho
ven. Met Happart is men daar 
zelfs vier jaar lang in geslaagd. 
Met het onderwijs is men al de
zelfde weg op. Damseaux moest 
er wel zijn hachje bij inschieten, 
maar ten gronde bleef alles bij 
het oude. Schamper merkte Co
veliers op: „Dit plannetje krijgt 
ook al een heiligennaam, nl. Sint-
Eufrasie. Weet dat deze heilige 
aanbeden wordt tegen 
blindheid". 

Wat deze regering doet, is be
loven. Een hervorming van de so
ciale zekerheid zodat iedereen 
een gewaarborgd inkomen kan 
genieten. Ondertussen leven 
meer dan 700.000 gezinnen on
der de armoedegrens. Een 
gesprek over de staatshervor
ming. Ondertussen wordt de 
schrale oogst van 1980 dag na 
dag teruggedraaid. 

,,ln mijn jeugdperiode 
koesterde ik veel verwachtingen 
omtrent de huidige premier. Ik 
moet evenwel vaststellen dat de 
heer Martens geopteerd heeft 
voor de Belgische macht. Dit is 
zijn goed recht, maar dat hij dan 
ophoudt te doen alsof hij de 
Vlaamse problematiek met zijn 
konsekwenties op alle terreinen 
welgezind is." 
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SENAAT 
Reeds in 1984... 

Kamer en Senaat hielden op dinsdag van vorige 
wee/c een rouwhulde voor de slachtoffers van de 
scheepsramp te Zeebrugge. 

Maar zoals te verwachten viel volgden een paar 
dagen later de vele vragen en bedenkingen bij de 
omstandigheden waarin de Herald of Free Enterpri
se gezonken is. 

DE Kamer deed dit als eer
ste, in een openbare kom
missievergadering. Het 

bleef nog bij een eindeloze reeks 
van vragen. De vragen die gere
zen waren bij elkeen die het dra
ma van uur tot uur had gevolgd. 
Johan Sauwens zette ze op een 
rijtje: wat met de open poort, de 
maneuvers van het schip, de kon-

ceptie van ro-ro-schepen, de vei
ligheid, de personeelsbezetting, 
de aanwezigheid van gevaarlijke 
stoffen enz. 

Twee dagen later deed de Se
naat het debat over. De vragen 
ruimden de plaats voor kritische 
bedenkingen. Zo venwees Guido 
Van In naar een resolutie van 
eind 1984, van de hand van zijn 

kollega Oswald Van Ooteghem. 
Hierin werd gewezen op de risi-
ko's bij gevaarlijke zeetranspor
ten en op de noodzaak de kontro-
le op de verscheping van gevaar
lijke goederen te verscherpen. De 
resolutie werd weggestemd. 

Bij de toelichting ervan had de 
Gentse VU-senator overigens ge
wezen op de gebreken van ro-ro-
schepen en op het gevaar dat 
toxische stoffen samen met pas
sagiers worden vervoerd. Hele 
stukken uit zijn interpellatie van 
toen — de aanleiding was de 
ramp met de Mont Louis — kon 
hij zo hernemen. Samen met Van 
In kan slechts gehoopt, dat nu wel 
wordt geluisterd naar waarschu
wende taal. ,,Het zou van respekt 
getuigen voor diegenen die eind 
vorige week in de romp van de 
Herald of Free Enterprise het le
ven hebben gelaten, wanneer we 
uit dit drama de nodige lessen 
trokken." 

KIMER 
Europa ver 
van mijn bed 

Slechts zelden handelt het Parlement over Euro
pese aangelegenheden. Vorige week was dit toeval
lig zo, maar dan bleek hoe povertjes de belangstel
ling wel is. 

TWEE resoluties stonden op 
de agenda. De eerste over 
de gebrekkige aanwen

ding van de struktuurfondsen van 
Europa door België. De tweede 
over de niet-toepassing van het 
Europees recht. 

Naast rapporteur Van l\/liert en 
minister Tindemans kwamen 
slechts de liberaal Beysen, mevr. 
Spaak van het FDF en Frans 
Baert aan het woord. Het zal dan 
toch waar zijn dat zelfs Europa 
een ,,ver van mijn bed show" is. 

In ieder geval bleek nog maar 

eens de degelijke dossierkennis 
en het politiek inzicht van de ge
wezen VU-fraktievoorzitter. Hul
de waar het kan. Maar evenzeer 
krachtig en gefundeerd er tegen
in waar het moet. 

Dat België bvb. schromelijk 
achterblijft bij het putten uit het 
Fonds voor Regionale Ontwikke
ling en het Sociaal Fonds is een 
element. Tweede element is 
evenwel, dat binnen deze tekort
koming Vlaanderen met een aan
deel van zo'n 40 % ergerlijk bena-

I deeld wordt. „Tussen de reg/ona-

le en Europese instanties moet 
een soepele samenwerking zijn. 
De gewesten moeten meer finan
ciële armslag krijgen, zodat zij 
ook Europees een belangrijke rol 
kunnen spelen." 

Het verslag bij de tweede reso
lutie, van de hand van Euro-
PVV'er De Gucht, vond heel wat 
minder genade in de ogen van 
Baert. België is inderdaad koplo
per inzake schendingen van Eu
ropees recht. Zowel de centrale 
als gewestelijke instanties blijven 
In gebreke. Maar waar de liberaal 
het heeft over de verhoudingen 
tussen het Europees recht en 
onze staatsstrukturen, slaat hij de 
bal volledig mis. „Het gaat niet op 
de schrale gewestvorming te her
leiden tot een territoriale decen
tralisatie... onder het mom van 
Europese verplichtingen." 

De gewestelijke realiteit zoals 
grondwettelijk vastgelegd, dient 
erkend. In de louter gemeen
schapsaangelegenheden kan de 
staat geen verdragen meer slui
ten, en bij gewestelijke aangele
genheden moeten de gewesten 
betrokken worden. 

PARLEiyiENfAIRE 

SRK>KKE1S 
I N de Kamer stonden vorige week 

de politieke vluchtelingen cen
traal. De positieve houding van de 
VU-fraktie werd magistraal verwoord 
door voorzitter Hugo Coveliers. 

UITGEBREIDER relaas vindt u ook 
over de al even degelijke tus

senkomst van Frans Baert bij de reso
luties met betrekking tot de Europese 
Gemeenschap: de toepassing van 
het Europees recht en het gebruik van 
de struktuurfondsen. 

I N de openbare kommissie van 
Infrastruktuur verwoordde Jo

han Sauwens treffend de onzindelijk
heid waarmede minister De Croo het 

TGV-dossier aanpakt. Eveneens uitte 
hij zijn bezorgdheid naar aanleiding 
van het drama met de Herald of Pree 
Enterprise. 

D IT drama kwam ook in de Senaat 
ter sprake. Hier herinnerden 

Guido Van In en Oswald Van Oote
ghem aan de waarschuwing die hun 
fraktie reeds m 1984 had laten horen 
naar aanleiding van de ramp met de 
Mont Louis. 

VERDER bekrachtigden de senato
ren een aantal koninklijke be

sluiten die in uitvoering van de vol
machten werden getroffen. Guido 
Van In stelde vast „dat de witte

broodsmaanden die de regering wou 
benutten om via bijzondere machten-
besluiten het einde van de tunnel te 
bereiken, enkel hebben qeleerd hoe 
donker de situatie wel is." 

TOT slot dient de interpellatie van 
Daan Vervaet vermeld over de 

gevolgen van het onderwijsbespa-
ringsplan in Vlaanderen. Krachtig 
pleitte hij voor de noodzakelijk federa
lisering van het ondenvijs. Maar para
fraserend op het antwoord dat een 
filosoof gaf aan de keizer die hem 
vroeg wat hij moest doen, zei hij aan 
minister Coens: „Gaat u wat opzij, u 
staat in mijn weg." De weg van de 
federalisering. 

Pecq-Armentières: 

CVP en P W 
zwichten! 

Noch verkeerstechnisch noch sociaal-ekonomisch 
kan de autoweg Pecq-Armentières worden verant
woord. En dus grijpt Wallonië naar het wapen van de 
chantage om de weg toch af te dwingen. 

VELE jaren reeds dromen de 
franstalige Komenaars 
van een ,,corridor" naar 

Wallonië. Grootse plannen zagen 
het licht en op het gewestplan 
werd een heuse autoweg uitgete
kend. Dwars door Vlaanderen, 
maar zonder in- of uitritten. Kwes
tie van zo snel mogelijk Wallonië-
waarts te kunnen zonder hinder 
van Vlaamse weggebruikers. 

De overbodigheid van de ver
binding bleek overduidelijk in 
1972. Openbare Werken advi
seerde toen negatief bij een aan
vraag om verkeerslichten te 
plaatsen aan een kruispunt op 
deze verkeersas. Het weinige ver
keer rechtvaardigde de kosten 
niet. De toestand bleef sedertdien 
ongewijzigd. Meer zelfs, door de 
verdere uitbouw van de autowe-
geninfrastruktuur (A 19, A 17 en E 
3) werd een nagenoeg identieke 
verbinding gerealiseerd. 

Toch wilden de Walen hun ei
gen taal-prestigeweg. En gezien 
dit niet kon geargumenteerd met 
technische of ekonomische argu
menten, begaven ze zich op de 
weg van de chantage. 

Zo werd Pecq-Armentières in 
1980 gekoppeld aan het voortbe
staan van de Vlaamse school in 
Komen. Krachtig Vlaams verzet 
verijdelde deze koehandel. 

Wanneer de Vlaamse regering 
in 1983 besliste het tracé van de 
autowég op de gewestplannen te 
schrappen, kwam al snel het 
Waals antwoord: een veto tegen 
de afwerking van de A17. Deze is 
voor Vlaanderen erg belangrijk. 
De chantage deed een deel van 
de Westvlaamse ondernemers 
door de knieën gaan. Het met-
openstellen van de A 17 zou hen 
al te veel schade berokkenen en 
dus moet Pecq-Armentières er 
komen. 

Michiel Capoen: ,, l^ ' 
den hun eigen taal-prestigeweg. 
CVP en PVV gingen door de 
knieën! 

Op 25 februari 1987 besloot 
dan de Vlaamse regering de be
zwaren van 1983 te laten varen. 
Plots was de weg niet langer 
overbodig, noch schadelijk voor 
landbouw of leefomgeving. CVP 
en PVV gingen door de knieën 
voor de Waalse chantage 1 

Dit besluit is onaanvaardbaar. 
Niet enkel omwille van de geken
de argumenten. Ook omdat het in 
deze periode van inleveringen en 
besparingen onverantwoord is, 
een luxeweg van om en bij het 
half miljard aan te leggen. 

Een en ander doet vragen rij
zen over de federale loyauteit van 
Wallonië, over de zogenaamde 
solidariteit die Vlaanderen wordt 
voorgehouden om het verder sa
menleven van de twee gemeen
schappen in dit land mogelijk te 
maken. 

Michiel Capoen, 
Senator 

tittktttt 

19 MAART 1987 



Friesland eist een rechtvaardig landbouwbeleid 

„Werklozen moeten bereid 
zijn te verliuizen" 

LEEUWARDEN — De Nederlandse boeren, en 
Friesland voorop zijn woedend op landbouwminister 
Gerrit Braks. In tegenstelling tot zijn Duitse kollega 
Kiechie biedt hij de veehouders geen enkele finan
ciële kompensatie voor de forse prijs- en inkomens
dalingen in de zuivel. 

CDA-Minister Braks was 
zich dit blijkbaar maar al 
te goed bewust, want een 

daags na het akkoord geplande 
bijeenkomst met Friese boeren 
werd op het allerlaatste moment 
afgezegd... 

De landbouwproblemen zijn 
oud en vormen niet alleen de fi
nanciële molensteen om de nek 
van de Europese gemeenschap, 
maar dreigen tevens de eenzij
dige ontwikkelde ekonomie van 
Friesland een enorme oplawaai 
te geven.,,Daar produceren waar 
dat het beste en het goedkoopste 
kan", was in de jaren '70 de land-
bouwslogan in de Europese ge
meenschap. Het leidde in Fries
land tot een agrarische revolutie. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte 
steeg in 20 jaar van 20 tot 75 
koeien en de veehouders 
moesten verplicht overschakelen 
van de kleinschalige melkbussen 

op de grootschalige melktank. De 
razendsnelle ontwikkelingen wa
ren mogelijk door de groeiende 
markt en de hoge EG-subsidies. 

Verhuizen 
Nu armere EG-landen als Ier

land en Spanje ook een recht
vaardig deel van de landbouw-
koek eisen en de ekonomie is in
gestort loopt de zaak pas goed 
spaak. Het volledig in zuivel 
gespecialiseerde Friesland is vol
gens deskundigen technisch de 
best ontwikkelde landbouwregio 
ter wereld, maar kan daar niet 
van profiteren. De grotere bedrij
ven zitten op zwart zaad door de 
investeringen en de kleinere boe
ren, die uiteraard niet verant
woordelijk zijn voor de overpro-
duktie, worden onder druk gezet 
om op te houden. Juist nu het no-
nonsense kabinet van CDA-
minister Ruud Lubbers de regio

nale steun terugschroeft tot bijna 
niets is het leed niet te overzien. 
Hoogwaardige zuivelfabrieken 
moeten sluiten, voor veel jonge

ren is er geen werk en geen alter
natief. De nieuwe minister van 
Sociale Zaken De Graaf (óók 
CDA) denkt daar anders over. 

,, Werklozen moeten ten allen tijd 
bereid zijn om voor een baan 
(naar Holland) te verhuizen", 
stelt hij. 

De Brabantse boerenzoon 
Braks deed een schepje bovenop 
de Friese problemen door te ei
sen dat de overproduktie aan 
mest in het veel rijkere zuiden 
door alle regio's worden opgesla
gen en betaald. 

Den Haag heeft zelden duide
lijker gemaakt van het voor Fries
land over heeft... 

(OPF) 

In de jaren '70 zette men de Friese landbouwers aan grootschalig uit te breiden. Nu orakelt Den Haag dat 
de werklozen bereid moeten zijn naar Holland te verhuizen voor een baan... 

Ookalsugeen 
klant bentyhebt u 
in 20 minuten uw 
lening op zak. 

Geef toe dat het snel gaat. Zeer snel. Dat 
komt omdat het Gemeentekrediet alle poespas 
achterwege laat. Er worden u maar enkele 
gegevens gevraagd, in een ontspannen gesprek, 
ver van hinderlijke ogen en oren. Minder dan 
20 minuten later ligt uw geld op tafel.Klant of 
geen klant, dat maakt geen verschil. 

En zo verrast als u bent door het gezellige 
onthaal, zo verrast zult u opkijken van het 

PERSOONLIJKE LENING -Tarief van toepassing op 1/3/871 

U 
leent 

101.000 
151.000 
226.(X)0 
301,000 

Termijn 
m 

maanden 

30 
36 
42 
48 

Maandelijkse afbetalingen 

tegen de wettelijk 
toegelaten rentevoet 

5.417 
7.166 
8.618 

tegen 
onze 

rentevoet 

3.912 
5.009 
6.601 
7.896 

U w 
totale 
winst 

8.760 
14.688 
23.730 
34.656 

tarief Wie leent bij het Gemeentekrediet komt 
er goedkoop van af Kijk op de tabel, in een oog
opslag ziet u hoe voordelig onze rentevoet is. 

Kom eens langs in een agentschap van het 
Gemeentekrediet en ontdek hoe simpel het is 
om veel geld te besparen. 

O De adressen van de agentschappen van het Gemeentekrediet 
vindt u in de Gouden Gids onder de rubriek "Banken." 

^ Gemeentekrediet 
^>K/ de bank op z'n best 
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Kempische Steenkoolmijnen: 

Voorstel Gheyselinck 
drukt 
op Vlaamse welvaart 

De Limburgse mijnwerkers roeren zich. Afgelopen 
weken tiebben zij op honderd—en—één plaatsen 
prikakties gevoerd. Zaterdag trokken ze met zo'n 
vierduizend door het bedreigde Maasland. Het be
kwam hen goed. Bij de man in de straat groeit de 
solidariteit voor hun lot. Het ongemak als gevolg van 
de akties nam hij of zij er gelaten bij. 

INDER steun vinden zij bij 
hun nieuwe baas. Thyie 
Gheyselinck. Hij wijkt 

geen duimbreed af van de marge 
die de regering hem gegeven 
heeft. 

De Gheyselinck 
strategie... 

De mijnwerkers hebben 28 mil
jard de tijd om hun lot te aanvaar
den, stelt hij. Vrij vertaald bete
kent dit lot het aannemen van een 
ridikuul lage oprotpremie en het 
vernietigen van hun eigen werk
zekerheid. Mooie keuze! Gheyse
linck blijft erbij dat het verzet 
tegen zijn voorstellen malfide en 
zinloos is. De kleine groepjes agi
tatoren, zoals hij ze noemt, be
moeilijken alleen maar het pro
ces. Net als de politici notabene 
want die zoeken alleen maar het 
eigen gewin, aldus de KS-baas. 

Het mag verwonderlijk lijken 
dat het net de vertegenwoordi
gers van die zogenaamde kleine 
groepjes zijn die op dit ogenblik 
de politici aanvallen. Veralgeme
ningen als alle politieke partijen 
hebben Limburg verwaarloosd 
zijn daarbij niet uit de lucht gegre
pen. Toch enkele bedenkingen 
hierbij. 

Eerst en vooral zijn die kleine 
groepjes nu ook weer niet zo klein 
als Gheyselinck mag beweren. 
Het is onze vaste overtuiging dat 
zij kunnen rekenen op de, voorlo
pig, passieve steun van KS-werk-
nemers, de Limburgers en de 
solidaire Vlaming die genoeg 
heeft van de uitzichtloze buik-
riempolltiek van Martens-Verhof-
stadt. Het zal in belangrijke mate 
van hun leiders afhangen of zij 
die solidariteit kunnen ombuiten 
naar een aktieve steun voor de 
mijnwerkersstrijd. Dan wel of zij 
de bevolking afschrikken door 
een perspektiefloze strijd te voe
ren of zelfs de chaos te prediken. 
De bevolking, en meer bepaald 
de belastingbetalende bevolking, 
zal slechts dan bereid zijn om 
imburg en de mijnwerkers finan
cieel bij te springen als dit per-
spektief nadrukkelijk aanwezig is. 
Gheyselinck weet dit en maakt 
hier handig van gebruik. 

Bewijze daarvan zijn gegoo
chel met de honderd miljard die 
hij de mijnwerkers zogezegd 
kado doet. En waartegenover 
geen enkel ekonomisch nut staat, 
voegt hij er fijntjes aan toe. Hier 
loopt zijn pleidooi echter mank. 
Gheyselinck zwijgt immers in alle 
talen over het feit dat de kost van 
de Kempische Steenkoolmijnen, 
zoals die wordt weergegeven in 
de eksploitatieverliezen eigenlijk 
de brutokostprijs voor de over
heid weergeeft. 

...en de rekening 
In termen van inkomsten en 

uitgaven van overheid is het voor-
stel-Gheyselinck een slecht voor
stel. In het kader geven we de 
begrotingsrekening voor het vol
gende decennium, de periode 
waarover het voorstel strekt. 

Als het voorstel wordt uitge
voerd, en er voltrekt zich geen 
klein mirakel waardoor er van 
vandaag op morgen minstens 
8.000 nieuwe arbeidsplaatsen 
zouden worden geschapen, kost 
dit de gemeenschap handen vol 
geld. 

Meteen wordt duidelijk dat het 
voorstel-Gheyselinck niet de enig 
mogelijke weg is om een oplos
sing voor het mijnvraagstuk uit te 
dokteren. Integendeel, het voor
stel op zich is niet alleen anti
sociaal, het is ook ekonomisch 
waardeloos. Door het sluiten van 
de steenkoolmijnen in een regio 
die zo sterk afhankelijk is van 
deze sektor (13,5% van de totale 
Limburse mannelijke werkgele
genheid in loondienst), wordt de 

bodem uit de ekonomische struk-
tuur geslagen. Eenzelfde les le
ren ons de Nederlandse mijnslui-
tingen. Daar zal het zowat 25 jaar 
tijd en tientallen miljarden in be
slag nemen om de ekonomie in 
de getroffen streek nieuw en 
duurzaam leven in te blazen. Mar
tens VI voorziet drie jaar en drie 
miljard voor dezelfde klus. De 
mateloze onverschilligheid die de 
regering ten overstaan van de 
problemen van Limburg toont is 
ongepast. Hetzelfde geldt voor de 
arrogantie van Gheyselinck te
genover de problematiek. Het ziet 
er niet naar uit dat deze persoon 
de nodige verantwoordelijkheids
zin kan opbrengen om als sleutel
figuur in dit proces dienst te doen. 
Beide elementen dragen er toe bij 
dat Limburg een bijzonder zware 
tijd te wachten staat. Maar even
eens dat Vlaanderen haar jongste 
en meest beloftevolle provincie 
tot een ekonomische woestijn zal 
zien verworden. En de Vlaamse 
regering de macht, noch de mid
delen heeft om hierin een kente
ring te brengen. 

IVliddelen 
en mensen 

Om in deze kwestie een oplos
sing uit te werken zijn twee gege
vens van wezenlijk belang: mid
delen en mensen. Wat de rege
ring voorziet in de enveloppe van 
28 miljard — waarvan 4,5 miljard 
voor een sociale begeleiding, 3 
voor rekonversie en de rest voor 

In de jongste mijnbetoging te Maasmechelen waren veel jongeren aanwezig. 
Ook zij hebben geen boodschap aan het plan-Gheyselinck! 

dekking van de verliezen van 
Winterslag, Waterschei en Eis
den — is totaal ontoereikend. Het 
is een druppel op een hete plaat. 
Er moet daarom meer — en aan
zienlijk meer — geld ter beschik
king van de Vlaamse regering 
worden gesteld. Rekonversie en 
ekonomische ekspansie is im
mers één van haar prioritaire be
voegdheden. 

De inzet van deze middelen 
met bestemming Limburg is de 
taak van de beleidsverantwoorde
lijken en politici. De goeverneur 
van Nederlands Limburg, dr. J. 

KS; besparen 
of betalen? 

Qh^ysefmcks opdmht voor H$ bestsat in het 
hmstruktumren vm ^e ondermming om dê ëks-

: piöMtieverti&zen m verminderen. De wastg is of dit 
o0k e&n reêt& besparing mor de overheid bete-
kern. Wfj denken vm niet, in geen gevsi itpens de 
période I0$7'199ê waarop het voorstei betrekking 
heeft. 

TÊft vsrge t̂tjklnQ zmm 
we daarom <le kosiprljs 
\tm hm voofsi©l^ttey-

; aelIncR met sluiiirvg vm <im 
mij««ii m een h^mrwktyre-

~ ring met beht^ixi van cf© vijf 
; ̂ «niirweteia na^t elkaar. 
^ We hantereïi hierbij öezelf" 

hypothesen als Gheyse-
k 

er̂ vetopp 

1S94-199 

De besjsafing <3le het voor* 
stel Ql*6y8ellr)eil< op het eersle 
zich realiseert voor «te over
heid is eoht^ p^en reèie be-
sjjarlrig. De mijnwerkers bete* 
ten Imm^ts. b^aatïnöert, sooia-
te ijijörageft, en kostert ftiots 
aan werktoosheideuttkeringef» 
terwifi ze in KS werken. 

In €ie veronderstellif\g 4ai er 

QheyseJInck Aftematlel 
tè -
40 78 
12 24 

20 

13Ö 

vermeen-
. (njiljard f 

geen nieuwe jobs m de plaats 
komen van de 8,000 óte m KS 
verloren gaan als gevolg van 
het voofstet-GheyseJinck, 
kre#ert <|it voor de overheid 
een btlkomepde kost tijdens 
date periode wan; 
26ó,G6tK) fr X S.ÓOÖ X 10 (jaar) 
» 20 mHjarc! aan uitkeringen 
512.800 fr X 8.000 x 10 (jaar) 
« 41 jnl|ard aan gederfde 
sociale lasten en ï>edft|fsvoor-
helfingen» In totaal dus 61 mii-
|ard bfikomende kosten 

Minimaal, want de inkom
stenbelasting Is hierin nog niet 
voile<tig verrekend. Met het 
v e r l l ^ ^ ^ J e * indirekte te-
v ^ ' ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e k e n d ko-
men^wlf^#ö1ivr~^É 
van om en hk 

ilhcfe'l«^^' ons h^ vdgènde' 
decennium bijgevolg minstens 
m mil|ard! 

KonkiMSie: er Is tn principe 
geld voorhanden.' 
uti de problernef,.^ 
Maar <ie politieke wlf^ 

Kremers heeft bewezen dat de 
persoonlijkheid van één man of 
vrouw op de juiste plaats hierin 
doorslaggevend kan zijn. Het valt 
te betwijfelen of de Limburgse 
provinciale overheid deze stunt 
bij ons kan herhalen. Zij heeft tot 
nu toe alleen maar bewezen bra
ve, volgzame vazallen te zijn. Van 
de Limburgse CVP-eksellentles 
in de centrale en de Vlaamse 
regering kan al moeilijk meer wor
den verwacht. Toen VU-voorzitter 
Jaak Gabriels in de lente van 
vorig jaar een zoveelste keer de 
achterstelling van Limburg op het 
vlak van onderwijs, overheidste-
werkstelling, bestellingen enz. 
aankloeg reageerde de Peerse 
CVP-minister-zonder-portefeuille 
Kelchtermans prompt met...dit al
lemaal te ontkennen. 

Eén front 
De mijnwerkers hebben de 

macht om voor Limburg een door
braak af te dwingen. Deze gaat 
wezenlijk verder dan hun eigen 
individuele situatie, de toekomst
kansen van de Limburgse jonge
ren staan hier op het spel. 

Op dit ogenblik wordt beslist of 
Limburg op termijn een provincie 
wordt die tot de Vlaamse welvaart 
zal bijdragen, dan wel of ze aan
gewezen blijft op steun van ande
ren. De mijnwerkers en hun lei
ders hebben hiertoe een belang
rijke sleutel in handen. Het ziet er 
niet naar uit dat zij het voorstel-
Gheyselinck aanvaarden. Daar
voor is het te minimaal en te 
amateuristisch gesteld. Het biedt 
geen enkel perspektief. 

Zowel de provinciale, de cen
trale als de Vlaamse overheid 
dienen nu aan te vangen met 
hetgeen ze al 20 jaar geleden 
hadden moeten op gang bren
gen: een degelijk en strukturele 
rekonversie van de Limburgse re
gio. Daarvoor zullen zij hun 
vriendjes-en-postjes politiek moe
ten ruilen voor een krachtdadige 
aanpak. Eventueel kunnen zij 
hiervoor bij de VU-burgemeesters 
en mandatarissen in de leer. De 
mijnwerkers hebben het recht om 
voor hen een prioritaire aandacht 
op te eisen. Op die manier kan 
boter bij de vis tiekomen worden. 

sec. 
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Waterwerkgroep Limburg brengt eerste dossier 

De arseenbezoedeling 
te Bocholt 

In het kader van de nationale VU-aktie ,, Water is 
waardevol" heeft de Limburgse Volksunie een bie-
zondere werkgroep samengesteld. 

Op een perskonferentie heeft de groep haar pro
vinciale aktie 1987-1988 bekendgemaakt. Daaruit 
onthouden wij o.a. dat op geregelde tijdstippen 
d(^siers zullen aangebracht worden die door man
datarissen van alle niveaus zullen bepleit worden om 
zo vlug mogelijk een afdoende oplossing te krijgen. 

ALS eerste dossier werd de 
arseenvervuiling te Rep-
pel-Bocholt op tafel ge

gooid. De fraktieletder in de ge
meenteraad, Jos Driesen, en een 
ploeg medewerkers liadden het 
dossier samengesteld. 

Oud zeer 
Dat er iets mis was met de 

omgeving van de oude arseni-
cumfabriek te Reppel wist ieder
een. Het probleem was immers 
niet nieuw, denken we maar aan 
de tragische feiten uit de jaren 
zestig, toen een gans mijnwer-
kefsgezin getroffen werd. Sinds
dien spreekt men er van ,,de stille 
dood". Niettemin leerden de 
mensen met de gegeven situatie 
leven en de onrust bij de bevol
king «vas langzaam weggegle
den, temeer daar de aktiviteiten 
van de fabriek gestaakt werden. 

Begin februari 1987 werd de 
bevolking aardig verontrust door 
berichten over een aanzienlijke 
arsenk:umvervuiling te Reppel. 
Op het veriaten fabrieksterrein 
bleek zo'n 530 ton arsenicum in 
de bodem te zitten. Ter plaatse 
was het grondwater bovendien 
zeer ernstig bevuild. 

De omvang van de bezoedeling 
IS verrassend. Reeds op 30 maart 
1983 werd op de gemeenteraad 
gevraagd naar een mogelijke na
delige emissiie van zware meta
len door de bewuste fabriek. Op 
18 augustus 1983 werd opnieuw 
geïnterpelleerd over de arseni-
cumbezoedeling. De burgemees
ter antwoordde dat regelmatig 
kontroles uitgevoerd werden 

* * • 
* 

• 
• f̂ : €: 

* * * 

maar dat niets verontrustend 
was. De resultaten van de cad-
miumpollutie zijn minimaal, over 
arseen diende via de pers infor
matie verworven en de wagen 
was aan het rollen! 

Men moet zich dan ook de 
vraag stellen waarom het ge
meentebestuur de bevolking niet 
eerder heeft ingelicht? Want dat 
er een vervuiling was, kon afge

leid worden uit een onderzoek dat 
LISEC (het Limburgs Studiecen
trum voor Toegepaste Ekologie) 
in het voorjaar van 1983 uitvoerde 
op een aantal groentetuinen te 
Bocholt. 

Foute informatie 
Uit de bodemstalen die te Rep

pel genomen worden blijkt over
duidelijk dat de drie aldaar onder
zochte bodemmonsters fel door 
arsenicum verontreinigd waren! 
De betrokken bevolking van het 
Reppeler grondgebied werd hier
over door het gemeentebestuur 
nooit ingelicht! Ook de gemeen
teraadsleden niet. 

Op 9 februari 1987 wordt door 
de schepen van Leefmilieu en 
Informatie een extra-nummer van 
het gemeentelijk infoblad ver
spreid. Uit het informatieblad pik
ken we volgende passages, wij 
voegen er telken een eigen vraag 
aan toe. 

• ,,Door Lisec uit Bokrijk wer
den stalen onderzocht, genomen 
in 32 groentetuinen, verspreid 
over gans de gemeente. Deze 
onderzoeken tonen sporen van 
cadmium en arseen, doch ner
gens werd de maximum toelaat
bare waarde benaderd of over
schreden". 

n Waarom geeft de schepen 
deze onjuiste informatie? Hij 
heeft ook kennis gehad van de 
onderzoeksresultaten van Lisec. 

• ,,ln mei '85 werd begonnen 
met de afbraak van de oude fa
briek". 

D Waar zijn al die afbraakmate
rialen gebleven? Buurtbewoners 

In de rand van Het Jaar 

BVNR federaliseert 
~' fftö vzw Belgtsche Vagel- en Natmrrezervaten 

0Wm) vmrd in 1951 opgericht met de bedo&iing 
b^lne^^ nattyurgebi&den t0 verwerven en te 

: imtmm- &nd$ enkele jaren volgt de BVNB de 
'éte^^mnngstrmd van dit tand. Mam tot eigen 
i^g^fs^ende straktaren was het nog niet geko-
? men. Dam zit na verandering in. 

I n t986 viBfde de BVHR 
hsm «5-|ariQ bestaan en 
ttao b c ^ cp IS.500 Ie-

ém^ «*i höSt mm 4.1Ö0 ha 
öatoaf m t^teer, waarvan 60O 
fea ïH «potdom, 

l ^ f i weg 
fe ém jparwerd 'm Qmi ösn 

4%e0 hm& ingerlcM sts een 
üftisewJfge slap mas een ei-
^m vsaaatóe ««ti^^Oez» In-
$taiia^ notQ öm ook m-
sötoosiKJ wcfifiöè» als hm stutt-
ste* vm em reeds jaredtange 
éfeewKterap^ ^^amse {en 
IffdÈUss^ Wi^Njj. Oe t̂ d IS nu 

I nip voor een «gen jyrldisch 
verenjgtngstaiitut Deze wijzi-
Qiftg wordt op zeterdacj 28 
maart aan de Algemene Ver-
gadertng vèn de ÖVNR vtmt-
gelsgd. 

Dat é&Atvtmr tiet tv»eetntfge 
stadje Eéiageft uftfekozen 
weni ruften wt] maar dis slm-
bofech bmciv>mfm. Het zal 
ons niet iegenhotBien d© cp-
gespfitse verenlgij^en aBe ge
luk toe te wenserj op öe $ ^ n 
weg. 

— eVN[R-Nas VfeasKlereH,̂  Kö* 

„Vergissing" 
Heiemaat m töger»$tetHng 

tot deze federallzerirtg is het 
gesteld met het Bei0sch0 Kb-
fjBÏee van het Europee Jaa* 
van ttet Leeitn8jeü. 

Wij hebben reeds eerder ge» 
wez;en op deaie unitaire Beigi-
sehie strukt««r dte voor mets 
goed is. Muttig^ren efficiënter 
ware een kontiteegeweest vol
gens de drie taalgemeen
schappen en met een unitair 
iUMBitee met twee regionale 
i^öürgroepen. 

De gevolgen konden niet 
«Ittjlljven. De boodschap van 
de voorzitter van het Belgisch 
komitee wae vergezeld met 
een eentalig Frmse uitleg bj| 
de EJMogo. Waarschi|nM|k 
een vergissing bit het samen* 
rapen van de tel<aten. fiïtaar 
het moet ons toch maar (vsfeer) 
overkomen l 

Water is waardevol 
Het Sint-Trudoledeke dat Brugge via Oedelem en Assebroek be

reikt, is sinds jaren erg vervuild. Oorzaken zijn de lozingen door een 
industriële wasserij en het onaangepaste rioleringsnet. De Waterzuive
ringsmaatschappij van het Kustbekken belooft beterschap binnen 
twee jaar en een volledige zuivering tegen 1991... 

Ven/uilen is blijkbaar veel makkelijker dan zuiveren 

te 104Ö örassef {62/a30.4$45). 

vertellen dat er vooral na 10 uur's 
morgens veel gerij met vrachtwa
gens was. Het is een publiek 
geheim dat er op de werf van 
alles en nog wat gekocht kon 
worden... Bovendien werd vol
gens ooggetuigen aardig wat 
troep gedumpt in grote kuilen die 
op het terrein zelf gegraven wer
den! In het belang van de volks
gezondheid is hier verder onder
zoek vereist! 

• ,,De verontreiniging dringt 
langzaam door in het grondwa
ter". 

D Zulke insijpeling gebeurt al 
meer dan 30 jaar. 

• ,,Onrechtstreeks is er gevaar 
voor de mens omwille van het 
gebruik van het water van sommi
ge putten". 

D Wat wordt bedoeld met ,,on
rechtstreeks" ? 

• ,,Maak zo weinig mogelijk ge
bruik van uw eigen putwater in
dien U in de buurt van de oude 
fabriek woont". 

D Wat wordt verstaan onder het 
begrip ,,buurt"? 

Weet hebbende van al deze 

bezwaren heeft de provinciale 
werkgroep een vijftal dringende 
eisen aan het adres van de over
heid/ 

Vooraan staan: een spoedige 
bekendmaking van de resultaten 
van de bijkomende onderzoeken 
naar de kwaliteit van het putwa
ter. 

Voor de inwoners van het be
trokken gebied een kompromis-
loos herstel van een gezonde bio
sfeer. 

Een strike toepassing van het 
principe: ,,de vervuiler betaalt!". 

Aan de inwoners van het ge
bied wordt voorgesteld een vrij
stelling van de grondbelasting te 
verlenen, omwille van de duidelij
ke waardevermindering van gron
den en woningen. 

De provinciale werkgroep ver
klaarde n.a.v. dit eerste dossier: 
,,Het geval Reppel-Bocholt en de 
berichtgeving aan de bevolking 
bewijzen dat milieukennis en -
opvoeding een belangrijke op
dracht wordt voor beleidsverant
woordelijken". 

Mocht deze opdracht in het 
Europees Jaar van het Leefmilieu 
(een beetje) verwezenlijkt worden 
het ware een enorme stap voor
uit! 
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De Duitsers in l\/iidden- en Oost-Europa 
Over de stand van het nationaal bewustzijn bij de 

in de Bondsrepubliel< Duitsland, de Duitse Demol<ra-
tische Republiel< en Oostenrijk wonende Duitsers is 
weinig nieuws, ook weinig goed nieuws te vertellen. 

BIJ de Bondsdagverkiezin
gen doet de CDU-CSU de 
nationale snaar eventjes 

trillen. Het buitenland fronst 
reeds de wenkbrauwen en de kie
zers gaan er niet op in. 

Er daagt een nieuwe nationa
listische partij op: die Republika-
ner. Zij doet niets anders dan het 
bestaande, te verwaarlozen nati
onalistische kamp nog verder 
versplinteren. 

De verkiezing van Waldheim 
tot president van Oostenrijk kan 
men zeker voor een stuk zien als 
een proteststeun van zelfbe-
wuste(re) Duitsers tegen de zeer 
opvallende vooral Joods-Ameri-
kaanse inmenging. Het sukses 
van de Oostenrijkse liberalen 
moet toegeschreven worden aan 
een sterkere Duits-nationale 
inslag. 

Zwitserland 
leeft 

De Alemannische Duitsers vor
men ongeveer 65 % van Zwitser-
lands bevolking. De etnische 
toestanden aldaar worden echter 
vooral door de kantons (deelsta
ten) bepaald. In sommige (Frei
burg, Wallis) vormen de Duitsers 
een minderheid. Daar hebben zij 
problemen, zoals elders anderen 
met hen. 

In Freiburg, in het kanton en in 
de stad, zijn de Duitsers ekono-
misch aan het klimmen. Er is ook 
inwijking uit andere Duitse kan
tons. Deze kapitaalkrachtige in-
wijkelingen kennen de ietwat on
derdanige schroom niet van de 
inheemse Duitsers tegenover de 
Franse meerderheid. Daar boriet 
dus verandering. 

Bern is niet alleen hoofdstad 
van het gelijknamig kanton, het is 
ook hoofdstad van de Confoede-
ratio Helvetica. Dat daar Fransen 
wonen, als leden van regering, 
parlement en allerlei konfederale 
organisaties, diensten en instel
lingen (om van het privé-
zakenleven te zwijgen), is nor
maal. Anderzijds is Bern, anders 
dan Brussel, een duidelijk eenta
lige (Duitse) stad. De Zwitserse 
taalvrede steunt — evenals de 
Belgische — op het beginsel van 
de onschendbaarheid der taalge
bieden: wie verhuist moet zich 
aanpassen, alsof het om een an
der land ging. 

De Frans-Zwitsers hebben 
daar geen problemen mee omdat 
de vele Duits-Zwitsers zich bij 
hen aanpassen. Omgekeerd 
geeft dit vele moeilijkheden. Zo
als blijkt uit een konflikt rond de 
Pestopte uitbreiding van een 

ranse school in Bern. 
Binnen de Franse Aosta-vallei, 

zelf gelegen in Italië, houdt al se
dert onheuglijke tijden een kleine 
groep Duitse Wallisers (uit het 
achter Zermatt liggende Zwit
serse kanton Wallis) het been 
stijf. Zij kunnen rekenen op 
goede wil vanwege de vrij mach
teloze Fransen. Al vier jaren heb
ben zij in de gemeente Gresscho-
ney lessen in standaard-Duits ge
organiseerd voor hun dialekt 

sprekende mensen. Nu doen ook 
die van Eischeme mee. 

Op 19 september 1986 is een 
afvaardiging aanwezig op het 
Walsertreffen in het Oostenrijkse 
Kleinwalser-dal. 

Zijn er nog 
Oostduitsers? 

Wij bedoelen niet DDR-burgers 
maar echte, uit Oost-Europa. Er 
zijn er nog vele maar de meesten 
zijn in het Westen geïntegreerd. 
En het is al heel goed dat zij zich 
hun verleden en dat van hun 
volksgroep willen herinneren. 

Maar ook anderen hebben met 
dat verleden last. Duizenden 
brieven uit de Bondsrepubliek 
worden door de Poolse post te
ruggestuurd omdat ze postzegels 
dragen die hulde brengen aan 40 
jaren inschakeling van uit hun 
heimat verdreven Duitsers. 

In Polen leven, spijts alles, nog 
Duitsers; zelfs zulke die er willen 

Via de pers kwam de wereld te weten dat bij het gevaarlijke opruimingswerk in Tsjemobyl bij voorkeur Esten, 
Balten en... Duitsers ingezet werden. 

voor uitkomen. Wat de Poolse re
gering hieromtrent ook moge be
weren. Het is niet omdat zij Ed
ward Fogelgezang uit Pommeren 
de toestemming weigert, een 

Duits blad uit te geven, dat er 
geen kandidaat-lezers zijn. 

Volgens het Westduitse Rode 
Kruis verlangen honderdduizend 
Duitsers uit Polen weg te gera-

Krijgt hef Luksimburĝ ^̂ ^ nieuwe kans? 

Seigisciie Duitsers 
berustend? 

Voor het stukje Hijntand dat zich in WMontê 
bevindty is de belangrijkste gebeurtenis uit 1986 de 
verkiezing van de „Rat der deutschsprachigen 
<j0mem$chaft*\ Voor het eerst valt deze verkie
zing niet samen met de wetgevende. 

IEM zou kunnen vE^waeh-
teti tiat de enige «-
heessse partij (PD1B| 

<laaf $m&n zou bij spinner*, Het 
t^gwovergestëïie is waar. Hi| 
haalt 20,4 % van de steiDmért- Op 
zichzelf !s dit niet slecïit, maar m 
1981 wa$ h$t nog 29,3, De vraag 
Hjsi of de ali?!em6nd& felh#id 
waacmee de POö optreedt, oor
zaakdan wet gevolg is van vermin-
derde weert^arheid bmnm het 
Q&west Wallome 

Waalse greep 
ZeWs beigjcistische Duitsers ais 

de ft- Ortmann, voorzitter van de 
RD<3, Nfibisen nog grieven tegen
over hun stïetffloederlitke staat 
kan da post voor de duitstaltge 
Gemeenschap met via Eupen toe
komen? Ktinnen de telefoonver-
Slnöingen tussen Eupen en 
St Vtth ntet tjeter"? En vooral kan 
tiet Durtse gebied met m een enke
le teletoonzone gevat worden'' 
PTT-sekretaris D'Hondt-Vanop-
denbosch zal deze desiderata wel
willend onderzoeken 

Op 16 juni neemt de RDG een 
dekreet aan m b t de erkenning 
van vHJe plaatssKjke radiozen
ders. Alhoewel het doel van zulke 
zeriders met de plaatselijke hpvri-

fong te maken beeit en de aan
vraag tot erkenning m het Duits 
gesteld moét zijn, wordt in de 
erk^nntngavoorwaarden het ge* 
tjfuik, iaat staart het uttsluitend 
g^hmk van de streelitaat niet op-

Tien dagen iater kamt een de
kreet klaar betreffende de toelcen-
ntng van studietoeiagen Zulke 
toelagen gelden evenzeer voor 
Frans als voor Duits ondsrmts m 
het Duitse taalgebied en daarbui
ten, at wordt dit niet zo kras ge
zegd. 

Een lictitje m de onduidelijke 
taaifoestanden die het onderwijs 
aldaar beheersen gaat ons op 
wanneer wi] vernemen dat de ge
pensioneerde dtrekteur van het 
atheneum te Butgmbach vervan
gen IS door een Waal die nog 
minder Duits kent dan zijn voor
ganger 

In april nodigt de ROG de uni
versiteit van louvatn-ta-Neuve Uil 
</oor een bezoek aan Eupen Re
sultaat oprichting van een Waal
se leerstoel voor de geschiedenis 
van Duits Belgié en opening van 
een dito kontaktkantoor m het Eu-
pens ziekenhuis Oe banden met 
Wallonië worden attijd maar hech-
tAr 

Beter nieuws 
£f Is ook wat beter nieuws De 

£)(&&uti0v& van de RDG organi
seert in de ttertst, samen met Bet-
gisct^ universiteiten en tioge-
schoien en met hei Kultuuimints-
terie van Nordertiem'Westfah^ 
een seminarie over Duits ats moe
dertaal Het blijkt dat in die Duttse 
streek het Düüfs a)s &en vreemde 
taai aangeleerd wordt 

En m Ëitpen ts voor het eerst m 
de 56-jange geschiedenis van de 
RTT een Belgische Duitser hoofd 
van de telefoondienst geworden. 
Tot dan toe was dat onveranderlijk 
een Waa! door enige kennis van 
de streektaal meestal niet gehin
derd 

Wanneer Duits-Belgie m het 
nieuws komt betekent dit prak
tisch altijd het in 1919 aangehech
te deel van Rijnland Daarnaast 
zijn er het Duits-Nederlands over
gangsgebied rond Montzen en de 
Luksemburgse grensstrook, voor
al rond Aarlen (Arel) belangrijk 
Beiden behoren sedert 1839 defi
nitief tot België 

De op het einde der zeventiger 
jaren gestichte vereniging Areler 
Lam a Sprooch houdt te Namen 
een perskonferentie Zij komt op 
voor toelating van de Luksem
burgse gewesttaai in kleuterklas
sen, een tweetalig Duits-Frans re
gime in het onderwijs en een spe
cifiek kuituurstatuut voor de streek 
/an Aarlen Veel druk staat er met 
achter En dat weten de Walen 

'"^ (K.J.) 

ken. Warschau beweert dat de 
meesten van hen geen echte 
Duitsers zijn. In 1985 kwamen er 
2.500 vrij. 

De grootste Duitse volksgroep 
m Oost-Europa is zeker die der 
Zevenburgse Saksers. Zij wordt 
door de industrializering en door 
een stelselmatige denationalize-
nngspolitiek verstikt. Ook de 
Duitse uitzendingen van radio 
Boekarest zijn nu verdwenen, 
zonder kommentaar. Velen willen 
weg, naar het westelijke stam
land terug. De roemanizering lijkt 
immers onontkoombaar Maar 
Boekarest laat hen node gaan: in 
het eerste halfjaar 1986 alles sa
men 5055. 

Meer 
plagerijen 

Het kulturele maandblad ,,Volk 
und Kultur" en evengoed zijn 
Hongaarse tegenhander ,,Mü-
vele des" zijn door de Roemenen 
geschreven. Zij verschijnen voor
taan als bijlage bij een Roe
meens tijdschrift. Het zou ons te 
ver drijven, alle Roemeense pla
gerijen op te sommen. 

Op 1 januari 1986 viert het dag
blad ,,Freundschaft" zijn 20e ver
jaardag. Dit ware geen nieuws 
voor deze rubriek, indien de krant 
met bestemd was voor de 
900 000 m Kazakstan levende 
gedeporteerde Wolga-Duitsers. 
Over deze mensen vernemen wij 
weinig. Toch dit: bij opruimings-
werken in het atoombesmette 
Tsjemobyl worden bij voorkeur 
Duitsers, Esten en Balten in
gezet. 

Op 16 mei viert een andere 
krant haar 60e verjaardag: 
,,Neues Leben", door de Pravda 
uitgegeven voor de Sovjetduitse 
bevolking... 

Karel Jansegers 

Volgende week: 
Frans-Vlamingen 
wijken nog, maar trager 
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Van dag 
tot dag 

Zaterd. 21 maart 
D BRT 1 - 15.00 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatshow 
G BRT 1 - 16.05 
Bloed over de woestijn, film 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, info 
D BRT 1 - 20.25 
De zonden van de vader, film 
D BRT 1 - 22.00 
Terloops, info 
D BRT1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.00 
Schuilplaats, serie 
D BRT2 - 14.55 
Mllaan-San Remo, wielrennen 
D Ned. 1 - 15.40 
Het zwaard van koning Arthur, film 
D Ned. 1 - 20.28 
Kro's boven m'n pet show 
D Ned. 1 - 23.13 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 2 - 19.50 
Prijs je rijk, kwis 
D Ned. 2 - 20.45 
Sterrenslag In de sneeuw, show 
D Ned. 2 - 23.25 
Freebie and the bean, film 

Zondag 22 maart 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 14.30 
Zelfredzaamheid, info 
D BRT 1 - 14.55 
Kwizlen, kooktip 
D BRT 1 - 15.15 
Het Chautauqua-melsje, film 
D BRT 1 - 17.05 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
De kostschool, nieuwe serie 
D BRT 1 - 21.30 
Aleen al het Idee, om te lachen 
D BRT1 - 21.55 
Polyfonisten, dok. serie 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sportshow 
D BRT2 - 20.35 
Zo lang er leven is..., mllieushow 
D Ned. 1 - 15.50 
Kids, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
'n Dik uur Dick, show 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
Ja, natuurlijk; kwis 
D Ned. 1 - 20.50 
Romance on the Orient Expresse, 
film 
D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Dis in de balie, praatshow 
D Ned. 2 - 21.02 
Inside story, serie 
D Ned. 2 - 21.50 
Hollands signaal, praatshow 
D Ned. 2 - 22.15 
Laughterhouse, film 

Jane Birkin speelt de hoofdrol in „Dust", een Belgisch-Franse film van 
Marion Hansel over liefde, jaloezie en frustraties. l\Aaandag op RTBF 

1 om 20u05. 

Maand. 23 maart 
D BRT 1 - 18.10 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Merlina, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Pluche palelzen, serie 
D BRT1 - 21.05 
Gezondheid, info 
D BRT 1 - 21.35 
Terugblik, muziek 
D BRT2 - 20.20 
Extra time, sport 
D BRT2 - 20.50 
De strijd tussen de muziekstations, 
muziek 
D Ned. 1 - 14.30 
Howard's way, serie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.15 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 16.35 
Jem en Lucky Luke, strips 
D Ned. 1 - 19.00 
De tovenaar van Oz, strip 
D Ned. 1 - 19.23 
De baas in huis, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.57 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 - 21.17 
Kir Royal, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
MacGyver, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Muziekspecial, muziek 
D Ned. 2 - 20.45 
Pats Boem Show 
D Ned. 2 - 21.35 
Klasgenoten 

Dinsdag 24 maart 
D BRT 1 - 18.35 
Zaterdag, serie 
D BRT1 - 19.10 
Ballonsafari in Tanzania, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.55 
Horizon, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Mike, praatshow 
D BRT2 - 21.35 
De uitdaging, serie 

D Ned. 1 - 14.30 
The real glory, film 
D Ned. 1 - 16.20 
Service salon, familietijdschrift 
D Ned. 1 • 17.46 
Toppop, muziek 
D Ned. 1 - 19.00 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 - 19.05 
Bluffers 
D Ned. 1 - 19.30 
Avro's sportpanorama 
D Ned. 1 - 20.28 
North and South, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Moordkuil, fino 
D Ned. 2 - 20.20 
Allemansrecht, info 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
Nog steeds onderweg, tussen Bak
kie en Hoogezand, dok. 

Woens. 25 maart 
D BRT 1 - 15.15 
Speel op sport 
D BRT 1 - 16.05 
Nils Holgersson en Vrouwtje Teele
pel, strips 
D BRT 1 - 16.55 
Sprookjesteater, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, info 
D BRT 1 - 18.35 
De wonderwinkel, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Man In de war, film 
D BRT 1 - 21.00 
Allemaal beestjes, dok. 
a BRT1 - 21.20 
Moviola, filminfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Beau Brummel, film 
D Ned. 1 - 14.30 
Seabert en Kuifje, strips 
D Ned. 1 - 15.20 
The Jetsons, strip 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 17.00 
New wilderness, natuurdok. 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 20.38 
Tineke, praatshow 
D Ned. 1 - 21.32 
Newhart, serie 
n Ned. 1 - 22.15 
The Parallax view, film 

D Ned. 2 - 17.25 
De babysitter, nieuwe kinderserie 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat?, kunst 
en kultuunnfo 
n Ned. 2 - 20.20 
Nationaal Songfestival 1987 
D Ned. 2 - 21.20 
Studio sport 

Donder. 26 maart 
D BRT 1 - 18.10 
De zeven van Blake, serie 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT 1 - 20.55 
Panorama, Info 
D BRT1 - 21.45 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Belgian indoor tennis 
D Ned. 1 - 15.30 
Opmerkelijke buideldassen, na
tuurdok. 
D Ned. 1 - 15.55 
Pablo, serie 
D Ned. 1 - 16.00 
Daktarl, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, strip 
n Ned. 1 - 19.24 
Spel met de zwaartekracht, dok. 
D Ned. 1 - 21.00 
Ballade van een oude zee, dok. 
D Ned. 1 - 21.38 
Vrije gevangenen, Info 
D Ned. 2 - 20.25 
De intriganten, film 
D Ned. 2 - 21.50 
Dennie Christian, muziek 

Vrijdag 27 maart 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo, hitparade 
n BRT 1 - 20.20 
Extra-time 
D BRT 1 - 20.55 
Premiere, filminfo 
D BRT1 - 21.25 
Stuart Burrows sings, muziek 
D BRT 1 - 22.30 
Filmspot, filminfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Belgian indoor tennis 
D Ned. 1 - 15.35 
Words and music, jazz 
D Ned. 1 - 16.45 
Tros Pop Formule, pop 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros sport 
D Ned. 1 - 19.00 
Alt, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
De EP Oorklep show 
D Ned. 1 - 21.20 
De Tros TV-show, praatshow 
D Ned. 1 - 23.00 
Onze ouwe, serie 
D Ned. 2 - 20.30 
De heilige koe, sport 
D Ned. 2 - 21.00 
Panache, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Twee mensen: Otto en Hans, serie 
D Ned. 2 - 23.35 
Svengali, film 

Een film 
per dag 

Zat. 21 maart 
Freebie and the Bean 

Amerlk. komische film ult 1974. 
Freebie en Bean zijn kollega's bij de 
stadspolitie. Zij zitten al een jaar ach
ter bewijsstukken aan om een belan
grijke onderwereldfiguur achter de 
tralies te krijgen. (Ned. 2, om 23 u. 
25). 

Zondag 22 maart 
Moonfleet 

Engeland In 1757. John Mohune, 
een weesjongen, komt In het haven-
plaatsje Moonfleet Jeremy Fox, de 
vriend van zijn moeder opzoeken. 
Fox staat aan het hoofd van een 
bende smokkelaars en heeft samen 
met zijn minnares zijn Intrek geno
men in het kasteel van de familie Mo
hune... Amerik. film van Fritz Lang uit 
1955. (FR3, om 22u.30). 

Maand. 23 maart 
Un temoin dans la vllle 

Franse thriller uit 1958 met o.a. 
Lino Ventura en Frangolse Brion. An-
celin weet dat zijn vrouw werd ver
moord door haar minnaar Verdier. Hij 
doodt hem en ensceneert een zelf
moord. (TF 1, om 20U.35). 

Dinsdag 24 maart 
The real Glory 

Amerlk. film uit 1939 met o.a. David 
Niven en Gary Cooper. Na de 
Spaans-Amerikaanse oorlog trekt le
gerarts Canavan naar de Filippijnen. 
Hij raakt er betrokken bij de strijd te
gen de fanatieke inlandse Moro-
groep. (Ned. 1, om 14u.30) 

Woens. 25 maart 
Beau Brummel 

Britse film uit 1954 met o.a. Eliza
beth Taylor en Peter Ustinov. In het 
begin van de 19de eeuw Is kapitein 
George Brummel de dandy aan het 
Britse hof. Hij raakt In konflikt met de 
prins van Wales, maar dankzij zijn re
latie met lady Patricia weet hij zijn 
vertrouwenspositie te handhaven... 
(TV 2, om 20U.20). 

Dond. 26 maart 
Hide in plain sight 

Door de getuigenis van Jackie Sco-
lese komen de gangsters Bobby Mo-
mise en Pete Flacco In de gevange
nis terecht. (Ned. 2, om 20u.35). 

Vrijdag 27 maart 
Un taxi pour Tobrouk 

Franse film uit 1960 met o.a. LIno 
Ventura, Hardy Krüger en Charles 
Aznavour. De overlevenden van een 
Frans kommando proberen m 1942 
door de woestijn heen de Britse linies 
te bereiken. Onderweg nemen zij een 
Duitse officier met een jeep gevan
gen. (RTBF 1, om 20u.25). 

19 MAART 1987 



Het is nooit 
goed geweest 
tussen het Bel
gisch leger en de 
Vlamingen. 

Het verhaal 
van de Vlaamse 
soldaten aan de 

^ ^ ^ ^ « IJzer is genoeg-
^ ^ ^ ^ • A zaam beleend. Pi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 otten die de taal 
^ ^ B / ^ ^ van hun officie-

^ ^ P ^ ^ ^ ren niet begre-
l ^ ^ ^ k pen. En omge-
^ ^ keerd, maar dat 
^ ^ ^ ^ V was minder no-

^ ^ ^ ^ dig. Uit de mond 
van het armee des pauvres, de flam-
boches, klonk dan ook steeds luider: 
„Zelfbestuur en Vlaamse regimen
ten." 

Het heeft niet mogen baten. Er 
stond de oud-strijders na de wa
penstilstand niets anders te doen 
dan het parlement te bestormen. 
Daarom staan er thans zo'n hoge 
hekkens voor het Paleis der Natie. 
Sommige Vlaamse opgeroepenen 
weigerden zelfs legerdienst uit een 
mengeling van pacifisme en anti-
Belgiclsme. Ook dat mocht niet ba
ten! Voor de Vlaming in het leger 
werd de loper zelden of nooit uitge
rold. Of hij moest zichzelf — als een 
loteling — verkopen en bastaard 
worden. Pas dan lag voor hem een 
carrière weg. 

Generaties na generaties hebben 
Vlamingen zich in het leger geplooid 
naar het lawijt van de franstalige 
meesters die hun bevelen steevast 
eindigden met een et pour les Fla-
mands la même chose. 

IMaar het kan verkeren. En geluk
kig is er Le Soir om er ons op te wij
zen: het flamingantisme is in het 
Belgisch leger binnengedrongen, als 
een sluipend gif. Zodanig, aldus de 
eerbiedwaardige krant van 6 maart, 
dat een beweging van luid protest 
tegen de flamingantische aanmati
gingen op gang is gekomen. Onder 
de Waalse officieren groeit het on
genoegen met de dag. Zegt Le Soir. 

Sluipend gif 
Aanleiding tot dit verweer is een 

inspektietocht van een Vlaamse 
brigade-generaal aan een kazerne te 
Lufk. De man zou officieren en on
derofficieren als schooljongens be
handeld hebben. Meer zelfs, hij zou 
hen toegeblaft hebben dat ze op 
geen bevordering hoeven te rekenen 
indien ze tegen de komende mei on
voldoende Vlaams zouden kunnen 
praten. 

Nou moe, het flamingantisme 
overspoelt het Belgisch leger! Geen 
zottigneid, schrijft te Soir en vraagt 
zich af of men nu werkelijk twee ta
len moet kennen om mekaar t>eter te 
begrijpen? Zullen de Belgen mekaar 
liever zien als ze echt tweetalig zijn ? 

En Le Soir zoekt en vindt een on
verdachte bron om neen te antwoor
den op deze vragen. 

Leopold II, zo verzint Le Soir, stel
de dat de jongelui Duits, Engels en 
vooral Spaans dienden te leren.,,Al
le Duitsers spreken Engels en onze 
relaties met Zuid-Amerika nopen ons 
vooral Spaans te leren!" 

Zie je wel, besluit Le Soir schaap
achtig, Leopold II heeft over geen 
Vlaams gesproken. En bovendien is 
het leger een nationale instelling en 
dus mag het flamingantisme er geen 

' kans krijgen. Het wordt tijd dat het 
ministerie van Oorlog dat herinnert 
aan hen die het zouden vergeten 
zijn... Van zich herinneren gespro
ken. Weet Le Soir dan niet dat de uit
spraak van Leopold II uit 1905 stamt, 
een tijd waarin de Belgische hovaar-
digheidsbekleders zich zowat alles 
konden veroorioven. 

Een voorbeeld? Het was ook de 
tijd dat kardinaal Mercier aan een 
Vlaamse priester verklaarde: „Moi je 
suis d'une race destinée è dominer 
et vous d'une race destinée d ser-
vir." 

En nu is het weer aan Le Soir... a 

w& 13 

^nÉAoucien 

In de driemaandelijkse ,,Museumkrant" van het 
Antwerpse Museum voor Schone Kunsten buigt de 
edukatieve dienst van deze kunsttempel zich over 
het fenomeen ,,Met de klas naar de museumles". Uit 
het lezenwaardige artikel, dat op een recent onder
zoek gebaseerd is, lichten wij samenvattend enkele 
punten die het onthouden waard zijn. 

OEZEER de school kwa 
leer- en ervaringsplaats 
ook van het museum 

verschilt, toch hoeven bezoeken 
met leerlingen geen extra moei
lijkheden te bieden. Het zijn vaak 
de leerkrachten die ongerust zijn 
dat zo'n bezoek niet boeiend en 
leerrijk zal zijn voor de leerlingen. 
Daarom is het nuttig te weten dat 
het onderzoek uitwees dat als 
leerkrachten zich in een museum 
goed voelen, dit dan ook zo is 
voor hun leerlingen. Als leer
krachten het museum vooraf be
zoeken, zonder klas, dan zal het 
hen duidelijk worden welke de 
mogelijkheden zijn. Verder be
vestigde het onderzoek dat de 
koncentratie stijgt eens de leer
lingen vertrouwd raken met een 
museum. 

De museumles moet bekeken 
worden als een doel op zichzelf. 
Zo wordt het beslist afgeraden 's 
morgens de Zoo of 'n tentoonstel
ling te bezoeken of 'n haventocht 
te maken... en 's middags naar 
,,het museum" te gaan. 

Soms wordt de vraag gesteld: 

Is daar iets te zien? Natuurlijk. 
Bv. in het Antwerpse museum al
leen al zowat 900 schilderijen en 
beeldhouwwerken die een beeld 
geven van de kunst van de 15de 
tot en met de 20ste eeuw. Het 
probleem wordt dan de keuze. 
Vooral voor jonge bezoekers, die 
begeleid worden, is het zinnig het 
museumbezoek In tijd en omvang 
te beperken. Zo'n bezoek, m.a.w. 
de museumles, moet een afge
lijnde doelstelling hebben. Van
daag kijken naar James Ensor of 
de Vlaamse primitieven, of naar 
portretten of landschappen... of 
wat hebben enkele werken van 
Rubens ons te vertellen? Om die 
keuze te vergemakkelijken 
bestaat er een programma van 
museumlessen. 

Het spreekt vanzelf dat mu
seumlessen voor klassen ver
want zijn met geleide museumbe-
zoeken voor groepen en vereni
gingen. Alle inlichtingen: Mu
seum voor Schone Kunsten, 
Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Ant
werpen (03/238.78.09). 

(/M^. 
In onze 165ste opgave hadden wij het over een ge

dicht van Jan Hanlo. Amper vier lezers stuurden ons 
de juiste oplossing. 

De heer G. Lauryssen uit de Moeistraat 48 te 9830 
Sint-Martens-Latem wint het WIJ-kado. 

D EZE week houden wij het 
bij de poëzie van een 
Vlaamse dichteres, die 

verschillende bundels op haar 
naam staan heeft en zelf een aar
dige bloemlezing samenstelde. 

Uw lichaam ligt gerust gelijk de 
Leie 
in blanken glans en droom, 
gebed in schone boorden, rijpe, 
vrije 
weldadig-vrome stroom; 
gedragen door het land, in 't licht 
beogen 
met ademing en maat, 
verwondering voor 't hart en 
vreugd voor d'ogen 
en uw volmaakt gelaat. 
Uw diepte drinkt het licht, uw 
schaduwdromen 
gaan open in den dag. 
Wanneer ik zon en wandelde aan 

uw zomen 
of peinsde en nederlag, 
dezelfde heiligheid voor ziel en 
zinnen 
genaakte mij met troost, 
het stromen van uw bloed, zo hei
melijk binnen 
verruiste onverpoosd. 
De ziel is in dien vloed gedrenkt, 
verzonken 
en volgezogen diep. 
Uw vruchtbaarheid wordt aan de 
vrouw geschonken 
die aan uw zijde sliep. 

Indien U meent te weten wie 
deze verzen schreef, aarzel dan 
niet ons uw antwoord op te stu
ren: WIJ, „Meespelen (168)", 
Barrikadenplein 12, 1.000 
Brussel. 

Misschien wint U een knap 
boekenpakket? 

/f£r /5 VArf ff£r AU-BR. 
6/<OOT.se BELANG ... 

— " ^ i _ J ^ ^ ^ 

Mr Hen /r/ paze 
w/iTe/ier/ ... 

ViW fter et£Tf\^icHr > 

Enkele weken terug schreven we hier hoe Britse 
zeelui de,,punch" en ,,grog" in Europa introduceer
den. Vreemd genoeg danken we het genot van 
,,port" ook aan de Engelsen en niet aan de Portu
gese producenten. In deze historische werkelijkheid 
speelde stokvis een bepalende rol. 

P ORT was in oorsprong 
een wat ruwe, sterke wijn 
gewonnen aan de oevers 

van de bovenloop van de Douro. 
Het harde, sobere volk daar 
voedde zich in de barre winters 
met stokvis, aardappelen en 
uien. Ook in het katolieke Enge
land van toen at men op vrijdag 
en tijdens de vasten stokvis. 
Toen Hendrik VIII zijn rijk van 
Rome losmaakte, omdat de paus 
zijn huwelijk met Catharina van 
Aragon niet wou ontbinden zodat 
de koning kon trouwen met Anna 
Boleyn, werd Engeland pro
testant en schafte de vastenda
gen af. Het werd het land van de 
beefeaters en de vissers wend
den de steven naar Portugal om 
daar hun stokvis aan de man te 
brengen. Maar in het arme Porto 
was geen geld voorhanden, zo
dat men noodgedwongen tot ruil
handel kwam. De vissers voeren 
dan maar terug met wijn uit het 
Douro-dal. 

Nu stelde dat landwijntje niet 
zoveel voor. Men voegde er vaak 
vlierbessesap aan toe voor de 
kleur en wat klare brandewijn net 
voor de verscheping om de wijn 
enige tijd goed te houden. Daar
enboven waren de Engelsen ge
wend aan de veel betere 
Bordeaux-wijnen. Maar ten 
tweede male snelde de geschie
denis de port ter hulp. Toen En
geland in konflikt kwam met Lo-
dewijk XIV werden de wijnen 
zwaar belast, wat de invoer dus

danig deed dalen, zodat de port 
toch een kans kreeg. In het begin 
van de 18de eeuw ging men in de 
plaats van brandewijn echte wij-
nalkohol aan de wijn toevoegen, 
en dit niet meer net voor het 
transport, maar al tijdens de 
gisting. Aan deze en andere kwa
liteitsverbeteringen danken wij 
de mooie port die we nu kennen. 
Van dan af werd de port in de 
aristokratlsche clut»s van de Lon-
dense city een must. 

Nog steeds gaat het drinken 
van port daar met een heel ritueel 
en strikte voorschriften gepaard. 
Beperken we ons tot enkele. Port 
Is géén aperitief, maar wordt na 
de maaltijd genoten. HIj wordt 
liefst gedecanteerd in een kristal
len karaf en net iets onder kamer
temperatuur op tafel gezet, 's zo
mers is de keldertemperatuur 
ideaal. Sigaren mogen pas op
gestoken worden na het eerste 
glas, het roken van sigaretten 
met hun te scherpe smaak en 
geur wordt ronduit als barbaars 
beschouwd. Op de tafel staan 
schaaltjes met noten, amande
len, vijgen en rozijnen. Echte fijn
proevers verkiezen evenwel 
kaas, maar niet om het even 
welke. Zeker geen Franse schim-
melkazen of kruidenkaasjes. Men 
kiest bij voorkeur Engelse Ched
dar of Stilton, Hollandse edam-
mer of boerengoudse, en waa
rom niet een zachte Vlaamse 
kaas. 

19 MAART 1987 
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Een licht op de Belgische wanstruktuur 

Het Vermoeide Groeimodel 
Het vermoeide groeimodel — de titel is blijkbaar 

geïnspireerd op liet Antwerps kaffee „Het Vermoeid 
Model" — volgt in de reeks „Mens en Ekonomie" op 
het vorig jaar besproken „De Zichtbare Hand" van 
prof. Paul De Grauwe. Beide ekonomen worden, 
samen met prof. Heremans van het Leuvense Cen
trum van Ekonomische Studiën, soms gesimplifieerd 
geëtiketteerd als de ,,nieuwe liberale school". 

overdracht naar de gewesten toe 
IS noodzakelijk. Deze moet na
tuurlijk aangevuld worden met fi
nanciële verantwoordelijkheid en 
voldoende fiskale ruimte voor de 
gewesten teneinde de voortzet
ting van de huidige afwentelings-
politiek te vermijden. 

De visie van Van Rompuy is 
met echt nieuw. Belangrijk is wei 
zijn wetenschappelijke verant
woording van de stelling dat de 
kommunautaire problematiek 
sterk verweven is met de zuilen-
politiek, waaraan België lijdt. 

De in zuilen ingekapselde be
langengroepen zijn weinig entoe-
siast over federalisering. Ze vre
zen dat hun vertrouwde invloeds
sferen op nationaal vlak niet meer 
zullen kunnen gebruikt worden 
om hun privileges te bestendigen 
en af te wentelen op de zwakke
ren. Daarnaast heeft de zuilenpo-
litiek een asociaal en groeibelem-
merend effekt. 

HET is wel duidelijk dat de 
Leuvense stroming kri
tisch staat t.o.v overheid

sinmenging en voor meer ruimte 
ten gunste van het privaat initia
tief pleit. Belangrijk is de klem
toon die gelegd wordt op de natio
nale kriteria bij het beoordelen 
van het overheidsbeleid. 

De Belgische 
ziekte 

Prof. Paul Van Rompuy is één 
van de Leuvense ekonomen die 
in de zeventiger jaren een licht 
wierpen op de geldstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië. In 
eenzelfde nuchtere en vlotte stijl 
verduidelijkt hij de inefficiëntie 
van het schijnheilige unitarisme 
waarop het Belgisch beleid 
steunt. Daarmee verweven be
klemtoont hij de schade die de 
invloed van de zuilen en belan
gengroepen aan de ekonomie in 
België toebrengt. 

Van Rompuy trapt een open 
deur in als hij stelt dat de huidige 
decentralisatie in België geen fe
deralisering kan genoemd wor
den. Hij stelt daarenboven dat 
een daadwerkelijke federalise
ring zo vlug mogelijk moet door
gevoerd worden. 

In „Het Vermoede Groeimo
del" wordt de irrationaliteit en de 
tegenstrijdigheid van onze huidi
ge staatsinrichting nogmaals dui
delijk in de verf gezet De politie
ke macht is kommunautair ge-
struktureerd, aangezien de be
hoefte en de kenmerken van 
Vlaanderen en Wallonië duidelijk 
kommunautair gekleurd zijn. Te
gelijkertijd wordt het overheidsbe
leid grotendeels op nationaal vlak 
gevoerd. 

Deze tegenstelling uit zich m 
de strategie van de belangen
groepen. Deze zijn erop gericht 
de nationale uitgaven in hun voor
deel op te drijven. Bijgevolg wordt 
de nationale politiek gedomi
neerd door drie konstanten. 

Ten eerste is het ekonomisch 
zwakkere gewest erop gericht 
maksimale overheidssteun te be
komen De beleidsmensen van 
het sterkere gewest zullen ge
makkelijk toegeven aan deze 
meeruitgave als daarbij politieke 
instabiliteit kan vermeden wor
den. Ten tweede ziet het gewest 
met de grootste vraag naar natio
nale middelen uiteraard geen 
voordeel in financiële verantwoor
delijkheid Ten derde reageert het 
sterkere gewest op de grote sub
sidieaanvraag met het eisen van 
kompensaties Deze kompensa-
ties hebben op hun beurt een 
onverantwoorde toename van de 
overheidsuitgaven tot gevolg. 

Federaliseren! 
De gezondmaking van deze si

tuatie moet op het federaal model 
geïnspireerd zijn, stelt Van Rom
puy. Maksimale bevoegdheids-

Asociale 
sociale sektor 

Paul Van Rompuy wijst erop 
dat het overheidsbeleid, ook en 
vooral in de sociale sektor, met 
steeds doeltreffend, laat ste 
doelmatig is. Dat wordt bewezen 
door het feit dat de nieuwe ar
moede m ons land aan belang 
wint terwijl (ook internationaal 
vergeleken) de uitgaven voor de 
sociale zekerheid de pan uitrij
zen. 

Daarenboven besluit de auteur 
uit een internationale vergelijking 
dat meer sociale uitgaven een 
kleinere groei tot gevolg hebben. 
Volgens onze mening worden 
beiden door elkaar veroorzaakt. 
Als men tevens de bedenking 
maakt dat de weinig sobere infra-
struktuur van de grote zieken
fondsen bijvoorbeeld voor een 
groot deel een sociale uitgave 
betekenen, zou een diepgaande 
studie over verdeling en efficiën
tie van de sociale uitgaven hier 
alvast op zijn plaats zijn. 

Zuilen en 
infleksibiliteit 

Het groeiremmend effekt van 
de politieke invloed van de belan

gengroepen staat voor prof. Van 
Rompuy vast. Deze tesis ver
werkt de auteur in zijn visie op de 
huidige groeivertraging. Centraal 
in deze visie staat het weerleggen 
van de bewenng dat de huidige 
krisisperiode op groeimoeheid 
van het kapitalisme wijst. 

In 1973 is volgens Van Rompuy 
een groeivertraging ingetreden 
omdat een aantal dominante pro-
dukten in onze ekonomie hun rol 
als groeistimulator niet meer kon
den opbrengen. Dergelijke vertra
gingen gaan opnieuw over in ek-
spansieperioden als het kapitaal, 
de arbeid en de technologische 
kennis snel ingezet worden in 
produktie met nog interessante 
groeivooruitzichten (vb. informati-
ka, biotechnologie, ...). Het pro
bleem dat de auteur hier dan wel 
onvoldoende behandelt is de 
mate waarin dergelijke toekomst
gerichte sektoren nog voldoende 
tewerkstelling kan scheppen. 

Een belangrijke handikap in het 
heropbloeien van de ekonomie is 
nu wel dat de belangengroepen 
grote invloed op het beleid ver
worven hebben. Deze belangen
groepen hebben de fleksibiliteit 
van onze ekonomie aangetast, 
ondermeer door de heroriënte
ring van arbeid, kapitaal en tech
nologie uit de verouderde sekto

ren naar de toekomstgerichte 
sektoren te belemmeren. Terwijl 
wij dus blijven investeren in het 
verleden kunnen Japan en de 
Nieuwe Industrielanden (zoals 
Korea) de macht in de toekomst
gerichte sektoren veroveren. 

Een relevant element in deze 
Westerse handikap is dat de vak
bonden heel wat politieke en an
dere macht toebedeeld werd, ter
wijl het sindikalisme volgens Van 
Rompuy een duidelijk afgeba
kend werkingsdomein moet heb
ben. 

België: 
inefficiëntie 
in 't kwadraat 

Besluitend kunnen we stellen 
dat ,,Het Vermoeide Groeimodel" 
het gebrek verduidelijkt die de 
Belgische staatsvorm voor de 
ekonomie betekent. De Belgische 
wanstruktuur remt onze slag
kracht af op twee vlakken. 

Ten eerste spelen de belangen
groepen een rol op heel wat vlak
ken naar professionele en natio
nale beleidsmensen. Ten tweede 
legt de in feite nog unitaire struk-
tuur een hypoteek op de efficiën
tie van het beleid in een funda
menteel verschillend Vlaanderen 
en Wallonië. 

F.A. 

— Het Vermoeide Groeimodel. Paul 
Van Rompuy. Ultg. Lannoo — Tie», 
1986. 186 biz., 450 fr. 

Twee kongressen 

VVL biezonder aictief 
De Vereniging Vlaamse Leerkrachten is dit voor

jaar biezonder aktief. 
Van 6 tot 8 april wordt een Hermann Hesse-

kolloquium georganiseerd en van 12 tot 14 april 
treedt deze organisatie op als inrichter van het 
internationaal kongres voor leerkrachten Engels. 

O p een onlangs gehouden 
perskonferentie lichtte al
gemeen sekretaris Her

man Gevaert de doelstellingen 
en werking toe van de Vereniging 
Vlaamse Leerkrachten. 

Daarna werd aandacht besteed 
aan twee hoogtepunten van de 
VVL-werking. 

Hesse-kolloquium 
Een eerste hoogtepunt wordt 

ongetwijfeld het internationaal 
Hermann Hesse-kolloquium, dat 
van 6 tot 8 apnl te Gent wordt 
georganiseerd o.l v. Leopold De-
cloedt Deze studiebijeenkomst 
valt samen met de officiële start 
van de Vereniging Vlaamse Leer
krachten Duits (VVLD) 

Aan dit koiioquium verlenen 
volgende instituten hun mede
werking : het seminarie voor Duit
se Taal- en Letterkunde van de 
RUG, het Suhrkamp Verlag 
(Frankfurt), het Internationales 
Hesse-Kolloquium Calw o.l.v. Dr. 
Bran, het Brusselse Goethe-lnsti-
tuut en de hr. Lehman, burge
meester van de geboortestad van 
Hesse. 

De VVL verbindt aan dit koiio
quium eveneens een publikatie, 
die alle referaten en het inleidend 
artikel zal bevatten. 

Uit heel 
de wereld 

Tweede belangrijke bijeen
komst wordt het 21ste Internatio
nale lATEFL-kongres voor leer
krachten Engels als vreemde 
taal. Als Vlaamse - enige Belgi
sche! — afdeling van de interna
tionale federatie neemt VVLE 
deze organisatie op zich 

Het kongres is vooral bedoeld 
voor de ,,gewone" leraar/lerares. 
Daarom werden de kosten flink 
teruggeschroefd en gekozen voor 
het gezellige gezins-vakantie-
oord Zon en Zee te Westende. 
Aan onze Vlaamse kust zuilen 
leraren Engels van Fiji tot Califor-
nie, van Chili tot Japan elkaar 
ontmoeten. 

Op 4 maart waren er reeds 
meer dan 700 deelnemers inge
schreven! Een pnmeur voor ons 
land. 

Het VVL-bestuur verdient felici-

Herman Hesse staat centraal op het VVL-kolloquium. 

taties omdat men het aandurfde 
op deze beide uitdagingen in te 
gaan! 

Wie over één en ander meer wil 

vernemen, kan terecht op het 
VVL-sekretariaat, Zwijgerstraat 
37 te 2000 Antwerpen (tel.: 03/ 
237.65.59). 

^9 MJVART 1987 
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Vlaanderen Morgen 87/1 

Over informatie 
Enkele dagen geleden liep het eerste nummer van 

de jaargang '87 van het tweemaandelijks cahier 
,,Vlaanderen Morgen" van de persen. Er werd geko
zen voor een nieuwe, moderne kaft en dito vormge
ving. 

De inhoud is opnieuw een bonte mengeling van al
lerlei tema's op een hoog intellektueel niveau. 

IN het Redaktioneel wordt de 
vraag gesteld op Vlaanderen 
het spoor bijster is en her

haalt men dat het de bedoeling 
blijft de intellektuele onrust in 
Vlaanderen verder aan te wakke
ren tijdens de nieuwe jaargang. 

Beleid nodig 
Mare Cools heeft het over 

„Computercnminaliteit, een ter
reinverkenning". In zijn besluit 
stelt deze deskundige dat de 
nieuwe samenleving een maat
schappij wordt waarin de belang
rijkste sociale, ekonomische en 
produktie-aktiviteiten op het ge
bied van kommunikatie en infor
matie zullen liggen. „Vooruit
gang en technologie kan en mag 
zeker niet worden gestopt. Het 
sturen ervan wordt echter een 
maatschappelijke noodzaak." 

Als dokument werd ditmaal geko
zen voor een uiteenzetting van 

Mr. Ir. F.C. Rauwenhoff, voorzit
ter van de hoofddirektie van de 
Nederlandse Philips Bedrijven, 
onder de titel:,,Onderwijs en We
tenschappen op weg naar de 21e 
eeuw; nieuwe uitdagingen en 
nieuwe oplossingen." Hij konklu-
deert: ,,De instandhouding van 
de concurrentiekracht op de we
reldmarkt van onze kleine landen 
in de delta van Europa, vereist 
dat onze mensen via onderwijs 
en wetenschap met worden ge
kooid binnen door onszelf be
paalde grenzen, maar doorver
bonden zijn en blijven met de we
reld in beweging.". 

De gekende historikus dr. Willy 
Vanderpijpen vraagt zich af een 
een informatiebeleid in de infor
matiemaatschappij nodig is. De 
afgedrukte tekst is een weergave 
van zijn referaat op de door VAK
BEL georganiseerde denkdag 
„Maatschappij en Bibliotheek" 
van vorig jaar. 

A name 

Senator-redakteur en ex-be-
stuurslid van de BRT Toon van 
Overstraeten schrijft beschou
wingen bij de BRT-VRT-diskus-
sie. Een stuk dat met belangstel
ling wordt gelezen en positief ont
haald is in de journalistieke mid
dens. Zijn slot IS duidelijk: ,,Het 
heeft geen enkele zin de openba
re omroep de naam van onze ge
meenschap mee te geven, als we 
hem achteraf overlaten aan ge
makzucht of overleveren aan gie
righeid. That's in a name • dat hij 
met waardigheid moet kunnen 
gedragen en uitgedragen wor
den. " 

Onze kultuurredakteur Nic Van 
Bruggen van zijn kant bespreekt 
het werk van kunstenaar Herwig 
Driesschaert ,,Tekenen is adem
halen". Dit artikel wordt trouwens 
biezonder fraai geïllustreerd met 
enkele reprodukties. ,,ln kort be
stek" tenslotte wordt stilgestaan 
bij het journalistieke werk van Ka-
rel van de Woestijne. 

Zoals gezegd een gevarieerd 
en boeiend nummer. Als een 
aangename verademing in het 
gamma van Vlaamse tijd
schriften. 

Wie een jaarabonnement (6 num
mers) wenst, betaalt 650 fr. op re
keningnummer 409-8524961-63 
van „Vlaanderen Morgen", Te 
Couwe laerlei 134, 2100 Deume-
Antwerpen. 

Zaterdag begint de lente en volgend weekeinde worlden de klokken op 
zomertijd gezet. 
De lammetjes huppelen reeds in de boomgaarden maar de bloesems 
laten het voorlopig nog afweten. Maar hoop doet leven! 

IBBBBL U E dUk mim 
ZELDEN heeft een film me 

zo dikwijls de tranen in de 
ogen gebracht als Child

ren of a lesser God van Randa 
Halnes. En alle woorden die ik 
zou verzinnen om de schoonheid 
van deze film., over menselijke 
emoties, te beschrijven, zouden 
te kort schieten. Een meester
werk. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Wij hebben altijd gevonden dat 
Richard Geere een expressieloze 
akteur was, die enkel smoelen 
kan trekken, maar dat kan iede
reen. Kim Bassinger met haar 
schoon lijf, zou willen dat ze 
Kathleen Turner was, maar ver
mits ze dat niet is, zoekt ze 
steeds regisseurs die iets met 
haar knappe body kunnen aan
vangen, zonder zich echter bloot 
te geven. Lag ze in 9 1/2 Weeks 
nog een hele film in bed met Mic
key Rourke, de love-scène in No 
Mercy liegt er ook helemaal met 
om. En dan heb je Jeroen 
Krabbé, die in Nederland en 
Vlaanderen iets groter op affiche 
komt, maar in de Engelstalige in
formatie van het Amerikaanse 
verdeelhuis Warner Columbia 
niet aan bod komt. Het is echter 
met deze film dat Krabbé zijn 
Amerikaanse reputatie heeft ge
vestigd. Net zoals Ruther Hauer 
de film Nighthawks (1980) nodig 
had om Sylvester Stallone van de 
sokken te spelen (met moeilijk) 
en te worden opgemerkt, had Je
roen Krabbé deze No Mercy als 
visitekaartje nodig. Want recente
lijk speelde hij ook de rol van de 
slechte in de nieuwe JB (James 
Bond). No Mercy werd door een 

Blikvanger op het Antwerpse Filmfestival is ongetwijfeld "The Big Pa
rade" een merkwaardige stille prent over de Grote Oorlog. 60 jaar na 
zijn première in de Antwerpse Empire opnieuw in de Metropool. Ga dat 

zien! 

Amerikaanse kritikus een JN-film 
genoemd. JN staat dan voor Ja, 
natuurlijk. Het verhaal. Een Chi
cago politieagent wordt vermoord 
door een gangster uit New Or
leans. De partner van de agent 
gaat naar New Orleans om zijn 
vriend te wreken. JN. Daar wordt 
hij verliefd op het liefje van de 
gangster JN. Bij haar arrestatie 
bindt hij haar aan zich met hand
boeien, die ze dan een heel tijdje 
zullen dragen op hun vlucht voor 
de zingende kogels en flikke
rende messen van de gangster. 
Maar ze worden met geraakt. JN. 
De film IS voorspelbaar — maar 
dat zijn de Mike Hammer-
verhalen ook en niemand be
kreunt er zich om — dat is een 
beetje inherent aan het genre. 
Als New Orleans inderdaad is wat 
het in No Mercy is, dan ga je er 
maar liefst niet naartoe. Het Ca-
junfrans van Kim Bassinger is om 
te gillen en het Frans van Krabbé 
wijst op zijn Europese origine 

Omdat de mompelende, stoï
cijnse Hauer in Wanted Dead or 
Alive en The HItcher sukses 
boekte, gaat men Krabbé waar
schijnlijk proberen in hetzelfde 
keurslijf te wringen. Type casting 
dus. HIJ zal moeten uitkijken. Als 
de Amerikanen slim zijn boeken 
ze hen voor het verhaal van twee 
Hollandse scheepsbergers die 
zich op een brandende munitie-
boot laten neerzetten. 

Graag willen wij deze rubriek 
gebruiken om te wijzen op het 
17de Internationale Filmfestival 
Antwerpen dat loopt van 19 
maart tot 1 april. Voor de eerste 
maal geniet het de steun van het 
Gemeentekrediet, dat zich in de 
kulturele sektor reeds meermaals 
als sponsor liet opmerken. Tij
dens een perslunch werd gewe
zen op het feit dat dit een festival 

is van de innoverende, vernieu
wend en onafhankelijk geprodu
ceerde film. Dus voor fanaten. 
Het vertoont films die m Belgiè 
nog geen distributie vonden. Dit 
jaar uit liefst 25 landen. Daar
naast loopt er een retrospektieve 
The Great British Picture Show, 
waarin 42 films die representatief 
staan voor de periode waarin ze 
ontstonden. Wil je zo nog eens in 
goede omstandigheden zien (en 
niet op het kastje) ga dan vol
gende films zeker zien: The 
Damned (Joseph Losey), Odd 
Man Out (Carol Reed), Oliver 
Twist (David Lean), The War 
Game + Culloden (Peter Wat-
kins) deze dubbelbill zijn twee 
merkwaardige dokudrama's. 

Ook willen wij wijzen op een 
onuitgegeven dokument uit 1946 
Memory of the Camps, beelden 
van de bevrijding van de koncen-
tratiekampen, gefilmd door ca-
meralui van het Russische, Ame
rikaanse en Engelse leger en ge
deeltelijk gemonteerd onder su
pervisie van Alfred Hitchcock. 
Het speciaal evenement echter is 
de vertoning met groot orkest in 
De Singel op 28 maart om 20 uur 
van The Big Parade, het grootste 
kassukses van de stille film met 
John Gilbert in de hoofdrol. Tijdig 
reserveren! Als biezonderheid 
weze vermeld dat deze film 60 
jaar geleden in première ging in 
de Antwerpse (inmiddels verdwe
nen) zaal Empire. 

Voor meerdere informatie 
vraagt men de Knack-special, 
verkrijgbaar in alle festivalloka-
ties, de Antwerpse cinema's, het 
Theatercentrum, de theaterwin-
kel, de bureaus voor toerisme, 
het ICC, de Ciné Shop. Anders 
bellen 03/234.10.27. 

Willem Sneer 
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Met omstreden Prijs van de Vlaamse lezer 

Week van het Vlaamse Boek 
Er is een en ander aan het gebeuren in het 

Vlaamse boekenmilieu. Er is de jaarlijkse Boeken
beurs te Antwerpen die in zijn jongste aflevering een 
groot sukses boekte, er is de internationale Boeken
beurs van Brussel geweest waarop het Vlaamse 
boek meer dan ooit aanwezig was en er is de 
kinderboekenbeurs die thans loopt. Daarbovenop zit 
nu de Week van het Vlaamse Boek. En toch zien de 
boekenverkopers de toekomst van het boek niet 
rooskleurig. 

^'f^* 

DE Week van het Vlaamse 
Boek lijkt gegroeid uit de 
bekommernis van boek

handelaars die de verkoopcijfers 
onrustwekkend zien dalen 

Nieuw 
analfabetisme 

Niet alleen beschouwen zij 
deze neergang als een kommer-
ciele aderlating maar ook als een 
kulturele verarming Vandaar dat 
tijdens de voorstelling van de 
Week Mare Neckebrouck zich 
namens de organisatoren af
vroeg ,, Vertellers zijn er genoeg, 
zijn er echter nog toehoorders'^" 

Daarbij deelde hij de cijfers 
mee van een m 1984 gehouden 
marktonderzoek Uit dit onder
zoek bleek dat 50 % van de 
gekochte boeken met eens wordt 
gelezen Weliswaar zaten in dit 
hoge percentage de geschenk-
boeken begrepen, maar dan nog 
blijkt ongeveer 35 % van de ge
kochte boeken ongelezen in de 
werk- of leefkamer staan 

Nu zou het waarom van boe-
kenkopen de boekhandelaars 
koud moeten laten maar dat blijkt 
met De neergang van de verkoop 
zet de deur open voor een nieuw-
analfabetisme en dat is zorgwek
kend ,,Nieuw analfabetisme, zo 
zeggen de boekenverekopers, 
kan het best omschreven worden 
als kunnen lezen maar met meer 
begrijpen wat men leest " Om 
deze boude uitspraak te staven 
bazeren de organisatoren zich op 
een in Frankrijk gehouden onder
zoek waaruit bleek dat 50 % van 
de middelbare scholieren met 
meer begrijpt wat ze lezen 

Vooral de ontspanningslektuur 
krijgt het steeds moeilijker, de 
vele televisiestations en de video 
liggen daar ongetwijfeld van aan 
de basis Lange tijd maakten an
dere genres binnen het boeken
aanbod dit verlies goed Zo was 
er b V de stroom van huis-, tuin
en keukenliteratuur Maar ook 
daar zit sleet op De brokkelende 
markt brengt geen nieuwe lezers 
aan 

Naast deze negatieve trends 
spelen de vele faillissementen m 
de Vlaamse uitgeverswereld de 
debutanten lelijk parten en brengt 
een nieuwe letterkundige aan
breng m gevaar 

Vlaanderen 
leeft? 

De organisatoren van de Week 
zien naast de kommerciele teloor
gang ook een geestelijke ver
schraling 

M. Neckebrouck: „Wanneer 
met spoedig via een degelijk on-
derwijs-kultuur- en ekonomiebe-
leid een gunstig interdisciplinair 

raam wordt ontworpen voor een 
boekbeleid in Vlaanderen, dan is 
straks alles Nederland en de rest 
mets " 

Ook met de subsidienng loopt 
onze zegsman met hoog op Het

zelfde geldt het uitblijven van de 
vaste boekenprijs, het leenrecht 
en het literatuuronderwijs 

,,Om een antwoord te geven op 
al deze problemen moeten eko-
nomie, kuituur en onderwijs sa
men dringend voor het boek een 
beleidsplan uitwerken Met kre
ten als ,,Vlaanderen Leeft" komt 
men nergens Hoe luider de 
kreet, hoe meer op stervens na 
doodi" voegt Neckebrouck er 
zelfs aan toe 

Om daaraan te verhelpen wor
den o a volgende punten cen
traal gesteld drempelverlaging 
bij het grote publiek t o v het 
boek, de boekhandel en de biblio-
teek 

Lezer, auteur, boekhandel, bi-
blioteek, pers en overheid dienen 
dichter bij mekaar gebracht Al 

het goede wat Vlaanderen i v m 
het boek te bieden heeft moet 
tijdens de Week aandacht krij
gen 

Vandaar deze boekenweek die 
WIJ alle goeds toewensen Toch 
vragen wij ons af of dit initiatief 
met beter ware genomen in sa
menwerking met de Vereniging 
ter Bevordering van het Vlaamse 
Boekwezen (VBVB) dat de Boe
kenbeurs inncht Het lijkt eerder 
op een gebeuren naast de Boe
kenbeurs, want op de openings
dag van de Week — 20 maart — 
roept de VBVB de Vlaamse pers 
samen voor een lente-vers van de 
pers 

„25 op 25" 
In het kader van de Week wordt 

ook de prijs van de Vlaamse lezer 

toegekend De lezer-koper krijgt 
de kans uit 10 vooropgestelde 
auteurs en een bepaalde titel een 
keuze te maken die moet leiden 
tot het toekennen van 150 000 fr 
De samenstelling van de lijst ge
beurde op basis van het hoogst 
aantal verkochte werken Een du
bieuze selektie als men ziet wie 
allemaal op de lijst fungeert en 
vooral wie met Tal van auteurs 
en uitgevers hebben reeds te
recht hun ongenoegen geuit over 
deze manier van selekteren 

Vermelden wij nog dat het lees-
en kijkboek ,,Vlaanderen mijn 
land" zal aangeboden worden en 
dat bij elke boekenaankoop van 
500 fr de brochure ,,25 op 25" 
mee ingepakt wordt Daarin een 
keuze van 25 titels die in de 
voorbije 25 jaar het gezicht van 
Vlaanderen mee hebben be
paald" 

Tenslotte speelt ook Leuven 
Litterair mee, daar wordt op 29 
maart de Prijs van de Vlaamse 
lezer uitgereikt (m.v.l.) 

W E E K 
VAN HET 
VLAAMSE 
B O E K 

HET VLAAMSE BOEK IN DE KIJKER IN 95 BOEKHANDELS IN VLAANDEREN 

Standaardüü 
Boekhandel 

VTB-VAB BOEKHANDELS 

VTBOVAB 

PRIJS VAN DE VLAAMSE LEZER: 150.000 fr. 
Voor de Vlaamse schrijver van uw keuze. 

LEUVEN LIHERAIR 
Sluitstuk van de Week van het Vlaamse Boek en uitreiking 
"Prijs van de Vlaamse Lezer" 
op zo. 29/3 (11-23 h), Mgr. Ladeuzeplein, Leuven. 

DE TOEKOMST VAN DE VLAAMSE UITGEVERIJ 
Colloquium in het kader van Flanders' Printing '87 
op 28/3, Oud-Schepenhuis, Grote Markt, Aalst. 

VLAANDEREN MIJN LAND 
Een prachtig kijk-, lees- en doeboek. 
Exclusief in de deelnemende boekhandels. Slechts 990 fr. 

"25 OP 25" 
Een gratis brochure over 25 boeken die in de afgelopen 
25 jaar het gezicht van Vlaanderen mede hebben bepaald. 
GRATIS in de deelnemende boekhandels 
bij aankopen vanaf 500 fr. 

DE WEEK VAN HET VLAAMSE BOEK IS EEN INITIATIEF VAN STANDAARD BOEKHANDEL IN SAMENWERKING MET ; 
DE BOEKHANDELS HET VOLK, DE VTB-VAB BOEKHANDELS, LEUVEN LITTERAIR, KNACK, DE STREEKKRANT, KREDIETBANK, )ij 

DE NATIONALE LOTERIJ. EN DE UITGEVERIJEN AGORA, DE VRIES-BROUWERS, ELSEVIER, KLUWER ALG. BOEKEN, ^' 
LANNOO, REMAINDER, HET SPECTRUM, STANDAARD UITGEVERIJ EN ZUID-NEDERLANDSE. <j 

19 MAART 1987 



na i 

WA 17 

Wat scheelt Anderlecht? 

Ons dramatisch 
bekervoetbal 

Vorige week woensdag barstten een paar Belgi
sche bekerwedstrijden van de spanning, niet van de 
kwaliteit. Laten we elkaar wel verstaan. Natuurlijk 
spreken we niet over de match Seraing-KV Mechelen 
die zowaar door driehonderd betalende toeschou
wers werd bijgewoond. 

CLUB BRUGGE-Club Luik 
was — voor de thuisploeg 
althans — een dramati

sche wedstrijd. De Westvlamin
gen hadden zich voorgenomen 
hun mager seizoen alsnog in de 
bekerkompetitie te redden. 

Tegenslag 
Tot in de voorlaatste sekonde 

verliep alles naar wens. Het was 
1-0 en dit volstond om naar de 
volgende ronde door te stoten. 
Club, dat zijn werk momenteel 
maar moeilijk kan afmaken, was 
overgeschakeld naar kontrole-
voetbal en toen de Luikenaars in 
blessuretijd alsnog een aller
laatste vrijschop mochten trap
pen. Drouguet boorde de bal, tot 
eigen verbijstering, door de muur 
in de verste hoek in doel. Zelfs 
scheidsrechter Van Langenhove 
kon het niet geloven: het duurde 
een paar sekonden vooraleer de 
man naar de middenstip wees. 
Club mocht nog aftrappen en... 
daarna afdruipen. Het was een 
vreselijke tegenslag. Vergelijk
baar met wat FC Luik overkwam 
in de heenmatch. Toen lag de 2-0 
muurvast. Een ultieme en over
bodige terugspeelbal stelde Ceu-
lemans alsnog in de gelegenheid 
in de slotsekonde tot 2-1 te milde
ren... De geschiedenis herhaalde 
zich dus. Voor Club trouwens op 
méér dan één gebied. Want had
den ze begin oktober in de Euro
pese terugmatch tegen Wien ook 

geen 2-0 voorsprong onbegrijpe
lijk uit handen gegeven...? 

Gezichtsverlies 
Triomferende Luikenaars dus 

op Olympia maar aan de andere 
kant van het land overkwam de 
Rouches van Standart een tra
gisch avontuur waarvan het sce
nario door geen enkele filmmaker 
kon worden bedacht. Standard 
en Anderlecht vochten hun zo
veelste heroïsch duel uit in een 
ziedend (dat kan dus toch nog) 
Sclessin. Na 120 minuten weinig 
doelkansen en nog minder doel
punten: 0-0. De strafschoppen 
zouden beslissen. Standard was 
meteen favoriet want Bodart 
werd als de beste doelman aan
gezien terwijl de Brusselaars in 
deze specialiteit nooit uitblonken. 
Standard liep vanop de elfme-
terstip enkel 2-0 uit. De logika 
scheen zijn rechten op te eisen. 
Maar Vandersmissen en de ver
moedelijk euforisch geworden 
Bodart — hij zal zichzelf al wel als 
de held van het feest hebben ge
zien — gingen alsnog in de fout. 
Vercauteren en Munaron klaar
den vervolgens de klus voor An
derlecht dat daardoor voor nieuw 
gezichtsverlies werd behoed. 
Voorlopig, want inmiddel breidde 
de krisis zich in het Vanden 
Stockstadion verder uit. Een 
kompetitiemachts met 4-0 verlie
zen is erg ongebruikelijk voor An
derlecht. Het wijst op dieper lig-

In de kompetitie is het al met be
ter gesteld met Anderlecht, het 
werd door Beerschot met 4-0 in
gepakt. Wat scheelt er het Ander-

lechtse paars-wit toch ? 

gende problemen. Het kan met 
verklaard worden door de speling 
van geluk en tegenslag. 

KV Mechelen 
De terugval van Anderlecht 

redt overigens het kampioen
schap, niets IS onmogelijk gewor
den. KV Mechelen is volop titel
kandidaat. De oerdegelijke orga
nisatie op het veld — scoren te
gen de Maneblussers is bijna on
mogelijk geworden — en de 
klassieke strijdvaardigheid staan 
er borg voor dat KV nog niet zo 
spoedig zal afhaken terwijl de an
dere achtervolgers er verkeerd 
zouden aan doen alle verzuchtin
gen nu al te laten varen. Het zou 
niet de eerste keer zijn dat in de 
laatste derde van de kompetitie 
een brede achterstand wordt ge
dicht door de toekomstige lands
kampioenen. En momenteel is 
niemand ongenaakbaar. Zodus. 

Onverslijtbare Lismont 

Rousseau beter dan ooit ? 
Vincent Rousseoau heeft voor de vierde maal na 

elkaar de Cross Cup g^wonnef). in Bierbeek nam 
hij in de besfissmde wedstrijd afnam van de Brft 
Hackaey die h^m eerder in het seizoer} tweemaal 
de baas was geweest. 

na de vijftigste en dit nadm Nj 
in esrder© maagden amp^rde 
nederlaag had gekend- Het 
heette dat l^otisseau toen ver
keerd gepland had. Dat hfj 
andere prioritelï^ft had ge-
«tetó. Dit seizoen heeft de 
lichtvoetige Waal anders aan
gepakt. Hij is RU zeker nog niet 
opgebrand. H)j heeft nog nsiet 
al zijn kruit verschoten. Hij 
aanvaardde tlnks en rechts de 
nederlaag maar Of> de belang* 
rijke mometïteti &tmó hij er 
toch stssdR Vandaar dat hoop 

ROUSSiAU 
daarmee ongewild dat 
hij momenteel eer* 

vormjiiek haalt er» dat belooft 
want volgende zondag wordt 
In de Poolse hoofdstad heï 
wereldkampioenschap gelo
pen. In Warschau kan Rous
seau «Ijn wlnterse(2;oeft goed
maker* Het volstaat daarlos in 
de tjtelkoers een rol van bete
kenis te spelen. 

Vorjg seizoen ging Rous-
seat! pijniijk al 'm de regen
boog koers. Hij eirjdlgde ïelfs 

nu gewettigd schijnt. Een 
plaats binnen de eerste tteo is 
niet helemaal uitgesloten ai 
moet er toch rekenirjg mee 
gehouden dat zo*n wereld-
l^ampiosnschap op enorm 
hoog niveau wordt gelopen 
Met vee! atleten die naar die 
ene wedstrijd toe hebben ge
leefd. 

Tot slot nog een eresaluut 
aan de overslijtbare Karel Lis
mont die hel in Bierbeek nog 
bestond als achtendertigjarige 
zesde te eindigen. In zijn ge
kende zwoegende stijf Lis
mont IS een oertalent met een 
stalen karakter Er komt een 
dag dat men zijn spikes zai 
moeten wegstoppen of bij blijft 
meelopen tot hij er bj] neervalt 
Maar zelfs darj vermoeden we 
dat hfj nog voorin zal te vinden 
zijn. 

Zaterdag wordt het ernst 

Sean is klaar 
In Parijs-Nice en Tirreno Adriatica werd de laatste 

hand gelegd aan de voorbereiding op het ,,klas
sieke" wegseizoen. Zaterdag wordt immers Milaan-
San Remo gereden en in de Primavera worden gega
randeerd de eerste klappen uitgedeeld. We zijn niet 
onmiddellijk optimistisch wat de kansen van onze 
renners betreft al beseffen we dat in de openings-
klassieker, die doorgaans in de laatste dertig kilome
ter wordt beslist, alles mogelijk blijft. 

EN zaak staat vast: Sean 
Kelly IS klaar om zijn titel 
van koning van de klas

sieke ééndagskoersen met suk-
ses te verdedigen. In Parijs-Nice 
het de Ier een sterke indruk. En 
dat wilde wat zeggen want de 
koers naar de zon werd in de 
voorbije dagen serieus opge
waardeerd. De bezetting was be
ter dan in vroeger jaren en het 
parcours selektiever. Bovendien 
maakten de renners er een echte 
koers van. 

Come-back 
Kelly ondervond de meeste 

weerstand van Roche maar ook 
Fignon, die toch aan zijn come
back schijnt te werken, en vooral 
de jonge Bernard lieten een 
beste indruk. In laatstgenoemde 
stellen de Fransen hoge ver
wachtingen. Hij wordt aangezien 
als de mogelijke opvolger van 
Bernard Hinault. 

Wij wachten liever af maar het 
kon toch niet worden ontkend dat 
de Fransen met veel grotere re
gelmaat dan anderen jonge top-
coureurs afleveren. Zelf blijven 
we voorlopig op onze honger zit
ten. Niemand liet zich echt gel
den en de ploeg van Walter Go-
defroot bijvoorbeeld bleef zelfs in 
eigen land om de openingsklas-
sieker voor te bereiden. Wat op 
zichzelf ook al geen teken is van 
materiele weelde. Zaterdag we
ten we meer. 

Het begin van het wielerseizon 
werd gekenmerkt door een aantal 

ongelukkige valpartijen. De jonge 
Waal Michel Goffin verloor het le
ven en NICO Emonds liep een 
schedelbreuk op Dat zijn geen 
details meer. Het zijn verschijn
selen die om een onderzoek en 
een verklaring vragen. 

Vast staat dat de wielrennerij 
geen standardiseerde veilig
heidsvoorschriften kent. Wat hier 
met toegelaten is mag ginds. Wat 
vandaag kan is morgen verbo
den. Bovendien namen vaak te
veel renners de start. Zeker in de 
voorseizoen wedstrijden. Daar
door worden de risiko's vanzelf 
verhoogd. Wie een gesloten pelo
ton op de eindstreep ziet afstor
men, houdt vanzelf zijn hart vast. 
Het zigzaggen, duwen en trek
ken, het opsluiten en de deur 
dicht doen en wat ze nog meer 
verzinnen. Het blijft een steeds 
terugkerend wonder dat er met 
nog meer doden en gekwetsten 
vallen. 

De Internationale Wielerunie 
zou er goed aandoen de huidige 
situatie grondig te onderzoeken, 
besluiten te trekken en een aan
tal voorwaarden op te leggen. Zo 
IS het dragen van een helm met 
eens overal verplicht. Het gaat 
dus zeker met op de jongste on
gelukken alleen maar door het 
toeval of door onvermijdelijke 
menselijke tekortkomingen te wil
len verklaren. Een zich respekte-
rende sportbond moet haar atle
ten, in dit geval dus wielrenners, 
tegen zichzelf durven bescher-
"len. Flandrien 

r-
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Het vu-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie 

maart heeft algemeen voorzitte 
spreid ten behoeve van de pers. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft een bespreking gewijd aan de 
zopas door de regering afgesloten 
begrotingskontrole. 

Het begrotingskonklaaf heeft be
vestigd dat de regering er niet in 
slaagt, de door haarzelf gestelde ob-
jektieven te verwezenlijken. Minister 
Verhofstadt heeft niet alleen zijn be
grotingstekort van 417,8 miljard thans 
laten oplopen tot ongeveer 420 mil
jard. De 20 miljard bijkomende bespa
ringen zijn daarenboven slechts be
sparingen op papier: van de onsa
menhangende noodmaatregelen die 
de regering daartoe heeft moeten ne
men, kan geen enkel saneringsresul
taat worden verwacht. 

Einde van tunnel...? 

In feite, zo meent het VU-Partijbe-
stuur, is het begrotingskonklaaf eer-
gekomen op een politiek koehandel
tje: de toegeeflijkheid van de minister 
van Begroting werd afgekocht met 
enige principiële toegeeflijkheid inza
ke de privatisering van openbare 
diensten. 

Inmiddels blijft de regering flink op 
weg om de openbare schuld op te 
drijven van vijfduizend naar zevendui
zend miljard. Het einde van tunnel is 
meer dan ooit uit het zicht verdwenen. 
Alle nationale en internationale rap
porten- voorspellen voor België een 
zeer zwakke ekonomische groei, een 
lage BNP-toename en een verhoogde 
werkloosheid. 

Na meer dan vijf jaar Martens-be-
wind is weliswaar de inleverings- en 
aftappingskapaciteit van de burgers 
volkomen uitgeput. De miljardenver-
slindende institutionele mechanis
men — zoals het konsumptiefedera-
lisme of de zuilenbestendiging — blij
ven echter nog altijd onaangetast. 

Het elektoralisme van de ministers 
en van de regeringsparijen, het ge
brek aan visie en perspektief binnen 
de regeringsploeg bieden geen enke
le waarborg meer voor een efficiënte 
aanpak van de belangrijke problemen 

partijbestuur van maandag 16 
r volgende mededelingen ver
waarmee het land en van de scheeft
rekking waarmee Vlaanderen dan 
nog eens extra worden gekonfron-
teerd. 

Happart 

De goeverneur heeft dan toch zeer 
laattijdig de benoeming van Happart 
vernietigd. Nu moet de regering haar 
verantwoordelijkheid opnemen. Arti
kel 87 van de gemeentewet machtigt 
de regering daartoe. Na de uitspraken 
van de Raad van State en het Euro
pees Gerechtshof dient de regering 
een beslissing te nemen. Het is de 
hoogste tijd. 

Een nieuw rondje van de Voerense 
karrousel moet vermeden worden. 

In dit verband deelt de VU mee dat 
zij deelneemt aan de door het Taal 
Aktie Komitee georganiseerde Voer
wandeling van zondag 22 maart. Ge
noeg is immers genoeg. 

KS 

Reeds de eerste dag na de bekend
making van het plan-Gheyselinck 
heeft de Volksunie gesteld dat dit 
voorstel onaanvaardbaar en onuit
voerbaar is. De VU stond toen alleen 
in haar verzet. Nu steunen ook de 
vakbonden dit protest en gisteren 
wees de SP ook al het plan af. Zelfs 
de CVP-Limburg uitte vorige week 
haar onrust over het plan. 

Het reVonversie-luik is ronduit bela

chelijk. En nu bijkt dat ook het luik 
inzake de steenkoolmijnen zelf niet 
haalbaar is. Gheyselinck heeft zich 
vastgeboerd met zijn hautaine verkla
ringen. Hij weet niet meer waarheen. 
Technisch gezien blijft dit plan schro
melijk in gebreke. 

En wat het sociale luik betreft, 
wordt steeds duktelijker dat er — 
ondanks alle mooie beloften — geen 
gelijkberechtiging toestaat tussen een 
arbeider van KS en een arbeider van 
Cockerill Sambre. Binnenkort pakt de 
VU terzake uit met een dossier. 

Tot slot kondigde de partijvoorzitter 
aan dat hij eerstdaags de premier zal 
interpelleren over de hele problema
tiek. Met de dringende vraag in te 
spelen op de gewijzigde toestand en 
het bestaande plan te verwerpen. 

TGV 

Het optreden van verkeersminister 
De Croo in het TGV-dossier is een 
typisch voorbeeld van onzindelijk be
leid. De Croo beloofde herhaaldelijk 
het parlement bijtijds te zullen inlich
ten over mogelijke plannen. 

Woensdagnamiddag nog zei De 
Croo dat hij meteen de volksvertegen
woordiging zou inlichten over elke 
evolutie. Daags nadien gaf hij echter 
op een ontmoeting met de pers tekst 
en uitleg bij de nieuwste plannen. 

De Croo doet er goed aan met een 
snelheid die recht evenredig is aan 
deze van de TGV naar andere oorden 
te vertrekken. 

Zondag 12 april 

Nationale VU-meeting m 
Magdalenazaal te Brussel 

Elke VU-afdeling op post! 

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-Aktie-
Komitee 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 ale VU-afdelingen op tot massale deelname aan deze 
manifestatie. 

De volgende eisen zullen onder
streept worden: 
— Happart buiten, en voorgoed 
— Afschaffing van de faciliteiten in 
Voeren 
— Integratie van Voeren bij Vlaande
ren 

Algemene verzameling: Bilzen, 
Grote Markt, 11 uur. 

Kontaktpersonen 
en busregeHng 
•k 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), Er-
win Madereel (03/455.65.56), Wouter 
Vochten • (03/383.26.21) en Huyge-
baert (03/236.23.70). 
* Aarschot; kontakteer Vic Meulen-
berghs (016/56.86.10). 
• Brabant: 

— Brussel-Halle-Vilvoorde: Arduin-
kaa, 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 Erik 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 (091/31.1941). 
* Kempen: Turnhout, Grote Markt, 
9.30 uur. Geel, 10 uur. Kris Van Dijck 
(014/37.72.28). 
* Leuven: Thierbrau, 9 uur. Erik 
Vrancken (02/657.18.65). 
* 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 in
schrijft verbindt zich tot het betalen 
van de vervoersprijs. Neem steeds 
kontakt op met de dichtstbijzijnde re
gio. 

Borden en spandoek niet toegela
ten. Vlaggen evenmin. Steun is wel
kom op rek. nr. 432-5221061-32, 9300 
Aalst, van het Taalaktiekomitee. 

Introduktiekursus nieuwe kaderleden 

Thuis in de Volicsunie 
De VU-besturen werden in 1986 van hoog tot laag 

grondig verjongd. Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel biedt de nieuwkomers de kursus „Thuis in de 
Volksunie" aan. 

Bedoeling van de kursus is de nieu
we VU-kaderleden vertrouwd te ma
ken met hun partij. Wanneer een 
bedrijf kaderleden in dienst neemt, 
wordt niet alleen aandacht besteed 
aan het inwijden van hun eigenlijke 
funktie, maar ook aan het leren ken
nen van de firma in haar geheel. In het 
politiek bedrijf is dit eveneens een 
noodzaak. 

De kursus „Thuis in de Voll<sunie" 
bestaat uit vier delen. In het eerste 
deel wordt duidelijk gemaakt wat na
tionalisme is en hoe de VU het 
Vlaams-nationalisme belichaamt. Het 
tweede deel brengt een historisch 
overzicht van de Vlaamse Beweging 
en het Vlaams-nationalisme. Het der
de deel overschouwt het politiek spek-

trum in België, met inbegrip van de 
staatshervorming. Het vierde en laat
ste deel handelt over de basispijlers 
van het VU-programma. 

Weten waar 
het om gaat 

De kursus wordt per arrondisse
ment georganiseerd. Antwerpen beef 
de spits af. De zowat 50 kursisten 
hebben er nu twee delen opzitten. 
Hun reakties zijn ronduit positief. 

Hugo Durieux (28), een tuinier uit 
Edegem: „De l<ursus is erg bevatte-
lijl<. Il< had nog maar weinig gelezn 
over de achtergrond van het Vlaams-
nationalisme omdat ik weinig tijd had. 
Door mij in te schrijven, heb ik mezelf 
nu een verplichting opgelegd. Ik hoop 
na de kursus mee de basis te kunnen 
leggen voor een VUJO-afdeling in 
mijn gemeente." 

Studente Sonja Fockenier (21) uit 
Kapellen onderstreept dat de kursus 
alles behalve schools is opgevat. „Al
les is duidelijk, er valt niets op aan te 
merken. Na de diareeks krijgt ieder
een de kans om zijn mening te zeg
gen in kleine groepjes. Zo komt ieder

een aan bod", aklus Sonja. 
Volgens bediende Wolfgang 

Goossens (45) uit Deume wapent de 
kursus de deelnemers met een stevi
ge brok kennis: „Hef volstaat niet te 
zeggen dat je Vlaams-nationalist 
bent, om daarna in een diskussie met 
je mond vol tanden te staan. De 
kursus zorgt er op een alle^xhalve 
saaie manier voor dat je als VU'er 
weet waar het om gaat" 

In Sint-Antonius-Zoersel mijmert 
huismoeder Kristien Van Looveren 
(38) ook nog na. „De diareeksen zijn 
heel goed. Ik wist er al een en ander 
van, maar de kursus is een welgeko-
men opfrissing. Je kan nadien alles 
beter situeren." 

De kursus „Thuis in de Volksunie" 
staat verder reeds op het programma 
van de VU-arrondissementen Aalst, 
Brussel, Dendermonde, Gent, Halle-
Vilvoorde, Hasselt, Leuven, Ouden
aarde en Tongeren-Maaseik. Vooraf 
inschrijven bij de arrondissementele 
sekretariaten is vereist. Preciese 

plaatsen en date worden o.m. via de 
provinciale agenda's in „WIJ" mee-
gedeeM. 

Belangstellenden uit andere anx>n-
dissementen kunnen kontakt opne
men met hun bestuur of het VCLD-
sekretariaat. 

MOLKSUNIE 
Brussel uit 
de Icoeilcast!? 

De kwestie-Brussel zit de jongste 
maanden weer in een stroomversnel
ling. Als uittoper van het Sylvester-
akkoord werkte de regering een plan 
uit om In 1989 opnieuw verkiezingen 
te organiseren voor de agglomeratie-
raad. 

Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel (VCLD) heeft een kant en klaar 
kursus „Brussel uit de koelkast!?" 
waarin de hele hoofdstedelijke proble
matiek uit de doeken wordt gedaan. 
Samen met de kursus „ Vlaamse Be
weging en sociaal-ekonomische vi
sie" kunnen VU-afdelingen over dit 

dubbelpakket beschikken tegen 
gunstvoorwaarden. VU-afdelingen 
die voor 1 april op dit aanbod ingaan, 
betalen slechts 3.000 fr. voor twee 
avondvullende programma's, gestof
feerd met een verhelderende klank
en beeldmontage. 

Inlichtingen en infofolders zijn te 
verkrijgen op het VCLD-seKrelariaat. 

Propaganda 
technieken 

Binnenkort stelt het VCLD zijn 
nieuwste produkt voor, nl. een tweele
dige kursus „Propagandatechnie-
ken". Met in 1988 en '89 drie verkie
zingskampanjes voor de boeg — een 
Gemeentelijke, een nationale en een 

uropese (én Brusselse) — komt de 
kursus dus ruim op tijd. 

Het eerste deel wordt verzorgd voor 
specialisten uit de publiciteitswereld. 
Zij zullen de vuistregels van hun vak 
uit de doeken doen. In het tweede 
deel ervaren VU-propagandavoerders 
aan het woord, die het dan meer 
bepaald over partijpolitieke en elekto-
rale kampanjes zullen hebben. 

De kursus „Propagandatechnie-
ken" is onmisbaar voor elke VU-afde-
ling die kiest voor een weldoordachte 
strategie i.p.v. kunst- en vliegwerk. 

ELINFO 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw 
Bennesteeg 4, 9000 Gent (teK 091/25.7S.27) 

19 MAART 1987 



^ 

19 

Met feestelijke tweedaagse 

VU-Wommelgem heropent 
„De Klauwaeit" 

stormloop in Wommelgem op 6 maart bij de heropening van 
„Taverne den Klauwaert" ons VU-lokaai met Erik Jaspers als 
uitbater. Het begon reeds rond 19 uur toen de VN J-muziekkapel 
onder leiding van W. Vereyken in het centrum opmarcheerde. 

Toen men rond 20u30 de deur pro
beerde open te duwen hoorde men 
daarachter echter het vertwijfelend 
roepen „Doorschuiven a u b ' " Hul
peloos stonden er velen opeengepakt 
(ingeblikt, zei men), die terug probeer
den buiten te geraken en hiervoor 
bedankt werden (om even te komen 
en terug buiten te gaan) en later eens 
terug te komen 

Hard labeur 

ledereen kreeg een fresia opge
speld en de meisjes van dienst pro
beerden alleman te bereiken met een 
drank aangeboden door de nieuwe 
uitbater Ondertussen liet W Van der 
Smissen heerlijke klanken over de 
hoofden heenglijden Een kort wel
komwoord van voorzitter Rik Mangel-
schots en onmiddellijk was het de 
beurt aan raadslid J Van Haesbroeck 
om een sfeerbeeld van 10 maanden 
hard labeur te schetsen Volledig mis, 
zei Jet, want de Ward die hem deze 
uiteenzetting had opgelegd, moest 
met klappen van een ezelsdracht, 
want na juist geteld 9 maanden ston
den we hier allemaal bij een gezond 
borelingske, dat door iedereen met 
fierheid kon bewonderd worden Te
vens verwees hij naar al die maanden 
labeur, dankte hij als voorzitter van de 
Vlaamse Vnendenknng alle afbrekers 
en opbouwers en mochten werklijder 
(en leider) Paul Crauwels en Fust 
Vleminkx een ruiker in ontvangst ne
men Ook de herstellende Staf Van 
Looveren werd thuis met een ruiker 
bedacht Een langdurig applaus was 

het beste bewijs dat deze van humor 
doorsfjekte uiteenzetting voor nie
mand te lang geduurd had 

De langste nacht 
Na een korte tussenpauze was het 

de beurt aan ons parlementslid H 
Schiltz, die een t>eeld schetste hoe wij 
het in Vlaanderen op alle gebied t>eter 
zouden kunnen doen als we het al
leen konden Wanneer we ons als 
Vlamingen in gans de wereld konden 
presenteren, met onze werkkracht, 
met onze produkten, met onze intelli-
gentia Als slot dankt hij voor de eer, 
en was zeer verfjeugd een tweede 
maal na 10 jaar terug erbij te mogen 
zijn midden een zeer hard werkende 
afdeling en wenste alle heil toe aan de 
werkelijk prachtige vernieuwde Klau
waert Applaus en bloemen waren 
ook voor hem weggelegd Met het 
zingen van de Vlaamse Leeuw begon 
een zeer zeer lange nacht 

Op de tweede openingsdag was het 
de akkordeongroep Avanti die muzi
kaal de avond opluisterde Fraktielei-
der en al 17 jaar gemeenteraadslid (6 
jaar schepen) Rik Vandeweghe gaf in 
telegramstijl (en met een vertx)u-
wingsduim) een overzicht van deze 
periode, deed vooral een oproep om 
vanaf nu met z'n allen samen te 
werken om in oktober 1988 het suk-
ses van de Volksunie in Wommelgem 
verder te zetten Tevens beloofde hij 
aan nationaal voorzitter J Gabnëls 
dat hij op Wommelgem kan blijven 
rekenen Het handengeklap was nog 
niet volledig verstomd toen hij Jaak 
Gabriels inleidde ,,Voorstellen", zei 

Rik, „IS eigenlijk niet nodig want iede
re Wommelgemnaar heeft onze jog
gende Jaak in zijn brievenbus gekre
gen" 

Op naar 1988! 
Een aangenaam verraste Jaak Ga 

bnëls (reeds een beetje onder de 
indruk van het luide applaus bij het 
binnenkomen werd onmiddellijk om-
nngd door Limburgers en nog wel uit 
Bree ) dankte hij de afdeling Wom
melgem omdat hij een tweede maal te 
gast mocht zijn en dan nog wel bij 
deze op>ening van een werkelijk 
prachtig Vlaams-Nationaal centrum 
Wij wenste ook alle medewerkers van 
harte proficiat, maar ook en vooral 
omdat hier ter plekke politiek hard 
gewerkt wordt en resultaten dan ook 
met kunnen uitblijven Even verwij
zend naar zijn Bree, waar men er ook 
in gelukt is een oubollige CVP in de 
vergeethoek te duwen Tevens hoop
te hij dat ook VU-Wommelgem in 
1988 mede het beleid zou kunnen 
bepalen om deze een vernieuwende 
en dinamische impuls te geven aan e 
gemeente ten bate van gans de bevol
king en de hele Vlaamse gemeen
schap Voor zijn begeesterende toe
spraak mocht hij na een daverend 
applaus, een prachtige tak orchi
deeën in ontvangst nemen van raads
lid M L Crauwels-Van Heester 

Den Klauwaert daverde op zijn ste
vige grondvesten bij het zingen van 
de Vlaamse Leeuw 

W Herbosch 

Taveerne VU-lokaal „Den Klau
waert" IS alle dagen open vanaf 
11 u. (donderdag gesloten) en is 
gelegen aan de Dasstraat 23. 

Vraagt beter openbaar vervoer 

VU-Kontich-Waarloos 
Grote Ring verwerpt uitbreiding 

Het bestuur van de VU-afdeling Kontich-Waarloos heeft met 
verontrusting kennis genomen van de denkoefeningen van PVV-
volksvertegenwoordiger Ward Beysen over de aanleg van het vak 
Ranst-Kontich van de Antw/erpse Grote Ring als oplossing voor de 
huidige verkeersellende in en rond Antwerpen. 

in de vallei van de Struisbeek en de 
Edegemsebeek volledig van de kaart 
geveegd Volgens het ontwerpplan 
van 30 oktober 1973, uitgaande van 
het Ministerie van Openbare Werken, 
krijgen een 25-tal Kontichse wonin-

Volgens de Volksunie zal het aan
leggen van nieuwe wegemnfrastruk-
tuur steeds groter wordende nadelige 
affekten hebben op het leefmilieu 
Volgens de VU moet er gestreefd 
worden naar oplossingen die het au
toverkeer eerder ontmoedigen dan 
bevorderen Daarom pleit de VU voor 
een klant-vriendelijk openbaar ver
voer, dat via een hogere kommerciele 
snelheid (snellere doorstroming), een 
nodige herstrukturering, een betere 
uitrusting en een goedkopere prijzen
politiek, klanten zou moeten winnen 
Dè Volksunie veranjst hier naar een 
aantal experimenten in hef buitenland 
(o m het Zwitserse Bazel) waar met 
gunstig gevolg de verkeersstroom 
naar de grootstad opgevangen werd 
door een klant- en milieuvriendelijk 
openbaar vervoer 

De eventuele aanleg van de Grote 
Ring zou in het Kontichse landschap 
immers diepe wonden slaan Komen
de vanuit Lint zou er ter hoogte van de 
Vredestraat-Antwerpse Steenweg 
een af- en oprit komen, de autoweg 
zou dan verder lopen achter de Hele-
naveldstraat (op enkele tientallen me
ters van de Altena-wijk), tenwijl juist 
achter de huidige Gevaert-gebouwen 
langs de Pnns Boudewijnlaan een 
verkeerswisselaar met de autoweg 
Brussel-Antwerpen zou aangelegd 
worden Door de aanleg van de Grote 
Ring wordt het nog resterende groen 

gen de Grote Ring als het ware in hun 
tuin 

Nu het TGV-gevaar vooralsnog ge
weken IS, lijkt een nieuw verkeerspro-
jekt Kontich te verontrusten De inves
teringen in peperdure spoor- en auto
snelwegen zouden beter aangewend 
worden tot het aantrekkelijker maken 
van het gemeenschappelijk verkeer, 
waar de gewone man in de straat 
alleen meiar beter van kan worden 

Erwin Brentjens 

Q Jonge regent mechanica zoekt be
trekking in de nijverheid, inlichtingen 
Vic Anciaux, tel 519 83 46 

D 22-jange jongedame, bediende 
met vorming A6/A1 txsekhouden, 
grondige basiskennis van Fr en Eng 
- noties van D - kennis van dactylo en 
computerbediemng zoekt een pas
sende betrekking Voor nadere inlich
tingen zich wenden O Van Oote-
ghem — Senator, Arm Lonquestraiat 
31, Gentbrugge (tel 30 72 87) 

D 24j tweetalige bediende met 1j 
stage en 5j als tewerkgestelde werk
loze in overheidsdienst, in het bezit 
van rijbewijs B, zoekt een nieuwe 
betrekking in het Brusselse of ten 
westen van Brussel Voor ml zich 
wenden tot senator-burgemeester dr 
J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

ANTWERPEN 

Eén 
kultuurdag in 
Frans-Vlaanderen 

In het jongste nummer van „KVF-
Mededelingen" — het orgaan van het 
Komitee voor Freins-Vlaanderen — 
lezen we dat de Raad van Bestuur 
van het KFV op een bijeenkomst met 
het organizerend komitee van de kul
tuurdag in Ekelsbeke o I v pastoor G 
Decalf beslist heeft om op zondag 13 
september 1987 één gemeenschap
pelijke kultuurdag op touw te zetten in 
Belle Dit ter vervanging van de kul-
tuurdagen van Waregem en Ekelsbe
ke 

De organisatie daarvan werd toe
vertrouwd aan het Komitee voor Ne
derlands Onderwijs en Nederlandse 
Kuituur, een veriengstuk van het KFV 
o I v jonge Frans-Vlamingen 

Wil die dag nu reeds met een stip in 
uw agenda vastleggen' 

(adr) 

MAART 

19 TESSENDERLO .Snelle, in
dustriële voeding gezond' in Kieu-
witshoeve te Engsbergen om 20u 
Org FVV-TessenderIo 
20 SCHOTEN: Muziekkwis m m v 
Gust Teugels Om 20u in het Kultu-
reel Centrum, Kasteeldreef 61 Org 
FVV-Schoten 
20 KAPELLEN: Deelname aan mu
ziekkwis te Schoten om 20u Inschrij
ven tel 664 79 61 Org FVV-Kapel-
len 
21 ZANDHOVEN: 5e Leeuwkens-
bal in feestzaal De Zwaan, Lierse-
baan 39 Deuren 20u Muziek 
20u 30 Inkom 50 fr Eregast is Jaak 
Gabnels Org VU-Groot-Zandhoven 
21 BERLAAR: Vlaamse nacht - se
nator 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 VVKSOfr 
21 NIJLEN: Nacht der kameraad
schap In de zalen Nilania om 20 uur 
Orkest Stonne Wauters Koor SMF-
Scheldekoor Org SMF-Kempen/Lim-
burg 
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-Boe-
chout-Vremde 
21 OVERPELT: Mosselfeest in 
Cafe Den Haen (nabij Kerk Centrum) 
Vanaf 11 uur Org VU-Overpelt 
21 STABROEK: Antwerpen Plezant 
met de volksgroep Antigoon m zaal 
Schuttershof. Kerkstraat te Hoeve
nen Aanvang 20u 15 Org W K De 
Geuzen Inkom leden 80 fr . niet-
leden 100 fr 
24 EDEGEM: Kaartavond in lokaal 
Dne Eiken om 20u Inschrijven op 
voorhand Org VNSE 
25 KONTICH: Start aerobic-kursus 
in zaal d'Ekster. Ooststatiestraat 1 
Wekelijks van 19u 30 tot 20u 30 On
kosten per les 50 fr Alle belangstel
lenden, ook van buiten Kontich. zijn 
welkom Inl E Brentjens (457 72 40) 
Org Vlaamse Knng 

25 EDEGEM Voordracht met dia's 
. Betekenis van spreekwoorden en 
gezegden" in Dne Eiken" om 20u 
Org FVV-Edegem 
25 AARTSELAAR: ..De Volksunie 
de moeite waard" Gespreksavond 
met Paul Van Grembergen in lokaal 
Rodenbach om 20u Org VU-Aartse-
laar 

26 EDEGEM: Kulturele avond met 
dichter Bert Peleman In , Drie Eiken" 
om 20u 30 Org Kulturele Knng Ede-
gem 

27 OVERPELT: Groot mijndebat 
m m V Johan Sauwens. vakbondsaf
gevaardigden Zaal Palethe. Over-
pelt om 20u Org VUJO-Overpelt-
Neerpelt 

27 MAASEIK: Politieke info-aktie-
avond in het Ontmoetingshuis te 
Voorshoven-Neeroeteren om 20u 
Gastspreker is Jaak Gabnels Org 
VU-Maaseik i s m Neeroeteren-
Opoeteren 

27 KONTICH: VU-ledenvergade-
ring om 20u 30 in zaal d' Ekster 
Gastsprekers zijn Rene Jaeken en 
Hugo Coveliers over plaatselijke en 
nationale hete politieke hangijzers 

27 WESTERLO: De Voerstreek in 
woord en beeld door Guido Sweron in 
het Hoveniershuis te Westerlo-cen-
trum om 20u Inkom 50 fr Org 
VUJO-Westerlo 

27 RANST Volkszangavond met 
Gust Teugels en gemend koor Canta 
Libre In feestzaal Centrum, Gasthuis
straat om 20u Org Vü-Ranst 
28 BERCHEM: FVV-Berchem gaat 
naar Parijs op 28 en 29 maart 3 500 
fr p p (alles inbegrepen ook eventue
le 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 dans
feest m zaal Graaf d'Elissem achter 
de kerk te O L V -Waver Aanvang 
20u 30 Org VU-Katelijne & Waver 
29 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 
Voorjaarswandeling m het Mechels 
Broek Samenkomst cafe Brughuis-
Muizenhoek (aan de brug over de 
Dijle even voorbij Muizen-dorp rich
ting Bonheiden-Rijmenam) om 
14u 30 De wandeling duurt tot ong 
17u 15 Org vzw Uylenspiegel Hom-
beek-Leest-Heffen i s m VU-Meche-
len-West Rubberen laarzen noodza
kelijk 

APRIL 

2 WOMMELGEM: Jaarlijkse kaas-
en wijnavond in de gezellige taveerne 
De Klauwaert vanaf 20u 15 Met vi
deo-montage (VNOS) over de bloe-
menstoet te Wommelgem en herope
ning VU-lokaal op 6 maart 11 250 fr 
tot 15j 150 fr jongeren Inschrijven 
voor 29/3 in De Klauwaert. bij de 
bestuursleden of bij Ward Herbosch 
(353 68 94) 

3 BERCHEM: Breugelavond in het 
Oud-Kapelleke. Ferd Coosemans-
straat 127 om 20u Prijs 200 fr In
schrijven bij Thea Van Gelder 
(32119 86) Org VU-Berchem 
3 TURNHOUT: De Schalmei om 
20u30 Histoncus Gui Van Gorp ver
telt ons wie en wat er schuilgaat 
achter onze Turnhoutse straat na
men Org Vlaamse kring 

4 EKEREN: Lentebal in zaal Leu-
genberg. Leugenberg 143 Aanvang 
20u30 Inkom 100 fr Org VU-Eke-
ren 

4 RANST Geleid bezoek aan het 
Bormshuis. Volksstraat te Antwerpen 
Samenkomst om 14u Kerk te Ranst 
of 14u 30 aan het Bormshuis Inl VU-
Ranst (485 55 67) 

4 MORTSEL: Kwisavond van 
VUJO-Mortsel In het Gemeentelijk 
Onstpanningslokaal, Edegemsestraat 
26, vlakbij H Kruiskerk Deelname
prijs 100 fr pp Inschrijven voor 22 
maart bij Luk Van den Broek (03/ 
449 99 42) 

9 KAPELLEN: .Vlaanderen en de 
ziekteverzekering" door E Van Lan-
gendonck m zaal ASLK Vredestraat 
12 Aanvang 20u Org FVV-Kapel-
len 

9 SCHOTEN: Video-montage 
..IJzerbedevaart 1986" in Kultureel 
Centrum ..Kasteel van Schoten". 
Kasteeldreef, om 20u Gastspreker 
Karel De Meulemeester Inkom 50 fr 
Org VAB-VTB-Schoten 

10 HERENTALS: VUJO-kenmsma-
kingsavond met belegde broodjes en 
drankgelegenheid om 20u in de Bos-
kantien Wijngaard 

10 KAPELLEN: Octopussy Party 2 
in ,,Dennenburghoeve". Geelhand-
dreef 9 Aanvang 20u Inkom 80 f r . 
wk 60 fr Org VUJO-Kapellen 

12 TURNHOUT: Geleid bezoek aan 
het Kaartenmuseum en het Begijnhof
museum van Turnhout Om 14u Org 
en ml Vlaamse Knng Turnhout 

Arr. Antwerpen naar iviagdalena 
Gezien de Bormsherdenking op de

zelfde dag valt. werd er voor het arr 
'Antwerpen een aparte regeling getrof
fen Na de Bormsherdenking kunnen 
de VU-mensen in het Merksemse VU-
lokaal ..Vlanac" op de Bredabaan 
hun meegebrachte boterhammen te-
samen met een (warm) drankje aan
spreken Ter plaatse kunnen ook 
lunchpaketten verkregen worden. 

maar dit moet wel op voorhand ge
meld worden Er vertrekt dan een 
autobus aan ,,Vlanac" om 13 15u 
stipt en een tweede autobus vertrekt 
om 13 15u aan Berchem Kerk In
schrijven op de autobus en van boter
hammen in Merksem bij alleen en 
uitsluitend Enwin Brentjens (03/ 
457 72 40) ten laatste tot vrijdag 12 
apnl om 17u 
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Vragen bij de vleet 
Een arrondissementeel kongres 

over „groen en Vlaams" in het arron
dissement Halle-Vilvoorde is meer 
dan een noodzaak Gespreid over vier 
vi^erkgroepen en met een zestigtal 
kaderleden werd gewerkt aan de 
voorbereiding van het eerste luik 
Halle-Vilvoorde Groen Graag geven 
WIJ op 5 apnl een aantal konkrete 
antwoorden op prangende vragen die 
WIJ ons stellen Hier enkele vragen 

Moeten wij met zelf instaan voor 
onze eigen afvalverwerking' Komt er 
een verbrandingsoven in Halle-Vil-
voorde' Moet er niet preventief ge
werkt worden rond afvalproblema-
tiek'' Dient het openbaar vervoer met 
meer afgestemd worden naar de nieu
we bed rijf sentiteiten'' Blijft de wagen 
altijd primeren op de andere vervoers
middelen' Dient de Brusselse ring 
met voltooid' Wat met de groene 
gordel rond Brussel' Planschade 
slechts na reële bewijslast' Inbrei-
ding of uitbreiding van bestaande 
woonzones' Insplanting van ver
nieuwde natuurlijke overstromingsge-
bieden' Moet de Zenne een open 
nool blijven' enz 

Een greep uit de tal van vragen die 
door het VU-kader werden gesteld m 
de veelvuldige werkvergadenngen 
die het kongres vooraf gingen 

Zondag 5 april 1987 een Vlaams-
natlonale visie op het leefmilieu in 
het arrondissement Haiie-Viivoor-
de. 

VOLKSUNiECONGRES 
halle.vilvoorde 

Groen en 
V laams 
Saprll 1987 «restrand.dilbeek 

Arr. Leuven 
bereidt '88 voor 

Als start van de voorbereidingen 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
1988 organiseert het arrondissement 
Leuven drie gespreide arrondisse-
mentele raden 

Op woensdag 25 maart in ,,Poes-
kaffee", Schaluin te Aarschot 

Op donderdag 26 maart in ,,De 
Viander , Industrieterrein te Tienen 

Op vrijdag 27 maart in ,,De Kring", 
J Pierrestraat te Kessel-Lo 

Telkens om 20u Alle geïnteres
seerde bestuursleden en mandataris
sen worden verwacht 

vu-Arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde 

op zaterdag 23 mei 1987 

Volksunie feest 
In 't hart 

van Brussel 
In de „Anclenne Belgique" te Brussti 
met — Connie Neefs en het 20-mtn sterk* Gerry Liekens-

orkest 
— Jet Burm en zijn Brusselse liedekens 

met, in de Bar, de D J . Celebration 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Trends Magazine 

Geld moet rollen 
Het slijk der aarde Iedereen heeft ermee te maken, we 

verfoeien het als we het met hebben maar doen het — eenmaal 
binnen handbereik — toch liefst renderen Verguisd, veracht, 

vereerd. En toch zijn er steeds meer die daar hun boterham van 
maken Letterlijk dan Maar het is met zoals weleer Bankieren 
IS met alleen technisch ingewikkelder geworden, er treedt steeds 

meer een ,,branchevervaging" op Iedereen doet alles en 
overal Internationalizatie en despecializatie heet dat met 

geleerde woorden Alles daarover — en veel over het 
verzekeringswezen — in dit speciale temanummer 

Werken onderzee 

Hei drama met de Herald of Free En 
terpnse heeft in een van zijn nevcnel 
fekten opnieuw de aandacht ge 
vestigd op hel duikersvak Op risico 
van hun leven haalden deze mannen 
slachtoffers uil het gekantelde schip 
maar ook m minder sensationele om 
standigheden is hun beroep met zon 
der gevaar Daarom even kijken hoe 
het er b V onder een olieplatform m 
de Noordzee aan toegaat 

De vliegende 900 

Hetzelfde probleem, maar dan vanuit 
de lucht bekeken Helikopterpiloten 
werkten zich deze dagen met minder 
in de kijker En in het Sint Janzie 
kenhuis m Brugge werd meteen gewe 
zen op de gevaren van een afbouw 
om financiële redenen van een derge 
lijke hulpdienst Meer landin.vaarls 
m het Brusselse, heeft een onderne 

mer daar zo zijn eigen kijk op Die 
inzichten botsen 

Vakbondsbladen 

Ze vormen een wereld apart m het 
persgebeuren En hebben soms moei 
te om bij te benen technisch maar 
ook inzake journalistieke aanpak De 
Nederlanders kamp(i)en met dczell 
de problemen en hebben op hun ma 
nier getracht daar een mouw aan te 
passen Even nagaan hoe bij ons 
ACV en A B W daarop inpikken 

t n verder-

Big Bad Wolf als spelenbouwer de 
Waalse kooperalieve Sudlail die het 
in de melk met meer ziet zitten, de 
stijfdeftige Brusselse uitgeverij Bru> 
lam en Vlaamse financiers die een 
Britse bouwer van werkstations voor 
ingenieurs overeind helpen 

Trends verschijnt wekelijks op donderdag. 

m 
Nieuwe 
vu-voorzitter voor 
Groot-Londerzeei 

Op het jaarlijks Volksuniebal in de 
Egmont stelde Margaretha Herre-
mans-Flint, voorzitster sinds 1982, de 
nieuwe voorzitter aan de honderden 
aanwezige leden en simpatisanten 
voor Bert Coen uit de Handelsstraat 
te Malderen De hr Coen was van bij 
de opnchting lid van de gemeentelijke 
kommissie van Advies voor het Biblio-
teekwezen Door zijn verkiezing tot 
gemeenteraadslid met ingang van 
1983 moest hij deze funktie neerleg
gen en volgde zijn echtgenote Maria 
Cleymans hem op Naast de gemeen
teraad IS Bert Coen aktief in de ge
meentelijke kommissie voor het Leef
milieu 

Bert Coen is zaakvoerder van een 
Standaard Boekhandel te Antwerpen 

Volksvertegenwoordiger Vic An-
ciaux huldigde de aftredend voorzit
ster En onder zijn aanvoering werd 
dit sfeervolle bal vroeg in de morgen 
besloten met een klinkende zangston
de i 

ZO€K«ftCJ€ 
D 22j tweetalige ongehuwde bedien
de in het bezit van rijbewijs B, met 
reeds een paar jaar ervaring, zoekt 
een nieuwe betrekking in het Brussel
se of Halle-Vilvoorde Voor ml zich 
wenden tot senator-burgemeester dr 
J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D Jonge bediende, uitkeringsgerech
tigd, zoekt werk Inl Vic Anciaux, tel 
269 54 55 

D Tweetalige A3 en B2, 24j gehuwde 
man met specialisatiejaar lasser en 
reeds enkele jaren ervaring in onder
houd van roltrappen, zoekt een nieu
we betrekking in het Brusselse of 
Vlaams Brabant Voor ml zich wen
den tot senator-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D Jonge logopediste uit Oudergem 
zoekt een betrekking Inlichtingen tel 
02/672 38 74 na 18u of tijdens de 
kantooruren 02/641 33 39 (Nikol) 

LIMBURG 
MAART 

21 OVERPELT: Mosselfeest in cafe 
Den Haen (nabij de kerk centrum) 
vanaf 11u Org VU-Overpelt 
21 HERK-DE-STAD: VU-bal in zaal 
Victoria, Berbroek Aanvang 20u 
21 BILZEN: Gouwfeest van VNJ-
Limburg m zaal St -Amandus te Klei
ne Spouwen Aanvang 20u Inkom 
50 fr Org VNJ-Bilzen 
22 BREE: VU-Bree neemt deel aan 
de wandeling m Voeren (org TAK) 
Vertrek om 10u aan Cafe Cambrinus 
Alg verzameling Bilzen Grote 
Markt, om 11u Attentie Borden en 
spandoeken zijn met toegelaten 
25 HASSELT Jaak Gabriels 
spreekt over de politieke aktualiteit en 
de VU vandaag m het kultureel cen
trum van Hasselt om 20u Org VU en 
VUJO-Hasselt 
27 OVERPELT: Groot mijndebat 
m m V Johan Sauwens vakbondsaf
gevaardigden Zaal Palethe-Overpelt 
Org VUJO Overpelt-Neerpelt 
27 BREE VUJO-Bree organiseert 
een ,,Milieutribunaal ' waarin de VU-
aktie Waardevol water centraal 
staat In Auditorium R O B Bree 
Aanvang 20u 15 

APRIL 

10 BREE: Jeb Geebelen leidt een 
zangstond m de Cambrinus ter voor
bereiding van het 50ste ANZ (3/5/87) 
U kan terecht bij J Geussens 
(46 17 76) voor toegangskaarten en 
reservatie van een zitje m de bus 
12 BREE vu-bestuur Bree doet op
roep tot massale deelname aan VU-
Meeting te Brussel Bij voldoende in
schrijvingen wordt bus ingelegd In
schrijven bij E Essers (011/ 
47 12 35) Nadine Decock (46 10 05) 
Tijdstip en plaats van vertrek wordt 
t z t meegedeeld 

BRABANT 

MAART 

20 KRAAINEM:-Senator Toon Van 
Overstraeten vertelt over zijn Waalse 
avonturen m het Rijkskultureel Cen
trum De Lijsterbes, Lijsterbessenbo-
menlaan 2 Begin 20u 
20 KORTENBERG: Provence-
avond met diavoorstelling door Maria 
Jacques Met gratis glas Provence-
wijn Om 20u m de turnzaal van de 
gemeenteschool Org VI Vnenden-
kring i s w DF en VAB-VTB 
20 DWORP: Vierde Groot Koejon-
nen-spel In zaal Ons Huis Inschrij
ven vanaf 19u 30 Aanvang 20u Tro
fee aan de winnaar(es) Org VU-
Dworp 
21 AARSCHOT: Kaas- en wijn-
avond m zaal Bekaf vanaf 19u 30 
Inschrijven voor 15 maart bij een der 
bestuursleden Deelname kosten 
300 Fr Org VU-Aarschot 
22 DIEST: Wandeling Diestse 
stadswallen, Lazarijberg en de rand 
van het Webbekoms Broek Vetrek 
om 14u aan de windmolen nabij de 
ingang van de Halve Maan op de 
ringlaan te Diest Afstand ong 6 km 
BIJ nat weer zijn rubberlaarzen aanbe
volen Org VU-Diest 
22 MACHELEN: Voorjaarssmulpar-
tij in het Wijkcentrum Maria Moeder, 
Jan Veltmansstraat vanaf 12u30 
Org VU-Machelen 
22 LEUVEN: Geleide wandeling 
langs de histonsche boerderijen van 
Bierbeek o I v Kris Bovin, auteur van 
,,Boerderijen in Bierbeek" Vertrek 
13u30 Station Leuven, 14u kerk 
Bierbeek Org Dosfelkring-Leuven 
Meerijden van Leuven-station kan 
mits seintje aan Herwig Schrevens 
(016/44 72 75) 
27 O.L.V.-TIELT: VU-bal in Tielt-
City om 20u 30 

27 GROOT-BIJGAARDEN. Arron-
dissementsraad in zaal Collegium te 
Groot-Bijgaarden Inlichtingen bij Ste-
phane Rummens, Vilvoordsestwg 
23A, 1850 Gnmbergen 
27 HERENT: Debatavond ,,Doping 
in de sport" in 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 Dos-
felkrmg Herent 

28 STROMBEEK-BEVER: Lente
eetmaal m 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 gemeen
teraadsleden Lode Desaeger en Piet 
Van Grunderbeek en OCMW-raadslid 
Roland De Bakker In zaal Alcazar, 
Damstraat 96 Aanvang 21 u Inkom 
100 fr VVK80fr Orkest .Roulette" 
28 BIERBEEK: VUJO-fuif met Bm-
ger in het Kultureel Centrum De Borre 
om 20u 
29 WEZEMBEEK-OPPEM: Lente-
restaurant vanaf 11 uur tot midder
nacht m zaal 't Veldeke, Marcelis-
straat 20 te Wezembeek-Oppem 

APRIL 

3 KEER8ERGEN: Kaas- en Wijn-
avond van VU-Keerbergen m zaal , 't 
Kasteeltje", Haachtsebaan om 20u 
4 ETTERBEEK: Eetfestijn in de Mo-
naan, Oudergemselaan 90 van 12 tot 
22u Ook op zondag 5 april van 12 tot 
18u Org VU-Etterbeek 
4 KAMPENHOUT: Bal Volksunie 
Groot-Kampenhout Deuren 20u30 
Zaal ,,Fauna-Flora" te Berg 
11 VLEZENBEEK: Leeuwse eet
feesten m zaal ,,Elysee" Dorp 18 
Ook op 12 en 13 april Bediening 
telkens vanaf 12u Org VU-Vlezen-
beek-Berchem-Oudenaken 

Te Voorshoven-Neeroeteren 

Doe mee met de Volicsunie 
Onder dit motto organiseren de VU-

afdeling Maaseik, en de VU-afdeling 
Opoeteren-Neeroeteren een politieke 
info-aktie-avond 

De politiek ter plekke wordt ter 
sprake gebracht in aanwezigheid van 
de mandatanssen De politiek natio
naal wordt uiteengezet door VU-voor-
zitter Jaak Gabnels 

Ook het publiek krijgt de gelegen
heid om aan bod te komen en vragen 

af te vuren op de mandatanssen of op 
de nationale voorzitter Het geheel 
wordt op een speelse manier aan 
elkaar gepraat door een moderator 
Een droogje en een natje wordt U 
gratis aangeboden 

Kom daarom op vrijdag 27 maart 
1987 naar het Ontmoetingshuis te 
Voorshoven-Neeroeteren Gaat onze 
fusie, gaat Limburg, gaat Vlaanderen 
U ter harte, kom dan af en ,,Doe mee 
met de Volksunie" i 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 

OPEN , alle dagen van 9 lot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 
I 21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 
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OOST-VLAANDEREN 
MAART 

21 GENT-ST.-PIETERS: Milieu-
wandelmg Bijeenkomst om 14u aan 
de kiosk aan het Citadelpark Org 
VU-Gent-St -Pieters 

21 SINT-NIKLAAS: Kaas- en Wijn-
avond in zaal Nectar, Driekoningen-
straat 156 Gastspreker is Hugo Co-
veliers Kaarten 250 fr Inschrijven 
vóór 15 maart Org A Verbruggen-
kring St -Niklaas 

21 ASPELARE: Eetfestijn van VU-
afdeling Appelterre-Outer-Voorde in 
zaal De Paling, Geraardsbergse-
steenw^eg 279, Aspelare Aanvang 
18 uur Ook op 22 maart van 11 u 30 
tot 15 uur 

21 ZELE: Jaarfeest VU om 20 uurin 
zaal ,,Biblio", industriepark 
22 LOCHRISTI: „Dirk Tieleman in 
Lochristi", over zijn belevenissen in 
Afghanistan om 10 uur in de Lodejo-
zaal van de jeugdklub in Lochristi 
Inkom leden dr J Goossenaerts-
knng gratis Niet-leden 50 fr Org 
Dr J Goossenaertskring Destelber-
gen 

26 AALTER: ,,Een hoofdstedelijk 
statuut voor Brussel" door Vic An-
ciaux in Parochiaal Centrum PAX, 
Kerkhofweg Aanvang 20u Org. 
Dr J Goossenaertskring Aalter 
27 ZINGEM: Kaas- en Wijnavond in 
het Ontmoetingscentrum ,,De Klub", 
Omgangstraat 41 Deelname in de 
kosten 200 fr Ook op 28 maart 
Aanvang telkensom 18u30 Org 
Vlaamse Knng Zingem 
28 ZELE: Bal van Burgemeester De 
Bruyne in zaal ,,Biblio" (Pantheon), 
Industriepark Aanvang 20u Orkest 
The Romy's 

28 ZOMERGEU: Qoelashfeest in 
het Parochiaal Centrum, Lt Dobbe-
laerestraat Deelnameprijs 400 fr 
pp — gezinskaart 1000 fr Vanaf 
22u Dans, inkom 120 fr, vvk 100 fr 
Org Vlaamse Knng Zomergem 

APRIL 

3 HAMME: Deelname VU-Hamme 
aan Kulturele Kwis Tivoli en RUS om 
20u Inl VU-Hamme Ook op 10/4 
3 ERTVELDE: Tentoonstelling 
Rudy Eeckhout, in Vlaams Huis De 
Veldbloem Deze loopt tot en met 26/4 
en IS open op wo-do-vr vanaf 17u , 
zaterdag vanaf 14u en zondag vanaf 
10u Org Vrienden Vlaams Huis 
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-i- 80 fr Org 
VOS en IJzerbedevaartvi/erkgroep De 
Pinte 
4 AALST; Vlaamse Kulinaire Tafel 
in zaal ,,'t Kapelleken", Meuleschip-
persstraat 34 Vanaf 19u tot Org 
VU-Aalst 
4 GENTBRUGGE-LEDEBERG: 
Lentefeest in de grote feestzaal van 
het Dienstencentrum, Braemkasteel-
straat 35-39, Gentbrugge Aanvang 

20u Gastspreker Huguette De Blee-
cker Deelnameprijs 250 fr Inl en 
inschr bij senator O Van Ooteghem 
(091/30 72 87) of VU-sekretanaat 
(091/31 19 41) Org VU-Gentbrug-
ge-Ledeberg 
7 BELZELE: Hobbyclub bij Lescau-
waet van 13u 30 tot 16u Org FVV-
Belzele 
10 MOORSEL-Johan Verminnenin 
zaal Breughel, Aalsterse Steenweg 
12 om 20 uur Inkom 200 fr , vvk 150 
fr (053/77 51 34) Org VU-Moorsel 

Gentbrugge-
Ledeberg 
naar Magdalena 

Volksunie Gentbrugge-Ledeberg 
I s m Volksunie-St Amandsberg rij
den met een volle bus naar de Groot
se Volksunie-Meeting op zondagmid
dag 12 april om 14 u 30 in de Magda-
lenazaal te Brussel Vertrek om 12 u 
45 aan het Gemeentehuis-St -
Amandsberg, om 13 u Parking Dien
stencentrum, Braemkasteelstraat, 
Gentbrugge 

Inschrijven Gentbrugge L Ro
bert, Weverboslaan 26, tel 31 19 41, 
St -Amandsberg R Herman, Th Edi-
sonstraat 8, tel 31 50 08 

Prijs per persoon 180 fr 

Water is waardevol 
Voor de Amedee Verbruggenkring te Sinaai gaf RUG-prof H Gijsels 

zijn boeiende uiteenzetting over de verloedenng van ons water Zijn 
uitleg was inspirerend en goed gedokumenteerd Een initiatief dat 
navolging verdient' 

Op de foto prof Gijsels (links) en A Verbruggenknngvoorzitter 
Fons Van Hoydonck 

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

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

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziek
avonden met artiesten —- Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT. 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

lepel &vork... Miciijkaas 
Affligem 

m 
I d r i v i n l 

S.M.B. 

P V B.A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BOOEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBIEBHANDf 

ELLINCK <x 

T^estiiuzant „ "^zfZassaHihat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 Aperitiefhapje 

Huisgemaakte ganzelever 
Sorbet 

Asperges 
Vis-sortiment 

Fruittulpje 

Menu 4 diensten 800 fr p p 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeu^e 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT 

t / ^ ^ 4 Hoek 
^ ^ 7 j Wolvengracht^ 

G L O B E T ,. 
T , „T f ">T^ , Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 
Waar V lamingen 
thu is zi jn 
in 't hart je van Brusse l 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, lularkl 17 - 011 /43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 DortmunderThier Brau Hof, Tervuursevest60-016/22 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 

Koffiebranderij 

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

Joris Van den Dnessche 
zaakvoerder 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

et ^aling^ui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarma-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

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

tboerenhof 
CAFE-RESTOURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
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 

Hotel Restaurant 

Hof De Draeck 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel 087/68 76 17 

Het adres voor een rustig ver
blijf en betaalbare gastronomie. 

CAK 
ZAAI. 

lOOCM€MT 

CArtBRi/^U5 
BR.CC 
011/47 28 97 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroo*n 

VANMEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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VU-voorstel onontvankelijk 

Westvlaamse provincieraad 
wii geen amnestie! 

VU-provincieraadslid Lidwina Cor-
dy diende volgend voorstel in „Ver
zoek aan de Bestendige Deputatie om 
zeer dringend tussen te komen bij de 
Belgische Regenng en de Vlaamse 
Regenng, met het oog op het onmid
dellijk uitvoeren van algemene am
nestie t o V de slachtoffers van de 
repressie en epuratie t g v de tweede 
wereldoorlog" 

Verklaring: 
— Vele gevolgen van zeer oneven

wichtige, vaak volkomen onrechtvaar
dige repressie en van een hoogst 
partijdig doorgevoerde epuratie, be
zwaren nog het gemoed, de welvaart 
en de toekomst van vele getroffenen 
en hun gezinsleden 

— Daarom de dnngende vraag tot 

het verlenen van algemene amnestie, 
heel speciaal als waardige afsluiting 
van het Provinciaal Feestjaar 1986, 
naar de inwoners toe 

— Na een periode van 42 jaar, is 
het meer dan hoogtijd dat de Besten
dige Afvaardiging, samen met de ge
hele provincieraad, eindelijk het initia
tief neemt om haar wil tot amnestie uit 
te drukken t o v de Belgische en 
Vlaamse Regering 

De voorzitter van de provincieraad 
stelde de ontvankelijkheid van dit 
voorstel in vraag Volgens hem betreft 
het hier een nationale materie en 
verzocht de prov raadsleden om de 
niet-ontvankelijkheid te willen stem
men 

Daartegenover stelde Lidwina Cor-
dy dat het voorstel wel ontvankelijk 

was, vermits er zeer veel West-Vla
mingen bij amnestie betrokken zijn 

Traditioneler: neen! 

Zeker te onthouden bij de hoofde
lijke stemming, stemden tegen de 
ontvankelijkheid van het voorstel 

— alle CVP'ers 
— alle SP'ers en PVV'ers 
Totnogtoe wordt steen en been ge

klaagd over de herwaardenng van de 
provincieraad om de kontekst van het 
Belgsich Staatsbestel Nu was er een 
kans om een eis te stellen, maar het 
mocht met baten i 

Wat wil j e ' Amnestie is hoofdzake
lijk een Vlaamse aangelegenheid, zo
doende 

VU-Brugge kreeg Iraans antwoord 

„Au nom du tout puissant" 
De VU van het arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust voer

de op Valentijntjesdag en ter gelegenheid van de wekelijl<se 
marktdag een aktie tegen de wapenhandel. 

De Iraanse ambassade stuurde een antwoord. 

De VU deelde toen Zeebrugse bloe
men uit om aan te tonen dat deze 
haven ook nog andere dingen dan 
wapens uitvoert 

Tegelijktertijd werd een bnef ge
schreven naar de Iraanse en Iraakse 
ambassade, waann aangedrongen 
werd een einde te maken aan de 
mensenverslindende Golfoorlog 
,,Nooit brengt een oorlog vrede", stel
de de VU 

De andere... 

Vorige week ontving arrondisse
mentsvoorzitter Luc Grootaerdt een 
franstalig antwoord samen met een 
geschenkboek van de Iraanse ambas
sadeur in Brussel 

,,Au nom du tout puissant" wordt 
de VU-Brugge bedankt voor de aan

dacht die ZIJ besteedt aan de situatie 
in het Midden-Oosten ,,par un acte 
symbolique un jour de féte de l'a-
mour, comme l'est de la Saint Valen
tin" 

De ambassadeur zegt dat ook zijn 
land de vrede wenst, omdat ,,onze 
echtgenoten, onze kinderen en onze 

ouderen de voornaamste onschuldige 
slachtoffers zijn van de recente en 
krachtige bomaanslagen door het 
Iraakse regime " Een tussentijdse ba
lans resulteerde in 4 000 ,,martela-
ren" en meer dan 11 000 gewonde 
burgers in 42 dagen waarbij 64 steden 
het slachtoffer werden van bombarde
menten 

De Iraanse verantwoordelijken ho
pen aldus de VU te hebben overtuigd 
van de ernst van de zaak en wie de 
ware schuldige is Of de pot die de 
ketel verwijt dat hij zwart z ie t " 

Vlaamse Kruls-regio Brugge 

Huip bij sciieepsramp 
Het Vlaamse Kruis-regio Brugge 

reageert in een persmededeling op de 
berichtgeving over de reddingsakties 
bij de scheepsramp van Zeebrugge 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van geneesheer
specialist in de dienst Urologie. 
Vereiste voorwaarden: 
1 De Belgische nationaliteit bezitten 
2 De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3 Voldoen aan de militiewetten 
4 Van onberispelijk gedrag zijn 
5 Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6 Houder zijn van het diploma van doctor in de genees heel en 
verloskunde 
7 Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn 
8 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenmng van geneesheer 
specialist in de urologie met kennis en ervaring op het vlak van de 
reconstructieve kinder en volwassenen urologie 
9 De voor de gesolliciteerde funcite bepaalde voorwaarden vervullen 
(specialisatie, ervarmg, erkenning als geneesheer specialist in de urolo 
giea tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning 
bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits 
verzekering 
10 De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een jaar 
Inschrijvingsgeld: 

1 000 fr te storten op postrekening nr 000 0099581 59 van het AZ St Jan 
van het OCMW Brugge Ruddershove 10 te Brugge voor 21 april 1987 
met de vermelding geneesheer specialist urologie 

De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend wrorden 
uiterlijk op 21 april 1987 bij de voorzitter van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

Met uitzondenng van dit weekblad en 
het ,,Brugsch Handelsblad" werd het 
Vlaamse Kruis, volkomen ten onrech
te, doodgezwegen 

Nochtans is het Vlaamse Kruis kort 
na de oproep door de centrale dienst 
uitgerukt met acht ziekenwagens en 
een groot aantal EHBO-ers uit het 
Brugse ,,Gans de vrijdagnacht heb
ben de mensen van het Vlaamse 
Kruis op de bres gestaan om gekwet
sten te verzorgen en schrijnend men
senleed te verzachten De ambulan
ciers hebben ononderbroken gewon
den naar de diverse hospitalen ge
voerd De dokters van het Vlaamse 
Kruis waren op post bij het verzorgen 
van de gekwetsten in hun hospitaal " 

Toch neemt het Vlaamse Kruis het 
geen enkele reporter kwalijk dat het 
met werd opgemerkt ,,De mensen 
van het Vlaamse Kruis hebben heel 
bescheiden doorgewerkt zonder voor 
een camera te gaan poseren of aan 
de mouw te trekken van een krantere
porter met de kreet ,,Hier zijn wij 
ook'" Wel zou het Vlaamse Kruis het 
fijn vinden indien het vermeld werd bij 
de reddingsaktie Onze redakteur-ter-
plekke stelde trouwens zelf vast dat 
de goeverneur het Vlaamse Kruis 
steevast vergat bij zijn opsomming 
over de deelnemers aan de redding 

Zoals steeds waar het nodig blijkt, 
heeft het Vlaamse Kruis belangeloos 
zijn steentje bijgedragen in, wat ach
teraf door alle officiële instanties van 
binneninad en Groot-Brittannie ge
prezen IS als één groots solidair red
dingswerk, dat nog zelden zo vlot 
werd verwezenlijkt in zo'n korte tijds
duur " 

Graag geven wij van onze kant ook 
een pluim aan VU-provmcieraadslid 
dr Jos Speybrouck, voorzitter van 
het Vlaamse Kruis-West-Vlaanderen, 
die dagenlang m de weer was in het 
Blankenbergse Fabiolaziekenhuis 
Als kinderarts vernchtte hij wonderen, 
vertrouwden ingewijden ons toe 

Brugge naar 
Magdalena 

Het VU-arrondissementsbestuur 
van Brugge legt op 12 april een auto
bus in naar de Brusselse Magdalena-
zaal, waar 's namiddags de grootse 
nationale VU-meeting doorgaat 

Er zullen diverse opstap-plaatsen 
voorzien worden en de prijs zal tussen 
de 250 en 300 fr bedragen Vooraf 
inschrijven is echter wél nodig Dit 
kan bij de arr penningmeester Joel 
Boussemaere, Kapelaanstraat 5 te 
8310 Sint-Kruis (tel 35 66 87) 

OVD en Brugge 
naar Voeren 

Zondag organiseert TAK een wan
deling door Voeren Het VU-partijbe-
stuur stapt mee op en roept de kader
leden op hetzelfde te doen Ook van
uit de arrondissementen Oostende-
Veurne-Diksmuide en Brugge wordt 
een bus ingelegd 

Wie meer inlichtingen wil, kan te
recht bij de nationale VUJO-voorzitter 
Bart Tommelem, Groenendaallaan 3 
te 8400 Oostende (tel 059/80 42 85) 

Voor VSVK Izegem 

Guy Tegenbos 
Op donderdag 26 maart heeft 

VSVK zijn zevende aktiviteit van dit 
seizoen Guy Tegenbos, redakteur bij 
De Standaard, behandelt het tema 
,,Nieuwe arbeidsverhoudingen Nieu
we arbeidsbeschaving'" Zoals ge
bruikelijk gaat de voordracht door in 
de Bar van het Muziekauditonum, in 
de Kruisstraat, en dat om 20 uur 
VSVK-abonnees hebben gratis toe
gang Niet-abonnees betalen 50 fr 

Bianlcenberge 
wil Casino 
vernieuwen 

Op 11 maart kwam de gemeente
raad te Blankenberge in zitting bijeen 
Burgemeester S Declerck vroeg een 
minuut stilte voor de slachtoffers van 
de scheepsramp te Zeebrugge en 
bracht hulde aan het pesoneel van 
kliniek Fabiola der stede, ook voor de 
brandweer- en politiekorpsen 

De bestuursmeerderheid bracht 
een studie voor de ex-stadsmeisjes-
school, te veranderen in winkelstraat, 
ook volledige renovatie van de Casi
no, zowel binnen als buitenkant Dit 
zonder de speelzaal te sluiten, met 
een 80 garages erbij De vraag stelt 
zich of Blankenberge nog genoeg 
klientele heeft bij zijn loensten om 
een casino leefbaar te maken 

(E.D) 

Europa-avond 
In Beernem 

Jaak Vandemeulebroucke, onder
voorzitter van de Volksunie en Euro
pees parlementslid, komt nu vrijdag 
op uitnodiging van de VU-afdelmg 
naar Beernem spreken over het , Eu
ropa der Volkeren" 

Leden en sympatisanten zijn op 
vrijdag 20 maart om 20 uur van harte 
welkom in zaal Sinjo Aanbevolen' 

WEST-VL. 
MAART 
20 BEERNEM: Een avond Europa 
met als gastheer Jaak Vandemeule
broucke Aanvang om 20u Inl -i-
org VU-Beernem 
20 KOEKELARE: VU-Ledenfeest in 
zaal Amfora, Ringlaan 33 Eregast is 
Jaak Gabriels Aanvang 20u In
schrijven bij Paul Anseeuw (051/ 
58 91 65) en Norbert Vandecasteele 
(051/58 90 05) 
21 OOSTENDE: 4de Groot Vlaams 
Avondfeest in het Thermae Palace 
Hotel, Koningin Astndlaan vanaf 
20u30 Inkom 100 fr Org VU-Groot-
Oostende Politiek Kollege 
21 OOSTDUINKERKE: 2e Vlaams 
Lentefeest m het ,,Vissershuis", 
Westhinderstraat 3 Gastspreker is 
Oswald Van Ooteghem Apentief van
af 19u 30 Tafelen om 20u 15 Deel-
namepnjs 450 f r Inschrijven tot 19/3 
058/51 57 00 of 51 41 44 Org VU-
Koksijde-Oostduinkerke-Wulpen 
21 POPERINGE: Theaterbezoek 
naar de musical ,,Claire" te Gent 
Vertrek Markt Poperinge om 13u 30 
Namiddagbezoek aan Gent Voorstel
ling begint om 20u Inschrijven en 
inlichtingen bij Jaklien Vandermarlier-
Verhaeghe Org FVV-Poperinge 
23 lEPER: ,,Zilvergravure en pyro-
gravure" in het bovenzaaltje van het 
Eethuis De Keerie, Meensestraat 16 
om 19u 30 Wie zelf een zilvergravure 
wil maken kan een volledig set beko
men voor 150 fr Org VVI 
25 VEURNE: Dienstbetoon door J 
Desseyn in lokaal ,,Belfort" om 19 
uur 
26 BRUGGE: Diamontage ,,Kennis
maken met Anton van Wilderode" 
door Lieve en Bom Duprez Om 20 
uur in de ,,Paradise Alley", Minder
broedersstraat 1 Org VU-Brugge-
kern 
26 IZEGEM: Voordracht door Guy 
Tegenbos (red De Standaard) over 
,,Nieuwe arbeidsverhoudingen" Om 
20u inde Bar van het Muziekauditon
um, Kruisstraat 15 Org VSVK 
28 WAREGEM: Met 500 aan tafel, 
met 1000 op het bal In Feestzaal 
Groenhove Avondmaal van 20u tot 
23u 30 Org VU-Waregem 
28 GISTEL: Bal van de Burgemees
ter ten voordele van de andersvalie-
den In feestzaal ,,De Reisduif" om 
20u30 Inkom 140 fr , W K 100 fr 
Kaarten te bekomen bij VU-bestuurs-
leden Orkest De Zeekanters 
28 WERVIK: VU-feest Wervik-Gelu-
we, restaurant ,,Oud Gemeentehuis", 
Plaats, Geluwe 
28 KUURNE: Grote Honingkoek-
kaartmg met tombola voor met-kaar
ters In café De Cirkel, Harelbeekse-
straat 40 Vanaf 17u Ook op zondag 
29/3 vanaf 10u 30 en vanaf 17u Org 
VU-Kuurne 
29 ASSEBROEK: Achtste Asse-
broekse Meersentocht Om 13 uur 
vertrek 21-km tocht, om 15 uur ver
trek 7-km tocht Aan het kerkplein van 
Assebroek Org vzw Trefpunt 

APRIL 

4 BLANKENBERGE: Filmavond 
over de Ijzerbedevaart met als spre
ker Koen Baert Om 20 u in het 
Brouwershof, Grote Markt Org 
Vlaams Kulturele Kring i s m VOS, 
VTB en DV-Blankenberge 
4 OUDENBURG VU-ontmoetmgs-
bal in feestzaal Jan Breydel, Roksem 
vanaf 20u 30 
4 BLANKENBERGE: Filmavond 
over IJzerbedevaart en haar toren in 
het Brouwershof, Grote Markt om 
20u Org VI Kult Knng Blankenber
ge i s m VOS en VTB-VAB 
7 BLANKENBERGE: Dierenarts 
Van Gompel over ,,De Huisdieren ' in 
Brouwershof om 20 u Org Vlaams 
Kulturele Kring 

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

TOEWIJZING in EEN ZITDAG op DINSDAG 24 MAART 1987, om 
14u 30 in het sekretariaat van het Openbaar Centrum voor Maatschap 
pelijk Welzijn van Brugge te Brugge Kartuizerinnenstraat 4, van 
STAD BRUGGE, (Sint Pieters) een PERCEEL BOUWGROND, gelegen 
aan de Sint Pietersgroenestraat, gekad Brugge, 8e afd sektieK, nr 679/ 
Q/deel, groot lOOSm̂  Vrij van gebruik, ingesteld op 1 100 000 Fr 
Plan en inlichtingen ten kantore 
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,,Een dienst op voetpadniveau" 

Nieuw info- en jeugdcentrum 
te Roeseiare 

Zaterdag 28 februari werd het nieuw Info- en Jeugdcentrum in 
een drul< winkelcentrum van Roeseiare off ic ieel opengesteld. Na 
jaren i jveren onder impuls van de VU, l<rijgen de jongeren eindeli jk 
een waardig t refpunt , terwi j l de Infodienst nu ook de Rodenbach-
stad op zi jn eigen kommercië le manier aan de bevolk ing kan 
verkopen. 

Twee jaar terug kocht het stadsbe
stuur van Roeseiare een woning aan 
in de onmiddellijke nabijheid van het 
stadhuis en na verschillende ontwer
pen en herontwerpen werd dit pand 
omgebouwd tot een gerieflijk gebouw 
met een grote vergaderruimte, twee 
burelen voor de jeugddienst, een keu
kentje en een winkelruimte voor de 
Infodienst van de stad. 

„Een dienst op voetpadniveau" 
zou je dit nieuw centrum kunnen noe
men. Gelegen in een drukke winkel
straat nodigt het immers de wande
laars uit tot een kijkje aan de etalage, 
tenwijl de jongeren een uitnodiging 
krijgen om hun drempelvrees te over
winnen. 

Brede informatie 
Het Jeugdcentrum staat immers 

open voor alle jongeren, al dan niet in 
een vereniging. Zij kunnen er terecht 
voor vergaderingen alsook voor infor

matie rond het stedelijk jeugdbeleid, 
de jeugdraad, de organisatie van akti-
viteiten, het gebruik van de openbare 
infrastruktuur en andere informatie 
meer. 

In het Infocentrum staat een dienst 
informatie ter beschikking van de be
volking om hen wegwijs te helpen en 
te begeleiden naar de ,,right man on 
the right place". 

Het Infocentrum dat ook op zater
dag open blijft, wil tevens de toeristen 
een ruim overzicht bieden van al de 
bezienswaardigheden die Roeseiare 
rijk is. 

,,Inspraak en openheid van het be
stuur" was een programmapunt 
waarmee de VU in Roeseiare naar de 
kiezer toeging tijdens de verkiezings
strijd, vijf jaar terug. De fraktie heeft 
haar belofte waargemaakt en de rui
me respons die het initiatief zowel van 
jong als oud mocht ontvangen tijdens 

de openingsdagen, betekende voor 
het stadsbestuur de grootste voldoe
ning. 

Schepen van Informatie Patrick Alle-
waert:,,Het Jeugdcentrum kan je een 
thuishaven noemen van waaruit kan 
uitgezwermd worden naar andere ste
delijke infrastrukturen". (foto Stefaan 
Beel) 

Dit keer een figuur van de week uit een ietwat onverwachte hoek: Roeseiare! 
Een telefoontje naar de Rodenbachstede laat er geen twijfel over bestaan. 
Roeseiare wil vi/at doen aan zijn abonnementencijfer en dat rezulteert deze 
week reeds in Hans Missiaen, de "WIJ"-figuur van deze week! 

Top 20 
1- ( 
2. ( 
3. 
4. ( 
5. 
6. ( 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

1) 
2) 
3) 
6) 
4) 
5) 
7) 

- ) 
8) 

11) 
9) 
9) 

13) 
12) 
15) 
14) 
15) 
17) 
18) 
18) 

(18) 

* Jan Caudron, Aalst (54) * * 752 
Anny Lenaerts, Wilrijk (12) 402 
Jaak Gabriels, Bree (15) 303 
Ward Herbosch, Wommelgem (39) 297 
Frans Lachi, Lier (12) 279 
Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo (—) 264 
Albert Huyghe, Veurne (—) 216 
Hans Missiaen, Roeseiare (156) 198 
Guido Dossogne, Brussel (—) 180 
Georges Raes, Ledegem (12) 138 
Roos Lernout, Geluwe (—) 135 
Bert Van Hove, Lede (—) 135 
Erik Vandew/alle, Izegem (27) 129 
Filip Simoens, Wervik (—) 120 
Hugo Coveliers, Aartselaar (15) 105 
Johann Vancoppenolle, St,-Truiden (—) 96 
Vic Anciaux, Brussel (—) 90 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge (—) 78 
Jan Vandewalle, Mortsel (—) 75 
Paul Van Grembergen, Ertvelde (—) 75 
VU-Kemzeke (—) 75 

(...)* plaats vor ige week 
(.. .)•* punten deze week 
Figuur van de week: Hans Missiaen, Roeseiare 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 0 2 / 5 8 2 . 1 3 . 1 2 
0 2 / 5 8 2 . 0 4 . 1 0 

Verdeler 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Gezellig met zijn twe^n oud wor
den zonder de dagdag^P^e beslom-
mernissen, temiddeiwan groen en 
kort l :pl^^f i^1^@ti lM in het rustoord 
Roo^^(|^waar spcpale kamers zijn 
VOOP«^n^ite«SM» 

isbeek, Leuven-
m, 016-

Ouder dan 60 en het t # om alles 
alleen te moeten doenTJCöm dan bij 
ons woasDjimjrj/vii biedej^en Vlaamse 
fami l i f i ler - ^ ^ ^ « p h om rustig en 
zelfsfcSa^M. levei 

fti\WW\.^AW 

sbeek, Leuven-
m\\,SS8titersem, 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel . 426.19.39 

Handelaars... 
„ ze l f s tand igen (enz.) 

voor uw publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon-
takt met 

Karel SEVERS 
(onze publiclteitsman) 

02/219.49.30-

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

GELD 
Onnniddell i jk te bekomen bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f h u i z e n 6 , E rpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

q"-"N STUDIO 
X ü / DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— t^ode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

K E U K E N S - SANITAIR -
V E R W A R M I N G 

V A N DER C R U Y S 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marv\/itz 
Rodenstock 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SIAM-import 
Uitzonderl i jke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage pri jzen 

Inl. Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28.03.00 of 091/28.04.73 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukker i j typo - offset 
fabr ikat ie oms lagen - zakoms lagen 

9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
t e l . 0 5 2 - 4 2 . 3 3 . 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6 

P V B A 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE-9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM • 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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24 Wt 
Bob Vanhaverbeke, voorzitter Breydel en De Coninck Commissie: 

„De ramen opengooien!" 
BRUGGE. — Honderd jaar geleden werd het bron

zen standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Co
ninck onthuld op de Markt van Brugge. Dit eeuwfeest 
wordt nu met veel luister en een heel jaar lang ge
vierd. 

Wij spraken met de inspirator en voorzitter van de 
gelijknamige kommissie. 

OB VANHAVERBEKE is 
een 44-jarige apoteker en 
stilaan op weg één van de 

bekendste Bruggelingen te wor
den. Ex-praeses van de studen-
tenkiub „ 't Brugs Beertje", gewe
zen lid van het geheim flamingan-
tisch scholierengenootschap „de 
Swygende Ede" en oud-
medewerker van de ABN-aktie. 

Vanhaverbeke is ook stichter
voorzitter van ,,Brugge die 
Scone"; vereniging die aan de 
hand van een tijdschrift de Brug
gelingen wil bewust maken van 
hun historisch patrimonium en 
hun eigen identiteit. Op die ma
nier werd de Brugse vlag beter 
bekend gemaakt en verspreid. 
Dankzij de inspanningen van 
deze organisatie werden ook veel 
volksvreemde benamingen gewij
zigd in Nederlandstalige op
schriften. 

Op vandaag is hij lid van het IJ-
zerbedevaartkomitee en voorzit
ter van de Vereniging van 
Vlaamse Akademici van Brugge. 
Namens deze laatste vereniging 
zetelt hij ook in het Overlegcen-
trum van Vlaamse Verenigingen. 

'n Intelligent, zeer dynamisch 
en biezonder positief geïntentio-
neerd man. 

WIJ: Hoe is het idee gegroeid 
om een nieuwe Breydel- en De 
Coninck Commissie op te 
richten? 

B. Vanhaverbeice: „Tijdens 
een redaktievergadering van 
„Brugge die Scone" halfweg '85 

Uitgelezen 
De Raad van Bestuur van de vzw 

Breydel en Oe Coninck Commissie 
vormt een uitgelezen gezelschap. 

Bob Vanhaverbeke is voorzitter, 
sekretaris is Toon de Groote en Fer-
nand Vonck is penningmeester. Ook 
onder de bestuurders herkennen wij 
bekende Bruggelingen. Hedwig Dac-
quin (hoofdrèdakteur „Brugsch Han
delsblad"), Jan De Busscher (sekre
taris vzw Brugge die Scone en voor
zitter van de VU-Brugge), Emest 
Schepens (voorzitter Willemsfonds), 
Jan Van Bnjgghe (voorzitter Davids-
fonds), Ewald Vancoppenolle (sekre
taris Heemkundige Kring en ex-VU-
voorzitter van SInt-Andries) en stoe
tenbouwer Frans Vromman (voorzit
ter Westvlaamse Gidsenkring). 

Als ere-voorzltter werd minister 
van staat-burgemeester Frank Van 
Acker (SP) gevraagd en bereid ge
vonden. Ere-kommissaris is VU-
financieschepen Raymond Rey-
naert. 

Wie over één of andere aktiviteit 
meer wil vernemen, kan terecht bij 
het sekretariaat langsheen de Ze-
ventorenstraat 123 te 8320 Brugge 4 
(tel.: 050/35.02.31). 

bespraken wij de tema 's voor de 
komende jaren. Toen merkten wij 
dat het standbeeld van Breydel 
en De Coninck in '87precies een 
eeuw op de Markt prijkt. Op dat 
ogenblik rees het idee om in dit 
verband een kommissie op te 
richten en een feestprogramma 
uit te werken. 

Daarop schreven wij een brief 
naar 26 verenigingen met het ver
zoek aktief mee te werken. De 
vereiste was dat al deze vereni
gingen iets zouden organiseren 
binnen dit kader. Wij ontvingen 
24 positieve antwoorden. Onder
tussen is dit uitgegroeid tot 104 
verenigingen die in de loop van 
het jaar liefst 86 aktiviteiten in
richten." 

Figuren 
herwaarderen 

WIJ: Wat beoogt U met dit 
grootse opzet? 

B. Vanhaverbeke: „Het is niet 
alleen omwille van het feit dat wij 
in Brugge graag feesten en fol
kloristische herdenkingen organi
seren. Wij hopen natuurlijk dat 
het een groot familiefeest wordt 
van en voor al deze vereni
gingen 

Maar bovenal hopen wij in ons 
opzet te slagen en de beide cen
trale figuren te revalorizeren. 
Men onderschat te veel de im-
pakt die deze helden hadden in 
de geschiedenis van Vlaanderen 
en de Nederlanden, ja zelfs in 
Europa. Het lijdt geen twijfel dat 
Breydel en De Coninck vrij
heidsstrijders waren. Zij hebben 
Vlaanderen van de bedreiging 
van annexatie bij Frankrijk kun
nen vrijwaren. 

Daarenboven zijn het deze 
twee leiders geweest die voor het 
eerst een demokratisch bestuur 
geïnstalleerd hebben in een Eu
ropese stad. Dit heeft navolging 
gekregen in verschillende ste
den, tot in Italië toe. Zij zijn dus 
ook de grondleggers van een de
mokratisch bestuur. 

In de annalen van de Europese 
geschiedschrijving worden De 
Coninck en Breydel de eerste 
volksleiders genoemd. Omdat zij 
echt vanuit het volk kwamen en 
hun macht dus met te danken 
hadden omdat zij tot de adel be
hoorden of omdat God hen die 
macht gegeven had. 

Vooral Pieter de Coninck moet 
als redenaar en leider indruk ge
maakt hebben. Een Italiaans tijd
genoot notuleerde in zijn verhaal 
dat het formidabel was hoe die 
man in de volkstaal de mensen 
kon overtuigen. Professor Ver
bruggen, die bezig is aan een 
werk over 1304, vermeldt dat hij 
vaak de naam van De Coninck te
rugvindt in allerlei kronieken." 

WIJ: Beide figuren hebben 

Bob Vanhaverbeke: „Vooral de spontane medewerking van zoveel 
verenigingen van uiteenlopende strekking en bezigheid, is verheu
gend. Ik hoop dat de brede tjevolking zal inspelen op dit reuze
aanbod. " 

nog steeds een grote bete
kenis? 

B. Vanhaverbeke: ,,lnder-
daad. Als symbolen van vrijheid 
en demokratie, maar ook als 
symbolen van strijdbaarheid en 
wijs leidersschap. 

De Vlaamse Beweging lijkt een 
beetje op zoek naar een nieuwe 
identiteit. Historische figuren 
kunnen nuttig zijn bij het geven 
van een nieuwe dynamiek. Mis
schien kan de herinnering aan 
deze volkshelden weer wat bewe
ging brengen in het stilstaand 
water waarin we verzeild raak
ten." 

WIJ: Het voorgestelde pro
gramma Is erg gevarieerd en 
wijkt nogal af van wat door
gaans samengaat met Vlaamse 
feesten ... 

B. Vanhaverbeke: ,,Onder de 
86 aktiviteiten zijn er 18 sportma
nifestaties (waarvan 6 met inter
nationale deelname), 16 studie
bijeenkomsten, 13 wedstrijden, 
10 soorten van volkse manifesta
ties, 9 bijeenkomsten rond kui
tuur en publikaties, 8 tentoonstel
lingen en 12 ,,varia"-aktiviteiten. 

Ikzelf hecht nogal wat belang 
aan het symposium in september 
rond het tema: „ 1302: aanzet tot 
de demokratie", met de verze
kerde deelname van internatio
nale professoren. Voorts is er een 
kaderdag rond het diskussiepunt 
„Jongeren en Vlaamse Bewe
ging". En noem maar op... Waar
bij ik natuurlijk de Gulden-
Sporen-Marathon op 11 juli niet 
onvermeld kan laten." 

WIJ: Hoopt U aldus Iets los te 
weken? 

B. Vanhaverbeke: „Uiteraard. 
Alhoewel ik mij geen illusies 
maak. De direkte gevolgen zijn 
trouwens niet steeds meteen 
merkbaar. Alleen nog maar de 
publikaties zullen een blijvende 
waarde hebben. " 

WIJ: Waar blijft U de tijd ha
len om dit allemaal te doen? 
Welke ambities koestert U, of 
bent U alleen maar gedreven 
door de goede zaak? 

B. Vanhaverbeke: „Ik am
bieer zeker geen partijpolitieke 
loopbaan. Maar ik word inder
daad gedreven, omdat ik het 
slakkengangetje niet langer kan 
aanzien. Ik verklaar mij nader. 

In de zestiger jaren, met de 

Marsen op Brussel, is de 
Vlaamse Beweging in een 
stroomversnelling terecht geko
men. De Vlaamse kuituur- en 
strijdverenigingen stonden toen 
op de barrikaden. Omstreeks '65 
groeide bij deze aktiegroepen het 
besef dat er op wetgevend vlak 
moest geijverd worden om de 
zaak die in volle elan zat, in 
goede banen te leiden. Op dat 
ogenblik zag je a.h.w. een uit
tocht van de kultuurverenigingen 
naar de partijen. Denken we 
maar aan Coppieters, Van Hae-
gendoren, Martens, De Bondt, 
Derine... Zij stapten over naar de 
politieke partijen om er wetge
vend werk te verrichten. En dat 
lukte. Heel wat van de Vlaamse 
eisen uit de zestiger jaren werden 
immers gerealiseerd. 

Maar vanaf de tachtiger jaren 
kwamen wij in een impasse te
recht. M.i. is dit een gevolg van 
het feit dat de traditionele Belgi
sche partijen zich opgeplitst heb
ben. Daar bovenop kwam de vol
ledige fnuiking van de parlemen
taire macht; denken we maar aan 
de volmachten, de grote technici-
teit van veel dossiers, de koncen-
tratie van de macht... Dit ver
klaart ook ten dele de impasse op 
partijpolitiek vlak. 

Ik meen dat alleen een sterk 
bemannen en motiveren van de 
Vlaamse kuituur- en strijdvereni
gingen de mogelijkheid is om te
rug nieuw leven te krijgen." 

WIJ: Hoe bedoelt U? 
B. Vanhaverbeke: ,,Omdat 

vanuit die neutrale, pluralisti
sche, brede volksbeweging terug 
een impuls kan worden gegeven 
aan de partijen. Dat verklaart 
mijn engagement. 

Mijn biezondere aandacht gaat 
ook uit naar de jeugd. Want zij 
lijkt niet meer gemotiveerd te 
worden door de Vlaamse Bewe
ging" 

WIJ: Wat kan daaraan ge
daan worden? 

B. Vanhaverbeke: ,,lk denk 
dat ZIJ die zich bezighouden met 
de Vlaamse Beweging zichzelf 
vragen moeten stellen en hun 
ideeën moeten herbronnen. 

Als ik zonet zei dat de slogans 
van 20 jaar geleden niet meer 
geldig zijn, dan moeten wij ook 
de manier van aktie voeren van 
20 jaar geleden aan de kant zet
ten. En integendeel op een mo

derne manier proberen aan 
Vlaamse Beweging te doen." 

WIJ: U blijkt geërgerd? 
B. Vanhaverbeke: ,,Neem nu 

veel 11-juli-feesten. Ik erger mij 
blauw aan het feit dat dit meestal 
nog gebeurt in de parochiezaal-
stijl van na de oorlog, met strie
mende aanklachten over het on
recht aan Moeder Vlaanderen ge
daan. Terwijl buiten die zaal blijkt 
dat wij wel degelijk tot veel in 
staat zijn. Ik ben dat eindeloos 
geklaag en gezaag beu. 

De manier van Vlaams-zijn en -
ageren is echt aan herbronning 
toe." 

Andere tema's 
WIJ:Dat zal niet makkelijk 

zijn... 
B. Vanhaverbeke: ,,lk weet 

het. Ik meen dat de oude getrou
wen zich niet zozeer dienen af te 
vragen waarom de jeugd niet 
meer Vlaamsgezind is, maar dat 
zijzelf hun metode van handelen 
in vraag moeten stellen. Zich af
vragen wat dat nu eigenlijk is, die 
Vlaamse Beweging. 

Volgens mij moet de Vlaamse 
Beweging open getrokken wor
den. Wij moeten ons afvragen 
hoe wij het huis, waann wij leven, 
zullen inrichten. Het moet ge
daan zijn met alleen maar te leu
teren over ergens iemand die nog 
dwars zit, zoals Happart. 

De aandacht moet gaan naar 
tema's zoals het leefmilieu, de 
politieke etiek, de sociaal-
ekonomische motivaties, het 
doorbreken van de verzuiling, de 
kunst en kuituur,... Pas dan zal 
de Vlaamse Beweging opnieuw 
elan krijgen. Het zal echter nodig 
zijn iedereen erbij te betrekken. 
Een 11-juli-feest bv. vind ik pas 
geslaagd wanneer het een feest 
is waar iedereen kan aan mee
doen. Zowel Hugo Claus als Will 
Tura en Jozef Deleu en noem 
maar op. Een feest van heel de 
gemeenschap." 

WIJ: De identiteitsbepaling is 
daarbij heel belangrijk... 

B. Vanhaverbeke: ,,Je kunt 
pas naar het buitenland toe gaan, 
wanneer je jezelf duidelijk hebt 
geprofileerd. Pas dan heb je ook 
reden om dit met een zekere fier
heid te doen. Dan kan je de ra
men opengooien. 

WIJ, Vlamingen, hebben daar
toe de kans. Brussel is het hart 
van Europa en met een zeer 
goed uitzicht op de rest van de 
wereld. Daarbij mogen wij geens
zins bang zijn de andere kuituren 
te leren kennen. Weet U dat — 
historisch bekeken — de hoogte
punten van ons artistiek, ekono-
misch en kreatief Vlaams kunnen 
samenvielen met de periodes tij
dens dewelke wij openstonden 
voor allerlei invloeden. Denken 
we maar aan onze grote kartogra-
fen, botanici en kunstenaars. Zij 
gingen de wereld rond om zich te 
vormen. 

Daarom hamer ik ook vaak op 
de noodzaak van een grote talen
kennis. Opdat wij opnieuw de rol 
zouden kunnen gaan spelen die 
Vlaanderen in het verleden heeft 
vervuld. 

En ik timmer graag een beetje 
mee aan die weg..." 

(pvdd) 
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