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VU richt steunfonds
voor de mijnwerkers op
(lees biz. 5)

Bilan na vijf jaar
Deze week besprak de Vlaamse Raad de begroting van de
Vlaamse regering. In zekere zin markeerde de bespreking een
lustrum. Ingevolge de staatshervorming van 1980 vatte een Vlaamse
regering begin 1982 voor het eerste een zelfstandig bestaan aan.
Ze was proportioneel samengesteld; Hugo Schiltz zetelde er in voor
de Volksunie. De start werd gekenmerkt door een pijnlijk incident:
de CVP-PVV-koalitie, het verlengstuk van de centrale koalitie
Martens-V, legde beslag op het leeuwenaandeel van de bevoegdheden. Ondanks dit weinig belovend begin en ondanks de grove
onvolmaaktheden van de staatshervorming hield de start toch een
belofte in.
Na de verkiezingen van oktober 1985 kwam een nieuwe Vlaamse
regering, ditmaal niet meer proportioneel samengesteld. Het werd
een CVP-PW-ploeg, thans tot in haar samenstelling het verlengstuk
van de roomsblauwe Martens-VI.
Het lustrum is een uitstekende gelegenheid om een balans te maken van wat er terecht kwam van Vlaams zelfbestuur en welk gebruik ervan werd gemaakt.
Er zijn lovenswaardige inzichten geweest en goede initiatieven,
vooral tijdens de eerste Vlaamse regering. De aanwezigheid van
Schiltz was, zo stellen we vandaag vast, een faktor van dynamiek
die sindsdien is weggevallen. Met de adem van Schiltz in de nek
kwam Geens er soms toe, in konfllkt te treden met de nationale regering. Na het verdwijnen van de Vlaams-nationale aanwezigheid
is dat volmaakt verleden tijd geworden. De wijze waarop Geens vorig jaar 100 miljard extra eiste en zich liet afschepen met een habbekras, was meer dan tekenend.
De schuchtere maar onmiskenbare dinamiek, die geleid heeft tot
de staatshervorming van 1980 en de oprichting van de zelfstandig
opererende Vlaamse regering, is niet alleen stilgevallen. Ze wordt
bewust afgebroken. Het ergerlijkste is, dat deze afbraak geschiedt
door de man die de staatshervorming van 1980 doorvoerde: Wilfried Martens.
De voorbeelden voor deze afbraak zijn legio. Er is haast geen terrein van Vlaamse bevoegdheid dat niet wordt aangevreten of aangeknaagd door de centrale regering: de opleiding van werklozen,
het leefmilieu, gezinsaangelegenheden en volksgezondheid, exportbevordering of het aantrekken van investeerders.
Zelfs de sport, die duidelijk en uitsluitend behoort tot de bevoegdheden van de Vlaamse gemeenschap, wordt gebruikt voor antifederalistische maneuvers in een schuldig samenspel tussen de centrale regering en het Belgisch Olympisch Comité, met centen die
aan de Vlaamse Gemeenschap worden onthouden.
Het is hoegenaamd niet verwonderlijk dat de eerste-minister het
resultaat van vijfjaar Vlaamse regering in een interview met „The
Belgian Economie Journal" samenvatte tot: „De invloed van de
voorzitter van een executieve is niet zo groot als die van een nationale minister".
Het afstappen van de proportionele samenstelling, het verdwijnen daardoor van het Vlaams-nationale element en het verder
stroomlijnen van de meerderheden in het hele land heeft de dynamiek van de Vlaamse regering gefnuikt en het respekt ervoor bij
de centrale regering nog verminderd.
Men verzekert ons, bij middel van dure propagandakampanjes,
dat „Vlaanderen leeft". Maar van dit levend Vlaanderen Is weinig te merken wanneer het er op aan komt dat de Vlaamse regering zich beschermend zou opstellen voor Limburg, dat ze eerst de
macht en de middelen zou eisen voor een eigen beleid in Limburg
alvorens aan de mijnen te laten raken. Van een levend Vlaanderen is er, althans op het vlak van de Vlaamse regering, weinig te
merken wanneer het er op aan komt, de weg naar werk en naar
de wijde wereld voor de Vlaamse jeugd te banen.
Na vijf jaar Vlaamse regering dreigt het gevaar dat zelfs goedmenende Vlamingen zeggen „is het maar dat?".
Natuurlijk kan en moet het veel méér zijn! Maar daarvoor moeten de halve hervormers en de hele verloochenaars, zij die het Belgique a papa willen verknoeien tot een Vlaanderen a papa, de
Vlaams-nationale adem in de nek krijgen.
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Handen af van de mijnen, eerst werk

VU publiceert
steenkooldossier
Deze namiddag komen de Limburgse mijnwerkers naar Brussel. Welke invloed
deze betoging zal hebben op de verdere ontwikkeling van de protestakties tegen het plan-Gheyselinck is moeilijk te voorspellen.
De Vlaams-nationale Studiedienst heeft ondertussen in opdracht van de Volksunie een dossier over de steenkool in Limburg samengesteld, Het werd gisteren aan de pers voorgesteld. Dit steenkooldossier wordt vanaf nu op grote schaal
in Vlaanderen verspreid.
ANDEN af van de mijnen
Eerst werk'" Deze voorwaarde heeft de Volksunie
steeds gesteld, nog voor er van
Gheyselinck sprake was
Is dit een achterhaald en onhoudbaar standpunf Er zijn
minstens drie afdoende redenen
om deze vraag met een kategoriek
,,neen" te beantwoorden

Verleden
Een eerste reden heeft een
historische grond De geschiedenis van het steenkool is grotendeels aan Limburg voorbijgegaan
zonder dat de provincie de baten
kreeg die ze er mocht van verwachten Er zijn bij de Limburgse
mijnen nooit nevenbedrijven gekomen, geen carbochemie, en geen
elektnciteitscentrales
De winsten van het Kempisch

bekken hebben tientallen jaren gediend om de verliezen van de
Waalse mijnen te kompenseren
Nadien gebruikten de Waalse
staalbazen, die levens de kolenbazen van Limburg waren, de Kempische steenkool als goedkope
grondstof of als wapen in de wereldwijde prijzenstrijd De verwaarlozing van het Kempisch bekken
tartte iedere normale ekonomische wetmatigheid Het is dan ook
een tergend onrecht, thans de
ekonomische wetmatigheid in te
roepen om Limburg te beroven
van het enige wat het kolentijdperk
ter gebracht heeft werk

Toekomst
De strijd voor werk in Limburg
is tevens een strijd voor de toekomst In 1990 zal Limburg een
werkgelegenheidstekort van wel-

licht 73 000 arbeidsplaatsen hebben De teloorgang van de Kempische Steenkoolmijnen in een
provincie die daarnaast slechts
een enkel groot bedrijf kent —
Ford Genk — is een regelrechte
'•^'"P

(lees verder bIz 9)

• Is de rijkswachter
je vriend? (i)iz. 2 en 3)
• Kuijpers in de kerkers van Vorst (blz.8)
• Stort-eilanden voor
onze kust
(biz.iO)
• Fysikaprof pleit
voor Groot-Nederiand
(bIz. 24)
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vanuit het Voerense raadhuis de

Onder het altijd waakzame oog van de bescher- VU-parlementsleden provoceerErger nog, Paul van Gremmers van de Belgische staat, verzamelden zondag-den.
bergen, Michel Capoen en Walvoormiddag iets meer dan 1.000 nationalisten op het
ter Luyten werden schaamteloos
aangehouden en meegevoerd
gemeenteplein van Bilzen. Van daaruit trokken deze
naar de kazerne.
wandelaars, via Nederland, naar Voeren.
Het begin van 'n tumultueuze namiddag.
De rijkswachter mag dan misEEL woorden zijn bij dit verslag niet nodig. Via radio,
televisie en krant i<on U
reeds vernemen wat er zich die
dag heeft afgespeeld.
Ondanks de rijkswachtversperringen slaagden verschillende,
honderden Vlamingen er toch in

V

Bi] de foto's:
Waar de afgezette Happart het lef en het recht blijft halen rijkswachters te vorderen blijft ook na zondag de grote vraag, (foto 1).
Paul Van Grembergen heeft na het niet gevraagde stortbad toch de
glimlach niet verloren, (foto 2)
Rijkswachters zijn (soms) zo kwaad nog niet, hier voeren zij de
affiche „Voeren-Limburg" mee. (foto 3)
Een overtuigd gezongen Vlaamse Leeuw mocht niet ontbreken,
(foto 4)
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de dorpskern van 's Gravenvoeren bereiken, waarna de ordestrijdkrachten op bevel van een
Voerense inwoner, ene José
Happart, biezonder hardhandig
en hoogst onfatsoenlijk te werk
gingen. Zij lieten overigens betijen toen FDF-parlementsleden

schien je vriend zijn in de rest van
Vlaanderen, maar in Voeren
wordt deze slogan niet zo letterlijk
genomen.
De fotoreportage van studio
Dann en Geert de Soete spreekt
voor zichzelf.

m
De ministeriële studie-opdracht van

Kabinetsmedewerker
Huub Broers
De houding van Vlaamse fraktieleider in Voeren,
Huub Broers, werd door de manifestanten zwaar op
de korrel genomen. Wij kwamen ondertussen in het
bezit van een kopie van het studiekontrakt tussen de
Vlaamse Gemeenschap en Huub Broers.
Hoe staat het met de resultaten daarvan ?

«la»»***®"

UUB BROERS is fraktieleider van de Vlaamse gemeenteraadsleden
in
Voeren.
Een man wiens Vlaamsgezindheid bezwaarlijk in twijfel kan getrokken worden. Maar tevens een
fervent aanhanger is van Vlaanderens grootste partij, de CVP.
Die zowel op nationaal als
Vlaams regeringsvlak de grootste
dubbelzinnigheid aan de dag legt
over Voeren.

H

Koorddansen
Broers moet bijgevolg kontstant koorddansen. Enerzijds
moet hij de belangen van de
Vlaamse Voerenaars verdedigen,
maar anderzijds mag hij daarin
met te ver gaan door de regering
voor haar dwingende verantwoordelijkheid te plaatsen Broers'

reaktie op de voordracht van VUraadslid Duyssens als kandidaatburgemeester was terzake veelbetekend. Zijn recente verklanngen t.o.v. van de RTBf over de
Voerbetoging
waren
ronduit
schandalig.
Mogelijks heeft deze lakse houding ook te maken hebben met
het feit dat Broers voor een deel
van zijn inkomen rechtstreeks afhankelijk is van de CVP. Hij was
(en IS?) namelijk deeltijds tewerkgesteld op het kabinet van CVPgemeenschapsminister
Theo
Kelchtermans. En wiens brood
men eet, stelt een oud Vlaams
gezegde...
Wij konden immers de hand
leggen op een zg. „studiekontrakt" tussen de Vlaamse Gemeenschap en Huub Broers, ge-

dateerd op 1 maart 1986 en lopende tot 31 augustus van datzelfde jaar. Broers kreeg aldus
een 1/5de tietrekking van „dleskundige in de hoedaniaheid van
eerstaanwezend secretaris", met
als opdracht een studie te maken
„betreffende de onderwijs- en
vormingsproblematiek in ZuidLimburg en inzonderheid in de
Voerstreek".

Geïnteresseerde
Caudron
Verder leren we uit dit kontrakt
hoeveel Broers daaraan verdiende, dat zijn reis- en verblijfonkosten vergoed werden en dat hij in
geval van afwezigheid het recht
op zijn tiezolding behield, voor
zover deze aanwezigheid niet
meer dan dertig dagen duurde.
Net vöór het ter perse gaan,
vernemen wij dat VU-kamer1id
Jan Caudron biezonder geïnteresseerd IS naar het resultaat van
voornoemde studie, en daaromtrent eerstdaags een vraag zal
richten aan Broers' werkgever,
Theo Kelchtermans.

De rijkswacht maakt geen onderscheid. Hier gaat senator Luyten de bon op. (foto 5)
Kandidaat-burgemeester Jean
Duyssens spreekt op de markt te
Bilzen de wandelaars toe Wordt
hij geen burgemeester van Voeren dan mag het hem een troost
zijn dat er even over de Nederlandse grens een "Burgemeester
Jean Duyssenstraat" is (foto 6).
Een groep wandelaars is ondanks de rijkswachtversperringen
toch in Voeren geraakt, maar
moet de wijk nemen in het Vlaams
café Wijnants. (foto 7).
En in de moerlemeie toch één
vrolijk moment, een gedienstige
kelner. Voeren zou geen Vlaanderen zijn... (foto 8).
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Over FN en...
Vorige week besliste de Waalse Gewestregering, op voorstel
van gewestminister Declety, om
750 miljoen fr. steun te geven
aan het bedrijf FN in Herstal. Dit
gebeurde op vraag van de Société Générale.
De Waalse Eksekutieve doet
natuurlijk met haar geld wat zij
wil. Maar het stemt toch tot nadenken dat de Waalse overheid
een belangrijk deel van haar middelen besteedt aan een wapenfabriek, zonder daarbij eventjes
een voorwaarde tot omschakeling naar een meer vredevolle nijverheid te stellen.
Het was trouwens opvallend
dat het vooral de Vlaamse oppositiepartijen waren die aandrongen op de installatie van een parlementaire onderzoekskommissie. Die er nu, met maanden vertraging, toch zal komen.
Declety behoort tot de PRL en
het was uitgerekend deze partij
die zich bij de stemming over de
oprichting onthield... Of moet er
nog een tekeningetje bij?

...andere
wapens
Evenzeer opmerkelijk is de
vaststelling dat de meeste franstalige publikaties, met uitzondering van „Le Soir", volledig dichtgeklapt zijn en niks meer publiceren over het Belgisch Wapengate.
Zelfs „Le Vif/Express". die indertijd uitpakte met het schokkende >*sco-kontrakt, zwijgt sinds
weken. Uit doorgaans goed ingelichte bron vernamen wij echter
dat de redakteurs, die zich met
dit dossier bezig waren, anonieme doodsbedreigingen hebben gekregen...
Uit Zweden bereikte ons

tenslotte het bericht dat SIgvard
Falkenland, de chef van de
doeane-opsporingsdienst die ons
enkele weken geleden een ophefmakend interview toestond,
ontboden werd bij zijn minister
van buitenlandse betrekkingen...

Lieve vriendjes
Donderdagavond greep een
debat plaats tussen SP-voorzitter
Karet van Miert en PS-president
Guy Spltaels. Beide rode kameraden bleken het over tal van zaken roerend eens te zijn, behalve
dan over het kommunautaire.
Wie voortgaat op het verslag in
„De Morgen" van zaterdag, kan
slechts konkluderen dat Spitaels
terzake de hardste standpunten
innam.
,,lk wil er niet de minste dubbelzinnigheid over laten bestaan
dat ik een nationalist ben die de
belangen van de Franstaligen wil
verdedigen. Over alle kommunautaire problemen zullen wij dus
Vrijdag 20 maart was inderdaad een historische dag voor de Antwerpse haven. Toen werd eindelijk
botsen met de Vlamingen", zei begonnen met de onder-water-zetting van de Berendrechtsluis, die in het najaar van '88 operationeel moet
Spitaels, die tevens aandrong op
worden en aldus de wachttijden voor grote zeeschepen drastisch zal verminderen en de bereikbaarheid van
een „rechtvaardiger statuut voor. de haven zal vereenvoudigen. Het Vlaams havenschap kan er slechts wel bij varen.
(toto Bob Coeck»)
Voeren". Spitaels stelde ook dat
hij Happart „die 240.000 voorkeurstemmen haalde" niet zal
deur van Nederland gratis zijn neland" en vertrok uit Zeebrugge
loslaten. Van Miert replikeerde België kwijlen van regeringsgeil- advies om tot een oplossing te op 5 november '86. Vorige week
heid
en
indien
zij
daarin
bevredat het arrest van de Raad van
komen voor een prangend pro- verspreidde het persagentschap
State moet uitgevoerd en dat de digd worden, zullen vooral de bleem bij onze noorderburen. In- afp een berichtje onder de titel
Vlaamse
socialisten
nogal
wat
taalgrens niet mag gewijzigd
smalende kompromissen moeten dien de uitslag van de verkiezin- ,,Deense cargo met Belgische
worden.
gen voor de provinciale staten wapens aan de ketting". Bij naaanvaarden.
zich zou doorzetten bij een vol- der toezien bleek het om dieHet hoofdstukje raketten was
gende stembusslag m.b.t. de zelfde ,,Horneiand" (of ,,Horeveneens boeiend. Spitaels, die
Tweede Kamer, dan zou de hui- nestrand") te gaan. Volgens afp
van de plaatsen van de atoomradige roomsblauwe meerderheid heeft dit schip Belgische wapens
ketten nooit een breekpunt heeft
Er is gelukkig nog goed nieuws slechts 75 van de 150 zetels ha- aan boord, die werden ingeladen
gemaakt, was tevreden met de
len. „Mocht deze situatie zich in het Nederlandse Schevenin„realistischer standpunten" die ook.
de SP nu inneemt. Voor de PSIn het VU-maandblad „Wij- voordoen, dan hoeft men niet te gen.
wanhopen. Ik ben zo vrij U te adleider mogen er eigenlijk rustig aan-Zee" vocht ondervoorzitter
Volgens dit bericht zou het
viseren op dat ogenblik contact schip nu gemeerd liggen in Cunog een partijtje raketten bijko- Jaak Vandemeulebroucke met
men. Van Miert ontkende nog- sukses een robbertje uit met ver- op te nemen met de heren Wa- eta, de Spaanse enclave-haven
maals dat hij een bocht zou heb- keersminister De Croo over de thelet, Gol en andere Clerdents. in Noord-Marokko en waren de
Deze zijn er immers in geslaagd wapens bestemd voor „de huurben gemaakt, maar erg overtui- Oostendse luchthaven.
te proclameren dat 52 de demogend klonk dat niet.
Kamerfraktieleider Hugo Co- cratische meerderheid uitmaakt lingen van het Polisario". Dit
Konklusie? De socialisten van vellers bood aan de ambassa- van 104. Deze „Arithmétique laatste werd begin deze week
door het Polisario-front ontkend.
Waionne" kan dus nog dienstig
zijn in Nederland", besluit CoveBlijft echter de vraag welke de
liers.
werkelijke eindbestemming was
van deze cargo vol Belgische waEx-minister Nothomb heeft pens? En wie durft beweren dat
eindelijk een nieuwe bezigheid de ,,Horneiand" met weer eens
gevonden. Behalve kamerheer op weg was naar een Bandar
spelen namens zijn arrondisse- Abass? En wat stond er op de
ment, schrijft hij nu ook komische vrachtbrief? En wie gaf de uitonze bewindvoerders hun bui- daarover wenkbrauwen ge- verhalen. Die weliswaar door voervergunning?
tenlandse gasten naar de Munt fronst door de baas, In casu de sommige kommentatoren als ernHet te onderzoeken wapenvoeren (waarschijnlijk vooral Belgische Staat. Sinds een tijd stig worden genomen en zelfs sehandel-dossier wordt alsmaar
om er zélf gezien te worden), beheerd door de blauwe getal- rieuze besprekingen krijgen in
dikker...
als het er op aan komt de reke- ienzot. Guy Verhofstadt wil zijn achtenswaardige kranten.
De Britse en Belgische spoorning te betalen geven ze niet tanden wel eens zetten in de
Munt. Ach, waarom niet privati- wegen zijn nieuwe onderhandethuis.
on sponsoriseren?
lingen gestart met de bedoeling
de onlangs opgedoekte treinferNochtans óók een BRTMortier heeft reeds vroeger
De fraktievoorzitters van de
rekenlng. Wat wil zeggen dat de brui er willen aan geven. Hij ry-dienst terug op gang te krijgen. Vlaamse Raad zijn helemaal niet
Mortier te Brussel opera maakt kreeg een tijd geleden het ver- Blijkbaar zal de ramp met „Her- te spreken over het feit dat de
voor een habbekrats van de lokkelijk aanbod om in Parijs de ald of Free Enterprise" toch som- BRT, noch op radio noch op TV,
kostprijs die in het buitenland opéra de la Bastille te gaan lei- mige ogen openen.
aandacht besteedde aan het begangbaar Is. Hijzelf werkt voor den. Wilfrled Martens persoonEn mits wat goede wil vanwege grotingsdebat. Ze laken deze
een schijntje van wat zijn colle- lijk liep zich het vuur uit de slof- het staatssekretariaat van PTT houding des te meer ,,omdat de
gae elders beuren. Zijn voor fen om Mortier voor Brussel en bestaat er hoop voor blinden en werking van de omroep funktie is
het ambt dat hij bekleedt be- het visitekaartje voor België te doofblinden, die met een braille- van de goedkeuring van de bescheiden wedde wordt kunst- behouden.
telefoon hun kommunikatiemoge- groting van de Vlaamse Gemeenmatig opgetrokken met verlijkheden kunnen vergroten.
schap".
plaatsingsonkosten. Gelijk bij
De beloften die Mortier
een handelsreiziger. En gelijk kreeg, worden thans teruggeVerder stellen ze nog ,,dat het
bij een handelsreiziger worden draaid. Op zijn zoektocht naar
al te gemakkelijk is te poneren
dat de Vlaamse Raad zich te weihier of ginder nog een tiental
nig profileert wanneer de openmiljoenen Is Verhofstadt toebare omroep zelf manifest geen
vallig op de Munt gebotst. Zodat hij thans weet waar die
Begin december publiceerde aandacht besteedt aan de bestaat.
dit weekblad een lijstje met na- langrijkste werkzaamheid van het
jaar". En dat is de begroting van
Ook de rest is navenant Bel- men van schepen die tijdens de de Vlaamse gemeenschap zeker.
voorbije
maanden
vanuit
Zeegisch, in dit kleine wereldje
De uitval van de Vlaamse frakwaar de k vaker staat voor kio- brugge vertrokken zonder een
terij dan voor kuituur en de c precieze bestemming op te ge- tievoorzitters is zonder meer tevaker voor connerie dan voor ven, maar naderhand in het Golf- recht. Maar even terecht zou een
culture, wordt al gauw ge- gebied opgemerkt werden. Ver- uitval tegen hun fraktieleden zijn.
fluisterd. Je weet toch, ma schillende van deze vaartuigen Dat er op sommige ogenblikken
chère, Mortier is een caiotin en genieten internationale bekend- slechts een dozijn Raadsleden
heid als wapen- en munitie- belangstelling had voor de beeen flamand.
schepen.
langrijkste werkzaamheid van het
Eén daarvan heette de „Hor- jaar, is minstens even laakbaar.

Goed nieuws

De munt vermunten
E K van Kuituur Is zowat
de allerlaatste letter
van het Belgisch alfaliet. Neem nou de BRT, Vlaanderens grootste kultuurfabrlek,
zopas doorgelicht op bevel van
de Vlaamse kultuurminister
toen die nog Poma heette. En
wat blijkt onder meer? Dat
onze nationale omroep de
slechts betaalde van heel WestEuropa Is, dat hij bijvoorbeeld
aan een uur televisie zes maal
minder geld mag en kan besteden dan pakweg de NOS.

D

Of neem de meest eerbiedwaardige
bkiommunautalre
Belgische kultuurtempel, de
Munt. Sinds de Vlaming Mortier
daar het bewind voert, heeft de
Brusselse opera zich gehesen
op de eenzame hoogten van
het heel groot lyrisch toneel.
Wereldformaat!
Vanuit het
nochtans verwende en snobistische Parijs, dat doorgaans
meewarig neerkijkt op het
Bruxelles van Beulemans, komen operaliefhebbers per speciale trein outre-Quiévrain om
er de kreaties van de Munt te
bewonderen.
Een visitekaartje van formaat. Formaat dat kennelijk te
groot is voor de Belgische pietluttigheid. Want hoe graag ook
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Even laaicbaar

Scilip
Horneiand

wr
vu opent steunfonds voor kompels

In naam van de mijnen
dige strijd verder te zetten. Ook
financieel.
Maandag besliste het VU-partijbestuur een steunfonds op te richten ten gunste van de Limburgse mijnwerl<ers en hun families. Langs dit weekblad roeptHun
zij gezinnen
De Volksunie — als enige bede VU-leden op een duit in het zakje te doen.
langrijke politieke partij die de belangen van de mijnwerkers blijft
Als blijk van daadwerkelijke solidariteit.
IE in dit land gehoord wil
worden, moet zich laten
horen. De geschiedenis
en tal van recente gebeurtenissen bewijzen dat je met braaf-zijn
niks bereikt.

W

Voorbeeld van
staalarbeiders
Dit axioma hebben de Waalse
staalarbeiders indertijd goed begrepen en „kundig" toegepast.
Na hun opgemerkte „wandeling"
door de straten van de hoofdstad
in 1982, bleek de regering meteen bereid tientallen ekstra miljarden

uit de nationale geldpot te geven
aan Cockerill-Sambre
De bedreigde Limburgse kompels zijn zachtaardiger en houden het (voorlopig) bij verbaal
protest en maken gebruik van het
grondwettelijk erkende recht op
staken en betogen. Vandaag,
donderdag, is trouwens een betoging gepland die om halfdrie start
aan het Brusselse Rogierplein.
De vakbondsbonzen bakken
echter platte broodjes met regeringsmanager Gheyselinck en
doen al het mogelijke om deze
staking te doen ophouden. Dit
maakt het voor de mijnwerkers
steeds moeilijker hun rechtvaar-

verdedigen — wil haar steentje
bijdragen. Niet alleen met woorden maar ook met tastbare daden.
Hiertoe opent zij een steunfonds ten gunste van de mijnwerkers, hun vrouwen en hun kinderen. Het ingezamelde geld zal
eveneens gebruikt worden om
vreedzame akties te ondersteunen.
Het VU-partijbestuur roept nadrukkelijk de VU-leden en besturen op een bedrag te storten op het rekeningnummer van
de vzw Volksunie, met de vermelding „In naam van de mijnen".
De lijst van donatoren zal naderhand gepubliceerd worden in dit
weekblad.

,«5

B

RT 3 bestaat 25 jaar. En waar kan je dat beter vieren dan
thuis, gevlijd in een luie zetel, een koptelefoon op je hootd
en de blik op oneindige Je hoeft maar af te stemmen op 89, 89,5,
89,9 of 90,4Mhz op de FM-band. De weergave is van zon kwaliteit,
dat je je meteen in een heuse concertzaal waant. Bovendien krijg
je er ook kwaliteitsmuziek te horen. Want Vlaanderen heeft op dat
gebied een serieuze traditie.

H

ier was het dat de polyfonie geboren werd, de meerstemmige
muziek die spoedig de wereld zou veroveren. Hier was het
dat Peter Benoit, |ef Van Hoof en Armand Preudhomme leefden
Ludwig Van Beethoven himself stamde uit een Vlaams geslacht
Wellicht heeft die rijke traditie de initiatietnemers geinspireeid
toen ze op Nieuwjaarsdag 1962 de eerste uitzending \an hun
"derde programma" in de ether stuuiden.

V

andaag is BRT 3 een begrip geworden. Omw ille van zijn
uniek repertoire klassieke muziek. Maar ook om de andere
muzikale genres die BRT 3 brengt Volksmuziek, jazz, chanson,
orgelmuziek, zelts rock. Vlaamse componisten, koren, orkesten,
harmonies en fanfares zijn dagelijkse kost. Tussendoor kan je bij
BRT 3 eveneens terecht voor het nieuws, het persoverzicht, het
weerbericht. En natuurlijk voor alles wat er in cultureel Vlaanderen
leeft. Als mede-oig;anisator van het Festival van Vlaanderen, de
Koningin Elisabethwedstrijd en Tenuto, een wedstrijd voor jonge
musici, laat BRT 3 het bovendien niet bij woorden alleen.

Om BRT3 een gelukkige verjaardag
te wensen, blijft u best van al thuis. D

it jaar viert BRT 3 zijn 25-jarig bestaan. Een zilveren
jubileum dat Jiiet onopgemerkt blijft. Het wordt een jaar
feest. Een ode aan de muziek. Elke dag opnieuw.
Wilt u kennis maken met BRT 3, stem dan af op de juiste golflengte of stuur onderstaande bon terug. U krijgt dan gratis een
exemplaar van Muziek en Woord, het lijfblad van BRT 3.

B

O

•N-

Naai

Adn
Met deze bon krijgt u gratis een exemplaar x-an Muziek en Woord, zolang de voorraad strekt
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Fraktievoorzitter Hugo Schiltz:

„Lankmoedigheid
dringend afleggen"
Een magere belangstelling vanwege leden. Een
beschamende afwezigheid van onze Vlaamse omroep. Onder dit gesternte kabbelt het begrotingsdebat in de Vlaamse Raad stilaan naar het einde toe.
Eens te meer een begroting van de gemiste kans.
Aldus Hugo Schiltz, die verklaarde: ,,Noch op het
vlak van de toename van de financiële en fiskale
zelfverantwoordelijkheid, noch op het vlak van het inhalen van de onrechtvaardige verdeling van de middelen werd enig noemenswaardig resultaat bereikt."
AAR hoe gering de financiële en dus de beleidsruimte
van
de
Vlaamse regering ook is, de fraktie van Hugo Schiltz nam het debat ernstig op. De verschillende
bevoegdheidsluiken werden kritisch onderzocht. Heel de VUgroep was gemobiliseerd.
Volgende week komen we
overigens uitgebreid terug op de
bedenkingen bij de aanpak van
de gemeenschapsministers. Vandaag blijven we even stilstaan bij
de algemene ontleding van de
fraktievoorzitter zelf. Een ontleding die aan belang won, gezien

het feit dat welgeteld 5 jaren verlopen zijn sedert de Installatie
van de eerste Vlaamse regering.
Een lustrum is dus voorbij, door
Schiltz aangegrepen om een
eerste evaluatie te maken van
wat er van het Vlaams zelfbestuur terecht kwam.

Schizofreen
Was de omvang van de gefederaliseerde middelen erg klein
en de verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië erg onrechtvaardig, aan beloften ontbrak het
geenszins in 1980. 't Zou allemaal beteren, stelde zelfs Mar-

tens die binnen de vijf jaar een
gelijkschakeling van ristorno's en
dotaties vooropstelde.
Ondertussen zijn twee unieke
kansen vergleden om het gebrekkige uitgangspunt bij te-vijzelen:
het staalakkoord van 1983 en, recentelijk, het akkoord van november vorig jaar. Dit laatste blijkt ondertussen een nuloperatie. De
zgn. „bonus" is verdwenen.
Gevolg van dit alles is, dat er
nog steeds geen direkte band
bestaat tussen de eventuele kwaliteit van het gevoerde beleid en
de financiële en fiskale situatie
van de Vlaming. Bovendien wordt
de Vlaamse Gemeenschap nog
steeds op een niet te rechtvaardigen manier financieel benadeeld.
In 1986 beschikte de Vlaamse
regering per inwoner over 3.587
fr. minder dan haar franstalige
kollega. Dit jaar bedraagt dit verschil 3.464 fr.
In dit licht vond Hugo Schiltz
de diskussie over de twee snelheden nogal schizofreen. ,,Wat
helpt het de Vlamingen dat zij
meer dan proportioneel werken,
sparen, produceren en uitvoeren,
wanneer hun meerprestatie toch
wegbelast wordt in een Belgische

Oe ekonomische prestaties van Vlaanderen in iurtjpees perspektief

Europese
gegevens(*J

Belgische
gegevens (1}

m 12
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BelgJë
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Wallonië

Brussel

«. Industriéie
prodiiktie 1985
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104,2
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90,7

93,6
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Ekonomische Monetaire Unie in
funktie van een kunstmatige egalisatie ten voordele van Wallonië?" De hier afgedrukte tabel
toont ondubbelzinnig de meerprestatie van de Vlamingen aan.
Maar de Vlaamse burger wordt er
helemaal niet beter van.

Is het
maar dat?

(19809100)

c> tewerkstelling
1986

H. Schiltz: „Zullen wij als enig Westeuropees volk halverwege onze
emancipatie blijven steken en onze eigen plaats tussen wijk en wereld
niet weten in te nemen ?"

Het tweede luik van zijn betoog
besteedde de fraktievoorzitter
aan een evaluatie van het eerste
lustrum. Wat bracht de schuchtere, maar onmiskenbare federale dinamiek van 1980? Helaas
luidt het antwoord: „Sedert 1980
werd er door de centrale regering
een anti-federalistische reaktie
op gang gebracht". Een greep uit
de vele voorbeelden van Schiltz
motiveert ondubbelzinnig de
vaststelling van een steeds engere
interpretatie
van
de
Vlaamse bevoegdheden en middelen. Zo op het vlak van opleiding van langdurig werklozen, de
eksportbevordering, het leefmilieu, gezinsaangelegenheden, ja
zelfs de sport.
Rijst dan meteen de tweede
vraag. Of de Vlaamse regering
zelf een beleid voerde, gericht op
het losmaken van een eigen
Vlaamse dinamiek? Behartens-

waardig zijn zeker initiatieven als
,,Vlaanderen leeft" en Flanders
technology. Maar voor het overige dient de Vlaamse regering
zich eerder aan als „een soort
veredelde
CVP-PVV-deputatie
die een technisch beheer voert."
Waarom is het doorbreken van
het BRT-monopolie het enige
dossier waarin de Vlaamse regering het volle gewicht in de schaal
gooide? Waar is ze met betrekking tot de Kempische mijnen?
Waar was ze na een aanklacht
van de Vlaamse rektoren over de
benadeling van onze universiteiten? Enz.
Niet te verbazen, stelde
Schiltz, dat vandaag de teleurstelling om zich heen grijpt. ,,ls
het maar dat?"
Deze vraagstelling treft echter
niet enkel de Vlaamse regering,
ook de totale Vlaamse vertegenwoordiging en de bevolking zelf.
,,Zullen wij als enig Westeuropees volk halverwege onze
emancipatie blijven steken en
onze eigen plaats tussen wijk en
wereld niet weten in te nemen ?"
,,Neen", aldus de VU-fraktievoorzitter, „op voorwaarde dat
wij én als frakties én als groep definitief onze Vlaamse lankmoedigheid afleggen en durven onze
macht te gebruiken, hier en elders."

Wii
Privatiseren
met fatsoen

Gebrek aan visie

Debatten
komen en gaan

In navolging van Groot-Brittannië en Frankrijk komt nu ook bij ons het debat
over de privatisering van de overheidsbedrijven op gang.
Vorige week nog besprak het parlement de erg
Principieel is de VU niet gekant tegen een privatisering van sommige
korte regeringsmededeling. Vandaag reeds loopt het overheidsbedrijven. Voorafgaandelijk dient echter een specifiek parlementair
begrotingsdebat in de Vlaamse Raad op z'n laatste debat gevoerd, dat in alle klaarheid bepaalt welke taken de overheid op zich
benen.
moet nemen, rechtstreeks en onrechtstreeks.
Moeilijk bij te houden in een weekblad. Toch nog
ANDAAG dreigt het debat
Een open debat is vereist, in De belangrijkste voorwaarde, die
even een terugblik op de VU-initiatieven bij de
te verzanden in bijkomklaarheid en op basis van de zeker moet worden vervuld om
zogenaamde ,, St-Eufrasie' '-mededeling.
stigheden. Ook nu laat de
beschikbare informatie. Meteen suksesvol te privatiseren, is het

V

A voorzitter Hugo Coveriers die naast een algemeen politieke benadering vooral wees op „wat er niet in
de mededeling staat", had de
VU-fraktie nog twee woordvoerders ingeschreven. Johan Sauwens en Nelly Maes. Of: tewerkstelling en ondenwijs, de twee grote afwezigen in /Wartens'betoog
over de begrotingskontrole.

Alarmbel
Terecht trok Johan Sauwens
aan de alarmbel. Wanneer gaat
de regering eindelijk iets ondernemen in de strijd tegen de werkloosheid? „De vooruitzichten zijn
weinig bemoedigend, al tracht de
regering met allerlei kunstgrepen
de werkloosheidsstatistiei(en te
manipuleren. Als men de cijfers
niet verguldt, zijn er 900.000
werkzoekenden. Het is ergerlijk
dat deze problematiek geen aandacht krijgt."
Nelly Maes ging uitgebreid in
op het ander zwart gat van de
mededeling: het onderwijs. ,,Het
was te voorspellen: Vlaanderen
leeft de beparingsverplichtingen
stipt na, Wallonië zeer gedeeltelijk. " De vele vragen die het Wase
kamerlid stelde bij de tekorten
van het franstalig onderwijs en de
vaststelling dat in Vlaanderen —
in tegenstelling tot in Wallonië —
banen verloren gingen, hardden
haar nog in het besluit dat enkel
een federalisering de ongezonde
situatie kan doen keren.

Is en blijft

ook over de privatisering van de
overheidsbedrijven. Samen met
zijn fraktievoorzitter en Oswald
Van Ooteghem had hij de VUinzichten terzake toegelicht voor
de pers, waarvan een neerslag in
de rubriek ,,Opinie".

Boekhouder
M/c/ie/ Capoen betreurde de
afbouw van het Fonds voor Industriële Vernieuwing. Aldus verdwijnt een belangrijke faktor in de
industriële rekonversie van de gewesten, ,,des te onbegrijpelijker
nu blijkt dat de doelstellingen in
verband met twerkstelling en konkurrentie lang niet zijn bereikt".
Tot slot gaf hij de regering een
tip: zonder enige schade kan zo'n
500.000 fr. bespaard door af te
zien van de weg Pecq-Armentiers. Als laatste woordvoerder
stelde Jef Valkeniers heel wat
vragen bij de maatregelen op het
vlak van de sociale zekerheid: het
remgeld, het Fonds voor arbeidsongevallen, de vermindering van
de ziekenhuisbedden enz.
Bij wijze van besluit bij deze
regeringsmededeling moge deze
visie van André Geens volstaan:
„Bij deze mededeling heeft de
regering als een perfekte boekhouder gehandeld, zonder lange
termijnvisie en zonder een fundamentele diskussie over de toekomstige ontwikkelingen. Dit gebrek aan grondige diskussie over
de waarden in onze maatschappij
vormt een grotere bedreiging
voor de toekomst dan alle andere
spanningen in dit land."

Na een kamerdebat wacht de
senaat steeds de moeilijke klus,
de aandacht gaande te houden.
En dus nieuwe aksenten aan te
brengen. De VU-woordvoerders
slaagden hier wonderwel In.
Van voorzitter Van Grembergen zal dit zeker niet verbazen.
Erg spits ontleedde hij de grote
krachten — „de drievuldigheid"
— van het beleid van Martens-VI:
de positieverbetering van het bedrijfsleven, het herstel van de
werkgelegenheid en de gezondmaking van de financiën. Zonder
zich in details te verliezen, stipte
hij de goeie en slechte punten
aan. Eraan toevoegend ,,dat de
blokkering van de staatshervorming een vergissing is en blijft".
De begrotingskontrole en de
tewerkstelling werden aangekaart
door André Geens. Meer en meer
werpt deze zich op tot de te duchten challenger van Verhofstadt.
De dossierkennis van beide
nieuwkommers — de ene in de
regering, de andere in de senaat
— is van een degelijkheid die
men in het halfrond zelden aantreft. De Zottegemnaar handelde

P. Van Grembergen: ,,De blokkering van de staatshervorming was
een vergissing en blijft een vergissing. De tachtiger jaren zijn als
dusdanig nutteloos en als lege
jaren voor een zinvolle staatsopbouw verloren gegaan."

overheid belangrijke — zelfs zeer
sociale — opdrachten over aan
private organisaties, die hiervoor
rijkelijk worden vergoed, getuigen
het door hen opgebouwde patrimonium. Vermelden we slechts
de taken uitgevoerd door de verzuilde mutualiteiten en het uitbetalen van werkloosheidsvergoedingen door de vakbonden.
Hierover hoorden we nog maar
weinig kritiek vanwege de tegenstanders van de privatisering.
Nochtans gaat het om opdrachten die door overheidsdiensten
zouden kunnen geschieden.

zou heel wat verduidelijking
groeien over de opportuniteit, de
effekten en de realiseerbaarheid
van diverse overheidsdiensten,
evenals over de taak van de overheid zelf.
Privatiseringspogingen in een
onduidelijke kontekst kunnen enkel tot mislukking leiden. En hiermede is niemand gebaat, zeker
de burger niet.

toekennen van een grotere beheersautonomie aan de overheidsbedrijven. Zij moeten hun
opdracht korrekt kunnen vervullen met eigen beleids- en beheersmogelijkheden, zonder politieke inmenging. Het principe van
de begrotingsenveloppe en het
beheerskontrakt kunnen hiertoe
een aanzet zijn, voorzover dit
geen eenzijdige regeringsbeslissingen zijn zonder overleg.

„Verroeste
komputers'
Een openbare dienst is een
dienst ten bate van de bevolking.
Hij heeft andere taken dan de
privé-sektor. De ekonomische
rentabiliteit moet niet steeds vooropstaan ; m vele gevallen gaat het
om dienstverlening.
Nochtans moeten ook openbare diensten efficiënt georganiseerd zijn. Hiervoor dienen de
nodige middelen uitgetrokken.
Allen kenne we het verhaal van
de ,,verroeste komputers". Dergelijke gevallen zijn te wijten aan
verkeerde aankopen. Zij die de
beslissing moeten nemen zijn
met zelden onvoldoende geschoold of geïnformeerd
Het personeelsbeleid heeft
vele facetten. Er zijn o.m. de
politieke bindingen en het oud
zeer van de aanwervingspolitiek
en vooral van de opleiding, bijscholing en bevordering. In de
privé-sektor besteedt men kapitalen om de juiste man op de juiste
plaats te hebben. In de openbare
sektor loopt de loopbaan gewoon
verder, ongeacht de kwalifikaties.
Met een efficiënte organisatie,
een bepaalde verantwoordelijkheid vooral voor leidende ambtenaren, een degelijke opleiding en
een grotere mobiliteit binnen de
diensten kan heel wat worden
rechtgetrokken. Wanneer de
overheidsdiensten de gepaste
middelen en verantwoordelijkheden krijgen, dan zijn wij ervan
overtuigd dat zij de gemeenschap
veel diensten kunnen bewijzen,
vandaag en in de toekomst.

De senatoren Geens, Van Grembergen en Van Ooteghem op hun
perskonferentie: „Al te vaak wordt vergeten dat de uitverkoop van
sommige overheidsdiensten volop aan de gang is en stil verder
gaat".

Grotere autonomie
Vandaag loop de diskussie verkeerd. Een voorbeeld maakt dit
duidelijk. In het rapport van een
werkgroep wordt de NIM aangeduid als een eerste testgeval met
de minste kans op mislukken,
terwijl de privatisering van Distrigaz wordt vooropgesteld voor
eind 1989. De regering wil echter
dadelijk het overheidsaandeel
van Distrigaz te gelde maken.
Over de NIM wordt enkel gezegd
dat de overheid de kapitaalsverhoging niet zal volstorten. Komt
hierbij dat de verkoop van het
overheidsaandeel in Distrigaz
wordt gebruikt om het overheidstekort te beperken. In andere landen daarentegen worden dergelijke opbrengsten gebruikt om de
staatsschuld terug te betalen.
Over bepaalde vormen van privatisering is de VU binnen welbepaalde grenzen, bereid te praten.

(foto G. de Soete)

Het formuleren van de andere
voorwaarden hangt in een belangrijke mate samen met de
aard van het betrokken overheidsbedrijf. Rond elke privatisering rijzen heel wat vragen die
dienen opgehelderd te worden.
Een paar voorbeelden: gehele of
gedeeltelijke privatisering? vergoeding aan de overheid voor het
monopolie-gebruik? statuut van
het personeel? bestemming van
het patrimonium? overheidsvergoeding voor onrendabele taken? waarborgen inzake dienstverlening? enz.

Uitverkoop gestart
Nogmaals willen we benadrukken dat elk dossier afzonderlijk
specifieke aandachtspunten vereist en verdient. Terecht wordt
gevreesd voor de ontmanteling
van de rendabele onderdelen van
de overheidsdiensten Dit zou de
frustraties en de scheeftrekking
in de beeldvorming naar de publieke opinie enkel vergroten.
Voorbeelden bij Sabena en de
spoorwegen voorspellen weinig
positief. Al te vaak wordt vergeten
dat de uitverkoop van sommige
overheidsdiensten volop aan de
gang is en stil verder gaat.
Elk privatisenngsdossier moet
afzonderlijk en in alle openheid
worden behandeld. Pas wanneer
de omstandigheden en voorwaarden bekend zijn kan een houding
bepaald, mede in funktie van de
belangen van het personeel en de
bevolking,
^^^^^ ^^^^^
Senator
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Willy Kuijpers over Brusselse gevangenis:

„Vorst is één groot schandaal!
Willy Kuijpers : "Hier heet alles
gevangenis. Adembenemend!

nisterie van Volksgezondheid,
van Arbeid en Tewerkstelling
overtreden. Deze inbreuken heb
ik in een „open brief" aan Jean
Gol, minister van Justitie en aan
zijn kollega 's overgemaakt. Over
de preciese feiten stelt onze kollega Luk Vanhorenbeek een
reeks parlementaire
vragen.
Voorts diende ik bij het Europees
Parlement een voorstel van resolutie in."

5 jaar geleden schreef VU-volksvertegenwoordiger Raf Declercq onder deze
titel het nummer 8 van de VNS-brochures. KU-prof. Lode van Outrive leidde het
in. Het was ,,Een nummer worden...", een ,,schets van het gevangeniswezen in
België".
,, Jaarlijks komen er ongeveer 20.000 mensen in deze staat voor korte of langere periode in de gevangenis terecht" schrijft Raf Declercq. En meer dan 78
% daarvan ten voorlopige titel: ±44% zit in voorhechtenis; ± boet een vervangende straf uit; ± 10% is landloper; 8 % staat ter beschikking van de vreemdelingenpolitie en zowat 3 % zijn minderjarigen in afwachting van een plaatsing...
De (echte) zwaar gestraften omvatten zowat 15 % van de totale gevangenisbevolking (± 6.000). Zij leven gespreid over 33 instellingen. Een onder hen is
Vorst.
a EP-lid Willy Kuijpers ging er op bezoek. Wij vroegen hem naar zijn bevindingen.
IE stank is de ziel van de
gevangenis!". Zo schreef
Filip de Pillecijn. De
Vlaams-Nationaie ontvoogdingsbeweging heeft de Belgische
staatsgevangenen gedurende 30
jaren meer dan bevolkt. Vorst en
St.-Gillis — tegenover nfiekaar
gelegen — zijn wellicht de best
bekende.
Op het hoogste punt van de repressie zaten bv. in Vorst 1600
mannen en 1300 vrouwen (effektieve plaats toendertijd: ± 580!)
samengeperst in onbegrijpelijke
Latijns-Amerikaanse of Afrikaanse toestanden.

D

Adembenemend!
WIJ: Heeft Vorst die faam behouden?
W. Kuijpers: ,,/n zekere zin ja.
De overbevolking en het verouderde ,,Ducpétiaux"-gebouw zijn
nog dezelfde. Ook de doordringende stank van de toiletpotten
en de onstmettingsminddelen,
die Filip de Pillecijn zo ironisch
beschrijft, snijdt je nog immer de
adem af."
WIJ: Is het daarom dat je
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Vorst uitkoos voor je aktie?
W. Kuijpers: ,,Ja en neen.
Enerzijds vestigde iemand mijn
aandacht op dit verwaarlozingsdossier. Anderzijds is er een gevoelsmatige binding met het gevangeniswezen: Raf Declercq's
brochure van-voor-vijf-jaar en zijn
ijveren voor betere levensomstandigheden. Ook zijn er de
vage.
repressieherinneringen.
fJlet vader-zaliger bezochten we
in die tijd — hij was lid van het naoorlogse Jeugdbeschermingskomitee — heel wat gevangenissen Zo ontmoette mijn jeugdig
gemoed er vele minderjarige opgeslotenen. Hoevele pas-losgelatenen bezochten ,,onze thuis"?
Voor hoeveel repressieslachtoffers pleitte vader niet? De huwelijkspastoor en vriend van mijn
ouders, dr. Jan Spitz, overleed
voor 40 jaar m dramatische omstandigheden in St.-Gillis."
WIJ: Maar dat zegt nog niets
over Vorst-nu...
W. Kuijpers:,,Inderdaad, mijn
hennneringen bewijzen alleen
maar dat er in België sedertdien
nog geen aangepast gevangenis-

beleid groeide. De repressiegeplogenheden:
overbevolking,
vergetelheid, trage gerechtsprocedures, zakke bewa(a)k(st)ersopleiding, slechte behuizing en
medische verzorging lopen nog
steeds door. Vorst en St.-Gillis
zijn bovendien zowat de startbasis voor bijna aangeworven bewakers. Van daaruit muteren zij
over de beide gemeenschappen.
Het zijn dus slechte opleidingsvoorbeelden."

Achter glas
WIJ: Hoe ging je tewerk voor
je onderzoek?
W. Kuijpers: ,,We stelden ons
vragen omtrent: liet bezoekrecht,
de beroepstoestand van de bewakingsdiensten en de leefomstandigheden. Op elk van de drie
punten stelden we grove inbreuken vast i.v.m. de Verklaring van
de fvlensenrechten (VN-1948), de
Europese Konventie voor de
Rechten van de l\/lens (1950) en
de Basisregels voor de Behandeling van Gevangenen (Raad van
Europa 1973). Daarnaast worden
heel wat voorschriften van het mi-

komende begeleiden. De kok,
voor 't hele boeltje, is een
vnjwilliger-bewaker! Er is één
vaste Al-verpleegster in dienst;
de rest zijn bewa(a)k(st)ers met
een witte jas aan... Je mag bovendien met vergeten dat Vorst
een 150-tal drugpatiënten telt.
Ook zij konden beter in een
gespecialiseerd ziekenhuis verblijven dan in dit valiumgesticht!"

Menselijke soep
WIJ: Een zware
diging...

beschul-

WIJ: Kan je de voornaamste
W. Kuijpers: ,,Jawel, maar
inbreuken beschrijven?
niet als je de zaal-der-24-bedden
W. Kuijpers: ,,Vooreerst de met de bijhorende kale ontspanbezoekers. We stonden al om ningsruimte bezocht hebt. Om te
5U.30 aan de gevangenis en kon- zwijgen over die overbevolkte
den de langzaam groeiende rij fa- cellen, waar evenzeer de kalmemilieleden in de kille sneeuwre- ringsmiddelen dikwijls de enige
gen ondervragen. Vanaf 7u.15 oplossing zijn om deze mensewordt de speciale bezoekingang lijke soep kalm te houden. Beeld
geopend. Om 8u.30 starten de 5 je in: een stapelbed, een matrasbezoekperioden tot 's middags
op-de-grond; een hoog ondoorIn het totaal komen er zowat 200 zichtig raam, 2 stinkende WOtot 350 bezoekers per dag opda- potten, 2 waterkannen, een tagen. Maar er zijn slechts 20 be- feltje, een rek en daarbij 3 gedetizoekkabines ter beschikking. En neerden ! Dit alles op 6 tot 8 m^.
dan nog in een middeleeuwse Wat blijft er over in die stank dan
toestand. Vergeet niet dat de op je bed te liggen en te gloriemeesten in Vorst nog in voor- ogen naar een reeks droom-pinhechtenis zitten, dus gebeurt het ups of de afschilferende muur?
bezoek achter glas. Een soort In een van die cellen vond ik een
van muurkast die geen enkele Chinees, die mets anders dan
bewegingsruimte toelaat. Om ze- Chinees sprak, met daarbij een
ker te zijn wat bezoektijd te heb- Waal en een aangehoudene uit
ben en om niet veel arbeidstijd te Skopje! Jongeren, ouderen, alverliezen schuift men vroeg aan lerlei deukten en talen — alles
op de straat in weer en wind. Dik- door mekaar. Je persoonlijkheid
wijls met slapende kinderen op zit voortdurend geknepen, dat
de arm."
kan niet anders. Enkel — il< herhaal het — de nieuwe vrouwenvleugel bewijst dat het anders
kan. IVIet spaarzame middelen
WIJ: Wat kan daaraan veran- ticht de gevangenisoverheid nu
deren?
enkele stortbaden per verdieping
W. Kuijpers: ,,Het sneller in, in... een tweetal cellen. Niet
openstellen van de wachtzaal, slecht, maar daardoor ontstaat er
het verhogen van het aantal be- weer minder plaats. Deze staat
zoekkamertjes, zodat elkeen vol- maakt geen onderscheid voor de
doende aan de beurt komt. Daar- huisvesting van de aangehoudenaast dient iedere cel ,,vermen- nen in Vorst. Alles heet gevangeselijkt" te worden. Een hele dag nis."
met drieën op een oppervlakte
van een paar m^ lief en leed delen, met een toiletemmer als parWIJ: En waarop hoop je nu?
fumdoos en een kan water, is niet
meer van deze tijd.
W. Kuijpers: ,,Met het bekend
Onder dergelijke omstandighe- maken, de interpellaties van onze
den wordt je bitter. De ombouw frakties, de tussenkomsten tijvan zo'n gevangenis gebeurde dens de begrotingsbespreking
met goed gevolg bv. in Gent. Ook enz... trachten we een huisin Vorst werd een nette vrouwen- vestingsverbetering te bekomen.
Maar ook een aanpassing van
vleugel bijgezet. Dus het kan."
het bestraffingswezen. Heeft het
WIJ: Waarop wacht men zin al deze kleine straffen ,,te
dan...
doen uitzitten"? Kan men niet
W. Kuijpers: „Al jarenlang op meer gevangenis-vervangende
kredieten, of moet er eerst een epi- straffen en boeten opleggen ? In
demie uitbreken? Ook de bewa- Leuven en ook elders zijn er rechkers zijn er niet beter aan toe. Ve- ters die naar Nederlands model
len moeten er immers overnach- sociale hulpverlening als bestraften. Buiten een bed in een cel en fing opleggen. Ik geloof meer in
een kale zitruimte bestaat er geen dit soort weder-opvoeding voor
enkele voorziening. Je moet wer- niet-krimineie feiten dan een gekelijk zeer offervaardig zijn, wil je vangenisverblijf, dat dikwijls erg
dat beroep zonder morren tegen werk- en gezinsverstorend werkt.
dat lage loon en onder die voor- Tijdens onze gesprekken waren
waarden doen. Bovendien moet heel wat in voorhechtenis vertoede bewaker een hele rij taken aan- venden, erg bitter over de pers
kunnen — zoals medische hulp — die in geuren en kleuren — zonwaartoe hij helemaal geen oplei- der dat de schuld bewezen is -•ding gehad heeft.. Indien hij er hun persoon, zij het met afkortineentje gehad heeft!
gen, aan het publiek overlevert...
Kortom: ook inzake bestraffingsWeet je dat Vorst 3 tot 4 zelfen gevangeniswezen staat België
moordpogingen per maand kent?
in dit Europees jaar van het LeefEn het korps is onderbezet, zeker
milieu, mijlenver achter t.a.v. datde omkadenng. Een maatschapgene wat de Europese Gemeenpelijk assistent (met 2 stagiaires)
schap voorhoudt!"
moet per jaar 4000 gaanden en

Valiumgesticht
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Kent snelle groei

^ WAALS
CHARISMA

Dienstensektor
onderschat
uu
Bij elk debat wordt er gesproken over de tewerkstelling in de industrie maar over de aktiviteiten van de dienstensektor meestal gezwegen.
Nochtans is de tewerkstelling in de privédienstensektor groter dan in de industrie, zelfs belangrijker dan deze in de overheidsdiensten.
De rol van de dienstensektor in onze ekonomie
komt veel te weinig aan bod. Vooral omdat juist
hier nog tewerkstelling wordt gekreëerd.

uy
uu
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E Vereniging van Banken
publiceerde onlangs een
interessante studie met
een aantal belangrijke gegevens
die enige aandacht verdienen.

D

De dienstensektor is zeer heterogeen en moeilijk te omschrijven. In algemene termen kan
men zeggen dat het gaat om aktiviteiten waar immateriële goederen (diensten) worden voortgebracht. Men onderscheidt kommerciële diensten zoals banken,
verzekeringen, informatie, handel en niet-kommerciële diensten
zoals gezondheidszorg, kuituur
enz...

Belangrijke
werkgever
De dienstensektor vertegenwoordigt in de meeste industrielanden de helft tot twee-derde
van de totale produktie. In Japan
neemt de sektor 56 % van de tewerkstelling voor zijn rekening, in
Europa gemiddeld 58 % en in de
Verenigde Staten 72 % tegen
68 % in ons land (inklusief overheidsdiensten). In de dienstensektor kan het aandeel van de
vrouwelijke arbeidskrachten geraamd worden op 50 % wat gevoelig hoger is dan in de industrie. Hier bedraagt dit aandel
slechts 25 %.
In ons land is het aandeel van
de dienstensektor in de totale tewerkstelling tussen 1970 en 1984
gestegen van 54 % tot 68 %. De
kommerciële
dienstverlening
heeft veruit de meeste werknemers, met name 46 % van de totale tewerkstelling tegenover
slechts 37 % in 1970.
In de niet-kommerciële dienstverlening steeg het aandeel van
de tewerkstelling gedurende dezelfde periode van 17 tot 22 %. In
het totaal geeft de dienstensektor
werk aan 2.474.000 mensen
(overheidsdiensten inbegrepen),
terwijl de industrie en de landbouw samen slechts 1.106.000
werknemers tellen.

Snelle groei
Het aandeel van de dienstensektor in het bruto binnenlands
produkt steeg tijdens de periode
1970-1984 van 53 tot 63 %. De
dienstensektor is dus niet enkel
dominerend, maar tevens een
sektor met een snelle groei.
Wanneer men de totale investeringen bekijkt stelt men vast
dat het aandeel van de dienstensektor toenam van 65 % in 1970

tot 70 % vanaf 1982. Tussen
1970-1984 groeiden de investeringen in de industrie met een
koëfficiënt van 1,8. In de sektor
van de niet-kommerciële diensten met 2 en in de kommerciële
diensten met 2,6.

t «

Twee op drie landgenoten werken in de dienstensektor. Tussen
1970 en 1984 kwamen er
474.000 arbeidsplaatsen bij. In
de industriële sektor, bouw en
landbouw inbegrepen, verdwenen 514.000 arbeidsplaatsen.
Het is dan ook meteen duidelijk, welk groot belang de dienstensektor heeft op sociaalekonomisch vlak. En toch bestaan er nog steeds heel wat
vooroordelen. Velen denken nog
dat in deze sektor een lage produktiviteit en trage groei heerst.
In werkelijkheid is een welvarende dienstensektor van kapitaal belang voor onze ekonomie.

Meer aandacht
Het overheidsbeleid zou er verstandig aan doen, meer aandacht
te besteden aan de dienstensek-

De dienstensektor is niet eni<el dominerend, het is tevens een sektor
met een snelle groei!

tor en zijn mogelijkheden. De invoering en permanente uitbreiding van de nieuwe technologieën op het vlak van telekommunikatie, datatransmissie en burotika verhogen de mogelijkheden
van dienstverlening.
Onze talenkennis en bijhorende software kunnen een belangrijke troef betekenen, indien
het beleid tijdig inspeelt op de geboden mogelijkheden.

Het zou verstandig zijn, ook op
dit vlak nauwgezet de ontwikkelingen in het buitenland van nabij
te volgen en hieruit de gepaste
besluiten te trekken. De dienstensektor is overigens ook in staat,
de stijgende vraag van de vrouwen naar een plaats op de arbeidsmarkt te voldoen.
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VU publiceert
st
(vervolg van biz. 1)

Vandaag
De stevigste reden om
,,neen" te zeggen aan de
steenkoolplannen van de regering wortelt echter in de hedendaagse bodem van de keiharde realiteit. Tijdens de periode 1979-1984 ging 52 %
van de geldsteun aan de nationale sektoren naar Wallonië,
dat nochtans slechts 32 %
van de Belgische bevolking
tett. Op basis van de bevolkingscijfers had Vlaanderen in
die periode 26 miljard méér
moeten ontvangen.
Er bestaat dan ook geen enkel reden waarom de Limbur-

gers weer eens minzaam en
de Vlamingen weer eens braaf
en gedwee zouden zijn. „Handen af van de mijnen" zolang
de financiële lat niet gelijk is
gelegd, zolang de Vlaamse regering niet zélf beschikt over
de eigen belastingsopbrengsten om in volle onafhankelijkheid over de toekomst van de
Kempische mijnen te kunnen
oordelen en te kunnen handelen. De Vlamingen het>ben genoeg ingeleverd, betaald en
gespaard opdat zij het recht
hebben te eisen dat aan de
Limburgse werkgelegenheid
nu niet geraakt wordt.
„Handen af van de mijnen.
Eerst werkt" is een eis van
Vlaamse redelijkheid. De hui-

dige staatsstruktuur — eveneens het werk van een
regering-Martens — brengt
mee dat de twee volksgemeenschappen jaloers en
broodnijdig mekaars centen
moeten tellen. De Volksunie
zou het anders willen: dat iedereen zijn eigen pot koke
met zijn eigen middelen en
dat men mekaar het eten op
het bord gunne. In afwachting
daarvan echter mag een Limburgse mijnwerker niet minder waard zijn dan een Luikse
metaalarbeider!
Het VU'Steenkootdossier Is
gratis te bekomen op het AJgemeen sekretartaat van de Volksunie, Barrikaderfpleln 12,1000
Brussel. Tel. 02/219.49.30.

Deze gelegenheid was Interessant in die zin dat ze weerklank vond in de buitenlandse
pers. Unieke gelegenheid om
na te gaan hoe deze de
Vlaams-Waalse problematiek
In het daglicht stelt.
Uit het artikel In de Financial Times, een geaghebbend Internationaal flnandeel-ekonomlsch dagblad lezen we alvast wat bij. Dhr.
Wathelet wordt niet alleen geblokletterd als een „charismatische Waal die de Belgische taalknoop probeert te
overbruggen", hij wordt door
die krant zelfs getipt als toekomstig eerste minister.
Ook leuk is dat volgens Financial Times heel wat
Vlaamse kranten een mentaliteit uitstralen die de Walen als
minderwaardig beschouwen.

S BEGROTINGS'
PROPAGANDA

André Geens

Handen af van de mijnen, eerst werk

•
Vorige week voerde Meichior Wathelet een ontmoeting ten tonele met Gaston
Geens, de voorzitter van de
Vlaamse Executieve. Dit alles
nog steeds In het kader van
zijn t)edevaart
voor de
Vlaams-Waalse dialoog. Dergelijke dialoog is trouwens
gewenst om de verdere federallsatie van België grondig
door te kunnen voeren, wat
niet meteen de doelstelling is
van Wathelet.

IMRHKJ

uu

•
Wat voor een Vlaming
misschien vreemd klinkt Is
dat een begroting als elektoraal kan betiteld worden.
Toch was dit de evaluatie van
de Britse begrottng, zoals
deze vorige week in het Lagerhuls werd voorgesteld.
Een greep uit de maatregelen waarvan een Vlaming
dank zij de Belgische wanstruktuur nu nog slechts kan
dromen. Ten eerste werd de
basisaanslagvoet van de personenbelasting vrij slgnifikant verminderd. Ten tweede
wordt eveneens de belasting
op kleine ondernemingen en
korporaties verminderd.
Ondanks deze verminderde
inkomsten wordt het deficit
van de Britse begroting, £ 4
miljard op zo'n 240 miljard
BF, op 1 % van het BNP geraamd. Dit begrotingstekort is
een mooi resultaat als men
weet dat het tekort in de periode '74-'79 gemiddeld bijna
6;8 % van het BNP bedroeg
en in '80 nog S;S %. Terwijl
NIgel Lawson in GrootBrittannlë dergelijke resultaten bracht, zet Verhofstadt alles in het werk om te besparen zonder aan de fundamentele Belgische lekken In ons
budget te raken.
Bij dit resultaat mogen we

IMU echter niet vergeten dat de

werkloosheid
In
GrootBrittannië nog steeds wraakroepend hoog is en dat de
Britse regering nog steeds de
industriële groei r^et west te
stimuleren.
26 MAART 1987
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Zeestorten mogen geen kans krijgen

„Milieu-eilanden"
voor de Vlaamse Icust

Noordzee

Op 31 november 1986 vond in Brugge een kolloquium plaats over het Kontinentaal Plat, georganizeerd door de wetenchappelijke vereniging WEL (Water,
Energie en Leefmilieu). Ir. Chr. P. Demeyer bevestigde er dat er ernstig aan gedacht wordt voor de Vlaamse kust ,,milieu-eilanden" te bouwen. De werkgroep
„Noordzee" van de Bond Beter Leefmilieu luidde onmiddellijk de alarmbel. Via
de Stichting Algemeen-Nederlands Congres werd informatie ingewonnen over
een gelijkaardig projekt in Nederland, met name het Slufter-schiereiland voor
Rotterdam, waarvan het Milieu-effektrapport werd bestudeerd.
ET is op de eerste plaats
de bedoeling om van de
milieu-eilanden — eigenlijk afvaleilanden — opslagplaatsen te maken voor gepullueerd
slib, dat bij baggerwerken m de
havengeulen wordt bovengehaald en afkomstig is uit onze
zwaar bevuilde rivieren en kanalen.

Alternatief
Nu wordt dat slib, dat grote
hoeveelheden zware metalen bevat (koper, zink, cadmium, kwik),
o.a. nciar dieper water vervoerd
en daar gedumpt. Deze praktijk is
echter vertxxlen door de Konventie van Oslo zodat dringend andere manieren dienen gezocht
om het goedje kwijt te geraken.
Met dit doel wordt nu teruggegrepen naar studies die reeds
sinds 1972 werden uitgevoerd
door Symarinfra en door Electrobel (vorig jaar opgegaan in Tractobel, studiedienst van de nukleaire lobby), die onderzoek verrichtten met het oog op de bouw
van een kerncentrale voor onze

kust. Het projekt van de afvalei- tige eilanden blijkt geen pnmeur
landen wordt nu specifiek voor- te zijn. De oliereus Esso alleen al
bereid door het studiebureeiu heeft in de Beaufort Zee (Alaska)
Haecon. Haecon kwam tot het 26 dergelijke eilanden gebouwd.
besluit dat 7 plaatsen voor onze Dichter bij huis is men momenkust in aanmerking komen voor teel bezig met de aanleg van een
de inplanting van een kunstmatig eiland voor Rotterdam: het
eiland. Twee ervan blijken uiter- Slufter-projekt.
mate geschikt: het westelijke geDaar wordt baggerspecie uit de
deelte van de Smalbank voor haven van Rotterdam opgehoopt
Koksijde en Nieuwpoort (met in een put in de Noordzeebodem
name de Trappegeerbank), en (28 meter diep), omringd door
het oostelijke gedeelte voor Zee- een cirkelvormige dijk die 23 mebrugge (Wandelaar en Wendui- ter boven de zeespiegel uitsteekt.
nebank). Haecon geeft de voor- De put heeft een inhoud van 150
keur aan de Trappegeerbank en miljoen m^ en wordt 300 ha groot.
advizeerde de bouw van een ei- 15 jaar lang zal men er al het slib
land van 3750 meter op 1150 me- uit de Rotterdamse haven kunter, of een totaal van 240 ha, ver- nen ophopen voor het eiland vol
bonden met het vasteland door is. Later wil men het eiland vereen tunnel van 3,25 km. lang.
binden met de Maasvlakte.
In een Engelstalige publikatie
Naar verluidt is er in Rotterdam
over het onderwerp zegt Haecon: — vooralsnog — geen sprake
,,The local populations, for their van het eiland voor iets anders te
part, have raised no particulair gebruiken dan voor de ophoping
objections to the project as pre- van slib.
sented to them". Geen tegenBij ons zou er over de eindbestand dus van de plaatselijke be- stemming diskussie zijn tussen
volking...
gemeenschapsminister
LensHet aanleggen van kunstma- sens van Leefmilieu en minister

Water is waardevol

Aanpakvandeoorzaken!
Veurne-Olksniititïle werkt© e#n

ui, waarfeij
mh^kmer van de mtie ,rZufmt W^er" vmzeh ^ödleprograföfna
naast tussenkornsten van de
m de Vctksunm van het arrondissement OoBtende- jnandatartssen op Europees,
Vemfm-lMsmmde zich reeds prmcipieei tegen de naöonsial. gerneen$chapi3-i en
raveau, ook aan
Èmm van een zgn. „mitmu^isnd" voor onze kust, provinciaal
alle gömeentefaadsfeden uil
mmM ze van mening is dM de oorzaken van de hel arromllssement werd gejmrvtiMing moeten worden aangepakt, niet enkel devraagd op ede eerstkomende

:gerïieentermd een motie te
laien stommen tegen <fè afvaStrengere lozingsnormen opleggen is titer bijge-Ie8aj«j0fï. Ook het arrondissement Brugge is met de zaak
g i ^ cte en^ duurzame opkmsing. Net stit ont- ijezig,
voor öe l»ele kust
^mÊt ittmtem d<mr lozingen, vooral van de indue-aktios zodat
mogen worden ver*
trie. Met wemnschappelijk onderzeek naar voerko-wacf*. Tevens wordt meeöe*
aan de verspreiding ^^Xi
^ng en recyckta^ van afvmtoffen, moet worden werkt
een petitie van Bond Beter
leefmilieu,
We noteerden ree<Js vragen
vérwiöiriQ. De Vy roept de 8e!E W v^s^ odt op de
aan minister van Openbare
gische regermg op d© EuropeWeri<en Oüvrer door volksverse «cHtöjRen terzake niet al^
x^» vt^k^ezoïKjIheijl,
tegenwoordiger Vanve^hovon
fe^erij.,, DeTreppe- leen iM te voeren, m$m ooK
(SP) en senator Gnem (VU),
eelt ¥oortfef*ersr<^ te span
^feeiïjank^ een vm de magki}ftx^t op 26 maan l»oopt Wspeten op öe mmistefkonfejnptenting^faeftseo, blijkt
volksvertegenwoordiger
^.
'$0^* lÉaals te Min waar ó& long re«tie van de fiaatöze^mxPesseyfi
de
:i£aak
ten
gronde
den, die di jaar In tonden
te kunnen aanpakken in de
plaatsvindt, en waar men
Kamer,
h < ^ — na<Je vai^ afspraken
Ook SP en CVP-jongeren
19$4 Ie Bferaen — kmW-' Zeker in Net Jaar van &et van
verklaarden
tegen het projekt
la-ete
mj^lregefen
te
treffen.
ÉL^fewiifeM moeten alte stogegekant te zijn, zodat een breed
P|pE tnittaöeven worden genoAktleprogramma
front tegen de afvateöanden
§jmeo o«» ejndöp een hsk ifm
haalbaar lijkl.
De Volksunie vwn OosiendopM roep&n aan cfe Uoof^imeh
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reinigd door zwevende slibdeeltjes. Dit wordt weliswaar beperkt
door een diffusor en door nabezinking, maar het probleem blijft
bestaan.
Andere negatieve aspekten
zijn dat het uitzicht van het landschap wordt verstoord door het
eiland, en dat verse baggerspecie een zekere reukhinder geeft.
Door de plaats die het eiland
inneemt, is er een verlies van 300
ha leefruimte voor plankton, vissen en vogels. Dit kan een verschuiving van vissen- en vogelkolonies meebrengen.
Ook wordt een zekere verslibbing van de kust verwacht, wat
o.m. een einde kan maken aan
de duinvorming en een andere
begroeiing kan meebrengen (aldus het Slufter-rapport)

Dure zaak

Het Hufter-projekt voor Rotterdam. Eerlang dergelijk eiland
voor ónze kust ?
Olivier van Openbare Werken.
Lenssens zou er de voorkeur aan
geven enkel slib te storten; Olivier zou bovenop het slib gevaarlijk radio-aktief en chemisch afval
stapelen, en eventueel een verwerkingsinstallatie bouwen.

Pro en contra
Het belangrijkste argument pro
is dat het samenbrengen van
baggerspecie op één plaats (eiland) milieuvriendelijker is dan
het ongekontroleerd storten in
zee, over grote oppervlakte.
Daartegenover staan echter
belangrijke argumenten contra:
Een groot probleem vormt het
verontreinigd water, dat samen
met het slib wordt opgespoten of
uit de slibmassa vrijkomt. Wat het
Slufter-eiland betreft, wordt er
per week een sliblaag van 10 cm.
in het depot gepompt. De vaste
deeltjes bezinken en worden samengedrukt door de lagen die erboven komen. Een deel van het
verontreinigd water wordt naar
de ondergrond van het depot
gestuwd. Op die manier treedt
het uit het depot en verontreinigt
het de omgeving.
Maar: volgens de berekeningen zou het hier gaan om een
schijf vna slechts 20 mm per jaar,
zodat een ernstige vervuiling pas
na honderden jaren kan optreden.
Mocht gepollueerd water toch
vlugger en in grotere mate worden uitgestuwd, dan kan een bemalingssysteem
worden gebouwd om het vervuild water op
te pompen uit de ondergrond. Belangrijker is het uitpersen van water aan de bovenzijde van het depot (,,retounwater"). Het gaat hier
om 100.000 tot 200.000 m^ per
week. Dit water moet afgevoerd
worden om ruimte te maken voor
de baggerspecie. Het is veront-

Tijdens de vorming van het depot/eiland is er een negatieve invloed (door o.m. verhoogde troebelheid van het water) op kleine
zeeorganismen (plankton) Dit
heeft gevolgen voor de vissen, en
indirekt ook voor de vogels en de
mens (visserij).
De door de aanleg van een
kunstmatig eilang gewijzigde
stromint oefent invloed uit op de
strandvormmg.
Het eiland blijft een dure zaak,
want na de bouw is een blijvend
onderhoud vereist, o.a. wegens
erosie van de zanddijken rond
het depot.
Sommigen willen het kunstmatige eiland gebruiken om er radioaktief en chemisch afval te deponeren en om er een verwerkingsfabriek op te bouwen. Anderen
stellen ons terzake gerust door
erop te wijzen dat de afwerking
van het eiland (in het beste geval
het aanwenden van de oppervlakte voor rekreatieve doeleinden) pas na 20-25 jaar kan worden aangevat. De slibmassa blijft
immers weinig draagkrachtig en
de werkelijke harde kost aan de
bovenzijde zal dun blijven (1 meter). Het oppervlak zou daardoor
ongeschikt zijn voor b.v. zware
industriële aktiviteiten.
Het lijkt echter zoonder meer
duidelijk dat er voldoende bouwkundige technieken voorhanden
zijn om dit probleem te overwinnen, en toch zware installaties te
bouwen.
bij het uitpluizen van de zaak
kunnen we ons niet van de indruk
ontdoen dat de financiële steun
die met name de baggerbedrijven aan de regeringspartijen
toestoppen (zie o.m. ,,Het geld
van de CVP", uitgegeven door
EPO in 1984), mee aan de basis
ligt van het dure (10 miljard per
eiland) en absurde projekt.
Verontrustend is ook de betrokkenheid van de kernenergielobby
bij de zaak, via studiebureaus als
Haecon en Eletrobel/Tractobel.
De plannen uit de jaren '70 om
een kerncentrale te bouwen op
een eiland voor de kust, liggen
immers nog vers in het geheugen, en het zijn precies die plannen die men nu opnieuw opdiept
voor de konstruktie van een
kunstmatig eiland.
Wilfried Vandaele
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op. Zij verklaart, geen Hollands of
Vlaams maar gewoon Nederlands werk uit te geven.

Een jaar volksnatfonale strijd 61/5

Lauw Belgisch Vlaanderen

De Nederlandse en de Belgische po//f/e beginnen in sommige
gevallen samen te werken. Dit
gebeurt bv. bij een overval te Sas
van Gent.

De Vlaamse akties in Frankrijk zijn als druppels op
een hete plaat. Belgisch Vlaanderen is een lauwe
plaat, daar valt de drup niet zo erg op. Wat daar
,, Vlaamse beweging" heet, beweegt vrijwel ter
plaatse. De aanvalsgeest is er uit. Er wordt in verdediging gespeeld langs de taalgrens en rond Brussel.
Het enige merkbare suksesje is het afzetten van de
Nederlandsonkundige burgemeester van Voeren, en
dan nog alleen in theorie.
OE zwak het volksbewust- ren. Op bijna 20 miljoen Nederzijn er nog is blijkt uit het landers is dit tegelijk weinig en
mislukken van een po- moedig.
ging vanuit nationalistische hoek
De Stichting voor Vertalingen,
om in de naam van het omroep- die sedert 1960 in samenwerking De IJzertoren werd uitgeroepen tot memoriaal van de Vlaamse ontvoogding. Het gebeuren wrikte scherpe
bestel de naam Belgisch te ver- met de Vlaamse Gemeenschap polemieken los...
vangen door Vlaams.
vertalingen van Nederlands letterkundig werk tracht te bevorderen, zet in december de VlaminNoordnederlandse ziekenhuiis meer nuchtere bezorgdheid een kongres gewijd aan de plaats
gen aan de deur. Deze gaan, om in Europees verband als één van het Nederlands in de EGzen doen een toenemend beroep
Niet alleen politiekers maar wegens hun slordige bijdrageop
Zuidnederlandse
verook heel wat joernalisten en le- vervalling, weliswaar niet vrij uit. groep op te treden, tenminste op struktuur. De opvattingen over
pleegsters.
Er
is
niet
alleen
een
kultureel
vlak.
deze
plaats
lopen
uiteraard
uitzers stellen er zich onverschillig Bepalend nochtans voor de betekort
in
het
Noorden,
die
uit
het
een.
Het
zal
wel
niet
toevallig
zijn
of zelfs vijandig tegen op.
Heel deze kille noordenwind dat mensen uit het Zuiden, waar
oordeling van dit feit zijn de kwetZuiden staan ook bekend voor
Een ander teken: de uitroeping sende woorden van opluchting ten spijt zijn er toch altijd mensen het Nederlands ongemakkelijk in
meer hartelijkheid in de omgang.
van de IJzertoren (bij dekreet van waarmee verantwoordelijke Hol- die het vuurtje van de Dietse ver- één staatsverband samenleeft
Karel Jansegers
bondenheid
smeulend
willen
de Vlaamse Gemeenschap van landers het afspringen van dit
met een grotere taal als het
23 december) tot memoriaal van Noord-Zuid-kontakt begroeten en houden.
Frans, wantrouwiger staan dan
de Vlaamse ontvoogding. Vrijzin- de belofte van de Nederlandse
Hierbij moet in de eerste plaats die uit het door staatsgrenzen afnigen van links en rechts kanten regering, de begroting van de gedacht aan de stille, degelijk geschermde Noorden.
er zich tegen, zogezegd omwille Stichting te verhogen op voor- werking van het reeds vervan de aanwezigheid van de waarde dat er geen Vlamingen noemde ANV. Verder zijn er dan
De Vlaamse uitgeverij ACCO (Sommige) Walen willen
naam Kristus, feitelijk omdat de meer aan te pas komen.
toch nog enkele hoopgevende (Leuven), gespecialiseerd in weterug naar Frankrijk
radikaal-nationale geest van de
voorvallen.
tenschappelijk werk, koopt de
IJzerbedevaarten hen niet ligt.
De liefde is natuurlijk even koel
In het najaar wordt te Brussel Stichting Horstink (Amersfoort)
In België rijst, zoals elders, stu- van Zuid naar Noord, maar daar
dentenverzet tegen onderwijshervormingen. Vooral hoogstudenten komen op straat. Spijts de
flagrante financiële diskriminatie
waarvan de Vlaamse studenten
het slachtoffer zijn, willen zij hiervoor niet betogen. Zij laten zich
niet afleiden van hun solidariteit
met de Waalse studenten. Klassesolidariteit boven volkse solidariteit dus.
^1
Een andere gebeurtenis nog
wijst in dezelfde richting. In november wordt een kolloquium gehouden waarin onder meer de
daktisch materiaal aan een
voor de Franse taal zouden
breuk tussen de grote Vlaamse
school aldaar
worden. Het is alitcht daarom
jeugdbewegingen en de Vlaamse
Het Ned0fiattd$ volk keft verspr0fd over drie
dat m het Kultureel Centrum
beweging centraal staat.
m (vi&t, 4f$we de i^mgévmg van Kleef meereDe linkse groep Tegaere
van Hazebroek Vlaams maar
Toegaen verwerpt In haar dosm>, Hêl voett 2i<ih mk niet éên. Afteen de niet
geen Nederlands geteerd
sier ,.la Fiandre dévoyée" de
wordt
zo
taMIke
bewmtm
onder
firn
doen
dit.
De
allerGroolnederlandse gedachte
De Nederlanders in Nederland
In de lente wordt de pers
ais overeenstemmend met die
zijn nog het minst volksbewust ~ meeden, kten ^/£?/Ï inkapsetm door het staatsveropgeschrikt door de defmitief
bewegmgen die tijdens de oorvan al. Het besef dat zij met de ^bêmi'M^mf^^^recht
gekomen zijn.
lijkende plannen voor een tunlog dicht bij nazi-Duitsland
Vlamingen, die zij in hun staats';»W';S
nel onder het Kanaal Niestonden.
denken hardnekkig Belgen blijgemeen Nederlands gestelde
Ë t moelföst hébben
mand schijnt zich daarbij te
ven noemen, één volk uitmaken
programma's yitz.endt Matehet de Nedertafwlen tn
Een groot verlies Ifjdt de
bekommeren om de verwoesschijnt nog verder terrein te vernëre hutp ült Vlaanderen heeft
Frans-Vlaanderen-aktie door
ting die zo iets m een nog
liezen. Wolters woordenboek ei.iljrt blijfhnc
dit m de hand gewerkt
het afsterven van Flor Barbry,
vrijwel ongerept etgen-aardtg
gentijds Nederlands (de Grote
ool{ btj de v«t*swjsiw»| tsfwi|l
leider van het „Volkstoneel
intake Vlaams onderwijs
landschap, op de grens van
Koenen), in 1986 verschenen, ^ tum ioe«taft<|;*r alles behalve
voor Frans-Vlaanderen" Gebestaat a! jaren lang een stilte,
Vlaanderen en Artezie meetrekt zich geen fluit aan van het in
.tooaKlQurig «ióaei.
lukkig zal zijn dochter Greta
onverdroten aktie. Op dit
brengt.
België gesproken Nederlands.
het werk overnemen,
ogervbiik bereiken de vnje en
Het ANV (Algemeen NederOp de 28e Vlaamse Kultuurde officitie leerganger» samen
lands Verbond), dat met ledendag te Ekeisbeke zijn scheipeeer» duizendtal leerlingen. Het
afdelingen in Noord en Zuid en
re standpunten te horen dan
is niet te verwaarlozen maar te
met zijn puik maandblad ,,Neervorige Jaren: Vlaamse voornaweirtjg om de verfranslng te
^ Elk Jaar vörlat^n ongeveer
landia" al 90 jaren ijvert voor kulmen, leergangen Nederlands,
In 1965 werd door de toen^
Stoppen
16.00$ fongemafewngeboorturele toenadering, ziet zich plots
wakke steun uit het Noorden,
malige
minister
van
Kuituur
Het Kommf$$»rfa0t-Genetestreek om elöers werk te vJnbedreigd met schrapping van alle
Lang een Consett National des
Tenslotte een stap in de
raal voor de fntemationale Kulsubsidies door de staat Neder- . ö9n. OncJeriüS^sen werven <je
Langues et Cultures de Frangoede richting een officièie
tur^ie
Samenwerking
van
de
öi-oie ondefnèmingen, die m
land. Nu is het alleen nog de
ce opgericht. Wat is er, meer
overeenkomst tussen de proVlaamse Gemeenschap bede oorfo9 rond DuinkerJ^e iri'
Vlaamse Gemeenschap die —
dan een jaar later, van terecht
vincie West-VJaanderen en het
zorgt
een
mooie
bo&kenzen^
geprent werden, i>oof<izakelijk
naast individuele ondersteuning
gekomen?
Een
vergadermg.
département du Nord om b|y
ding aan de leraren Nederwerkkraohïert vart eider« aan,
— helpt. Deze verdienstelijke verwaarop minister Lang dan nog
erge ramp of noodtoestand ^
lands
en
de
btbiioteken
in
f^êëh Uyimspi&mi beschikt
eniging, die in april te Amsterdam
v e r ^ ^ ^ y ^ ^ ^ £ ^ d e
kaar te helpen cSreve/^ngiA
Frans-Vlaanderen
nu over een degelijke zender
zijn 39e kongres houdt — degedoet denken aan TsjernobyM
<i1e tijïlens hel weekeinde
lijk en zakelijk — telt slechts
Ook het ANV (Algemeen NeFranse, Westvlaamse en in al*
2.000 leden. Haar blad verschijnt
derlands Verbond) stuurt dibeletten dat zq een gevaar
op ongeveer evenveel exempla-

H

Simbolen

Volgende week:

f^"^ V ^ ^ i i i ^ s i &

geen gevaar worden"

Frans-Vlamingen wijken
nog maar trager

Versmalling

Kufturele

Grevelingen

^ -- > - • e;i,;,<n-*ï?io;-*;'^~>'s.- --\s;>ï--\^i- t:?r^v,ii|;V'S;^i>^v5i^,^lSi«;,t§&l«l^^a^^^
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D Ned. 1 - 17.46
Veronica sport
D Ned. 1 - 18.08
Family Ties, serie
D Ned. 1 - 19,00
Countdown, pop
D Ned. 1 - 20.33
Tineke, praatshow
D Ned. 1 - 21.32
Miami Vice, serie
D Ned. 1 - 23.15
Rur, praatshow
n Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
D Ned. 2 - 20.20
Nacho Duato, danser en koreograaf
D Ned. 2 - 21.20
De langste adem, kortfllm

Van dag
tot dag
Zat. 28 maart
D BRT 1 - 16.00
Oe klok, film
D BRT 1 - 18.10
Merlina, serie
D BRT 1 - 18.35
Rondomons, jeugdfilm
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, info
D BRT 1 - 20.20
Evergreen, nieuwe serie
D BRT1 - 21.55
RIgoletto, fiumoristisch praatprog.
D BRT 1 - 22.25
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22.40
Oe schuilplaats, serie
D BRT 1 - 23.30
Poolshoogte, info
D BRT2 - 15.00
Belgian Indoor tennis en wielrennen
D BRT2 - 20.00
Belgian Indoor tennis
D Ned 1 - 14.45
Muppet babies, kinderserie
D Ned. 1 - 15.25
Oprdracht voltooid, dok.
D Ned. 1 - 16.15
De 50-1- senlorenshow
D Ned. 1 - 17.41
De vlucht van Kapitein Blood, film
D Ned. 1 - 19.00
De fabeltjeskrant
D Ned. 1 - 19.05
KRO's tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 20.28
Henny
Huysman Sterrenplaybackshow
D Ned. 1 - 22.58
In 't holst van de nacht, serie
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
D Ned. 2 - 19.12
Dis is Disney, tekenfilm
D Ned. 2 - 20.00
Zeskamp, show
D Ned. 2 - 21.05
HIM Street blues, serie
D Ned. 2 - 23.15
Another time, another place, film

Zondag 29 maart
n BRT 1 - 15.20
Mijn vader Alfons, jeugdfilm
D BRT1 - 16.30
Allemaal beestjes, dok.
D BRT 1 - 17.00
De paradijsvogels, serie
n BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, natuurkwis
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT 1 - 20.35
De kostschool, serie
D BRT1 - 21.30
De steek-er-wat-van-op-show
D BRT2 - 15.00
Stadion, sport
D Ned. 1 - 15.50
Kids, serie
D Ned. 1 - 18.30
Gerard Reve, godsdienstig schrijver
D Ned. 1 - 19.05
De Carsons, serie
D Ned. 1 - 19.50
Buddy, film

L
26 MAART

Dond. 2 april
Gene Wilder gaat net als zijn voorouders el<sperimenteren met lijken
in „Young Frankenstein". Vrijdag 3 april op TV 2 om 20u.25.

D Ned. 1 - 22.15
St. Elsewhere, serie
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
D Ned. 2 - 20.57
Inside story, serie
D Ned. 2 - 21.45
Beter dan God, info
D Ned. 2 - 22.55
The girl in the picture, film

Maand. 30 maart
D BRT 1 - 18.10
De kleinste zwerver, serie
D BRT 1 - 18.35
Kameleon, doe-programma
D BRT 1 - 20.10
Pluche palelzen, serie
D BRT1 - 21.05
Modem: een vaccin voor miljoenen, dok.
D BRT2 - 19.15
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.50
De strijd tussen de muziekstations,
pop-info
D BRT2 - 21.35
Ontmoeting met Danny Kaye, herh.
D Ned. 1 - 14.30
Howard's way, serie
D Ned. 1 - 15.20
Eastenders, serie
D Ned. 1 - 16.10
Zeg 'ns aaa, serie
D Ned. 1 - 16.58
Lucky Luke, strip
D Ned 1 - 17.47
De smurfen, strip
D Ned. 1 - 19.23
De baas in huls?, serie
D Ned. 1 - 20.28
Nieuwe buren, nieuwe serie
G Ned. 1 - 21.02
Sonja op maandag, praatprog.
D Ned. 1 - 22.22
De Oktopus, serie
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
D Ned. 2 - 20.30
Reis om de wereld in 80 vragen

Dinsdag 31 maart
D BRT 1 - 18.10
Jacobus en Corneel, serie
D BRT 1 - 18.20
Mik, Mak en Mon, serie
D BRT 1 - 18.35
Zaterdag, serie
D BRT 1 - 19.15
De tachtigers, dok.
D BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis

D BRT 1 - 20.55
De achterkant van de stad, info
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.20
Argus, praatshow
D BRT2 - 21.35
Dempsey en Makepeace, serie
D Ned. 1 - 14.30
I want you, film
D Ned. 1 - 17.36
Toppop, pop
D Ned. 1 - 19.00
De fabeltjeskrant
D Ned. 1 - 19.30
Sportpanorama
D Ned. 1 - 20.28
North and South, serie
D Ned. 1 - 22.50
Jonge mensen op het koncertpodlum
D Ned. 1 - 23.35
Interview met Jan Wolkers
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
D Ned. 2 - 20.20
Rok en rol, muziek
D Ned. 2 - 21.30
Beeldspraak, Ned. kunstenaars

Woensd. 1 april
D BRT 1 - 15.15
Kameleon, doe-programma
D BRT 1 - 15.40
Rondomons, jeugdmagazine
D BRT 1 - 16.05
Nils Holgersson, serie
D BRT 1 - 16.55
Sprookjesteater, serie
D BRT 1 - 18.35
De wonderwinkel, strip
D BRT 1 - 20.10
De stripkwis
D BRT 1 - 20.50
Allemaal beestjes, dok.
D BRT 1 - 21.20
Verwant, kunstinfo
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.20
Dodge city, film
D Ned. 1 - 14.45
Kuifje, strip
D Ned. 1 - 15.20
The Jetsons, strip
D Ned. 1 - 16.15
Dynasty, serie
D Ned. 1 - 17.00
New wilderness, dok. info

D BRT 1 - 18.10
De zeven van Blake, serie
D BRT 1 - 20.25
Hoger-Lager, kaartspel
D BRT1 - 21.05
Panorama, aktuallteit
D BRT1 - 21.55
Dallas, serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.20
Macabi Tel Aviv-Tracer Milaan, basketbal
D Ned. 1 - 15.30
Last frontier, dok.
D Ned. 1 - 16.00
Daktari, serie
n Ned. 1 - 20.28
Ethica medica, Info
D Ned. 1 - 22.47
De kinderen van Villa Emma, film
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
D Ned. 2 - 20.00
De Frank en vrij show
n Ned. 2 - 21.05
HUI Street blues, serie
D Ned. 2 - 23.00
Studio sport. Ijshockey

Vrijdag 3 april
D BRT1 - 18.30
Bingo!, pop
D BRT 1 - 20.20
Extra-time, sport
D BRT 1 - 20.50
Cala Cala, dok.
D BRT1 - 21.50
So what?!, jazz
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.25
Frankenstein junior, film
n Ned. 1 - 14.30
Sons and daughters, serie
D Ned. 1 - 15.55
De Tros blufshow
D Ned. 1 - 16.45
Tros pop formule, pop
D Ned. 1 - 17.46
Tros sport
D Ned. 1 - 18.10
Tros wondere wereld, Info
n Ned. 1 - 20.28
De EP oorklep show
D Ned. 2 - 19.12
Int. Muziekconcours 1987, Violoncello
D Ned. 2 - 19.50
Prijs je rijk, spelprog.
D Ned. 2 - 20.40
Int. muziekconcours 1987
D Ned. 2 - 22.45
Johan en loannis, serie
D Ned. 2 - 23.33
Int. muziekconcours 1987

Zaterd. 28 maart
The Clock
Amerik. film uit 1945 met o.a. Judy
Garland en Robert Walker. Korporaal
Joe Allen heeft nog twee dagen vakantie voor hij naar het front moet
vertrekken en besluit die door te
brengen In New York... (BRT 1, om
16u.)

Zondag 29 maart
Love Heads the Way
Arthur Hill, Timothy Bottoms en Patricia Neal zijn de hoofdvertolkers in
deze Amerikaanse film uit 1984. Morris Frannk is een knappe jonge man
die na een sportongeval blind werd.
(Ned. 1, om 19u.50)

Maand. 30 maart
Partir, Revenir
Film van Claude Leiouch ult 1985
met o.a. Annie Girardot, Jean-Louis
Trintignant en Michel Piccoll. Salome
Lerner heeft een autobiografie gepubliceerd en zij wordt voor die gelegenheid uitgenodigd In het literair televisieprogramma van Bernard Pivot.
(FR 3, om 20u35)

Dinsdag 31 maart
I want you
Amenk. film uit 1951. Martin en
Jack werken belden in het bedrijf van
hun vader, maar wanneer de oorlog
in Korea losbarst, worden zij onder de
wapens geroepen. (Ned. 1, om
14U.30)

Woensdag 1 april
Le cas du Docteur Laurent
Jean Gabin komt als dokter Laurent uit Parijs naar een klein provinciestadje om er de oude dorpsarts te
vervangen. Tegen alle vooroordelen
van de koppige boerenbevolking in,
neemt Laurent het op voor nieuwe
behandelingsmethoden... Franse film
van Jean-Paul Le Chanols uit 1957
(RTL, om 21 u.)

Donderdag 2 april
La femme da mon poté
Franse film van Bertrand Blier uit
1983 met o.a. Coluche en Isabelle
Huppert. Pascal baat een boetiek uit
In het ski-oord Courchevel. Hij Is
goed bevriend met MIcky, de dj van
de plaatselijke diskoteek. (RTBf 1,
om 20U.30)

Vrijdag 3 april
Young Frankenstein
Amerik. komische griezelfilm van
Mei Brooks uit 1974 met o.a. Marty
Feldman en Gene Wilder.
Freddy Frankenstein heeft het
landgoed van zijn voorvaderen
geërfd. Hij trekt naar Transsylvanië
en daar bekruipt hem de lust om te
gaan eksperimenteren met lijken. (TV
2, om 20U.25)
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Het was midden
september en ik
zat voor het open
raam een verhaal
te verzinnen. Op
twee meter van mij
vandaan
verzamelden op de telefoondraad de zwaluwen, om naar
het zuiden te vertrekken.
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Plots wist ik wat
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het verhaaltje zou
inhouden. Het zou
vertellen over het
grote
verlangen
om mee te vliegen
naar waar de appelsienen groeien,
het zou verraden hoe ik de winter
wou verschalken en ontsnappen
aan het onvermijdelijke drama van
de stervende zomer.
De herfst kleurde het land reeds
goud zoals de fazanten die uitgezet
werden voor de jacht. Als de vedelende krekel liet ik de nare gedachten varen. Mijn pen verzon dan
maar een ander verhaal. De zwaluwen vertrokken, zonder mij. En
toen woedde de winter over het
land, eerst in ruige regenvlagen, In
allerheiligenpijn, in ijzige noordoostenwind, In sneeuwvelden, in
moordende mist en in het bange
donker van de korte dagen.

Boodschap
Op den duur doet de winter pijn,
vreet als koudvuur je binnenste
weg, verteert je als roest.
Tot dan — beetje bij beetje — het
grenzeloos verlangen groeit naar
I licht en zon, naar warmte. Eindelijk
bevrijd te zijn van zware wintermantels, verlangen naar herboren worden, naar rui. Als een boreling weer
bloot zijn en herbeginnen. Maar dat
laatste dichtte Bert Decorte ons
reeds voor. Zwaluwen hebben iets
van die boodschap.
Om een of
volksdevotie
in verband
Waarom, is
raadsel.

andere reden heeft de
daar op ingespeeld en
gebracht met Maria.
me nog steeds een

Het heeft iets te maken met 8
september, de geboortedag van
Maria; op die dag vertrekken de
eerste zwaluwen. Op de vooravond
nuttigde het hele dorp de goedereisdrortk op de gezondheid van de
zwaluwen. Ook de huwbare meisjes
profiteerden mee, zij dronken met
uit een glas maar uit een onze-lievevrouwglazeke; het maagdelijk wit
bloemkelkje van de hagewinde...
Maria Boodschap op 25 maart is
dan weer die andere zwaluwendag,
dan keren de eerste zwaluwen terug. En boodschappen ons dat de
lente daar is, dat de warmte aanzwelt, dat licht en zon ons deel
worden. Ze brengen een vleugje
primavera mee. Ja, dat boodschappen de zwaluwen. Sinds mens en
dier bestaan en daar hebben revoluties, keizers, accaparerende missionarissen van Rome of hoe dan
ook wat kunnen aan veranderen!
Want ondanks al het onfraais dat
deze aarde te pruimen heeft blijft de
zwaluw wat ze altijd is geweest:
boodschapper.
De kranten hebben deze week
gemeld dat de eerste zwaluw in het
land is.
En de joernalist van dienst heeft,
als naar slechte gewoonte, het bericht besloten met:
maar eén
zwaluw maakt nog geen lente".
Terwijl iedereen sinds de eerste
uitgave van van Dale in 1864 weet
dat... zwaluwen de zomer maken!

Als je naar het restaurant gaat, kies je daar een
menu of ,,a la carte". In sommige restaurants vertaalt men dit laatste begrip, ongetwijfeld met veel
goede wil, als ,,aan de kaart". Voor ons niet gelaten
natuurlijk, maar Wij kiest liever „op de kaart". Wie
gasten thuis ontvangt, heeft met deze taaiverwarring
geen probleem. Er wordt een menu opgediend.
AKTVOL IS het dan om bij
elk bestek een liefst
handgeschreven kaartje
te leggen waarop dat menu aangekondigd wordt
Het woordje menu schrikt sommige minder ervaren thuiskoks
wel eens af, maar dat hoeft met
Een menu samenstellen is een
prettig, al voorgenietend werkje
dat beslist niet moeilijk is, maar
waarbij wel enkele eenvoudige
maar niettemin belangrijke basisregels moeten in acht genomen
worden

in de gangen ook de bereidingswijzen af Dus na gebakken vlees
liefst geen gebakken vis

Een menu bestaat uit een aantal gangen Dat zijn er minimaal
drie, terwijl de bovengrens afhangt van uw fantasie, tijd, keukenuitrustmg en uiteraard ook de
veronderstelde eetlust van uw
gasten Gebruik in de verschillende gangen van uw menu nooit
dezelfde ingrediënten Bv na seldersoep
geen
selderij
als
groente Als u het vleesgerecht
met een groentekrans serveert,
dan geen groenteschotel tussendoor, hoewel een fris slaatje achteraf altijd kan Doseer de volgorde van de gangen ook zo dat
er slechts éénmaal van witte naar
rode wijn, of omgekeerd, moet
overgeschakeld worden Wissel

Sedert de opgang van de nouvelle cuisine IS het zogenaamde
gastronomische menu fel in trek
Het gaat hier om 'n vrij groot aantal kleine, zeer zorgvuldig bereide gangen met uitsluitend
marktverse produkten Tussen
twee mm of meer substantiële
gangetjes wordt dan, bij wijze
van digestief, graag een sorbet
genoten Zo'n sorbet kan u gemakkelijk zelf bereiden Hij is een
halfvast mengsel van met door en
door bevroren konsumptieijs met
stijfgeslagen room of stijfgeklopt
eiwit, likeur of rum en vruchtenmoes of -wijn De sorbet wordt
opgediend in hoge glazen met
een lange lepel of 'n netje

T

Ook de visuele estetiek speelt
in het samenstellen van een harmonisch menu eenn rol Men eet
letterlijk weliswaar met de mond,
maar met alleen figuurlijk ook
met het oog Stem daarom de
kleuren van de gerechten op elkaar af Serveer bv geen kreeft
als uw gasten net daarvoor tomatensoep voorgeschoteld kregen

C/H^9
„Luister want ik lieg niet als ik lieg" is natuurlijk van
Paul Snoek, uit zijn bundel,,Gedichten voor Maria
Magdalena". Dit was het korrekte antwoord op onze
166ste vraag.
De dynamische VU-kultuurschepen uit Izegem, Erik
Vandewalle, werd uit de 24 juiste inzendingen geloot.
Hij krijgt deze keer het WIJ-geschenk.
IJ gaan door en dagen
U, achtbare lezer, uit
om op te zoeken wie de
volgende verzen schreef De afgedrukte verzen zijn slechts een
vierde van het hele gedicht
Als gij mijn zoontje voedt
en dan te slapen legt
en voor de kou behoedt,
zijn uvi/ gebaren echt
En na de koestering
— terwijl gij bij me blijft,
licht in de schenriing —
wordt gij een zwaan en drijft,
en raakt me op mond en wang,
en spreekt dan met de schijn

W

of 't leven eeuwenlang
eén koestering kon zijn
GIJ leeft voor anderen
steeds Of uw doodsstrijd niet
zal wezen uw eigen
ondeelbare verdriet
Indien U meent te weten wie
deze verzen schreef, aarzel dan
met ons w antwoord schriftelijk
mee te delen Op het bekende adres WIJ, „Meespelen
(169)", Barrikadenplein 12, 1000
Brussel
Veel sukses

^/\/èien
Nicaise de Keyser (1813-1887) neemt in de wereldgeschiedenis van de schilderkunst wel geen bepaald imponerende plaats in, maar in Antwerpen is
hij een monument waar je gewoon niet naast kan. Je
komt uit het Centraal Station en je stapt al de naar
hem genoemde lei in.
N dan ga je naar het museum, waar de trapzaal
gevuld is met een reeks
immense doeken van hem die de
,,Geschiedenis van de Antwerpse
Schildersschool"
voorstellen,
waarin hij zichzelf trouwens, in alle
Sinjoorse bescheidenheid, een
mooie plaats toebedeeld heeft
Merkwaardig is al dat de bedoelde schilderijen al voor de
bouwvan het huidige museum gemaakt werden Oorspronkelijk versierden ze de museumtrapzaal
van een gebouw dat thans nog
bestaan aan de Mutsaertstraat
naast de Akademie voor Schone
Kunsten In het midden van vonge
eeuw had stadsarchitekt Pierre
Bourla voor dit gebouw een monumentale traphal met klassistische
gevel ontworpen en in 1860 ontving De Keyser de opdracht voor
de dekoratie ervan
Nu 'n eeuw later blijken deze
schilderijen een zware erfenislast
te bevatten Zo is het doek waarop
geschilderd is zo broos geworden
dat het mogelijk kan gaan scheuren onder zijn eigen gewicht Verder zijn de doeken geladen met
het stof en de vervuiling van een
eeuw en tekent het houten
opspanwerk zich helemaal af op

de voorkant, zodat het geheel nog
slechts een zwakke afspiegeling is
van het origineel De kleinere
boogvelden tegen het plafond zijn
zelfs dermate bevuild dat men eigenlijk met meer bemerkt dat zich
daar schilderijen bevinden
Restauratie is dus onafwendbaar, en Nicaise blijft indrukwekkend Omwille van de afmetingen
en de fragiliteit van de doeken zijn
traditioneel restaureren en verplaatsing onmogelijk Zo moet er
in een museum een soort plafond
gebouwd worden, een tijdelijk tussenverdiep op stellingen Voorde
totale restauratie maakte men betreffende de benodigde matenalen
de volgende schatting 2,4 kilometer planken, 150 kg houtlijm, 600
vierkante meter schilderdoek,
250 kg bijenwas, enz De kostprijs
voor de hele operatie van het
plaatsen van de werkvloer tot het
opnieuw bevestigen van de gerestaureerde doeken valt blijkbaar
moeilijk te becijferen Vooropgesteld wordt dat het alleszins zal
gaan om een bedrag tussen de 5
en de 10 miljoen In het werkingsbüdget van het museum is daar
evenwel geen geld voor voorzien
Men zoekt dan ook dringend naar
kultuurbewuste sponsors Gelieve
met te dringen
26 MAAR 1987
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kaanse koreograaf William Forsythe op liederen van Franklin en
Dionne Warwick is een opeenvolging van vrouwensolo's waarin
de gevoelens van liefde en haat
overheersen. ,,Symfonie in D"
van Jiri Kylian op muziek van Josep Haydn is wellicht het vrolijkste werk uit de balletgeschiedenis. Met vele knipogen naar
het klassieke ballet is het een
aaneenschakeling van grappen
en gekke toestanden.

Een nieuwe lente, verheugend dansen

Nederland smaakt
Ballet van Vlaanderen
_i^

Op een druk bijgewoonde'perskonferentiegaf het Ballet van Vlaanderen verleOp een goed spoor
den week een inzicht in zijn programmatie voor het seizoen 1987-88. Daags naGaan we nu even terug naar
dien waren wij in de gelegenheid de première van een eerste balletvoorstelling
het lenteprogramma '87. Zoals
onder de nieuwe artistieke direkteur bij te wonen in het Cirkustheater te Schevegezegd werd het in Scheveningen gekreëerd in aanwezigheid
ningen. Van beide ervaringen heeft,, Wij" hier 'n neerslag, wat de ballet-afdeling
van de Nederlandse danspers
betreft. Over de musical-afdeling zullen we meer schrijven naar aanleiding van
Qa, die bestaat echt ten noorden
de première van „Evita" die op 7 mei doorgaat in het Theater Carré te van Wuustwezel) en enkele tientallen teaterdirekteurs. Een preAmsterdam.
mière in Nederland is geen toeval, maar een verstandig inhaken
op de langverhoopte goodwill en
het hier onbestaande podiumaanbod dat de noordelijke Nederlanden het Ballet van Vlaanderen
bieden.
Het programma, dat uiterst geschikt is als reisvoorstelling (ons
Ballet beschikt nog altijd niet over
een eigen huis) bestaat uit 4 kortere balletten, waarvan er 2 reeds
op het repertoire van het BvB
stonden. ,.Allegro Brillante" van
George Balanchine op muziek
van Tsjaikovski is een verhaalloos ballet voor 5 koppels waarvan één solistenpaar. Een technisch veeleisend ballet dat met
veel brio — zoals de titel suggereert — wordt gedanst. ,,Seraitce la mort?" is een koreografie
van Maurice Béjart op de 4
laatste liederen van Richard
Strauss. Het ballet verhaalt over
een mand, die op de drempel van
de dood de vier vrouwen ziet van
wie hij gehouden heeft. Een van
hen is een dubbelfiguur. Ze is
vrouw, maar ook de dood zelf.
Haar beeltenis zal hem in zijn
laatste moment voor ogen staan.

OBERT DENVERS (Antwerpen ° 1942) die op 13
januari door de Raad van
Bestuur als nieuwe artistieke direkteur aangesteld werd in opvolging van Valery Panov geeft 'n
erg rustige, zelfverzekerde indruk. Hij praat met een jongensachtige frisheid, maar tegelijk
met een overtuigende direktheid
zonder franjes. Hij huldigt duidelijk een klare, realistische aanpak, waarin timing en werkzaamheid strikte gegevens zijn (zijn
rijke Amerikaanse ervaring is
daar wellicht niet vreemd aan).
Van zijn eigen werkkracht getuigen de feiten. In een minimum
van tijd heeft hij de door Panovaffaire aangetaste groep achter
zich geschaard, weer gemotiveerd en keihard aan het werk
gezet. Meteen zorgde hij voor
een verrassend gaaf gebracht
lente-programma.

Veelzijdig, l(lassiel(
en modern
Een niet geringe prestatie was
tevens dat hij een over meer dan
een jaar gespreide programmatie
samenstelde met 4 programma's
die zo uitgebalanceerd zijn dat
een grote waaier van ballettechnieken en -stijlen aan bod komt,
zodat aan de vraag van het publiek in de breedst mogelijke zin
wordt voldaan en de meest veeleisende balletfan er beslist zijn
gading in vindt. De verschillende
balletavonden geven immers de
keuze van klassiek ballet tot moderne dans, van verhalende tot
abstrakte werken.
Op het reisprogramma dat
vooral tijdens het begin van volgend seizoen gedanst zal worden, komen we in het tweede luik
van dit artikel terug. Op 31 oktober gaat in de Antwerpse KVO
,,Don Ouichote" in première, een
romantisch, avondvullend ballet
in een spetterende koreografie
van Rudolf Noerejev (die voor de
eindfaze van de instudering zelf
naar Antwerpen komt). De muziek is van Leon Minkus. Nurejev
baseerde zijn koreografie op
deze van de klassieke grootmeester Marius Petipa, die in
1869 in Moskou gekreëerd werd.
Deze en al andere ,,Don Quichote"-produkties
(uiteraard
geïnspireerd door het beroemde
literaire werk van Miguel de Cervantes), hebben wel één gemeenschappelijk kenmerk: de introduktie van Spaanse dansen op
het toneel.
De tweede balletavond van het
seizoen, een samengestelde
avond, gaat op 18 december in
première in de opera van Gent.
Geopend wordt met ,,Variations", een koreografie van Vio26 lyiAART 1987

De twee nieuwe werken zijn koreografieën van Luk de Layress,
een nog jonge, uit Gent af"Easy Tangos" met Andria Hall
en Luk de layress
lette Verdy op muziek van Johannes Brahms. Dit is een lichte,
kwikzilveren dansvariatie op een
tema van Paganini. Daarna volgt
,,De Les" een prijswinnend
(1963) balletje op muziek van
George Delarue en uiteraard
transponerend gebaseerd op de
existentialistische, wat enge,
avant-garde toneeléénakter van
Eugene lonesco (die in Parijs nu
al meer dan 40 jaar affiche
houdt). In dit werk wordt van de
dansers ook akterend expressietalent vereist. Als slot volgt het divertissement ,,Napoli", gekoreografeerd door de in de balletgeschiedenis hoog genoteerde Auguste Bournonville op muziek
van 4 Deense komponisten.
Naast een lieflijke pas-de-deux
uit,,Kermis in Brugge"krijgen we
ook een pas-de-six en een wervelende tarantella uit ,,Napoli" zelf.
De laatste balletavond van het
volgend seizoen het ,,Lenteprogramma 1988" wordt op 19
april van volgend jaar in première
gebracht in de KVO Antwerpen.
Hij is opgebouwd met een klassiek en modern ballet en een vrolijke jjrogrammasluiter. ,,Paquita" is een koreografie van Petipa
op muziek van Minkus, een
grand pas voor 16 solisten waar
de ware grandeur van het klassieke ballet uitstraalt. ,,Love
Songs" van de jonge Ameri-

komstige Vlaamse danser, balletmeester en koreograaf met een
indrukwekkend
internationaal
palmares en ervaring. ,,Brel" is
een aangrijpend 25 minuten durend werk op 7 liederen van Jacques Brei. Letterlijke evokaties,
stemmingsbeelden en pure dansvreugde wisselen zich daarbij af.
,,Easy Tangos" op de bekende
muziek van Astor Piazolla is een
stijvol lyrisch werk met veel sfeer
en geïnspireerde bewegingen.
Het
klassieke
vocabularium
schemert door, maar wordt vrolijker, levendiger en zinnelijker
door het kontakt met de Latijnse
danswereld.
Het ,,Lenteprogramma" kan
ogenschijnlijk als een noodoplossing beschouwd worden (de door
Panov beloofde, maar nooit serieus aangezette ,,Tijl" kon door
omstandigheden nu eenmaal niet
meer). Maar het is dat geenszins
geworden, integendeel. Met een
selektief gevoel voor een veelzijdig harmonische samenhang en
met een lucied inzicht in het potentieel aan talent waarover hij
beschikt, heeft Robert Denvers
een programma samengesteld
dat tegelijk gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is. Detailkritiek is
door plaatsgebrek onmogelijk en
zou ook maar pietluttig zijn. Het
in korte tijd (geen ekskuus, maar
kompliment) ingeoefende programma verraste door gaafheid,
zowel in uitvoering als in technische afwerking. En met veel persoonlijk genoegen stelden wij
vast hoe eigentijdse sereenheid,
virtuoze beheersing en vooral
voornaamheid (ook in de kostumes) voorrang gekregen hebben
op het net of over de rand van de
vulgariteit dansend prestatieballet. Het applaus, de staande ovatie en tijdens de nazit in de foyer
uitermate positieve reakties van
de Nederlandse kritici en teaterdirekteurs (een op dansgebied
verwend publiek) bewezen dat de
3de generatie van ons Ballet van
Vlaanderen op het goede spoor
zit.
NIc van Bruggen

Het Haikoe-boek
Libellenjager; hoe ver is hij ze vandaag
achterna gerend ?
Non Chiyo (1703-1775)
ON CHIYO, een Japanse
dame uit de 18e eeuw,
verloor in het zevende
jaar van haar huwelijk haar man.
Een jaar later stierf, amper zeven
jaar oud, haar zoontje. Ter nagedachtenis van deze laatste
schreef ze bovenstaand zeer
beknopt gedicht. Haar tekst vergt
enige uitleg. De Japanse kinderen gingen in die tijd op libellenjacht. Ze waren daartoe uitgerust
met een buigzame bamboestengel, waaraan een dunne draad
was vastgemaakt. Op het uiteinde van deze draad was een libel vastgemaakt, waarmee andere libellen gelokt en gevangen
werden. De kinderen renden,
langs sloot en plas, soms ver weg
van huis.
De dood van haar zoontje
greep Koego-Non-Chiyo zo zeer
aan, dat ze intrad in een boedhistisch klooster waar ze de rest
van haar leven wijdde aan het
dichten van haikoe. Een beroemde haikoe van haar hand is die
over de dood van haar zoontje.

Haikoe is een uiterst beknopt
Japans versje, geschreven in de
vaste dichtvorm van zeventien
lettergrepen, gespreid over drie
versregels. De klassieke haikoevorm wil dat de eerste versregel
vijf lettergrepen bevat, de tweede
zeven en de derde weer vijf.
Haikoe kent in Japan klassieke
grootmeesters, wier werk door iedere gekultiveerde Japanner gekend is en geciteerd wordt. De
dichtvorm is er zo populair dat
een aantal Japanse kranten een
vaste haikoe-rubriek hebben.
Ook buiten Japan wordt haikoe
beoefend, tot en met in ons taalgebied. Sedert 1976 hebben enkele Vlaamse dichters zich zelfs
verenigd in een Haikoe-centrum
dat het tijdschrift ,,Vuursteen"
uitgeeft. De bezieler van deze
groep is Bart Mesotten die het
haikoe-genre sinds jaren beoefend. Van zijn hand verscheen
zopas een lijvig ,,Haikoe-boek",
dat niet alleen een keuze uit zijn
eigen kortgedichten brengt, maar

dat tevens uitvoerig ingaat op en
inleidt tot het genre.
Haikoe venwoordt bij voorkeur
een plotse ervaring, een onverwacht nieuw inzicht, een verrassende ontdekking. Het kortgedicht heeft vaak een gevoel van
inleving in de natuur als onderwerp.
Een met haikoe venwante vorm
is senrioe: een gedichtje dat handelt over de mens, zijn manier
van doen, zijn ondeugden of eigenaardigheden, soms lief, soms
prikkelend, maar nooit bijtend.
Een senrioe van Bart Mesotten:
,,Zij was al een tijd / de deur uit,
toen haar parfum / haar achternaliep".
Voor iedere beoefenaar van
haikoe, of voor wie met deze
dichtvorm wil kennismaken, is
het boek van Bart Mesotten een
must. Prettige bladzijden zijn
o.m. waar hij in het werk van bekende Vlaamse dichters (Gezelle, van Ostayen, Timmermans) op zoek gaat naar haikoeverstekelingen.
— Halkoe-boek, Bart Mesotten. Oe
Nederlandse Boekhandel, Uitgeverij Peicktnans, Kapellen. 496 biz.,
14 X 22 cm, linnen band, 1.150 fr.
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't Is nu mooi geweest!

De bende van Jan De Wilde
Toen in de zomer '86 Mike Verdrengh tijdens een
uitzending aan Urbanus vroeg waarom zijn favoriete
artiest Jan De Wilde al zo lang geen plaat meer had
uitgebracht antwoordde deze dat hij Jan had aangeboden mecenas te spelen.
Eind oktober was het hek van de dam, en pakte
Jan uit met een reeks nieuwe liedjes voor proefopnamen. Hij zei geen idee te hebben wanneer de plaat
zou verschijnen. Zijn enige kommentaar: ,,Maar 't
moet goed worden...".
N hier is ze dani In een
vlekkeloze produktie zijn
het dertien nummers die
weer zo typisch Jan De Wilde
zijn Zijn stemgeluid klinkt iets
rauwers dan voorheen, en neigt
momenten naar Tom Waits, de
begeleiding klinkt zeer herkenbaar in de richting van meer popgetinte elektnsche kleinkunst,
waarvan hij een der grondleggers
was Zo sluit bijvoorbeeld het inleidend liedje ,,Anneke Weemaes" nauw aan bij zijn (naar
onze smaak) beste elpee Vogelzang 5, en komt als een volwassen geworden ,,Joke" uit de verf,
zonder die jeugdige sprankel te
verliezen

E

Mild cinisme
Jan De Wilde heeft zich muzikaal steeds laten omringen door
vrienden die hem door en door
kennen en die hij vertrouwt De titelsong ,,De bende van " refereert even naar de roversbende
en IS uiteindelijk een pittige terugkijk geworden naar de eigen stu-

u.

Met dank!
Het pittige ,,Otomobiel" verwoordt op ludieke wijze de geneugten die de moderne mens
kan overkomen maar waar hij de

mnnnx

E zou kunnen zeggen dat Platoon van Oliver Stone een
voorspelbare film is En je zou
wel eens gelijk kunnen hebben ook
Maar zo gemakkelijk is het met Dit is
wel een oorlogsfilm over Vietnam die
verschillend is van alle oorlogsfilm
die we al zagen en vooral de Vietnamfilms

J

NIEUW
IN DE BIOS
Acopcalypse New was een machomystieke film en The Deer Hunter
een gewelddadige film, terwijl Platoon het heeft over geweld, het geweld dat groeit m de mens en van
hem een moordmachine maakt Chris
Taylor (een superbe Charlie Sheen)
gaat als vrijwilliger naar Vietnam en
vertolkt hiermede de rol van auteur/regisseur Oliver Stone Hij belandt m het peloton van Lt Wolfe en
de sergeanten Elias en Barnes, welke
laatsten eigenlijk het peloton leiden

H,

dentenjaren, de jongensdromen
en de dito perikelen Met lichtvoetig cinisme bekijkt De Wilde
even later de ,,Kommunisten"
die wellicht een moment zijn denken hebben beïnvloed maar uiteindelijk (ook hem) zo ongeloofwaardig voorkomen De tiel ,,Aaigem" straalt een zalige rust uit
en IS ongetwijfeld een der meest
sfeervolle Vlaamse ballades die
De Wilde ooit maakte Niet mals
IS hij voor de ,,Westlvaamse
leeuw", waarmee hij de hedendaagse ondernemende Westvlaming omschrijft die door zijn dinamisme in zowel kultureie als
ekonomische sektoren grote
ogen gooit en zijn stempel overal
wil doordrukken maar tevens van
een ergerlijke bekrompenheid
getuigt

mm
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Elias (Willem Dafoe) is een geboren jungle-vechter en probeert mens
te zijn en te blijven, want hij weet
maar al te goed dat alleen de mens
blijft Barnes (een gruwelijk goeie rol
van Tom Berenger) daarentegen is
een doder, een machine Beide zelfbewuste kerels haten elkaar als de
pest
De film doet in het begin wat stroef
aan, maar de eerste dagen ging het
in het leger ook met zo vlot, denk ik
maar De personages gaan echter
langzaam groeien in hun rel en de
vete tussen de sergeanten loopt naar
een klimaks We zien gevechten die
we nooit op televisie zagen (tenwijl er
toch wordt beweerd dat deze oorlog
een TV-oorlog was), van een geestelijke gruwel die iedere bewonderaar
van Rambo tot nadenken moet stemmen Maar dit is vooral een film die je
konfronteert met jezelf, alsof de leuze
van de film ook voor jou opgaat het
eerste slachtoffer van de oorlog is de
onschuld (8 Oscarnominaties)
• Van Quebec weten de meesten
mensen dat er Frans wordt gesproken, maar dat er een bloeiende filmindustrie is weten er maar weinigen Le
declin de l'Empire Amencain komt uit
Quebec en je kunt het zowat de Crocodile Dundee van Canada noemens Hij kreeg de prijs van de kritiek

nm

Jan De Wilde met de Centimeters vanaf vandaag op toernee door Vlaanderen
ongemakken er maar van bij
neemt ,,Bij het gebulder" krijg je
als in een toekomstdroom over
de derde wereldoorlog een momentje geluk als toemaatje Op
de ommekant zet een sfeerscheppende
mondharmonika
een vieriuik in waarna Jan De
Wilde familie en nabije omgeving
op een leuke wijze wil omschrij-

••
in Cannes en een staande ovatie van
10 minuten, de prijs van de Newyorkse filmkntiek als beste buitenlandse film en Canada zond hem in
voor de Oscars Het verhaal is simpel Vier mannen — allemaal hebben
ze iets te maken met de universiteit
van Montreal — zijn te samen in een
landhuis aan een meer en bereiden
er een maaltijd Terwijl wordt er gepraat over sex en hun veroveringen
Ondertussen zijn de vier vrouwen die
met hen in relatie staan in een gymzaal in de stad en hebben het over
dezelfde onderwerpen Als men weet
dat de werktitel van deze prent Smerige Gesprekken was is men venwittigd, maar als je daar tegen kunt is
deze film soms amusant en dikwijls
cynisch en bijna nooit vervelend Het
IS een intellektuele film over intellektuelen en je bemerkt tot je verbazing
dat profs soms even boeiend kunnen
zijn als zeg maar flikken Denys Arcand, de maker van deze film, ziet het
allemaal graag gebeuren en wijt het
sukses aan het voyeurisme dat een
beetje in ons allemaal zit En is de
film al met een verfijnde vorm van
voyeunsme'' Heb ik al gezegd dat er
in Antwerpen nog steeds een filmfestival loopt''

Willem Sneer

ven, langs een momentopname
die ,,Sint-Maarten" m up-tempo
cajunritme, en sambagetinte ode
aan alle soorten ,,Zussen" die hij
van nabij kende, tot zijn grootvader die hl) ondanks de bijnaam
luide naald genegen was Het
liedje over de poolijskap ligt in de
lijn van ,,Otomobier' als hedendaagse relativerende protest-

song In een nawoordje bij het
einde van het teskstblad dankt
Jan vrouw, vrienden en begeleiders, en geldschieter Urbanus in
het bijzonder En het liedje ,,Na
Nieuwjaar" zet terecht in met 't is
nu mooit geweest Wat wij uiteraard beamen I
S.D.

Op 18 april in Antwerpse
Arenberg

Stuffed Puppet
Theatre
Op uitnodiging van de kommissie kleinkunst van
het ANZ komt „The Stuffed Puppet Theatre" straks
naar Antwerpen.
Voor mensen die zin hebben in een aangrijpend
avondje uit.
ET ,,stuffed Puppet Ttieatre" IS geëvolueerd tot
een zeer specifiek genre
Mime, poppenspel en akteursprestatie zijn de belangrijkste facetten van het soloteater van Neville Tranter
Tranters produkties vinden hun
oorsprong in zijn eigen gevoelsen ervaringswereld Zijn poppen
vertolken zijn emoties en worden
levende tegenspelers uitgerust
met een eigen stem Tranter
treedt op naast en met zijn poppen en van een poppenkast is
geen sprake meer De uitdaging
voor hem is zijn publiek in zijn
poppen te laten geloven zonder
zich weg te stoppen
Het programma ..Manipulator
en Underdog" is opgebouwd

H

rond het tema ,,macht en onmacht" en valt uiteen in twee
aparte stukken In ,,Manipulator"
wordt dit tema op een speelse,
kartoonachtige manier gebracht
aan de hand van de machtsstrijd
tussen poppen en poppenspeler
In ,,Underdog" wordt het publiek op een intens dramatische
manier meegegesleurd in de beklemming van de underdogpositie De teksten worden uiteraard in het Nederlands gebracht Al deze ingrediënten samen resulteren in een aangrijpende toneelavond
Wie het op 18 april wil meemaken, kan nu reserveren op het telefoonnummer 03/232 11 14
26 MAART 1987
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Niet Grözer maar...

Volleybal groot verliezer
Kleine sportdisciplines en hun respektievelijke
bonden hebben de beangstigende gewoonte zichzelf met grote ijver de grond in te boren wanneer alles goed gaat en de aktieve en passieve belangstelling toeneemt.
E basketbalbond is In het
verleden herhaaldelijk in
die kwaal vervallen. De
volleybalbond is nu ook die weg
opgegaan. We willen het geval
Grözer hier niet nog eens uit de
doeken doen. De dagbladen hebben er al genoeg inkt aan vuil gemaakt.

Limburger was op de afspraak in
San Remo

Erich vloert
Eric
Eric Vanderaerden was in San Remo op de eerste
grote afspraal< van liet seizoen. Hij werd weliswaar
geklopt door de Zwitser Erich Machler die gans de
dag — wat erg ongewoon is voor een winnaar van de
openingsklassieker — op het voorplan had gestreden maar leverde toch een sterke prestatie.
s Eric dan terug van weggeweest? Het is wellicht nog te
vroeg om de vraag bevestigend te beantwoorden maar het
schijnt ons niet uitgesloten dat de
Limburger van zijn fouten heeft
geleerd. Vanderaerden is rustiger geworden, hij straalt meer
evenwicht uit, hij weet blijkbaar
eindelijk wat hij wil. Mits enige
meeval had hij de Primavera kunnen winnen.

I

Onvoorspelbaar
In de finale van de wedstrijd
nam hij zijn volle verantwoordelijkheid op. Hij viel zelf aan. Hij
probeerde de wedstrijdontwikkeling te forceren. Precies zoals
men dat van een kampioen mag
verwachten. Mogelijk had Ene in
de klim op de Poggio eerder
voorin moeten rijden. Misschien
zou hij dan de zes sekonden die
hem nu nog van de zege scheidden hebben kunnen dicht rijden.
Daar viel wel wat voor te zeggen.
Maar aan de andere kant mogen
zijn ploegmaats zich ook vragen
stellen. En dan zeker Allan Peiper wiens aanvalslust mee het
geluk van Machler uitmaakte.
Overigens bleef Milaan-San
Remo ook deze keer een eigenaardige en totaal onvoorspelbare
koers.

Geheim blijft
Ondanks de erkende cracks allen verklaarden de wedstrijd te
willen winnen, kwam de laureaat
uit een ontsnapping die op bijna
tweehonderd kilometer van de finish vorm kreeg! Maechler, die
vorig seizoen in de Tour al een en
ander had laten zien in de rit op
de Puy de Dome, weerstond als
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enige tot op de eindstreep. Je
moet het kunnen, al dient er aan
toegevoegd dat de Zwitser lid is
van de sterke Carrera-ploeg.
Een en ander laat vermoeden
— en vooral verhopen — dat het
eerste grote gevecht met open vizier zal worden geleverd op onze
Vlaamse wegen. Begin april in de
Ronde van Vlaanderen zullen we
waarschijnlijk méér zien en
juister weten hoe de krachtsverhoudingen
werkelijk
liggen.
Milaan-San Remo 1987 heeft per
slot van rekening alleen maar zijn
eigen geheim prijs gegeven. Voor
het overige blijft het afwachten.
Flandrien

Niet in orde
Een bedenking slechts en van
een buitenstaander dan nog wel.
Het kon toch geen mens verbazen dat de wereldvolleybalbond
uiteindelijk ingreep. Het geval
Grözer was van den beginne af
aan niet in orde en we vragen ons
af wat de Vlaamse volleybalvleugel bezielde toen ze de Hongaar In de zaak-Grözer Is ons volleybal
een speelvergunning afleverde. de verliezer...

Lopen en vliegen
Op het nu Ethiopiërs of Kenianen zijn, één
vaststelling dringt zich op: de Afrikaanse (veld-)lopers zijn veel te sterk (of te snel) voor hun blanke tegenstanders.
EN verrassing was het na- om zien. Die twee liepen niet, ze
tuurlijk niet dat de Euro- vlogen. En alsof het allemaal nog
peanen er tijdens de we- niet genoeg was, vielen ze van elreldkampioenschappen
veldlo- kaar alleen maar te schelden in
pen te Warschau nauwelijks aan
te pas kwamen. Bij de junioren
eindigde de eerste niet-Afrikaan
zevende, bij de senioren derde.

Vliegen
Maar in de titelloop bij de grote
jongens sloegen John Ngugi en
Paul Kipkoech een zulkdanige
kloof dat het niet meer mooi was

moet Immers ojWtiëuw naar w
Internationale top en daarviSör
heeft Berlusconi alles ovfr^ l #
IS nu eenmaal een levewi^
suksesstory en mislukMn^
k&t\ hij zich niet veroorloven.
Berly be2« een drietal televi*
ölestatior^s, eer\ «itgeve^l. Is
eigenaar van een reeNs verstekeringsmaatsohappljen en de
mad^tlöste Italiaanse botjwsndememer. Papier is voor hem
^eld m metaal 90<Jd»

Vandaar dat AO een nieuw
élan moet nemen, S^omenteel

wel voordeel halen uit de hoge
ligging van hun land en bovendien hoeven ze zich een winterlang alleen maar te bekommeren
om die éne titelkoers. Zij hebben
geen andere verplichtingen en
dat maakt het ze natuurlijk nog
een stuk gemakkelijker. Maar
desondanks: wanneer men ze
lichtvoetig, verend bijna en zonder enige grimas, van de konkurrentie ziet wegspurten rijst onwil-

SPORF

een echte milimetersprint. Neen,
de zwarte hazen hebben geen tegenstanders meer.
De Kenianen zullen natuurlijk

lekeurig de vraag of zwart en wit
op dat moment wel dezelfde
sport beoefenen. Er moet méér
aan de hand zijn: hun gestel, hun
lange spieren en magere, korte
bovenlichamen; het draagt wellicht allemaal bij tot het pijnlijke
klasseverschil.

Kan beter!

De waanzin tast toe
twintig |am« riohling Milaan
;^JIIi moet &t de plaatselijke AC
•lfeuw« roem m «sr bezorgen.
'^'^WvlO BeHüSOOni, d0 6Cftatii|ke
ümm van AC m nnsmimh
- iflkeHik de evenknie van Ag*
t\m (Fiat er> J«veni«s} en öe
; Senedetti COftvettl). wilde niet
.' tegèr m$6r ««ictttsrt. Hmt
•- ^rfuidt zal. hij m OOK nog
proberen Mafco Van Bastesn
Ijjï AJax los te weken. Zijn klub

Ons volleybal heeft zichzelf
een nekslag toegediend en dat is
een kwalijke zaak omdat men
deze gemakkelijk had kunnen
vermijden. Met bondsleiders (nationaal en federaal) die een realistisch en op kennis gebaseerd
beleid uitstippelen. Maar daarvoor zijn de tijden nog niet rijp en
daarom wordt de klok, hier zoals
elders in de meeste nevensporten, op geregelde tijdstippen teruggedraaid...

Het WK te Warschau

310.000.000

UUD GULLIT, Nederlands
R
beste voetballer, vemekt
öeze zomer m&t zijn vieren-

Het was toch duidelijk dat een
spoedig vergelijk tussen de Hongaarse bond (en haar klub) en
Torhout op zijn zachtst uitgedrukt
onwaarschijnlijk leek. Het nummertje welles nietes dat in de
voorbije week werd opgevoerd —
en dat misschien nog niet helemaal beëindigd is — schaadt het
jonge prestige van deze sporttak
die zich in de aflopende winter
over een niet eerder geziene populariteit mocht verheugen. Alles
scheen te wijzen in de richting
van een verdere opbloei. Maar inwendige rust en gezag uitstralende bonddstrukturen zijn daartoe even onontbeerlijk als sponsors en goedwillende mediabegeleiding.

zou ^ klub 2o'n zestig miljoen verfim per .maand lijden
en dat kan natwifl^ niet btijvsndursn Vandaar ds greep
naar de sportiave madit PubiiQk en ad^fieerdars ziften
dan vanzelf volflen en precies
m moet <le |«lans vfen

lit en PSV tM mm gezegd.
Hoe »)«Je zelt zi|n. Maar m
de mmi\n heeft toegeslagen,
staat voor ons buiten tw#et.

Waar bleven onze atleten in dit
stuk? Rousseau werd negentiende. Een grote sprong voorwaarts dus in vergelijking met vorig seizoen maar toch nog altijd
bijna anderhalve minuut trager
dan de top. De overigen vergeten
we maar beter.
Bij de junioren eindigde Luc
Peerlinck zeventiende en was
daarmee de derde Europeaan.
Bij de dames geraakte Lieve Siegers nog net op de zesentwintigste stek en ook dat stelde niet
zo heel veel voor. In het veldlopen behoren we dus duidelijk niet
meer bij de internationale top. De
landenrangschikkingen illustreerden dit: achtste bij de senioren,
zestiende bij de junioren en
zestiende bij de dames.
Het kon wel beter...

17

-kk»
Zondag 12 april in de IVIagdalenazaal, Brussel

VU-LENTEDAG '87
Het VU-Partijbestuur nodigt leden, militanten en vrienden uit op
een spetterende Lentedag '87 in
de Brusselse Magdalenazaal op
zondag 12 april aanstaande.
De Magdalenazaal ligt op amper 200 m van het Centraal Station, in de Duquesnoystraat 14 te
1000 Brussel
Vanaf 13 uur is er sfeer en
ambiance Om 14 uur begin de
feest- en strijdmeeting
De zaal wordt niet uitverkocht.
HIJ IS gratis toegankelijk Maar hij
moet wel eivol lopen

Afdelingsvlaggen
mee!
Hiervoor wordt gerekend op de
VU-afdelingsbesturen en de arr
ploegen Mobiliseer nu onmiddellijk uw leden en militanten Organiseer het vervoer Per autobus,
trein of autokaravaan Onze partij
moet tot de ,,echte groten" behoren'

Uiteraard brengt elke afdeling
haar vlag mee Zo krijgt de Magdalenazaal een nog strijdbaarder
karakter

D toespraken door Paul Van Grembergen en Jaak Gabriels
de nieuwe V U -leiding met een belangrijke programmatische redevoering
Kinderoppas, animatie, stemming en
sfeer
van het begin tot het einde

programma

Kinderen
gevraagd!

D de daverende bevestiging van de
vernieuwde V U -werking
D de aanloop naar de verkiezingsjaren
D een feest- en een strijddag voor
alle V U -vrienden en hun gezin
vanaf 13 uur tot 17 uur een lentefeest
D muzikale omlijsting door ,.Zakdoek" en ,,Faro"
nieuw en oud uit de volksmuziek
van Vlaanderen en de hele wereld

Op de VU-lentedag wordt een
biezondere aktiviteit opgezet
voor kinderen tussen ± 9 en ±
14 jaar.
Onder begeleiding van beroepsakteurs zulten onze jeugdige gasten een heus toneel mét
dekor op poten zetten. Het teater vormt dan een wezenlijk onderdeel van de apoteose die de
lentedag zal besluiten.
Enkele spelregels: de jongelui
dienen zich om 13 uur in de
Magdalenazaal aanwezig te zijn
en brengen kledij naar keuze
mee om de verkleedpartij volledig te maken.

D presentatie door Chris Lenaerts
en Ronnie Waterschoot
die tevens zorgen voor een onverwachte kinder-animatie
D optreden van Johan Vermmnen
de onvervalste stem van een Brusselse Vlaming

(Wie meer Info wenst: 02219.49.30).

Het VU-partIjbestuur
deelt mee...
het verleden — mets onderneemt om
een einde te stellen aan de onwettelijHet Partijbestuur van de Volksunie ke toestand m Voeren en dat hij
heeft het dossier-Voeren besproken, integendeel zijn verantwoordelijkheid
naar aanleiding van de TAK-beloging afwentelt en het dossier weer verder
en van de verklaringen van eerste- naar de toekomst schuift
minister Wilfried Martens gisteren
De Volksunie herinnert aan de vele
zondag op de schermen van BRT en
vroegere verklaringen zowel van de
RTBf
CVP-voorzitter als van de CVP-frakHet Partijbestuur vindt het onge- tieleiders, die jarenlang hebben toehoord en onbegrijpelijk dat Vlaamse gezegd dat het arrest van de Raad
rijkswachters, opgevorderd door en van State onmiddellijk, en zowel naar
onder bevel van Happart, de Vlaamse de geest als naar de letter zou worden
betogers op eigen Vlaams grondge- toegepast De Volksunie daagt de
bied agressief zijn moeten tegemoet CVP uit, thans onverwijld haar eigen
treden Het Partijbestuur klaagt aan toezeggingen en beloften in te lassen
dat de regering, met name de minister
Kamerlid Sauwens zal de eerste
van Binnenlandse Zaken, via de provinciegoeverneur, mets heeft gedaan minister wekelijks blijven ondervraom haar eigen verantwoordelijkheid gen in het parlement, zolang de onte nemen en om de orde-handhaving wettelijke toestand voortduurt m Voete onttrekken aan de onwettelijke bur- ren
gemeester van Voeren
Begroting
Het IS in dit land nu reeds zover Vlaamse regering
gekomen dat manifestanten, die betoIn de rand van de Vlaamse begrogen voor eerbiediging en toepassing
van de rechtspraak, het nsiko lopen ting, waarover het debat deze week in
de Vlaamse Raad wordt gevoerd,
van mishandeling en arrestatie
De VU heeft trouwens klacht neer- wijst het Partijbestuur er op dat de
gelegd bij de krijgsauditeur, omdat de schamele omvang van deze begrorijkswacht inging op bevelen van een ting de beperktheid aantoont van de
inwoner van Voeren die daartoe macht en de bevoegdhid van de Gegeenszins gemachtigd is De rijks- meenschappen en Gewesten
Na vijf jaar optreden van de Vlaamwacht van haar kant het verstaan dat
ZIJ handelde m opdracht van de pro- se Eksekutieve is er nog altijd geen
vinciegoeverneur, die had meege- vooruitgang geboekt inzake de finandeeld dat de ordestrijdkrachten de ciële en fiskale zelfverantwoordelijkrichtlijnen van Happart moesten op- heid van Vlaanderen Ook inzake de
scheeftrekking tussen Vlaanderen en
volgen
Kamer-fraktieleider Coveliers zal \Na\\ome is er nauwelijks van vooruiteerstdaags interpelleren over het zeer gang sprake De overtoebedeling inzake regionale middelen bedraagt
brutale optreden van de rijkswacht
Senaatsfraktieleider Van Grember- nog steeds ongeveer 3 000 fr per
gen zal aan de regering vragen wat
de zin en inhoud is van de notie
parlementaire
onschendbaarheid,
vermits parlementsleden zomaar kunnen opgepakt worden bij de uitoefening van hun politiek mandaat Dit in
schril kontrast met het met-optreden
tegen franstalige parlementsleden
Woensdag II. is te Brugge Roeland geboren, zoon van Katrien Van
...Voeren
Damme en onze kollega Pol Van
De Volksunie heeft, naar aanleiding Den Driessche.
van de ,,Konfrontatie -uitzending op
Wij verwelkomen van harte deze
BRT en RTBf mgeten vaststellen dat
nieuwe wereldburger en sturen nade eerste-minister blijft zwichten voor
de chantage van de franstalige partij- mens onze lezers gelukwensen aan
en, dat hij — ondanks zijn beloften in ouders en familie!

De rijkswacht en...

Roeland
Is geboren!

franstalige inwoner
In de Vlaamse begroting is geen
weerslag te vinden vann de merkwaardige ekonomische en industriële
prestaties van de Vlamingen, zoals
die blijken uit nationale en internationale rapporten en vergelijkingen

Nu vervoer organiseren

vu-bussen naar
Magdalena
Tot nu toe bereikten ons volgende berichten over
bussen naar de grootse VU-meeting-lentedag op
zondag 12 april in de Brusselse Magdalenazaal.
Omdat wij op die dag met velen in Brussel moeten
zijn dienen van af nu bussen en andere afspraken
gemaakt om naar Magdalena te trekken.
,,De Magdalenazaal is Arr. Antwerpen
voor politici wat Vorst1ste bus om 13u 15 aan Vlanac te
Nationaal is voor pop- Merksem
2de bus om 13u 15 aan Berchemsterren. De Brusselse
kerk
showtempel bij uitstek.
Inschr bij Erwin Brentjens 03/
Wie niet voor een uitver- 457 72 40 en in Vlanac
kochte zaal optreedt, behoort niet tot de echte Arr. Brugge
groten".
Inschr bij Joel Boussemaere te St ,,De Standaard", Kruis 050/35 66 87
18.03.'87
Arr. Gent-Eekio

Uitslag
Groene Wedstrijd
Hier de uitslag en de winnaars van
onze Groene Wedstrijd m , WIJ" van
5 maart 11
De opgave voor de jongelui (Wie is
wie in het oerwoud') bleek moeilijker
te zijn dan de prenten lieten uitschijnen Het verschilt tussen de silhouetten was miniem, vooral de jakhals en
hyena leverden moeilijkheden op De
redaktie heeft dan ook enige breedte
in de beoordeling aan de dag gelegd
BIJ de goed herkenbare dieren is zij
echter onverbiddellijk geweest
Tenslotte konden in de leeftijdskategorie tot 9 jaar slechts twee winnaars worden aangeduid
— Een mim-drukpers wordt gewonnen door Maarten Anjs, 9 jaar (Denderhoutem)
— Een boekenpakket door Pefer
Boeykens, 9 jaar (Herne)
In de kategorie tot 14 jaar lagen de
inzendingen een sterk stuk hoger Uit
de juiste antwoorden dienden volgende winnaars geloot
— Een wereldbol wordt gewonnen
door Hadewijch De Winter 11 jaar
(Lille-Poederlee)
— Boekenpaketten zijn voor Bob
Smet 10 jaar (Kruibeke) Nikky Himbrecht 14 jaar (De Klinge) Wim
Claeys 12 jaar (Gent) Magali Desmet
11 jaar (Koksijde), Stefan Sctiilleman,
14 jaar (Beerzel)
Proficiat voor de jonge meespelers i
De wedstrijd voor volwassenen lokte heel wat meer belangstelling en

juiste antwoorden uit Dus maair opnieuw aan het loten
Antwoorden op de drie vragen
1 Dit jaar ga ik een boom planten
2 Vogelbekdier
3 Es(doorn), linde, spark, eik, berk,
beuk, olm, wilg, den, kastanje, palm
— De eerste prijs (een 50 Vlaamse
trankenset) gaat naar mr H L Ven^oirKnapen, (Heers-Veulen)
— Een Europees zakboekje naar R
Giesbets (Neerharen Marttia Janssens (Herk-de-Stad), Wim Rietbergen
(Zwijndrecht), Daniel Vandenbunder
(Gent), Willy Schillemans (BeerzelPutte), Jozef De Mulder (Gent), Klara
Tresine (Eigenbilzen), Paul Puttemans (Maasmechelen), G Pieters
(St -Kruis-Brugge), Peter Geeurickx
(Opwijk)
— Een kennismakingpakket van de
Bond Beter Leefmilieu gaat naar
Vantiercke-Deman (Middelkerke), Roger Ottoy (Erpe-Mere), J Rossignol
(Affligem), Brigitte Sieoen (Ledegem),
Rosette Jacqueq (Veurne)
— Een T-shirt van Greenpeace gaat
naar Gaston Van Wontergem (Deinze)
— Een kenmsmakingspakket van de
Natuur- en Vogelreservaten gaat naar
Gisella Moens (Brugge), Willem Duys
(Broechem) Albert Patteet (Langdorp)
Al deze winnaars ontvangen eerlang hun prijs Wie dit keer met bij de
winnaars was kan wellicht in een
volgende WlJ-wedstrijd meer geluk
hebben•

Voor de afdelingen Gentbrugge-Ledeberg-St -Amandsberg
12u45 aan gemeentehuis StAmandsberg
13u Parking Dienstencentrum te
Gentbrugge
Inschr
tel
091/3119 41
en
091 51 50 08

Arr. Kortrijk
1ste bus voor de afd Menen-Lauwe, Wevelgem, Bissegem, Marke,
Kortrijk, Kuurne, Harelbeke
2de bus voor de afd Kortrijk-Zuid,
Zwevegem, Deerlijk, Anzegem, Waregem
Inschr bij de arr voorzitter Enk
Waelkens of de arr sekretaris Guido
Verreth en de afd -besturen

Arr. Tongeren-Maaseik
Inschr bijE Essers011/47 12 35of
Nadine Decock 011/46 10 05
BELANGRIJK: doet zoals deze afdelingen en arrondissementen, legt
een of meerdere bussen in, het is de
veiligste en leukste manier om deze
manifestatie mee te maken Het zal de
moeite lonen, deze eerste ontnweting
na zes maanden vernieuwde VU-partijtop
VERZOEK: gelieve ons 2a-9hig en
zo juist mogelijk uren van vertrek en
inschrijvingsadressen mee te delen
Zo verzekert U uzelf een voile bus
naar Brussel en de VU e«w«voMe
Magdalena'
(Leest U er ook onze resonate
berichtgeving op na)
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Jeugd weet problemen liggen

Aalsterse milieugemeenteraad
kwam positief over
Ter g e l e g e n h e i d van het Europees Jaar van het Leefmilieu w e r d
zaterdag in Aalst een speciale gemeenteraad g e h o u d e n , waarop
s c h o l e n e n leefmilieuverenigingen een manifest in v e r b a n d met
m i l i e u p r o b l e m e n m o c h t e n naar voor b r e n g e n .
Zeven scholen gaven er gevolg aan
en uit hun tussenkomsten bleek dat
de jeugd vaak heel precies weet waar
de problemen liggen. Er kwam wel
eens wat overdrijving bij te pas, maar
ook konkrete vraagstellingen, zoals
naar het aantal PV's, waarmee overtreders tot nu toe werden bedacht.
Ook zelfkritiek bleef niet uit: met alle
jeugdigen zijn opgezet met de lawaaierige dancings en de opgefokte
bromfietsen.

Open dialoog

veer een jaar, na de sluiting van het
Jaar van het Leefmilieu, ook een sluitingszitting zou worden gehouden,
om te zien wat er van alle voorstellen
is terechtgekomen? De milieuvereniging Raldes, met een manifest dat zo
goed als gesneden brood was voor de
beleidsnota van een toekomstige
schepen van Leefmilieu, deed er nog
een paar voorstellen bovenop: open
dialoogdagen met het publiek en het
opstellen van een brochure met de
realisaties inzake leefmilieu tijdens de
jongste tien jaar.

Enig argwaan toch ook met betrekking tot het intiatief tot deze gemeenteraad: zal er werkelijk met de suggesties rekening worden gehouden of
IS het alleen maar de bedoeling er
politieke munt uit te slaan. Zou het
daarom niet goed zijn dat over onge-

Ook de fraktieleiders kregen hun
zegje, waarvan Jan Caudron gebruik
maakte om eraan te herinneren dat de
Volksunie als eerste politieke partij
een kongres hield over de milieuproblematiek. Dat hijzelf in het parlement
en zijn kollega's Denayer en Van

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Aalst
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst heeft de
hiernavolgende functie opengesteld:
— 1 voltijdse functie van geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden
gestuurd aan de Voorzitter van het O.C M.W., Gasthuisstraat 40, 9300
Aalst, en dienen MET DE BEWIJSSTUKKEN uiterlijk tegen 21 april 1987
ter bestemming te zijn
Overeenkomstig de bepalmgen van titel V van de wet tot economische
heroriëntering van 04.08.1978, genaamd anticrisiswet, is de opengestelde
functie toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk
anders is voorzien
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen. (Dhr. H.
BARREZ - directeur ziekenhuis - tel. 053/78.33 66 binnenpost 110).

Mossevelde in de gemeenteraad al
meerdere keren overtredingen van de
milieuwetgeving
hebben
aangeklaagd. HIJ wees ook op het pesoneelstekort en het gebrek aan geld, waardoor de waterzuivering in Vlaanderen
nog tientallen jaren zal aanslepen.

Roken...
Wat Aalst zelf betreft stelde hij vast
dat de stads- en dorpsherwaarderingsprojekten niet opschieten, dat de
bouwpolltie de wenk kreeg van het
stadsbestuur om niet moeilijk te doen
tenzij na een uitdrukkelijke klacht, dat
tenslotte al definitieve straatwerken
werden uitgevoerd op de Wallenring,
vóór de formeel beloofde evaluatie op
de gemeenteraad, zodat een herziening weldra niet meer mogelijk is.
Door niemand besproken raakte hij
toch ook nog even het roken aan:
rokers verpesten het milieu in besloten ruimten en verplichten anderen
tegen wil en dank mee te roken.

GentbruggeLedeberg
naar Magdalena
Volksunie
Gentbrugge-Ledeberg
i.s m. Volksunie-St.Amandsberg rijden met een volle bus naar de Grootse Volksunie-Meeting op zondagmiddag 12aprilom 14u.30indeMagdalenazaal te Brussel. Vertrek om 12u.45
aan het Gemeentehuis-St.Amandsberg, om 13u. Parking Dienstencentrum, Braemkasteelstraat, Gentbrugge.
Inschrijven: Gentbrugge: L. Robert, Weverboslaan 26, tel. 31.19.41;
St -Amandsberg: R. Herman, Th. Edisonstraat 8, tel. 51.50.08.
Prijs per persoon: 180 fr.

Suksesvolle kaderdag van VU-Meetjesland

Zuiver water te Waterviiet
In het kader van de t w e e jaar d u r e n d e nationale aktie „ W a t e r is
w a a r d e v o l " k w a m de VU van het Meetjesland samen te St.Laureins (Waterviiet). Achteraf w e r d een resolutie aan de kaderleden
v o o r g e l e g d en g o e d g e k e u r d .
De referaten op deze leerrijke studiedag werden gehouden door mensen in het vak: de ornitoloog Robert
de Lust, de heemkundige Jerome Van
Maldeghem en ir. Diane Dries van het
labo voor algemene en toegepaste
mikrobiële ekologie van de Gentse
Rijksuniversiteit.
Het gebied (Lovendegem, Zomergem, Knesselare, Maldegem,Eeklo,
Waarschoot, Evergem, Kaprijke, Zelzate. Assenede en Waterviiet) is volgens VU-Meetjesland bij uitstek geroepen om een beschermd en bevoorrecht waterwmningsgebied te zijn
De optie is het gevolg van reeds
vroeger genomen beleidsbeslissingen die invloed gehad hebben op de
herinrichting van landschappen, het
herkanallseren van waterlopen en het

inplanten van de spaarbekkens Kluizen
Maar Is ook het gevolg van de grote
agransche ruimte en de landschappelijk waardevolle gebieden die alle mogelijkheden voor waterwinning en waterbeleid bieden.

Milieu-interkommunale

D uitvaardigen van identieke gemeentelijke reglementeringen die de
bezoedeling en verontreiniging van
het oppervlaktewater moet tegengaan
en beteugelen.
D institutionaliseren van een samenwerkingsmodel tussen de leefmllieuInterkommunale en de wateringen of
de Polderbesturen
n op gang brengen van een voorlichtingskampagne bij de bevolking
over de waarde van water in het
bijzonder, van het leefmilieu in het
Meetjesland In het algemeen.

De Volksunie Is van mening dat de
gemeenten uit het Meetjesland tot de
oprichting van een milieu-mterkommunale moeten overgaan die zich
volgende objektieven moet stellen:

D aktiveren van het Vlaams gewestelijk beleid om de noodzakelijke waterzuiveringsstations, én de noodzakelijke openbare vrerken optimaal in
te planten en te bespoedigen.

Q gestruktureerd, verplicht en tijdsgebonden overleg over riolenngsaanleg, afwateringsbeleid en kwaliteitvan
het oppervlaktewater.

Onderwijs
Om een waarborg te hebben dat
landschapsvernielers geen kansen
krijgen is de VU-Meetjesland van mening dat de gemeentelijke politie en
de rijkswacht de miheubeschadiging,
de waterbezoedeling, het onoordeelkundig storten van vuil als een daadwerkelijke inbreuk en wetsovertreding
moeten noteren en verbaliseren. Een
waakzaam en gemotiveerd optreden
op het terrein is zinvolle dienst aan de
gemeenschap.
Omdat kennis van het probleem
reeds zeer jong moet geleerd worden
wil de Meetjeslandse VU dat in de
programmalle van het onderwijs de
waarde van water, land, lucht en groene ruimte ten volle aan bod kan komen.
Deze kaderdag die druk een aandachtig werd bijgewoond kreeg in de
regionale pers een ruime weerklank!

OOST-VLAANDEREN
MAART
26 AALTER: „Een hoofdstedelijk
statuut voor Brussel" door Vlo Anciaux in Parochiéial Centrum FAX,
Kerkhofweg. Aanvang: 20u. Org.
Dr.J. Goossenaertsknng Aalter.
27 ZINGEM: Kaas- en Wijnavond in
het Ontmoetingscentrum „De Klub",
Omgangstraat 41. Deelname in de
kosten: 200 fr. Ook op 28 maart.
Aanvang: telkens om 18u.3C. Org.:
Vlaamse Kring Zingem.
28 ZELE: Bal van Burgemeester De
Bruyne in zaai „Biblio" (Pantheon),
Industriepark. Aanvang: 20u. Orkest:
The Romy's.
28 ZOMERGEM: Goelashfeest in
het Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelaerestraat. Deelnameprijs: 400 fr.
p.p. — gezinskaart 1000 fr. Vanaf
22u.: Dans: Inkom 120 fr., w k 100 fr.
Org.: Vlaamse Kring Zomergem.
31 SINT-GILLIS-WAAS: „Water is
waardevol" in de Katolieke Kring om
20 u. Sprekers zijn Jan D'Hollander
en burgemeester A. Denert. Inkom
gratis. Org.: VU-St.-Gillis-Waas.
APRIL
3 GAVERE: Palingfestijn VU-Gavere. In de gemeentelijke feestzaal,
Leenstraat, Vurste. Aanvang: 19u.30.
Deelnameprijs: volw. 375 fr., kinderen 175 fr. Inschrijven vóór 31/3 bij
Mark De Langhe, Scheklestraat 17,
Gavere (tel. 84.17.03).
3 H A M I E : Deelname VU-Hamme
aan Kulturele Kwis Tlvoli en RMS om
20u. Inl. VU-Hamme. Ook op 10/4.
3 OOSTEEKLO:
UzerbedevaartavofKl met diamontage door Rom Duprez. Gastspreker: Paul Van Grembergen. In zaal Matroosje, Oosteekk)dorp. Org. VU-Groot-Assenede.
3 ERTVELOE:
Tentoonstelling
Rudy Eeckfiout, in Vlaams Huis Oe
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.,
w k 100 fr. Jeugd en 60-1- 80 fr. Org.:
VOS en IJzert)edevaartwerkgroep De
Pinte.
4 AALST: Vlaamse Kulinaire Tafel
in zaal ,,'t Kapelleken", Meuleschippersstraat 34. Vanaf 19u. tot... Org.:
VU-Aalst
4 GENTBRUGGE-LEDEBERG:
Lentefeest met Kaasavond in de grote
feestzaal van het Dienstencentrum,
Braemkasteelstraat 35-39, Gentbrugge. Aanvang: 20u. Gastspreker: Huguette De Bleecker. Deelnameprijs:
250 fr. Inl. en inschr. bij senator O.
Van Ooteghem (091/30.72.87) of VUsekretariaat (091 /31.19.41). Org.: VUGentbrugge-Ledeberg.
7 BELZELE:HobbyclubbijLescauwaet van 13u.30 tot 16u. Org.: FVVBelzele.
8 SINT-AMANDSBERG: „Tenerife,
aards paradijs?". Voordracht met
dia's en film door W. Taerwe. In het
Dienstencentrum, Antwerpsesteenweg 376. Inkom gratis. Org. FW-StAmandsberg.
10 MOORSEL: Johan Verminnen in
zaal Breughel, Aalsterse Steenweg
12 om 20 uur. Inkom 200 fr., w k 150
fr. (053/77.51.34). Org.: VU-Moorsel
11 EEKLO: Jaarfeest voor de leden
in salons Mimosa, A. Van Ackerstr.
19. Aperitief om 19u.30, tafelen om
20u. Deelnameprijs: 500 fr. Inschrijven vooraf bij VU-EekIo, Weverstr 8,
EekIo (tel. 77.12.47).
18 BELZELE: Martin De Jonghe
over zijn loopbaan als producer BRT2, Servipe Telefoon, Vercruysse en
TV-Touche. In zaal „Troebadoer",
Kuitenbergstraat 29 te Evergem. Inkom 150 fr., wk. 100 fr. Org : FWBelzele.

Nieuws uit Aalst
• Na bijna zeven jaar als kommandant van het rijkswachtdistrikt Aalst te
hebben gefungeerd, droeg majoor
Millecam zijn bevoegdheden over aan
kapitein Berghmans. Dat gelMurde in
de feestzaal van het stadhuis, waar
uiteraard alleen maar vriendelijke
woorden werden gesproken. De nieuwe kommandant was kavalerieoffKier
in Brussel, maar is intussen ook al
bijna zes jaar aktief in de brigade te
/Valst.
• Daar de vorige reserve is uitgefTjt,
wordt een nieuwe wervingsreserve
aangelegd voor politieagenten. Karv
didaten moeten hoger sekundair onderwijs hebben gevolgd en vóór 27
maart hun kandidatuur stellen bij het
stadsbestuur.
• Van 27 maart tot 5 april wordt de
derde intemationale lielforthappening
voor gitaar georganiseerd. Die bestaat uit kursussen klassieke en flamencogitaar, een tentoonstelling over
,,De romantische gitaar en de hedendaagse txjuwers", lezingen, workshops en demonstraties van zowel
tmuwers als gitaarspelers. Ook natuurlijk een reeks hoogstaande koncerten en ais primeur voor ons land de
finale van een nationale gitaarwedstrijd voor de jeugd. Gedetailleerde
informatie bij de vzw Gitaarkrant, tel.
053/66.32.84.
• Op 28 maart organiseren de Aalstere Lionsklubs voor de derde maal een
klederophaling in groot-Aalst en de
gemeenten Lede, Erpe-Mere, Wieze,
Hekelgem, Haaltert en Kerksken. De
opbrengst gaat naar de door de klubs
gesteunde sociale werken in eigen
streek.
• In het VTI wordt vanaf volgend
schooljaar gestart met een graduaat
konfektie, uniek voor het technisch
hoger onderwijs van het korte type in
Vlaanderen. De optiemogelijkheden
zijn ontwerpen en styling, produktietechnieken, management.
• Volksvertegenwoordiger Jan Caudron interpelleerde de staatssekretaris voor Volksgezondheid over het
toedienen van natuurlijke hormonen

bij de vleesproduktie, waarbij wel de
tielangen van de producenten worden
gediend, maar niet die van de bevolking.
* Op 51-jarige leeftijd overleed in
Aalst burgemeester Raymond Uyttersprot. Hij was sinds 1965 burgemeester van Moorsel, na de samenvoeging
van gemeenten was hij 6 jaar fraktielekJer van de CVP-oppositie en na de
gemeenteraadsverkiezingen
van
1982 werd hij burgemeester van
groot-Aalst. Vanaf 1968 was hij ook
ononderbroken
provincieraadslid
voor de CVP. Hij werd door alle frakties zeer gewaardeerd om zijn werklust en zijn t>ereidhetd om ook naar de
stem van de oppositie te luisteren.
* In het kasteel Teriinden werd in
eerder bedrukte stemming — het
overiijden van de burgemeester was
nog heet-van-de-naald-nieuws — voor
de 25ste maal de Dirk Martensprijs
uitgereikt. Wegens zijn deelname aan
de TAK-betoging in Voeren was kamerlid Caudron verontschuldigd. Laureaat was de Kortrijkse dichter Luuk
Gruwez, met zijn bundel ,,De feestelijke veriiezer". Hij kreeg daarvoor
50.000 frank. Volgend jaar is de Dirk
Martensprijs voorbehouden aan proza.
* De week voordien werd ook al de
prijs van de Aalsterse persbond uitgereikt aan Willy Geldof, Guido Saey en
Annie De Gendt, stuwende krachten
achter het centrum Netwerk, dat nu al
vijf jaar een belangrijke rol speelt in
het Aalsterse socio-kulturele leven.
Het centrum is a-politiek en onafhankelijk van gelijk welke drukkingsgroep.
* Op vrijdag 10 april organiseert De
Vlaamsche Klup, in samenwerking
met de VU-Faluintjes in de zaal Breughel te Moorsel een avond met Johan
Verminnen en Tars Lootens. In voorverkoop worden kaarten verkocht togen 150 frank, de avond zelf kosten
ze 200 frank. Er is tweemaal een
optreden van een uur voorzien, met
aanvang om 20 uur.
vw

26 MAART 1987

I

19

MTi
Jaak Vandemeulebroucke:

„Het is vi]f voor twaalf
voor de Westhoek"
In deze zin vatte Jaak Vandemeulebroucke zifn konklusies
samen na het recente bezoek aan de Europese Kommissie van de
werkgroep Westhoekparlementairen.
Er was een tijdlang hoop geweest
dat uiteindelijk toch van uit de Europese steunfondsen een aanzienlijk
bedrag naar de Westhoek zou vloeien. Van in den beginne waren evenwel het Westhoekaktiekomitee en de
VU-parlementsleden bijzonder waakzaam gebleven, vooral toen bleek dat
o.a. enkele CVP-parlementsleden bij
een bezoek aan de Westhoek de
spontaan gegroeide akties wilden
doen ophouden door fenomenale t>edragen te vernoemen die aan de
Westhoek zouden toegekend worden... en waaromtrent het besluit
reeds zou gevallen zijn... Even natrekken bij de Europese Kommissie leerde ons toen dat deze parade van
CVP-zijde alleen t)edoeld was om precies de VU en het Westhoekaktiekomitee de wind uit de zeilen te nemen
en aldus terzelfdertijd de mensen uit
de Westhoek een rad voor de ogen te
draaien.

Geïntegreerd
aktieprogramma
Rond dit geïntegreerd aktieprogramma voor de Westhoek draait uiteindelijk de hele kwestie, een kwestie
van centen voor ditt noodgebied. De
diskussie is groot, vooral omdat de
onwetendheid In dit verband zo groot
IS. Hoofdoorzaak van de onwetendheid is uiteindelijk dat ook nu weer
blijkt dat Europa, de Europese Gemeenschap, het niveau waar de beslissing moet vallen, voor de meesten
ontzettend veraf ligt. Het Is in deze zin
dat VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke reeds van in den
beginne zijn verantwoordelijkheid opgenomen heeft en herhaaldelijk persoonlijk is gaan kontroleren hoe het
met al die cijfers en plannen rond de
Westhoek gesteld was.
Het was in eerste instantie bijonder
belangrijk om aan de mensen duidelijk te maken wat met dit ,.geïntegreerd aktieplan" bedoeld werd en
wat daarvan de mogelijkheden zijn.

Het gaat hier om een systeem opgezet door de Europese Kommissie om
vooral de drie, zogenéiamd ,,strukturele" Europese forxjsen te laten Sctmenwerken ten bate van een t>epaalde socio-ekonomische achterop geraakte regio zoals bijvoort>eekJ de
Westhoek.
Hier reeds ontstonden de eerste
misverstanden: moedwillig of niet
werd rondgestrooid dat het hele pakket voorstellen zoals in de voort)ereidende studie opgenomen integraal
zou gesubsidieerd worden door de
Europese Gemeenschcippen... Klinkt>are onzin, want deze getallen overtroffen elke verbeeWing en vooral veruit ook de mEiximale steunmogelijkheden die voor België in zijn geheel
gelden. Voor sommige politici waren
deze geruchten meteen weer voldoende stof om te laten horen:
„Waarom klagen jullie nog...", opnieuw in de eerste plaats gericht tot
Vandemeulebroucke en het aktieve
Westhoekaktiekomitee.

Wat kan Europa
Westhoek aanbieden?
Deze vraag is op dit ogenblik door
niemand met zekerheid te tieantwoorden, precies omdat de EG-kommissie
nog altijd in het stadium van de voorbereidende vergaden ngen in verband
met de tieslissing vertoeft.
Een tweede aspekt lijkt nu ook,
zoals Jeiak
Vandemeulebroucke
reeds vroeger herhaaldelijk betoogde, bijzonder t>elangrijk te worden, nl.
de samenwerking tussen de diverse
pxjiitieke krachten die het met de
Westhoek goed menen.
Het Westhoekaktiekomitee en de
VU-par1ementairen uit de streek, hadden gezamenlijk via het suksesrijke
Westhoektribunaal in oktober vorig
jaar te kennen gegeven datt andere
politieke krachten welkom waren indien ze in positieve zin wikten meewerken in het belang van de West-

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Openverklaring van een voltijdse betrekking van geneesheerspecialist in de dienst Urologie.
Vereiste voorwaarden:
1. De Belgische nationaliteit bezitten.
2. De burgerlijke en politieke rediten genieten.
3. Voldoen aan de niilitiewetten.
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 geneeskimde in België gemachtigd zijn.
8. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheerspecialist 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 verwdlen
(specialisatie, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist in de urologie^ tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning
bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
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 worden
uiterlijk op 21 april 1987 bij de voorzitter van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge

hoek. Jaak Vandemeulebroucke stelde het toen heel konkreet en kondigde aan de Westhoekpariementairen
van andere partijen te zullen vragen
samen rond de tafel te gaan zitten.
De Werkgroep Westhoekparlementairen werd opgericht met deelname
van alle parti^n, behalve de... CVP
Deze kon het blijkbaar aan Vandemeulebroucke en zijn medewerkers
uit het Aktiekomitee niet gunnen dat
zij er zouden in slagen echt alle krachten te mobiliseren.

Bezoek aan
de EG-kommissie
Een aanzienlijke vertegenwoordiging van de kabinetten van vooral
Pfeiffer en Varfis ontving de al even
uitgebreidde Westhoekdelegatie.
Van de diensten van beide EGkommissanssen kan niet gezegd worden dat ze verstoppertje spelen: ze
leerden ons duidelijk waar wat betreft
de EG de grenzen liggen. Van de 3,2
miljard voor de Westhoek is hoegenaamd geen sprake en het Is zelfs
niet eens zeker dat het uiteindelijk
goedgekeurde ,,geïntegreerde aktieplan" wel nog de naam ,,geïntegreerd" zal kunnen dragen. Het werd
immers tijdens het bezoek meteen
duidelijk dat vanwege het Europees
Sociaal Fonds en het Oriëntatie- en
Gareuitiefonds van de Landbouw wei-

nig of mets te verwachten is. De
voorgestelde projekten passen met in
dit kader
Uiteindelijk blijft het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling
over, dat echter beschikt over een
jaarlijks vastgelegd bedrag per lidstaat Daarboven kan men met gaan
Jaarlijks beschikt Belgiè aldus over
ongeveer 1 miljard bfr, waarvan een
500 miljoen voor Vlaanderen.
Informeel is nu echter reeds bekend dat Limburg het leeuwenaandeel hiervan voor de volgende jaren
zal krijgen en dat ook Turnhout van de
koek moet meedelen.
De rekening is vlug gemaakt . Wie
nog van miljardencijfers voor de
Westhoek durft spreken neemt een
loopje met de realiteit.

Wat nu?
De toestand is echter ook niet van
die aard om de armen te laten hangen. . Dat meent m elk geval het
Westhoekaktiekomitee dat onder de
leiding van zijn twee dynamische
koördinatoren voortploegt
Tijdens de volgende vergadenng
van het komitee wordt trouwens gestart met de voorbereiding van het
tweede Westhoektribunaal (27 sept.
1987). En zoals bij de eerste uitgave
aangekondigd zal men dit keer voor
diegenen die in gebreke blijven met
mals zijn. Ondertussen resten de politici In kwestie nog een goed half jaar
om er wel iets aan te doen...
Jaak Vandemeulebroucke en zijn
Westhoekploeg laten het m elk geval
ondertussen met aan hun hart komen... Wie echt met mee wil moet
maar achter blijven... De Westhoekkiezer kan dan oordelen!
G. Vanoverschelde

Feestelijke ontvangst
te Alveringem
Vrijdagavond, 6 maart, werd de ,,Butterblomme" het trefpunt
voor alle rechtgeaarde Vlamingen uit het kanton Veurne.
De Volksunieafdeling Alveringem slaagde er namelijk in om op
bewuste avond het kruim van Vlaams bewustzijn in het hart van de
Westhoek te mogen verwelkomen. Naast algemeen voorzitter
Jaak Gabriels, was ook nationaal ondervoorzitter en Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke te gast op het ledenfeest van
de VU-afdeling Alveringem.
Vooraf werden de prominenten
door het schepenkollege verwelkomd
op het gemeentehuis.
In zijn welkomstwoord benadrukte
de burgemeester het feit dat Alveringem, als vanouds gekende Vlaamsdenkende gemeenschap, bijzonder
vertieugd was over de belangstelling
die ze van de VU-top mocht genieten.

Innemend en kordaat
In Gasthof ,,De Drie Ridders" te
Gijverinkhove werden de hoge gasten
opgewacht door een bomvolle zaak
Volksunieleden en sympathisanten
uit Groot-Alveringem en door verschillende bestuursleden van andere afdelingen uit het kanton Veurne. Vreugde
en ontroering waren troef toen de
nationale voorzitter het woord nam en
op een innemende, maar tevens kordate wijze de aanwezigen wist te
boeien.

Na dit betoog werden aan de heer
Gabriels geschenken, in de vorm van
streekspecialiteiten,
aangeboden
door de plaatselijke VVV.
De Volksunieafdeling bedacht haar
voorman met een pentekening van de
hand van de plaatselijke kunstenaar
Stefaan Sampers. VU-afd. voorzitter
M Wackenier was de tolk van afdeling
wanneer hij alle steun beloofde om de
VU-idealen te verspreiden.
De avond te Gijverinkhove werd
tevens opgeluisterd door troubadour
Dis Bart uit Zevekote. Een man die de
aandacht van het publiek weet op te
eisen door zijn passende interpretatie
van oude volksliederen en zijn gevatte moppen, in een bijna Brugs dialekt.
Al bijeen, een bijzonder geslaagde
avond en voor de Westhoek zeker een
hart onder de riem

WEST-VL.
MAART
26 IZEGEM: Voordracht door Guy
Tegenbos (red. De Standaard) over
,,Nieuwe arbeidsverhoudingen". Om
20u in de Bar van het Muziekauditorium. Kruisstraat 15. Org.: VSVK.
28 KORTRIJK: Uiteenzetting over
,,Humor in de Kerk", door e h. Geldhof, pastoor van Meetkerke, om 20 u.
in West-Flandria, Gr. Gwijde van Namenstraat 7. Org.: FW-Kortrijk.
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 Burgemeester ten voordele van de andersvalieden. In feestzaal ,,De Reisduif" om
20U.30. Inkom 140 fr., W K 100 fr.
Kaarten te bekomen bij VU-bestuursleden Orkest: De Zeekanters.
28 WERVIK: VU-feest Wen^ik-Geluwe, restaurant ,,Oud Gemeentehuis",
Plaats Geluwe.
28 KÜURNE: Grote Honingkoekkaarting met tombola voor met-kaarters. In café De Cirkel, Harelbeeksestraat 40. Vanaf 17u. Ook op zondag
29/3 vanaf IOu.30 en vanaf 17u. Org.:
VU-Kuurne.
29 ASSEBROEK: Achtste Assebroekse Meersentocht. Om 13 uur:
vertrek 21-km tocht; om 15 uur: vertrek 7-km tocht. Aan het kerkplein van
Assebroek. Org. • vzw Trefpunt
APRIL
3 ADINKERKE: Een avondje Luisterkroeg in ,,Afspanning De Hoorn"
met Johan Vandentierghe. Toegangskaarten te bekomen bij ASLK-Oostduinkerke, Platenboekiek ,,Podium"Veurne, De Hoorn-Adinkerke en Radio Westpoint-Adinkerke Org.: ArrOVD.
4 BLANKENBERGE:
Filmavond
over de Ijzerbedevaart met als spreker Koen Baert. Om 20 u. in het
Brouwershof, Grote f\/larkt. Org.
Vlaams Kulturele Kring i.s.m. VOS,
VTB en DV-Blankenberge.
4 OUDENBURG: VU-ontmoetingsbal in feestzaal Jan Breydel, Roksem
vanaf 20u.30.
4 BLANKENBERGE:
Filmavond
over IJzerbedevaart en haar toren in
het Brouwershof, Grote l^arkt om
20u. Org.: VI. Kult. Kring Blankenberge i.s.m. VOS en VTB-VAB.
5 BRUGGE: Natuurwandeling met
gids in de bossen rond de Rivierbeek.
Samenkomst om 15u. aan restaurant
,,Ter Wulgen" langsheen de Kortrijkse steenweg aan de gemeentegrens
i/an Waardamme. Laarzen zijn noodzakelijk. Org.: VU-arr. Brugge.
6 KORTRIJK: „De toekomst van
Vlaanderen — Vlaanderen Morgen"
m.m.v. Hugo Schiltz en Michiel Vandekerckhove. Moderator: José De
Schaepmeester. In de kleine aula KULAK, E. Sabbelaan om 20u. Org.: VUKortrijk-Stad.
6 IZEGEM: Diavoorstelling deel 2,
over de Provence door René
Moeyaert. Om 20u. in 't Spiegelaerke.
Org.- FVV-lzegem,
7 BLANKENBERGE:
Dierenarts
Van Gompel over ,,De Huisdieren" in
Brouwershof om 20 u. Org.: Vlaams
Kulturele Kring.
10 IZEGEM: Tweede kaarting in het
Vlaams Huis. Org.: Kaartersklub
Vlaams Huis. Ook op 11 en 12 april.
12 IZEGEM: Wandeling in Esen,
0,1 v. Herman Vandamme Samenkomst aan het Vlaams Huis om
13u30 Org.: Wandelklub Vlaams
Huis

Arr. Kortrijk
naar Magdalena

Voorzitter Gabriels na het tekenen van het gouden boek

Bus 1 neemt de deelnemers op uit
de afdelingen: Menen-Lauwe, Wevelgem,
Bissegem, Marke, Kortrijk,
Kuurne, Harelbeke.
Bus 2 neemt de deelnemers op uit
de afdelingen. Kortrijk-Zuid, Zwevegem, Deerlijk, Anzegem, Waregem.
De opstapplaatsen worden tijdig
meegedeeld aan de afdelingen.
Prijs voor de autobussen: 200 fr.
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Kinrooi, waar de druiven
weer te groen zijn
Kinrooi is een landelijke en vrij uitgestrekte gemeente in het
uiterste noorden van Limburg, tussen het meer bekende Bree en
IVIaaseik. De Vlaamsgezinde traditie is er van oudsher een oersterk
gegeven.
Na de fusies werd Gaspard Coolen burgemeester van de nieuwe
gemeente. Einde 1982 en na 24 jaar burgemeesterschap gaf hij de
fakkel over aan provincieraadslid Theo Schoofs, tot dan eerste
schepen.
BIJ de gemeenteraadsverkiezingen
van 1982 verloor de GBK-lijst zi)n
nipte meerderheid met 1 zetel en
werd na langdunge onderhandelingen een monsterkoalitie gevormd met
de CVP De regeringsgeilheid van
deze CVP — onder aanvoering van
provincieraadsvoorzitter
Brouns
(What's m a name') — bleek evenwel
groter dan haar vakbekwaamheid
het vele werk was voor de GBK-ploeg,
en de stuurlui van de CVP stonden
aan wal Het leidde tot voorspelbare
spanningen in de koalitie en uiteindelijk tot de breuk in 1986 De GBK
vormde een nieuwe koalitie met de
OVP (SP-strekking) en sindsdien een
rustige en werkbare meerderheid De
CVP-schepenen bleven uiteraard aan
hun pree vasthouden Hun taken werden evenwel herverdeeld tussen de
nieuwe meerderheid, overigens met
instemming van de CVP

Spijt...
Ze kregen daar later wel spijt van
en gingen uithuilen bij hun (ex-'lpartijgenoot, de Limburgse goeverneur
Vandermeulen Als gevolg daarvan
zegde de goeverneur dan een eerder
toegezegd werkbezoek aan Kinrooi
af Officiële reden eerst de CVPschepenen hun taken teruggeven'
Merkwaardige kalender toch in
maart 1986 is er de koalitiewisseling
In apnl 1986 volgt de herverdeling van
taken tussen de schepenen In januari
1987 vraagt de goeverneur notabene
zelf om een werkbezoek af te leggen
In februari 1987 wordt datzelfde werkbezoek afgezegd, na een klaagbnef
van de lokale CVP, met provincieraadsvoorzitter Brouns Of hoe de
Limburgse goeverneur, kommissaris
van de koning, zich in Kinrooi maar al
te gretig mengt in de plaatselijke politiek, maar datzelfde met aandurft in
Voeren Luister naar mijn woorden
maar kijk met naar mijn daden
GBK en burgemeester Schoofs laten het met aan hun hart komen

LIMBURG
MAART
27 OVERPELT: Groot mijndebat
m m v Johan Sauwens, vakbondsafgevaardigden Zaal Palethe-Overpelt
Org VUJO-Overpelt-Neerpelt
27 BREE: VUJO-Bree organiseert
een ,,Milieutnbunaal" waarin de VUaktie , Waardevol water" centraal
staat In Auditorium P O B , Bree
Aanvang 20u 15
28 BILZEN: Groot VU-bal, Johan
Sauwens In zaal Hartenberg te Eigenbilzen Aanvang 20u Gastspreker IS Jaak Gabnels Org VU-GrootBilzen
28 KINROOI: 2e Bal VU-Kinrooi in
de Gemeentelijke Sporthal, Kinrooicentrum
APRIL
10 BREE: Jeb Geebelen leidt een
zangstond in de Cambnnus ter voorbereiding van het 50ste ANZ (3/5/87)
U kan terecht bij J Geussens
(46 17 76) voor toegangskaarten en
reservatie van een zitje in de bus
12 BREE: VU-bestuur Bree doet oproep tot massale deelname aan VUMeeting te Brussel Bij voldoende inschrijvingen wordt bus ingelegd Inschrijven bij
E
Essers (011/
47 12 35), Nadine Decock (46 10 05)
Tijdstip en plaats van vertrek wordt
t z t meegedeeld
13 MUNSTERBILZEN: Bestuursvergadenng VU-Munsterbilzen-Waltwilder om 20u in lokaal Bloemenhof
te >/lunster
26 MAART 1987

Met Bree en Jaak Gabriels als buur
en voorbeeld, werd vorig jaar het
eerste burgemeestersbal georganiseerd Ten voordele van de vijf lokale
fanfaren en een harmonie, waarvan er
uiteindelijk liefst vier afhaakten onder
druk van CVP en ACV Ze hebben er
spijt van gekregen Het eerste bal
werd meteen een voltreffer van formaat met ruim 1200 aanwezigen en
een opbrengst van 181 687 frank Dat
werd nu gedeeld onder twee in plaats
van zes
Dit jaar zijn de acht schutterijen uit
de fusiegemeente aan de beurt Ze

staan trouwens extra in de kijker bi)
gelegenheid van het Oud Limburgs
Schuttersfeest Een heel-Limburgs
kampioenschap voor liefst 146 schutterijen, dat vorig jaar gewonnen werd
door de nu organiserende Sint-Martinusschutterij uit Kinrooi zelf Reden te
over om 1987 uit te roepen tof het jaar
van de Kinrooise schutterijen, en het
burgemeestersbal voor hen te organiseren
Het tweede bal heeft plaats op zatrerdag 28 maart a s in de gemeentelijke sporthal m Kinrooi-centrum Wij
verwachten er zeer zeker de mandatarissen en bestuursleden uit NoordLimburg
Burgemeester
Theo
Schoofs en zijn ploeg verdienen deze
simpatiebetuiging vanwege de VU
zonder twijfel En de Kinrooise bevolking zal kunnen vaststellen hoe hun
burgemeester ook tot ver buiten Kinrooi wordt gewaardeerd U wordt verwacht '

ER ZIJN TWEE WINNAARS IN U.
op te wekken vooral het kijken en
ontdekken staan vooraan, maar ook
studie staan op het programma Het
leefmilieujaar heeft echter wel gezorgd voor enkele merkwaardige initiatieven

Schepen Jaak Cuppens over het EJL:

„Bestuur en iievoli(ing
moeten samenwericen"
„Een gemeente, hoe klein ook, speelt een doorslaggevende rol
in het milieubeleid". Aan het woord is VU-schepen van Leefmilieu
te Maaseik Jaak Cuppens. Jaak Cuppens is op dat vlak niet aan
een begin toe, maar slaagt er sinds jaren in zijn stad met de
deelgemeenten op leefmilieuvlak een voorname rol te laten spelen.
Nog enkele dagen resten ons van
de officiële start van hel Europees
Jaar van Leefmilieu (EJL) en Maaseik
wil met een goed gevuld aktieprogramma voor leefmilieu en monumenten- en landschapszorg van het EJL
een zinvol jaar maken.

Samenspel
Jaak Cuppens: ,,Het lokale bestuur wordt voor alle andere overheden of overheidsorganen gekonfron-

teerd met de problemen van leefmilieu op haar grondgebied Men zal
dan ook trachten er de nodige oplossingen voor te zoeken Dit vraagt
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echter wel een samenspel tussen bevolking en bestuur Het bestuur dat de
bevolking die het bestuur wijst op
mogelijke mistoestanden binnen de
gemeente "
Met een aantrekkelijk programma
probeert Jaak Cuppens, die een degelijke Leefmilieudienst heeft uitgebouwd, de belangstelling van de bevolking voor het plaatselijk leefmilieu
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Zangstonde
te Bree
Het zeer aktieve IJzerbedevaartkomitee van Bree is nu volop bezig met
het voorbereiden van het 50ste
Vlaams-Nationaal zangfeest op 3 mei
in Antwerpen
De kaartenverkoop loopt zéér vlot
en degene die nog een goede plaats
willen hebben dienen zo vlug mogelijk
kontakt op te nemen met Jaak Geussens, Thijsstr 5, Bree, tel 46 17 76
Ook voor affichen kan men daar terecht
Om dit zangfeest voor te bereiden
houden wij op vrijdag 10 april een
zangstonde in Café Cambnnus om
20u Hier worden onder de zéér kundige leiding van Jet Geebelen en het
orgel van Bert Smeets de liedjes aangeleerd die in massazang in Antwerpen gezongen worden
Ook dit jaar verwachten we weer
een reuzeopkomst voor dit minizangfeest Hartelijk welkom, een liedjesbundel wordt ter plaatse aangeboden

ZO€K€EC3€
D Jonge regent mechanica zoekt betrekking in de nijverheid, inlichtingen
Vic Anciaux, tel 519 83 46

Jaak Cuppens:,,Maandelijkse natuunvandelingen helpen meebouwen
aan de natuurbeleving van jond en
oud Voor de toeristen, maar ook voor
de plaatselijke bevolking, zullen er
tijdens de vakantiemaanden wekelijks
twee wandelingen doorgaan Door
tentoonstellingen zullen de problemen worden belicht maar ook akties
zullen met geschuwd worden, zelfs de
uitgave van publikaties en een rechtstreekse TV-uitzending op groot
scherm staan op het programma "
Dat Maaseik met problemen z't
weet zowat iedereen, men denke
maar aan de problemen van de ontgrindigen Ook dit milieuschennende
probleem wil schepen Cuppens onder
de veelzeggende titel,,Landschap op
Schandlap'" aanpakken
Tal van deze EJL-aktiviteiten kunnen mits aanpassing overgeplaatst
worden naar andere steden of gemeenten Wie meer nieuws wil leest
het kaderstukje of neemt kontakt op
met de Dienst Leefmilieu, St Lambertuskerkstraat 10 te 3670 Maaseik
(011/86 37 12)

Aantrekkell|l( programma
De sterkte van het EJL-programma
van Maaseik is zijn verscheidenheid
Hier een korte greep uit de grabbelton
G 29 maart (om 9u ) een natuurwandeling door de Tosch (Neeroeteren)
n 20 apnl in het Kultureel Centrum te
Maaseik publikatie van het boek
,,Stijl-vol Maaseik" (120 geïllustreerde biz over de monumenten van
Maaseik) Publikatie van de brochuremonumentenwandeling
,,Langs
Vlaamse wegen Maaseik" TV-uitzending over Maaseik op groot
scherm
n 3 mei Monumenten- en natuurwandeling ,,Maaseik en Uiterwaarden"

D Verder tentoonstellingen over de
rekreatie- en landbouwproblemen in
de Oetervallei, akties rond de klassenng van de Uiterwaarden te Heppeneert en de ontgnndmgsproblemen
onder de titel,,Landschap of Schandl a p ' " Opendeurdagen in het waterzuivenngsstation te Neeroeteren, de
gemeentelijke plantsoendienst, het
kontainerpark, de sanitaire stortplaats In de Week van ht Bos wordt
aandacht besteed aan de zure neerslag en worden massaal bomen geplant Er loopt een knotwilenaktie,
een informatiegesprek over de drijfmestproblematiek, een bebloemingswedstrijd, kunst & milieu, een Maasboek staat op stapel

STUDIE VAN DE NOTARIS RENE DE VLIEGER TE ICHTEGEM
OPENBARE VERKOPING IN EEN ZITDAG
OP DINSDAG 7 APRIL 1987
TE 14 u. 30 IN DE BURELEN VAN HET O.C.M.W.
TE BRUGGE, KARTUIZERINNENSTRAAT, 4
VAN
Stad TORHOUT - Oostendestraat
Een perceel bouwgrond
Groot volgens metmg 10 aren 60 centiaren, sectie A deel n° 814 F,
palende met 20 meter aan de Oostendestraat
Onmiddellijk vrij V K N° 553 1123
Verdere inlichtingen in het OCMW te Brugge — of ter studie

w^i
BRABANT
MAART
27 O.L.V.-TIELT: VU bal in TieltCity om 20u 30
27 GROOT-BIJGAARDEN: Arrondissementsraad in zaal Collegium te
Groot-Bijgaarden Inlichtingen bij Stephana Rummens
Vilvoordsestwg
23A 1850 Grimbergen
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
felkring Herent
28 STROMBEEK-BEVER: Lenteeetmaal in de ,.Singel" vanaf 17 uur
Ook op 29 maart van 11u 30 tot 15
uur Org VU-Groot-Grimberen
28 WEERDE: VU-bal met gemeenteraadsleden Lode Desaeger en Piet
Van Grunderbeek en OCMW-raadslid
Roland De Bakker In zaal Alcazar,
Damstraat 96 Aanvang 21 u Inkom
100 fr W K 80 fr Orkest „Roulette"
28 BIERBEEK: VUJO-fuif met Binger m het Kultureel Centrum De Borre
om 20u
29 WEZEMBEEK-OPPEM: Lenterestaurant vanaf 11 uur tot middernacht in zaal 't Veldeke, Marcelisstraat 20 te Wezembeek-Oppem
APRIL
2 ITTERBEEK: Eetfeest van VU-afdeling Itterbeek in de Parochiezaal
achter de kapel van Sint-Anna-Pede
Vanaf 18 u Ook op 5 april vanaf
11u30
3 KEERBERGEN: Kaas- en Wijn-

avond van VU-Keerbergen in zaal ,,'t
Kasteeltje" Haachtsebaan om 20u
3 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE: Gespreksavond met
Daniel Buyie over „De Lakeien van de
Wetstraat", Pallekeshof, Dorpsstraat
(nabij kerk) Leefdaal Aanvang 20u
Gratis toegang Org VU-Bertem
4 ETTERBEEK: Verschoven naar
10 en 11 april
4 KAMPENHOUT: Bal Volksunie
Groot-Kampenhout Deuren 20u30
Zaal , Fauna-Flora" te Berg
10 ETTERBEEK: Eetfestijn m de
Moriaan, Oudergemselaan 90 van 18
tot 22u Ook op zaterdag 11 april van
12 tot 22u Org VU-Etterbeek
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9 ton zwerfvuil te Anderlecht

Raadslid Ebraeit pakt
stortplaatsen aan
Tijdens de zitting van de Anderlechtse gemeenteraad van 18
december 1986 deed gemeenteraadslid Leo Ebraert een zeer
opgemerl<te interpellatie.
Deze was gebaseerd op vaststellingen die hij had gedaan op
woensdag 10 december, toen hij een bezoel< bracht aan Neerpede.

Werkaanbieding
De SOCIO kulturele raad van Laken werft een socio kulturele werker/
ster aan
Indiensttreding voorzien op 1 augustus 1987
Voorwaarden!
— burgerlijke en politieke rechten genieten
— voldaan hebben aan militaire verplichtingen en ten minste 21 jaar
oud zijn
— in het bezit zijn van een diploma van maatschappelijk assistent — bij
voorkeur speciahsatie kultureel werk - of van een daarme vergelijkbare
opleiding
— andere diploma's komen in aanmerking mits 5 jaar beroepservaring
in het socio kulturele werk
— vertrouwd zijn met de Brusselse situatie
— beschikbaar zijn voor avond- en week endwerk
Barema rang 245
Inschrijvingsformulieren kunnen voor 18 april bekomen worden op het
sekretariaat van de Socio-kulturele Raad Laken t a.v Kris Ribbens, Em
Bockstaellaan 107 te 1020 Brussel

Vooreerst behandelde hij het probleem van de gemeentelijke stortplaats op de hoek van de Schollestraat en de Kiekenstraat Men was er
juist bezig in het bijzijn van twee
politieagenten, een wagen met afval
van hout aan het storten Hij wees er
op dat wanneer de gemeente onder
politiebewaking vnj komt storten, dit
een grote aantrekkingskracht uitoefent, zodat inwoners en niet-inwoners
er alles heen brengen en het vuil zich
vlug ophoopt Er lagen autobanden
en er was zelfs een auto achtergelaten op de stortplaats
Vervolgens wees hij op de steeds
groter wordende sluikstorting ter
hoogte van de oude verlaten standplaats van een vervoerbedrijf in de
Neerpedestraat
Tenslotte had hij het ook over de
wateroverlast aan het begin van de
Schollestraat De aannemer zou na
de aanpassingswerken aan de qoude
Bracopslaan het nieuwe wegdek ver-

hoogd hebben en de rooster voor de
waterafvoer gesuppnmeerd hebben

Niet in de smaak
Leo Ebraert was ook met te spreken
over de vele putten in de straten en de
zeer slechte wegen
HIJ had het ook nog over het feit dat
sommige voetwegen ineens ophouden te bestaan, zonder onderzoek
zonder goedkeunng door de gemeenteraad, noch van de bestendige deputatie, waarbij hij expliciet verwees
naar voetweg nr 35
Deze interpellatie viel met in de
smaak van CVP-meerderheidsraadstid Jan Longin, kort daarop bijgesprongen door CVP-schepen Kamiel
Vandenbossche Hun argument was
dat Leo Ebraert de indruk wou wekken dat er overal in Neerpede vuilnisbelten en stortplaatsen zijni
PS-burgemeester D'Hoogh wees er
op dat het beëindigen van de werken
in het gedrang gekomen was bij gebrek aan kredieten De gemeentedienst had reeds 9 ton vuilnis opgeruimd maar tegen dat de vrachtwagen
van de verbrandsoven terug was, lag
er reeds opnieuw vuilnis

Aanbevolen huizen
E t n . BERT p v b a
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.:

02/582.13.12
02/582.04.10

Gezellig met zijn t w e ^ i oud worden zonder de d a g d a g ^ w e beslommermssefj,.jemidden^an groen en
in het rustoord
fale kamers zijn

Ouder dan 60 en het t ^ om alles
alleen te moeten doen?|%Ti dan bij
f e e n Vlaamse
ons woi
om rustig en
famili
zelfi

OEVRIESE

Verdeler
sbeek, Leuvenm, 016-

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

FERAUTO

Handelaars..

Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50

„zelfstandigen (enz.)
voor uw publicitaire boodschap in «WIJ» neem kontakt met

Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

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

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

Karel S E V E R S
(onze publiciteitsman)
02/219.49.30-

<T--\
JL-U

Onmiddellijk te bekonnen bi]

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

In niMtwcffc
Z O ' V E E L BETER
Mccctcrklccraiakar
»TEENHOUWEI««VE«T 12
ANTV«IWeN T.-^31.3§.M

GELD
FRANS VAN MOORTER
VIjfhuizen 6, Erpe

baron ruzcttriaan 78
8320 bruggr 4
^aan brugKC Oostkamp^
^ v 050 35 74 04
/

STUDIO
DANN

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraiktnstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK
Tel.: 014/21.12.07

DE PRIJSBREKER
van fiet goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236 45 31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

Tel. 426.19.39
KEUKENS-SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel 582 29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

FRANSSENS OPTIEK;
Silhouette
Marw/itz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel 03-321 08 96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235.64.75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabnkatie onnslagen - zakomslagen
migrostraat 128

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

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

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

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

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schavenj
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraal 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49
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ANTWERPEN
MAART
26 MOL: Opening boekenbeurs
Boeken van Vlaamse auteurs en specifieke Vlaams-nationale uitgaven
Met voordracht van de hr Vandaele
over de Vlaams-Nederlandse kulturele samenwerking, op 27/3 om 20u
Open op do-vr-ma van 18 tot 21 u ,
za-zo-di van 10 tot 20 u , woensdag
van 14 tot 20u Deze beurs loopt tot 1
apnl
26 EDEGEM; Kulturele avond met
dichter Bert Peleman In ,,Dne Eiken"
om 20u 30 Org Kulturele Kring Edegem
27 KONTICH:
VU-ledenvergadenng 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-centrum om 20u Inkom 50 fr Org
VUJO-WesterIo
27 RANST: Volkszangavond met
Gust Teugels en gemend koor Canta
Libre In feestzaal Centrum, Gasthuisstraat om 20u Org VU-Ranst
28 BERCHEM: FVV-Berchem gaat
naar Parijs op 28 en 29 maart 3 500
fr p p (alles inbegrepen, ook eventuele toegang tot musea) Inlichtingen bij
mevr Van Beeck-Van der Linden
(321 73 60) en mevr Verplancke
(449 93 79)
28 NIJLEN: Lekkere pannenkoken
vanaf 13u in lokaal Kempenland Tot
22u Org FVV-Nijlen
28 TURNHOUT:
VUJO-Turnhout
,,Brusselt" Om 15u Bezoek aan parlement o I V Jo Belmans 's Avonds
kroegentocht Vertrek autocar om
13u markt Turnhout, 13u30 martk
Geel en 13u40 Ring Westerio Inschrijven bij Joris Sels (014/58 20 89)
of Koen Geens (014/54 98 87)
28 O.L.V.-WAVER: Jaarlijks dansfeest in zaal Graaf d'Elissem, achter
de kerk te O L V -Waver Aanvang
20u 30 Org VU-Katelijne & Waver
28 KONTICH: Vullen papiercontainer vanaf lOu 's morgens bij Jan
Wambacq Ook op zondag 29 maart
kan eenieder nog steeds opgespaard
papier bij VU-Kontich komen afgeven
29 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN:
Voorjaarswandeling in het Mechels
Broek Samenkomst café BrughuisMuizenhoek (aan de brug over de
Dijle, even voorbij Muizen-dorp richting
Bonheiden-Rijmenam)
om
14u 30 De wandeling duurt tot ong
17u 15 Org vzw Uylenspiegel Hombeek-Leest-Heffen i s m VU-Mechelen-West Rubberen laarzen noodzakelijk
APRIL
2 WOMMELGEM: Jaarlijkse kaasen wijnavond in de gezellige taveerne
De Klauwaert vanaf 20u 15 Met video-montage (VNOS) over de bloemenstoet te Wommelgem en heropening VU-lokaal op 6 maart I I 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 TURNHOUT: De Schalmei om
20u30 Historicus Gui Van Gorp vertelt ons wie en wat er schuilgaat
achter onze Turnhoutse straat namen Org Vlaamse kring
3 BORGERHOUT: Ledenvergadenng in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34 Alfred Borms spreekt over
,,Wereldoorlog II en zijn gevolgen"
Iedereen welkom
4 EKEREN: Lentebal in zaal Leugenberg, Leugent)erg 143 Aanvang
20u30 Inkom 100 fr Org VU-Ekeren
4 RANST: Geleid bezoek aan het
Bormshuis, Volksstraat te Antwerpen
Samenkomst om 14u Kerk te Ranst
of 14u 30 aan het Bormshuis Inl VU
Ranst (485 55 67)
4 PUTTE: Breugelavond in zaal
,,Van der Borght", M Van der Borghtstraat, Putte-Grasheide Aanvang
19u 30 Deelname 300 fr, kinderen 12j 150fr Inschrijven bij de bestuursleden van VU-Putte-Beerzel-Grasheide-Peulis
4 MORTSEL:
Kwisavond
van
VUJO-Mortsel In het Gemeentelijk
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Onstpanningslokaal, Edegemsestraat
26, vlakbij H Kruiskerk Deelnameprijs 100 fr p p Inschrijven voor 22
maart bij Luk Van den Broek (03/
449 99 42)
9 KAPELLEN: „Vlaanderen en de
ziekteverzekenng" door E Van Langendonck in zaal ASLK, Vredestraat
12 Aanvang 20u Org FVV-Kapellen
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-kennismakingsavond met belegde broodjes en
drankgelegenheid om 20u in de Boskantien Wijngaard
10 KAPELLEN: Octopussy Party 2
in ,,Dennenburghoeve", Geelhanddreef 9 Aanvang 20u Inkom 80 fr,
w k 60 fr Org VUJO-Kapellen
12 TURNHOUT: Geleid bezoek aan
het Kaartenmuseum en het Begijnhofmuseum van Turnhout Om 14u Org
en ml Vlaamse Knng Turnhout
14 KALMTHOUT: Wandeling van
het ,,Jet Jorssenpad" Vertrek om
14u stipt aan het Statieplein, Heide
Org FVV-Kalmthout

19 KONTICH: Paasfeest voor de
kinderen om 14u in zaal D'Ekster,
Ooststatiestraat Paashaas, poppenkast, paaseieren rapen in schilderachtig dekor Inschrijven bij Erwin
Brentjens 457 72 40 Onkosten 50 fr
per kind Org Vlaamse Kring

ZO^K^RCJI
n Jonge logopediste uit Oudergem
zoekt een betrekking Inlichtingen
tel 02/672 38 74 na 18u of tijdens de
kantooruren tel 02/641 33 39 (Nikol)
D Bekwame kok zoekt dringend fulltime werk in groot-keuken, liefst regio
Limburg 2 jaar ervanng en afgestudeerde hotelschool
Tel
011/
72 21 87 (ts 14en 18 uur) of 72 61 21
('s avonds)
n 30j gehuwde vrouw zoekt een
nieuwe voltijdse job als arbeidster in
het Brussels of op de driehoek Brussel-Halle-Ninove, na het sluiten van
het bedrijf waar ze werkte Voor ml
zich wenden tot Senator-Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 02/
569 16 04
n 31j gehuwde tweetalige man met
rijbewijs B, zoekt een nieuw werk als
arbeider m het Brussels of HalleVilvoorde Is m het bezit van diploma
A3 draaier doch deed handwerk gedurende vele jaren Voor ml zich
wenden tot Senator-Burgemeester
Dr J Valkeniers, tel 569 16 04

Deze week
in Knack Magazine
Privé-TV
De kogel is door de kerk: binnenkort krijgt Vlaanderen commerciële televisie naast de BRT. Hoe zal
die privé-televisie georganizeerd worden? En wordt
de kijker er ook beter van? Knack enquêteerde bij
de betrokkenen en stelde een dossier samen over
hun inzichten en de wettelijke mogelijkheden.
De BBI onder vuur
Deze week verschijnt er een boek
van een fiskaal advizeur die vorig
jaar door toedoen van de BBI twee
maanden gevangen zat Een gesprek
met de auteur over zijn ervanng,
maar ook over de grens tussen be
lasting ontduiken en belasting ont
wijken Deze week in Knack
Kunst en toch leuk
David Byrne is vooral bekend als
zanger van de Amerikaanse popgroep Talking Heads Maar hij is
ook schrijver, filmregisseur, akteur,
komponist, videokunstenaar en fo
tograaf Een gesprek met de man die
avant-garde toegankelijk en leuk
maakt Deze week in Knack

De ramp en het plan
De eerste konklusie na de scheeps
ramp voor Zeebrugge was dat het
rampenplan goed had gewerkt
Maar wat bepaalt dat rampenplan
precies en hoe werd het uitgevoerd''
Het plan op de rooster, deze week
in Knack
Het Vlaanderen van morgen
Er wordt erg veel over Vlaanderen
en de toekomst van Vlaanderen nagedacht en gepubliceerd Binnenkort
verschijnt een boek, waarin een
bloemlezing uit die geschriften is opgenomen Drie weken lang publiceert Knack daar bekommentarieerde excerpten uit Deze week de groei
van de Vlaamse identiteit

'n Dringende aankoop ?
Met mijn lening
loopt alles op wieltjes.

Hoe moet het als u snel
met een pak geld op tafel
moet komen ? Voor een
nieuwe auto bijvoorbeeld.
Of voor een andere dure,
maar noodzakelijke investering. Een lening brengt
dan uitkomst. Maar niet
elke lening schikt u goed.
Want niet elke interest is
redelijk. En met elke voor-waarde is aannemelijk.
Dus kiest u het beste voor
een lening bij de ASLK. Bij
de ASLK leent u immers
op duidelijke condities.
Tegen een aantrekkelijk
lage interest. Laat uw
ASLK-agentschap u even
uw voordeel voorrekenen.
Dan loopt straks alles op
wieltjes.

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

tingen aangenomen heeft
mas
,,Bruxelles" plots met meer in het
zonnetje staan

SCHAAMLAP
Kijk eens hoe handig en schaamteloos sluw Franstalige Walen nu eigenlijk zijn
Ter gelegenheid van al dat zielig
vluchtelingen-vertoon op de ,,Aéroport de Bruxelles national" zoals zij
steevast (en schaamteloos) de
Vlaamse Luchthaven op Zaventem
noemen, gaan ze plotseling hun vest
omdraaien en spreken alleen nog
maar van de ,,Aéro-port de Zaventem" en „Meisbroek"
Nu dit gedoe om en rond dat zielig
hoopje mensheid vervelde, beschamende en zelfs internationale afme-

Nu zijn ,,Zaventem" en ,,Meisbroek" goed genoeg om als schaamlap te dienen, kwesti dus van het o zo
geliefde ,,Bruxelles" met door de
modder te moeten sleuren en dan
nog wel de wereld rond'
,,Zaventem ' wie heeft daar nu
reeds van gehoord, het ligt ten andere in Vlaanderen!
Zelfs de Vlaamse zo goed als leeg
geplunderde OCMW's moeten op bevel de ingevoerde ellende opvangen
en verwerken
het door Belgique
vetgemeste Wallonië kan niks doen.

lepel & vork...

Het St Annaplan werd bijgestuurd
De nieuwe minister Duquesne beloofde van 1,5 miljard te bezuinigen,
dat dit schooljaar 1986-1987 nog Iedereen die iets van onderwijs afweet
weet dat dit onmogelijk is de centen
werden reeds lang opgebruikt want
het schooljaar is bijna ten einde En
nu komt het de andere miljarden zullen in de verre toekomst bespaard
worden' Dus de Walen moesten
Damseaux inleveren maar de centen
in totaal 4 5 miljard zijn ook gaan
vliegen I
De Vlaamse ministers hebben
dit goedgekeurd en laten weer eens
toe dat Vlaanderen bedot wordt i
Het onderwijs moet dnngend naar
de gemeenschappn toe Vlaamse
centen in Vlaamse handen' Hoelang
gaat het dwergpartijtje PSC dit nog
verhinderen met de instemming van
PVV en CVP?

redaktiekomitee

en laat edelmoedig deze taak over
aan de Nederlandstalige Belgen
Vlaanderen moet dus weer opdraaien, met zijn faam en zijn geld
Q.V.D., Kraainem

DE LAT GELIJK?
Damseaux weg, de centen ooki De
franstalige minister van Onderwijs
werd de laan uitgestuurd Officieel
luidt het omdat hij de bespanngen in
het franstalig onderwijs zoals voorzien in het St Annaplan met tenvolle
heeft doorgevoerd Minister Coens
deed dit wel met als gevolg meer
dan 3000-voltijdse banen werden ingeleverd door de Vlamingen

ylhdijkaas

Affligem

IJzerbedevaartkomltee,
gewest Maaseik

„DIE STEM"
De beslissing die het IJzerbedevaartkomltee ,unaniem" genomen
heeft om het Wilhelmus en De stem
van Suid-Afrika met meer te herkennen als nationale hymnen is voor mij
onaanvaardbaar
Wat in God's naam heeft het zingen van ,,De stem van Suid-Afrika" te
maken met het regime aldaar' Het
behoort ook met tot de taak van het
IJzerbedevaartkomltee om politieke
standpunten in te nemen tegenoverd
een vreemde staat

tjes" zoals lezer M A uit O L V Waver (,,Wij" 5 3 87) laat verstaan
Of wil het IJzerbedevaartkomltee m
1988 misschien de Brabanponne op
het programma zetten' Dan is de
kous helemaal af
L.V., Merchtem

GROENE „WIJ"
Van harte gelukgewenst om de speciale milieu-bijlage in ,,WIJ"i
Toch vinden wij het jammer dat de
bevuiling door de landbouw en, gelijklopend hiermee de alternatieve landen tuinbouw hierbij nauwelijks tot met
aan bod kwamen
Het probleem is echter veel omvattender In de maart-uitgave, maar ook
nog in de volgende uitgaven van ons
tijdschrift De Lelie" pleiten wij voor
een globale aanpak van dit voor onze
gemeenschap wel uitzonderlijk probleem
Alle partijen moeten hienn betrokken worden om samen te komen tot
een voor iedere strekking aanvaardbare oplossing
Het IS duidelijk dat hiermee geen
politieke ,,partijen" bedoeld worden
Rik Dedapper, Geel
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Het Wilhelmus en De Stem van
Suid-Afnka moeten in ere hersteld
worden Het zijn geen ,,muffe geur-

n

P V B A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42
Wymenier 4a

f^U*-lu \

^^*^ SINT-MARTENS-BODEGEM

S. M. B.

Tel. 582.10.93

H
ELLINCKA

Overname — huur —
verhuur van cafe s
V^i) bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

RESTAURANT

TZestatitant

„ "^zMassattbatcf

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

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel 217 9153
Waar Vlamingen
t h u i s zijn
m 't hartje v a n B r u s s e l
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen. Markt 17-011/43 20 51
BrusseMuitb 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, Tervuurseve8t60-016/22 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 Dortmunder Ttiier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten

Het ^alinö^uijö

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LASAT — Tel. 521.14.40

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

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

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Nationaal T a p k a m p i o e n

Taverne Pallieter
Bosstraat 96
1742 Sint-Katarina-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi's — Panr>ekoeken
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag
• ssloten

tboerenhof

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

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

ANTWERPIA
' ^

.

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— b a n k e t z a l e n tot 3 0 0 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05-65.89.40

G r o o t h a n d e l nnelk — k a a s —
boter — e i e r e n — slagroonn

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT
Alle dagen opgen vanaf 11 u
Donderdag gesloten
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28

VANIVIEULDER
Callenberg 10
Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02/376.96.74
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„Ons doel moet hereniging
met Nederland zijn..."
GENT — ,,Het uiteindelijk doel van de Vlaamse beweging dient de hereniging met Nederland te zijn. De opeenvolgende stappen die hiertoe moeten gezet worden zijn: (1) zo groot mogelijke autonomie voor Vlaanderen binnen de
Belgische staat (dus liever konfederatie dan federatie), (2) de onafhankelijke
Vlaamse staat, en de verdwijning van België, (3) de hereniging met Nederland
waarbij de Europese kulturele en sociale kontekst voor de nodige stimulansen
zal zorgen."
Deze uitspraak komt niet van ergens een obskuur-marginale groepering,
maar van een hoogleraar in de elektronika, Herman Pauwels.
ERMAN PAUWELS (49
jaar) studeerde voor burgerlijk ingenieur elektronika, ging daarop enkele jaren
naar de Verenigde Staten en
werd nadien hoogleraar aan het
Laboratorium voor elektronika en
meettechniek van de RUG. Zijn
specialiteit is de fysische elektronika, en meer in het biezonder de
studie van de elektronische komponenten.
Na een toespraak van VUvoorzitter Jaalc Gabriels te Gent
schreef hij een merkwaardige
tekst onder de titel ,,Vlaanderen
In Nederland". Meteen de aanleiding voor een vlot gesprek in het
sobere buro van professor Pauwels langsheen de Sint-Pietersnieuwstraat. Aan de muur hangt
een stofferig bord met daarop de
meest onbegrijpelijke wiskundige
formules.
Een fysikus die zich bekommert om de toekomst van Vlaanderen in de wereld.

Niks origineels
WIJ: Het uiteindelijlce doel
van de Vlaamse Beweging
dient, volgens U, de hereniging
van Vlaanderen met Nederland
te zijn. Hoe komt U tot dit inzicht?
H. Pauwels: ,,lk kwam reeds
tijdens mijn jeugd in kontakt met
het Vlaams-nationale ideeëngoed. Sindsdien is mijn enige liefhebberij inzake politiek de
Vlaams-Waalse verhouding binnen België.
Bij de argumenten van de unitaristen werd ik steeds getroffen
door de bewering als zouden wij
moeten oppassen om te verschrompelen
tot een klein
groepje tegenover de grote wereld. Dat je dus relatief groot
moet zijn, indien je als land wil
meetellen. Daarop zijn reeds antwoorden gevolgd, maar niet altijd
erg overtuigend.
Op een bepaald ogenblik heb
ook ik mij echt over deze kwestie
gebogen en vroeg ik mij af waarmee wij hier eigenlijk bezig zijn.
Waarom is er in België een probleem ? Eenvoudigweg omdat
België een artificiële konstruktie
is. Wij, Vlamingen, horen op een
natuurlijke manier thuis bij Nederland. Ik meen dat deze gedachte ons naar een oplossing
kan leiden.
De televisie-reeks van Maurice
De Wilde heeft voor mij een rol
gespeeld. Uit de vele gesprekken
26 MAART 1987

propageren dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden van België.
Niet om van Vlaanderen een klein
mini-staatje te maken, maar omdat
de onderhandelingen met Nederland beter zullen kunnen worden
gevoerd dan vanuit een Belgische
situatie."

Idee lanceren
WIJ: Om te trouwen moet je
met zijn tweeën zijn. De liefde
van Nederland voor Vlaanderen
lijkt niet erg groot te zijn...

met deze oude nationalisten
leerde ik dat deze mannen eigenlijk de dingen eksakt formuleerden, zeer helder en doordacht.
Zij stelden toen reeds wat ook ik
nu propageer. In feite zeg ik dus
niks origineels, maar herneem ik
slechts iets wat ooit een belangrijk aktiepunt was van en voor de
Vlaamse Beweging. Maar nu
kompleet verdwenen is.
Ik heb dus als liefhebber de bedoeling deze gedachte opnieuw
te lanceren. Goed bewust van het
feit dat ik mij misschien vergis. Ik
meen echter over voldoende argumenten te beschikken om te
beweren dat dit de natuurlijke
richting is waarin wij moeten
gaan."

Strategie uitwerken
WIJ: U zegt dat zo'n hereniging met Nederland in drie
stappen kan verlopen. De
eerste stap daarbij is de grootst
mogelijke
autonomie
voor
Vlaanderen.
We zijn echter al geruime tifd
bezig met zetten van die eerste
stap, en dat gaat al zeer moeilijk. Loopt U bijgevolg niet het
gevaar versleten te worden
voor een romantikus of een
utopist?
H. Pauwels: „Ik meen dat U
een onderscheid moet maken
tussen romantiek en de korte of
lange termijn. Het is niet omdat
men een idee lanceert, waarvan
men zich bewust is dat het vermoedelijk nog een lange tijd kan
duren vooraleer daartoe te komen, dat dit idee als romantisch
mag afgedaan worden.
De evolutie van één en ander
gaat inderdaad stukken trager
dan soms in politieke slogans
wordt beweerd. Zo wordt er nu
vanuit allerlei richtingen gezegd
dat wij in een federale staat wonen, alhoewel men heel goed
weet dat dit niet zo is. Amper
10% van het rijksbudget is toegewezen aan de gemeenschappen
en daarenboven zijn er sterke
krachten bezig om zelfs deze
schamele aanzet tegen te werken. Het establishment verzet
zich tegen elke verandering, omdat dit een verschuiving van de
machtsverhoudingen
betekent.
Bijgevolg is het opzij zetten van
dit establishment een kwestie
van lange duur.
Er is een tweede aspekt. Door
het groeien van de Europese gedachte meen ik dat de hereniging
van Vlaanderen met Nederland

ten deze integratie bijgevolg niet
zo noodzakelijk
Let wel, ik pleit niet voor een revolutionaire aanpak. Ik pleit
slechts voor het lanceren van een
idee. Ik wacht dus af welke
respons daarop zal volgen. Als
deze nihil is, goed, dan laten wij
het daarbij. Maar iedereen herinnert zich toch nog dat, toen Frans
Vander Eist afkwam met zijn voorstellen voor federalisme, men hem
beschouwde als staatsgevaarlijk.
En als een absolute utopist! Nu
heeft iedereen dat idee overgenomen, weliswaar niet in de praktijk
maar wel in teorie. Als het idee
waardevol is, dan zal het aanhangers winnen."

Taal is
hanteerbare
realiteit
WIJ: U baseert zich voor uw
visie niet op historische gronden, maar U kiest voor de taal
als bindmiddel.
H. Pauwels: „Hef kan inderdaad verbazing wekken dat ik mij
als wetenschapper uit de eksakte
richting met zo'n problemen bezighou.
Ik interesseer mij daaraan als
burger, niet als wetenschapsmens. Maar de manier waarop ik
denk is natuurlijk onvermijdelijk
bepaald door mijn beroep. Ik zoek
naar begrippen die zeer duidelijk,
zéér hanteerbaar en een realiteit
zijn. Het hoofdmotief om met Nederland samen te gaan is volgens
mij de taal. Allerlei andere begrippen — zoals bv. de volksverwantschap — zijn voor mij veel moeilijker vatbaar. Net zoals voor velen
van mijn kollega's. De taal daarentegen is een biezonder toepasbaar begrip, waarover geen diskussie bestaat. Het lijkt veeleer op
een wetenschappelijk begrip.

Ik ken weinig van geschiedenis.
Maar wanneer ik vaststel dat een
bepaalde groep mensen dezelfde
taal spreken, dan kan dit slechts
betekenen dat deze groep een
zeer lange gezamenlijke geschiedenis heeft gekend. Waarbij de
realiteit hen bij elkaar heeft gebracht. Het feit dat mensen dezelfde taal spreken kan slechts
erop wijzen dat die mensen geduProf. Herman Pauwels: „Er moeteen verband bestaan tussen een taal- rende lange tijd met elkaar hebben
gebied en een staatsgebied. (...) Ik streef niet naar iets kleins. Ik streef omgegaan.
naar de verdwijning van iets zinloos (België) en de opbouw van iets
Ik stel deze feiten en ben tot
groots (Vlaanderen in Nederland, Nederland in Europa)."
mijn konklusie gekomen."
minder irrealistisch wordt dan
vroeger, zeg maar het vooroorlogse België. Toen sprak men van
een revolutie, een staat die zich
ontbindt, een volk dat zich aansluit
bij een ander, desnoods mef de
wapens, enzomeer. Nu is er echter een beweging naar Europese
integratie en men zou de evolutie
van Vlaanderen naar Nederland
kunnen situeren in het kader van
die Europese integratie. Waardoor
deze gedachte niet langer een
19de eeuwse onrealistische beschouwing is, maar een stap in de
Europese eenmaking.
Tenslotte meen ik dat wij binnen
de Vlaamse Beweging zeer duidelijk nood aan een strategie hebben. Indien wij zouden kunnen akkoord raken omtrent ditprojekt op
langere termijn, dan kunnen wij nu
voorpolitieke beslissingen komen
te staan waarbij wij ons moeten afvragen of deze gunstig of ongunstig zijn, met zicht op het uiteindelijke doel. Als we dus overeenstemming bereiken over een
strategie, dan volgen daaruit een
reeks taktische beslissingen die
voor de korte termijn belangrijk
zijn.
Zo denk ik dat wij moeten gaan

H. Pauwels: „Indien ik een Nederlander zou zijn met staatsverantwoordelijkheid, dan zou ik ook
over deze mogelijkheid zwijgen.
Omdat dit een rechtstreekse inmenging zou t)etekenen in de binnenlandse aangelegenheden van
een andere staat. Precies ook
daarom moeten Vlaanderen eerst
onafhankelijk van België komen.
Opdat wij een open en vrij gesprek
met Nederland zouden kunnen
voeren.
Anderzijds merk ik ook weinig
liefde van de Vlaming voorde Nederlander. De uitzonderingen niet
te na gesproken, die behoren tot
een kleine intelleictuele elite. Of die
kleine intellektuele elite binnen
Vlaanderen groter is dan de kleine
intellektuele elite binnen Nederland, weet ik niet.
Voorts is daar het feit dat het
voordeel van deze operatie voor
Vlaanderen groter zou zijn dan
voor Nederland. Nederland is op
vandaag met zijn 11 miljoen inwoners, al een min of meer redelijke
staat. Het verschil, bij hereniging
tussen 11 miljoen en 17 miljoen is
geringer dan tussen 6 miljoen en
17 miljoen. De Nederlanders ach-

Wetenschappelijke
formulering
WIJ: Hoe reageren uw kollega's uit de eksakte wetenschappen op uw voorstellen
over deze staatkundige problemen?
H. Pauwels: „Zijkunnen welde
argumenten die ik gebruik bijtreden. Maar hun eerste reaktie is gewoonlijk: „Kijk man, dit heeft niets
met uw vak te maken. Blijf daar bijgevolg van tussenuit."
Een tweede reaktie is deze die
gelijk staat met het antwoord van
Jan Modaal:,, Uw plan is vaag en
onbereikbaar ver". Wat niet wegneemt dat de formulering die ik gebruik dezelfde is als deze die ik gebruik in andere disciplines."
(pvdd)
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