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Het CVP-bezoek
Hel bezoek van een afvaardiging CVP-parlementsleden aan
Wilfried Martens, met het verzoek dat de eerste-minister de behandeling van het abortus-voorstel Lallemand-Herman Michielsen in de Senaatskommissie zou doen stopzetten, is een gevaarlijke bedoening geweest.
Het houdt geen rekening met de door de CVP goedgekeurde regeringsverklaring die luidde dat het aan het parlement toekomt,
een eventuele wijziging van de artikelen 348 tot 353 van het
strafwetboek door te voeren en dit met eerbiediging van de gewetensvrijheid. Het is de taak van een eerste-minister, de hand
te houden aan zijn regeringsverklaring. Een beroep op Wilfried
Martens om de regeringsverklaring opzij te leggen is dan ook
hoogst bevreemdend.
De regeringsverklaring komt er in de grond op neer, dat de regering in het abortusdebat onkwetsbaar blijft. Door de zaak te
verwijzen naar het parlement en de gewetensvrijheid, blijft de
regering buiten schot bij eender welke parlementaire beslissing.
Het bezoek van de CVP-afvaardiging, gevoegd bij de dreiging
dat haar senatoren geen begroting van liberale ministers meer
zullen goedkeuren als de Senaatskommissie het PS-PVVabortusvoorstel goedkeurt, gooit het dossier toch op de regeringstafel.
De CVP-stap is om een andere reden ronduit gevaarlijk. Het is
onzindelijk, de uitvoerende macht te verzoeken het werk van de
wetgevende macht te blokkeren. Dit is in strijd met de meest elementaire beginselen van de parlementaire demokratie. Zopas is
de volmachtenperiode van de regering verstreken. Heel wat
kommentatoren hebben daar beschouwingen aan geknoopt over
de kans van het parlement om zich waar te maken en te herwaarderen. Op hetzelfde ogenblik verzoekt de grootste koalitiepartij de eerste-minister, de normale parlementaire gang van zaken te blokkeren!
Dat PVV en CVP sinds geruime tijd als porseleinen honden
naast mekaar zitten, is een publiek geheim. Het betrekken van
het abortusdebat bij het partijpolitiek en elektoraal gehakketak
verwijdert ons echter mijlen van het groot debat over de eerbied
voor het leven.
Wat ons bovenop ergert, is de wijze waarop de CVP de Volksunie in de zaak betrekt. In een eerste faze heette het bij monde
van Swaelen, dat de VU inwendig verdeeld is over het abortusvraagstuk. In een tweede faze, nadat de CVP zich door haar onbekookte stap in het isolement had gewerkt, kreeg de Volksunie
een ongevraagd pluimpje. De Vlaams-nationalisten waren plots
niet meer zoals gebruikelijk in het CVP-jargon, de aanhangwagen van de socialisten. Ze werden aangediend als een alibi voor
de CVP.
Noch de verklaringen over de verdeeldheid van de Volksunie
noch die over een VU-CVP-bondgenootschap zijn juist. Juist is,
dat de Volksunie het wetsvoorstel Lallemand-Herman Michielsen niet zal goedkeuren. Dit voorstel dreigt in de praktijk neer
te komen op abortus op aanvraag gedurende de eerste vijftien
weken van de zwangerschap.
Binnen de Volksunie is het abortusvraagstuk het voorwerp geweest van grondige, ernstige besprekingen tussen gelovigen en
vrijzinnigen, tussen mannen en vrouwen in de kommissie „etische problemen". Dit heeft reeds meer dan een jaar geleden geleid tot het opstellen en bekendmaken van een standpunt, waarachter de partij eendrachtig staat. Het bevestigt dat er van bij
de bevruchtig beschermwaardig leven is. De Volksunie is nochtans van oordeel dat de huidige strafwet dient gewijzigd te worden. De strafbaarheid van abortus moet in principe blijven
bestaan doch ze moet wegvallen bij aanvaarde noodsituatie.
In een geest van diepe eerbied voor het ongeboren leven, en
van menselijk meeleven met de vrouw of het gezin in een wezenlijke en erkende noodsituatie, wenst de Volksunie bij te dragen
tot een waardige en menswaardige parlementaire behandeling
van het abortusdossier.
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OW pakt uit met knap plan

En de uitvoering?
Vorige week pakte het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen (OW) uit met een zeer goed
uitgebalanceerd en hanteerbaar plan om de uiteindelijk onafwendbare staatsomvorming te bespoedigen en tot een goed einde te brengen.
Alle belangrijke Vlaamse partijen toonden zich
verheugd...
^
ET IS de grote verdienste
van het O W om uitgerekend op dit moment een
plan voor de ètaatshervorming op
korte en halfiShge termijn te publiceren Al veel te lang werd het
debat o v ^ d e omvorming van
België in een Unie van tw/ee autonome deelstaten vermeden of gebagatelliseerd, onder het m M ^
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middellijk kan en moet gebeuren,
opdat het straks mogelijk zou zijn
om tot een goede regeling te komen Vooral de voorbereiding tot
herziening van de grondwet
dringt Een (schoonheids-'')foutje
hjkt ons tjgl feit dat bij de prioriteiten, die onmiddellijk kunnen gerealizeerd worden, met de opheffing van hef parlementaire dubvan het noodzakelijk te V O M H P belmandaat staat aangestipt Dit
sociaal-ekonomisch
herstelbe- IS nochtans oorzaak van veel hyleid
pokrisie en kan bij gewone dubbele meerderheid in het ParleHet OVV-voor§tel — dat in zeer ment geregeld worden
grote mate gelijkloopt met J f l | É ^
Volksunie-programma en b i j ^ B ^ Ook het hoofdstuk over het
,ontwikkelen van een regeling
volg meteen de volle steun van
het VU-bestuur kreeg — valt uit- voor de behandeling van zekere
een m dne luiken een globaal en persoonsgebonden materies in
duidelijk master-plan, een direkt een autonoom Vlaanderen" is
te verwezenlijken urgentiepro- erg behartenswaardig Het O W
gramma en het geven van een legt er terecht de nadruk op dat
antwoord op de vraag hoe het ,,het Vlaanderen van morgen een
Vlaanderen is dat tolerant moet
zelfstandig(er) Vlaanderen er
zijn", waar diverse groepen, minmoet uitzien
derheden en individuen de kans
In het urgentie-luik wordt keu- krijgen op een volwaardige wijze
rig op een rijtje gezet wat nu on- deel uit te maken van een mo-

derne samenleving
kramptheid dus

Geen ver-

De reaktie van de vier belangrijke Vlaamse partijen op dit
OW-plan stemt hoopvol Allen
verklaarden dat dit een bruikbaar
ontwerp was voor overleg en strategie Ervaringen uit het verleden
wettigen nochtans onze vrees dat
de traditionele partijen na het a|3plaus voor dit dokument weer zullen over gaan tot de ,,orde van de
dag", en alles zullen laten zoals
het was
Het O W mag het met laten bij
deze fraaie publikatie De Vlaamse verenigingen hebben eveneens de taak in de politieke praktijk te kontroleren of er werk
wordt gemaakt van de uitvoering
van deze toegejuichte voorstellen Mogen wij bijgevolg verwachten dat ZIJ als „geweten"
zullen fungeren, en desnoods
zullen sanktioneren''
(pvdd)

„ver-Dallas-ing"...
Daartegen moeten wij
onze kuituur beschermen,
meent beroepsakteur Mandus de Vos, vooral bekend
van „De Kollega's" en „Het
Pleintje".
Ons vraaggesprek leest U
op biz. 20.

Wi\
reeds dat de regering de kwestie Voeren ten gronde zou oplossen Niets is
minder waar Gans de huidige regering en dan vooral CVP en PVV gedragen zich als vazallen van PSC en
PRL dat IS zonneklaar

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

De CVP-ers Broers en gouwheer
Vandermeulen spelen dit spelletje
mee Vlamingen worden zonder genade geschopt en neergeknuppeld
op bevel van Happart onder de voogdij van de minister van Binnenlandse
Zaken, ook een waal Dat is België
1987 en de rechtstaat i Slechts één
moment van Vlaamse fierheid vanwege de Vlaamse meerderheid in dit
land, zowel wat nationale regering als
de Vlaamse deelregering betreft, en
het probleem Happart was reeds lang
opgelost' Wat zijn wij een mak volk,
met leiders die alleen macht willen
om de macht I Er is maar één oplossing radikaal zelfbestuur — Vlaanderen één, Vlaanderen eerst'
W.R., Neeroeteren

Zuid-Afrika en de Zuid-Afnkaners
zijn met zo slechts als velen misschien denken en zoals het uitgebazuind wordt in de media de radio en
de TV De waarheid is heel anders
De oude Romeinen zouden — zo voel
ik — het onbegrip over Zuid-Afrika en
de onkunde wat daarmee gepaard
gaat ,,lgnorantia crassa" noemen
onwetendheid in de hoogste graad
A.F.Dellaert, O.P.,
Pretoria (RSA)

MORGEN?
Willen WIJ nu eens met langer zeuren over het al dan met zingen van
,,Die S t e m " In Zuid-Afrika ligt daar
toch niemand wakker van Laten wij
liever onze krachten en hersens (')
bundelen om te verzinnen hoe het onafhankelijke Vlaanderen van morgen
en zal uitzien Want daar hebben
blijkbaar nog maar weinigen aan gedacht'
P.L., Hofstade

„DIE S T E M "
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EEN AVONDJE TV
Zondagavond 22 maart, op TV die
arrogante harlekijn van Voeren gezien naast hem de puppet on a string
Antoinette, dan een horde gehelmde
woestelingen en, als klapstuk die
grapjas die nu al zes regeringen lang
aan het zoeken is naar de vi^apens
Het verbaast me dat voornoemde
harlekijn nog altijd met in de bak zit,
op TV zagen we dat degenen die tegen de onwettelijkheid betoogden,
meer dan hardhandig neergeknuppeld v\/erden door geüniformeerde
bloedhonden
Puppet Antoinette legt figuurlijk
noch letterlijk enig gewicht m de
schaal Die was beter thuisgebleven

Dat zou ook veiliger voor haar geweest zijn Als ze nu eens per ongeluk verkeerd zou gereden zijn en in
Bilzen de weg had moeten vragen
zou ze het nooit hebben kunnen uitleggen, dat arme ding
En dan die sinistere kwajongen die
indertijd om pang-pangs kwam kwekken opdat Vlaanderen eindelijk zou
kunnen krijgen waar het recht op had
en die ons komt vertellen dat er naar
wettelijke middelen gezocht moet
worden om in België onze rechten te
vrijwaren
Voor mij staat het na die uitzending
vast ik steun nog alleen diegenen
die eerlijk en ondubbelzinnig het belang van ons eigen volk en onze
grond verdedigen En als die harle-

kijn ergens burgemeester wil worden
kan hij best zijn kandidatuur indienen
m Luik
De makkelijkste Retour è Liège die
men zich inbeelden kan
C. Peeters, W o l u w e
(Ingekort)

NOG MAAR EENS VOEREN
30 september 1986 Met de uitspraak van de Raad van State zouden alle problemen met Happart opgelost zijn en zou dit stuk onbenul
moeten afhaken De realiteit is radikaal anders Happart heeft op vrijdag,
20 maart '87 voor de zevende keer de
eed afgelegd Eerste minister Martens beloofde maanden geleden

In een brief in , , W I J " van 5 maart
'87 getiteld ,,Die S t e m " van de hand
van M A , O L V -Waver heb ik voor
het eerst met grote spijt en teleurstelling gehoord dat ,,Die Stem van Suid
Afrika" niet meer zal gezongen worden op de IJzerbedevaart Dit vind ik
tragisch en ook ironisch omdat juist in
de jongste jaren de Z A Regering bezig IS de ,,Apartheid" af te bouwen
De Z A Regering heeft zich verbonden ,,tot die uitskakelmg van enige
disknmmasie op grond van kleur, ras,
kulturele affiliasie of geloof" (Verkiesmgsmanifes, 1987)
Ook heeft ze beloofd de zwarten
hun volle rechten te geven tot op het
hoogste niveau zonder dat de ene
groep de andere overheerst Bij de
verkiezingen van 6 mei a s vraagt de
regering weer een mandaat om de
hervorming door te zetten
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lepel & vork...

Abciijkaas

Affligem

Stationsstraat 42

Wymenier 4a

{ drhf-In 1

^^'*^ SINT-MARTENS-BODEGEM

S.M.B.

T e l . 582.10.93

H

H

SIEBHANDELW

ÊLUNCKA
Overname — huur —
verhuur van café s
Wi| bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wi|nkeu7e

RESTAURANT

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

TZasti
Nieuwelaan 47

Anontiofhamo

1860 Meise - 02/269 70 45

Apentiethapje
Huisgemaakte ganzelever
Sorbet
Asperges
Vis-sortiment
Fruittulpje
Menu 4 diensten
800 fr p p

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
T e l . 014-54.40.07

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat

WILFRIED BLANCOUAERT
G r o t e K o u t e r 47
Uitbergen

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 091-67.57.12

Tel 217 91 53
Waar

Vlamingen

thuis zijn
i n 't h a r t j e v a n

Brussel

Banl<etbal<keri|

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Koffiebranderij

Benngen, Markt 17-011/43 20 51
Brussel (uitb Jaak Vervaet) Nieuwbrugstr 28
Hulste Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde • 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munderThiervan tvat. Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten

E m i e l WittPfiannstraat 3 6 , 1 0 3 0 B r u s s e l
02-734 56 09 - 460 48 87
J o r i s Van d e n Driessche
zaakvoerder

BROOD — BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER

LASAT ~ Tel. 521.14.40
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

Oude Brugstraat 16, 9328 S c h o o n a a r d e . T e l . 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Nationaal Tapkampioen

Taverne Pallieter
Bosstraat 96
1742 Sint-Katanna-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi's — Pannekoeken
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag
- jsloten
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Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

De familiezaak met traditie

tboerenhof

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

^ ^ .0 jor
1

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

ANTWERPIA
* ^

.

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533;

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymontj
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 0 1 1 / 6 5 . 7 3 . 0 5 - 6 5 . 8 9 . 4 0
Groothandel melk — kaas —
boter — eieren — slagroom

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

VANMEUkDER
Callenberg 10
Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02/376.96.74

M^
Tindemans
vernedert
Deprez

Brochure...
In ,,Radikaal" — het halfmaandelijks blaadje van de CVP-jongeren, dat als gratis bijlage verstuurd wordt met ,,ZEG" — werd
een brief afgedrukt van de Belgische minister van buitenlandse
betrekkingen Leo Tindemans,
gericht aan alle ambassades, beroepskonsulaten en vaste afvaardiging van België bij de internationale organismen.
Onderwerp van deze brief is de
brochure „Vlaanderen", die enige tijd geleden werd uitgegeven
door de Vlaamse gemeenschapsminister belast met de eksterne
betrekkingen, Paul Deprez. Tindemans' sekretaris-generaal F.
Roelants schrijft letterlijk: „Ik
verzoek U en uw medewerkers
deze brochure niet te verspreiden
tot nader bericht van mijnentwege." Ook wenst hij te weten hoeveel eksemplaren men ontvangen
heeft en in welke taal zij gesteld
zijn.
Zelfs de redaktle van dit CVPiongerenblaadje geeft een duidelijke kommentaar: ,,Of hoe de
staatshervorming in ons land au
sérieux wordt genomen..."

Schiltz
wil uitleg

.Vlaanderen

het verzenden van de nota-Tindemans, en of de instruktie in deze
nota vervat al dan niet ingetrokken werd.
Het antwoord op deze vragen
zal misschien opheldering brengen. Maar dit zoveelste incident
bewijst echter nog maar eens dat
de belangrijke CVP-bonzen (en
vooral Tindemans) de schuchtere
aanzet tot regionalizering blijven
dwarsbomen.
Het was immers ook Tindemans die tijdens de eerste Vlaamse regering ('81-'85) steeds weer
probeerde Schiltz een hak te zetten, wanneer deze laatste er terecht voor ijverde om Vlaanderen
in de wereld meer erkenbaar en
herkenbaar te maken. De konflikten tussen de Belgiche Tindemans en de Vlaamse Schiltz liepen herhaaldelijk heel hoog op.
Aan Deprez heeft Tindemans
echter een makkelijke prooi. Binnen de CVP behoort Deprez tot
de minst invloedrijke en bovendien is deze Kortrijkse politikus zo
onbenullig dat hij het nooit zal
aandurven tegen Tindemans in te
gaan.
Vlaanderen is er nog maar
eens de dupe van.

Burgemeesters
Het dekreet Coveliers-Suykerbuyk, dat de voordracht van burgemeesters in Vlaanderen toevertrouwt aan de Vlaamse regering,
kan straks zijn eerste toepassing
kennen.
In Tongeren dient een nieuwe
burgemeester benoemd te worden, in opvolging van Jean Ferir.
Konform dit dekreet droeg de
Vlaamse regering, na het gebruikelijke onderzoek, Roger Jorissen voor. De Belgische minister
van binnenlandse zaken, José
Michel, moet nu een definitieve
beslissing nemen.
Deze voordracht van Jorissen
is merkwaardig, omdat er nog een
andere voordracht van een kandidaat-burgemeester ligt te wachten op een beslissing. Kort na de

• Naar aanleiding van de Voerwandeling schreef U een reeics
merl<waardige brieven aan diverse gezaghebbers. Aan Kamervoorzitter Jean Defraigne
stelde U een vraag omtrent de
parlementaire
onschendbaarheid en het verschil in toepassing ai naargelang de persoon?

„Ik probeerde op zondag 22
maart inderdaad een wandeling
tot aan het gemeentehuis van
Voeren te maken, maar werd
daarbij herhaaldelijk gehinderd
door de Belgische rijkswacht die
mij dit wou verbieden, soms zelfs
onder bedreiging van de wapenstok. Volgens de verschillende
bevelvoerende officieren van de
rijkswacht zou er een samenscholingsverbod hebben bestaan, en
werden zij opgevorderd door een
inwoner van de gemeente Voeren, die zich ten onrechte burgemeester van deze gemeente
noemt.
Toen ik er uiteindelijk toch m
slaagde het gemeentehuis te bereiken, bemerkte ik tot mijn grote
verbazing dat deze inwoner zich
in dit gemeentehuis bevond, vergezeld van een aantal aanhangers,
waaronder
Antoinette
Spaak. Zij was blijkbaar onder de
bescherming van haar parlementaire onschendbaarheid ongehinderd de Vlaamse gemeente Voeren binnengetreden!
Ik wil dus weten van Kamervoorzitter Defraigne of hij een dergelijke diskriminatie tussen leden
van het Parlement als verenigbaar beschouwt met de basisprincipes van de rechtsstaat."

• Ook Krijgsauditeur Van Gerven ontving een brief?
,,Ja. Van hem wil ik opheldering krijgen omtrent de juridische
grondslag van het rijkswachtoptreden. Zoals gezegd hebben de
bevelvoerende officieren mij verteld dat zij opgevorderd werden
door een zekere José Happart,
wonende in Voeren.
De Raad van State, het hoogste
administratief rechtskollege van
dit land, besliste nochtans op 30
september van vorig jaar dat deze
man niet over de vereiste kwaliteiten beschikt om burgemeester te
zijn van Voeren. Waarop zijn benoeming dan ook werd vernietigd.
De rijkswacht heeft bijgevolg ten
onrechte gevolg gegeven aan de
opvordering van een kennelijk onbevoegd persoon.
Bovendien traden sommige
rijkswachters biezonder brutaal
op en hadden zij er plezier in
slagen toe te brengen op de
meest kwetsbare delen van het
lichaam, vaak zonder enige aanleiding. Tegen deze enkelingen
moet m.i. een onderzoek worden
ingesteld."
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publikatie van het dekreet Coveliers-Suykerbuyk in het Belgisch
Staatsblad, werd de kandidatuur
van VU-raadslid Jean Duijssens
voor de vakante burgemeesterssjerp van Voeren volledig reglementair ingediend. De Vlaamse
regering blijft echter talmen met
haar beslissing terzake.

do van de rijkswacht in verwarring
brengt en zodoende de rechstreekse oorzaak is van een onwettig optreden van de rijkswacht.
De processen-vert>aal die toen
opgesteld werd door de rijkswacht zijn dan ook liehept met
een nietigheki, aangezien ze allen gebaseerd zijn op een verkeerde tieoordeüng van de juridische situatie van ttet rijkswactttkommando."
• Denkt U enige respons te zullen ontvangen op al deze opmerkingen?
,,lk kijk inderdaad met spartning uit naar de neaktie van deze
verantwoordelijken. Ook indien zij
mijn analyse niet trijtreden, tien ik
benieuwd op welke juridische tiasis zij hun eventueel af¥iajk&ide
mening zullen tiaseren."

• Blijft tenslotte de voordracht
van raadslid Jean Duijssens...
,,ln dit vert)and schreef ik een
brief aan de Vlaamse ganeenschapsminister van tünnenlandse
aangelegenheden, waarin'Ahem
naar een reden vraag voor het feit
dat Duijssens' beixiemirtg nog
• Aan de prokureur van Tonge- steeds niet aan het staaèhoofd
ren vraagt U eveneens uitleg? werd voorgesteld.
,,lk weet dat een nogal eigenHet door Pede tjevolen onderaardige regeling in het Belgisch zoek door de provirtdegoeverstrafrecht de kwasie straffeloos- neur en de prokureur mo^ toch,
heid van franstalige inwoners van na zes weken, afgestoten zijn?
Voeren garandeert, maar tot na- De benoeming van een burgeder order behoort Voeren nog meester is trouwens een dringensteeds tot het Vlaamse arrondis- de noodzaak. Zoniet kunnen we
sement Tongeren.
het in de toekomst nog eens tteleBijgevolg dient de prokureur ven dat inworiers van Voeren,
van dit arrondissement op te tre- gebruik makend van het vakant
den tegen een burger die zich zijn van het ambt van burgemeesonrechtmatig het ambt van burge- ter, zich onrechtmatig dit ambt
meester toeeigent, het komman- toeèigenen."

""NIEUli^

Feiten en ciifers

Naam
Adres

Kamerfraktie-leider Hugo Coveliers

AilElklCEM
/ r l C P l 9 E I H IN

Hugo Schiltz, VU-fraktieleider
in de Vlaamse Raad en ex-gemeenschapsminister, laat het
echter niet daarbij. Onmiddellijk
richtte hij een dringende mondelinge vraag aan Deprez, waarin
Schiltz aan de minister vraagt of
hij voorafgaandelijk of nadien op
officiële wijze ingelicht werd over

O m zin en o n z i n v a n
m e k a a r te s c h e i d e n
heeft d e Volksunie een
uitvoerig steenkooldossier s a m e n g e steld. Feiten en cijfers.
V r a a g dit schriftelijk :
met o n d e r s t a a n d e
i
b o n : Volksunie,
i
B a r r i k a d e n p l e i n 12
J
te Brussel of t e l e f o nisch 02/2194930.

\UF^^^

van raadsleden, niet opnieuw
aangeduid als burgervader. De
toenmalige goeverneur opteerde
op dat ogenblik voor een lid van
de oppositie, IVIondelaers.

Snelle jongen

De Limburgse goeverneur Vandermeuien heeft in zijn advies
gezegd dat Duijssens wel butgemeester mag worden, maar dat
hij dit moeilijk kan omdat hij niet
gesteund wordt door de meerderheid van de Voerense raadsleden Dit laatste is inderdaad doorgaans het geval, maar is niet
noodzakelijk Bovendien is er de
dwingende noodzaak om spoedig
een burgervader aan te stellen in
dit bekende Vlaamse dorp.

Vrijdagnacht kon men tussen
Ternat en Laken over StrombeekBever getuige zijn van een helse
achtervolging van een dure Bf^/IW
door een snelle wagen van de
rijkswachtpatrouille. De bestuurder van de BMW, die tegen een
snelheid van meer dan 200 km
per uur over de weg raasde, stopte plots voor het hekken van het
koninklijk paleis.

Vandermeulen zou trouwens
beter moeten weten. Zijn vader
werd vóór de oorlog als uittredend
burgemeester en nochtans voorgedragen door een meerderheid

Toen bleek dat de snelheidsduivel Laurens Van Saksen-Coburg heette en de zoon is van de
broer van Boudewijn de Koning.
De rijkswacht boog hoofs het
hoofd voor zoveel titels, en liet

Laurens de Prins ongemoekj.
Het normale tarief tiij dergelijke
overtredingen is de onmiddelüjke
intrekking van het rijt)ewijs en
doorgaans wordt de ttestuurder
ook tijdelijk opgepakt. Waarna
een fikse boete volgt, die heel
hoog kan opkjpen.
Dit is dus niet gebeurd, altioewel de grondwet stelt dat alle
Belgen gelijk zijn voor de wet.
Gelukkig heeft deze sneiheklsduivei-van-koninkiijke-t)k)ede in
zijn woeste bui geen ongeval veroorzaakt en niemand verwond.
We vragen ons rKx:htans af wat er
zou gebeurd zijn indien dit wel
was gebeurd. Óf erger nog, indien hij gedronken zou hetiben...
Of moeten we daarvoor te raden
gaan bij prins Alexander, die in
het verleden meer dan eens in
een ongeval betrokken was?
Hoedanook zou er een sanktie
moeten volgen, al was het maar
het verplicht aanbrengen van de
affiche ,,Snel rijen is zo dom als
snel vrijen" in de slaapkamer van
de edelman.

Laurens
rijdt snel
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„Zo zegt de CVP sedert 1973 dat
om abortus te voorkomen o.m. een
ruime voortichting over voorbetioedsmiddelen nodig is. In de
praMijk kwam daar weinig of niets
van terecht omdat dit strijdig was
met
de
kristen-demokratische
schroom ter zake. Maar wanneer
zich nu een ziekte manifesteert die
hoofdzakelijk via seksueel kontakt
wordt overgedragen gooit men
elke terughoudendheid overboord
en verschoont een CVP-minister
zich door te zeggen dat men zijn eigen morele beginselen niet mag
opdringen aan de anderen, een argument dat diezelfde partij verwerpt inzake atmrtus. Vreemd."
(Hugo de Ridder in „De Standaard",
30 maart 1987.)

Wapengate...
De principiële beslissing tot
oprichting van een parlementaire
onderzoel<skommissie mag dan
al genomen zijn, de eigenlijke
start van de werkzaamheden
heeft nog niet plaats gegrepen.
Wij hebben het nare gevoel dat
men het dossier steeds opnieuw
voor zich uitschuift.
Zo liet Kamervoorzitter Defraigne het desbetreffende punt
van de agenda van de ekstra Kamerzitting afvoeren. Dit betekent
dat de echte oprichting ten
vroegste kan gebeuren in de loop
van vorige week. Ook in de Senaat komt er niet veel schot in de
zaak en lijkt de wapen-lobby met
sukses allerlei vertragingsmaneuvers uit te voeren.
Ondertussen blijft de wapenhandel vanuit België naar landenin-konflikt, via allerlei omwegen,
toch maar ongestoord doorgaan.
In de Brusselse krant „Le Soir"

pakte specialist Jean-Paul Collette zaterdag nog maar eens uit
met een reeks nieuwe onthullingen.

...zonder einde
Zo zijn er de verklaringen tijdens het proces tegen een wapenhandelaar in het Amerikaanse Connecticut. Uit dit vooronderzoek blijkt dat er tijdens het
voorbije jaar onderdelen van
Hawk-raketten via Zaventem
naar Iran werden vervoerd. Verder zijn er een aantal ontwikkelingen in Zweden die de BelgischZweedse ,,samenwerking" bij de
produktie en levering van wapens
en munitie aan Iran bevestigen.
Ook raakte bekend dat er begin
deze maand een cargo boordevol
munitie vanuit Zeebrugge naar
Cherbourg voer, daar nog een
ekstra-lading meenam om uiteindelijk in het Golfgebied te arriveren, terwijl in 1986 een twaalftal
schepen vanuit Antwerpen naar
Bandar Abass voeren zonder precieze gegevens mee te delen. En
tot voorlopig slot blijkt er ook gefoefeld te zijn met een reeks
vluchten naar de Kanarische Eilanden.
De leden van de nog op te richten parlementaire onderzoekskommissies zullen, indien zij tenminste hun taak ernstig opvatten,
hun handen meer dan vol
hebben.

Onwettelijk
De advokaat-generaal bij het
Hof van Kassatie heeft vrijdag in
een uitvoerig pleidooi zowel de
Belgische staat als Happart een
dikke buis bezorgd.

Partijvoorzitter Jaak Gabriels, sekretaris Paul van Grambergen, senator Rik Vandekerckhove en kamerlid Willy Desaeyere stapten donderdag mee op in de mijnwerkersbetoging door Brussel. Waarmee de VU
als enige belangrijke Vlaamse partij haar sympatie voor de terechte strijd van de kompels nogmaals wou
beklemtonen.
Ondertussen zijn de vakbondsleidingen (ook de socialistische!) er ogenschijnlijk in geslaagd het grootste
verzet te breken. U kunt niettemin nog steeds storten op het VU-fonds ter ondersteuning van de mijnwerkers en hun gezinnen: rekeningnummer 435-0271521-01, Volksunie vzw, Barrikadenplein 12, 1.000 Brussel, met vermelding „In naam van de mijnen".
Kort na het arrest van de Raad
van State spanden zowel de Belgische Staat — toen nog in de
persoon van minister van binnenlandse zaken Nothomb als Happart een proces in bij het Hof van
Kassatie tegen dit arrest. Zij beweerden dat de Raad van State
haar boekje te buiten was gegaan en geen vonnis kon vellen
over de benoeming van Happart
tot burgemeester van Voeren.

De nieuwe tolgrens
j B LLE water loopt naar de
^ ^ zee, zegt de wijze
^ ^
volksmond. Het tegenovergestelde is evenzeer waar.
Alle water komt van de zee.
Van de watercyclus mag worden verondersteld, dat hij algemeen bekend is. Zonneenergie doet zeewater verdampen. De van minuskule waterdeeltjes zwangere wolken drijven rond de aardbol. Tot het
ogenblik dat ze, door afkoeling
of botsend op een natuurtijke
hindernis, het in suspensie gehouden water laten kondenseren in druppels. Die vallen, gehoorzamend aan de universele
wetten van de zwaartekracht,
aardewaarts. Op en onder de
bodem verenigen zij zich tot
oppervlaktewaters of ondergrondse réservoirs die een
breedvertakt
systeem
van
bronnen, beken, stromen en rivieren spijzen. Derwijze dat het
water weer naar de zee
stroomt.
Water wordt, van bij de
schepping, verbruikt door alles
wat op aarde leeft. Het woord
„verbruikt" Is in feite onnauwkeurig. Het water bijvoorbeeld
dat de mens tot zich neemt,
wordt door hemzelf op natuurlijke wijze terug afgescheiden.
Bij zijn dood bevat deze mens
weliswaar nog een behoorlijke
hoeveelheid water. De post-
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mortale processen zorgen er
voor, dat ook deze hoeveelheid
terug in de grote cyclus terecht
komt. Hoe verbazingwekkend
ook op het eerste gezicht, het
is een feit dat het waterverbruik
de globale hoeveelheid water
niet doet afnemen. Vanuit het
heelal gezien lijkt de aarde een
blauwe bol. Deze kleur wordt
veroorzaakt door het feit dat
driekwart van de oppervlakte
van de planeet uit water
bestaat. Deze immense hoeveelheid is op ieder ogenblik
ter beschikking van de watercyclus. Een soort perpetuum
mobile.
Waterkracht wordt door de
mens sinds onheuglijke tijden
gebruikt. Ten bewijze waarvan
ontelbare ruïnes van watermolens de loop van beken en rivieren verfraaien.
Logisch redenerend is het
Waalse Gewest tot de bevin-

ding gekomen dat, daar waar
de waterkracht volstaat om een
molenrad aan te drijven, zij zeker bij machte moet wezen om
de bel van de kassa te doen rinkelen. Dientengevolge heeft
het Waalse Gewest een kassa
aangesloten op de eeuwige
kringloop. De waterkracht, gekombineerd met het feit dat zij
gevoed wordt door een perpetuum mobile, zal voortaan aangewend worden om Wallonië
op te stuwen in de vaart der
vpikeren.
De onovertroffen Moniteur
Beige — Belgisch Staatsblad
van vorig weekend heeft ons
geleerd, dat Vlaanderen voortaan 3 fr. belasting moet betalen per kubieke meter drinkwater die Wallonië uit de eeuwige
cyclus tapt te onzen behoeve.
Het in zwang komen van dit
sisteem heeft alvast een merkwaardig staatkundig gevolg:
de 'taalgrens — zoals bekend
bestaande sinds het Kolenwoud — Is einde maart 1987 tevens tolgrens geworden.
De tol geldt alleen het drinkwater. Bleekwater, loodwater,
zwavelwater en kwikwater worden onbezwaard vanuit Wallonië vla Dender, Zenne en Maas
aan Vlaanderen verder geleverd.
Een
Invoertaks
daarop
heffen ?

Nu krijgen zij lik op stuk, vermits de advokaat-generaal oordeelt dat het Nothomb-Happartverzoek totaal ongegrond is. Iedereen verwacht nu dat het Hof
van Kassatie op 10 april dit advies zal bijtreden.
Dit zal dan de zoveelste bevestiging worden van de uitspraak van de Raad van State.
Wie echter meent dat Happart
daardoor niet langer de skepter
zal zwaaien in Voeren, vergist
zich. Zolang de regering en meer
speciaal de CVP- en PWministers niet definitief een einde
maken aan de dolgedraaide Voerense karroussel, blijft de onwettelijkheid in dit stukje Vlaanderen
voortduren.

Grote mond
Zondag zaten de jonge CVPers bijeen in een Limburgs familiepark. De voorzitter van deze
vereniging, Jaak Lambrecht,
voelde zich geroepen om enkele
woorden te spreken tot de aanwezigen.
In zijn redevoering viel hij andermaal uit tegen VU-voorzitter
Jaak Gabriels, die hij beschuldigde van „prietpraat" te verkopen over de Kempische Steenkoolmijnen. Over Voeren zei hij
dat zijn groep geen vertragingsmaneuvers meer zal aanvaarden.
Het is niet de eerste keer dat
Lambrecht soortgelijke uitspraken doet. Toen hij enkele maanden geleden ook al de VUvoorzitter van „prietpraat" betichtte, daagde Jaak Gabriels
hem uit tot een publiek debat. De
hoofdredaktie van „Gazet van
Antwerpen" bood toen zelfs aan
dit gesprek te organiseren en te
modereren. Lambrecht trok evenwel zijn staart in en bedankte
voor zo'n konfrontatie. Wat niet
bepaald moedig was.
Over Voeren had Lambrecht
beter gezwegen. Al jarenlang
zeggen tal van CVP-verantwoordelijken dat Happart definitief
moet en zal afgezet en dat de
karroussel moet en zal gestopt
worden.
Het wordt tijd dat Lambrecht

iets anders gaat vertellen, wil hij
niet voor altijd beladen worden
met het odium van de man met
het groot bakkes, maar zonder
durf. Misschien kan hij zijn publiek op een volgende bijeenkomst onderhouden over Aids en
de goddeloosheid ?

Oudste
Donderdag overleed Edward
Clauw in de gezegende leeftijd
van bijna 103 jaar. Met hem sterft
één van de pioniers van de Frontbeweging en het was ook Clauw
die als voorzitter van de Vlaamse
Oudstrijders voorstelde om de IJzertoren te bouwen.
Sinds 1924 maakte hij deel uit
van het IJzerbedevaartkomitee,
waarvan hij sinds jaren het
oudste lid was. Met Clauw verdwijnt een edelmoedige en stille
werker van en voor Vlaanderen.
Aan zijn familieleden biedt ook de
redaktie van dit weekblad haar
blijken van deelneming aan.
De uitvaartplechtigheid is voorzien nu zaterdag 4 april om 10.30
uur in de dekanale St.-Niklaaskerk te Diksmuide.

Goed nieuws
Ook deze week vielen er enkele hoopvolle gebeurtenissen te
noteren.
In de drie oostelijke mijnzetels
zou men zich nu toch niet zo
makkelijk neerleggen bij het diktaat
van
regeringsmanager
Gheysellnck en zelfs zonder de
steun van de kleurvakbonden willen zij hun verzet verderzetten.
Reden te meer om het VUsteunfonds „In naam van de mijnen" te helpen spijzen.
Nicole Van Goethem ontving
dinsdag in Los Angeles voor haar
tekenfilm ,,Een Griekse tragedie" een Oscar, waarmee zij de
eerste is die aldus de hoogste filmonderscheiding naar ons land
brengt.
En in Brugge slaagde Chris
Van de Voorde erin het wereldrekord frietjes bakken op haar
naam te brengen.

Wh
Het VEV-technologiekongres

„De konkurrentie gaat
onverdroten verder"
Het Vlaams Ekonomisch Verbond hield op 26 maart te Gent een technologiekongres waarbij in vijf kommissies werd gediskussieerd over produktvernieuwing,
kwaliteitsbeleid, Europese programma's, procesvernieuwing en marketing. Het
kongres was duidelijk bedoeld als een aanloop naar de derde uitgave van de
beurs Flanders' Technology.

ET VEV stond reeds aan de
wieg van de DIRVbeweging en heeft intern
een aantal technologiegroepen
opgericht waarbinnen ondernemingen door samenwerking binnen bepaalde specialisaties tot
een betere uitgangspositie trachten te komen. En dit op de binnenen buitenlandse markt.

top te blijven zaJ men op alle niveaus de moderne technologie
moeten gebruiken, moeien integreren. "

Doorgaan!

Alhoewel op het kongres zeer
behartenswaardige woorden werden gesproken tilijft er een gevoel
van onvoldaanheid, vraagtekens
dus. De kritische noot, de vraagstelling naar de toekomstige evolutie en de rol en de funktie van de
arbeid, van de mens ontbrak.

H

Alhoewel de DIRV-akties enige
weerklank hebben gekend in de
voorbije jaren is het VEV de mening toegedaan dat de noodzaak
om sneller in te spelen op de industriële vernieuwing nog te weinig wordt onderkend door zowel
de ondernemingen, het onderwijs
als door de bevolking. VEVvoorzitter Walter Vanden Avenne
waarschuwde dan ook te Gent:
„We mogen stellen dat we goed
op weg zijn, maar dat betekent
niet dat we er al zijn. We moeten
dus verder gaan."
Door andere sprekers werd er
op gewezen dat niet alle heil kan
en mag verwacht worden van specifieke hoog-technologische bedrijven maar dat de bestaande en
ook de traditionele bedrijfssektoren door toepassing van de
nieuwe technologieën hun rentabiliteit en dus hun konkurrentiepositie kunnen en moeten verbeteren. Hierbij moet men er zich van
bewust zijn dat de internationale
konkurrentie niet stil zit en zich in
versneld tempo klaar stoomt
waarbij om elk marktaandeel en
elk marktsegment slag wordt geleverd. Vanden Avenne hierover:
„Ons doel blijft: het bevorderen
van de Vlaamse bedrijven — en
de technologie is daar instrumenteel bij."
Zoals het ondernemers past
werd sterk de nadruk gelegd op
de konkurrentiekracht van de bedrijven. Hierbij werd het onderscheid gemaakt tussen twee grote
scholen. De produktsschool met
als basisgedachte dat men zich
kan onttrekken aan internationale
vergelijking inzake prijzen door
een uniek produkt te leveren en
de prijzenschool waarbij men
vooropstelt dat de technolgietransfert zo snel verloopt dat op
termijn enkel de prijs als vergelijkingspunt overblijft. De VEVvoorzitter hield een sterk pleidooi
voor een nieuw koncept: de kwaliteitskonkurrentie, hij stelde het als
volgt: „De opdracht van de onderneming is een juiste defenitie van
het koncept kwaliteit van zijn
markt te kunnen geven om zich
voor het leveren van die kwaliteit
te kunnen organiseren..." en verder „om konkurrentieel aan de

Vraagtekens
blijven

De vraag naar de oorzaak van
het uitblijven van de bedrijfsinvesteringen in funktie van het

nieuw beschikbaar kapitaal werd
niet onderzocht.
Misschien kan het VEV deze
thema's toch eens overwegen
voor een volgend kongres. Flanders' Technology en de DIRV blijven belangrijke gebeurtenissen
die zeker de moeite waard zijn en
verder promotie en steun verdienen. Het blijven echter promotieen sensibiliseringsaktiviteiten. Uiteindelijk kan men deze promotie
slechts blijven verkopen aan de
bevolking wanneer ze ook gepaard gaat met realisatie.

Blijvende
inspanning

/creaf/ef verbeterde produkten wat
zich moet uiten in betere exportprestaties. De statistieken tonen
aan dat de invoer van hoog technologische produkten sterk blijft
toenemen terwijl de uitvoer van
hetzelfde soort produkten naar
het buitenland vertraagt.
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Het globaal groeitempo van
onze uitvoer gedurende de
jongste twaalf maanden is met 4,6
% gedaald (cijfers van januari
'87). Het relatief aandeel van
bureau- en informaticamachines,
precisie- en optische instrumenten bedraagt slechts 1,8 % van
ons totaal exportpakket en de
elektrotechnische installaties en
voorzieningen 5,3 %,
Uit de jongste statistieken van
januari 1987, gepubliceerd door
het NIS (weekbericht 26 maart
'87) blijkt verder dat het groeitempo van onze export negatief
evolueert voor 41 van de 55 landen of gebieden die in de statistiek voorkomen.

D

Uit deze cijfers leren we dat
het Vlaams aandeel gevoelig
steeg in de periode 1966 tot
1976 en vervolgens konstant
bleeft tot 1980. Vanaf 1980 nam
het Vlaams aandeel opnieuw
toe.

Vlaams-Brabant ging het exportaandeel van 5,8 naar 5,4
%.
Voor de Waalse provincies
ziet het beeld er gans anders
uit. Waals-Brabant van 2,7
naar 1,9 %; Henegouwen van
13,2 naar 8;3 %; Luik van 14,8
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naar 9;6 %; Luxemburg bleef
konstant op 0;6 % en Namen
liep van 2,1 naarr 1,7 %.
De industriële produktie, inklusief de bouwnijverheid, is in december 1986 t.o.v. december
1985 in het Viaams Gewest
gestegen met 3,3 %. In deze cijfers is Hatle-Vilvoorde echter
niet meegerekend. In deze statistieken wordt Halle-Vilvoorde
nog steeds samen met Brussel
gerekend. Voor het Waals Gewest noteerde men over dzetfde
referentieperiode een daling met
8,3 %.
In het jaar 1986 lag het gemiddeld peil van de produktie in het
Vlaams
Gewest
(eksklusief
Halle-Vilvoorde) 2,7 % hoger
dan in 1985, in het Waals 2,8 %
Zager dan in 1985.

Exportaandeel
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m De weridng van de Britse
vakbonden heeft de tewerkstellingskreatie
belemmerd. Dit besluit het onderzoekscentrum PSI (Policy Studies Institute) uit een enquête
in 2000 bedrijven uit alle sektoren in het Verenigd Konirücri'^.
Het gepubliceerde ajtermateriaal staaft deze stelling. In
de periode 1981-1984 daalde
de teweritstelling in bedrijven
die vakbonden erkennen met 5
%, ten/ijl deze in bedrijven
zonder erkende vaUMnden
met 7 % toenam. Dit kontrast
is nog duidelijker in de middelgrote bedrijven van de private
industriële sektor: de percentages bedragen er respektievelijk -10% en +23 9é.
LU
Het zou te simplistisch zijn
te stellen dat de vakbonden
^SK83$^ het huidige hoge
weridoosheidspeil veroorzaakt heeft.
Vast staat wel dat het klasU J sieke kaonfliktntodel, waarop
de neo-liberale ekonomie
steunt, geen oplossing kan
bieden in de huidige krisispenode.
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Binnen het Vlaams Gewest
treden eveneens grote verschillen op. Het exportaandeel van
de provincie Antwrerpen steeg
van 20 % in 1966 tot 33,2 % In
1983, in Limburg van 8,8 tot
10,9 %, het aandeel van OostVlaanderen
bleef
praktisch
konstant op 12,5 % en het aandeel
van
West-Vlaanderen
daalde zelfs van 12,4 tot 10,8%.
Dit laatste is wellicht toe te
schrijven aan het verdwijnen
van talrijke tekstielbedrijven, in
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m Met het financieringstekort van Vatikaanstad op de
voorgrond zal ongetwijfeld het
financieel beleid van Vatikaanstad in vraag gestekt worden. Reeds herha^delijk wordt
er in bepaalde kringen op aangedrongen om het beheer van
Vatikaanstad aan leken toe te
vertrouwen.
Het huidig financieel beleid
van de pauselijke stadstaat is
in handen van Paul Uarcinkus,
de Amerikaanse aartsbisschop
die bekend staat a/s een vrij
naïef beleidsman. Daarenboven heeft het schandaal met
de „Banco Ambrosiam" van
Milaan, waarin de Vatikaanse
bank IDR betrokken was, het
imago van Vatikaanstad een
klap gegeven.
Tijd voor een St.-Pietersplan?

BELANG

Gewesten
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m Het indipcen van een overheidstekort is een weinig gegeerde taak voor beleidsmensen. Deze harde wereldlijke
realiteit wordt nu ook in Vatikaanstad ervaren. Een uit veertien kardinalen samengestelde
raad buigt zich er over een toenemende kloof in de pauselijke
schatkist: in 1986 wordt het tekort op 2 miljard fr. geraamd.
Hoewel dit bedrag weinig
spektakulair klinkt, is dit tekort
problematisch als men weet
dat het inkomen van deze
stadstaat slechts 2 miljard bedraagt...

...i07l5l5MANAGER

André Geens

Vlaams Exportaandeel
blijft stijgen

E hierbij door ons afgeleide grafiek tont duidelijk
de evolutie van het exportaandeel van Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de totale exportcijfers van het rijk.

v^assfst

Voor deze realiteit mogen wij
onze ogen niet sluiten. Wij zijn er
van overtuigd dat niet praten alleen over DIRV en het organiseren van beurzen als FT, hoe positief ook, we deze tendens niet zullen ombuigen. Hiertoe is een aktieve industriële politiek noodzakelijk waarvoor het Vlaanderen
aan middelen ontbreekt. En ook al
presteert Vlaanderen beter, laat
dit ons niet toe viktorie te kraaien,
integendeel. Een blijvende en permanente inspanning is noodzakelijk om onze welvaart en welzijn te
handhaven binnen de internationale omgeving.

Voor ons betekent dit aanwijsbare investeringen en arbeids-

Sinds enkele maanden worden door het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) cijfers vrijgegeven over de prestaties van de verschillende gewesten. In het KB-weekbericht van 26 maart werden de cijfers gepubliceerd van de exportgerichtheid van de verschillende provincies en gewesten.
Jammer genoeg gaat het hierbij slechts over de cijfers tot 1983.
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m Uit dezelfde enquête blijkt
dat de Britse wertcnemer open
staat voor doorgedreven technologische vernieuwing. Een
belangrijke meerderheid van
de ondervraagde wericnemers,
nl. 78 %, sprak zich daarvoor
uit.
De Individuele arbeider Is
dus minder korporatistisch en
behoudsgezind dan hun vertegenwoordigers zoms pretenderen. Wat de werknemer betreft is er geen bezwaar een
sociaal-ekonomisch konsensusmodel op te l)ouwen, waar
arbeid en technologie op geHike voet behandeld wordt.
2 APRIL 1987
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Fraktievoorzitter Hugo Schiltz:
Sciiiltz:

„...'n Kanon om op
iconijnen
scliiet
konijnen te schieten
Deze uitspraak van fraktievoorzitter Hugo Schiltz stond te lezen in de Gazet
van Antwerpen. „De Vlaamse Raad is een kanon, maar dan met een jachtvergunning, om alleen op konijnen te schieten en dan krijgen we nog te weinig cartouches. "
Het zal u wel niet verbazen dat dit erg kleurrijk beeld hem door o.m. voorzitter
Grootjans niet in dank werd afgenomen. Maar een eerlijk waarnemer kan er, ook
na het jongste begrotingsdebat, niet onderuit: meer dan een veredelde provincieraad is de Vlaamse Raad niet.
E Vlaamse Raad", aldus
nog Hugo Schiltz in de Gazet
van
Antwerpen,
„zou de ontmoetingsplaats moeten zijn waar de Vlamingen samen besSssen waar het naartoe
moet met Vlaanderen, maar echte
politieke debatten of echte beleidsproUem&i komen er niet aan
bod."

D

Nochtans heeft de Raad zelf
het initiatief in handen. Maar, samen met de Vlaamse regering
overigens, installeert hij zich meer
en meer in de funktle van een befieersorgaan.
De ^ote oorzaak van dit alles is
volgens de voorzitter van de VUfraMie het dubbel mandaat. Laat
de Raadsleden rechtstreeks verkiezen en de kans zal toenemen
op „een slagvaardig parlement en
een regering die ons rechtmatig
deel opeist in het Belgisch huishouden".

Vooral euforie
Ondertussen zit het debat over
de Vlaamse begroting erop. Nam
Hugo SchRtz zelf de algemene
be^xeking voor zijn rekening (zie
„ W U " van vorige week), na hem
traden haast alle fraktleleden op
de voorgrond bij de verschillende
„deel"-begrotingen.
Gestart werd met „Buitenlandse en eksterne bietrel<l<ingen". Een primeur en dus zonder
enige twijfel een mijlpaal in de
ontvoogdingsstrijd van ons volk.
Al voegde F*aul Peeters hier onmkkjellijk aan toe, dat de benaming vooralsnog grotendeels
steunt op euforie en wishfull thinking. Wat na hem door Walter
Luyten gekonkretiseerd werd op
het vlak van onze verhoudingen
met
Nederland
en
FransVlaanderen.
Bij de „Binnenlandse Aangelegenheden" bepleitte Julien Desseyn — nog maar eens — het
operationeel maken van het ge2 APRIL 1987

meentelijke
Investeringsfonds,
,,als eerste belangrijke stap naar
depolitisering en rechtvaardige
spreiding van overheidshulp op
objei<tieve grondslagen."

„Natuurramp"
Vijf jaar reeds beheert CVP'er
Lenssens de portefeuille van
Leefmilieu. Dit heeft zeker voordelen, maar brengt volgens André
Geens ook verplichtingen mee.
Wat gebeurt er bvb. op Flanders
Technology voor het milieu ? Achtereenvolgens handelde hij dan
over het afvalstoffenplan, de
luchtverontreiniging en de waterproblematiek.

Met „Ruimtelijke ordening, natuurbehoud en landinrichting"
doorkruisen we niet minder dan
drie kabinetten: Pede, Lenssens
en Deprez. Vooral de eerste
moest het ontgelden van Johan
Sauwens: „Zo mogelijk nog erger
dan zijn voorganger een natuurramp voor Vlaanderen". Dit
staafde hij aan de hand van de
toepassing van het minidekreet
en het ruimtelijk beleid. Zijn kollege Michiel Capoen pleitte voor
een landinrichting en een waterbeheersing die zouden passen in
een ruim opgevat plattelandsbeleid.
Het zorgenkind van de Vlaam-

se regering is zonder enige twijfel
het huisvestingsbeleid. De schulden uit het verleden, de federalisering en herstrukturering van de
Nationale Landmaatschappij en
de Nationale Maatschappij voor
Huisvesting, de bevoegdheidsafbakening tussen huisvesting en
ruimtelijke ordening zijn slechts
enkele van de meest prangende
problemen die Oktaaf Meyntjens
in zijn tussenkomst aansneed.
Jean Pierre Pillaert zou nadien ingaan op de huisvesting zelf en de
maatregelen die nodig zijn om de
slechte kwaliteit van de woningen
tegen te gaan.

Softenonfederalisme
Vinnig en scherp, maar evenzeer met spijt maakte Oswald Van
Ooteghem brandhout van het
ekonomisch- en tewerkstellingsbeleid van voorzitter Geens. „Ons
softenon-federalisme
verschaft
middelen noch bevoegdheden om
de werkloosheid te bestrijden."
Waar blijft overigens het plaatselijk tewerkstellings- en werkzoekendenbeleid ? Wat wordt gedaan

••Centre Geens
LANOERS Expo m Flanders Technology. Open
ventster van é6 wereld
op Vlaandemrt. Vm\ Vlaanderm ap de w^©id.
Geen |a«r gsiedeo we^rd de
mrsm at«en gelegd, Vshdaa^
$tmi Flanders expo er. Een
fersomenató l<raohttoer. Maar
evenzeer een fenoflienale Belgenmop! En een goeie. Möasvertetier Oswald \fm Doteghem.
Begroot op om en &(j de 700
rrtilfoen verdubbetóe de kost{jfijs f^agenoeg. En -» gelove
wie kan — plots werd vastgesteld dat de Expo haast onbereikbaar is voor het openbaar
vervoer. Ou« stelde de Gentse
burgemeester voor, een brug
te legger» over de IRfngvaan,
Maar hier heeft Operibam
Werken öan weer geen weet
van, Onderfeissen had <Je
ftlMSS, zon<ièr enig overleg.

F

het pian opgevat eerr perron
„Flanders expo" aar» te leggen, Tyssen de koeten en de
achterttiintjes. Ha algemeen

O. Van Ooteghem: ,,v(&amse
regering zet B&igfsoh potiMek
geknoei wrderi"

schaterlaoNen werd het plan
afgevoere!.
De lenomenale krachttoer*
werd een mop. En een archttsktyrale ntiskleurt. Wat volgens voorzitter öeerss „het geboiiwenkompteks
van
de
2lsie eeuw zou vcoricfen, de
emanölfe van de nieuwe tech»
rwfogieën" werd knoelweiK,
Geen „Centre f^ompidou",
Wel een „Ceritre Gee«$":
vilegtulgloods^n op een startbaan, verfraaid rrvet een nieuw
voorgebouw dat aaovanketsjk
70 miljoen zmr kosten er» uiteirtd^ifk opliep tol 200 miljoen.
Aldus Oswald Van Ooteghem. Die tot slot nog wees op
ds samenstetling van de
naamloze vennootschap Rartders Expo» Een voorbeeld van
nieuwe politieke küjl«ur! Voorbehouden dao wel aan C W
en PVVf

aan de scheeftrekking van de Belgische werkgelegenheid ten nadele van Vlaanderen ?
Inzake de jongerenwerkloosheid deed de VU-senator een erg
konkrete suggestie: laat ons samen met een aantal deskundigen
alle voorstellen op een rijtje zetten
en hieruit een gemeenschappelijk
voorstel distilleren.
De Westhoek en Limburg, twee
Vlaamse probleemgebieden, werden aangekaart door Michiel Capoen en Willy Desaeyere. Deze
laatste verweet de Vlaamse regering ook het gebrek aan een
Vlaams energiebeleid.
Ook op het vlak van „Welzijn en
gezondheid" blijkt de beperktheid
van de autonomie. Vooral echter
is er hier de centrale bevoogding
door Gol, Dehaene, Smet, Demeester en noem maar op. Bij
wijze van voorbeeld citeerde Luk
Vanhorenbeek het vluchtelingenbeleid, terwijl Jef Valkeniers de organisatie van het Vlaams ziekenhuiswezen aanhaalde. Zijn betoog
om hierbij rekening te houden met
de Vlaamse eigenheid werd blijkbaar gehoord door Lenssens. Hij
vroeg zijn partijgenoot Dehaene
om inspraak.
Met ,,Onderwijs en vorming"
zitten we helemaal in de marge.
Uit alle tussenkomsten bleek ondubbelzinnig de roep naar federalisering. Maar tussen woord en
daad... In afwachting hiervan
besteedde Nelly Maes in haar tussenkomst heel wat aandacht aan
de plannen van Kelchtermans om
onderwijs en tewerkstelling op elkaar af te stemmen. De plannen
rond de hervorming van het
kunstonderwijs vormden de kern
van het betoog van Luk Vanhorenbeek.

Slechts
een slogan
En aldus belanden we bij de
laatste sektor, de kuituur. Met als
eerste onderdeel de sport. Woordvoerder Jan Caudron hield hierbij
een emotioneel pleidooi voor een
aktie ,,Vlaanderen sportief". Verder evalueerde hij de werking van
Bloso en het Belgisch Olympisch
en Interfederaal Komitee.
Inzake Mediabeleid ging André
De Beul uitgebreid in op de vele
vragen en problemen die momenteel met betrekking tot de BRT rijzen. Ook peilde hij naar de uitvoering van het fameus kabeldekreet.
Want meer dan wilde verhalen
doen momenteel niet de ronde.
De Vlaamse Mediaraad is niet
eens samengesteld. Dezelfde
woordvoerder gaf ook inzake het
Kultuurbeleid de VU-inzichten ten
beste. Hierbij handelde hij o.m.
over de sponsoring, het leenrecht,
de bevordering van de scheppende kunst, de kulturele uitstraling naar het buitenland enz. Zijn
besluit: „Meer doen met hetzelfde geld is alleen maar een
slogan".

w&
Zondag 12 april in de Brusselse Magdalenazaal

Johan
Verminnen

... kan een politieke partij slechts zijn wanneer ze
haar leden, militanten en vrienden tijdig samenbrengt. Dat doet de VU op de spetterende Lentedag
'87 van zondag 12 april a.s. in ónze hoofdstad
Brussel. Met wat voor een programma!

de onvervalste stem van een
Brusselse Vlaming, geliefd in heel
Vlaanderen zingt voor ons Maar
er IS nog meer muziek en sfeer
Daar zorgen de groepen Faro en
Zakdoek voor'

FANAF 13 uur is er sfeer en
ambiance Om 14 uur begint de feest- en stnjdmee-

Ronny
Waterschoot

ting
De zaal wordt met uitverkocht
HIJ IS gratis toegankelijk Maar hij
moet wel eivol lopen

en Chris Lenaerts praten de
hele lentedag op hun gekende
vlotte wijze aan mekaar Als beroeps zorgen zij en hun ploeg
tevens voor een boeiend kindertoneel >

Afdelingsvlaggen
mee!
Hiervoor wordt gerekend op de
VU-afdelingsbesturen en de arr

ploegen Mobiliseer verder leden
en militanten Organizeer het vervoer Per autobus, trein of autokaravaan Misschien met de fiets'

Waarom een
len(g)te voor?
Om de daverende bevestiging
van de vernieuwde VU-werkingi
Om de aanloop in te zetten
naar de komende verkiezingsjaren'

Om een feest- en strijddag te
bouwen voor alle VU-vrienden en
hun gezin'
Daarom
— muziek met „Zakdoek" en
„Faro" met nieuwe en oude
volksmuziek uit Vlaanderen en de
hele wereld
— animatie ook voor de kinderen
— met Johan Verminnen en
Ronnie Waterschoot en Chris Lenaerts
En bovendien toespraken door
Paul Van Grembergen en Jaak
Gabriels namens de VU-leiding
met een belangrijke programmatische redevoering
— Kinderoppas,
animatie,
stemming en sfeer van het begin
tot het einde

BusseifVoor Magdalena
Antwerpen
Arr. Antwerpen
1 ste bus om 13u 15 aan Vlanac
te Merksem
2de bus om 13u 15 aan Berchemkerk
Inschr bij Erwin Brentjens 03/
457 72 40 en in Vlanac
(De afd Wommelgem deelt
mee dat om 12u 45 op het Kerkplein met wagen vertrokken wordt
naar de opstapplaats Berchem
Inschr op tel 353 68 94)

Arr. Turnhout
Vertrekuren bus
11u Merksplas — Kerk
11u 15 Turnhout — Markt
11 u 30 Kasterlee — Kerk
11u45 Geel — Markt
12u Westerio — Ring (Jef Thys)
Dringend inschrijven, tot uiterlijk donderdag 10 april bij de afdelingsvoorzitters

Prov. Brabant
Arr. Leuven
Met de trein'
Tienen om 12u 08 of 13u 08
Leuven om 12u 26 of 13u 26

OostVlaanderen
Arr. Gent-Eekio
Voor de afdelingen Gentbrugge-Ledeberg-St -Amandsberg
12u 45 aan gemeentehuis St Amandsberg
13u Parking Dienstencentrum
te Gentbrugge
Inschr tel 091/31 19 41 en 091/
51 50 08

WestVlaanderen
Arr. Brugge
Inschr bij Joel Boussemaere te
St -Kruis 050/35 66 87

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

Arr. leper
Vertrekuren bus
11 u 20 Poperinge — Markt
11u 30 Vlamertinge — Markt
11u 45 leper — Station
11u 50 aan Cafe Rembrandt
12u Beselare — benzinestation
kruispunt Kruibeke
12u 15 Geluwe — Kerk

Arr. Roeselare-Tielt
Vertrekuren bus
11 u 45 Roeselare — 't Leeuwke
12u Izegem — Vlaams Huis
12u 15 Tielt — Belfort
Inschrijven tot en met vrijdag 3
april bij Lieve Scherrens (051/
46 70 80) of m 't Leeuwke — Roeselarre (051/20 53 17)

Arr. OVD

De Magdalenazaal ligt op ongeveer 200 meter van het Centraal
Station
BIJ het verlaten van het station via de grote hal, dit is langs de kant
van de Keizennlaan, ziet u voor u de Mana Magdalenazaal met
daarachter de Duquesnoystraat
Tweede bus
11u 30 Diksmuide — Markt
via Beerst naar steenweg Torhout-Oostende Opstapplaatsen
volgens vraag
11 u 50 Ichtegem (cafe De Engel)

Eerste bus
11u30 Alveringem (nieuwe herberg)
11u40 Veurne (Vormingsinsti- 12u Gistel (cafe Tourmalet)
tuut)
12u 15 Oostende (Elisabethlaan
11u 50 Koksijde (cafe „De Kust— St Janskerk)
vlieger")
12u Oostduinkerke (Cafe ,,LeoInschrijvingen op het arrond
pold")
sekretanaat. Aartshertogstraat 4
12u 10 Nieuwpoort (Rusthuis ,,De in Oostende, tel 059/50 52 77, of
bij uw afdelingsvoorzitter KostZathe")
prijs 250,- fr
12u 25 Gistel (oprit autoweg)

Prov. Limburg
Arr.
Tongeren- Maaseik
Inschr bij E Essers 011/
47 12 35 of Nadine Decock 011/
46 10 05

Arr. Hasselt
Heusden-Zolder legt een bus
IS Vertrek Kafe de Oude Kring,
St Willibrordusplein te Heusdencentrum Vertrekuur 12 30 uur
Inschr
de Oude
Kring,
42 56 17 voor 10 apnl
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Bond Beter Leefmilieu iclaagt aan

Worden Gewestplannen lappendeken?
Na talrijke signalementen en een groeiend aantal
klachten van zijn aangesloten leden, konstateert de
Bond Beter Leefmilieu met stijgende verontrusting
dat er een grootscheeps offensief aan de gang is tegen de gewestplannen. Deze bestemmingsplannen
met verordenende kracht worden frontaal aangepakt
door promotoren van de meest uiteenlopende projekten. De Bond beweert daarbij over voldoende aanwijzingen te beschikken dat de overheid weinig standvastig is in de bescherming aan de verlangens van
de promotoren en niet omgekeerd.
ET resultaat is dat talrijke
waardevolle
gebieden
voor de bijl dreigen te
gaan en dat het principe en het
stelsel van de Gewestplannen
zelf volkomen ondergraven wordt.

Met enkele voorbeelden wil de
BBL zijn vermoedens staven.

Voorbeelden
Met de regelmaat van een klok

duiken plannen op voor de aanleg van een marinahaven (zeiljachthaven) in de Zwinbosjes te
Knokke. De bestemming op het
gewestplan is reservaatgebied.
De wet op de toepassing van de
gewestplannen zegt hierover
,,. .;n deze gebieden zijn enkel de
handelingen en werken toegestaan, welke nodig zijn voor de
aktieve of passieve bescherming
van het gebied."
D Het Galgeschoor (Antwerps
havengebied), een van de laatste
brakwaterslikke- en schorregebied geniet een 4-dubbele bescherming: erkenning als internationaal
belangrijk
wetland
(Konventie van Ramsar), beschermd landschap, erkend natuurreservaat in het kader van de
wet op het natuurbehoud, en reservaatgebied op het Gewestplan. Toch besloot de Vlaamse
Exekutieve zonder verpinken om
de aanleg van de kontainerhaven
toe te staan in dit gebied.
D Moretteberg (Asse). Ingekleurd als Parkgebied in het gewestplan. Over deze P-gebieden
zegt de officiële toelichting bij de
wet: ,,...het is geenszins de bedoeling parkgebieden te transformeren tot gebieden voor aktieve

Toen de bom viel

Wanneer de
wint blaasd.
Als je bovenstaande titel leest en je ergert je aan
de t van wind en de d van blaast, kunnen we daar
misschien een boom over opzetten en wie weet valt
er tijdens dat gesprek dan wel de Bom.
AT is wat ook gebeurt in de
tekenfilm When the wind
blows naar de beroemde
kartoen-parabel van Raymond
Briggs.

D

In den beginne
was er...
...het kartoenboek Toen viel de
bom (Kritak, Leuven), een van de
acht internationale bestsellers
die op naam staan van auteurillustrator Raymond Briggs. Hij

schreef dit boek in 1982 en het
was al dadelijk de lijstaanvoerder
bij de bestverkochte boeken, wat
resulteerde in vertalingen naar
10 verschillende talen. Toen ontfermde de radio zich over zijn
tekst en in 1983 kwam er ook een
toneelstuk, in Vlaanderen (zeer
weinig) en in Nederland (iets
meer) opgevoerd als reisvoorstelling van het BKT, met Rudi van
Vlaenderen
en
Suzanne
Juchtmans.
De Engelse pers spaarde zijn

,Oh, daar is het; de bom is gevallen
2 APRIL 1987

lof niet en ,,The Times" schreef
over een onvergetelijke teater ervaring, tenwijl de ,,Observer" het
onweerstaanbaar en waarschijnlijk het meest bizarre toneelstuk
ooit gezien vond.

En na de bom
is er...
When the wind blows staat uiteraard gepassioneerd aan de
zijde van het gezond verstand en
het overleven. Het is het verhaal
van Jim en Hilda Bloggs, een gepensioneerd paar dat verhuisd is
naar een ietwat afgelegen bungalow op het platteland. Het soliede
huiselijke stel is erg op elkaar
aangewezen en ze zijn ook hopeloos op hun tijd achteruit. Op een
dag leest Jim in de krant dat er
oorlog op til is en gewapend met
de brochures van de regering en
de provincie (die elkaar soms tegenspreken) begint hij aan het
bouwen van een schuiloord voor
het geval de bom moest vallen en
hij slaat ook wat noodrantsoenen
in.
Wanneer de Blogg's uit hun
schuilplaats komen na het vallen
van de bom vinden ze een verbrande post-holocaust wereld.
Wachtend op de hulpdiensten —
die zeker zullen opdagen — zie je
hun lichamen langzaam aftakelen door stralingsziekte, tot ze
tenslotte opgaan in het grote
zwart ondertussen fragmenten
van een gebed fluisterend:
,,Beminde gelovigen,
We zijn hier samengekomen
om..."
Dit IS een pessimistische film,
maar dit is volgens ons de enige
manier om over de Bom te praten. Alhoewel het om een tekenfilm gaat is hij ongeschikt voor
minder dan zestien, alleen al
door de verwijzingen naar WO II
die regelmatig opduiken. Voor lederen daarboven, zeer aanbevolen.
Willem Sneer

rekreatie. De inrichting tot lunapark kan niet aanvaard worden."
Toch lekken er (vergevorderde)
plannen uit om in dit gebied een
gigantisch 60 m hoog piramidevormig pretpark te bouwen Terloops : een vraag tot bescherming
als landschap is lopende voor de
Moretteberg.
De lijst van dergelijke gewestplanondergravingen wordt langer
en langer. De Bond verwijst hierbij nog naar:
— de aanpassing van het gewestplan om een blijvende vestiging van het omstreden Phillips
Petroleum mogelijk te maken;
— de perikelen rond de ,,groene
gordel" rond Brussel;
— de plannen voor de TGVtracés door Vlaanderen;
— de golfterreinrage in Vlaanderen;
— de illegale weekendhuisjes en
de berichten over mogelijke regularisaties;
— de grindgaten in het Maasland
(ondanks het bestaan van een
reserve-ontginningsgebied willen
de grindboeren per se baggeren
in de waardevolle Maasuiterwaarden).

Uitgehold
kompromis
De Bond vraagt dat de Gewestplannen, waar zovele mensen gedurende zovele jaren studiewerk
en inspraakrondes aan gewerkt
hebben, gerespekteerd worden
en niet zo maar met een pennetrek overboord gegooid worden.
Voor de milieubeweging zijn de
Gewestplannen reeds een kompromis, waar ze niet steeds even
gelukkig mee is, maar als enig
houvast voor een ruimtelijke ordeningspolitiek dienen ze gerespekteerd.
Indien er dan toch wijzigingen
moeten komen, kan de Bond niet
aanvaarden dat dit geval per geval beoordeeld wordt. Dit dient te
gebeuren op basis van een algemene beleidsvisie inzake ruimtelijke ordening en de keuzes die
men maakt voor de toekomst inzake het gebruik van de ruimte in
Vlaanderen. M.a.w. geen wijzigingen aan het Gewestplan zonder een struktuurplan voor Vlaanderen. De Vlaamse exekutieve
en bijzonder minister Pede, verantwoordelijk voor Ruimtelijke
Ordening, dragen hierin een
zware verantwoordelijkheid.

WIJ en Coremanskring
nodigen uit

Gratis naar
„de bom"
Op woensdag 8 april gaat in Antwerpen de première door van de Britse
tekenfilm ,,When the Wind blows".
Tema van de film zijn de voorbereidingen die een gepensioneerd paar maken in afwachting dat ,,de bom valt".
Maar de film wil ook veel duidelijk
maken want er is ook een rampenplan...
N over deze en
andere rampenplannen is er
heel wat te doen. Ook
bij ons! Denken wij
maar even aan Tsjernobyl en de machteloosheid die overheid en bevolking in die dagen ten
toon spreidden.

E

De inhoud van de film
leest U hierbij maar de
film IS te belangrijk om
hem af te doen als de
eerste de beste nieuwe
film Nee, ,,When the
Wind blows" bevat veel
meer Daarom biedt het
weekblad ,,WIJ" m samenwerking met de
Vlaams-nationale kulturele Coremanskring de
film gratis aan een ruim
publiek aan.
400 mensen kunnen

daarom op woensdag 8
april gratis naar ,,Toen
viel de bom".
Wat moet U doen?
• Tussen 9 en 16u.
bellen
naar
03/
238.82.08 (Coremanskring, J. Liesstraat 2 te
Antwerpen)
• Tussen 16 en 18u.
bellen
naar
03/
236 84 65 (VU-sekretariaat Antwerpen)
• Of U op woensdagavond om 20u. aanbieden aan Ciné Metro, Anneesssensstraat 22 in
hel centrum van Antwerpen. Als première
wordt er tevens het
nieuwe lied van de Vaganten ,,Leefmilieu =
Beefmilieu" aan het publiek voorgesteld
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Niet aflatende Waalse
tegenaanvallen
Of de Walen een afzonderlijke Romaanse groep uitmaken, zoals Oksitanen en
Rhaetiërs, dan wel een onderverdeling van de grote Franse natie heeft een akademisch, geen politiek belang. Zij beschouwen zich op politiek gebied als een
Franse groep, aanvaarden het Frans als hun kultuurtaal en leunen in alle opzichten veel dichter aan bij Parijs dan de Vlamingen bij Amsterdam.
, IT alles belet de Walen niet
zich voor de ware Belgen
te laten doorgaan.

Traditie...
Zij blijven hun Vlaamse medeburgers lessen geven in demol<ratie, staatsburgerlijl<e opvoeding, vrijheidszin en mensenrechten (,,de persoon gaat boven
de grond"), terw/ijl zij, naar getal
de minderlneid in de staat België,
een buiten verhouding groot aantal politiel<e en administratieve
hoge posten bezetten, de Vlaamse meerderheid ontmand houden, jaarlijks miljarden Vlaams
geld binnenrijven.
Bovendien zetten zij daar waar
het nog kan (Brussel en omgeving, langs de taalgrens, vooral
Voeren en het Duitse gebied) hun
handige verfransingspolitiek verder. Dat de meeste Vlamingen dit
alles (de lesgeverij niet uitgezonderd) blijven nemen, wijst op een
nog steeds onvolgroeid bewustzijn en niet op een superieur
kosmopolitisme hunnerzijds.
Dat de Walen zich heel anders
gedragen is duidelijk af te lezen
uit bv. de aanstelling van Frangois iVlarton tot voorzitter van de
MOC (Mouvement Ouvrier Chretien). Hij is een links intellektueel
(links van de PSC), ontwerper
van de Wallobrux-strategie en
FDF-er. In tegenstelling tot het
CVP-trouwe ACW gaat het MOC
met zo'n buitenbeentje zijn eigen
gang.

Brussel? Namen?
De Walen zijn het er lang niet
over eens, Brussel als hun
Gewest-hoofdstad \e aanzien. Uit
een woelig debat op 26 februari
1986 blijkt dat zij verscheurd worden tussen hun voorkeur voor
een integraal Waalse stad als Namen en de vrees Brussel als een
rijpe appel in Vlaanderens schoot
te laten vallen, zoals voorzitter
Geens van de Vlaamse Exekutieve voorbarig en ondiplimatisch
uitgeklaroend heeft.
De Vlaamse Raad kan geen
dekreet opstellen ter beveiliging
van de eigen Gemeenschap of de
Conseil de la Communauté Frangaise is er als de kippen bij om er
de intrekking van te eisen. Zelf
aarzelt hij niet zich uitdrukkelijk
te mengen in Vlaamse aangelegenheden.
Zo hebben de dekreten Suykerbuyk en Coveliers strekkende
tot Vlaams adviesrecht vooraleer
een burgemeester in het Vlaamse Gewest wordt aangesteld, op
21 mei geleid tot eenpange
Waalse CCF-moties. In die moties worden de dekreten afgedaan als strijdig met de demokratie en als oorzaak van een belangenkonflikt. Bijgevolg wordt de

procedure opgeschort en het
overleg op gang gezet. Vandaag,
maart 1987, is de zaak nog
steeds niet beslecht. Het Arbitragehof heeft er zijn handen mee
vol.
Anderdeels beslist de ministerraad van België op 23 mei dat in
het Rijksonderwijs de tweede taal
— dit is in Wallonië het Nederlandsen de arrondissementen
Bastenaken en Verviers mag het
ook Duits zijn — als vak a rato
van 2 uren per week moet onderwezen worden.

ingedeeld in een Vlaamse en een
Waalse streek. Aangezien de
Belgische winnares (een Italiaans
gastarbeiderskind) voor de RTBf
is opgetreden, zal de RTBf er zijn
schouders onder zetten. En wel
in Brussel. Het aanbod van een
betere en veel minder dure zaal
wordt afgewezen omdat die zaal
in een Vlaamse stad ligt. Meteen
trekt de BRT zijn financiële medewerking in.

Dat het Waalse Gewest zowel
als heel wat Waalse steden, gemeenten en andere overheden
stelselmatig Vlaamse aannemers
weigert, is al langer geweten. In
Sandra Kim
1986 komt dit weer duidelijk als
Een hele rel ontstaat rond de nieuws naar voren. Waalse Gevraag wie in 1987 het Eurosong- westministers doen dan of ze
festival zal organiseren en nog daar voor het eerst van horen, mimeer waar. ,,België" heeft de nimalizeren het of trachten de
laatste maal gewonnen en moet Vlamingen in hetzelfde beddeke
(of mag) de zaak op zich nemen. ziek te verklaren.
Doch eens zover wordt dit naar
In de herfst wordt te Luik een
buiten uit ondeelbare België toch Mouvement pour Ie Retour è la

Wilfried Martens ging in Parijs de Belgische horigheid aan de franchité
betuigen...
France (beweging voor terugkeer
naar Frankrijk) opgericht. De
Waalse beweging beschikt daarmee opnieuw over een institutioneel kader. Een maand later gaat
m Wallonië een keurig manifest
ter ondertekening rond. Het komt
er voor uit dat voor Wallonië geen
heil (meer) verwacht wordt van
België (door Vlamingen zogenaamd overheerst) noch zelfs
van onafhankelijkheid. Aanslui-

ting bij het glorierijke Frankrijk is
het enige perspektief.
Ze doen maar.
Karel Jansegers

Volgende week:
Eeuwenoude strijd
Grieken-Turken blijft!

,,Italië, ondeelbaar vaderland"

Fransen verbeteren
stellingen
met tunnel onder de örans-Saint-

Üe Fransen hebben in hun eigen staat nog altijd Bernard mogelijk is en of de spoorAosta-Tunjn en Aosta-Migeen identiteltsprobiemen maar hun invloed buiten lijnen
laan met kunnen geintesifieerd
de grenzen is &an het tanen.
worden Men kan zich afvragen of
N februari 1$86orgawzer6n zij
te Parijs èen fmme top,
waarop aj aile stat&n en deelstaten mtnodtgen waar Frans ge^prokeri v«3r<;lt, al SS Het dan door
eèn dunfte bovenlaang of slechts
door een gedeëte van de bevolking Ook Betgil ts et vertegenwoordigd, door gewezen flamingant eerste-mintstef Martens Het
gaat we! niet lowim Vlaams protest, tot in Parijs zet?. Ook in Zwitserland IS er terughoudendheid

behaten. De Zwitserse regenng
heeft t«fza}<e nog geen standpunt
ingenomen En kantongrenzen
zijn een aangelegenheid van de
Kortfederatie. £r bestaat een samenwerking tussen de Jura-Fransen en de bende van Happart
Deze bednjft nochtans precies dezelfde politiek waartegen die van
de Jura storm lopen Enig gemeenschappelijk punt in beide
gevallen komt het Fransen ten
goede

Jura

Er IS slechts één groep Fransen
m Europa die het moeilijk heeft,
die door hel moederland met bijster veel gesteund wordt en die zelf
met vast m haar schoenen staat
die van de transaippse Aostavallei les valdótains

I

De stnjd om de Jura ts nog niet
Ultgevoctiten Sedert 1978 IS praktisch de hete noordelijke, Franse
zone ~ een deel van de Juraketen
— tot een afzonderlijk l<anton uitgeroepen Langsheen de grens
met het Duitse kanton Bem bevinden zich nog een reeks tweetalige
gemeenten die volgens de JuraFransen in de loop van de tijd door
Bern vertranst zouden zijn onder
meerdoorinwijking In een van die
dorpen, Moutier, zijn de Jura-voorstanders er op 30 november in
geslaagd 55 % van de stemmen te

Op 30 januan beslist de gewestregering van Aoste, de nodige officiële stappen te zetten om Aosta
per spoorweg te verbinden met
Martigny in het Franse gedeelte
van het Zwitserse kanton Wallis
Tevens wordt het sein op groen
gezet voor een studi© die moet
nagaan of een spoorverbinding

deze ingrepen ekologisch wensenlijk en of ze ekonomiscb wel
nuttig zijn (louter doorgangsverkeer'') Zeker is dat intensere verbindingen met Franknjk en Frans
Zwitserland het Franse karakter
van de Aosta-vallei zullen versterken Als tegengewicht tegen de
dagelijkse druk van de Italiaanse
staat kunnen ze dat daar goed
gebruiken

Verheugender is het begin van
Franse TV-uitzendmgen met gewestelijke produkties Ze z p
slechts tweemaal per week te
zien, maar het is een konkrete
verbetering op een levensbelangrijk gebied

Goed nieuws

Een ander goed nieuws, hoe
beperkt ook tekent de maand
mei De openbare besturen organiseren een wedstrijd met het oog
op het bezetten van dne ambten
van vertaler bij de diensten van de
voorzitter van de Gewestregering.
Daar wordt al lang op aangedronHet autonome gebied Aosta is
gen Het Frans dat in Aosta bovenmet uitenodigd op de top der Franop de Frans-Provencaalse gese landen Het komt met te weten
westtaai wordt gesproken en geof Rome met uitgenodigd werd
schreven is gebrekkig Velen verdan wel geweigerd heeft er op in
kiezen hun school-ltaliaans boven
te gaan ot de uitnodiging door te
hun kreupel Frans, om zich niet
geven aan Aoste
belachelijk te maken De drie officiële vertalers kunnen er alvast
In maart zendt de president van
voor zorgen dat het officièie Frans
de Italiaanse republiek het Gewest
verbetert en ook naar sommigen
Aosta ©en boodschap naar aanleihopen het Frans van die burgers
ding van de 40e veqanng van zijn
die het wél willen gebruiken Dat
autonomie Naast de gebruikelijke
zal dan van de organisatie van die
cliche-wensen laat hij met na, er
dienst afhangen
op te wijzen dat Aosta onafscheidelijk tot het grote Italiaanse vaIn oktober gaat deze hoop in
derland behoort en waarschuwt hij vervulling door het oprichten van
tegelijk voor verblinding door een een officiële office de la langue
eng-nationaltstische vtsie. Hij kan franfaise, dat precies dit doel nahet weten
streeft
K.J.
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D Ned. 1 - 23.25
Hitchhiker, serie
D Ned. 1 - 23.50
Erotische verhalen
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 20.20
Een dikke zwarte vrouw als ik, tvadaptatie
D Ned. 2 - 21.25
Gyorgy Sebok speelt Schubert

Van dag
tot dag
Zaterdag 4 april
n BRT 1 - 16.00
Mijn uitverkoren brunette, film
D BRT 1 - 20.20
Evergreen, serie
D BRT 1 - 21.55
Terloops, info ai<tualiteit
D BRT 1 - 22.40
Sport op zaterdag
n BRT 1 - 22.55
De prijs, serie
D Ned. 1 - 15.00
Muppet babies
D Ned. 1 - 15.25
De prins en de bedelaar, film
n Ned. 1 • 19.00
De fabeltjeskrant
D Ned. 1 - 19.05
Kro's tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 20.28
A star is born, film
D Ned. 1 - 23.00
De ver van mijn bed show
D Ned. 2 - 19.12
De smurfen, tekenfilm
D Ned. 2 - 20.05
Superfan, show spec.
D Ned. 2 - 21.12
The last remake of Beau Geste, film

Zondag 5 april
D BRT1 - 11.00
Konfrontatie, debat
D BRT 1 - 15.15
Karnavalstoet in Halle
D BRT 1 - 17.15
Paradijsvogels, serie
D BRT 1 - 18.00
Tik tak. Plons en Liegebeest
D BRT 1 - 18.20
Van Pool tot Evenaar, toeristische
kwis
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
n BRT 1 - 20.35
De kostschool, serie
D BRT 1 - 21 35
Paul Delvaux, de slaamwandelaar
van St.-ldesbald, kunstdok.
D BRT2 - 14.30
Stadion, sport
D Ned, 1 - 15.30
Vrouwtje Teelepel, strip
n Ned. 1 - 15.40
Comedy Capers, slapstickfilms
D Ned. 1 - 15.50
The Kids, serie
D Ned. 1 - 19.05
The Carsons, serie
D Ned. 1 - 20.55
The window, film
D Ned. 1 - 22.45
St. Elsewhere, serie
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 20.47
Inside story, serie
D Ned. 2 - 22.08
Racetrack, serie

Maandag 6 april
D BRT 1 - 18.00
Tik tak en Plons
D BRT 1 - 18.10
De kleinste zwerver, jeugdserie
2 APRIL 1987

Donderdag 9 april

Digby (Marty Feldman) neemt dienst in het Vreemdelingenlegioen
om
zijn tweelingbroer op te sporen in ,,The last Remake of Beau Geste".
Zat. 4 april op Ned. 2 om 21 u. 12.

D BRT 1 - 18.35
Merlina, jeugdserie
D BRT 1 - 20.15
Pluche paleizen, serie
D BRT 1 - 21.10
Wikken en wegen, verbruikersinfo
D BRT 1 - 22.00
Anaa en Bella, animatiefilm
D BRT 1 - 22.05
Terugblik op een kwarteeuw
chanson
D BRT2 - 19.15
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.20
Extra-time, sport
D BRT2 - 20.50
Paul Daniels magie show
D BRT2 - 21.40
De draad van Ariadne, wetensch.
praatprogr.
D Ned. 1 - 14.30
Howard's way, serie
D Ned. 1 - 15.20
Eastenders, serie
D Ned. 1 - 17.00
Lucky Luke, stnp
D Ned. 1 • 18.47
De smurfen, strip
D Ned. 1 - 19.23
De baas in huis?, komische reeks
D Ned. 1 - 20.28
Nieuwe buren, serie
D Ned. 1 - 22 32
De oktopus, serie
D Ned. 2 - 20.45
Derrick, serie
D Ned. 2 - 21.45
Kenny Rogers en Dolly Parton
show

Dinsdag 7 april
D BRT1 - 1810
Jacobus en Corneel, serie
D BRT 1 - 18.20
Mik, Mak en Mon, serie
D BRT 1 - 18.45
Zaterdag, serie
D BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.55
Autisme, info. dok.
D BRT1 - 21.45
De Vlaams-Nationale
Omroepstichting
D BRT 2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
• BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.20
Argus, praatprogramma
n BRT2 - 21.35
Dempsey en Makepeace, serie

D Ned. 1 - 14.30
Obsession, film
n Ned. 1 - 17.46
Toppop, popmuziek
n Ned. 1 - 19.00
De fabeltjeskrant
D Ned 1 - 19.05
Wordt vervolgd, strips
D Ned 1 - 20.28
In de hoofdrol
D Ned. 1 - 21.42
North and south, serie
D Ned. 1 - 23.15
Inpakken en... de gordel van smaragd, dok.
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
D Ned. 2 - 20.20
Horizon, info-dok.

Woensdag 8 april
D BRT 1 • 15.15
Speel op sport, jeugdprogr.
D BRT 1 - 16.05
Nils Holgersson, strip
D BRT 1 - 16.30
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
D BRT 1 - 16.55
Sprookjesteater, serie
D BRT 1 - 18.35
De wonderwinkel, animatiefilm van
G. Timmermans
n BRT 1 - 19.10
Allemaal beestjes, info
D BRT 1 - 20.10
Pak de poen, de show van een miljoen, show
D BRT 1 • 21.45
Eiland, kunstmagazine
D BRT2 - 15.15
Gent-Wevelgem, wielrennen
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 • 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.20
Scarlet street, film
• Ned. 1 - 14.45
Kuifje, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 14.55
De grote meneer Kaktus show
C Ned. 1 - 16.05
Dynasty, serie
D Ned. 1 • 18.08
Family Ties, serie
C Ned 1 - 19.00
Countdown, pop
D Ned. 1 - 21 32
Miami Vice, serie
n Ned. 1 - 22.17
Newhart, komische reeks
D Ned. 1 - 22.40
Nieuwslijn special: Tsjernobyl

n BRT 1 - 18.00
Tik tak en Plons
D BRT 1 - 18.10
De zeven van Blake, serie
n BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 21.05
Panorama, aktualiteit
D BRT 1 - 21.55
Dallas, serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.20
De terugkeer van Jimmy Dean, film
D BRT 2 - 22.05
George Gershwin galakoncert
D Ned. 1 - 15.30
Chinese vrouwen in Nederland
D Ned. 1 - 16.10
Daktari, serie
D Ned. 1 - 19.00
Nathalie, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.24
Het beste uit Ronduit...
D Ned. 1 - 20.28
Spelregel, opvoedkundig spelprog.
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
D Ned. 2 - 19.12
Kro's tekenfilmfestival
D Ned. 2 - 19.20
Hints, spelprogramma
D Ned. 2 - 20.00
Nachtmerrie
in
Sunset-home,
thriller

Vrijdag 10 april
D BRT 1 - 18.00
Tik tak
D BRT 1 - 18.05
De tovenaar van Oz, Japanse strip
D BRT 1 - 18.30
Bingo!, hitparade
D BRT 1 - 20.55
Hulde aan Martin Luther King, dok.
D BRT1 - 21.55
Jan zonder Vreesssuite
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.25
Premiere, filminfo
n BRT2 - 20.55
Cuba, film
n BRT2 - 22.55
Filmspot, filmaktualiteit
D Ned. 1 - 14.30
Sons and daughters, serie
D Ned. 1 - 16.45
Tros popformule, pop
D Ned. 1 - 19.00
Alf, komische sene
D Ned. 1 - 20.28
De EP oorklep show, komisch progr.
D Ned 1 - 22.50
Onze ouwe, serie
D Ned. 2 - 19.12
Zorba de Griek, film
D Ned. 2 - 22.45
Maarten en Maarten, tv-spel
D Ned. 2 - 23.42
De laatste zet, film

Zaterdag 4 april
The last remake of Beau Geste
Amerik. kolderfilm van en met
Marty Feldman uit 1977. De oude
aristokraat Hector Geste adopteert
een tweeling om zeker te zijn van een
mannelijke erfgenaam. Maar het botert met tussen de twee broers Beau
en Digby Verder ook Trevor Howard,
Michael York en Ann-Margret. (Ned.
2, om21u.12)

Zondag 5 april
The window
Amerik. misdaadfilm uit 1949. De
jonge en fantasierijke Tommy Woodry is op een nacht getuige van een
moord. Niemand hecht geloof aan
zijn verhaal, maar Tommy is bang dat
de daders hem uit de weg willen ruimen. (Ned. 1, om 20U.55)

Maandag 6 april
Gwendoline
De mooie Gwendoline (Tawny Kitaen) is uit een klooster ontsnapt en
reist met haar onafscheidelijke vriendin Beth (Zabou) naar de Yek-Yekwoestijn in China om haar vader te
gaan zoeken. Zij beleeft er de
vreemdste avonturen. Franse film uit
1983. (RTBf 1,om20u.05)

Dinsdag 7 april
Obsession
Amerik. thriller uit 1976 met o.a.
Cliff Robertson en Genevieve Bujold.
Michael Courtland geeft in zijn prachtig landgoed in New Orieans een
party n.a.v. zijn 10-jarig huwelijk.
Wanneer alle gasten vertrokken zijn,
stelt hij vast dat zijn vrouw en dochtertje werden ontvoerd. (Ned. 1, om
14U.30)

Woensdag 8 april
Lady Hamilton
Na een ongelukkige jeugd komt
Emma Lyon als animeermeisje in een
bar terecht. Dankzij een van haar
minnaars wordt zij voorgesteld aan
Sir William Hamilton, die met haar
zou trouwen in 1791... Amerikaanse
film uit 1941 met o.a. Vivien Leigh en
Laurence Olivier. (BBC 2, om 19u.)

Donderdag 9 april
Come back tot the five and dime
Jimmy Dean
Amerik. film uit 1982 met o.a.
Sandy Dennis, Karen Black en Sudie
Bond. Een groep jongeren noemt
zichzelf ,,de discipelen van James
Dean". Zij vormen de kern van een
fanklub die de akteur blijft vereren.
(TV 2, om 20U.20)

Vrijdag 10 april
Cuba
Amerik. film van Richard Lester uit
1979 met o.a. Sean Connery, Brooke
Adams en Jack Watson. Cuba, eind
1958. Het regime van diktator Batista
staat op wankelen.
(TV 2, om 20U.55).
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Zijne hoogheid
prins Laurens moet
wel een dringende
lioodschap
aan
boord gehad hebben toen hij zich
verleden week vrijdag in zijn BMW
^ ^ ^ ^
325i naar Laken
^^B|^B
spoedde. Ternat
^^I^^P
voorbijflitsend
^^^^^^
werd de prins op^ ^ ^ ^ ^ gemerkt door de
^
^ ^ Rijkswacht die de
^^^J
achtervolging in^ ^ ^
zette maar de slalommende prins nauwelijks kon bijhouden. 220 km per uur, het is niet
iedereen gegeven.

c^

toeyen

Het is lente en ons groente- en kruidetuintje begint
weer tekenen van entoesiasme te vertonen. Als je
daar nu eens 'n fraai extraatje in wenst waarom dan
niet pompoen proberen ? Deze vrucht-groente biedt
kulinair onvermoede mogelijkheden en is tijdens het
opkweken een dankbaar snelle plant.

Toen de bollede voor het hek van
E kweektip die we aange- den ze uit tropische of subLaken stilviel stapte de hoogheid uit.
ven IS geen ortodoxe, tropische landen ingevoerd en
De verbouwereerde rijkswachters
maar alleszins een doel- zijn vooral m de herst en de winmaakten niet eens een proces-ver- treffende Koop 'n zakje pom- ter verkrijgbaar Ze worden doorbaal op. Een prins is beslist ongaans gegeten, gesmoord, geschendbaar, dachten ze en plooiden poenzaadjes en 'n pak van 10 in- stoofd, gebakken als groente,
stant
koffiefilters
Konsumeer
onderdanig.
deze wanneer het u belieft, maar compote of als zoetzuur
De joy-rider was veilig thuis maar a u b smijt de filters met weg,
Klassieke gerechten uit het
daarmee de woeste rit nog niet uitge- maar behoudt ze als teeltpotjes
reden. Een prins van België staat niet In het koffiemaalsel van elk potje pompoen-arsenaal zijn MIada tikboven de wet. Wat zou hij?
steek je omzichtig 1 of 2 pom- vice, gestoofde pompoen uit de
Joegoslavische keuken, en NiNu is het niet de fout van Laurens poenzaadjes Je mag er wat tee- mono, pompoen met rundsvlees
laarde
aan
toevoegen,
maar
het
van koninklijke bloede te zijn en
en gember uit de Japanse
jeugdig geweld is ook hem vergeven hoeft met Zet de potjes nu tocht- keuken
maar wat de prins die namiddag uit vrij achter een raam waardoor
de pedalen prutste ging het fatsoen nogal wat zonlicht binnenvalt
Persoonlijk houden wij veel
Geregeld met met te koud water
toch effe te boven.
van ,,potage au poitrou", zeggen
gieten
we maar gewoon pompoensoep
Laat u echter met verleiden om Voor 4 personen gaat dit als
ze in de tuin uit te planten Wacht volgt Het geschilde en ontpitte
tot de ijsheiligen terug naar de vlees van een halve kilo pomhemel zijn Daarna plant u de poen in gecentimeterde stukjes
Elke burger van dit koninkrijk die pompengroeisels met tederheid snijden Deze samen met 100 g
om overdreven snelheid geflitst op een zonnig, enigszins windvrij
wordt komt in last, wie gevaarlijk rijdt plekje in de tuin Zorg ook voor fijngesneden ui, het wit van 2
preien en 1 selderijstengel, even
gaat de bon op en wie pogingen
enige
expansieruimte
Het
uitaanstoven
in 50 g boter Er 100 g
onderneemt om achtervolgende
rijkswachters af te schudden moet bundige groeien en bloeien gaat bloem bijroeren en begieten met
4 liter vleesbouillon Ongeveer
boeten. En waarom de prins niet? soms verontrustend snel door
Omdat hij de neef van zijn nonkel is? De pompoenen, die ten on- een halfuurtje gaarkoken en dan
zeven Verder kruiden en afwerNee, deze is onschendbaar; de rechte ook wel eens kalebas ge- ken met 1,5 deciliter room Wat
noemd
worden,
behoren
tot
de
prins niet. Tegen hem moet een norHoewel gehakte peterselie erop en uw
maal proces-verbaal worden opge- komkommerachtigen
pompoensoep is klaar
steld en de passende boeten opge- hier dus perfekt kweekbaar, worlegd. Waar is de tijd dat rechters joyriders vaderlijk straften door hen b.v.
een week klusjes te laten versieren in
een bejaardentehuis of in een kliniek? Dat zou ook de prins, wiens
overgrootmoeder nog koningin-verpleegster is geweest, beslist geen
kwaad doen.
Nu heeft de prins zijn motorenliefde niet van ver. De Saksen-Coburgers hebben altijd graag met mekaniek gespeeld. De eerste Leopold liet
zich een trein bouwen, de tweede
,,Lex Barbarorum" van Hendrik Marsman was de
Leopold bouwde ze voor het buitenland, Albert vloog graag in een kamil- korrekte oplossing van onze 167ste opgave. Uit de
leke, Leopold III vloog buiten en
Boudewijn reed van kindsbeen in zeventien juiste inzendingen werd lezer J. Vandeeen eigen automobiel(-tje).
plas wonende langsheen de Weg op Messelbroek
En Albert, ja Albert heeft aan zijn
147 te 3280 Zichem geloot.
motorenliefde een ontwrichte schouHij ontvangt eerstdaags een mooi boekenpakket.
der en de bijnaam Ie motard de
Bruxelles overgehouden.
Laurens heeft het dus van niet ver.
E zestien niet-uitverkore- verwondering en teerste vriendToch zullen nonkel én tante weinig
nen, evenals de duizen- likheden
opgezet zijn met de joyriding van hun
neef, wellicht zullen ze hem aan hun
den andere WIJ-lezers,
canapé ontbieden. Beslist krijgt de hoeven met te kniezen We doen Het IS het liefst portret van onze
prins het koninklijke boek Dialoog er immers nog een tijdje mee wanden,
met de Natie ter overweging mee. voort
dit kind in diepe schoot of wijde
Het boek bulkt van de goede raad
handen,
want Boudewijn regeert bij de uitWie schreef onderstaande ver- met reeds die donkre blik van
spraak van Leopold II: „Aan mijn
plicht om te waarschuwen ben ik zen en welke titel hoort daarbij "^ vreemd wantrouwen
nooit tekort geschoten"...
WIJ leven 't heerlikst in ons verst
't Eenzame, kleine kind, zelf
Het volk van dit Koninkrijk heeft verleden
langverdwenen,
deze dagen zijn gedacht gezegd over de rand van het domein van ons dat WIJ zo fel en reedloos soms
het feit. Koningshoven liggen in de geheugen,
bewenen,
roddelrubriek graag bovenaan.
de leugen van de kindertijd, de tussen de dode heren en meEén van de vragen daarbij bleek: leugen
vrouwen
„En wat als de rit op een ongeval van wat wij zouden doen en nimwas uitgedraaid?"
mer deden
WIJ kijken met spanning uit
Iedereen bleef het antwoord schulTijd van tinnen soidaatjes en ge- naar uw antwoord op ons adres
dig.
WIJ, „Meespelen (170)", Barrikabeden,
Maar met een vader bij het Rood van moeders nachtzoen en par- denplein 12, 1 000 Brussel
Kruis en een moeder bij het Wit Geel
Kruis zou dat geen probleem zijn fums in vleugen,
Misschien wint U deze week
geweest. Zo heeft ieder huisje zijn zuiverste bron van weemoed en
wel het WlJ-kadoi''
kruisje...
• verheugen.

D

Joy-rider
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Tot 19 april loopt in de Antwerpse Stadsbiblioteek
(Conscienseplein 4) de tentoonstelling ,,20 Jaar Wettelijk Depot". Zij geeft in de historische Nottebohmzaal een uitvoerig overzicht van de boek- en aanverwante typografie die gedurende de jongste 2 decennia hier werd aangeboden. Alle soorten literatuur komen daarin aan bod, gaande van pulpuitgaven en
strips tot en met dure kunstuitgaven, van zogenaamde „grijze literatuur" tot en met curiosa.
E expositie van de Vlaamsdeelse overname van de
gelijknamige
Belgische
tentoonstelling die vorig najaar in
de Koninklijke Biblioteek in Brussel gehouden werd Wat behelst
nu het begrip ,,Wettelijk Depot'"?

D

Sinds 1 januari 1966 zijn de
Belgische uitgevers wettelijk verplicht 1 exemplaar van elke publiciteit af te staan aan de Koninklijke Biblioteek Dit voorschnft
heeft een zgz kultureel karakter
het stelt de KB in staat de nationale produktie aan uitgaven (van
boeken tot kranten, enz) te bewaren voor het nageslacht Daarnaast vormt het depot de basis
voor de samenstelling van de
Belgische bibliografie (een maandelijke uitgave en permanente inventansatie)
In de geschiedenis gaat het
wettelijk depot eeuwen terug
(een eerste vorm is zo oud als de
boekdrukkunst zelf) tot de hervorming m de 16de eeuw, zeggen
we maar, toen het gewoon een
preventieve
censuurmaatregel
was De verplicht ingeleverde
boeken
kwamen
naderhand
meestal in het bezit van kloosters

of vorsten die zo hun biblioteek
kosteloos verrijkten
De deponeringsverplichtingen
voor Belgische uitgaven kunnen
als volgt worden samengevat
automatisch depot, binnen de 15
dagen nat hun verschijnen, van
alle niet-periodieke publikaties
(boeken en brochures) van tenminste 5 bladzijden, alsook van
alle publikaties die minder dan
eenmaal per week verschijnen
Ook zijn Belgische schrijvers en
hun mede-auteurs verplicht om
hun in het buitenland verschenen
werken in te leveren, de vertalingen inbegrepen
De huidige tentoonstelling
biedt de aandachtige boekenliefhebber en zeker de ware bibliofiel weinig nieuws Integendeel,
er wordt via eigenzinnige, mm of
meer alternatieve uitgaven veel
meer aan interessants en innoverends geboden, dan wat het wettelijk depot kan samenbrengen
Toch IS de tentoonstelling een
prettig boekebeursje, met een
mooie katalogus die wel wat te
veel kost (500 frank) Zij is elke
weekdag geopend van 9 tot 16
uur, op zaterdag en zondag van
10 tot 12 uur
2 APRIL 1987
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De geschiedenis van het Westerse politieice denken

Over rechtvaardiging
van poiitieice maclit
,,De orde die men tussen mensen onderling aantreft, wordt ten onrechte aan
de regeringsmacht toegeschreven: zij komt grotendeels voort uit de principes
van het samenleven zelf en uit de natuurlijke constitutie der mensen". Aan het
woord is de geest van de Verlichting, in de pen van Th. Paine, een verwoed
verdediger van Amerikaanse en Franse Revolutie, geciteerd in „Macht en Principe" van de Leuvense dominikaan en hoogleraar B.J. De Clercq. Met het gebruik van het voegwoord „en" staat de lezer meteen voor de keuze tussen
scheiden of samenvoegen.
OORHEEN de bril van de
rechtvaardiging van de
politieke macht overschouwt De Clercq, die ook redakteur is van Kultuurleven en
van het Tijdschrift voor Filosofie,
de geschiedenis van het Westerse politieke denken.

D

Gebeurtenis
Deze invalshoek ordent de
historische stof meer dan een
kronologische opsomming van figuren en denkbeelden. Ontwikkelingslijnen worden duidelijk,
waarin huidige opvattingen ingebed liggen. Tenslotte staan we
hier dus voor een kwasi-geschiedenis van het politiek denken in
de Westerse traditie. In ons taalgebied niet enkel een onderneming, maar een gebeurtenis. Met
de auteur gaan we de weg van
drieduizend jaar vervlechting en
ontvlechting van godsdienst,
maatschappij (volk, markt), rede
en de macht, bij het bedenken
van haar legitimiteit.

Basistypes
De hele ontwikkeling leidt ertoe
in de geschiedenis vier basismodellen van zulk een verantwoording van de macht te ontdekken.
Vanaf de inleiding worden ze als
welkom reisgeld meegegeven.
De reis zelf gaat door vermengingen, wijzigende aanhang en uitwerking. Het is voor de lezer bijkomend boeiend deze basistypes
op te zoeken in theoretische stukken vanuit de Vlaamse beweging.
Volgens het oudste en meest
oorspronkelijke ontwerp, komt
alle macht van God. Er is een ontwikkelingslijn die van de oudOosterse monarchen over de bijbelse koning-priesterfiguren, Rome, Karel de Grote en de kristenheid loopt en die uitmondt bij de
alliantie van godsdienst en tegenmacht in de huidige bevrijdingsteologie. Inmiddels is er m die
kristenheid, Augustinus' slecht
begrepen stad Gods, tussen
paus en keizer vinnig strijd geleverd om de macht, zodat demokratische wortels ontdekt werden. Enerzijds door de pauselijke
kritiek op het burgerlijk gezag,
anderzijds door de kritiek van de
kristenheid op het pauselijk apparaat in een meerpausentijd
Even stond het koncilie, uit zelfbehoud, boven de pausen (konciliaire theorie). Zo bleef de vraag
wie in naam van God aanspraak
kan maken op welke macht, niet
in de handen van paus en keizer
De denkers van de macht in termen van een sociaal kontrakt,
staan voor de deur.
2 APRIL 1987

Rede, recht en
maciit
Het tweede basistype zoekt de
grond van de macht in recht en
rede. Hier is de moeilijkheid te
weten welke strukturen dit moeten waarmaken: verlichte despoten? een technokratische
,,power-lite"? Of mag men van
alle mensen voldoende rechtvaardigheidszin en redelijkheid
verwachten? Cicero, die de traditie van de grote Grieken opneemt
ziet het zo: de wenselijl<e toestand van de republiel< bestaat in
een juist evenwicht van rechten,
machten en ambten. De macht
berust bij het voll<, het gezag bij
de Senaat, de mogelijl<heid doeltreffend te werlien bij het ambt.
De politieke macht moet haar
rechtvaardiging niet enkel bij
God of rede gaan zoeken. Zij put
haar noodzaak in het zelfbehoud
van de maatschappij zelf. Uit
zichzelf een noodzaak moet ze
dan ook absoluut soeverein kunnen optreden. Dit derde type
wordt verwoord door het trio fy/lachiavelli, Hobbes en Bodin. Hier
wordt de staat pas echt geboren,
als leviathan (een zeemonster) of
als centaur (deels mens, deels
beest). Moet het verwonderen dat
Nietzsche over het koudste en
laatst verzonnen aller monsters
sprak?

Vrijlieid
Sedert de grote revoluties (VS,
Frankrijk, Rusland), steekt een
nieuw beginsel, het vierde type
de kop op. Verschillende vrijheidskoncepties vormen thans
het uitgangspunt van machtsverantwooring.
J. Locke en A. Smith staan op
het bezitsindividualisme als ,,heilig" grondrecht. Iedereen is
minstens eigenaar van de eigen
kapaciteiten. In deze maatschappij van individueel bezit is de ruilrelatie de norm. De maatschappij
wordt markt, de staat moet enkel
de rechten beschermen. Men
kan dit daarom de nomokratie
noemen. De staat heeft geen eigen waarden of doelen op te leggen (telokratie). Het koncept van
de rechtsstaat (Kant) ligt vlakbij.
Voor Hegel is die het eindpunt
van de geschiedenis.
Ook nu de vooravond van het
kapitalistisch sisteem reeds lang
achter de rug is, speelt dit koncept in de liberale teorieèn. Deze
staan achter een of andere vorm
van power-elite, die dan wel voor
iedereen toegankelijk moet zijn.
Echte participatie wordt daarbij
als kleinschalige folklore weggepraat. Dit machtspluralisme (po-

lyarchie) moet door de staat beschermd worden. Dat het kompromis, dat tussen vrijheid en gelijkheid bereikt was, in de huidige
toestand van de moderne verzorgingsstaat langs alle kanten ondergraven is, wordt in deze richting niet echt erkend.
Een andere richting denkt de
vrijheid als bevrijding. Marx blijft
ook vandaag de meester van de
moderne maatschappijkritiek. Hij
ontmaskert onder datgene wat
zich als neutraal aandient de verborgen belangen. Dat dit eerder
tot een anarchistische nietr^^^Tj'S'

'nü.^ygyw'"

staatsopvatting leidt, een weg die
in de autoritaire verwezenlijking
niet gevolgd werd, is evident. Op
deze as ziet De Clercq, die het
probleem reeds in andere publikaties besprak, enkel licht dagen
in de figuur van Gramsci, die in
Mussolini's gevangenissen rustig
kon nadenken over het belang
van staat en ideologie.

Besluit
Als gevolg van de ontwikkelingen sinds de jaren vijftig, zijn
staat en maatschappij zo veelvuldig en grondig in elkaar vervlochten geraakt, dat ze elkaar verlammen. Een ontvlechting is nodig,
zodat de logika van verstaatsing
vervangen wordt door een drievoudige geartikuleerde dynamiek
van socialisering, decentralisering en autonomisering. Dit moet
in een klimaat van welvaartsvermindering, waarbij de verdeelkanalen van de aanwezige welvaart
geopend moeten blijven. Het verzorgingsimperialisme van de
overheid moet afgebroken worV-, • W •• -\W''.

den. Het doorbreken van de
tweepolige struktuur markt-staat,
die thans de behoeftenbevrediging bepaalt, kan door de herinvoeging van de solidariteit in de
maatschappij. De Clercq denkt
aan de netwerken van direkte solidariteit. Hij pleit voor ruimte voor
een geaktualiseerd subsidiariteitsprincipe.
Dit praktische besluit leest men
bij het einde van dit onder alle opzichten puik uitgegeven en lijvig
studieboek. De Clercq heeft in
deze studie veel aandacht uitgetrokken voor een evenwichtige
weging van een groot aantal denkers. Stelsematig neemt hij de
oorlog als voorbeeld van machtslegitimering. Enkele zetfoutjes
leiden niet tot misverstand. Wie
zich het werk aanschaft moet
evenwel nazien of alle bladzijden
even goed in de inkt kwamen.
Tenslotte betreurt de recensent
het volgende: de onvoldoende
aandacht voor J. Althaus (p. 106,
154), de zeer zijdelingse benadering van de grote anarchistische
theoretici, het zonder kritiek doorgeven van de liberale kritiek t.o.v.
wat hier als kleinschalige folklore
samengevat werd.
In dit uiterst waardevolle overzicht was de leesbaarheid piet
geschaad geweest door het toevoegen van een namen- en zakenregister.
M.C.D.
— Macht en Principe. Over rechtvaardiging van politieke macht.
B.J. De Clercq. Uitg. Lannoo te
Tielt, 1986. 317 biz. 790 fr.
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„Usselincx en de Westindische Compagnie

j)

Huldeboek
Arthur de Bruyne
Op 14 maart l.l. werd Arthur de Bruyne 75. Dio
genes heeft in „ Wij" van 19 maart van de jarige en
zijn jarige broer Hektor — 70 jaar — een kursief
portret getekend. Wij komen op de jaardag even
terug omdat voor Arthur de Bruyne een huldeboek
verschijnt. Het boek is een heruitgave van zijn
werk „Usselincx en de Westindische Compagnie".
RTHUR de Bruyne, geboren te Kruibeke op 14
maart 1912 publiceerde
onder eigen naam, maar nog
meer onder schuilnaam of
naamloos zéér veel artikelen in
dag- en weekbladen.

A
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„Usselincx" is een historische levensschets van één van
die vele Vlamingen en Brabanders die in zo beslissende mate
bijgedragen hebben tot de bloei
van de Gouden Eeuw van het
vrijgevochten Noorden. In de
Zuidelijke Nederlanden kent
men niet eens hun namen, vandaar dit geschrift over de Antwerpenaar Willem Usselincx.

Huldeboek
De heruitgave van ,,Usselincx" wordt de jarige als huldeboek aangeboden. Wat zal het
boek nog meer bevatten?
Naast de heruitgave komt in de
bijlage een vraaggesprek van
Gaston Durnez met de jarige en
een volledige bibliografie van
de Bruyne's werk, verzorgd
door lic. Jan Hardy. Verder de
lijst van de voorintekenaars die
de jarige daarmee hulde willen
brengen.

Usselincx"

Dertig jaar lang, week na
week, was Arthur de Bruyne
ook E. de V., volgens zijn eigen
woorden de kroniekschrijver in
't Pallieterke. Dat hij naast levensbeschrijvingen van Lodewijk Dosfel en Joris Van Severen ook nog historische werken
uitgaf weet niet iedereen.
Vergeten is wellicht zijn levensschetsvan ,.Usselincx" —
zelfs die figuur is vrijwel onbekend — geschreven in 1943 en
gepubliceerd op de dag van de
landing in Normandië — 6 juni

1944, met uitdagend de Dietse
kleuren op de kaft.

Arthur de Bruyne, een historische levensschets als huldeboek

,,Usselincx en de Westindische Compagnie" zal 80 bIz.
bevatten en 295 fr. + 25 fr. port
kosten. Overschrijven van 320
fr. kan op rekening 0630547725-01 van Boek & Vorm,
p.a. Guido Sijs, Warotstraat 26
te 3009 Winksele-Herent (vermelden ,,A,d.Bruyne 75). Doen
en meteen !
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De zestigjarige Harry IVIuliscli b\M terug

Door het oog van de pupil
vol met Cézanne, Matisse, Van
Gogh, Manet, Vermeer, een Pieter de Hoogh en een kolossale
Tintoretto, die zij aan de Accademia in Venetië heeft vermaakt In
deze omgeving is ,,een buitengewoon opmerkelijke jongeman van
achttien, even opgewekt als getourmenteerd, met een volstrekt
onafhankelijke geest en een universele belangstelling, uitzonderlijk begaafd met een mateloze
ambitie, gecombineerd met een
tomeloze werklust, daarbij ongetwijfeld creatief, met een aangeboren mensenkennis en een verbluffend originele fantasie, ook
zeer geestig en ad rem, bovendien vrijwel volmaakt gebouwd
en altijd smaakvol gekleed, welgemanierd, goed van tongriem
gesneden en bij dat alles een
hartveroverende
bescheidenheid" uiteraard in zijn nopjes
Misschien kan hij enkel nog dromen van ,,een zekere graaf Grimani, of Gnmaldi (Mme Sasseraths Milanese bankier) een onzegbaar elegante man van een
jaar of zestig, wiens verschijning
ik nauwgezet in mijn geheugen
prentte, want zo wilde ik er later
zelf ook uit gaan zien Dat soort
dingen kan men met vroeg genoeg voorbereiden." Ik hoop dat
de nu zestigjange Mulisch z'n
doel heeft bereikt.

Op Vers voor de Pers in Krasnapolsky te Amsterdam was er veel nieuws te rapen. Een erg opgemerkt boek mag echter de nieuwe van Harry Muliscti
worden genoemd. Muliscli is niet alleen sant in eigen
land, want als men het recent overzicht Nederlandse
Literatuur in Vertaling er op nakijkt ziet men dat hij
ook daar de lijstaanvoerder is. Met reeds acht verschenen vertalingen van „De aanslag" en nog zes in
voorbereiding kan men zeggen dat Mulisch een internationale beroemdheid is geworden.
LS je op de rug van de
nieuwste Mulisch kijkt
staat daar een foto met
als ondertekst: Van links naar
rechts: De Vesuvius, Harry Mulisch. En de lezer weze verwittigd : De Pupil is een geestig dagboek die de grote Nederlandse
bescheiden auteur siert. Hij is geschreven in een toon die voortdurend een monkellach naar je
mondhoeken brengt.

A

Reizen om te leren
Harry is het Nederland van de
hongerwinter ontvlucht naar het
reeds bevrijd Italië waar de Duce
inmiddels uit de weg was geruimd, ondersteboven opgehangen aan een benzinepomp als ik
goed was ingelicht, — hetgeen
mij, om autobiografische redenen
die ik nu in het willen wil laten, bijzonder deugd deed. Het is m
Rome dat hij zijn schrijversloopbaan zal beginnen alsof de
warmte van de zon een ei m mij
had uitgebroed. De aanwezigheid van dat ei, door god weet
welke zwaan in mij gelegd, was
misschien wel de eigenlijke oorzaak van mijn reis naar Italié. Als
pompbediende
bij
TEXACO
wordt hij opgemerkt door de Belgische Mme. Sasserath, de rijke
weduwe van Alphonse Sasse-

rath, uitvinder van de veiligheidsspeld. Hij maakt deze dame, —
die tegen haar chauffeur in het
Vlaams spreekt diets, dat hij haar
kan verstaan en vervolgens pakt
hij haar in met zijn verhandeling
over de Vlaamse taal. ,,lk zei dat
de Vlamingen Nederlands spraken, maar op de melodie van het
f rans: de woorden aan elkaar geplakt, de h stom, aan het eind van
de zin een stijging van toonhoogte; en dat ik als Nederlander
soms een glimlach niet kon onderdrukken als ik de Vlamingen
hoorde woeden, want zij verzetten zich tegen franse woorden,
waar niets tegen was, terwijl zij
hun verzet formuleerden op de
franse melodie, wat veel idioter
was, en dat schenen zij, potsierlijkerwijs, helemaal niet in de gaten
te hebben l\Aisschien moesten zij
daar eens aan denken als Hollanders, plomp als zij waren, weer
eens in onaangenaam gelach uitbarstten."

Bescheidenheid
siert de mens
Harry Mulisch, de aantrekkelijke jonge man, heeft de hele wereld aan zijn voeten. Hij belandt
als pupil op Capri in de villa van
Mme. Sasserath. ,,Het eerste dat
mij aan haar opviel was de kleur

van haar ogen, die ik later op Capri terugzag in het water van de
grotta azzurra, die haar eigendom was."
Net zoals dus die grotten haar eigendom zijn, hangt haar optrekje

,,Hij IS vertrouwensman van de
weduwe, een vrouw die de voornamen bij de voornaam noemt
Lenin, de Tsaar, Edison, Franz
Liszt, Mary Pickford of Einstem."
De bladzijden over zijn verblijf m
de villa zijn sterke, doorwrochte
teksten, geschreven door een auteur die de ironie van zijn aartsvijand Gerard Cornells van het

Reve in de schaduw stelt en de
zwarte humor van een Heere
Heeresma ver overtreffen Over
het schrijven zelf ,,lk had het gevoel, dat die witte leegte, waarin
ik iets probeerde te ontwarren, de
witheid van het papier was, waarop de woorden moesten verschijnen ais het ware uit de
diepte van het papier zelf " Over
het leven ,,AI spoedig kon ik
mijn ontembare levenslust botvieren bij een luxemburgse pottenbakster, een stevig gebouwde
goedgehumeurde vrouw, vijfjaar
ouder dan ik, maar aangezien de
vrouwen van vijf jaar jonger dan
ik voorlopig nog dertien waren,
moesten die nog wat geduld hebben "

Het monument
We zijn in de helft van het boek
als Mme Sasserath bekend
maakt dat ze de volgende dag
aanwezig moet zijn bij de inhuldiging van het monument dat zij liet
optrekken voor Alphonse Een
kabelbaan, een stoeltjeslift naar
de krater van de Vesusvius, een
heel wat prachtiger monument
dan de smakeloze gouden veiligheidsspeld van Naum Gabo, die
ZIJ van hem kreeg De hele
tweede helft van het boek is dus
gewijd aan de inhuldiging van dat
monument en Mulisch gebruikt
deze om vele autoriteiten in hun
hemdje te zetten, terwijl hij eveneens hallucinerende pagina's
vult over zijn schrijverschap,
waarvoor hij dus in zijn zestigste
levensjaar een jeugdherinnering
moest ophalen Is dit boekje de
onthulling van een verbazingwekkend geheim zoals de rugtekst
zegt? De lezer moet het zelf
maar uitmaken Leesgenot verzekerd.
Waps
— De Pupil, Harry Mulisch. Uitg. De
Bezige Bij, Adam. 450 fr. paperb.,
650 fr. gebonden.
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UU.
LS je dacht dat de nieuwe
Eddy Murphy-film The Golden Child je net als zijn vonge 48 hrs. Trading Places en Beverly
Hills Cop direkt naar de keel zou
grijpen, dan heb je het mis Neen,
Eddie speelt hier een rol die hem met
past en mocht hij dit bewust hebben
gedaan, om niet aan type-casting tenonder te gaan, heeft hij toch een

A

NIEUW
IN DE BIOS
verkeerde film gekozen, want ook het
verhaal mangelt volledig in deze film
van Michael Ritchie Murphy vecht
tegen bovennatuurlijke krachten, gezonden uit Hades om een kind te
ontvoern, wat hij moet beletten Zelfs
de speciale effekten hebben we al
eens gezien, her en der Niks nieuw
dus Dat 13 ook een beetje het geval
met Half Moon Street van Bob
Swaim, naar een roman van Paul
Theroux (de Muskietenkust) Een wat
ongeloofwaardig drama, met evenwel
goede vertolkingen Dr. Slaughter (Si-

•"

gourney Weaver) werkt voor het Mid- traditionele elementen voor een film
den Oosten Instituut, maar neemt er noir zijn aanwezig (de stevige kerel en
een baantje bij als gezelschapsdame. mooie jonge vrouw inbegrepen), men
Wat echter al vlug ontaardt in callgirl- krijgt als toegift echter nog wat sociale
diensten voor begoede Midden Oos- kommentaar De love story ontwikkelt
ten-mannen Dr Slaughter schaamt zich tot een romantisch melodrama
zich met voor hetgeen ze doet, ge- waarin centraal een driehoeksverhoubruikt haar werkelijke naam en vertelt ding staat. Maar er zijn verschillende
haar bedpartners ook over haar doc- driehoeken voor wie goed kijkt Hawk
torstitels. Is ze in de roman van The- keert na acht jaar gevangenis terug
roux een onafhankelijke vrouw zonder naar Ram City Hij was een flik en
complexen over haar lichaam en sex, doodde in koelen bloede een gangin de film komt het lichamelijke toch sterboss omdat hij diens streken met
wat te veel aan bod. Dan krijgt ze plots langer kon aanzien Tegelijkertijd koLord Bulbeck (Michael Game) in haar men Coop (Keith Carradine) en Georbed en hetgeen totnogtoe zonder eni- gia (Lon Singer ver van haar cellistenge emotie plaatsgreep, wordt een be- rol in Fame) naar de stad De ontmoelangrijk ding in haar leven. Ze is ting vindt plaats in de bar van Wanda
verliefd Bulbeck is betrokken m aller- (Genevieve Bujold), het vroegere liefje
lei zaakjes betreffende het Midden van Hawk Coop sluit al vlug vriendOosten en ergens bestaat er ook een schap met een juwelendief. Hawk
plan om hem te vermoorden On- slaat snel in vuur en vlam voor Geordanks de goede akteursprestaties van gia Tenwijl Coop verder op het pad
de twee protagonisten is de film met van de misdaad gaat, wordt de liefde
echt boeiend en zijn er al een paar van Hawk en Georgia steeds inniger
diepe zuchten ontsnapt vooraleer het
woordje einde op het scherm verDan komt het tussen Coop en Georschijnt Net zoals de maan in de titel is
gia tot klappen Hawk biedt aan om
de film wat halfslachtig
Coop te helpen ontsnappen uit het
Dat kun je met zeggen van Trouble milieu, als die zich bereid verklaart
in Mind van Alan Rudolph De titel- Georgia aan hem af te staan De
song wordt vertolkt door de verzopen afrekening aan het eind van de film —
stem van Mananne Faithfull en je hebt op het feest van gangsterboss Hilly
hiermee ook direkt de sfeer van de Blue (Divine) is pure grandguignol
film te pakken De rol die Kris Kristof- Voor liefhebbers aan te raden.
ferson (Hawk) vertolkt, zou jaren geleWillem Sneer
den door Bogart zijn gebracht Alle
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Scoren zonder aanvallen?

Voor 350 f r.
achter de tralies
Vorige zaterdag Racing Jet-Anderlecht gezien. Een rare wedstrijdl<euze zult
U denken maar we vonden een dubbele reden om naar de Heizel af te zakken.
Vooreerst waren we nog nooit in het kleine stadionnetje van Racing Jet geweest
en enige nieuwsgierigheid was ons nooit vreemd. Vervolgens wensten we Anderlecht bezig te zien na de wanvertoning in de Beker van België op Rocourt.
Het heet immers dat de kampioenenploeg geleidelijk aan in de vernieling zakt
en voorlopig kunnen we die bewering niet tegenspreken.
ACING JET mag dan met
een zekere trots beweren
dat het in eenvoud een
armoedig en eerlijk leven leidt,
we geloven niet dat de derde
Brusselse klub in de huidige omstandigheden niveauverhoging
kan nastreven. Onze ellende begon al aan de kassa.

Achter tralies
We werden van links naar
rechts gestuurd en dan weer terug alvorens we driehonderd vijftig frank mochten neerleggen
voor een overdekte staantribune.
Maar dan begon de miserie pas
voorgoed. We moesten opnieuw
naar de uithoeken om binnen te
kunnen en dan was het schuiven
in zes rijen hoge tribune. Of wat
daarvoor moest doorgaan. Na
veel wroeten en wringen vonden
we toch enige ruimte en... bleken
dan door de tralies naar het veld
te kunnen kijken. Gewoon onmogelijk en met meer van deze tijd:
noch het komfort (?) noch de toegangsprijs. Het is gemakkelijk de
kleintjes de steen te werpen zult
U opmerken. U hebt gelijk maar
het is geenszins onze bedoeling.
Racing Jet is immers geen alleenstaand geval. Vrijwel nergens is het zoals het zou horen.
En waar men dan toch met de
situatie vrede kan nemen, liggen
de toegangsprijzen veel te hoog.
Ons verwondert het met dat de

toeschouwers passen. En Racing
Jet mag dan nog zo sympathiek
en vriendelijk overkomen, ons
zien ze er niet meer terug. Ga ik
met mijn driehonderd vijftig frank
(én met vrouw én voor hetzelfde
geld) liever naar een goede film
kijken in een luxueuze zaal. 't Is
jammer maar het is niet anders.
Toch één raad aan de klubs: verlaag de prijzen aanzienlijk en probeer abonnementen te slijten aan
extra-voordelige prijzen. Wordt er
misschien toch enige kijkgewoonte opgebouwd of onderhouden. Want als ook dat verloren
gaat...

Nekslag
Wat nu de wedstrijd zelf betreft : voor Anderlecht was het zeker geen geslaagde algemene repetitie in het vooruitzicht van de
schok met K.V.Mechelen. De
Brusselaars hebben de frisheid
en spontaneïteit van voor Nieuwjaar opgeofferd aan nog meer
taktische discipline. We kregen
namelijk een echte nekslag toen
we vorige week woensdag op televisie naar de samenvatting van
Luik-Anderlecht keken. De kampioenen (?) bestonden het zich
daar aan te bieden zonder middenvoor, zonder puntspelers.
Hun enige bekommernis was het
tempo drukken of breken, tijd
winnen en het spektakel doden.
Met 1-0 achter speelden ze het

balletje uitdagend rond. Hun hakken vegend aan de betalende
toeschouwers...
Anderlecht wordt getraind door
een bekwaam vakman. Haan zal
wel weten wat hij wil. Zo veronderstellen we tenminste. Maar hij
blijft toch beter voorzichtig. Tot
nog toe heeft niemand de eeuwige waarheid in voetbal ontdekt.
Haan wekt de indruk te slim te
willen zijn. Is het zijn bedoeling
de laatste kreativiteit op te offeren aan de discipline en de taktiek? Lepe Arie wil proberen scoren zonder aanvallen. Om doelpunten te maken heeft hij geen
spitsen meer nodig. Hij wil de
treffers uit zijn taktische computer halen. We wensen hem daarbij alle sukses toe maar verkiezen het dan wel langs de radio te
vernemen. Voor dat spelletje bedanken we. Overigens: op Jet
kwamen de drie Anderiechtgoals
van de voet van Krncevic. Toevallig de spits die zogezegd geen
voldoening schenkt
in het
Astridpark.

,,Een gebeurtenis"
Veel goede wil maar weinig
klasse. Zo heet dat en het kan
nog waar zijn ook. Maar Krncevic
was op Jet wel te vinden waar
meestal de doelpunten worden
gemaakt. In het doelgebied van
de tegenstander. Misschien heeft
hij na afloop van de match wel

Deze week
in Knack Magazine
De berging
Deze week wordt de veerboot die voor Zeebrugge
kantelde weer recht getrokken. Een klus die door
gespecializeerde bedrijven wordt opgeknapt. Knack
was de hele vorige week in de buurt, en volgde de
werkzaamheden op de voet. Een reportage.
Een diploma, een carrière

Willy Brandt

Bestaat er een gulden regel volgens
de welke een bepaald diploma de garantie biedt voor een lonende carrière? Nee, zeggen de universiteiten
zelf. Een Knack-gesprek over de kansen die een student ook vandaag nog
heeft.

Willy Brandt nam vorige week ontslag als voorzitter van de SPD. Daarmee kwam een abrupt einde aan een
lange en vruchtbare politieke carrière. Een portret van de meest integere socialist van het na-oorlogse WestEuropa, deze week in Knack.

BRT: het verslag

Guy Thijs

Het studiekantoor dat de BRT heeft
doorgelicht, heeft vorige week zijn
verslag bekend gemaakt. Knack had
ook inzage van de — niet bekend gemaakte — bijlagen bij dat verslag,
en daarin staan nogal wat flagrante
fouten. Een doorlichting van de
doorlichting, deze week in Knack.

„Tegen de Schotten gaan we negentig minuten vechten ", zegt Guy Thijs
in een gesprek naar aanleiding van
de belangrijke interland die de Rode Duivels vanavond in Brussel spelen. Verder blijft hij trouw aan zijn
imago: alles is rustig op de bank.
Een interview, deze week in Knack.

verwijten moeten slikken omdat
zo scoren niet in het taktisch scenario was voorzien.
Zaterdag wordt AnderlechtMechelen gespeeld. Een match
die wordt aangekondigd als een
gebeurtenis. Een terugkeer naar
het eind van de jaren veertig en
het begin van de jaren vijftig.
Toen beide klubs de nationale
top vormden. Precies zoals vandaag. Mechelen loopt over van
zelfvertrouwen en heeft alles te
winnen. Anderlecht zal voor de
gelegenheid zijn beste gewaden
aantrekken. Een vol huis, veel

sfeer en hopelijk een goede open
match. Ons voetbal zou het best
kunnen gebruiken. Toch menen
wij dat in de topmatch niet over
de titel zal worden beslist. Tenzij
Mechelen zou winnen...
In het andere geval wachten er
de taktici van Anderlecht nog
matchen in Waregem, Luik en
Beveren om over Cercle Brugge
maar te zwijgen. Hoe die
wedstrijden moeten worden gewonnen, zien we nog met onmiddellijk. Tot nader order levert 0-0
immers nog geen twee punten
op.
Flandrien

De afgang van Levithan

Een historisch weeleend?
tot dan moeten we geduld uitoefenen. Maar dat we weer mogen
hopen op een betere toekomst
schijnt wel vast te staan

Heeft de wielrennerij een historisch weekend
achter zich ? De toekomst zal het moeten uitwijzen.
l\Aaar er zijn in dit land veel kenners die de jonge
Edwig Van Hooydonck een grote toekomst voorspellen. En niet sinds vorige zondag. Ook al was
de manier waarop deze belofte de Brabantse Pijl
naar zich toe trok bepaald indrukwekkend. Macht
en klasse, wilskracht en volharding op overschot.
OPELIJK gunt men Van
Hooydonck
voldoende
tijd om te rijpen. Forceert
men zijn talent niet. Want dat
gevaar bestaat natuurlijk. Ons
wielervolk hunkert naar een
nieuwe kampioen en de druk op
Edwig zal daardoor nog groter
worden.
Daarom is het wellicht een geluk dat Van Hooydonck, die wel
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schijnt te weten wat hij wil en die
uitblinkt door eenvoud en natuurlijkheid, zich mag ontwikkelen onder de hoede van Jan
Raes, Dat is een waarborg. Het
zou verkeerd zijn van Van Hooydonck nu al wonderen te verwachten. Als hij binnen vierentwintig maanden echt bij de internationale top behoort heeft hij
zijn doel zeker tsereikt. Minstens

Levithan

Edwig Van Hooydoncl<, een nieuw licht aan het Vlaamse
wielerfirmament ?

Van Hooydonck kwam dus
en... Levithan ging. Machtige
Felix kapte wel erg bruusk en in
ieder geval totaal onverwacht
met zijn Tour de France Waarom is niemand duidelijk. We
veronderstellen dat de tijd wel
opheldering zal brengen. Tot
dan is het raden en gissen maar
dat brengt ons geen stap verder.
Inmddels werd wel bewezen dat
niemand eeuwig is. Zelfs Levithan met. En dat wilde tot voor
een paar weken geen insider uit
het wielermilieu geloven...

w^
Het partijbestuur
deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 30 maart
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen
verspreid ten behoeve van de pers.

Naar aanleiding van het heffen door
het Waalse Gewest van een belasting
op het naar Vlaanderen uitgevoerde
drinkwater onderstreept het VU-partijbestuur, dat door deze Waalse beslissing de taalgrens voor het eerst nu
ook tot tolgrens wordt uitgeroepen.
De Volksunie wijst er nadrukkelijk
op dat thans, méér dan in het verleden, deze grens dan ook moet gelden
voor de financiële transferten die, ten
bedrage van ettelijke tientallen miljarden per jaar, uit Vlaanderen naar het
Zuiden vloeien.

bazing kennis genomen van het feit
dat een afvaardiging van de CVPparlementsfrakties zich tot de eerste
minister gewend heeft met het verzoek, de parlementaire behandeling
van een wetsvoorstel over de zwangerschapsonderbreking te blokkeren.
Dit is, om verschillende redenen, een
uiterst bevreemdende verzoek. Ten
eerste voorzag de destijds door de
CVP goedgekeurde regeringsverklaring de mogelijkheid om parlementaire initiatieven terzake. En vervolgens
is het een ernstige en voor de parlementaire demokratie heilloze onderneming, de Uitvoerde Macht uit te
nodigen om in de werkzaamheden
van de Wetgevende Macht in te grijpen.
Het VU-Partijbestuur ziet in deze
stap van de CVP-frakties vooral de
bevestiging dat zij zich aan hun politieke verantwoordelijkheid op andere
terreinen willen onttrekken. Gekonfronteerd met haar onvermogen inzake de werkloosheid, inzake het doen
respekteren van de wet in het geval
Happart, inzake de financiële sanering, tracht de CVP een politiek mistgordijn op te hangen.
De Volksunie betreurt ten zeerste
dat aldus een zwaarwegend probleem, dat de levenssfeer van de
mensen direkt en intiem raakt, gebruikt wordt als een taktisch wapen in
de koalitie-maneuvers en als een middel om de wezenlijke politieke onmacht te verbergen.

Abortus en...

...de CVP-hypokrisie

Urgentieprogramma
Het Partijbestuur van de Volksunie
verheugt er zich over dat de grote
Vlaamse strijd- en kultuurvereniging,
samengebundeld in het Overlegcentrum, een gemeenschappelijk standpunt hebben gefosmuleerd over de
staatshervorming, over een Vlaams
urgentieprogramma en over een pluralistische beginselverklaring.
De Volksunie is er van overtuigd dat
deze tekst de aanzet bevat voor een
vernieuwde strategie en strijdvaardigheid van de Vlaamse beweging. Het
Partijbestuur heeft dan ook een werkgroep belast om, zoals gevraagd door
het Óverlegcentrum van Vlaamse Verenigingen de tekst nader te bestuderen en er de Volksunie-reflekties op
voor te bereiden.

Tolgrens

Het VU-partijbestuur heeft met ver-

De Volksunie protesteert heftig te-

gen de CVP-verklaring als zou de
Volksunie rond het betrokken wetsvoorstel ,,verdeeld" zijn. Reeds
maanden geleden verklaarde de VUsenaatsfraktie tegen dit voorstel gekant te zijn. Ook de etische kommissie
van de VU o.l.v. Vic Anciaux verwierp
reeds eerder dit voorstel. Daarover
mag dus geen onduidelijkheid bestaan: het voorstel-Lallemand-Michielssens is voor de VU onaanvaardbaar.
Tot slot wordt de ongelooflijke hypokrisie van de CVP gehekeld. Deze
partij beweert de verdediging van het
leven als één van de hoogste waarden
in haar vaandel te voeren, maar doet
anderzijds niets om de wapenproduktie en -handel te verbieden, waardoor
nochtans ook mensenlevens bedreigd
worden!

VU op TV
Het VNOS-programma van dinsdag
7 april aanstaande om 21.45 uur op
BRT-1 bevat volgende onderwerpen:
• ,,Een maat voor niets?" een gesprek n.a.v. het Jaar van het Leefmilieu tussen vertegenwoordigers van
Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu,
Natuur 2000 en VU-politicI;
• Nieuws van het mijnwerkersfront;
• Kritisch kommentaar bij de aktualitelt;
• In „Uit de Wetstraat" een gesprek
met Jaak Gabriels, Hugo Coveliers en
Jean Duysens op de betoging in Voeren;
• In ,,Mensen van bij ons" een portret van Mimoun Honna, Marokkaan
en Limburger, kompel en syndikaal
voorvechter.
Niet vergeten dinsdag 7 april om 21
u. 45.

Fed. Vlaamse Kringen
hield jaarvergadering
Op zaterdag 21 februari werd in de abdij van Steenbrugge de
algemene jaarvergadering van de Federatie van Vlaamse Kringen
gehouden. De zitting werd geopend door de provinciale voorzitter
Herman Gevaert. Na een kennismaking met de abdij konden de
werkzaamheden van start gaan.
Algemeen voorzitter Etienne Van
Vaerenbergh bracht verslag uit van de
jaarwerking in 1986.

zowel politieke, sociale als kulturele
onderwerpen worden behandeld.

Vlaanderen leeft

Enige tijd geleden ontwikkelde afdeling VOVO uit Oostende de aktie
,,Meer Vlaamse muziek op de Vlaamse radio". Binnen de radiowereld
leeft een grote vraag naar nieuwe
Nederlandstalige liederen. Vandaar
het projekt van de langspeelplaat met
nieuw werk.
Aansluitend op de Algemene Vergadering wordt traditiegetrouw een
vormend geheel gekoppeld.
Lic. Hans Bracquené, gespecialiseerd in de ekonomie in relatie tot de
mikro-elektronische evolutie naar de
informatiemaatschappij, kreeg het forum.
Het referaat van Hans Bracquené
was zeer gevat. Een aantal vaststellingen- Vlaanderen is op weg naar de

In de voorstelling van het jaarprogramma vroeg Etienne Van Vaerenbergh aandacht voor de aksenten die
worden gelegd en de wijzigingen in de
werking die door worden gevoerd. De
nationale edukatieven begeleiden
naast de provinciale verantwoordelijken ook de afdelingen in de provincies
Antwerpen en West-Vlaanderen, en
ondersteunen provinciale aktiviteiten
in Brabant en Oost-Vlaanderen. De
vormingskursussen kaderen volledig
binnen het nieuwe jaartema ,,Wij geloven dat Vlaanderen leeft".
Het tema wordt uitgespreid over
drie jaar en in 1987 wordt konkreet
gewerkt rond vrije tijd en werkloosheid. Het tijdschrift ,,De Koerier"
wordt in de dubbele doelstelling verder uitgebouwd. In geledingen waar
geen provinciaal tijdschrift verschijnt,
ontvangen de afdelingen een aangepast FVK-info. De dienstverlening zal
verder worden uitgewerkt.
De begroting wer door afgevaardigde beheerder Johan Beke van kommentaar voorzien. Een aantal uitgaven zullen hoger liggen dan vorig jaar.
Anderzijds zijn ook inkomsten uit lidgelden en sociaal-kulturele aktiviteiten voor een hoger bedrag ingeschreven.
Voor de tweede maal werd een
verdienstelijke afdeling in de kijker
geplaatst. Afdeling ,,De Wekker" uit
Asse ontplooit sedert haar ontstaan in
1981 een grootse werking, waarbij
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informatiemaatschappij, in het komende decennium is een diepgaande •
evolutie in die richting te verwachten.
Ook wij mogen die trein van de hoge
technologie niet missen. De overheid,
zowel de Europese, de Belgische als
de Vlaamse dienen daartoe hun bijdrage te leveren. Nadeel voor Vlaanderen is de afwezigheid van grote
bedrijven, de veelheid aan KMO's en
de onmogelijkheid als Vlaamse Gemeenschap te onderhandelen met de
EEG.
Desondanks zijn er in Vlaanderen
een aantal lichtpunten: de DIRV-aktie, het Interuniversitair Mikro-elektronisch Centrum... De toekomst voor
onze regio ligt in de op-maat-chips.
Het referaat van Hans Bracquené ontlokte vanuit het publiek heel wat vragen (rol van de scholen, fiskale lasten
op robotten. Flag, sociale gevolgen,
het kultuurbeleid...).
Met Hans Bracquené, en afsluitend, kunnen westellen:,,het kultuurbeleid kan een belangrijk element betekenen in een maatschappij, open
voor vernieuwing". Een opdracht die
de FVK niet uit de weg gaat

FVK-voorzitter Etienne Van Vaerenbergh tijdens tiet jaarverslag.

VU-fraktieleider
Brabantse provincieraad overleden

Voor Joris Depré
(1931-1987)
,,lk heb geen woorden
voor verdriet
geen zucht, geen lied...
je bent geraakt
je hebt geen handen meer
slechts die van ons
kunnen uit de verte reiken."
Lieve Oevijver

De lente van diit jaar — in zijn
ontwakende bloesems — heeft Joris
Depré niet meer mogen beleven. Hij
die — als weerman — zo met de
seizoenen, en met de volgende dag
verbonden was, door aanvoelen én
beroep, is zonder oogopslag naar de
Eeuwige Zomer vertrokken. Dit rouwbericht doet pijn en is té plots voor
onze vriendschap, die kwade en goede dagen doorstond en zonder stervensbesef naar de ontvoogding van
ons Volk leefde.
Het etmaal dat de jaarlijkse tijd kort,
duurde lang die zaterdag 28 maart...
Herinnering na herinnering werd opgeroepen doorheen de vele telefoontjes naar de vrienden. Jons' verdwijning is nu één groot beeld in onze
dankbare herinnering. Hoe en wanneer we mekaar leerden kennen in de
Volksunie, weet ik niet meer. Joris is
er precies steeds geweest. Tervuren,
op de rand van de olievlek is immers
een der oudste VU-afdelingen. Als
arrondissementsvoorzitter heeft Joris
bovendien een stempel gedrukt op
heel ons gewest. Met de kracht van
het woord, doorspekt met humor,
heeft Joris honderden vergaderingen
geleid: gevat, schalks én rechtlijnig.
Joris straalde gezag uit omdat inzicht
— de toekomst dus — doorheen elk
van zijn politieke daden sprak. In zijn
schepenambt heeft hij zes jaar lang in
de 3 fusiedorpen van zijn gemeente
de kleinschaligheid, de eigenheid van
dit Brabantse deel én het plurale samenleven verdedigd en bevorderd.
Joris heeft zijn Vlaams-Nationalisme
nooit verkleurd of weggemoffeld. Dit
heeft hem met verhinderd kontakt te
hebben met alle mensen. Hij leefde
vergroeid met verschillende muziekmaatschappijen. Joris, 'n begenadigd
muzikant; verschillende instrumenten
bespeelde hij... en zingen kon hij.
Muziek behoorde tot zijn leven. Joris
niet meer te horen zingen doet me
pijn. Joris zijn woordenspel was doortrokken met klank en kleur. Zijn overtuigingskracht vergrootte er door.
Overtuigen was een deel van zijn
persoon. Jarenlang een WlJ-topwerver; jarenlang ,,straatloper", iedere
ontmoeting betekende voor Joris een
overtuigingsmoment.
Joris Depré bezat de gave van de
vriendschap. Niet de goedkope, met
de voorbijgaande... wél de tedere, de
attentievolle, de opbouwende! Dit belette hem niet om ook in vriendenkring
in volle scherpte de Volksunielijn door
te trekken ook over gevoelige tenen
en klein-denkende persoontjes. Joris
kon bovendien serieus een debat
opentrekken, ledere Brabantse Pro-

Joris Depré, iedere ontmoeting
met hun betekende een moment
van overtuiging...
vincieraad werd als hij — als VUfraktieleider — het woord nam een
stuk vinniger. De vergadering luisterde naar Joris. En ook hij kon luisteren.
In de zovele uren vergadertijd die we
samen met hem beleefden, kon hij —
zoals geen andere — heel konkreet
de diskussie terug voeren naar datgene wat leefde bij de mensen, naar
datgene wat hij beluisterd had bij die
mensen. In Joris' groot hart bezette
zijn familie de éérste kamer. Zijn moeder vooraan. Elkeen was er welkom.
Joris hield van gezelligheid en schonk
die gul weg.
Lieve Vandendriessche, vanuit
West-Vlaanderen in Brabant verankerd, deelde dit leven breeduit en ging
mee vooraan. Herman en Dirk groeiden er in op; toen volgden Linda en
Sandra — zijn pleegkinderen — daarna de kleinkinderen. De inzet-om-demedemens kende bij Lieve en Joris
geen jaargetijde. Soms leek het dat
vermoeienis op hem geen vat kreeg.
En toch. Eén fataal ongeluk velde
Joris op zijn werk. Wij hoopten met de
hele familie — dagenlang. Inniger dan
ooit tevoren wilden we Joris terug zien
in ons midden. Toen werd het nacht in
de morgen. Ontoereikend en angstig
gaven we de mare door, van afdeling
tot afdeling. Joris heeft het einde van
zijn, van onze droom niet hier — in
ons Vlaanderen — mogen beleven.
Ons ,,verbond van spontane moed"
staat als een levende kring omheen
het onvervulde ideaal. En Joris blijft er
in, mét zijn Geest, zo leeft hij verder,
tussen ons. Verrezen.
Willy Kuijpers,
namens de hele
arrondissementele ploeg

Wij vieren samen Joris' leven
en overgang In St.-Jan Evangelistkerk — Tervuren-centrum op
zaterdag 4 april 1987 om 10 u.
Rouwbeklag:
Familie Lieve Depré-Vandendriessche
Brusselsesteenweg 224
te 1980 Tervuren
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• In de Antwerpse distriktsI raad komt op 6 april het kernrampenplan ter sprake Dit na
lang aandringen van de VU
De 10 kilometer zone moet
verruimd worden Ondertussen stelden Koen Pauli en
Hugo Hermans een zevental
nieuwe adviezen op de agenda

De dubbel-afgeroomde
Antwerpenaar
De Antwerpse burger wordt als Vlaming ekstra belast en éénmaal fiskaal zwaar aangepakt door het eigen (?) stadsbestuur.
Nationaal leiden de transfers naar dan nationaal cynisch van belastinWallonië van CVP-PVV signatuur gen verminderen Gemakkelijk want
rechtstreeks tot hogere lasten en de druk blijft toch liggen op dezelfde
plaatselijk is het wanbeleid van de burger Ondertussen zijn de eigen
CVP-SP-belangenkoalitie verantwoorstadsbelastingen sinds 1983, toen al
delijk voor een onoverzichtelijke drastisch verhoogd, nogmaals gesteschuldenberg en tot hogere (stadsgen met meer dan 40 ten honderd'
)belastingen
En als Vlaming wordt de AntwerpeHIJ levert bovendien nog op allerlei
naar nog eens bovenop afgeroomd
manieren in kortom hij blijft betalen
Gerard Bergers citeerde het
een
èn betalen
Antwerpenaar kreeg 6 955 f^ minder
HIJ IS diegene waaraan door alle dan een Luikenaar Als het gelijk was
openbare besturen, elk op beurt, de geweest dan zou 't aandeel van 't
Zwarte Piet doorgespeeld wordt Die
Gemeentefonds 3,4 miljard (i) hoger
burgers is de ultieme schakel in de
gelegen hebben, of 36,5% En de
keten Op hem wordt alles afgewenGentse inwoner kreeg omgerekend
teld
2 355 F meer m 1985 Dank U nogmaals, heren Martens-Verhofstadt
De fusiesanering
Waar woonden jullie weer''
Begin 1983 was er de grote Antwerpse fusie In feite de verspreiding
Antwerpse onmacht?
van het jarenlang SP-CVP-kernstadAntwerpse schuld!
wanbeheer
Een
put
van
Naar boven toe, naar de hogere
70 000 000 000 F die gewoon gevuld
overheid toe, verzet zich dit Kollege
moet worden door méér belastingmet hardnekkig genoeg Gewoon uit
sbetalers Want de fiskale draageigen onmacht Zoals bevestigd wordt
kracht van Klein-Antwerpen was daardoor de Havenschepen ,,Wij slaat
voor al te pover geworden
machteloos tegenover de nationale
Zelfs daarvoor moest er nog gebeoverheid die geen rekening houdt met
deld worden En Brussel liet zich verde lage inflatie" Antwerpen betaalt
m u n ^ n en gaf de waarborg voor een
nog altijd de vroegere hoge rentevoet
langlopende lening (20 jaar) Maarvoor de saneringslening Antwerpen,
Brussel legde met alleen zeer hoge
neen de Antwerpse burger, betaalt
intrestlasten op maar ook tegelijkertijd tochi
een saneringsplan onder direkte
Het standpunt van de fraktie werd
voogdij
treffend verwoord door onze fraktieleiZo werd door de voogdijoverheid
der ,,Het kan met genoeg gezegd
verplicht
worden, uw kollege, deze meerder* de stadsbelastingen te verhogen,
heid, heeft bij deze sanering, en ook
' te besparen op personeelsuitgaven, vandaag nog, de weg van de minste
" de investeringen te verminderen, inspanningen, de weg van de minste
ook in de haven
politieke moed gekozen Zij wentelt de
allergrootste staf op de burger, de
Het Kollege, zich bewust van zijn
burger die geen verweer heeft De
schuld(en) uit het verleden, slikte zonburger waarvan dit kollege de belander meer
én speelde alles bijna
gen zou moeten verdedigen, wordt al
volledig door naar de werkloze eigen
te veel aangeslagen, en hij krijgt er
C) burger Deze laatste kreeg als
zelfs geen normale prestaties voor
toemaatje bovenop nog een slechtere
terug I"
verzorging
Zo werden niet alleen de hoogste
belastingsaanslagen van de hele provincie door deze stad gevestigd Zo
werden zelfs voor distnkten zoals Ekeren en Wilrijk de opcentiemen verdubbeld i

Belgische afroming
Martens IV, V en VI zorgde ondertussen voor verdere afromingen Nationaal moeten er ook putten gevuld
worden en dus Sint-Anna kost de
ganse Antwerpse gemeenschap 3 miljard Martens-Verhofstadt speelt de
Antwerpse gemeente met door waarop ze recht heeft Het Gemeentefonds
zakt met 1,7 miljard en de achterhouding van door de Antwerpenaren al
betaalde belastingen loopt nu al op tot
3,3 miljard Enzovoort
Ondertussen schrapt Coens nog
eens in 't stadsonderwijs en Olivier in
de havensubsidies en doet de toekomstige havenwerken voor 40%
door de stad zelf betalen 't Wordt
eentonig Ondertussen spreekt men

Geen VU-belastingsverminderingen!
Met de brute macht van de makke
meerderheid werden alle voorgestelde belastingsvermindenngen van de
VU gewoon weggestemd In totaal
had het een verlichting van 7% of 469
miljoen betekend voor de Antwerpse
burger Misschien een druppel op de
hete fiskale plaat Maar m alle geval
een begin dat gevoeld zou worden i 't

Heeft met mogen zijn, want de rentmeesters van 't kollege hadden dan
tegelijkertijd moeten op tafel kloppen
in Brussel En stellen dat zolang Brussel zijn verplichtingen met voldoet
tegen Antwerpen, geen enkel Antwerpenaar hiervan de dupe moet zijn
Je zou heimwee krijgen naar de tijd
van de Tiende Penning Detijdwaann
keizer en koning vrijheden gaven in
ruil voor belastingen Nu wordt onze
vrijheid
beperkt door de belastingen En onze stadsvoogden laten ons
dat ondergaan
BIJ de verkiezingen is er belastingsvermindenng Deze truuk wordt gewoonlijk door CVP-SP toegepast'
Maar ondertussen had elk Antwerps
burger vandaag al 350 F gespaard op
elke 5 000 F stadsbelastingen Had
men de VU gevolgd Al het bovenstaande IS met alleen een trieste Antwerpse belastingsstory Het is een
illustratie van 't Algemeen groot

ANT
WER
PEN
Vlaams Verdriet Een gevolg van 't
samenspel tussen lokale en nationale
traditionele belangen van dezelfde
personen en dezelfde partijen gekontroleerd door dezelfde lobbys en dezelfde belangengroepen Dit is zeker
met in 't belang van de bedrogen
betalende burger die met verdedigd
wordt HIJ alleen is de ultieme dupe
Hopelijk herinnert hij zich nog de
CVP-affiche die zei ,,Maar dat zal
veranderen I" Want hij dan dat veranderen, gewoon door zwartgele bolletjes te kleuren in het stemlokaal Dat
helpt Omdat VU-mensen in Antwerpen, maar ook in gans Vlaanderen
tussen en r)aast hun mensen staan
Hugo Hermans

„When the wind blows"
Bellen tussen 9 en 16 uur J Liesstraat 2 (hoek Amerikalei), 2018 Ant-

werpen (tei 03-238 82 08), Of tussen
16 en 18 uur Wetstraat 12, 2008
Antwerpen (tel 03-236 84 65), of de
avond zelf aan de kassa van cine
Metro, na telefonische reservatie op
een van de telefoonnummers

GOED GEZEGD

In de gemeenteraad kwamen onze raadsleden dikwijls snedig uit de hoek.
Dirk Van Gelder stelde vast dat om volging om politieke redenen altijd van religieuze en politieke overtuieen stad zo vuil te krijgen men in 't onaanvaardbaar is maar de ekonomi- ging Is dat misschien politieke kuituur
sche vluchtelingen onbeperkt aan- (SIC) '>
buitenland een staking nodig heeft
Clara Govaert vroeg zich af wat de
Maar dat in Antwerpen men dat al vaarden helpt hen ook met en is een
stad met haar eigen krotten gaat doen
werkend kan En dat dan de burger negatie van de immigratiestop
nog gevraagd wordt zelf de sluikstorin de herwaardenngsgebieden' Ze
Dirk Stappaerts berekende cijfers
tingen te gaan zoeken en te melden aan de hand dat het winstgevend zouden dan toch beter gesloopt worvia telefoon'
Borgerhout verder gekoloniseerd en den m plaats van terplekke de bewoners de zin te ontnemen iets aan hun
Fonne Crick vindt dat het hoogtijd financieel gepluimd wordt Amper 14
eigendom te verbeteren
wordt dat de stad, in samenspraak miljoen werken en meer dan 33 milHugo Schiltz stelde vast dat de roep
met andere grootsteden meet laten joen huurgelden van de bejaardennaar een perverse havenpnvatisenng
horen dat het met het OCMW zo met flats 't Is nog maar één voorbeeldje
groter wordt door het vooruitschuiven
verder kan Anders verpaupert Ant- En verder vond hij het gewoon misen met oplossen van personeelsprowerpen zoals buitenlandse voorbeel- plaatst dat men de benoeming van
blemen en zo de bedrijfszekerheid
den (Liverpool') En over de politieke een nieuwe KJT-direkteur zonder blikvan onze haven verder aantast
vluchtelingen verklaarde hij dat ver- ken of zelfs blozen toewijst op basis
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* Luk Lemmens verzette zich
in de Wilrijkse distriktsraad tegen de inplanting van een hinderend vleesverwerkingsbedrijf in een woonwijk ,het bedrijf IS in overtreding én mot
dichfi' De talrijke opgekomen
buurtbewoners zagen terplekke de traditionele partijen optreden als verdedigers van een
ontwettelijk werkend bedrijf

Sta recht!

Woensdag 8 april (gfaffs) fOOX
Vrijkaarten voor deze film kunnen
verkregen worden bij de Vlaams-nationale Coremansknng

* De Hobokense distriktraad
moest na meer dan één jaar
het Stadsbestuur herinneren
aan de unanieme motie dnngende intitiatieven te nemen
voor de tewerksteling bij Boel i
Men zou denken dat 't kollege
geen .boel' kan schelen

C

* En in Borgerhout kwam
Theo De Coninck snedig bij de
bespreking van de inplanting
van een moskee m de Vande
Peereboomstraat Een oplossing, mee gestimuleerd door
de voltallige distriktsraad, was
in de maak maar
door de
ongebreidelde demagogie van
Vlaams Blokkers zit iedereen
terug in de loopgraven Geen
zesde moskee in Borgerhout
en zeker met in de straat'
* Het stadsbestuur wil in Ekeren-centrum een super-prestigieus kultuurcentrum met
kostprijs van meer dan 15 miljoen oprichten De VU-Ekeren
geeft prionteit aan kleinschaliger alternatieven in de wijken
Mariaburg en Donk De geheimzinnigheid rond dit dossier werd doorbroken door de
open VU-aktie hierrond'

• Renaat Van Beeck vond het
in de Berchemse distriktsraad
te bar dat urnen met asse van
overledenen nu al sinds 1985
in 't wachtlokaal van de bewakers staan te wachten Bij gebrek aan colombanum of bij
gemis aan respekf
• In de distriktraad in Deurne
I vroeg Rik Boonen een ekstramformatie voor de bevolking
zodat ze wegwijs geraakten uit
de bepalingen van de nieuwe
wet op de transplantatie van
organen Onze mandatanssen
voerden voor een pamfletaktie
om aan te klagen hoe de invoering van de nieuwe identiteitskaart gebeurt
Opgemerkt
werd dit zeker door de lange
I wachtrij i

Scherp merkte hij ook op dat de
nieuwe havenschepen die een ,,andere" stijl heeft als zijn voorganger, er
beter zou aan doen het Antwerps
eenheidsfront terug te bundelen
Gerard Bergers, de motor achter de
gezamenlijke raadsmotie om de 10
kilometerzone van het rampenplan te
klem te vinden rond Doel, vond Antwerpen uniek Echter uniek met 't feit
dat nergens ter wereld een kerncentrale zo dicht bij een grootstad ligt
Dus met om fier op te zijn
Milieuhinderkaarten zijn vandaag
een ,,must" om een echt beleid te
voeren stipte Ria Van Rompay aan
Zowel het uitblijven ervan als het met
aktualiseren van de twee bestaande is
met ernstig
Tot hier de subjektieve keuze van
enkele Antwerpse raadsprokkels
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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 11 250 fr
tot 15j , 150 fr jongeren Inschrijven
vóór 29/3 m De Klauwaert, bij de
bestuursleden of bij Ward Herbosch
(353 68 94)
3 BERCHEM: Breugelavond in het
Oud-Kapelleke, Ferd Coosemansstraat 127 om 20u Prijs 200 fr Inschrijven bij Thea Van Gelder
(321 19 86) Org VU-Berchem
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: Ledenvergadering in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34 Alfred Borms spreekt over
,,Wereldoorlog II en zijn gevolgen"
Iedereen welkom
4 EKEREN: Lentebal in zaal Leugenberg, Leugenberg 143 Aanvang
20u30 Inkom 100 fr Org VU-Ekeren
4 RANST: Geleid bezoek aan het
Bormshuis, Volksstraat te Antwerpen
Samenkomst om 14u Kerk te Ranst
of 14u 30 aan het Bormshuis Inl VURanst (485 55 67)
4 SINT-AMANDS-A/D-SCHELDE:
E Roliierknng werkt samen met
Vlaamse Knng Bornem voorbereiding reis Oostkantons Dia-avond met
Walter Luyten m ,,De Bron te Bornem
Aanvang 20u
4 PUTTE; Breugelavond m zaal
,,VanderBorght",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
Onstpanmngslokaal, Edegemsestraat
26, vlakbij H Kruiskerk Deelnameprijs 100 fr p p Inschrijven voor 22
maart bij Luk Van den Broek (03/
449 99 42)
5 LAAKDAL: Natuurwandeling in
de streek rond de Roost en de Trichelhoek Vertrek om 14u op de parking
van de forelvijver in de Roost te Veerle Na de wandeling spaghetti of spek
met eieren (wandeling + eten = 160
fr) Inschnjven bij Patrik Vankrunkelven (013/66 64 60) Org VU-Laakdal
9 KAPELLEN: „Vlaanderen en de
ziekteverzekering" door E Van Langendonck in zaal ASLK, Vredestraat
12 Aanvang 20u Org FVV-Kapellen
9 SCHOTEN:
Video-montage
,,IJzerbedevaart 1986" m 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,
vvk 60 fr Org VUJO-Kapellen
10 MORTSEL: Jaarlijks Lentefeest
in ,.Centrum St Lodewijk", Osylei 43
om 20u Vlaamse stoofkarbonadenfneten en taart è 250 fr p p Eregast
Vic Anciaux Muziek Stonne Wouters Inschrijven bij E Croes (03/
449 12 20)
11 WOMMELGEM: 4de Plantenruildag. Kastanjelaan 4 vanaf 14u Indien
mogelijk planten of struiken bezorgen
of brengen vanaf lOu Inlichtingen
Sonja Maldoy 353 68 94 Org VUWommelgem
11 SINT-AMANDS-A/D-SCHELDE:
Tentoonstelling
,,Aquarellen van
Frans Dehoux" Lokaal ,,lc Dien",
Jan Van Droogenbroeckstr 53 Vooropening 10 apnl om 20 u door Dhr
Van Assche Opening door e h Van
Dam Open op 11-12-18-19 en 20 apnl
telkens van 14 tot 19 uur Org E
Roliierknng

M$
12 WOMMELGEM: Bormsherdenking. Misom 10u mde St.Franciscuskerk, Bredabaan te Merksem. Vertrek
Wommelgem op Kerkplaats om 9u 15
(met auto, iedereen kan mee) Org. •
VU-Wommelgem.
12 WOMMELGEM: Grootse VUMeeting, Magdalenazaal Brussel
Vertrek vanop Kerkplaats om 12u 45
stipt. Met auto tot aan opstapplaats
oude kerk te Berchem. Vertrek bus
13U.15 Berchemkerk Inschrijven tot
10/4 om 17u. bij Ward Herbosch
(353.68.94).
12 TURNHOUT: Geleid bezoek aan
het Kaartenmuseum en het Begijnhofmuseum van Turnhout. Om 14u. Org.
en inl. Vlaamse Kring Turnhout.
14 KALMTHOUT: Wandeling van
het „Jet Jorssenpad". Vertrek om
14u. stipt aan het Statieplein, Heide.
Org.. FVV-Kalmthout.
14 NIJLEN: Voordracht over gezinsbudget en beter geldbeheren in
lokaal Kempenland om 13u. Koffie en
gebak voorzien. Org.: FVV-Nijlen.
17 WOMMELGEM: 13de Kwis met
Wommelgemse verenigingen. Aanvang: 20 uur. Zaal Keizershof, Dasstraat. Inkom vrij.
17 TONGERLO-WESTERLO: Huguette De Bleecker-Ingelaere handelt
over haar w/erk ,,De vrouwen in de
repressie". In Kapellekeshoef om
20U.30. Org SMF-Kempen.
18 WOMMELGEM: Paasfeest voor
kinderen van VU-leden tot 10 jaar.
Paaseieren zoeken, chocolademelk,
koeken en film. Verzamelen in ,,Den
Klauwaert" om 14u. Inschrijven voor
15/4 op tekenwedstrijdblad of tel.
353.68.94. Org.: VU-Wommelgem.
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.
24 WOMMELGEM: Tweede kwisavond en slot voor Wommelgemse
Verenigingen. Verdeling van prijzenpot van 30.000 fr. Aanvang: 20 u. Zaal
Keizershof, Dasstraat. Inkom vrij.
Org.: VU-Wommelgem.
24 ANTWERPEN: „De tuinman van
de koning" in de Arenbergschouwburg te Antwerpen. Wie mee wil met
de Coremanskring reserveert op tel.
03/238.82.08 tijdens de kantooruren.
Prijzen: 350, 250 en 150 fr.
24 NIJLEN: Toon Van Overstraeten
over zijn belevenissen als Vlaams Senator in de Waalse Raad. In lokaal
Kempenland, Herenthoutsestwg 53.
Om 20U.30. Org.: Vlaamse Knng
Kempenland.
26 NIJLEN: Eerste wandeling van
wandelgroep Kempenladnd; vertrek
vanuit lokaal Kempenland om 14u.
25 PUURS: Drie-uurtje met pannekoeken in het Fort van Liezele. Gevolgd door gezellig samenzijn. Orq.:
VU-Puurs.

Rouw te Berchem
Volksunie-Berchem rouwt om het
heengaan, op 20 maart, van Jef Laureyssens. Hij was vele jaren bestuurslid van onze afdeling, en tot aan de
fusie gemeenteraadslid te Berchem.
Aan zijn echtgenote en kinderen
bieden wij onze innige deelneming bij
dit veel te vroege heengaan.
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Mengeling van ernst en luim

Geslaagd VU-feest te SintAmands-aan-ile-Sclielile
Zaterdag 8 maart organiseerde het plaatselijke VU-bestuur een
feestmaal-met dansnacht.
Bij zijn welkomstwoord in feestzaal „De IJzer" stelde gemeenteraadslid Frans De Leeuw de bestuursleden aan de talrijke aanwezigen voor.
Na de jongste bestuursverkiezingen verruimde twee nieuwkomers de
mogelijkheden van onze afdeling.

Versterking
Jean Buggenhout: propaganda en
ziekenfondswerking Ie Dien
Leo Emmerechts: jeugdwerking en
organisatie
Zij brengen versterking voor de
werkers van het eerste uur:
Lisette Keppens: vrouwenwerking
Margo Verriest: afdelingssekretaresse
Herman Van MIerIo: penningmeester
Leo Van Ranst: onze voorzitter die
om zijn gewaardeerde inzet met een
extra-applaus bedacht werd.
Francine lllegems, ondervoorzitster
en Louis Zoldermans, onze afgevaardigde in de deelgemeente Oppuurs,
waren verontschuldigd.
Sinds 1982 en 1985 werden 4 bestuursleden als mandataris verkozen:
Etienne Servaes, provincieraadslid
Leo Van Ranst, OCMW-raadslid
Aimé De Decker en Frans De
Leeuw: gemeenteraadsleden.
Deze laatsten vormen sinds 1982,
toen de VU voor de eerste maal aan
de St.-Amandse raadsverkiezingen
deelnam, de stootgroep om onze
ideeën en Vlaams-nationale overtuiging in Sint-Amands te verspreiden.
Naast de talrijke aanwezigen uit
eigen kring, uit Klein-Brabant en van
ver daarbuiten, werden in het bijzonder verwelkomt:
Jef Van Weert: arrondissementeel
voorzitter,
Jaak Pauwels: kantonaal afgevaardigde,
Emiel Van Langendonck: diensthoofd Ziekenfonds Ic Dien.
Als gastsprekers kwamen twee
overtuigde nationalisten aan het
woord. Dr. Walter Peeters, ere-senator uit de buurgemeente Hamme, aan
de overkant van de Schelde, legde in
zijn toespraak de nadruk op de vaststelling dat de Volksunie meer dan
ooit nood heeft aan een sterke, hechte innerlijke band. Uit een konsekwent
doorgevoerde ,,propere politiek" en
een bewustmaking van de jeugd moet
voor buitenstaanders blijken dat
,,Vlaanderen eerst" alleen via onze
politieke formatie kan bereikt worden.
Walter Peeters pleitte tevens voor
meer,,zelfkennis" bij alle Vlamingen,

dit zal leiden naar zelfbewustzijn en
zelfbestuur.
Na het banket kwam senator Walter
Luyten aan het woord. Door het vertellen van enige anekdoten en het aan-

VU-arr. Turnhout
tegen aanleg „Groene TGV"
d Volksunie van het arrondissen.dnt Turnhout heeft kennis genomen
van de nieuwe plannen inzake de
aanleg van een hoge-snelheidsspoorlijn, algemeen bekend als de zg.
,,groene TGV", die onlangs door verkeersminister De Croo werden vrijgegeven. De VU verzet zich met klem
tegen deze nieuwe TGV-variant.

Het nieuwe tracé, dat in een sfeer
van beslotenheid en geheimhouding
IS tot stand gekomen, zonder voorafgaande inspraak vanwege de betrokken instanties en gemeenten, zonder
ernstige kosten-baten analyse, zonder sluitende milieu-effekt-rapportenng, zal het grondgebied van een
aantal Kempense gemeenten door-

Geslaagd ledenfeest
te De Haan
Voor een stampvolle zaal hield de Volksunie van De Haan in de
Raadskelder te Vlissegem een geslaagde kaas- en wijnavond,
opgeluisterd met een toespraak door dr. Kris Lambert, provincieraadslid. De organzatie vond plaats i.s.m. de Kring Vlaanderen
Morgen. De Kring wil ijveren voor een nieuwe, verdraagzame en
rechtvaardige maatschappij.
Vorig jaar werden reeds enkele akdoor Volksunie-voorzitter Wilfried
tiviteiten opgezet, vooral voor de eiVandaele, die het onlangs herverkogen leden, maar de Kring is van plan
zen bestuur voorstelde. We onthoudit jaar werkelijk naar buiten te treden dat de ondervoorzitter nog steeds
den. Een eerste aktiviteit van 1987
dr. Mich van Opstal is, tevens gewas de bijeenkomst van zaterdag, en
meenteraadslid voor de pluralistische
voor begin mei wordt een avond gelijst ,,De Haan 2000"; Freddy Baert
pland over ,,Tsjernobyl, 1 jaar later",
i.s m. onder andere Greenpeace. De
Knng is Vlaams-nationalistisch geïnspireerd maar wil aktiviteiten organizeren die het partijpolitieke kader
overstijgen. Men hoopt daarbij ook
samen te werken met andere Haanse
verenigingen. ,,Om te werken, moet
er echter geld in het bakje komen, en
het aanbod van de Volksunie om hier
vanavond samen iets te organizeren
hebben wij gretig aangenomen", aldus voorzitter Herman Defurme. Sekretaris van de vereniging is Michel
Delaere en penningmeester Peter
Pieters.

Wat onze senator vooral diep bekommert en wat ons hele volk aanbelangt IS de bewustmaking van onze
jeugd
Toen na de toespraken, het nagerecht en de onvermijdelijke tomt)ola,
de platenruiter met dienst, Frans
Spiessens, de danslustigen in beweging zette, startte de Vlaams-nationale dansnacht die tot de vroege uurtjes
doorging.

Frans Oe Leeuw,
gemeenteraadslid

snijden en betekent een regelrechte
aanslag op de laatste groene ruimten
die ons nog resten.
In de plaats van de plannemakerij
rond deze ,,groene TGV", die volgens
de VU allesbehalve ,,groen" is, dringt
de Volksunie-arr. Turnhout erop aan
dat bij prioriteit werk zou gemaakt
worden van de uitt)Ouw van het openbaar vervoer in het algemeen en van
de plaatselijke spoorverbindingen in
het bijzonder, zoals door de partij al
jaren wordt geëist.
De Volksunie-an-. Turnhout verklaart tenslotte elke aktie tegen de
aanleg van de geplande hoge snelheidslijn te zullen steunen.

blijft sekretaris; Maria Huysmans
penningmeester en Robert Vanhoucke propagandaverantwoordelijke.
Vervolgens gaf Vandaele hef woord
aan dr. Kris Lambert, provincieraadslid. In krachtige woorden sprak deze
over de positi van de Vlaamse Beweging, die reeds een lange weg aflegde, maar nu in het zicht van de
aankomst een lekke band dreigt te
knjgen. De traditionele partijen blijven
immers toegeven aan de verieidingen
van de macht om de macht. Het wordt
de hoogste tijd, aldus Lambert, dat de
Vlaamse meerderheid neemt wat
haar toekomt. Onder de meer dan 100
aanwezigen werd tot in de vroege
uurtjes nagekaart, plezier gemaakt,
en gedanst.

w.v.

Nieuw bestuur
Het welkomstwoord op de bijeenkomst zaterdag werd uitgesproken

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)

Meer dan 100 VU-leden woonden de bijeenkomst bij.

WEST-VLAANDEREN

van 2080-Kapellen
Gaat over tot de openverklaring van 1 plaats van maatschappelijk
assistentte) met een halve dagtaak-betrekking (20 uur per week).
Kandidaatstellingen dienen vergezeld te zijn van de volgende formulieren:
- curriculum-vitae.
- uittreksel geboorteakte en bewijs van nationaliteit.
- bewijs van goed gedrag en zeden dienstig voor een openbaar bestuur.
- afschrift diploma
- voor de mannelijke kandidaten een militieattest.
De kandidaatstellingen dienen per aangetekende zending ingediend
te worden op volgend adres: mevrouw C. Van Croonenborch-Standaert,
voorzitter OCMW, Klein Heiken 298 te 2080-Kapellen en dit uiterlijk op
postdatum van: 25 april 1987.
Bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd op het O.C.M. W.sekretariaat, Chr. Pallemansstraat 74 te 2080-Kapellen tussen 9 en 12 uur
(tel 03.664.89 89 en 03/664.45.01).

halen van opvallende ,,incidenten"
tijdens zijn parlementair werk had
Walter onmiddellijk alle aandacht
voor zich gewonnen. In zijn gebruikelijke vurige stijl vermaande hij al die
Vlamingen die denken dat wij er al zijn
(Flanders Technology enz.) en die
zich tevreden nestelen in een pseudozelfstandigheid.
Het verhaal over de jonge Catalaan
die met Walter de Vlaamse overtui-

ging bekeek van alle als Vlaming
gekozen parlementanërs en die daarbij ruime normen hanteerde, bewees
nogmaals dat alleen de Volksunie
voor Vlaanderen de enige waarborg is
om te ,,Nemen wat ons toekomt".

APRIL
3 ADINKERKE: Een avondje Luisterkroeg in „Afspanning De Hoorn"
met Johan Vandenberghe. Toegangskaarten te bekomen bij ASLK-Oostduinkerke, Platenboekiek „Podium"Veurne, De Hoorn-Adinkerke en Radio Westpoint-Adinkerke. Org : Arr.OVD.
4 BLANKENBERGE:
Filmavond
over de Ijzerbedevaart met als spreker Koen Baert. Om 20 u. in het
Brouwershof, Grote Markt. Org.
Vlaams Kulturele Kring i.s.m. VOS,
VTB en DV-Blankenberge.
4 OUDENBURG: VU-ontmoetingsbal in feestzaal Jan Breydel, Brugsesteenweg 108 te Roksem vanaf
20U.30. Inkom 100 fr

4 BLANKENBERGE:
Filmavond
over IJzerbedevaart en haar toren in
het Brouwershof, Grote Markt om
20u. Org.: VI. KulL 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
van 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 KU-

LAK, E. Sabbelaan om 20u. Org. : VUKortrijk-Stad.
6 IZEGEM: Diavoorstelling deel 2,
over de Provence door Renó
Moeyaert. Om 20u. in 't Spiegelaerke.
Org.: FW-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.
o.l.v. Herman Vandamme. Samenkomst aan het Vlaams Huis om
13U.30, Org.: Wandelklub Vlaams
Huis.
2 APftlL 1987
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Bij VU-St.-Niklaas

Het landbouwbeleid

VU-Oostende danste
Het vierde Groot Vlaams Avondfeest van Oostende is weer eens voorbij We
mogen met ontevreden zijn wat de opkomst betreft en sfeer was er ook met
tekort
De prijzen van tombola kunnen afgetiaald worden het op VU-sekretariaat
elke morgen en dit tot en met 18 april 1987
Op de foto de bestuursleden van Groot-Oostende, europarlementslid Jaak
Vandemeulebroucke, plaatselijke mandatarissen Mark Vantiecke, Bernadette
Van Coillie en Jef Tommelein, VUJO-voorzitter Bart Tommelein, VU-voorzitter
Oostende Rony Hulle en VUJO-voorzitter-Oostende Carmen Verbeyen

De Volksunie van het arrond. St.Niklaas hield een open arrondissementsraad op donderdag 19 maart jl. over het Europees beleid,
onder leiding van Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke.
Die wees erop hoe Europa voor
60 % zelf voorziet in zijn voedsel en
grote moeilijkheden staat omdat het
er in weerwil van de overschotten nog
Europese landbouwbeleid met al zijn
40 % invoert
overschotten onbetaalbaar wordt
De Volksunie wil een geïntegreerd
landbouwbeleid per streek Daarvoor
Voor de produktie van 82 % van die
heb je in elke streek een eigen regeoverschotten zijn de 17 % grote indusnng nodig die rechtstreeks met Eurotriële landbouwbedrijven verantwoorpa kan dialogeren, over een samendelijk Toch gaat het grootste deel van
gevoegd beleid van alle Europese
het geld voor boterbergen, vleesbermiddelen Zo moet en kan het Europa
gen, wijnplassen en melkmeren met
naar de boeren 70 % van al het geld der volkeren en regio's worden Van
zo'n beleid is de Volksunie in Europa
gaat naar de agro-alimentaire sektor
de motor I
die zuivelfabrieken en koelhuizen beheert
De Volksunie vindt dan ook dat die
sektor moet meebetalen voor het wegwerken van die overschotten en met
alleen de boeren Voor de produktie
gaat de voorkeur van de Volksunie
naar het klem gemengd familiaal landbouwbedrijf Dit moet bevorderd worden door het voeren van een ander,
gedifferentieerd prijsbeleid De VolksDe Brugse gemeenschap kan soms
unie bedoelt hiermee dat Europa de
nog wel eens een uitgesproken resproduktie van het kleine bedrijf met
pekt opbrengen voor een van haar
mag bestraffen maar dat de boetes
zonen
voor overproduktie groter moeten
Op z'n levensavond valt dit respekt
worden naarmate het produktievoluin elk geval de intimistische kunsteme groter wordt
naar Adriaan Vandewalle ten deel in
de tentoonstellingsruimte van het
Eigen regering
Brugse belfort loopt een retrospektieve aan Adriaan Vandewalle gewijd
Bovendien wordt er in Europa voor
133 miljard gefraudeerd Is er dan nog
Deze tijd- en geestesgenoot van
plaats voor landbouw in Europa'
o m Marcel Matthijs heeft vooral
naam gemaakt door nostalgische
Jaak Vandemeulebroucke legde er
schetsen van het oude Brugge, het
de nadruk op dat Europa slechts voor
samenbrengen en het laten vergelijken van deze werken zal er ongetwijfeld toe bijdragen om de generatie,
die Brugge voor stedebouwkundige
aftakeling hielp vrijwaren, beter te
laten kennen
Graag aanbevolen (V I G )

Adriaan
Vandewalle
ter ere

Sociaai
dienstbetoon
te St.-Giilis-Waas

Jaak Gabriels was in Dil(smuide
Op 10 februari was Jaak Gabriels te gast in Diksmuide Op uitnodiging van de
V K Vriendenkring sprak hij over Vlaanderen naar tiet jaar 2000 Een zeer talrijk
en entoesiast publiek had nadien nog gelegenheid tot vragen stellen Een zeer
geslaagde avond

m
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Sociaal dienstbetoon voor St -Gillis
Waas te St -Gillis, in de Stationsstraat 159 bij Albert Van De Wiele, is
er elke 3de zaterdag van de maande
te 15u sociaal dienstbetoon door Nelly Maes Voor dringende gevallen is
Nelly Maes te bereiken bij haar thuis,
St-Jansplein 15, St-Niklaas op
maandag, woensdag en vrijdagmorgen tijdens de kantooruren (tel
776 49 64)

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 meting 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 O C M W te Brugge - of ter studie
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Zangfeest
te Temse
Dit jaar organiseert de Amedee Verbruggenknng van Temse, voor de
vierde maal haar Vlaams-nationale
Zangfeestavond
Dit jaar op zaterdag 4 april om 20
uur in de zaal ,,Cambnnus", Scheldestraat te Temse
Met de inhaling van troubadourcabaretier-conferencier-imitator Rik
Gonssen, maakte de A Verbruggenkring van Temse een uitstekende keuze, want alhoewel deze troubadour
nog met de algemene bekendheid
geniet, zien we de tijd met ver meer
af waarop deze man plaats zal nemen in de rij der goede kabaretiers
Op deze vierde Vlaams-nationale
Zangfeestavond te Temse, wordt de
samenzang geleid door Hedwig
,Twiggy" Praet de ex-praeses van
KVHV Antwerpen en de stichter van
de Vlaamse Studentenzangfeesten te
Antwerpen
Zoals de andere jaren, wil de Amedee Verbruggenknng van Temse
deze avond in een bepaald teken
stellen, en dit jaar in de 70ste verjaardag van het overlijden van de Gebroeders Van Raemdonck
Kaarten voor deze avond zijn te
verkrijgen aan de ingang 120 fr en in
voorverkoop bij de bestuursleden van
de A Verbruggenknng Temse en op
het telefoonnummer 771 13 74
EB

OOST-VL.
APRIL
3 GAVERE: Palingfestijn VU-Gavere In de gemeentelijke feestzaal,
Leenstraat, Vurste Aanvang 19u30
Deelnameprijs volw 375 fr, kinderen
175 fr Inschrijven vóór 31/3 bij Mark
De Langhe, Scheldestraat 17, Gavere
(tel 84 17 03)
3 HAMME: Deelname VU-Hamme
aan Kulturele Kwis Tivoli en RMS om
20u Inl VU-Hamme Ook op 10/4
3 OOSTEEKLO:
IJzerbedevaartavond met diamontage door Rom Duprez Gastspreker Paul Van Grembergen In zaal Matroosje, Oosteeklodorp Org VU-G root-Assenede
3 ERTVELDE:
Tentoonstelling
Rudy Eeckhout, in Vlaams Huis De
Veldbloem Deze loopt tot en met 26/4
en is open op wo-do-vr vanaf 17u ,
zaterdag vanaf 14u en zondag vanaf
10u Org Vnenden Vlaams Huis
4 DE PINTE: 8ste Lentebal m zaal
Blancatony, Baron de Greylaan 161
Met Studio Pallieter Deuren 20u
Eerste dans 21 u Toegang 120 f r ,
vvk 100 fr Jeugd en 60-1- 80 fr Org
VOS en Ijzerbedevaartwerkgroep De
Pinte
4 AALST: Vlaamse Kulmaire Tafel
m 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 VUsekretanaat (091/31 19 41) Org VUGentbrugge-Ledeberg
4 ERTVELDE: Feest van de Nieuwe
Tijd Met muzikale begeleiding van
Johan Stolz In zaal ,,De Molen" te
Wippelgem Aanvang 20u Org VUErtvelde
5 GENT-SINT-PIETERS:
Politiek
apentief met als gastspreker Jan Caudron in ,,Flanders' Hotel" om lOu 30
6 SINT-NIKLAAS: Dia-voordracht
Lea Provo in de conferentiezaal van
de stadsbiblioteek, H Heymanplein
Inkom 60 fr Org DF-Smt-Niklaas
7 BELZELE: Hobbyclub bij Lescauwaet 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 FVV-St Amandsberg
10 MOORSEL: Johan Verminnen in
zaal Breughel, Aalsterse Steenweg 12
om 20 uur Inkom 200 fr, vvk 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 Vü-Eekio, Weverstr 8,
Eekio (tel 77 12 47)
12 SINT-NIKLAAS:
Jaarlijkse
Bormsdag in St Jozef-Klein-Seminarie. Kollegestraat bij Grote Markt Om
10u 30 Bormsmis o I v e h Daan Desmet, homilie door e h Jozef Sterck
Opgeluisterd door Pieter Vis, St Niklaaskoor VNJ en organist Carlo Claes
Getuigenis door Mark Stashar
18 BELZELE: Martin De Jonghe
over zijn loopbaan als producer BRT2, Service Telefoon, Vercruysse en
TV-Touche In zaal ,,Troebadoer",
Kuitenbergstraat 29 te Evergem Inkom 150 fr, vvk 100 fr Org FVVBelzele
30 MEERBEKE- Elfde Bruegeliaanse Meiavond in de Berlindiszaal vanaf
18 uur Org VU-Meerbeke-Neigem

,,Vlaams gevet, Waals geslacht!'

Enkele dagen geleden was VU-ondervoorzitter en Europarlementslid
Jaak Vandemeulebroucke
te gast in Sint-Jons-ten-Distel,
deelgemeente van Beernem Hij sprak er over de Europese Gemeenschap en de
taak van en voor
volksnationalisten
Op de foto wordt Jaak Vandemeulebroucke
geflankeerd door de
beide VU-gemeenteraadsleden
Norbert Stock en Donald Bouchez Zij
staan met de overige bestuursleden borg voor een goede verkiezingsuitslag in oktober '88

Zaterdagvoormiddag 7 maart heeft
het Taal Aktie Komitee aan de Gentse
filialen aktie gevoerd voor de federalisering van de ASLK en het Gemeente
krediet
TAK neemt het de twee grote bankinstellingen erg kwalijk dat het Vlaamse landsgedeelte tot verhouding tot
de spaargelden die het binnen brengt
veel te weinig kredieten krijgt terugbetaald, vergeleken met Wallonië
Ook werd het personeelsbestand
scherp op de korrel genomen TAK
eist voor de personeelsbezetting een

60/40 verhouding wat nu zeker met
het geval is
De aktievoerders brachten aan de
gevels van de filialen slogans aan
,Splits ASLK-Gemeentekrediet' —
Vlaams geld in Vlaamse handen" In
elk agentschap werd een spaarvarken
afgegeven met de opdruk Vlaams
gevet Waals geslacht' en een grievenbundel waarin de kommunautaire
klachten zijn vermeld Tevens werden
kapotte kousen omhoog gehangen
met een kaartje ,,Een Waals gat inde
Vlaamse spaarkous i"

Wr
VUJO-Maasoeter
doet er
wat aan

LIMBURG
APRIL

10 BREE: Jeb Geebelen leidt een
zangstond in de Cambrmus 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 m de bus

De recente onthullingen in het
weekblad ,,WIJ" I v m dewapenlevenngen hebben VUJO-Maasoeter bewogen Hoe kan een regering de
mond vol hebben van vrede en ver12 BREE: vu-bestuur Bree doet op- draagzaamheid, en tegelijk toestaan
roep tot massale deelname aan VU- dat haar land meewerkt aan de waMeeting te Brussel Bij voldoende in- penhandel die al velen het leven heeft
schrijvingen wordt bus ingelegd In- gekost'
schrijven bij
E Essers (011/
Het Volksunie-blaadje van Dilsen,
47 12 35), Nadine Decock (46 10 05)
VU-NIEUW-S, heeft ook reeds aanTijdstip en plaats van vertrek vi^ordt
dacht geschonken aan de medeplicht z t meegedeeld
tigheid van ons land Heel wat lezers
13 MUNSTERBILZEN: Bestuursreageerden op deze onthullingen en
vergadenng VU-Munsterbilzen-Walt- vroegen om meer informatie VUJOwilder om 20u in lokaal Bloemenhof
Maasoeter bundelde daarop de WIJte Munster
publikaties en verspreidde deze in

Zondag 12 april

Nationale VU-meetIng m
Magdalenazaal te Brussel
Elke VU-afdelIng op post!

dossiervorm De WIJ-oproep om onder de Vlaamse jeugd handtekeningen te verzamelen was voor VUJOMaasoeter niet in dovemansoren De
bestuursleden zijn drukdoende met
het verzamelen van handtekeningen
onder de Maaslandse jeugd Wij roepen alle VUJO- en VU-kernen op om
onder de jeugd handtekeningen te
verzamelen Een kleine schets van de
problemen en het VU-alternatief worden snel aanvaard Wij ontvingen
zelfs zeer positieve reakties
WIJ rekenen op een grote respons
Voor een vrij en waarachtig vredevol
Vlaanderen
VUJO-Maasoeter

O.C.M.W. Bilzen
Het o C M W Bilzen werft aan
voor het St Martinusziekenhuis
(178 bedden)
— 1 uroloog
— 1 anatomopatholoog
Solicitaties met uitgebreid curi
culum vitae dienen aangetekend
gestuurd voor 22 04 1987 aan de
heer Voorzitter van het O C M W ,
Hospitaalstraat 15,3740 Bilzen In
lichtingen zijn te bekomen bi) de
heer Meesters, Secretaris van het
O C M W (tel 011/412 511)
Namens het O C M W ,
De Voorzitter,
De Secretaris,
Get. C Meesters
Get R Stulens
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BRABANT
APRIL
3 KEERBERGEN: Kaas- en Wijnavond van VU-Keerbergen in zaal ,'t
Kasteeltje", Haachtsebaan om 20u
3 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEKDIJLE: Gespreksavond met Daniel
Buyie over ,,De Lakeien van de Wetstraat", Pallekeshof, Dorpsstraat (nabij kerk) Leefdaal Aanvang 20u Gratis toegang Org VU-Bertem
4 ITTERBEEK: Eetfeest van VU-afdeling Itterbeek in de Parochiezaal
achter de kapel van Sint-Anna-Pede
Vanaf 18u Ook op 5 apnl vanaf
11u 30
4 ETTERBEEK: Verschoven naar
10 en 11 april
4 KAMPENHOUT: Bal Volksunie
Groot-Kampenhout Deuren 20u30
Zaal ,,Fauna-Flora" te Berg
4 KAPELLE-OP-DEN-BOS • Bal van
VU-Burgemeester Paul Peeters en
Schepenen in zaal ,,Palmhof",
Schoolstraat The Lords spelen ten
dans om 21 u Opbrengst t v v derde
leeftijd

11 VLEZENBEEK: Leeuwse eetfeesten in zaal .Elysee", Dorp 18
Ook op 12 en 13 apnl Bediening
telkens vanaf 12u Org VU-Vlezenbeek-Berchem-Oudenaken
11 JETTE: 15e Bal van de VBGJJette in het St Pieterskollege Deuren
20u
11 ASSE: Jaarlijks VU-etentje in het
Gildenhof, Kalkoven, Asse Vanaf
18u Ook op zondag 12 april vanaf
11 u 30 Org VU-Asse
25 ZAVENTEM: Haantjesfestijn in
de refter van de gemeenteschool van
Sterrebeek (Mechelsestwg naast gemeentehuis) Van 11 u tot 20u Org
VU-Zaventem
VOLKSUNIECONGRES
halle.vilvoorde

Groen en
Vlaams
5 april 1987

westrand.dilbMk

5 DILBEEK: Kongres ,.Groen en
Vlaams" deel 1 in Westrand Dilbeek
Aanvang 10u Einde rond 17 uur
Inlichtingen Moutstraat 5, 1000 Brussel
10 ETTERBEEK: Eetfestijn in de
Moriaan, Oudergemselaan 90 van 18
tot 22u Ook op zaterdag 11 april van
12 tot 22u Org VU-Etterbeek

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba
Tel.:

A s s e s t e e n w e g 101-103
TERNAT

02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten verhunng lange termijn- D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenvi/agens en vrachtw/agens

FERAUTO

Handelaars...

Auto-onderdelen

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

Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

mlgrostraat 128

Tel.: 014/21.12.07

q^-N
X H y

Onmiddellijk te bekomen bij

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

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marw/itz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antw/erpen
Tel. 03-235 64 75

n.v. de winneuyttendaele

' M ^ ^

Postbus 73
9000 Gent 12

GELD

Tel 053-78 10 09 en 053-21.27.57

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e
tel. 052-42.33.04-42.39.16

baron ruzettelaan "8
8320 brugge 4
vbaan brugge - oostkamp^
^!< 050/35 74 04 >^

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

TAALKLACHTENBUS

Kerel SEVERS
(onze publiciteitsman)
02/219.49.30_

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING

Ouder dan 60 en het b.«& om alles
Gezellig met zijn t w e ^ i oud worden zonder de dagdagq^^^e beslom- alleen te moeten doen ?^*!]&Tn dan bij
mernissen^ temidden'•Van groen en ons worisRssrS^ii biedefteen Vlaamse
kort h « ^ ^ ^ ' « i © « ! * % * in het rustoord famihapfèer — * i ^ » t # i om rustig en
Rooaêgi^waar speciale kamers zijn zelf^tRCtotte levei
voofibDMlfö*»*»^^^''
Iniw» ^stoor^ RöQsbeek, LeuvenffiSQSbeek, Leuven2 1 \ . Ëbutói^'m, 016- sestefflAa,vèl5, 33V0,x Söutersem,
016-73 SW'

STUDIO
DANN

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-460 68 93
Import

Export

PVBA

DE PRIJSBREKER
van het g o e d e meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel 03-236.45.31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353.70 39

Dames- heren en kinderkleding

GEORGES DE RAS

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

Zondag en maandag gesloten

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

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49
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Toneelakteur Mandus de Vos:

„Kuituur beschermen
tegen ver-Dallas-ing"
Mechelen. — Deze week beginnen de repetities
voor de derde reeks van het populaire zondagavondprogramma ,,Het Pleintje", de opvolger van ,,De Kollega's".
In beide reeksen — die heel hoge kijkcijfers halen
— speelt Mandus de Vos een opgemerkte rol. Tijd
voor een gezellige babbel.
lANDUS DE VOS werd in
1935 geboren te Asse,
de ,,parel van het Pajot
tenland" Na zijn kandidaturen in
de Germaanse filologie trok hij
naar het Brusselse Konservatorium, waar hij een eerste prijs
voordracht en een eerste prijs toneel behaalde op het einde van
de vijftiger jaren ,,Als je maar
geen beroepsmilitair
wordt",
waarschuwde zijn vader die zeer
ontgoocheld als kommandant het
Belgisch leger adieu had gezegd

Familiefeuilleton
HIJ werd leraar diktie aan het
Mechelse Sint-Romboutskollege
en speelde als amateur mee in
het Mechels Miniatuur Teater
(MMT) Nu IS hij als beroepsakteur verbonden aan dit teatergezelschap, met nog een lesopdracht van zes uur in de muziekakademie van zijn geboortedorp
Daarnaast doet Mandus de Vos
nog veel televisie en in zijn vrije
tijd zet hij zich soms aan de schildersezel
Een minzame en joviale man,
vader van twee kinderen, die ons
hartelijk ontvangt in zijn gezellig
gekostumeerde flat
WIJ: Wat voor iemand is
Mandus de Vos in werkelijkheid?
M. de Vos: ,,Over jezelf praten
IS met steeds makkelijk, behalve
dan om van jezelf te zeggen dat
je een goeie bent (lacht)
Ik ben uiteraard met diegene
die in ,,De Kollega's" speelt,
want daar moest ik de rol spelen
van iemand met homofiele trekjes, en die heb ik in werkelijkheid
met Ik ben evenmin een uitgetreden priester, zoals in ,,Het
Pleintje"
Voor we met ,,De Kollega's"
startten op de televisie, hadden
WIJ dit stuk reeds honderd maal
als toneel gespeeld in het Mechels Miniatuur Teater Jan IVIatterne had dit geschreven De rol
die ik in ,,De Kollega's" vertolkte,
had ik wel zelf gekozen Uiteraard zullen er dan wel trekjes
van jezelf lijken op het karakter
van de te vertolken rol, maar bovenal vond ik dit een type dat ik
goed zou kunnen spelen Zonder
daarom ooit echt Bonaventuur te
worden "
WIJ Deze week beginnen de
opnames voor een derde reeks
van ,,Het Pleintje" Voorheen
was er ,,De Kollega's" Beide
reeksen haalden goede kijkcijfers, maar de meningen over de
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kwaliteit lopen nogal uiteen Hoe
beoordeelt U zelf dit werk '>
M de Vos ,,Het IS gemakkelijk
om als kritikus vanuit de hoogte
neer te kijken op deze beide
reeksen
Het toneelstuk ,,De Kollega's"
verschilde van de gelijknamige
televisiereeks Het toneelstuk
was dramatischer
Maar de
schrijver, Jan Matterne, heeft
voor de televisie gekozen voor
een familie-feuilleton Dit blijkt
trouwens uit de vele reakties, zowel ,,De Kollega's" als ,,Het
Pleintje" waren feuilletons naar
en voor een groot publiek geschreven Kritici beoordelen dit al
vlug als ,,goedkoop"
Vaak wordt gezegd dat ,,De
Kollega's" beter was dan ,,Het
Pleintje" Wat mogelijk is Alhoewel we met ,,Het Pleintje" nu
eveneens uit de kinderschoenen
geraakt zijn Ook ik denk dat er
aanvankelijk een beetje te veel
personages in zaten, wat de verhaallijn met steeds ten goede
komt Dit werd rechtgezet in de
tweede reeks Toch hebben we
vastgesteld dat de kijkdichtheid
met afnam, integendeel De kritiek IS na de tweede reeks overigens sterk afgenomen
Of om het met de woorden van
een Knack-kritikus te zeggen
,,Misschien wordt ,,Het Pleintje'"
wel de Vlaamse opvolger van de
roemruchte ,,Peyton Place" "

Talent in huis
WIJ: Soms wordt gezegd dat
Vlaanderen te weinig talent in
huis heeft...
M. de Vos: ,,Daarmee ben ik
het helemaal met eens De bewijzen zijn er trouwens We hebben
met alleen het talent, er is ook
een publiek voor
Ik geloof overigens dat Amerikaanse reeksen, zoals ,,Dallas"
e a , eigenlijk onze mensen minder aanspreken Die personen
zijn voor ons geen herkenbare
personages Ze kijken wel eens
op van de glitter, waardoor sommigen zich laten overdonderen
Het sukses van onze reeksen
ligt hem precies in het feit dat de
mensen zichzelf enn herkennen
Dat maakt de sterkte uit van deze
Vlaamse feuilletons Alhoewel
het bij ons steeds met erg schamele middelen moet gebeuren
Weet U dat de eerste reeks van
dertien aflevenngen van ,,De Kollega's" gemaakt werd met een
budget van nauwelijks 9 miljoen
fr ' Daar maken ze in Amerika
nog met eens een aflevering van
,,Dallas" voor

de premiere van „Clementine"
van Ernest Claes en bewerkt
door Pierre Platteau, gekend
van de reeks „Made in Vlaanderen"
Donderdag vatten de repetities
aan van de derde reeks van ,,Het
Pleintje" Met de opnames erbij
zitten we aan de zomervakantie
Ondertussen blijven we met
het MMT spelen in Mechelen,
maar ook in andere steden Ikzelf
speel ook nog enkele keren ,,Het
machtig reservoir"
WIJ Waar droomt U van ' Wat
zou U nog eens heel graag willen
doen'>
M de Vos ,,Men vraagt mij dit
nog al eens Ik heb in mijn loopbaan nochtans zowat alle mogelijk rollen gespeeld
Enkele jaren geleden speelden
WIJ de ,,Goddelijke Komedie",
waann ik de rol van God de Vader
vertolk Ik heb dus al te top bereikt (lacht) "
WIJ: Zou U zelf eens iets willen schrijven?
M. de Vos: ,,Neen, daartoe
voel ik mij met geroepen Net zomin als regisseren Ik wel gewoonweg goede rollen spelen "

Méér dan
brave flamingant

Mandus de Vos Indien alles door sponsoring moet worden betaald,
dan vrees ik dat heel wat boeiende eksperimenten een stille dood zullen sterven "

En wat de akteurs betreft ben daarmee houdt het dan ook op
ik formeel wij kunnen best optor- De markt is te klem "
nen tegen buitenlandse vedetten "
WIJ: Ingewijden beweren dat
er wel een schrijnend gebrek
aan goede scenario-schrijvers
WIJ: Wat zou U doen indien
bestaat...
U minister van kuituur was?
M. de Vos: ,,Dat is mogelijk
M. de Vos: ,Jn elk geval zou ik
Alex Willequet zei onlangs
proberen onze eigen kuituur te
,,Spijtig dat Vlaanderen slechts beschermen tegen de „vereen Jan Matterne heeft"
Dallas-sing" Ik zou dus zeker
Er bestaat hier geen opleiding voldoende subsidies aan kuituur
voor In de VSA worden er daar- geven
entegen zelfs speciale kursussen
Weet u dat de subsidienng van
aan de universiteit gegeven voor kuituur in Vlaanderen relatief het
de opleiding
tot scenario- laagste is van heel Europa ^ Kwa
schrijver, waarmee men nader- kuituur lijkt het hir wel een Derdehand heel goed zijn brood kan
Wereld-land "
verdienen
WIJ: Het klassieke antwoord
Hetzelfde geldt voor toneelau- daarop luidt: sponsoring
teurs Hoeveel goede hebben wij
M. de Vos: ,,Dat is een liberale
er "^ Naast Hugo Claus en Walter
Van den Broeck moet je al gaan visie Sponsoring houdt immers
zoeken Goede schrijvers hou- ook gevaren in Sponsoring mag
den het vooral bij romans en natuurlijk, maar het gevaar dreigt
dichtbundels, want van het schrij- dat men louter oog krijgt voor
ven van toneelstukken kan je met kommerciele zaken Op dat
ogenblik is de kans groot dat men
leven "
WIJ: Scheelt er dan iets aan nog uitsluitend kiest voor het
goedkope amusement Als Jan
het beleid terzake?
Matterne een stuk voor televisie
M. de Vos: ,, Ik heet met De- schrijft, dan weet hij dat dit voor
wael en ben geen minister van een groot publiek moet bestemd
kuituur Misschien is ons taalge- zijn Maar teater mag toch ook
bied er te klem voor
nog iets anders brengen ^ '
Een scenario-schrijver kan hier
Indien alles door sponsoring
in het beste geval iets kwijt raken
bij de BRT en misschien kan hij al moet worden betaald, dan vrees
eens een film maken, maar die ik dat heel wat boeiende eksperimoet dan ook al dik gesubsi- menten een stille dood zullen
dieerd worden Als het dan een sterven "
WIJ: Welke plannen hebt U
goeie film wordt, kan deze misschien ook nog eens in Neder- zelf voor de toekomst?
land gedraaid worden, maar
M. de Vos: ,,Deze week is er

Gevaren van
sponsoring

WIJ: U bent dus met jaloers?
M. de Vos:,,O neen Bij ons in
het MMT IS daar overigens geen
reden toe, vermits er over gewaakt wordt dat iedereen behoorlijk aan zijn trekken komt in de
loop van een seizoen "
WIJ: Geen ambities om de
„Pak de Poen show" te gaan
presenteren?
M. de Vos: ,,Neen René en
Manu Verreth zullen het ook met
meer doen "
WIJ: 't Was pijnlijk slecht...
M. de Vos: ,,lk heb het met gezien, maar ik heb er wel van gehoord En iedereen zegt dat het
verschnkkelijk was Alhoewel het
met alleen lag aan de Verreths
De totale afgang kwam er door
een samenloop van omstandigheden Luk Appermont, die de
taak overneemt, heeft trouwens
gezegd dat hij er evenmin iets
van terecht zou gebracht hebben
in de gegeven omstandigheden
Mensen die zoiets presenteren, zijn doorgaans al jaren vergroeid met dit specifieke werk
Walter Capiau bv deed dit al geruime tijd, lot men op een bepaald ogenblik vroeg of hij een
spelprogramma wou doen op televisie Er bestaat een ontzettend
groot verschil tussen een akteur,
die zijn rol heeft ingestudeerd, en
een life-uitzending waann van alles kan gebeuren dat met gepland was "
WIJ: Is Mandus de Vos een
brave flamingant zoals Verastenhoven?
M. de Vos: ,,lk denk dat ik
meer ben dan die brave flamingant Ik steek mijn Vlaamsgezinde overtuiging met onder stoelen of banken En mijn zoon fungeerde als kandidaat op de VUgemeentelijst
Ikzelf heb daar geen tijd voor,
maar ik volg het wel van dichtbij "
(pvdd)
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