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Ntaams Nationaal M/eekbbd 

,,Het gevaar is niet denkbeeldig dat Vlaanderen in de toekomst niet alleen 
zal moeten konkurreren met het buitenland maar ook met een, door 

grotendeels Vlaams belastingsgeld gefinancierde, 
geherstruktureerde Waalse industrie." 

(Guy Clémer in het aprilnummer van „Vlaanderen Morgen") 

Droom en daad 
Dat er tussen droom en daad wetten in de weg staan en prakti

sche bezwaren, wist reeds de dichter. Het verschil tussen droom en 
daad, tussen wat Vlaanderen wil en wat het in feite maar kan, is 
haarscherp naar voor gekomen naar aanleiding van het alge
meen Vlaams beraad over ontwikkelingssamenwerking verleden 
week vrijdag te Antwerpen. 

Dit Beraad was een heuse staten-generaal van al wie in Vlaan
deren begaan is met ontwikkelingssamenwerking, in feite een 
vertegenwoordiging van gans Vlaanderen. Er werd aan deel ge
nomen door de sociale partners, door de NGO's, door de universi
teiten en de vier Vlaamse partijen. Deze indrukwekkende — we 
zouden haast zeggen: historische — bijeenkomst en de eensge
zindheid van inzichten die er is gebleken, was de bekroning van 
maandenlange inspanningen en voorbereidingen, gekoördineerd 
door het NCOS onder zijn voorzitter Maurits Coppieters. 

Het algemeen Vlaams beraad leverde overduidelijk het bewijs 
van de openheid en de internationale gerichtheid van de Vlamin
gen, wanneer zij met mekaar en onder mekaar inhaken op de we
reldproblemen. De bijeenkomst was een uiting van Vlaamse vol
wassenheid. Ze was tevens een antwoord aan diegenen dat nog 
steeds voorhouden dat de erkenning van het Vlaams beleidsni
veau zou leiden naar kleinheid, naar bekrompenheid of naar on
deskundigheid. 

De op het beraad aanwezige afgevaardigden van de organisa
ties en partijen die praktisch gans het Vlaamse volk vertegen
woordigen, keurden er plechtig de in overleg met het NCOS op
gestelde krachtlijnen van een Vlaamse visie op de ontwikkelings
samenwerking goed. 

Kenmerkend voor deze eigen Vlaamse visie is het beginsel dat 
ontwikkelingssamenwerking moet gedragen worden door solida
riteit tussen de volkeren en niet door ekonomisch eigenbelang. In 
de Vlaamse visie wordt prioriteit gegeven aan de armste landen, 
wat een ombuiging betekent van het offlcieel Belgisch ontwikke
lingsbeleid met zijn voorrang voor Zaïre. 

Eensgezindheid was er ook over de middelen die aan ontwikke-
linssamenwerkmg moeten worden besteed. Alle aanwezige par
tijen en organisaties legden zich vast op het bereiken van 0,7 % 
van het BNP. Het officieel Belgisch beleid is er weliswaar op ge
richt dat 0,7 % te bereiken tegen het einde van de legislatuur, 
maar in feite is het percentage sinds het St.Annaplan aan het da
len. ACW-voorzitter Willy D'Havé, die het beraad voorzat, deed 
dan ook een oproep tot de aanwezige politieke partijen om een 
pakt te sluiten dat wettelijk zou bekrachtigd worden en dat onder 
meer ook expliciet de voor ontwikkelingssamenwerking nodige 
middelen vast zou leggen. 

De Vlaamse droom van een eigen geaard ontwikkelingsbeleid 
heeft op het algemeen beraad een tastbare gestalte gekregen. 
Maar naar de daad staan, zo schreven we reeds hoger, wetten in 
de weg en praktische bezwaren. 

Hugo Schiltz, die op het beraad het woord voerde namens de 
Volksunie, noemde het betekenisvol dat aan de bijeenkomst wel 
werd deelgenomen door partijen, vakbonden, patroons, universi
teiten en NGO's, maar niet door een Vlaamse administratie. 

Alles wat verleden vrijdag te Antwerpen werd samengedragen 
aan Vlaamse inzichten, visies en voorkeuren moet voor de be
leidsmatige uitvoering overgedragen worden aan unitair-
Belgische, on-Vlaamse en zelfs Vlaams-vijandige instanties zoals 
het ABOS. Het Vlaams ontwikkelingsmodel, zoals het thans plech
tig werd goedgekeurd, maakt geen enkele kans bij deze admi
nistratie die beheerst wordt door franstaligen en verkankerd door 
politisering, paternalisme en beslotenheid. 

Voor de omzetting van de Vlaamse ontwikkelingsdroom in da
den is het centraal-Belgische apparaat een sta-in-de-weg. Slechts 
bij doorgedreven federalisme kan de Vlaamse visie vertaald wor
den in een Vlaamse aanpak. Het beraad heeft zich daarover niet 
uitgesproken, wel was de tendens naar een eigen aanpak als on
dertoon aanwezig. Het was op z'n zachtst gezegd dan ook verba
zend dat één enkele partij, met name Agalev, zich tegen deze ten
dens afzette... tvo 
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CVP zoekt ontsnappingsroute 

De „mini-krisis" 
Nu de Herald terug binnengaats ligt, de anti-Alds-

kampagne (onder kardinale goedkeuring) eindelijk 
gestart is, Paelinck dan toch uit het spoor gelicht werd 
en België opnieuw mag pronken met een nieuwe 
Vlaamse miss, loopt de gilde der politici zich warm 
voor enkele hete meidagen. 

INSDAG kwamen er op 
Islag 10.000 werklozen bij 
in het reeds zwaar getrof

fen Limburg: 4.000 mijnwerkers 
kiezen immers voor één van de 
voorgestelde pré-pensioenrege-
lingen en 6.000 jongere kompels 
opteren voor de „gouden 
handdruk". Voor velen onder hen 
betrof het een keuze tussen 
hangen of wurgen. 

Wat regeringsmanager Ghey-
selinck geenszins deerde: even 
leek het er zelfs op dat hij de 
champagne zou ontkurken tij
dens zijn perskonferentie. Hij feli
citeerde zowaar de vakbonden 
voor de fijne medewerking die hij 
van hen gekregen had bij de 
realizatie van zijn sluitingsplan; 
de ene staking is inderdaad de 
andere niet voor de syndikale 
bonzen... De Limburgse kater zal 

er bij het ontwaken niet lichter om 
zijn. 

Eveneens dinsdag pakte de 
intellektuele werkgemeenschap 
..Vlaanderen Morgen" o.l.v. 
Hugo Schiltz uit met een knap 
stuk van de VEV-studiedienstdi-
rekteur, waarin onomstotelijk 
bewezen wordt dat Vlaanderen 
het ekonomisch wel degelijk 
beter blijft doen dan Wallonië. 
Maar tevens dat dit prestatiever-
schil ongedaan wordt gemaakt 
door de spreekwoordelijke Belgi
sche „solidariteitsmechanis-
men"er\ bijgevolg blijvend in het 
nadeel van onze gemeenschap 
speelt. 

Volgende week is er ongetwij
feld politieke deining te verwach
ten, waarbij sommigen zelfs 
vrezen voor het kapseizen van de 
regeringsboot. Woensdag wordt 

immers In de senaatskommissie 
gestemd over het PW-PS-
atx>rtus-voorstel. En donderdag 
prijkt op de scheurkalender 7 
mei, dag waarop het (zoveelste) 
CVP-ultimatum over Happart 
verstrijkt. De Kamerfraktie van 
die partij heeft met veel poeha 
gezegd dat er tegen die dag een 
regeringsinitiatief moet zijn om 
een einde te maken aan de 
beschamende komedie in Voe
ren. 

Enkele CVP-l)ackbenchers en -
praatvaren hebben gezworen dat 
het moet gedaan zijn en dat zij het 
deze keer niet zuKen nemen. CVP-
top-minister Dehaene heeft echter 
al één ontsnappingsroute aange
wezen: de belofte dat er een 
wetsontwerp zal geprepareerd 
worden die een herhaling van het 
feit-Happart na '88 moet bemoei
lijken. Of de CVP met dit erg 
goedkoop truulqe een nieuwe 
smet op haar t>ezoedeld Vlaams 
blazoen kan verhinderen, is 
biezonder twijfelachtig. En degra
deert de Suykerbuyk-Van 
Rompuy-kliek tot een groepje 
onnozele schertsfiguren. 

Onze voorspelling? Dat 
Martens nogmaals zo'n „mini-
krists" ensceneert en andermaal 
naar de vorst holt. Waarna men 
omwille van de ..hogere 
belangen" weer verder aanmod
dert. Met Happart nog immer in de 
burgemeesterszetel! 

(pvdd) 



wr 
en WIJ 

De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

De redaktie 

DE OPLOSSING 

Flanders 
Technology 
International 
Volgende week donderdag 

7 mei zal het weekblad "WIJ" 
aandacht besteden aan de Flan
ders Technology-beurs te Gent. 
Voor lezers die hun mening om
trent deze belangrijke internatio
nale beurs kwijt willen wordt de 
rubriek "U en WIJ" integraal 
voort>ehouden. 

NEDERLAND 

Met veel interesse en grote voldoe
ning het vraaggesprek met prof dr ir 
Pauwels (WIJ 26 maart) gelezen, ook 
de reaktie daarom van dr C W, Dilbeek 
(WIJ 9 april) 

Ik ben het met beiden volkomen 
eens 

Natuurlijk zou een onafhankelijk 
Vlaanderen, met zijn 6 1/2 miljoen, di-
namische, werklustige en onderne
mende bewoners, binnen de EG le
vensvatbaar zijn Ten slotte, zijn dit al
tijd nog meer mensen dan leren, Denen 
en Luxemburgers 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio-
en TV-Instituut v.z.w. 

Hooldredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Pol Van Den Driesscho 
Toon Van Overstraeten 

Sekretarlaat: 
Hilda De Leeuw 

Alle stortingen van abonne
menten, publiciteit en redaktie 
op prk 000-0171139-31 van 
,,WIJ", Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel (Tol 
02-219 49 30) 
Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Dnemaandelijks 400 fr. 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Publlclteitschef: 
de h Karel Severs, tel 02-
219 49 30, toestel 19 ('s voor-
middags) of privé, Alsemberg-
sesteenweg 41b, 1512 Dworp 
Tel 02-380 04 78 

De toestand zou helemaal anders zijn 
wanneer Vlaanderen met Nederland 
zou samengaan Of het aantal inwoners 
nu 17 of 21 miljoen wordt, laat ik aan 
dhr L K uit Kalmthout (WIJ 9 april) 
over Laat het dan 21 miljoen zijn dat 
is ongeveer de helft van de bevolking 
van de drie groten, dus geen klem 
landje meer Meer belangrijk lijkt me dat 
zo'n land 5 Europese havens in handen 
heeft A'dam, R'dam, Antwerpen, Gent 
en Zeebrugge en over de monding van 
dne uiterst belangrijke stromen beschik
ken Rijn, Maas en Schelde In deze fei
ten ligt een machtspositie 

Het gevaar van een zelfstandig 
Vlaanderen is m i tweevoudig eerst de 
kleinschaligheid Vlaamse ondernemin
gen, hoe dinamisch en agressief ook 
(en dat zijn ze), zullen het nooit kunnen 
opnemen tegen de giganten uit Duits
land, Frankrijk en het Verenigd Konink-
njk Maar er bestaan giganten in Neder
land ik hoef de namen met te noemen 
If you can't beat them, join them 

Een tweede gevaar voor een al
leenstaand onafhankelijk Vlaanderen is 
dat het een CVP-staat zal worden Zijn 
we hiemiee zo gelukkig "̂  

Ik ben het met prof Pauwels eens — 
na een verblijf van 13 jaar in Nederland 
— dat de gedachte aan een hereniging, 
aan beide kanten van de grens, grote 
tegenstand zal onden/inden De Vla
ming verafschuwt „den Ollander" en de 
Nederlander kijkt misprijzend op de Vla
ming neer Daarmee moeten we reke
ning houden maar er ons met door la
ten afschnkken Nederland is met meer 
het ovenwegend protestants land van 
1830, voor meer dan 50 % is het nu 
katholiek en Limburg en Noord-Brabant 
hebben het meer en meer voor het zeg
gen En die mensen zijn ons dichtbij 

Kortom, prof Pauwels wacht een 
respons op zijn artikel af, dr C W wenst 
een werkgroep samen te stellen om 
zich over deze problematiek verder te 
beraden Mijn antwoord is volledig mee 
akkoord, ik neem er deel aan 

M I past het helemaal in het plura-
lismebegrip van de VU, dat mensen 
met van het algemeen denkpatroon af
wijkende gedachten ook eens aan het 
woord komen 

N.E. Poffé, Overijse 

PUBLICITAIRE TV 

Nu zelfs de kranten van de Stan-
daardgroep zich neerleggen bij publi
citeit op TV, wil ik dit tegen mijn zin ook 
wel doen, maar op één voonwaarde dat 
ik als gewoon burger het recht krijg te 
antwoorden op deze reklamebood-
schap Een voorbeeld firma A of bank 
B hebben lelijk in m'n beurs gesneden 
Ben ik dan verplicht avond né avond 
naar hun reklameboodschap te kijken'' 

Aangezien er in de geschreven pers 
een wet bestaat op het recht op ant
woord, IS het nodig dit ook voor de 
beeldpers in te voeren om de (zwakke) 
burger te beschermen en hem met no
deloos kwaad te maken op deze grote 
firma's die over miljoenen beschikken 
Indien men de zaak zo laat, is dit dan 
met alleen een grote onrechtvaardig
heid maar ook een nieuwe vorm van ter
reur uitlokken? 

Op de Nederlandse TV maakt men 
publiciteit voor 2 gekende waspoeders 

Dokters en verpleegsters zeggen dat 
die produkten huidirntaties en allergieën 
kunnen veroorzaken 

Een huidspecialist uit Lier zei me 
,,Als de huismoeders hun wasmachine 
goed leren gebruiken (i ">) en veel spoe
len dan IS er geen probleem" Is dit 
met veelbetekenend'' Een andere 
huidspecialist zei ,,Een wasverzachter 
kan schadelijk zijn om huidirritaties en 
allergieën te krijgen Zelfs het inademen 
van de dampen van een wasmachine 
zijn giftig Veel mensen gebruiken daar
bij tevéél waspoeder Het is veel gezon
der, zoals vroeger, om zeepvlokken op 
100° te wassen, zodat haktenen en 
schimmels met gedood worden " 

Zal men binnenkort op onze Vlaamse 
TV publiciteit kunnen maken voor 
slechte produkten die onze gezondheid 
schaden'' Maar er wordt grof geld 
voor betaald' 

RIgo de Nolf, Nijlen 

Alle vakbonden, van welke kleur ook, 
lijden aan dezelfde ziekte De CVP en 
SP-zuilen zijn de grote bezielers, zij 
vechten als het ware, om de werkloos
heid in stand te houden, en dit reeds 
vele jaren I 

Hun geliefkoosde middelen zijn de 
volgende 
1 Laat zoveel mogelijk vreemdelingen 
binnen 
2 Laat het zwartwerk welig tieren 
3 Moedig de kumul aan 
4 Ontmoedig zoveel mogelijk zelfstan
digen door allerhande belastingen, en 
nog zwaardere sociale bijdragen 
5 Buitenlandse bedrijven nog zwaarder 
belasten zodat ze nog sneller vluchten 
6 Geen pensioen voor mannen en 
vrouwen vóór 65 jaar 
7 Nog veel meer vzw's oprichten in 
plaats van pvba's 
8 Het inkomen verhogen van wie met 
werkt 
9 Een armoepensioentje van 14 000 fr 
voor de zelfstandigen voor een bijdrage 
van 140 000 fr RMZ op 500 000 fr in
komen 
10 Alle aktieven zwaar doen inleveren, 
met-aktieven zoveel mogelijk gunsten 
verlenen 
11 Vrouwen aanmoedigen om ook een 
baan te zoeken 
12 Het personeel zoveel mogelijk voor
delen doen eisen of de patroon rijk of 
arm is 
13 Verplichte 36-uren week invoeren is 
de beste waarborg voor nog meer wer
klozen 
14 Meer staatsbednjven met grote suiy 
sidies oprichten 

Deze en nog vele andere achter
bakse streken worden nog steeds met 
begrepen door de kleine man 

Het echte middel tegen de werkloos
heid IS echter eenvoudig 
1 Afschaffen van alle kumuls, voor ie
dereen' 
2 Verplicht pensioen na een 40-jarige 
loopbaan > 
3 Er zijn 600 000 zelfstandigen, daar
van zijn er 300 000 tiereid één werkloze 

in dienst te nemen, mits vrijstelling van 
sociale bijdrage voor de aangeworvene 

Deze dne regels kunnen 500 000 vol
tijdse jobs opleveren 

In ons land zijn meer dan 1 miljoen 
mensen die naast hun wettelijke baan, 
nog één baantje in 't zwart hebben Mits 
een strenge kontrole voor iedereen ge
lijk kan de werkloosheid volledig opge
lost worden 

Deze striemende waarheid zal hard 
aankomen 

B. Buysschaert, Londerzeel 

DE GROTE STAKING 
Gedurende twee maanden vechten 

Limburgse mijnwerkers reeds tegen de 
a-sociale regenngspolitiek van Martens 
en Gheyselinck Hierbij kunnen zij en
kel de steun van de VU ontvangen De 
traditionele partijen en kleurvakbonden 
laten de Limburgse mijnwerkers aan 
hun lot over Erger nog, het ACV treedt 
zelfs op als aktief stakingsbreker 

Om de huidige situatie van de Lim
burgse mijnen beter te begrijpen, moet 
men teruggrijpen naar de periode van 
de grote staking van januan-februari 
1970 Toen stonden de Limburgse kom-
pels, buiten de steun van de VU, ook 
alleen Toon Van Overstraeten was toen 
beroepsmatig erg betrokken bij deze 
gebeurtenissen Hij schreef er een twek 
over „Dossier Limburg De grote sta
king" De studie over dit Limburgse 
dossier werd een openbanng Alle kern
problemen van de Belgische sociaal-
ekonomische politiek kwamen hier 
bijéén Van Overstraeten rafelde haar
fijn de mechanismen uitéén die steeds 
— en nu no — de krachtlijnen vormden 
van een politiek beleid dat tegen Lim
burg en tegen Vlaanderen is gencht 

Nog enkele exemplaren van dit uit
stekende werk zijn te bekomen door 
storting van 180 fr op rekeningnummer 
403-3500811-57 van uitgeverij De Ne
derlanden, Kruishofstraat 16, 2020 Ant
werpen Aan allen die achter de recht
vaardige eisen van de Limburgse mijn
werkers staan is dit boek opgedragen 

LVDW, Berchem 

Uw briefwisseling 
snel 

de wereld 
rond 

Met de in-Telefaxtoestellen kombineert u öe voordelen 
van de telefoon met die van de briefwisseling 
Dokumentreproduktie op afstand is nu binnen 
ieders bereik Even snel als de telefoon en even klaar 
als een brief of tekening 
Want een telekopieertoestel is tegelijk optisch lezer 
en thermisch printer, waarbij de afstand geen rol speelt 
Kopieren en verzenden, snel en adekwaat 
U stuurt uw benchten de wereld rond, en u ontvangt er 
van uw korrespondenten 

Naamloze vennootschap 

Bell Telephone Manufacturing Company 

business & \ 
communication \ 
systems j 

Neerstalsesteenweg 56 70 
1190 Brussel 
Tel (02)3701811 
Fax (02)3760179 
Tlx 64609 
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Gabriels 
nodigt uit... 
...en helielt 
Geens 

Ultieme 
brieven... 

Dinsdag was de ultieme datum 
waarop de mijnwerkers van de 
oostelijl<e zetels moesten beslis
sen waarvoor zij opteren: werk
loos worden of de overstap wagen 
naar de westelijke zetels. Voor 
vele kompels betekende dit een 
ronduit verscheurende keuze. 

Op de vraag van VU-sekretaris 
Paul van Grembergen om deze 
datum met enkele weken uit te 
stellen, werd niet eens gerea
geerd door premier Martens! 
Toch schreef VU-voorzitter Jaak 
Gabriels maandag nog een reeks 
ultieme brieven. 

In een brief aan Gaston Geens 
haalt Gabriels namens de Lim
burgse VU-mandatarissen scherp 
uit tegen het defaitistisch toekij
ken van de Vlaamse regering. 
Ook de met veel tamtam aange
kondigde oprichting van ,,Lima-
rex", de Limburgse Maatschappij 
voor Rekonversie en Expansie, 
wordt kritisch onthaald, gezien 
het lage startkapitaal van 550 mil
joen fr. „Volgens de Alinvest-ra--
tio's kan hiermee de kreatie van 
250 tot 300 arbeidsplaatsen wor
den gestimuleerd!"... Wat een la
chertje is tegen de vernietiging 
van 12 tot 14.000 arbeidsplaatsen 
tengevolge van het plan-Gheyse-
linck. 

Gabriels uit ook zijn ongerust
heid over het zg. „sociaal kon-
trakt voor Limburg", vermits dit 
kontrakt van de ontwerpfase tot 
het definitieve koncept alle kon-
krete gegevens en vastgelegde 
verantwoordelijkheden heeft ver
loren. „De Limburgse VU-manda
tarissen zijn diep teleurgesteld." 

Niettemin hoopt Gabriels dat er 
toch iets in huis komt van de 
beloofde rekonversie: „Wat ech
ter ontbreekt, zijn de middelen die 
U moet voorzien en waarvoor uw 
regering bij de centrale regering 
moet vechten." 

Over Limburg 
Ook PVV-gemeenschapsminis-

ter Dewael, SP-minister van staat 
Claes en CVP-kamerlid Dhoore 
kregen maandag een brief van 

Vl/ï} 
Jaak Gabriels over de sociaal-
ekonomische toestand van de 
provincie Limburg. 

„Ik ben van mening dat het 
ganse rekonersieproces het 
meeste kans op slagen heeft in
dien het door alle politieke groe
pen gedragen wordt", stelt de 
VU-voorzitter. Waarbij hij herin
nert aan zijn brief van begin april 
aan Geens en de verklaringen 
van de meeste Limburgse politici. 
,,lk denk dat wij deze samenwer
king spoedig tot stand moeten 
brengen." 

Gabriels nodigt zijn kollega's-
politici uit om eerstdaags daarom
trent tot een gesprek te komen. 
„De vergadering kan in Bree of 
elders doorgaan. In ieder geval 
wens ik dat ze spoedig plaats
vindt en verwacht dan ook een 
dito antwoord uwentwegen." 

Uitkijken nu hoe de CVP-, PW-
en SP-gekozenen reageren. 

Eurosong 

NUF MMGEN 
AAN... 

Kamerlid Nelly Maes 

Zaterdag over acht dagen is het 
weer Eurosongfestival. Door de 
overwinning vorig jaar van San
dra Kim met „J'aime Ie vie" valt 
België de hoge (en dure) eer te 
beurt als organisator op te treden. 

Nog los van de hele diskussie 
over de zaal waar deze zangwed
strijd doorgaat en alle moeilijkhe
den daaromtrent, is er de vraag 
hoe deze internationaal zeer druk 
bekeken ontmoeting zal ,,ver
kocht" worden. VU-kamerlid Luk 
Vanhorenbeek stelde daarover 
een vraag aan de Vlaamse ge
meenschapsminister van ekster-
ne betrekkingen. 

Van deze laatste vernam de 
VU-er dat Vlaanderen n.a.v. dit 
festival zal worden voorgesteld 
door vijf zg. clips. De franstalige 
dienst voor toerisme krijgt drie 
clips, het Brussels gewest (even
eens franstalig) krijgt er ook drie, 
het Waalse gewest kan zichzelf 

• Vrijdag wordt het feest van 
de arbeid gevierd. Is er wel 
reden tot feesten? 

„De wereld van de arbeid kan 
vandaag zeker geen triomfen vie
ren. 

Ook in ons land blijft de werk
loosheid onaanvaardbaar hoog. 
Duizenden oudere werklozen 
zien zich volledig afgeschreven, 
terwijl jonge mensen die geen 
werk vinden geen perspektief 
hebben om hun levensprojekt te 
tekenen. 

En zij hebben daar nochtans 
recht op, gewoon als mens. Om
dat alle mensen recht hebben op 
een zinvol bestaan!" 
• Worden de arbeiders of de 
werknemers nog wel bedreigd 
in hun voortbestaan, zoals wel
eer? 

„In onze samenleving worden 
arbeiders niet meer uitgebuit, al 
zijn er uitzonderingen. 

Wie werk heeft, mag zich geluk
kig achten in onze samenleving. 
Maar niet zoveel mensen hebben 
de zekerheid dat zij dat werk ook 
zullen kunnen behouden. Werk 
wordt schaars, vast werk nog 
schaarser. Wie „flexibel" genoeg 
is om zich voortdurend aan te 
passen, zal het misschien ook 
uithouden. 

De grote vraag is eigenlijk of de 
gelukkigen die werk hebben vol
doende solidariteit willen opbren
gen om ook voor anderen zinvolle 
arbeid te scheppen in sektoren 

waar geen grote wmsten te rapen 
vallen. Ik denk aan de kinder- en 
bejaardenzorg, het welzijnswerk, 
het socio-kultureel werk, schep
pende kunst enz." 

• Wat loopt er fout in onze vrije 
marktekonomie waaraan on
miskenbaar een reeks sociale 
korrekties werden uitgevoerd? 

,,Op dit ogenblik schijnt men de 
sociale korrekties gemakkelijk te 
vergeten. Meer dan ooit zijn de 
bazen de baas. De winsten zijn 
enorm toegenomen maar er 
wordt te weinig in de toekomst 
geïnvesteerd. 

Wij blijven dingen maken die 
men straks overal in de lage loon-
landen kan maken. Wij blijven 
roofbouw plegen op ons milieu. 
Het grootste deel van de wereld
bevolking leeft in schrijnende ar
moede en heeft niet de middelen 
om te kopen wat wij te veel produ
ceren en daarom worden hier 
mensen werkloos en sterven ze in 
de Derde Wereld van de honger. 

Er is dus meer nodig dat wat 
korrekties. Wij moeten groter dur
ven dromen en verder durven 
zien." 

• Vervullen de vakbonden nog 
wel hun taak zoals mag ver
wacht worden? 

„De vakbonden hebben mij de 
laatste tijd erg ontgoocheld door 
hun gebrek aan strijdbaarheid en 
échte solidariteit. Kijk maar naar 
hun houding aan de Limburgse 

mijnen. Het is natuurlijk gemak
kelijker om prikakties te doen bij 
Sabena of de goedbetaalde arbei
ders van de elektriciteitssektor te 
vriend te houden, dan de kant te 
kiezen van de veroordeelde mijn
werkers. 

Zij schijnen hun macht vooral te 
gebruiken om politieke benoe
mingen door te drukken, om de 
welzijnssektor te koloniseren de 
eigen burchten te versterken. Ik 
zou willen dat de syndikaten meer 
solidariteit aan de dag leggen met 
de echte zwakken en de slachtof
fers van ons systeem." 
• Welke 1-mei-boodschap hebt 
U, als lid van het VU-partijbe-
stuur, voor de Vlaamse Ge
meenschap? 

„ Vlaanderen is een huis waarin 
zes miljoen mensen leven die al
lemaal recht hebben op veilige 
geborgenheid, op een zinvol le
ven, op menselijk geluk. Niet alle
maal hebben die kinderen even
veel kansen gekregen, of even
veel talent. Een goed gezag moet 
daar oog voor hbben, zoniet 
wordt Vlaanderen een jungle. 

Dat huis staat in een grote wijde 
wereld waarin vele volkeren wo
nen. Met hen moeten wij samen
leven, want vrede en rechtvaar
digheid moeten wereldwijd zijn. 

Zolang verdrukking, onrecht, 
oorlog en wapenwedloop andere 
volkeren bedreigen, is ook onze 
vrede, onze welvaart en ons geluk 
niet verzekerd." 

^ENSEN.1 
""NIEUI4S 

aan de wereld tonen d.m.v. twee 
clips en de franse gemeenschap 
krijgt ook nog eens één clip. Wat 
het totaal aan frankofone clips op 
negen brengt, tegen vijf Vlaamse. 

„Zowat 60% van de Belgische 
bevolking krijgt dus vijf clips, 40% 

Vorige week was VU-voorzitter Jaak Gabriels te gast in Catalonië. 
Zijn gemeente Bree verbroederde daar met het stadje Salomo. 
Gabriels werd ook met grote luister ontvangen door de Catalaanse 
president Pujol. In een volgende uitgave én in de VNOS-uitzending van 
5 mei verneemt U daar meer over. 

Op de foto steekt Jaak Gabriels het verbroederingstegeltje in de 
hoogte, daarbij geflankeerd door de burgemeester van Salomo, de 
goeverneur van Tarragona en de verantwoordelijke voor kuituur van 
Catalonië. 

Luk 
Vanhoren
beek 

krijgt er negen. En blijkbaar wordt 
het Brussels gewest als eentalig 
frans aanschouwd.", besluit Luk 
Vanhorenbeek. Vlaanderen zal 
dus weer eens ondervertegen
woordigd zijn. Met als gevolg dat 
de indruk, als zou België bovenal 
een franssprekend land zijn, nóg 
versterkt zal worden. 

Een toemaatje: iedere clip kost 
vijf miljoen fr. 

Goed nieuws 
Tot het goede nieuws behoort 

natuurlijk het verhaaltje van die 
trouwe supporter die bleef door
zetten, ook in bange dagen... 

Vorige week zondag verloor 
Beerschot op het terrein van Kort
rijk en dit was een fervente Beer
schot-fan duidelijk te veel. In 

plaats van na afloop meteen naar 
de supportersbus terug te keren, 
ging hij zijn verdriet doorspoelen. 
De bus reed weg zonder hem, 
waarop de supporter dan maar 
besloot te voet naar Antwerpen te 
gaan. Waar hij ondertussen door 
zijn familie-leden als vermist was 
opgegeven. Tot zij hem doodge-
moederd, na een mars van 100 
km, thuis zagen arriveren. 

Goed nieuws was er ook uit 
Lezennes-les-Lilles in Noord-
Frankrijk. Vijf kinderen werden 
daar gered... door de kruimels 
van de koekjes die zij hadden 
achtergelaten tijdens hun avon
tuurlijke maar bijna fatale zwerf
tocht doorheen onderaardse krijt-
groeven. Deze kruimels hielpen 
de reddingsploegen in hun speur
tocht. 

Eveneens verheugend was het 
berichtje over de suksesvolle om
haling aan boord van de Jumbo 
tussen Tel Aviv en Londen. Toen 
de passagiers vernamen dat er 
aan boord een 4-jarig-kindje was 
dat voor een levertransplantatie 
werd overgevlogen, besloot men 
tot een geld-inzameling onder de 
450 passagiers. Deze bracht de 
leuke som van 2,7 miljoen fr. op. 

Eén anonieme Britse zakenman 
dropte zowaar een check van 
850.000 fr. in het inzamelbakje I 

i\/iiss 
Vlaanderen 

Zaterdagochtend even na 
drieën had de PSC-burgemeester 
van Moeskroen het genoegen de 
uitslag mee te delen van de „Miss 
Be/g;ë"-verkiezing. De jury ver
koos de 24-jarige sekretaresse 
Lynn Wesenbeek uit Aartselaar 
tot de nieuwe miss-van-het-jaar. 
Zij haalde het heel nipt van de 22-
jarige lerares Anne de Baetze-
leer uit Liedekerke. Derde in de rij 
werd ene Anne-Sophie De Win
ter uit de thuisstad, kwestie van 
de gastheer te plezieren... 

Ongetwijfeld plezierig is de 
vaststelling dat voor de zevende 
keer na elkaar een Vlaamse 
vrouw tot ,,Miss België" werd uit
geroepen. En vermits dit onlooc
henbaar een „persoonsgebon
den" materie is, herhalen wij 
onze oude eis tot kommunautari-
zering van deze verkiezing! 

Lynn 
Wesenbeek 
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De grote obsessie van 

de jongeren en hun 
ouders vandaag is de 
juiste studie- en beroeps
keuze te bepalen om na
dien zeker opgenomen te 
worden in tiet arbeidscir
cuit. 

Het is uiteraard een 
vrijblijvende oefening te 
trachten de toekomst
loopbanen te definiëren, 
aangezien deze voor de 
helft nog onbekend zijn. 

Sommige beweren im
mers dat de helft van de 
beroepen die in het jaar 
2000 zullen uitgeoefend 
worden vandaag nog niet 
bestaan. De meeste sta
tistici hebben het dan 
ook opgegeven om een 
raming te maken van de 
noodzakelijke kwalifika-
tie voor elk beroep, op 
middellange termijn. 

Elke projektie moet reke
ning houden met de kwa
litatieve en kwantitatieve 
aspekten van de veran
deringen in de beroeps-
kwBlifikaties die noodza
kelijk zullen zijn. In eer
ste instantie komt het 
erop aan, een aantal ze
kerheden en een aantal 
illusies uit de wereld te 
helpen. 

•;^'-^>;-i'-'-^^\^-%^ 

Is er morgen nog werk? 

Onderwijs 
en vorming 
aanpassen 

HET is duidelijk dat een te' 
lage- of geen opleiding 
het uitzicht op een toe

komstige loopbaan sterk vermin
derd en het is evenzeer duidelijk 
dat overspecialisatie in uitzichtlo
ze sektoren even moeilijk te plaat
sen zijn omdat overspecialisatie 
herscholing uitermate moeilijk 
maakt. 

Welke opleiding 
kiezen?... 

In de eerste plaats moet men 
inzien dat het niet noodzakelijk de 
diploma's of de richtingen zijn die 
thans door een groot aantal stu
denten gevolgd worden, zeker
heid geven op sukses voor de 
toekomst. Het tegendeel is eerder 
waar, men moet de uitzondering 
kultiveren, studies debanaliseren 
door een originele bijkomende 
kennis zoals bijvoorbeeld een 
vreemde taal of een kombinatie 
van meerdere diploma's. 

Meer en meer ziet men nieuwe 
beroepen ontstaan door hybride 
vormingen d.w.z. een komljinatie 
tussen verschillende specialitei
ten zoals de specialist in hydrauli
sche sturingen die de elektronika 
integreert; zoals de socioloog die 

indringend leert werken met vi
deo-tekst, de dokumentalist die 
de informatica beheerst enz... 
Door kruisingen kreëert ment 
nieuwe kwalifikaties en de kombi-
naties zijn onbeperkt. 

Wel is het zeker dat de techni
sche beroepen een gevoelige toe
name zullen kennen. Tegen het 
jaar 2000 verwacht men een ver
dubbeling van het aantal inge
nieurs en technici met een hogere 
opleiding. Het is daarbij niet zo 
vanzelfsprekend dat de industrie 
deze grote aantallen kan absor
beren. Inderdaad de struktuur 
van de tewerkstelling zal niet radi-
kaal omgevormd worden: de ver
houding tussen het aantal hogere 
kaders en het aantal onderge
schikten zal niet gevoelig veran
deren. Hieruit volgt de logische 
konklusie dat tegen het jaar 2000 
vele universitaire gediplomeer
den en hoger geschoolden op een 
ondergeschikt niveau zullen ope
reren. 

Het is nu reeds aantoonbaar 
dat gelijk welk diploma geen 
werkzekerheid zal bieden voor 
gans het leven. Daarenboven is 
het van groot belang de aard van 
de kwalifikaties goed in het oog te 
houden mede in het vooruitzicht 
van de eenmaking van de Euro-

Eén mei 1987 
H OE vier je, In een land 

met een half miljoen 
werklozen, het Feest 

van de Arbeid? Hoe vier je het 
in Limburg? Hoe en wat heb je 
te vieren als mijnwerker In de 
oostelijke groep van KS? 

Je bent arbekler of bedlende 
pakweg ergens In Brabant, In 
Oost- of West-Vlaanderen. Je 
liedrijtje gaat dicht en je staat 
op de straat van vandaag op 
morgen. Als je boven de veer
tig bent en niet hoogge
schoold, dan zit de kans dik er 
In dat je op de straat blijft voor 
de rest van Ie leven. Zonder 
gouden handdruk, zonder so
ciale Itegelelding, zonder uit
tredingsvergoeding. 

En waarschijnlijk zeg je dan 
— volkomen terecht trouwens 
vanuit jouw standpunt — dat ze 
daar In Limburg niet te klagen 
hebben met wat ze krijgen na 
de sluiting van hun mijn. Een 
som waar je drie auto's kan van 
kopen. Plus per maand een pak 
handgeid bij herscholing en 
noem maar op. 

ledereen ziet en voelt zijn ei
gen mizerie het eerst en het 
felst. De miserie van de Lim
burgse mijnwerkers Is, dat 

ze niet vragen naar die gou
den handdruk. Ze vragen naar 
werk. 

De miserie van de Limburgse 
mijnwerkers Is, dat rond hen en 
met hen en tegen hen de 
jongste maanden een koehan
del Is gesloten, die een monu
ment van schijnheiligheid en 
onrecht zal blijven In onze so
ciale geschiedenis. 

Zij hebben de keuze, zegt 
Gheysellnck. Zij hébben Inder
daad de keuze. Zij hebben de 
keuze tussen dingen die zij he
lemaal niet willen. Ofwel ver
guld afvloeien. Ofwel mis
schien herplaatst worden In het 
Westen, waar „in principe" al

thans (want méér kan zelfs 
veeiprater Gheysellnck niet be
loven) werk voor hen zou zijn, 
zonder garantie en zonder 
zekerheid inzake duur en 
uurloon. 

Een aantal onder hen — de 
ouderen, die een tuintje heb
ben of een kolenhoest — zullen 
de vergulde werkloosheid kie
zen. Maar de anderen, die nog 
een heel leven voor zich zien 
liggen ? Wier uittredingspremie 
over twee-drie jaar opgesou
peerd zal zijn ? En die een baan 
moeten vinden in een provincie 
waar reeds nu alle wegen naar 
de dop lelden? 

In tienduizend Limburgse ge
zinnen zijn de avonden vóór 
1 mei gevuld geweest met 
bang gecijfer, met donker pie
keren over de toekomst, met de 
vrees voor het onbekende dat 
schuilt achter Gheysellnck's 
„vrije keuze". 

Hoe vier je het Feest van de 
Arbeid als jou vlak voordien het 
besef is bijgebracht, niets an
ders te zijn dan koopwaar? En 
wat heb je te vieren, opgeslo
ten in de eenzaamheid van de 
gruwelijke keuze? 

pese markt tegen 1992. Daarbij 
zou het wel eens van uitzonderlijk 
belang kunnen zijn de Engelse 
taal grondig te kennen. Het is 
immers niet ondenkbaar dat de 
totale opening van de grenzen 
serieuze verschuivingen op de ar
beidsmarkt teweeg brengt. De ve-
schillen in kostprijs aan arbeids
krachten en het verschil in kwalifi
katies tussen het Noorden en het 
Zuiden van Europa laat ernstige 
transferten en verschuivingen 
veronderstellen. Voor de Europe
se firma die te Brussel werkt zal 
de goede financiële deskundige 
misschien Brit of Italiaan zijn en 
indien de privatisering van de 
overheidsdiensten zou doorgaan 
is het waarschijnlijk dat ook hier 
heel wat veranderingen kunnen 
optreden. 

Het risiko werkloos te worden 
blijft echter wel nauw samenhan
gen met het niveau van het be
haalde diploma. Vooral de lagere 
beroepsopleidingen schijnen niet 
aangepast aan de huidige nood
zaak. Ook de algemene middel
bare opleiding en zelfs de alge
mene middelbare beroepsoplei
dingen geven steeds minder uit
zicht op een betrekking. Het lijkt 
ons daarom aangewezen dat sta
ges in ondernemingen zouden 
worden ingevoerd die de inscha
keling in het arbeidsproces ver
snellen. 

Het vertrouwd-zijn met de prak
tijk van de ondernemingen is ge
ring op elk huidig aktueel studie

niveau en stages zouden hierbij 
een belangrijke rol kunnen vervul
len. De ondernemingen en vooral 
de hoogtechnologische bezitten 
een enorm potentieel aan vor
mingsmogelijkheden, het zou 
jammer zijn deze niet te gebrui
ken. 

Voor welke 
tewerkstelling? 

Denken dat de toekomstbanen 
met grote mogelijkheden, ook de 
tewerkstelling van morgen zullen 
uitmaken is een verkeerde veron
derstelling. Men ziet wel een aan
tal nieuwe beroepen geboren 
worden. Maar deze zijn dikwijls 
hyper-gespecialiseerd en ze 
stemmen overeen met een zeer 
punktuele industrietak of deelsek-
tor. Voor de zeldzame specialis
ten bieden deze uiteraard schitte
rende kansen, maar voor de grote 
meerderheid ligt de toekomstige 
tewerkstelling toch op een ander 
terrein. Het Amerikaans ministe
rie voor Arbeid heeft een progno
se opgesteld van banen waarvoor 
nog een belangrijke stijging te 
verwachten is. (tabel 1) - j 

bJTsJ j 
Deze indikaties kunnen natuur-• 

lijk niet zonder meer doorgetrok
ken worden naar de situatie in 
ons land maar het toont wel aan 
dat de toekomstige jobs nfet 
steeds te vinden zijn waar men ze 
zou verwachten. . . 

Tabel 1 
De tien beroepen waarvan de verwachte stijging 
liet sterl(st is tussen 1982 en 1995 in de VSA 
Apartementbewaker, concierge 
Kassier 
Sekretaresse 
Bureelbediende 
Verkoopsbediende 
Verpleegster 
Dienster 
Onderwijzer 
Chauffeur voor zware vrachtwagens 
Hulp-verzorger 

28 % 
47 o/o 
30 % 
30 % 
24 o/o 
4 9 o/o 
34 ô  
37 o/o 
27 o/o 
35 o/o 
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De nieuwe 
technologieën! 

Het is immers niet noodzakelijk 
juist dat de behoeften van de 
industrie vandaag, een weerspie
geling is van de toekomstige 
noodzakelijk kwalifakties. Men 
moet zich immers hoeden voor 
modeverschijnselen, wanneer 
men voor een bepaalde opleiding 
kiest is er geen slechtere raadge
ver dan de ekonomische konjunk-
tuur. Korte aktiviteitscycli kreëren 
onmiddellijk behoeften die weinig 
duurzaam zijn op lange termijn. 
Beloftevolle opleidingen bij het 
begin van een studierichting kun
nen volledig voorbijgestreefd zijn 
aan het einde van de cyclus, inge
volge eventuele overspecialise-
ring. Het is belangrijk te beseffen, 
dat de toekomstige jobs en hun 
kwalifikatievereisten vandaag 
nog onbekend zijn. Er is slechts 
één zekerheid: namelijk dat al 
diegenen die zich voorbereiden 
op een toekomstige loopbaan be
reid moeten zijn om meerdere 
keren te veranderen en zich te 
herscholen. 

Het is eveneens een verkeerd 
denkbeeld dat alle nieuwe beroe
pen zullen gekoppeld zijn aan een 
hoog technologische kennis. 

De nieuwe technologieën zul
len uiteraard op definitieve wijze 
de manier van werken verande
ren. Maar iedereen moet daarom 
nog geen gedegen kennis van 
deze technieken hebben. Wel in
tegendeel. Steeds meer maakt 
men intelligente machines, die 
steeds minder eisen van diegene 
die er zich van bedient. De toe
komstige arbeidsplaatsen liggen 
wellicht meer langs de kant van 
de ontspanning, het toerisme, de 
kuituur en de gezondheidszorg. 
Het zijn de diensten aan perso
nen die zich waarschijnlijk het 
snelst zullen ontwikkelen, onder 
meer Ingevolge de veroudering 
van de bevolking. 

Het spreekt nogal vanzelf dat 
we ook rekening moeten houden 
met de veranderingen die optre
den ingevolge de nieuwe techno
logieën. Zo zullen er steeds min
der fysische inspanningen nood
zakelijk zijn en een steeds groter 
aantal mensen die in staat zijn om 
de nieuwe apparatuur te herstel-

het zakencijfer van het diensten
pakket t.o.v. de produktie op op
gelopen van 25 % in 1984 tot 38 
% in 1987. Men moet uiteraard 
oog hebben voor de dienstensek-
tor. De statistieken tonen trou
wens aan dat de toename van de 
tewerkstelling in de teritaire sek-
tor zich eerder stabiliseert. 

Ook van de tewerkstelling in de 
overheidssektor moet men in de 
toekomst niet veel meer verwach
ten, de enige hoop bestaat erin 
dat de overheid eindelijk zal over
gaan tot een grotere decentralisa
tie waardoor de lokale tewerkstel
ling beter bedeeld wordt. 

Een algemene analyse van de 
ekonomische sektoren geeft niet 
noodzakelijk een goed idee van 
de toekomstige beroepen. De re
den hiervoor is dat de noodzake
lijke kennis niet meer te bepalen 
valt per type aktiviteit. Elektronici 
worden evengoed gezocht door 
de speelgoedindustrie, de uur
werkindustrie, de automobielin
dustrie als de komputerindustrie. 
Er zijn zowel specialisten inzake 
telekommunikatie bij de over
heidsdiensten ais bij Bell-tele-
foon, Siemens of Philips. 

len, te analyseren en te onder
houden. Eén van de belangrijkste 
veranderingen is de tendens naar 
steeds meer abstraktle. Vanaf 
1995 mag men verwachten dat de 
meeste loontrekkenden een ter
minal op hun bureau zullen heb
ben. Er zal dus steeds minder 
kontakt zijn met de realiteit. Deze 
tendens tot meer abstraktle zal al 
diegenen uitsluiten die zich niet 
kunnen aanpassen. Een ander 
gevaar dat ons bedreigt is de 
huidige neiging om taken te seg
menteren. Het is dus noodzakelijk 
om zich te bezinnen over de in
houd van de nieuwe beroepen en 
de aevolgen voor de maatschap
pij, net sociaal gedrag en mense
lijke relaties. 

Arbeids
herverdeling 

We kunnen er niet genoeg op 
wijzen dat de werkgewoonten de 
komende 15 jaar radikaal zullen 
wijzigen. Wanneer men grondig 
nadenkt over de nieuwe beroe-

Tabel 2 
Evolutie van de verdeling van de aktieven 
1985-2000 In Frankrijk 
Beroepskategoriën % van de Dalende beroeps-

aktleve bevolking kategorieën 
1982 2000 

Landbouwers 6,9 

Ingenieurs en technici 4,9 
Gekwalificieerde arbeiders 24,4 
ook i.d. regres, sekt. 
Niet-gekwallficieerde 
arbeiders 15,4 11 
Hoger kader pers. i.d. 
tert. en intermediaire 
sektor 9,5 
Industriebedienden en 
overheidsdienst 14,8 

3,5 

9 
24 

12 

Alle exploitatie-
kategorieên 
Tekenaars 
Gekw. arb. in machine
werktuigen en bouw als 
Bedieningspers. in 
gerobotiseerde sekt. 

12 

Handelaars en bedienden 
in de handel 6,6 
Sociale beroepen en 
gezondheidssektor 5,2 

Dienst aan partikulieren 3,7 
Vorming en onderwijs 5,2 
Vrije beroepen 1,1 
Informatieberoepen 
Kunst en aanverwanten 0,5 
Politie-Militairen 1,8 

Dactylo's-niet gekw. 
bed. in bank en 
verzekeringssektor 
Zelfst. in de 

5,5 voedingshandel 
Onzekerheid inzake het 

7 personeelstatuut 
(zelfst. of werknemer?) 

4,5 -
7 -
2 -

0,7 
1,8 Het aantal hogere 

officieren 

Totaal 100 100 

pen kan men de konklusie niet 
ontwijken dat het moeilijk zal zijn 
om het werkgelegenheidspeil op 
het huidig niveau te handhaven. 
Met 5 tot 6 % produktiviteitswinst 
per jaar wordt het moeilijk een 
stijgend aantal arbeidsplaatsen te 
vinden. Dit leidt ertoe dat we moe
ten overwegen de taart van de 
werkgelegenheid anders te ver
delen. De mensen zullen minder 
werken maar er is ook een evolu
tie te verwachten, waarbij steeds 
meer bedienden en specialisten 
binnen bedrijven als zelfstandige 
zullen tewerkgesteld zijn, waar
door de onderlinge konkurrentie 
sterker zal worden en het egoïs
me groter. Het is dan ook niet 
onwaarschijnlijk dat hieruit nieu
we sociale verhoudingen zullen 
voortspruiten. 

Het is verder merkwaardig vast 
te stellen dat in regressieve sekto
ren interessante arbeidsplaatsen 
worden aangeboden. Dit heeft al
les te maken met de noodzaak tot 
stijgende produktiviteit over te 
gaan in de sektoren als staal, 
hout en tekstiel. De heropleving 
van traditionele aktiviteiten gaat 
immers via de aanpassing van 
nieuwe produktietechnieken. 
Hierdoor ontstaan nieuwe eisen 
wat de kwalifikatie betreft zoals 
laser-snijders, bedieners van as
semblagerobotten, CAD/CAM- en 
CIM-systemen. Lapidair zou men 
kunnen stellen dat er meer spits-
beroepen zijn dan spitsindustrie. 

De diensten-
sektor 

Het is eveneens verkeerd te 
veronderstellen dat alleen nog de 
dienstensektor nieuwe arbeids
plaatsen kan kreëren en dat de 
tewerkstelling in de industrie blij
vend zal achteruitgaan. Vanzelf
sprekend zal de industrie zelf veel 
meer een dienstenaspekt verwer
ven, ingevolge de invoering van 
steeds belangrijker wordende af
delingen zoals marketing, tele
foon- en kommunikatietechnie-
ken in het algemeen; naverkoop-
en onderhoudsdiensten enz. Dat 
deze tendens reëel is blijkt uit de 
jaarverslagen van grote onderne
mingen. Bij IBM bedraagt het 
aandeel van het dienstenpakket 
aan klanten in 1986 reeds 25 % 
voor het zakencijfer tegenover 18 
% in 1984, de verhouding tussen 
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Landelijk kongres van VOS 

Herbronning is geen verstarring 
maar blilc naar toelcomst 

Het Verbond VOS hield op zaterdag 25 april een 
druk bijgewoond landelijk kongres te Brussel. Alge
meen voorzitter Herman Vandezande onderstreepte 
in zijn gebalde openingstoespraak dat het 70-jarig 
Verbond „met vallen en opstaan steeds de vredes-
gedachte in Vlaanderen verspreid heeft", en dat 
VOS de plaats moet zijn waar allen die het IJzer-
testament willen uitvoeren elkaar ontmoeten. 

V ERWIJZEND naar recente 
verwikkelingen rond de 
IJzerbedevaart, „die pië

teitsvolle vredesviering", oogstte 
voorzitter Vandezande een mas
saal applaus toen hij kordaat 
stelde: „Wie onze graven mis
bruikt kan geen der onzen zijn". 

Onverschilligheid 
Het komt er echter niet alleen 

op aan, aldus Vandezande, 
steeds opnieuw het verleden op 
te halen: de onverschilligheid 
van de Belgische en van de 
Vlaamse regering voor het voor
bije Jaar van de Vrede toont 
eens te meer aan dat voor VOS 
nog steeds een baanbrekende en 
bewustmakende taak is wegge
legd. Het gebrek aan belangstel
ling vanwege minister Leo Tinde-
mans voor de oprichting van een 
onafhankelijk vredesinstituut 
ontlokte Vandezande de vaststel
lingen dat ,,de obscure Quatre-
Bras zijn eigen kronkelwegen 

blijft gaan". Hij hekelde scherp 
de KB's betreffende de te
werkstelling van gewetensbe
zwaarden, die hij ,,diskrimine-
rend en nadelig voor het Vlaamse 
sociaal-kultureel werk" noemde. 
Tot slot benadrukte hij de vastbe
raden wil van VOS niet mee te 
doen aan het noodlottige door
breken van de godsvrede. 

Mare Platel, hoofdredakteur 
van Het Belang van Limburg, 
schetste met rake toetsen zin en 
vooral onzin van de jongste 
staatshervorming. De politieke 
afwezigheid van de Vlaamse 
meerderheid moet als een duide
lijk waarschuwingsteken worden 
gezien dat de weg allesbehalve 
afgelegd is. 

VOS-voorzitter H. Vandezande 
werd n.a.v. zijn 70ste verjaardag 
gehuldigd door mr. Herman Wa-
gemans die In een sprankelende 
toespraak de menselijke kwalitei
ten van de jubilaris in de verf 
zette. 

Het landelijk VOS-kongres brengt telken jare de „oude getrouwen" samen.. 

Godsvrede 
Paul Daels, voorzitter van het 

IJzerbedevaartkomitee, bena
drukte dat Vandezande geheel, 
gans en onverminkt het IJzer-
testament begrepen en uitge
voerd heeft: waarachtig zelf
bestuur; godsvrede, „waarachtig 

pluralisme, dat niets anders is 
dan waarachtig nationalisme"; 
en uiteindelijk wil tot wereldvrede 
langs de stelselmatige en alge
mene ontwapening. 

Het is daarbij de grote ver
dienste van Vandezande, aldus 
P. Daels, begrepen te hebben dat 
herbronning geen verstarring 
mag zijn, geen vlucht in het verle

den, maar een durvend opmar
cheren naar de toekomst. 

De onvolprezen groep Zak
doek en de spirituele VOS-
voorzitter van Sint-Niklaas zorg
den voor de feestelijke en zinnige 
omlijsting van dit geslaagd lande
lijk kongres 

HFJ 

Martens VI komt regeerakkoord niet na 

Stiiie optociit 
tegen lionger 

VOS-voorzitter Herman Vandezande werd door mr. Herman Wage-
mans in de bloemen gezet. Een welverdiende hulde! 

Een manifestatie tegen de schrijnende honger-
toestanden in de wereld komt altijd te laat. 

Toch is het goed dat zo nu en dan de problematiek 
in de publieke belangstelling wordt gehouden. De 
massale informatievloed waarmee akties als Live-
aid, Sport-aid enzoverder gepaard gaat heeft ook tot 
gevolg dat minder spektakulaire maar daarom niet 
minder schrijnende situaties niet zo snel in de kijker 
worden gebracht. Misschien neemt de onverschillig
heid, onbewust en ongewild, een beetje toe. 

O NVERSCHILLIGHEID in 
deze is moord op miljoe
nen hongerende mensen. 

Daarom is een manifestatie zoals 
de stille optocht tegen de honger' 
die zondag jl. door Food and Dis-
armement International in Brus
sel werd georganiseerd levens
noodzakelijk. 

0,7 procent van BNP 
Het platform van de manifesta

tie bevatte drie eisen: 0,7 procent 
van onze rijkdom (het Bruto Nati
onaal Produkt) voor ontwikke
lingssamenwerking, konkrete 
programma's voor de voedsel

voorziening door de getroffen 
landen zelf en onmiddellijke toe
passing van het in 1983 aangeno
men overlevingsfonds. Een veer
tigtal organisaties, waaronder de 
Volksunie, onderschrijven dit 
platform. 

Onrecht, is het sleutelwoord 
waarmee Bert Cleymans (van de 
Vlaamse NCOS) de situatie om
schrijft. Onrecht omdat de hon
ger steeds toeneemt. Onrecht 
omdat onze nationale regering de 
middelen voor ontwikkelingssa
menwerking steeds terugschroeft 
in plaats van op te voeren tot 0,7 
% van ons BNP zoals vastgelegd 

in het regeerakkoord van Mar
tens VI. 

Kuijpers 
Nadat de franse akteur Phi

lippe Leotard oevat dit onrecht 
vertaalde — laTevolution sociale 
c'est morale — nam VU-
europarlementslid Willy Kuijpers 
het woord. In naam van de 
Vlaamse politici met het hart op 
de juiste plaats. Hij onder
scheidde zich niet door een poli
tieke speech (,,overtuigen hoeft 
niet meer") maar bracht een poë
tische noot (,,om onze zinnen aan 
te scherpen"): 

Miljoenen hongeren totterdood 
I Miljoenen schouders dragen 
wapens tot in de dood / en ik, ik 
heb geen woorden voor dit ver
driet / maar ook België schuld in 
draagt / en miljoenen tranen doet 
vloeien overal in de wereld... I Wij 
delen, wij delen zo weinig... I Wij 
delen met de mond, met mond
jesmaat I Wij begeren in plaats 
van te regeren / Met de macht 
over de onmacht / En ik, ik ben 
geraakt in mijn geest I Zo vind 
ik geen woorden meer voor de 
liefdesband / die jou en mij / die 
ons naar de toekomst brengen 
moet. 
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Jaak Vandemeulebroucke over Europese onderzoekskredieten: 

Scheeftrekking blijft bestaan 
,,Europa heeft in de toekomst slechts dan een kans, wanneer het de sleutelrol 

van onderzoek en technologie voor het scheppen van voorwaarden voor zijn 
verdere onafhankelijke bestaan onderkent en deze weet te ontwikkelen en te 
benutten". Deze gevleugelde woorden zijn niet van ons maar van P.M. Fasella, 
de direkteur-generaal voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Europese Ge
meenschap. In gewone taal heet het dat het wetenschappelijk onderzoek van 
wezenlijk belang is voor Europa en de Europeanen. 

IN de toekomst zal steeds meer 
geld aan onderzoek worden 
besteed. Reden te over dus 

om het onderzoeksbeleid van de 
Europese Gemeenschap op de 
voet te volgen. Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke doet 
dit nu reeds een aantal jaren 
nauwgezet. Bijna naar jaarlijkse 
gewoonte maakte hij vorige week 
cijfers bekend over de kredieten 
die de Gemeenschap aan Belgi
sche universiteiten toekende en 
de verdeling ervan tussen Vlaam
se en franstalige universiteiten. 
Het beeld is bekend, de Vlaamse 
universiteiten komen in verhou
ding veel te weinig aan bod. On
danks beloften van Verhofstadt 
en Bril, het liberale duo dat de 
wetenschappelijke plak zwaait, is 
hierin in de loop van 1986 weinig 
of geen verandering gekomen. 

Nieuwe gegevens: 
35 % voor 
Vlaanderen 

Na heel wat speurwerk in de 
Europese papierberg kon Jaak 
Vandemeulebroucke de verdeling 
van de kredieten per universitaire 
instelling ook voor 1986 haarfijn 
achterhalen. 

Van de 256.863.000 fr. die de 
Europese Gemeenschap vorig 
jaar aan de Belgische universitei
ten besteedde ging de hoofd
moot, ruim 68 miljoen naar de 
Université Libre de Bruxelles. 
Louvaln-la-Neuve werd met 64,4 
miljoen bedacht, de Alma Mater 
van Leuven daarentegen kreeg 
slechts 37,8 miljoen. Gent en 
Luik mochten rekenen op 29 mil
joen. De Ul-Antwerpen en de 
fakulteiten van Namen en Ber
gen vielen in de kategorie 

,,troostprijzen". In 1986 ontvin
gen de Vlaamse universiteiten in 
totaal 35 % van het Belgische 
aandeel van de EG-kredieten 
voor wetenschappelijk onder
zoek. De franstalige universitei
ten kregen 65 %. 

De vergelijking met de voor
zichtige verdeelsleutel op basis 
van het aantal gediplomeerden 
tweede cyclus, dus 56,7 % Vla
mingen en 43,3 % Walen en 
franstalige Brusselaars, is tref
fend. De Vlaamse universiteiten 
ontvingen in 1986 dan 89,8 mil
joen frank daar waar ze recht 
hebben op 145,6 miljoen. De 
franstalige uniefs kregen 166,9 
miljoen, maar hadden volgens de 
gediplomeerden verdeelsleutel 
slechts recht op 111,2 miljoen. 
Hoe een ecu-dubbeltje rollen kan 1 

Een (h)aparte 
wetenschap 

De (financiële) achterstelling 
van het wetenschappelijk onder
zoek in Vlaanderen is geen toe
val. De situatie is struktureel en 
dat bewijzen de cijfers over een 
langere periode overduidelijk. Eu
roparlementariër Vandemeule
broucke voegde zijn recente ge
gevens bij de bevindingen van 
vorige jaren (tabel) en kwam tot 
de bekende, maar daarom niet 
minder beklemmende konklusie: 
de verhoudingen lopen scheef en 
er komt geen verandering in de 
zaak. 

Gver de periode 1979-1986 ont
vingen de Vlaamse universiteiten 
290,9 miljoen frank, de franstalige 
633,1 miljoen frank. Op die zeven 
jaar werd slechts 28,8 procent 
van de uitgekeerde EG-onder-
zoeksgelden voor Belgische uni-

VECHT VOOR LINB 
EN ONZE NIJNEN 

VOLKSUNIE 
Stort nu een feedrag op rekeningnummer 

435 -0271521 - 01 van de VOLKSUNE VZW, 
SARBIKADiNPlEIN 12,1000 BRMSSÊl, 

met vermelding JH HAAM VAN DE Umm\ 

versiteiten aan Vlaamse fakultei
ten besteed! 

Jaak Vandemeulebroucke: 
,,Wanneer we deze situatie ver
gelijken met de verhouding aantal 
gediplomeerden tweede cyclus 
(56,7 — 43,3) dan komen we tot 
de bevinding dat Vlaanderen voor 
meer dan 281 miljoen benadeeld 
werd". 

Verandering 
gevraagd 

Dat deze situatie moet verande
ren is vanzelfsprekend. Deze eis 
wofdt volgens Vandemeulebrou
cke nog belangrijker omdat de 
Europese Kommissie van plan is 
haar onderzoeksbegroting met 
ongeveer 240 miljard te verho
gen. Indien Vlaanderen het moet 
blijven stellen met zowat 30 % 
van de aan België toegekende 
steun, dan zal het ,.verlies" in 
absolute cijfers nog aanzienlijk 
toenemen. En zullen onze univer
siteiten beknot worden in hun mo
gelijkheden en minder jonge vor
sers aan het werk kunnen. Waar
door de zogenaamde hersen-
vlucht van jonge Vlamingen naar 
het buitenland nog zal toenemen. 

Ook het huidige onderzoeks
programma dat gericht is op de 
industriële technologie — en dus 
ook belangrijk is voor de sterkte 
van de Vlaamse ekonomie — 
baart zorgen. De Vlaamse univer
siteiten nemen slechts deel aan 
één van de zes geselekteerde 
projekten. Vooral Louvain-la-Neu-
ve. Luik en Namen worden be
voordeeld. 

Oorzaak in België 
De oorzaken van deze perma

nente scheeftrekking moeten we 
niet bij de Europese instanties 

Euro-parlementslid Vandemeulebroucke: „Nu de EG van plan is haar 
onderzoeksbegroting met 240 miljard te verhogen moeten aan de 
„Belgische schande" dringend een einde komen!" 

Verdeling EG-kredieten 
nederlandstalige-franstalige universiteiten 

periode 1979-1986 (in 1000 frank) 
Nederlandstalig Franstalig Koninklijke Militaire 

School 

KUL 
VUB 
RUG 
UIA 

Totaal 
% 

115.387 
60.428 
87.641 
27.511 

290.967 
28,8 

UCL 
ULB 
Namur 
Gembloux 
Mons 
Liège 

246.179 
233.495 

19.215 
29.869 
26.435 
77.988 

633.181 
62,7 

85.289 

85.289 
8,5 

In naam van de mijnen 
Vierde lijst 
Vorig totaal: 76.850 fr. 

W. Meysman, Opwijk 300 fr. 
B. Anciaux, Brussel 300 fr. 
R. Thys, Neerglabbeek 500 fr. 
L. Clepters, Neerglabbeek 500 fr. 
Anoniem, Assenede i .000 fr. 
VU-Opwijk 1.000 fr 
O. Van Ooteghem, Gent 2.500 fr. 
M. De Block, Leopoldsburg 100 fr. 
P. Van Den Broeck, Opwijk 200 fr. 
M. Verdonck, Brustem 500 fr. 
M. Leo, Merksem i .000 fr. 
S. Driesen, Herenthout r . . . 2.000 fr. 
VU-Merelbeke 5.000 fr. 
S. Philipsen, Bree 5.OOO fr. 
VU-Maaseik 2.500 fr. 
Maesen, Bree 500 fr. 
C. Melis, Antwerpen 500 fr. 

Totaal 4de lijst 

Algemeen totaal 

23.400 fr. 

100.250 fr. 

zoeken, aldus Jaak Vandemeule
broucke, maar ligt in de eerste 
plaats bij de Belgische betrokken 
administraties. De Europese 
Kommissie houdt bij de selektie 
van onderzoeksprojekten in be
langrijke mate rekening met de 
adviezen van de nationale Raad
gevende Komitee's inzake be
heer en koördinatie. Centraal 
hierin staan de Diensten voor Pro
grammalle van het Wetenschaps
beleid die onder bevoegdheid van 
minister Verhofstadt vallen. 

De aanstelling van meer Vla
mingen in deze diensten volstaat 
blijkbaar niet als hier geen duide
lijke verdeelsleutels worden vast
gelegd. Of, zoals de VU stelt, het 
hele wetenschapsbeleid samen 
met het universitair onderwijs niet 
wordt toegewezen aan de ge
meenschappen. Een eis die 
steeds vaker wordt gehoord bin
nen het universitaire milieu en 
die, zo tonen de cijfers van het 
VU-Europarlementslid, zeker ge
rechtvaardigd is. 

sec 
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• Vanuff verscheidene krin
gen wordt aangedrongen op 
de Invoering van een daluurta
rief bij de Belgische Spoor
wegen. 

Dit houdt In dat een trein
kaartje bulten de piekuren be-
terkoop zou zijn. Het Is Im
mers een feit dat de NMBS, 
ondermeer door de relatief 
hoge prijzen, de laatste jaren 
steeds minder reizigers lokt. 

Leo Pardon, adjunkt-
direkteur marketing en ver
koop, ziet het echter niet zo. 
Hij geeft evenwel toe dat het 
treinverkeer vrij duur Is, ter
wijl de verplaatsing per auto 
goedkoper Is geworden door 
de lagere brandstofprijzen. 
Pardon vindt het echter eve
neens een handikap dat de 
overheid aan de NMBS een 
tarief- en kortingssysteem 
oplegt die de NMBS moeilijk 
kan Inpassen In haar prijs
beleid. 

De adjunkt-direkteur stelt 
verder dat een daluurtarief nu 

r~|" niet verantwoord Is, aange-
O J zien thans reeds 60% van de 

mrm 

m 

—I 
m 
m 

aTS treinreizigers een prljsvermln-
Wrt dering van 50% en meer 
• H krijgt. De NMBS kan haar aan-
^ 1 trekkingskracht bevorderen 
r ™ door het trelntoerlsme te sti

muleren, ondermeer vla een meer
manstarief. Daardoor zou een trein
reis ook voor gezinnen Interessant 
worden. 

Pe NMBS topman stelt tenslotte 
dat het treinaanbod In ons land aan 
de krappe kant,Is. 

CHINA 
• Oe Vlaamse bedrijven boeken 
goede resultaten In hun relaties 
met China. 

Vanaf 1985 zet China een gelei
delijk llberallserings- en decentrali
satieproces In. Daarbij streven de 
Chinese zakenlui kontakten na met 
Westerse bedrijven. Deze Intentie 
schijnt In werkelijkheid niet zo ge
makkelijk te realiseren. Heel wat 
Westerse bedrijven doen hun be
klag over de tijdrovende onderhan
delingen en de grote selektlvltelt 
die kontakten bemoeilijken. 

Ondanks deze moeilijkheden 
skoren onze bedrijven vrij goed. 
Ondanks de daling van ae turo-
pese eksport naar China In '86, 
voerde ons land zijn eksport naar 
China met 8% op. Belangrijk Is ook 
dat de belangstelling wederzijds Is. 
De Chinezen zijn goed op de 
hoogte van ons aanbod en kontak
teren dan ook vaak onze bedrijven 
In eerste Instantie. 

Misschien komt ons spreekwoor
delijke „arrangisme" ons goed uit 
op dat vlak. 

JAPAN 
tMHet overschot op de Japanse 
handelsbalans nam In het Japans 
financieel jaar '86-'87 toe tot 90 
miljard dollar t.o.v. 53 miljard het 
vorige jaar. 

Japan voerde In dit jaar dus 90 
miljard dollar meer uit dan het vo
rige jaar. Deze spektakulalre toe
name kon plaatsvinden ondanks de 
duurder wordende Japanse munt, 
de Yen. 

De wrevel bij de Westerse landen 
neemt alvast toe. Deze slagen er 
Immers niet In hun uitvoer naar Ja
pan te verhogen. Feit Is alvast dat 
de Japanse dienstensektor, In na
volging van hun Industriële sektor, 
goed op weg Is om een belangrijke 
positie In Europa In te nemen. Het 
voorbeeld van de banken en an
dere financiële Instellingen Is meer 
dan duidelijk. 

VERWARRING? 
• De verscheidenheid van steun
mechanismen aan het bedrijfsleven 
Is tekenend voor het Belgisch over
heidsbeleid. 

Een werkgroep van het ministe
rie van ekonomische zaken heeft 
dit op een spektakulalre manier be
wezen. Deze stelde een Inventaris 
op met de verschillende mecha
nismen van steunverlening van 
maar liefst 150 (honderdvijftig) 
bladzijden. Dit lijvig boekwerk kan 

nog aangevuld worden met een 
aantal bijkomende maatregels die 
In '87 van kracht worden. 

Het hoeft geen betoog dat een 
150 bladzijden lange lijst steunver
leningsmechanismen de doorzich
tigheid van ons Industrieel beleid 
niet ten goede komt. 

Minister van ekonomische zaken 
Maystadt werkt nu aan een overleg-
kommlssle regering-eksekutleven, 
die zal nagaan hoe men de steun
verlening kan vereenvoudigen. Ho
pelijk ziet men nu In dat de regiona
lisatie van het Industrieel beleid de 
enige gepaste manier is om onze 
bedrijven te stimuleren 1 

AFRIKA 
• Oe Afrikaanse ekonomie, voor 
zover men deze als een geheel kan 
beschouwen, stelt teleur wat haar 
groelprestatles betreft. De globale 
groei van de Afrikaanse ekonomie 
bedroeg In '86 slechts 1,2%, wat 
weinig Is voor een ontwlkkelingse-
konomle. 

Helgrote probleem waarmee Af
rika af te rekenen heeft. Is het ge
brek aan eksportinkomsten, waar
door het moeilijk kapitaalgoederen 
uit het Noorden kan aantrekken. De 
vrij grote daling van de grondstof-
fenprljzen tijdens de recentste 
maanden zal dit gebrek aan midde
len vergroten. 

Positief alvast is de stijging van 
de produktle in de iand-

bouwsektor met 3%. Ais daar
mee een gezond beleid ge
paard gaat, kan men erin sla
gen een overlevingsekonomie 
In Afrika op te bouwen, wat 
een primaire vereiste Is. 

ALARM 
• Ais gevolg van de vermin
derde eksportinkomsten van 
de ontwikkelingslanden, 
knaagt een verlammende 
schuldenlast aan de welvaart 
van deze landen. 

De Groep van 24 Ontwikke
lingslanden (G-24) slaakte dan 
ook een verwijtende kreet naar 
het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF). De G-24 klaagt dat 
het verse geld dat het Noorden 
ter beschikking heeft gesteld 
net voldoende was om de In
trest af te betalen. Het Noorden 
heeft aan de ontwikkelingslan
den geen geld ter beschikking 
gesteld om te Investeren. 

De Westerse uitleners, die In 
de klub van Parijs verenigd zit
ten, zijn het erover eens de In
trest te verlagen voor leningen 
aan de Armste Afrikaanse Lan
den. De G-24 vreest, terecht, 
dat het schuldprobieem bij het 
IMF in de schaduw zal komen 
te staan In vergelijking met de 
handeisoorlog tussen Japan en 
de V.S. De G-24 draagt samen 
een schuld van meer dan 1.000 
miljard dollar... 
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In Neerpelt kunnen Reag^n en Gorbatsjov 
nog een lesje leren. 

O ost en West blijven het moeilijk met elkaar vinden. 
Alle ontwapeningsgesprekken in Geneve of topconfe

renties in Helsinki ten spijt. Niet zo echter op het Europees 
Muziekfestival voor de Jeugd in het Limburgse Neerpelt. 
Daar zingen Amerikaanse en Russische jongeren hand in hand 
'Alle Menschen werden Brüden" 

Het Festival van Neerpelt is dit jaar trouwens reeds aan 
zijn 35ste uitgave toe. Wat in 1953 nog een louter lokaal 

gebeuren was, is inmiddels uitgegroeid tot een unieke interna
tionale happening van muziekcultuur Op 1,2 en 3 mei blazen 
25 harmonies, fanfares en brassbands, 53 ensembles, 12 kamer-
muziekgroepen en 10 heuse symfonie-orkesten er opnieuw 
verzamelen. 

Samen 2.774 jonge musici uit 16 verschillende landen. 
Waarbij natuurlijk ook heel wat Vlaamse jongeren. Want 

Vlaanderen is nu eenmaal bijzonder rijk aan amateuristische 
en semi-professionele muziekgroepen. In elke Vlaamse 
gemeente vind je wel een eigen koor, fanfare, band of andere 
muziekvereniging. Waar vele tienduizenden Vlamingen van 

muziekbeoelêning hun passionante hobby 
maken. Neem bijvoorbeeld de gemeente 
Riemst in Zuid-Limburg. Van de zowat 

15.000 inwoners zijn er een duizendtal spelend lid bij één van 
de liefst 15 verschillende muziekmaatschappijen. Dit weekend 
treden ze trouwens voor het eerst in hun lange en rijke geschie
denis samen op. Zo spelen zij in primeur de mars "Vlaanderen 
Leeft" die speciaal werd gecomponeerd door Guy Duijck. 

^K^ 
^ 

REN 

\ A / ie zelfkennis wil maken met de verschillende stijlen, 
V V repertoria en marsen die Vlaanderen rijk is, komt dit 

weekend naar Limbuig. 
Naar Neerpelt voor het 'Europees Muziekfestival voor de 
Jeugd'. Of naar 'Riemst musiceert.'Alle verdere inlichtingen 
krijg .je op het nummer 02/514.10.10 van "Vlaanderen Leeft." 

Vlaanderen leeft: Kunstlaan 46', 1040 Brussel - Tel. 02/514.10.10 
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VU-Gent op het terrein 

Drie-storten-tocht 
Vorig zaterdag namen enkele tientallen VU-militan-

ten deel aan de „drie-storten-tocht" in het gebied 
gelegen langsheen de Ringvaart te Gent-Zwijnaarde. 
Eén van de meest vervuilde streken van Vlaanderen. 

De VU-Gent maakt aldus werk van de aktie „ Water 
is waardevol!". 

H ET Fabeltastort is een ter
rein dat onvoldoende af
gesloten IS voor spelende 

kinderen, alhoewel er gevaarlijke 
waterplassen zijn die deels ge
vuld zijn met chemische produk-
ten Het vuil is evenmin afgedekt 
en de sluikstortingen gaan onver
minderd verder Via een overloop 
komt het vervuilde water in de 
Schelde-Tijarm 

Het Sintelstort is eigendom 
van de stad Gent, dat officieel 
uitsluitend bestemd is voor sin
tels Toch stort de stad zelf gere
geld en illegaal vloeibaar afval 

Het UCB-Sidac-stort langs
heen de Ottergemsesteenweg is 
met vergund Niettegenstaande 
het feit dat er proces-verbaal werd 
opgesteld, gaan de lozingen on
verminderd verder 

Kankerverwekkend 
De koncentratie van deze dne 

storten op het kruispunt van vier 
grote waterwegen (het Kanaal 
van Zwijnaarde, de Schelde-Tij-
arm, de Schelde en de Ring
vaart), betekent een permanente 
vervulling van het oppervlakte
water en een reëel gevaar voor de 
besmetting van het grondwater 

In dit verband stelde VU-sena-
tor Oswald van Ooteghem een 
reeks konkrete vragen aan ge
meenschapsminister Lenssens 
Tot op heden werd slechts eén 
vraag beantwoord, en daaruit 
blijkt alvast dat het UCB-Sidac-
stort volkomen illegaal is 

VU-raadslid Aimé Verpaele 
van zijn kant zal tijdens de eerst
volgende gemeenteraadszitting 
het stadsbestuur van Gent onder
vragen over de oprichting van een 
permanente milieuwacht en over 
de ,.wettelijkheid" van de drie 
storten 

De Merelbeekse VU-eerste-
schepen Paul Martens volgt het 
probleem evenzeer op de voet en 
kijkt nauwlettend toe op de even
tuele nadelige gevolgen voor zijn 
gemeente De eerste resultaten 
van het OVAM-onderzoek m b t 
het Fabeltastort zouden wijzen op 
een ernstige vergiftiging van de 
diepere grondlagen door zware 

metalen en kankerverwekkende 
industriële stoffen' 

Dat het nochtans anders kan, 
bewees het bestuur van Merelbe-
ke door onder impuls van Paul 
Martens het 23-ha-grote Lleder-
meerspark aan te leggen als 
groene bufferzone tussen indus
trie en woonwijken 

Konkrete eisen 
De VU-Gent eindigde haar 

merkwaardige tocht met het stel
len van vier duidelijke eisen 

Ten eerste dient onmiddellijk 
een einde gemaakt aan alle on
wettige storten Verder mogen uit
sluitend nog vergunde én gekon-
troleerde stortingen gebeuren en 
dienen de verlaten storten te wor
den opgeruimd en beplant, ten
einde voortaan te fungeren als 
groene bufferzone Tot slot is de 
VU dat alle schendingen van ons 
leefmilieu streng zouden worden 
gestraft, want ,,water is leven"' 

De Gentse Volksunie verdient 
waardering voor deze geslaagde 
en volgehouden aktie. 

Senator Oswald van Ooteghem sprak de VU-militanten toe op het 
Sidac-Stort (foto Geert de 

UCB-
Soete) 

SJ / ^Aï*t StAf>«V A«>̂  ^ •>$ Ci*" *>*r * VVVj«r 

Water is waardevol 
In tal van VU-afdeling loopt de werking rond zuiver water voortreffelijk 
Het arr Gent-Eeklo pakt bovendien uit met 3 kleurnjke en spirituele stickers rond de aktie De klevers 

(10x10 cm) stellen waterbewoners voor een eend, een kikker, een vis De verkoop ervan dient om de aktie in 
het arrondissement te financieren De stickers Icunnen echter ook over het hele Vlaamse land gebruikt 
worden Afzonderlijk kosten ze20fr, in serie van 3 50 fr Voor grote aankopen worden speciale kortingen 
toegekend 

Meer inlichtingen sekr Gent-Eeklo, Bennesteeg 2 te 9000 Gent (091/23 70 98) 

Het Sintelstort ter hoogte van de Ottergemsesteenweg De stad Gent 
schuwt zich met om zélf illegaal afval te blijven gooien op deze plek 

(foto Geert de Soete) 

Vanaf volgende week: 

Tuinrendez-vous 
met Rik Dedapper 

Vanaf volgende week worden Ekofront-lezers 
vergast op regelmatige bijdragen van Rik Dedap
per. 

Steeds meer en meer mensen komert m de ban 
van een zumre, biologische tand- en twntKtuw De 
zogenaamde böerenmarkten floreren meer dan 
öoit en tn tuintjes en serretjes wordt druk geèks-
pmimenteerd met alternatieve teettmetoden. 

R IK Dedapper ts m VU-
krmgen ge&n onbeken
de, ats aktieve militant 

ts hJj m het arr Turnhout een 
gewaardeerde medewerker 

tn de Vlaamse en Neder
landse wereld van de eko(ogi-
sche land- en tutnbouw is hy 
een graaggeziene lesgever, 
vele van zijn boeken vullen de 
bibliotheek van beginneling en 
gevorderde 

Rik Dedapper (Drongen 
1913) stamt uit een iand- en 
tuinbouwersgezin, werd ar
beidsanalist maar gmg zich 
meer en meer op de zuivere 
land- en tuinbouw toeleggen 

Hij ts oud-voorzttter van 
VELT (Vereniging voor Ekolo-
gische Land- en Tuinbouw) en 
voorzitter van COVOBT (Cen
trum voor Onderzoek en Voor

lichting Biologische Teeltme-
toden) 

Hier de boekhjst af dreunen 
die Dedapper btj mekaar heeft 
gepend zou ons te ver leiden 
de dag- en weekbladen op
sommen waarin hij tuintips 
geeft is on-begonnenwerk 

Toch even vermelden dat 
Rtk Dedapper zijn ervaringen 
opdoet in zijn eigen proeftuin 
{50a) te Geel-Paal, dat hij de 
medeuitgever is van De Lelie 
en dat onze lezers hem ten 
alle tiide vragen kunnen stel
len betreffende biologisch te
len en aanverwante zaken 
Rik Dedapper, Rozendaa! 78 
te 2440 Geel (014/56 91 72) 
Vanaf volgende week dus een 
tumrendeZ'VOus met Rik De
dapper 
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Een „kasseilegger" in de Vlaamse beweging 

Amedee Verbruggen, 
grote kleine man 

Eind vorig jaar verscheen een huideboekje voor 
Amedee Verbruggen, de „kasseilegger van de 
Vlaamse beweging". Het was toen net honderd jaar 
geleden dat hij geboren werd. In dit weekblad ver
scheen in november van vorig jaar trouwens een 
artikel naar aanleiding van deze verjaardag. 

AMEDEE VERBRUGGEN 
werd geboren in het 
Waasland, in Bazel op 18 

november 1886. Hij werd vieren
negentig. Vooral voor de tweede 
wereldoorlog situeerde zich zijn 
aktiviteit voor de Vlaamse bewe
ging. 

Kasseien en poiitiek 
Verbruggen kwam uit een ty

pisch Vlaams gezin: arbeiders, 
met weinig geld en veel kinderen. 
Die moesten trouwens zelf al op 
jonge leeftijd mee met de volwas
senen gaan werken. Ook als er 
wat meer instak, om verder te 
studeren: geld hiervoor was er 
niet, en dat moest de jonge Ame
dee aan den lijve ondervinden. Al 
vroeg werd hij helper-kasseileg-
ger, en nadien oefende hij vol
waardig de stiel uit. 

In augustus 1914 trok hij als 28-
jarige vrijwilliger naar het front. 
Hij verbleef er gedurende de hele 
oorlog en keerde met eer en de
koraties overladen terug... als he
vig Vlaamsgezinde en anti-milita
rist. Dadelijk schakelde hij zich in 
bij de Vlaamse Oud-Strijders, en 
later bij de Frontpartij. Hij was de 

>ICHTERUIT 
D 

SPIEGEL 
E [K 

arbeider die in zijn eigen taal 
vertelde aan zijn klassegenoten, 
én aan anderen wat er met hem, 
en met Vlaanderen was gebeurd. 
Meeslepend, als een volkstribuun 
vertelde hij over de wantoestan
den in de loopgraven. 

Hij werd gemeenteraadslid 
voor het Vlaamsche Front, en la
ter voor het Vlaamsch Nationaal 
Verbond. Tijdens de tweede we
reldoorlog bleef hij in funktie als 
schepen van Openbare Werken: 
ruim voldoende om enkele woeli
ge jaren later voor veertien maan
den in de cel te verdwijnen. In dat 
verschrikkelijke decennium ver
loor hij trouwens zijn echtgenote 
en drie van zijn vijf kinderen. Zelf 
stelde hij zich beslist vragen bij de 
kollaboratie, maar hij verloochen-

Deze week 
in Knack Magazine 

Tien jaar Van Miert 
Karel Van Miert is straks tien jaar voorzitter van de SP. 

Tussen de tijd van het Egmontpakt en de Martens-
regeringen van vandaag ligt een grote kloof. Hoe heeft 

Van Miert die verandering ervaren? Wie was hij in 1977 
en wie is hij nu ? Een jubileum-interview. 

Het spoor van Honoré Paelinck 
Afgevaardigd-bestuurder Honoré 
Paelinck van de NMBS nam vo
rige week ontslag uit zijn funktie 
na een konflikt met Verkeersmi
nister Herman De Croo. Waar 
ging dat konflikt nu echt om? 

Kansen in het Nuho 
Het Niet-Universitair Hoger On
derwijs (Nuho) omvat wel 120 stu
dierichtingen. Welke daarvan bie
den vandaag nog kans op een 
geslaagde beroepsloopbaan ? Een 
overzicht 

Cory na de revolutie 
De Filippijnse revolutie is meer 
dan een jaar oud en op 6 mei wor

den er op de archipel parlements
verkiezingen georganizeerd. Een 
nieuwe test voor president Cory 
Aquino. 

Knack Weekend 

Staat deze week in het teken van 
„ De geboorte " en alles wat aan 
deze gebeurtenis vooraf gaat. De 
Weekend-redaktie besteedt in dit 
themanummer speciale aandacht 
aan de mode-trend voor de zwan
gere vrouwen, richt enkele kamer 
in voor de baby en laat de aan
staande moeder er mooi uitzien na 
een beurt bij de kapper en het 
schoonheidsinstituut. Ook gezon
de babyvoeding ontbreekt in dit 
nummer niet. 

— Amedee 
Verbruggen: „De 
kasseilegger van 
de Vlaamse Be
weging", Guide 
Sijs. Winksele. 
Boek en Vorm, 
1986. 

de zijn ideeën niet. Ook na de 
repressie bleef hij, zij het op be
scheidener schaal, aktief in 
Vlaamse milieus. 

Sociale strijd 
Amedee Verbruggen heeft 

nooit zijn Vlaams-nationale over
tuiging laten varen. Hij blijft 
zeker een simbool van het 
Vlaams-nationalisme, en mis
schien is hij wel wat onderge
waardeerd: „maar" een arbeider. 
Hij is als dusdanig echter hét 
voorbeeld van de kleine, hardwer
kende Vlaamse militant. Zo zijn er 
reeds honderden geweest, en het 
zijn zij die het Vlaams)nationalis-
me tot een belangrijke stroming in 
de Belgische politiek hebben ge
maakt. Ook het sociale aspekt 
kreeg bij hem de aandacht. Als 
jongeman las hij de geschriften 
van Pieter Daens. Diens ideeën 
trachtte Amedee Verbruggen te 
verspreiden en in de praktijk te 
brengen. Het is in die zin merk
waardig hoe deze man, zoals Nel
ly Maes het uitdrukte, een bindte-
ken werd van Vlaamse en sociale 
strijd. 

Die Vlaamse komponent mis
sen we bijvoorbeeld volledig in de 

autobiografie van een tijdgenoot 
van hem, die enkele jaren gele
den werd uitgegeven. De socialis
tische arbeider Jozef Voickaert 
schreef op het einde van zijn 
leven zijn herinneringen neer. Hij 
werd in 1870 geboren in Neder-
hasselt, een Oostvlaamse ge
meente. Reeds jong kwam hij in 
Gent terecht, waar hij in de me
taalindustrie werk vond. Hoewel 
hij uit een katoliek huisgezin 
kwam, sloot hij aan bij de jonge 
socialistische partij. In heel het 
werkje is geen spoor van Vlaams-
gezindheid te ontdekken. Noch
tans hadden de eerste Gentse 
socialisten wel degelijk het be
lang onderkend van de relatie 
tussen taal- en sociale strijd. 

Onder Eedje Anseele was dit 
standpunt echter op de achter
grond geraakt. 

Alleen in Antwerpen bleef Ca-
mille Huysmans nog enigszins de 
Vlaamse strijd steunen, vooral 
dan m.b.t. de vernederlandsing 
van de Gentse rijksuniversiteit. 

Amedee Verbruggen kende wel 
Vlaams-nationalisten die naar de 
socialisten waren overgestapt 
(,,Lyssens en Tuurke Janssen: 
Allebei later socialist gewor
den...). 

Zowel voor de Vlaamse bewe
ging als voor de arbeidersstrijd is 
het waarschijnlijk nefast geweest 
dat zij mekaar in de vooroorlogse 
periode niet of nauwelijks hebben 
gevonden. 

Zowel van socialistische als 
van katholieke zijde bestonden 
dikwijls al te grote tegenkantin
gen t.o.v. de flaminganten... en 
omgekeerd I Iemand als Amedee 
Verbruggen toonde echter aan 
dat het éne zeker het andere niet 
uitsloot. 

,,Kleinboel(" 
Guido Sijs heeft met dit klein-

boek Amedee Verbruggen ver
diend in het zonnetje gezet. 

Dankzij het groot aantal foto's, en 
reprodukties van brieven, is het 
eigenlijk een fraai kijkboekje ge
worden. 

Misschien valt er over Amedee 
Verbruggen niet zoveel méér te 
vertellen dan er in de begeleiden
de tekst is weergegeven. 

Als herinnering aan deze grote 
kleine man mag het boekje er 
best wezen. 
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Een jaar volks-natlonale strijd 61/10 

Afrika, oorlog en honger 
In deze laatste aflevering registreert Karel Janse-

gers wat er zich in 1986 in Afrika en in het verre 
Oceanië op het vlak van de volks-nationale bewe
ging heeft afgespeeld. 

Inderdaad een ,,verre" strijd, en toch zo nabij, 
maar dat leest u in de slotbedenking. 

IN Afrika is de strijd om de 
westelijl<e Sahara nog niet 
beslecht. De Marol<l<aanse 

Arabieren hebben nieuwe plan
nen om een reusachtige muur te 
bouwen, ten einde de onophou
dende Invallen der Saharonis te
gen te gaan. Dit is Marokko's 
groot zuidelijk probleem. Het 
heeft er ook een noordelijk: de 
nog steeds Spaanse steden 
Ceuta en Melilla, die onder toe
nemende Arabische druk komen 
staan. 

Khadafi 
In Tsjaad hebben de fronten 

zich al meer dan eens verscho
ven. Nu schijnen de Libische Ara
bieren weer teruggedrongen tot 
in de noordelijke Tibesti-bergen. 
De Toeboes nemen het niet dat 
de Arabieren hun zwerftochten 
willen inperken en aanvaarden 
nu geredelijker Franse hulp te
gen Khadafi. 

In Angola hebben UNITA en 
FN LA zeker evenveel macht ais 
de Kubanen en Duitsers van de 
MPLA, als het niet méér is. Wie 
ook maar iets van Afrika kent, 
weet dat het niet zoeer ideologi
sche verschillen zijn die de gue
rilla laten voortduren. 

Volksverhuizing 
en... 

We horen niet zoveel meer van 
de afscheidingsbewegingen in 
Tigre, Eritrea en Somaliland, die 

weg willen uit Ethiopië. Maar, 
overschaduwd door ander 
nieuws, gaat de strijd daar 
verder. 

Het voornaamste en dan ook 
afschuwelijke bericht dat ons uit 
Ethiopië bereikt is dat van de 
gedwongen volksverhuizingen, 
door de Abyssiniërs georgani-
zeerd om niet-Abyssinische vol
keren klein te krijgen of te ver
smelten. Met als voonwendsel de 
hongersnood zijn al meer dan 
100.000 verplaatste personen 
aan de operatie gestorven (cijfers 
van de médecins sans fron-
tières). 

...rebellie 
Het kommunistische gezag in 

Ethiopië blijft de opstandige ne
gerstammen in Zuid-Soedan 
steunen. Soedan wordt beheerst 
door de gearabarizeerde Niloten. 
De negerrebellie duurt al 30 ja
ren. De verkiezingen in het voor
jaar verandert daar niets aan. Het 
Soedanese Volksbevrijdingsle
ger (SPLA) bestempelde ze 
vooraf als bedrog en doet er niet 
aan mee. 

Oeganda heeft een nieuwe 
heerser: Yoweri Museveni. Hier
mee komt het heft in handen van 
een Bantoe, nadat de Britten de 
Niloten tegen hen zo lang had
den uitgespeeld. Wat na hun ver
trek tot voor kort is blijven voor
tgaan. 

De belangrijkste volkeren die 
Togo bewonen zijn de Ewe's en 

Onder het voorwendsel van hongersnood werden honderdduizenden mensen „verplaatst' 
Honger en dood waren hun deel... 

de Kabre's. De huidige president 
is een Kabre. In septebmer pro
beren Ewe's een staatsgreep 
maar hij mislukt. De 38 andere 
volksgroepen hebben geen an
dere keuze dan de onderda
nigheid. 

Zuidelijk Afrika 
Het is wel overbodig hier het 

kapitel Zuid-Afrika aan te snij
den. Iedereen weet dat het er gist 
tussen blanken en zwarten. Iede
reen die het weten wil weet ook 
dat de meeste slachtoffers van 
geweld in 1986 zwarten zijn, ge
veld door andere zwarten en dat 
de tegenstellingen, zelfs In 
zwarte woonwijken, vaak door de 
stamaanhorigheid bepaald 
worden. 

Tot hier het sumlere nieuws 
over de volkerenstrijd in Afrika 
1986. Natuurlijk kunnen onze Eu
ropese opvattingen over volk, 
taal en natie niet zonder meer 

toegepast worden op Afrikaanse 1 sche problematiek weinig of niets 
verhoudingen. Anderzijds kan begrijpen van wat daar aan de 
men met weglating van de etni- | hand is. K.J. 

Bevrijding 
H OE langer hoe meer 

woedt over de hele 
wereld een strijd tus

sen twee grote strekkingen. De 
ene, materialistische, streeft 
naar steeds meer gelijkschake
ling. Gelijke gedragspatronen 
zijn verkieslijk voor fabrikatie 
en verkoop van verbruiksgoe-
deren en ook voor de politieke 
kontrole der geesten. Daarom 
moeten groepsverbanden af
gelost of verbroken worden: 
het familieverband en ook de 
volksverbondenheid. Zelfs re
bellerende individuen staan 
immers machteloos tegen 
grootschalig gezag. 

De andere strekking is 
geestelijk en ziet in de mens 
nog wat meer dan een onder
daan en een verbruiker: een 
onvervangbaar wezen, dat zijn 
persoonlijkheid slechts binnen 
zijn eigen groepsverband goed 
kan ontwikkelen. 

De Vlaamse beweging is een 
plaatselijk onderdeel van deze 
wereldwijde geestelijke strek
king. Haar aktie slaat op een 
klein grondgebied, voor een 
groot doel. Zij is de natuurlijke 
bondgenoot van elke ware be
vrijdingsbeweging. 

Karel Jansegers 

Toerisme zorgt voor dilemma 

Ocenaniëp meei' zee dan land 
Oceanië dat uit veel meer zee dan land bestaat, 

betreedt men vanuit Azië met talrijke grote en 
kieine eUanden die als stapstenen van Maieiziê 
naar Austraiiê leiden. 

Ê Sordel var? smaragd, 
die no fndonesfé heeft, 
is aHestïehalve een et

nisch homogeen geheel. 

Papoea's 
De scherpste tsgenstejiwg 

vindt mm ïusseo de Noog ortt-
witckelde Javanen &n c!e nog 
in prehistorische stadium le
vende Papoea'». We&t-f*6-
poea vectJt al sedert 1960 voöf 
een onafhani<elljl<e staat. Voor 
de Indofte&iêre is het slechts 
em provirtoie: irim Jaya. 

De lodonesiërs onörukkken 
,,j}iet alleen de op^t&mi met 

harde hand, Ver<lenking van 
autonomistische sympeiiile 
kar? al gevangenis en folterir̂ g 
kosten. Over deze praktijken 
heeft Ajnnesty international 
een boekje opengedaan De 
Mergovernment Qroup on In
donesia had de zaak te berde 
kunnen brengen. Maar haar 
agenda wordt bepaald door 
het gastland. In 1086 is dat 
Nederland. Slijkbaar heeft 08 
hel niet voor opportuun gehou
den, 4e wereld tegen zijr* ©x-
kolor^le te moblHzeren. 

De verkiezingen die )n wei 
Ifi Satoaf» (op het eiland öor-
neo, meer politiek deel uitma-

kerKl van Maleisië) gehouden 
worden, draalen rond de vraag 
of de regering in handen valt 
van een veelrassige partij dan 
wel van een mtion&h koalitie 
In feite luidt de vraag of men 
de weg op wil van een verme
ning der aldaar wonende vol
keren tot S^bahs dan wei of 
mer̂  als onderscheiden groe
pen wil samerjwerken voor het 
geheel 

Kanaken 

Nseyw-Caledoni# wordt een 
sirild tusser̂  Kanaken, de oor-
spronketljke bewoners, nog 
sleohta een grote minderheid 
op eigen bodem^ en Caldo-
ches: Fransen {te vergelijken 
met de Algerlfftse pleds-nolrs}, 
©n wie die in hun kielzog atle-
maal niet meegesleept heb
ben; Chinezen, Vièinemezen 

en mensen uit andere eilan
dengroepen. In het voorjaar 
worden er verkiezirtgen ge
houden. De nationalisten 
(FLNKS) boycotten ze, zodat 
de fransgezmden met 91,11 % 
der stemmen gaan lopen 
FrankrijKs eerste minister Chi
rac nodigt Tjibaou, ledier van 
de vrijheidsbeweging uit naar 
Parijs, maar laat hem aan de 
deur slaan omdat toevallig 
jutst dan enkeie ongeregeld
heden uitbreken 

Vervreemding 
in februari brengt koningin 

Etisabeth van Groot-Brtttanmë 
een staatsbezoek aan de voor
malige Sritse kolonie Nieuw-
Zeeland. Dit IS niet naar de zin 
van sommige Maori's, de oor
spronkelijke bewoners 

2e moet enkele eieren in
casseren en een opvallende 

belediging in ivlaort-stijl, In bet-
de gevallen gaat het om pro
test tegen de gebrekkige toe
passing van een in 1840 lus
sen Britten en Maori's afgeslo
ten verdrag 

Er zi}n nog andere e»l and-
sla ten' Twalu, Fidzji, Vanuata 
enzovoort. Ook zij ontsnappen 
met aan een nattonaliteiten-
probleem 2i| staan voor het 
dilemma, hun welstand te ver
hogen tegen de pnjs van ver
westering (ZIJ het soms verja-
pansing) ofwel deze vervreem
ding, deze kulturele ontaar
ding al te wijzen door zichzelf 
te blijven tn armoede. 

Ket ergste is dat zij vaak njel 
eens de kans krijgen, zelf een 
keuze te maken Daar zorgt 
bijvoorbeeld de internatsonale 
toeristische industrie wel voor, 

K.J. 

Slot 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 2 mei 
n BRT 1 - 16.00 
Voor mij en mijn meisje, film 
D BRT1 - 18.10 
Speel op sport 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
De vliegende dokters, serie 
D BRT1 - 21.50 
Terloops, nieuws in de marge 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.50 
De prijs, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
De freggels, voor kleuters 
D Ned. 1 - 15.25 
Ridders van de ronde tafel, film 
D Ned. 1 - 17.16 
Kro's tekenfilmfestival 
• Ned. 1 - 19.00 
De fabeltjeskrant, voor de kleintjes 
D Ned. 1 - 19.05 
De dierenvriend, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
RalitH Abraham in het Wilde 
Westen, film 
D Ned. 1 - 22.30\ 
Edith Stein, dok. 
D Ned. 1 - 23.25 
Alfred Hitchcock presenteert, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Los Vast TV, muziekprogramma 
D Ned. 2 - ^.00 
De Frank en vrij show, spelshow 
D Ned. 2 - 21.05 
Hill Street Blues, serie 
D Ned. 2 - 21.50 
Op zoek naar muziek in Bolsward,. 
D Ned. 2 - 23.15 
The last tycoon, film 

Zondag 3 mei 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 12.00 
Een „aparte" staat, over Zuidafri-
kaanse geschiedenis 
D BRT 1 - 15.20 
Chico knipoog, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.25 
60 -t-, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 17.15 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristiscfie 
kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
De kostschool, serie 
D BRT2 - 14.00 
Stadion, sport 
D Ned. 1 - 15.30 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.40 
Comedy Capers, slapstick 
D Ned. 1 - 15.50 
Paniek in het dierendorp, Russi
sche film 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
De ondergang van de „Blue Finn", 
film 

In het door de Duitsers bezet Amsterdam, gaat Sara op zoek naar haar 
ouders (Gerard Thoolen en Kitty Courbois). Woensdag 6 mei op Ned. 1, 

om 22U.35 „Het bittere kruid". 

D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.10 
Monty f>ython's flying circus, komi
sche reeks 
D Ned. 2 - 20.40 
Jonge helden, jongerenprogramma 
D Ned. 2 - 21.16 
The Singing Detective, serie 
D Ned. 2 - 22.55 
Wie zingt daar zo?, film 

Maandag 4 mei 
D BRT 1 - 18.10 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Medina, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Dagboek van Anne Frank, tweede
lige film 
D BRT1 - 21.10 
Wikken en wegen, konsumenteninfo 
D BRT1 - 22.05 
Terugblik: chansongala, IHommage 
aan Boudewijn de Groot 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT 2 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Liedjes voor Brussel, liedjes voor 
het Eurosongfestival 
D BRT2 - 21.30 
Fundamenten: De myte van de re
volutie, dok. 
D Ned. 1 - 14.30 
Howard's way, serie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.40 
De smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.28 
De decemberroos, serie 
D Ned. 1 - 17.47 
De smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.01 
Gouwe Douwes, popmuziek 
D Ned. 1 - 19.00 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 22.27 
De Oktopus, serie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.20 
Sky over Holland, korte film 
D Ned. 2 - 20.10 
Het dagboek van Anne Frank, 
toneel 

Dinsdag 5 mei 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Comeel, kinderserie 
D BRT 1 - 18.25 
Comedy Capers, komische film 
D BRT 1 - 18.45 
Madicken, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.55 
Ommekaar: weduwschap, info 
D BRT 1 - 21.46 
De Vlaams Nationale 
Omroepstichting 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Argus, praatprogramma 
n BRT2 - 21.35 
Dempsey and Makepeace, serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Splendor, film 
D Ned. 1 - 17.46 
Toppop, popprogramma 
n Ned. 1 - 19.00 
De fabeltjeskrant, voor de kleintjes 
D Ned. 1 - 19.05 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
D Ned. 1 - 22.35 
Pia Beek, muzikaal programma 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.12 
Een lesje in demokratie, film 
D Ned. 2 - 21.30 
Maria, moeder van de mensheid; 
dok. 

Woensdag 6 mei 
D BRT 1 - 15.15 
Speel op sport 
D BRT 1 - 16.05 
Nils Holgersson, animatieserie 
n BRT 1 - 16.30 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.45 
Sprookjesteater, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, informatief kindemia-
gazine 
D BRT 1 - 18.35 
De wonderwinkel, tekenfilmserie 
van Gommaar Timmermans 
D BRT 1 - 20.10 
Pak de poen — de show van 1 mil
joen, loterijshow 
D BRT1 - 21.45 
Eiland, kunstmagazine 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Sunset Boulevard, film 
D Ned. 1 - 14.45 
Kuifje, strip 
D Ned. 1 - 15.20 
Ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 17.00 
New Wilderness, Info. 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 22.35 
Het bittere kruid, film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.20 
Napoli, ballet 

Donderdag 7 mei 
D BRT 1 - 18.10 
Anderwereld, SF-serie 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, aktualiteit 
D BRT1 - 21.50 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Een man voor alle seizoenen, film 
D Ned. 1 - 16.10 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.24 
Bangladesh — vergeten land?, dok. 
D Ned. 1 - 20.28 
De Shackleton, dok. 
D Ned. 2 - 19.25 
Een talent voor moord, TV-film 

Vrijdag 8 mei 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine. 
D BRT 1 - 20.55 
Wereldoorlog II: het verzet, dok. 
D BRT 1 - 22.00 
Stuart Burrows sings, muziek 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT2 - 20.55 
Met de groeten van de auteur, film 
D BRT2 - 22.40 
Filmspot, info 
D Ned. 1 - 14.30 
De IJssalon, film 
D Ned. 1 - 16.00 
Het cirkus is weer in de stad 
D Ned. 1 - 20.28 
Mode en muziek zomer 1987 
D Ned. 1 - 22.00 
Ice Station Zebra, film 
D Ned. 2 - 20.40 
Marjon Lambriks ontmoet Johan 
Strauss, muziekprogramma 
D Ned. 2 - 22.45 
Leven of teater, autobiografie 
D Ned. 2 - 23.50 
In koelen bloede, film 

Eén film 
pet dag 

Zaterdag 2 mei 
The Last Tycoon 

Amerik. film van Ella Kazan uit 
1976 met Robert de Niro, Tony Cur
tis, Robert Mitchum. De ambitieuze 
Monroe Stahr heeft een grootse car-
nère opgebouwd in een filmmaat
schappij. Sinds de dood van zijn 
vrouw Is zijn privéleven echter een 
grote puinhoop. (Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 3 mei 
Blue Fin 

Australische avonturenfilm uit 1979 
let Hardy Krüger en Greg Rowe. De 
14-jarige Snook Pascoe wil net als 
zijn vader visser worden. Tijdens een 
storm komt hun boot In moeilijkheden 
en dan kan Snook bewijzen wat hij 
waard Is... (Ned. 1, om 19u.45) 

l\/laandag 4 mei 
Deux Hommes dans la Vllle 

GIna wordt na 10 jaar opsluiting uit 
de gevangenis ontslagen. Hij wil een 
nieuw leven beginnen, maar wanneer 
zijn vrouw omkomt bij een auto
ongeval, verliest hij opnieuw alle 
moed... Franse film van José Giovanni 
uit 1973 met o.a. Alaln Delon, Jean Ga-
bin(TF1,om20u.35) 

Dinsdag 5 mei 
Splendor 

Amerik. komedie uit 1935. Brighton, 
de zoon uit een rijke familie, is tegen 
de zin van zijn ouders in getrouwd met 
Phyllis, een meisje van eenvoudige af
komst. (Ned. 1, om 14u.30). 

Woensdag 6 mei 
Het bittere kruid 

Ned. film uit 1985 naar de autoblo-
grafie van Marga MInco, met Ester 
Spits, Gerard Thoolen, Kitty Courbois. 
De joodse ouders van Sara worden 
door de Duitsers verplicht naar het 
Amsterdamse jodengetto te verhulzen. 
(Ned. 1,om22u.35) 

Donderdag 7 mei 
A man for all seasons 

Britse film uit 1966 met o.a. Robert 
Shaw en Orson Welles. Hendrik VIII wil 
scheiden van Catharina Van Aragon 
om te kunnen trouwen met de hofdame 
Anna Boleyn. Maar paus Clemens Vil 
weigert zijn toestemming te geven om 
het huwelijk te ontbinden... (TV 2, om 
20U.20) 

Vrijdag 8 mei 
Author, Author 

De toneelschrijver Ivan Trevalian (Al 
Pacino) krijgt eindelijk een kans om 
door te breken In Broadway. Maar en
kele weken voor de première laat zijn 
vrouw Gloria (Tuesday Weld) hem in 
de steek en hij blijft alleen achter met 
vijf kinderen. Amerik. film van Arthur 
Miller uit 1982. (TV 2, om 20u.55) 
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Het toeval bracht 
ons deze week in 
Nieuwpoort. De 
paasvakantie was 
uitgeraasd en wat 
er nog aan zonne-
kloppers restte wa
ren een liandvol 

^^ ^ - ^ flanerende gepen-
^ ^ f t ^ v * sioneerden en op 
^ [ ^ ^ ^ l liet strand een 
^ ^ M / ^ ^ moeder met kind in 

^ ^ ^ ^ ^ bikiniets. 
• ^ ^ ^ Overdrijf ik als ik 
^ • vind dat het stukje 
^ ^ ^ F Vlaanderen tussen 

Nieuwpoort, Veur-
ne en De Panne een geur van ingeto
genheid draagt? 

Geen dekadente casino's, geen 
buitenlandse vedettenparade, geen 
schreeuwerige speelholen. 

Weinig van dat alles, wel een bie-
zonder rijk historisch verieden, land
schappelijk nog niet helemaal ver
knoeid, breedgeschouderde duinen, 
weemoedige vissershuisjes, solda-
tenkerkhoven. De oude drang naar 
Iselanden Jan, Piet, Joris en Korneel 
op een rustbank. 

Ter Duinen 
Een beetje zwaar op de hand ook, 

dat verieden. Nieuwpoort en je denkt 
aan de sluizen en aan Karel Cogge en 
Hendril( Geeraert die de Gamepoort 
openden. De ene bedacht de truuk, 
de andere klaarde de klus. Beiden 
kregen een borstbeeld maar Gee
raert zijn portret op de briefjes van 
1.000 fr. Geheimzinnigheid rond 
Nieuwpoort ook. "De heks van 
Nieuwpoort", "De dood van Nieuw
poort", "De steen op het graf"... 

In Veurne keek Rainer-Maria Rilke 
zich de ogen uit op de Boeteproces-
sie en dichtte zijn Dulneser Èleglen. 
Conscience beschreef de kust tot De 
Panne, Teirlinck wandelde er, Streu-
vels verbleef "Een nacht in de dui
nen", Paul Delvaux geraakt er niet 
uit de treinen en Verhaeren vond in 
De Panne zijn eerste graf. Het Front-
toneel beurde er in L'Ocean de sol
daten op, in Adinkerke smaakt honig 
het zoetst... 

Toen Nieuwpoort onophoudelijk 
beschoten werd speelde Teilhard de 
Chardin er brankardier en kreeg er 
zijn vroegste kosmische bevliegin
gen. 

Maar het zwaarst trilt de grond 
rond Ter Duinen. Vooral de ruïnes 
van de monsterabdij die door jonge 
handen baksteen na baksteen afge
stoft werden nadat ze honderden 
jaren onder het zand hadden liggen 
slapen. 

Hier besef je hoe heroïsch de strijd 
moet geweest zijn van het handvol 
vronK mannen die zich zo nodig in 
de duinen van Veume dienden op te 
houden. Welk vuur brandde in hen 
toen zij de strijd tegen de elementen 
aanbonden? Kende hun ijver geen 
kleinheid en waarom nam hun drang 
naar grootheid zo'n gigantische af
metingen aan? De bakstenen die zij 
aan dé poldergrond ontfutselden ma
ten 25x56 cm. Waarom? 

Het hout voor de gebinten hakten 
zij in een woud onder Dinant en 
sleepten het met eigen schepen over 
Maas en Noordzee aan. Bouwden zij 
hoger en wijdser dat ooit een god 
kon velen? 25 ha groot was de tuin 
rond de abdij en 7 meter hoog de 
muren. Waren deze monniken men
sen of demonen? Verzette hun ge
loof bergen? Of bezaten zij een dui
velse kracht? In museumkasten lig
gen hun geraamten tentoon, hun 
tanden schitteren en hun schedels 
blinken. Eens waren zij de heersers 
in een van de machtigste bolwertcen 
van het Westen. Maar al hun macht 
ten spijt verioren zij de strijd tegen 
de natuur en andersdenkenden en 
vluchtten naar het veiliger Brugge. 

"Als de Heer het huis niet bouwt, 
bouwen vergeefs de knechten". 
Zongen en baden zij met te weinig 
overtuiging? • 

4i4r 13 

éootrdk'we^ 
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Tijdens de recentste lenteveiling bij Campo werd 
een totaalomzet van 40 miljoen geboekt, met als 
uitschieter de 2,2 miljoen voor een „Winter-Zonon-
dergang" van Jean Brusselmans (+20% opleggeld 
en volgrecht, samen 2.772.000 frank). Even merk
waardig is dat het Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen 2 miljoen (+ enz.) bood voor,,Grootmoe
ders feest" van Henri De Braekeleer, een huiselijk 
tafereeltje op doek op paneel van amper 69 bij 89 cm. 

IT verrassende bod van 
een museum dat zich niet 
beklaagt over een teveel 

aan fondsen, heeft een reden. 
Aan de befaamde lokale realist 
wordt In het najaar 1988 een 
grootse retrospektieve gewijd, ter 
gelegenheid van de 100ste ver
jaardag van zijn overiijden. Een 
voorbeschouwing. 

De Braekeleer geniet de eer 
wellicht de belangrijkste meester 
uit onze 19de eeuwse schilder
kunst te zijn. Een twijfelachtige 
eer, omdit die schilderkunst lang 
in de verdrukking zat en pas vrij 
recentelijk op enige herwaarde
ring mocht rekenen. Zo kon men 
sinds de 60-er jaren op diverse, 
tematische exposities werk van 
De Braekeleer ontmoeten, meest
al in konfrontatie met dat van 
voorgangers, tijdgenoten en na
volgers. Toch is het ruim 30 jaar 

geleden dat zijn oeuvre nog in 
een kwasi-volledig ensemble ge
toond werd. 

De nu opgestarte organisatie 
heeft echter al een aktualiteitsas-
pekt. In het museum stelt men 
zelf: ,,Het welslagen van onze 
onderneming hangt voor een 
groot deel af van een ernstige 
voorbereiding, maar wordt er niet 
door verzekerd. Wij doen dan ook 
een dringend beroep op de ons 
nog onbekende eigenaars van 
schilderijen, tekeningen of doku-
menten van of omtrent Henri De 
Braekeleer. Hun medewerking 
zal met het nodige entoesiasme 
onthaald worden". De roepsom 
bij Campo bewijst dat het met 
deze laatste intentie ernst is. 

Ook beweren de inrichters dat 
een voorbereidend onderzoek be
vestigde dat de nieuwe retrospek-

Een vriend-botanicus die er ook een mini-arbore
tum en kruidentuintje op nahoudt, vertelde me on
langs dat het woord ,,onkruid" in feit een door de 
mens uitgevonden onbegrip is. „Onkruid", zo be
weert hij, ,,is een plant als een ander die alleen maar 
voor bepaalde mensen op een verkeerde plaats 
groeit". 

U de lente met felle kracht 
allerhande groen uit de 
grond jaagt, is dit het goe

de moment om ons af te vragen 
waar eigenlijk de grenzen liggen 
of niet liggen tussen onkruid, 
kruid en groente. Kijken we dan 
naar brandnetel, paardebloem, 
zuring en duizendblad. 

Al deze voorjaarskruiden, die 
nu zowat op hun best zijn, hebben 
een bloedreinigende en vitalise-
rende werking en zijn rijk aan 
vitaminen en mineralen. Nog een 
voordeel is dat ze goedkoop zijn, 
je plukt ze gewoon gratis waar ze 
spontaan opgroeien. Maar pluk 
ze wel vrij jong, dan zijn ze het 
rijkst aan levenssappen en is hun 
smaak, die later stroef en te bitter 
kan worden, nog fijn en vers. Nog 
steeds doen vele mensen een 
voorjaarskuur met deze planten. 

afzonderlijk toegepast of ge
mengd. Het best is er, na ze 
zorgvuldig schoongemaakt te 
hebben, het sap uit te persen. 
Wie er gedurende 2 weken 's 
ochtends en 's avonds een eetle
pel van inneemt, voelt beslist de 
weldadige werking. Het sap kan 
in een gesloten fles in de koelkast 
geruime tijd bewaard worden. 

Al deze kruiden kunnen ook in 
de keuken gebruikt worden, bv. 
door ze te versnipperen boven 
slaatjes, waar ze dan een frisse 
licht geaksentueerde smaak aan 
geven. Natuurlijk hebben ze ook 
specifieke toepassingen, waarbij 
veel aan de kreativiteit van de 
thuiskok overgelaten wordt, al be
staan er enkele min of meer kuli-
nair klassieke bereidingen. 

(vervolgt) 

tieve niet alleen noodzakelijk een 
plichtsgetrouwe en dus wat over
bodige hulde dient te worden. Er 
is ook wetenschappelijk, kunst
historisch werk aan de winkel. De 
Braekeleers legendarische le
vensloop bevat nog steeds een 
aantal aanzienlijke blinde vlek
ken... die uiteraard onbeantwoor
de vragen oproepen. 

Welke waren zijn essentiële, 
professionele ambities? Hoe was 
zijn relatie tot de gevestigde artis
tieke instituten en de (Brusselse) 
verzamelaars? Hoe zat het pre

cies met die beruchte mentale 
krisis (1879-83)7 Is ook zijn wel
bekende ikonografie van binnen
huizen met een ontroverte figuur 
niet aan een genuanceerde herin
terpretatie toe? Tenslotte, kun
nen de talloze studies van land
schappen en hoekjes in en om 
Antwerpen een nieuw inzicht bie
den in de artistieke evolutie van 
De Braekeleer (hoe modern was 
hij en hoe aktueel is dat modernis
me)? ,,Retrospektieve Henri De 
Braekeleer", nu alleszins al een 
belofte om te onthouden. 

G^«*H?S, 
Joepie! Wij ontvingen meer dan dertig juiste inzen

dingen op onze 172ste opgave. Het religieuze ge
dicht en lied ,,Een mens te zijn op aarde" van W. 
Barnard-G. Van de Graft is blijkbaar heel erg gekend. 

Veerie Van de Velde uit de Lambertstraat 27/b3 te 
Zaventem wint ons boekenpakket, want zij werd eruit 
geloot. 

E anderen hoeven niet te 
treuren. Wij gaan immers 
door met dit speelse ru

briekje. 
Mits een beetje speurwerk is 

het toch relatief makkelijk om uit 
te pluizen wie de volgende verzen 
schreef en welke titel erbij hoort. 

De aarde is niet uit haar baan 
gedreven 
toen uw hartje stil bleef staan, 
de sterren zijn niet uitgegaan 
en 't huis is overeind gebleven. 

(...) 

Gij zuit wei nimmermeer ontwa
ken, 
want gij bleeft roerloos toen de 
trap 

zo kraakte bij den stillen stap 
des mans, die kwam om toe te 
maken. 

(...) 

En heeft een uwer een ervaren 
en hooggeleerd en vruchtbaar 
brein: 
hij zege mij of 't waar kan zijn 
dat haar de wormen zuilen spa
ren. 

U hebt tijd tot maandag 11 mei 
om uw antwoord op de bus te 
doen: WIJ, ,,Meespelen (174)", 
Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

Misschien wint U dit maal het 
pakje met knappe boeken? 

vo<xio/r KEntL! 

7Ui> ee/ioeo ! U'J veRTnaa-

&>eD, tiMH K WIL i£Ke? /v, 
_ ; ^ ZilH V/1/Y EÉhf ^ 

Z33 CE tlMB^ /S ER 
fWïTi SEHOE& . 
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Een dag(jeugd-)boek 

Een weekje kinderboeken 
De Vlaamse Jeugdboekenweek ligt achter de rug, 

tijd om het ook eens uitgebreid over kinderboeken te 
hebben. De Nederlandse en Vlaamse boekenweek 
zijn voorbij, tijd om het ook eens over kinderboeken 
te hebben. In feite is het altijd tijd om het over (kin-
der)boeken te hebben, want een volk zonder lezers 
is een volk zonder schrijvers. 

Daarom een week lang een duik in het kinderboek. 
Een dag(jeugd-)boek... 

OTITIES bijeengezocht om 
dit artikel te schrijven. 
Blaadjes waarop staan: 

thema, struktuur, taal, personages, 
uiterlijke vorm, lettertype, teke
ningen. 

Maandag 
Het eerste blaadje behandelt De 

Eenhoorn (Davidsfonds, Leuven), 
een jeugdboek van Theresa van 
Marcke. Anja woont reeds 4 jaar in 
een pleeggezin, wanneer de zoon 
met geweld met haar probeert te 
vrijen. Terug van weg is het naar De 
Eenhoorn, een tehuis. Anja breekt 
helemaal met het gezin, omdat ze er 
haar beschouwen als wegwerpking. 
Ze leert Dirk kennen en na een grote 
verleidingsscène blijft ze achter met 
een kater; ze is zwanger. Ze zal niet 
in De Eenhoorn kunnen blijven met 
het kind, ofwel moet ze het afstaan, 
ofwel naar een tehuis voor onge
huwde moeders. Haar tweestrijd 
wordt redelijk goed beschreven in 
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een soms jammerlijk slecht Neder
lands en het omslag van André Sollle 
IS gewoon knap. Lees je knetter 
(Uniepers/Contact, Edegem) is een 
afschuwelijk lelijk uitgegeven boek, 
met slechte illustraties van Ted van 
Lieshout en zeer sterke van Silvester 
Brobbel. De verhalen en gedichten 
van diverse auteurs zijn zeer ongelijk. 
De besten zijn van Bies van Ede met 
De bloemenstad, Jef Geeraerts met 
het katerverhaal Sheba en het ver
haal van de Turkse auteur Halil Gur: 
Winter 1985 Leeftijd 9 tot 16. 

Achter een met zo mooie kaft, zit
ten met zo'n bizondere tekeningen, 
maar een goede leesletter die Ik 
spring wel in het water (Manteau) 
van Pierre van Rompaey erg leesbaar 
maakt. Er lopen goed uitgewerkte 
personages door dit verhaald van de 
notariszoon. Bob, die verliefd is op 
Marjan. Is het schoolrapport van Bob 
slecht, dat van l^arjan is om te ver
scheuren. Marjans vader, die werk
loos IS, zegt dat ze maar een baantje 
moet zoeken. Dat vind Bob dan weer 

met leuk en hij zal allerlei plannetjes 
bedenken om Marjan en haar ouders 
te helpen en dat gaat van mislukte 
zelfmoord tot... neen, dit is een echt 
leuk boek, dat je zelf moet lezen. 

Dat geldt ook voor Abby (Hans El-
zenga/Clavis, Hasselt) van Hadley Ir
win. Het is een jeugdboek dat vooral 
handelt over vriendschap en ontlui
kende liefde. Geschreven in een mo
derne, realistische stijl, met een dui
delijk opgebouwde struktuur. Soms 
kun je je echter met van de indruk 
ontdoen dat de auteur met te diep 
heeft willen ingaan op de gestelde 
problemen. Het thema incest, dat pas 
laat m het verhaal opduikt (met zoveel 
woorden) is zeker niet het hoofd
thema. Door de verhaalstruktuur — 
het langzaam werken naar: gevoelig
heden bij de personages — komt al
les heel geloofwaardig over, alhoewel 
ook hier het lichte venwijt dat wanneer 
men het boek dichtslaat, men som
mige personages nog niet kent. Meis
jes tussen 13 en 17 zullen zich echter 
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gemakkelijk kunnen vereenzelvigen 
met de hoofdpersonages Dus alles 
bij elkaar toch een geslaagd boek, in 
een goede vertaling. Jammer van de 
vele zetfouten (liefst 22), de typogra
fie is zeer verzorgd en alhoewel de 
omslag beantwoordt aan de inhoud 
toch niet aantrekkelijk. 

Dinsdag 
Een dagje voor het kleine grut, 

merk ik in mijn notitieboekje, na le
zing van de soms moeilijk te ontcijfe
ren hanepoten. Ooievaars op sok
ken (Harlekijn/Contact, Edegem) van 
Annemiel(e Woudt, met mooie teke
ningen van Hans van Wouwe bevat 
tien leuke verhaaltjes over Luuk en 
Laura, om voor te lezen of om zelf te 
lezen. De vermelde leeftijd 5+ lijkt 
ons echter te jong voor deze erg poë
tische dingetjes. De juiste leeftijd, 6 
e.o. plakt op het heerlijke boekje van 
Ivo Buyie (tekeningen Marleen Meert) 
Brieven aan mijn hond (De Vries-
Brouwers, Antwerpen). ,,Bneven 
schrijven naar een echte hond heeft 
geen zin. Een echte hond kan met le

zen. Maar jij, lieve hond, kunt dat na
tuurlijk wel. Baasje." Deze brieven 
aan een droomhond zijn werkelijk 
ontroerend en een riem onder het 
hart voor al die kinderen die op een 
flatje wonen en geen hond mogen 
hebben. De fabel De beer en het var
kentje (Leopold/Bruna, Aartselaar) is 
het verhaal van de krekel en de mier 
overgedaan, maar Max Velthuys 
deed dit erg origineel en zijn tekenin
gen beantwoorden volledig aan het 
gestelde. Christine Nöstlinger is een 
zeer ongelijke schrijfster, die 
meesterwerken afwisselt met draken, 
en de twee bij Altiora, Averbode ver
schenen boekjes bewijzen dat. Fre-
derlke Vuurtoren (een herdruk) is 
gewoon erg mooi en kan kinderen net 
zo gelukkig maken als Frederike zelf, 
wanneer ze in het land belandt waar 
alle kinderen met rood haar gelukkig 
zijn, tenwijl Potsie onder het maak
werk te klasseren valt. Typisch Iets 
voor jou, Charlie Moon (De Vries-
Brouwers, Antwerpen) van Shirley 
Hughes bevat zeer mooie tekeningen 
van de atueur. Kinderen vanaf 10 jaar 
zullen zich vermaken met dit erg hu
moristische boek. Welk kind wil niet 
graag een vakantie samen met een 
nichtje doorbrengen bij een tante, ze
ker als die tante aan de kust woont en 
een winkel heeft voor feestartikelen, 
staat er op de kaft te lezen. En zeg nu 
eens eerlijk, wie zou dat niet? 

Woensdag 
Het tegelijk met een goed ver

zorgde perslunch in de Antwerpse 
Zoo aangeboden jeugdboekenweek
geschenk IS dit jaar geschreven door 

\ , 

é Teresa \fec^aj^av 
De Eenhoorn 

Henn Van Daele en geïllustreerd door 
Leo Fabri. De titel Serafijn, slaat op 
een uitvinder. Geschreven naar het 
echte leven, want Serafijn is Wessel 
Ganzevoort of beter gekend als Di 
Wesseli, die op een blauwe maandag 
nog eens een schitterend jeugdate
lier openhield in het Antwerpse Oran
jehuis en recent nog in het nieuws 
kwam, toen hij tijdens de ijzige koude 
zijn tafel en stoelen buitenzette en 
overgoot met water, zodat ze een ijs-
houwwerk werden. Het is best een 
leuk boekje geworden. 

Donderdag 
Heb de brochure New books from 

Flanders doorgenomen. Het gaat om 
de aanbieding van kinderboeken aan 
het buitenland en is vooral bedoeld 
voor de internationale Jeugdboeken-
beurs die tussen 2 en 5 april in Bo
logna liep. Vooral samengesteld door 
het Nationaal Centrum voor Jeugdli
teratuur, moet het worden gezegd dat 
er wel gekke dingen zijn gebeurd 
Waarom krijgen bv. enkele uitgevers 
met maar drie boeken, drie bladzij-

MarifeideStei 
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den en andere uitgevers met méér, 
twee bladzijden ? Waarom bij de ene 
slordig morsen met illustraties en dat 
bij de andere vergeten? Waarom een 
boek dat alles heeft om het internatio
naal te maken (de Duitse rechten zijn 
reeds verkocht!) een zo kleine plaats 
toemeten ? Is het zoals met alles in dit 
gekke landje: heeft het met partij
kaarten te maken of met vriendjespo
litiek of nog erger? In ieder geval ko
men Henri Van Daele, Gregie De 
Mayer en Marita De Sterck (van Boe
kengids) erg goed aan bod. Terwijl 
deze laatste toch niet de schrijfster is 
waarop Vlaanderen en de wereld zit
ten te wachten. Het slecht gelayoute 
Hakim de ezeldrijver (Davidsfonds, 
Leuven) van haar hand, is zogezegd 
een exotische bundel met 8 levens
echte verhalen over Derde Wereld
kinderen, waarvoor schrijfster ter 
plaatse was. Nou, met goed TV-
kijken schrijf je deze verhalen ook en 
waarschijnlijk nog beter ook. In de 
brochure kun je als goed opmerker 
ook zien, dat Liva Willems tegen
woordig de meest vertaalde Vlaamse 
auteur van kinderboeken is, en dat 
kinderen in Zweden, Denemarken en 
Duitsland haar ook kennen. En dat 
moet ook maar eens gezegd! Het 
moet niet altijd Claus zijn. R Van-
hoeck is geen Claus en zijn jongeren-
roman In de ban van Krishna (De 
Vries-Brouwers, Antwerpen), want hij 
heeft soms moeilijkheden om iets dui
delijk te zeggen. Daar staat dan wel 
tegenover dat hij Iets te zeggen 
heeft. Als Dirk op school ten onrechte 
van diefstal wordt beschuldigd, gaat 
hij er vandoor. Hij sluit zich aan bij 
een groep Krishna's. Hij raakt al vlug 
in de ban van de sekte. Hij wordt ge
hersenspoeld en wendt zich totaal af 
van zijn vroegere wereld. Ouders, 
school, politie, zelfs zijn schoolvrien
din die sektelid wordt om hem te red
den, slagen er met in de muren om 
hem heen af te breken. Ze besluiten 
uiteindelijk tot een ontvoenng. Volgt 
dan een de-brainwashing. Dit slot. 

waarschijnlijk om de ouders hoop te 
geven. Dat kinderen van die leeftijd 
echter niet op de hoogte zijn van het 
bestaan en gevaar van deze sekten is 
gewoon krimineel en het enige on
aanvaardbare in dit boek. 

De omslagillustratie van Terug 
naar af (Altiora, Averbode) wekt an
dere vermoedens dan man krijgt 
voorgeschoteld. In een goede taal en 
een goed opgebouwd verhaal, waarin 
echter de personages te vlak blijven, 
vertelt de auteur het verhaal van Mat
thias. Die is gek op lezen en levert 
strijd met wiskunde. Het herexamen 
wiskunde staat centraal in dit boek 
over faalangst, waarin Matthias in al
les een slecht voorteken meent te 
herkennen. 

Vrijdag 
De dag begonnen met de bespre

king van Delroy (De Vries-Brouwers, 
Antwerpen) van Rhodn Jones en ver
taald door Ivo BuyIe. Delroy een Ja-
maicaan, die zelf zegt geen zwarte, 
maar een bruine te zijn, voelt zich met 
goed in zijn vel. Net zoals een blanke 
jongen van zijn leeftijd kan dat zijn. 
Zijn blake klaslerares wil hem helpen, 
maar een andere leraar vertoont dui
delijk kenmerken van rassendiskrimi-
natie. Delroy voelt zich geviseerd en 
haalt zich onvrijwillig allerlei moeilijk
heden op de hals. Dat leidt tot een 
klap en hij wordt van school gestuurd. 
Ook buiten de school zijn er moeilijk
heden: welke vrienden kiezen, hoe 
zich gedragen in de konfrontatie met 
zijn vader, die hem ook geen kritiek 
spaart. Een zeer goed opgebouwd 
verhaal, een zeer goede vertaling, 
goed getypeerde personages en een 
blijvend aktueel thema maken van 
deze jeugdroman een must. 

De week zit er op. Achteraf 
bekeken was ze goed gevuld en 
verre van kwaad. De gelezen 
kinderboeken ook niet! 

Waps 
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Paul Rans met hartverwarmende 

Zestiende-eeuwse 
volksmuziek 

15 

De naam Paul Rans klinkt bekend in de oren, en 
jawel, hij lag samen met Wiet van de leest en Dirk 
Van Esbroek aan de bazis van de volksmuziekgroep 
RUM zaliger. Samen kaapten zij op het skifflefestival 
te Have in september '70 (vóór countryfolk van Pen
dulum en het kabaret van Wit-zwart) de eerste prijs 
weg. De groep nam vier elpees op, en was onze 
beste ambassadeur op de meeste Europese folk-
festivals. Tot halfweg zeventig een afscheidstoer een 
eind maakte aan Vlaanderen's besten in deze stijl. 

P AUL RANS bleef in onze 
herinnering de man die 
de schall<se bindteksten 

en voll<sliedjes pittig en onder-
lioudend naar voren l<on bren
gen, niemand evenaarde liem 
daarin. 

Oude liefde 
Tussendoor studeerde Inij (klas

sieke gitaar aan het Brusselse 
Konservatorium, maar zijn inte
resse voor oude muziek leidde 
hem af naar de luit. 

Bij Michael Schaffer te Keulen 
en later ook in Engeland volgde 
hij luitkursussen, en nam deel 
aan talrijke radio- en televisieop
namen. Samen met de Brugge
ling Lieven Misschaert volgde 
dan de langspeelplaat „Die 
Nachtegael int wilde", een verza
meling van liederen uit het be
kende Antwerps Liedboek, luit-
solo's en duo's (Philips nr. 
6320054). De studie van de luit 
en haar muziek leidde hem ertoe 
opzoekingen te doen naar de 
konstruktiemetoden, van de mid
deleeuwen tot de 18de eeuw. 
Rans week inmiddels uit naar 
Dorset in Engeland waar hij de 

historisch getoetste principes 
toepast als luitbouwer en er ook 
aanverwante instrumenten naar 
bestaande voorbeelden maakt. 

Sedert geruime tijd geeft hij 
ook solorecitals met ballades en 
liederen die populair waren in de 
Lage Landen en het Europa van 
de 16de eeuw, en voordrachtop
tredens waar nadruk gelegd 
wordt op de konstruktie en evolu
tie van de Middeleeuwen tot de 
Barok. Zijn nieuwe langspeel
plaat, uitgebracht onder het 
Pavane-label (nr. ADW-7181) is 
meteen zijn eerste soloplaat. 
Erop niet minder dan achttien ti
tels luitmuziek en liederen uit 
voornoemd Antwerps Liedboek, 
de uitgaven van Phalesius te 
Leuven (omstreeks 1550), het 
Antwerps Schoon Liedekens-
boek, en de luitspelers-
komponisten Emmanuel Adriaen-
sen en Joachim Vanden Hove. 
Paul Rans zingt niet enkel in een 
middelnederlands, maar ook En
gels, Frans, Italiaans en Latijn. 
Het inleidend titellied, maar ook 
Fiamenga Freda en even later de 
twee Engelse versies van What if 
a day (die hier onder de titel Merk 
toch hoe sterk bekend waren) 

Meesterwerken van Jakob Smits 
Tot 16 augustus loopt in het gemeentelijk J. Smitsmuseum, Sluis 155 te Mol 

de tentoonstelling "Meestenverk^n van Jakob Smits" 
De tentoonstelling werd opgezei^n.a. v. het tienjarig bestaan van'het museum 

Ook werk uit het buitenland, zoals ,1it "Kempisch Landschap" (uit een museum 
van Grenoble), wordt getoond. Op hetzelfde adres wonen de "Vrienden van 
Smits", zij geven ook een voortref'elijk driemaandelijks Smitstijdschrift uit. 

doen aan de hedendaagse Itali
aanse bard Angelo Branduardi 
denken, waarmee nog maar eens 
bewezen is hoe ,,Europees" en 
internationaal de muziek-van-
toen klonk! 

Men hoort op de plaat ook twee 
onbegeleide liederen waarbij 
Paul de beide stemmen voor zijn 
rekening neemt: een drinklied in 
het latijn, en een uitbundig ge
bracht polyfonisch gesprek tus
sen twee boeren over een mol. 
Paul Rans laat in zijn uitvoerin
gen van zowel instrumentaal als 
vokaal een levensblijheid uitdruk
ken die wellicht dichter bij de au-
tentieke benadering staat dan 
wat muziekpedagogen aandur
ven, en laat de volkse en hoofse 
elementen elkaar verrijkend aan
vullen. Alles samen meer dan 
zesenvijftig minuten boeiende en 
internationaal klinkende muziek 
van bij ons, meteen ook de ideale 
duur voor een compact-disc-
uitgave die over enkele maanden 
verschijnt... 

Sergius D. Paul Rans (ex-Rum): Merk toch hoe sterk... 
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W HEN we said tot Patrick 
Conrad, after the sho
wing of his new movie 

Mascara that it was like masturba
tion with white glove ons, he ans
wered: Is there another way? 
(Maar genoeg Engels nu, dit maar 
even om er op te wijzen dat deze 
film Engels gesproken is, en eer
lijk is eerlijk, ik zie hem ook niet 
mogelijk in ons schone Vlaams, 
het zou zijn als A/eiv York New 
York in het Nederlands zingen). 

Je zou kunnen zeggen dat de 
Engelse aanvangszinnen op niets 
slaan, maar ze kunnen natuurlijk 
ook alles verklarend zijn. Mascara 
is inderdaad de mens achter het 
masker, de mens in zijn eenzaam
heid. Je ziet dat Conrad een be
wonderaar is van de dekadenten 
in de Italiaanse film en dat hij een 
burger boven alle verdenking 
heeft gezien en van Diva heeft ge
geten. But so what!? Want Con
rad slaagt erin in deze film, die he
lemaal deception is, een sfeer vast 
te leggen die hem tot een goed ci
neast maakt. Hij heeft veel weg af
gelegd sinds Slachtvee en we 
hebben een deel van zijn leer
school kunnen volgen op televisie. 
Zijn films over Van Ostaijen en 
Permeke, zijn interview-film met 
de publieke vrouw in Dossier de 
l'ecran. In feite maakt Conrad (net 
zoals Wolkers altijd hetzelfde boek 
schrijft) iedere keer dezelfde film, 
over mensen die zich verschuilen 
achter een masker, net zoals de 
dichter (die Conrad is) woorden 
gebruikt om tegelijkertijd te onthul
len en te verschuilen. Het is moei
lijk deze film op één storyline vast 
te pinnen, want het zijn eigenlijk 
drie kortfilmen door elkaar heen 
gemonteerd (zéér goed trouwens), 
net zoals de bestsellersschrijvers 
dat doen. De hoofddraad lijkt me 

echter de incestueuze verhouding 
tussen de weduwe Charlotte 
Rampling en politiekommissaris 
Michael Sarrazin, die verstoord 
wordt door Derek De Lint, de mo
deontwerper. Wanneer de kom-
missaris wordt aangesteld om het 
onderzoek te leiden in de moorden 
waar hij zelf de dader van is, zien 
we het cynische van Conrad de 
bovenhand krijgen en wanneer hij 
er dan nog in slaagt ze in iemand 
anders schoenen te schuiven is de 
grijns echt niet ver meer af. De af
daling in Hades — een tent bevolkt 
met transseksuelen, transvestie-
ten en zelfs een enkele hermafro-
diet — waar Sarrazin heer en 
meester is, is een fascinerend en 
tegelijkertijd (soms) weerzinwek
kend gebeuren. 

Dolls van Stuart Gorden is een 
doordeweekse horror, die dan 
nog niet echt god gemaakt is. Dat 
kun je niet zeggen van Angel 
Heart van Alan Parker en met 
Mickey Rourke, Robert DeNiro, 
Lisa Bonet (The Cosby Show) en, 
hé, Charlotte Rampling. Dit is 
een goedgemaakte film van de 
man die reeds Midnight Express 
en Fame inblikte, maar het is 
geen echt goeie film. Harry Angel 
(Rourke) is een wat verlopen uit
ziende kruimeldetective die op

dracht krijgt van Louis Cyphre 
(DeNiro) de verdwenen muzikant 
en zanger Johnny Favorite te 
zoeken. (Dit in de sfeer van een 
New Orleans dat er al even goor 
uitziet als in No Mercy, het scena
rio zou trouwens kunnen ge
schreven zijn door William Faulk
ner of Tennessee Williams). 
Overal waar Harry Angel opduikt 
blijkt hij de gruwelijke doodsen
gel te zijn voor alle getuigen van 
de laatste levensjaren van 
Johnny Favorite. Erger nog, alles 
wijst er op dat hij hun moorde
naar is... Parker heeft dit gege
ven doorspekt met voodoo en 
beelden die er helemaal met om 
liegen. Lisa Bonet, brave TV-
dochter van Bill Cosby, laat hier 
als Epiphany zowat alles van 
haar niet onaantrekkelijke char
mes zien, in enkele van de meest 
erotische scènes .van de jongste 
jaren en dat is dan ook lekker 
meegenomen. Juist, Willem 
Sneer is een man. Dat zijn ook de 
Tough Guys van Jeff Kanew, in 
de persoon van Kirk Douglas en 
Burt Lancaster. Dit is een nogal 
amusante film, met een schraal 
verhaaltje, maar met veel verwij
zingen naar vroegere films van 
het tweetal en naar hun tics. Als 
Lancaster op een bepaald ogen
blik zegt tegen Douglas: ,,Als je 
nu je bek niet houdt, ram ik er 
een gaatje bij in je kin", weet je 
dat deze film over film gaat. Maar 
hij gaat ook over het ouder wor
den en de moeilijke opvang van 
mensen die dan wel oud zijn in ja
ren, maar niet van geest en 
(soms) van lichaam. Als de regis
seur nu ook eens een oude rat 
ware geweest, was de film mis
schien nog veel leuker ge
worden... 

Willem Sneer 
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Lennik, Hermes, Racing Mechelen 

De kamioenen 
worden gelauwerd 

Het is volop lente en in de ploegsporten worden de 
kampioenen gelauwerd. Lennik, bij de heren, en 
Hermes Oostende, bij de dames, zijn de nieuwe vol
leybalkampioenen. Racing Mechelen is de logische 
basketbalkampioen. 

ACING MAES MECHE
LEN heeft er in de voor
bije jaren het meeste 

geld tegenaan gegooid en de be-
l<roning kon niet langer uitblijven. 

Steeds Samaey 
Ons basketbal zit vrij logisch in 

elkaar: wie Rik Samaey heeft is 
de sterkste. Goede Amerikanen 
kunnen immers gemakkelijker 
gevonden worden dan goede el-
gen spelers. En precies daar 
schuilt het verschil. Samaey was, 
samen met Mare Brouwne, de 
wegwijzer naar de triomfen van 
Sunair Oostende. Dezelfde spe
ler plaveide nu de weg waarlangs 
Racing Mechelen eindelijk na ze
ven jaar wachten opnieuw kam
pioen werd. 

Er zal veel moeten gebeuren 
om onze basketbalhiërarchie in 
de komende jaren onderste bo
ven te gooien. Het geld van Theo 
Maes en het talent van Rik Sa
maey zullen wel volstaan om Ra
cing nog een tijdje overeind te 
houden. Of dit voldoende zal zijn 
om internationaal mee te tellen, 

moet nog worden afgewacht. Er 
wordt in ons basketbal al gemak
kelijker gesproken over een over
stap naar het zogeheten semi-
professionalisme. Maar zo'n 
overschakeling vergt tijd, nog 
meer geld en een mentale her
scholing. Wanneer men ver
neemt dat Samaey nu werkdagen 
klopt van zes uur 's morgens tot 
tien uur 's avonds, beginnend in 
een bank in Oostende en eindi
gend op de autostrade die hen 
van Mechelen terug naar de kust 
voert, stelt men zich toch vragen. 
Spelers en ploegen die aan zo'n 
regime leven kunnen of mogen 
onmogelijk vergeleken worden 
met verwende basketbalprofs uit 
Spanje, Frankrijk, Italië, Israël of 
het Oostblok. In België zijn enkel 
de Amerikanen prof. Een para-
doksale situatie eigenlijk. 

Lennik 
In ons volleybal werd inmiddels 

de vredespijp gerookt. Niet zon
der dat de aanslepende diploma
tieke oorlog eerst de nodige 
(sportieve) wonden had gesla

gen. De play-offs werden ge
speeld zonder Rembert Tor
hout, de ploeg die vermoedelijk 
landskampioen zou zijn gewor
den. Lennik werd inmiddels kam
pioen. Voor het eerst in zijn 
bestaan. Ook hier gingen de 
bloemen naar een sterk gestruk-
tureerde en financieel machtige 
klub. In kleinere ploegsporten 
kan sukses makkelijker worden 
gekocht dan in grotere. Wie de 
sponsors vindt en een paar gede
gen bestuurders kan naar voor 
schuiven weet zich half gewon
nen. Bovendien brengen de enen 
vaak de anderen mee. Of is het 
omgekeerd. Hoe dan ook, Lennik 
werd kampioen en voor het Pajot-
tenland moet dit een primeur ge
weest zijn. 

Bij de dames werd Hermes 
Oostende voor de dertiende keer 
In vijfentwintig jaar kampioen. 
Dat is een hele prestatie en een 
bewijs van konstant deugdelijk 
beleid. Hermes was in ons land 
de baanbreker van het damesvol
leybal. Het werd daarvoor zelden 
of nooit beloond door de media 
die zich per definitie blijven blind 
staren op de herensporten. 

Hermes laat er zich gelukkig 
niet door ontmoedigen en doet 
voort. Het is een sportieve presta
tie die moeilijk kan worden over
schat. 

Flandrien 

Ome Jopie met de hulp van God en Vaderland 

De demarrage 
van een strijkijzer 

Joop Zoetemelk heeft de Gold Race gewonnen en 
eigenlijk zouden we daarmee moeten volstaan en 
overgaan tot de orde van de dag. 

AAR misschien bakten 
de heren wielrenners 
het vorige zaterdag 

toch te bruin. Wellicht vergaten 
ze dat de televisiecamera's mee
keken naar die slecht opge
voerde patronageklucht. Er is na
melijk een grens aan het inkasse-
ringsvermogen van de onschul
dige kijker en wat daar op de Ne
derlandse wegen werd opge
voerd was alles behalve onschul
dig. Natuurlijk kan Zoetemelk on
danks zijn éénenveertig jaren 
nog altijd fietsen. Maar tussen 
fietsen, demarreren en dan nog 
winnen ook liggen toch afstanden 
die niet altijd vanzelfsprekend 
kunnen worden overbrugd. 

Beschamend 
Toen Ome Jopie zijn zegevie

rende eindrush inzette, wisten we 
niet of we moeten lachen of hui
len. We stond vast dat Zoetemelk 
zou winnen want zijn medevluch
ters trokken voor het hardst aan 
de remmen om het toch meer 
enige meters voorsprong te laten 
nemen. Jopie ging er van door 
met de zwier en de elegantie van 
een verroest strijkijzer. Het was 
een volmaakte klucht die de wie
lersport opnieuw in opspraak 
brengt. Want dit was doorgesto
ken spel. Gewoon niet ernstig 
meer. Ronduit beschamend. We 
vragen ons af hoe de verschil
lende sportdirekteurs zo'n verto-

Strijkijzer vermomd 
als renner... 

ning aan hun sponsors durven of 
kunnen verkopen. Zoetemelk, al
tijd vriende maar zelden onwe
tend, stak vrolijk de armen in de 
hoogte toen hij onder het span
doek door reed. Was hij bevan
gen door trots en vreugde of gaf 
hij zich over aan eerlijke 
schaamte. Want hij wist natuurlijk 
hoe de vork aan de steel en het 
geld In de beugel zat. 

De eerste landstitel is voor het moedige Lennik binnen, de champagne 
vloeide dan ook rijkelijk voor de jongens uit het Pajottenland. 
Even opeen rijtje. Boven: voorzitter Lippens, trainer Strumilo, Baetens, 
Vanden Eynde, Van DerHeyden, Van Meerbeeck. Onder: De Doncker, 
Schwarz, De Brandt, Demeersman. 

Anderlecht 130 miljoen „rijker"... 

Ook Enzo 
Scifo gaat... 

De voetbalwereld is veranderd. Daar kan geen 
twijfel meer over bestaan. Vroeger meldden klubs 
meestal in stilte het vertrek van een van hun betere 
spelers. Ze wilden hun supporters immers niet voor 
de borst stuiten. Want die hadden het nooit begre
pen op bestuurders die topvoetballers (noodgedwon
gen of niet) lieten vertrekken. 

U is dat even anders. De 
pers wordt er bij geroe
pen en als het even kan 

moeten ook de camera's zoe
men. Enzo Scifo gaat zijn 
kunsten voortaan in Italië verto
nen en als we het goed hebben 
begrepen wordt van ons ver
wacht dat we dat als een sukses 
voor voetballend België be
schouwen. 

Spektakelwaarde 
Wij hebben daar moeite mee. 

Omdat we vinden dat de klubs al 
het mogelijke moeten doen om 
de spelers die de spektakel
waarde van een match kunnen 
bepalen — en er zijn er heus niet 
meer veel van die soort — aan 
zich te binden. 

De reeks klassevoetballers die 
ons land de jongste jaren hebben 
verlaten wordt werkelijk te lang. 
We voelen ons verarmd en be
rooid. Er blijft ons nagenoeg niets 
meer over. 

Natuurlijk weten ook wij wel dat 
de klubs het allemaal nit langer 
kunnen blijven betalen. Maar toch 
schuilt er meer achter. Het is wel 
erg opvallend pure commercie ge
worden. Om de supporter bekom
mert men zich alsmaar minder. 
Niet verwonderlijk wanneer men 
bedenkt dat de wedstrijdrecettes 
bij bepaalde klubs niet eens meer 
de helft van de inkomsten verte
genwoordigen... 

Natuurlijk zal Anderlecht voor 
een vervanger zorgen. Maar vier 
halve maken in voetbal nooit één 
hele. En daar wringt precies het 
schoentje. Zelden of nooit vonden 
onze topklubs — Papin, Vanden-
berg en Desmet zijn andere voor
beelden — waardige opvolgers 
voor vertrokken sterspelers. Brylle 
zit al opnieuw elders (in Spanje), 
Kabongo mag naar Portugal en 
Krncevic voldoet zelden, Ware-
gem ging uit pure ellende Nieder-
bacher terughalen. Het is teke
nend en het beste bewijs voor het 
aanhoudend kwaliteitsverlies var» 
ons voetbal. 

130 miljoen -'S /l iCt, 

Het mag dus geen verbazing 
wekken dat het publiek wegblijft. 
Zonder vedetten geen begeeste
ring. IJver en discipline moeten 
het in het hart van de toeschouwer 
nog steeds afleggen tegen brio en 
verbeelding. Gelukkig maar. Het 
moge Scifo goed gaan in zijn land 
van herkomst. We nemen Ander
lecht niet kwalijk dat het die hon
derddertig miljoen niet liet liggen 
maar het wordt erg als ook de 
machtigste klub van het land jaar 
na jaar bijna systematisch klas
sespelers laat vertrekken. Geen 
Scifo en misschien ook geen Lo-
zano meer. Willen de voetbalhan
delaars ons eens uitleggen naar 
wie we nog moeten komen kijken ? 
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Het VU-parli|bestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volkainle-partijbestuur van maandag 27 april heeft 
algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de Volksunie 
heeft een uitvoerige bespreking be-
wijd aan de problemen inzake de 
Kempische Steenkoolmijnen. 

Vakbonden 
Het Partijbestuur stelt vast dat de 

staking tegen het voorstel-Gheyse-
llnck in de steek gelaten werd en 
uitgehongerd door de vakbonden. Dis 
is des te onbegrijpelijker daar waar 
dezelfde vakbonden op hetzelfde 
ogenblik de staking steunden in de 
elektriciteltssektor, waar het niet ging 
om werk of werkloosheid maar om de 
verbetering van een op zichzelf reeds 
vrij positief statuut. 

Het Partijbestuur klaagt aan dat op 
de Limburgse mijnwerkers een on
menselijke financiële, materiële en 
morele druk wordt uitgeoefend om 
hen te dwingen tot een keuze tussen 
dingen die ze in feite niet willen doen. 
Het Is de Limburgse mijnwerker Inder
daad niet te doen om een vergulde 
werkloosheid, maar om werk. On
danks alle verklaringen van Gheyse-
linck en ondanks de officiële woorden
vloed over rekonversie wordt de mijn
werkers geen zekerheid van werk ge
boden. 

De VU stelt verbitterd vast dat de 
regering niet durft raken aan Happart 
maar wel aan de mijnwerkers: wat 
weegt voor wie het zwaarst door? 

Europese verdragen 
Het Partijbestuur heeft moeten 

vaststellen dat de druk op de mijnwer
kers zover gaat, hen te bedreigen met 
niet-betaling van de uittredingsver
goedingen en sociale begeleiding, 
voor zover zij geen keuze zouden 
maken of wensen te maken. Dit is een 
bedreiging, die de Europese Verdra
gen voor gelijkheid en non-diskrimina-
tie op de helling zet. 

Wat de in het vooruitzicht gestelde 
rekonversie betreft, stelt het Partijbe
stuur van de Volksunie vast dat de 
bedragen miniem zijn in vergelijking 
met de problemen en dat voor KS 

Zondag 17 mei 
te Aarschot 

Nationale antl-
TGV-betoglng 

Samenkomst van de VU-afdelin-
gen met vlag of spandoek aan de 
Knoet Schaluin te Aarschot vanaf 
13U.30. 

Verdere inlichtingen te beko
men bij Rk Meulenbergs, tel.: 
016/56.93.34. 

WEGWIJS 
IN EIGEN ST(R)AAT 

Wie zich wil bezighouden met de 
vraao „Welk Vlaanderen willen 
we? moet eerst weten in welk Vlaan
deren we leven. Wie politiek aktief is 
of wil worden, moet eerst weten hoe 
de politieke wereld er momenteel uit
ziet, zoniet wordt men niet ernstig 
genomen, te licht bevonden en bui
tenspel gezet. 

Om nieuwe leden van de Volksunie-
Jongeren (VUJO) en startende VUJO-
kernen en -afdelingen de steun te 
geven die nodig is bij hun eerste 
stappen op het politiek terrein, ontwik
kelde het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel (VCLD) een nieuwe basiskur-
sus. Het projekt kreeg de voor zich 
sprekende naam „Wegwijs in eigen 
st(r)aat" en behandelt op een boeien
de, eigentijdse manier de belangrijk
ste punten die noodzakelijk zijn om 
het politieke rellen en zeilen te leren 
•kennen. 

VUJO-groepen kunnen gratis een 
beroep doen op het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel om de kursus in hun 

Het eerste deel „Politiek, een vie
ze zaak?" handelt over wat politiek is 
of zou moeten zijn, de mens als poli
tiek dier, de spelers in het politieke 
spel, de niet-aanwezige staatsburger, 
de dremepels tot politiek en de politie
ke stromingen en ideologieën. 

in het tweede deel „De Belgisciie 
Instellingen, onze instellingen?" 
worden volgende thema's uit de doe
ken gedaan: de staat, de verschillen
de staatsvonnen en bestuursmetho-
den, de kroon ontbloot of „tussen 
droom en daad staan strukturen in de 
weg", de grondlijnen van de Belgi
sche staatsstruktuur en de mogelijke 
richtingen die de staatshervorming 
verder kan uitgaan, 
gemeente, arrondissement of univer
siteit te organiseren. 

De kursus bestaat uit twee delen 
van ieder een drietal uur. Goed dus 
voor twee interessante avond-, namid
dag- of zaterdagvoormiddagaktivitei-
ten... 

geen enkele nationale solidariteit mo
gelijk is gebleken. 

Strijd gaat voort! 
Wat het Partijbestuur betreft bete

kent het einde van de staking niet het 
einde van de strijd: de Volksunie zal 
zich ten volle blijven inzetten voor de 
rechten en de gelijkberechtiging van 
de mijnwerkers en voor zowel het 
behoud als het scheppen van werk in 
Limburg. 

VNOS op TV en 
radio 

Het VNOS-programma van dinsdag 
5 mei om 21.45 uur op BRT-1 bevat 
volgende onderwerpen: 
— een reportage over het bezoek en 
de ontvangst van VU-voorzitter Jaak 
Gabriels in Catalonië; 
— kritisch komnrontaar bij het 
nieuws; 
— in „Mensen van bij ons" een por
tret van ANZ-voorzitter Valeer Portier 
en een beeldverslag van het 50ste 
Vlaams-Nationaal Zangfeest te Ant
werpen. 

Radio 

U hoort de VU op de radio van
avond 30 april om 18u.45 op BRT-1. 
Op het programma: 1 mei-boodschap 
en door Hedwig en Paul Vagant het 
„Trein Groot Verdriet"-lied. 

Steek er wat van op! 
„ Wie denkt dat politiek een saaie 

boel is, zal zijn mening moeten her
zien eenmaal de kursus gevolgd," 
aldus projektverantwoordelijke Pascal 
Van Looy. „De twee delen vormen 
een boeiend en levend geheel, waar
bij iedere deelnemer zich betrokken 
voelt. Omdat we geloven in de kriti
sche geest en aktieve inzet van de 
jongeren zullen zij zoveel mogelijk zelf 
aan bod kunnen komen. Zelfwerk
zaamheid is troef in dit programma, 
omdat je er dan ook het meest aan 
hebt." 

„Er zijn al genoeg praatprogram
ma's op TV," merkt Pascal Van Looy 
verder op. „De kursusleiders willen 
daarom absoluut vermijden zelf uren
lang aan het woord te komen. Een 
korte, verhelderende toelichting bij de 
verschillende aspekten, met gebruik
making van audio-visuele middleen, 
vormt het uitgangspunt voor een bre
de gedachtenwisseling en enkele 
groepsopdrachten. De kursus is erg 
praktisch opgevat en ellenlange bo
ven het hoofd zwevende beschouwin
gen werden vermeden. Het is een 
steek-er-wat-van-op-kursus met on
middellijk nut en resultaat." 

VUJO-kernen die deze kursus wen
sen te organiseren, kunnen bijkomen
de inlichtingen In infofolders bekomen 
op het VCLD-sekretarlaat. 

Heel de Volksunie wordt met open 
armen ontvangen. Samen maken we 
er een massale, offensieve maar sym-
patieke Vlaams-nationale manifesta
tie van. In 't hart van Brussel. 

Hoe en waar uw wagen parkeren ? 
Geen zorgen I Wie goed op tijd komt 
vindt een bewaakte parkeerplaats. 

Op de private parking van de pro
vincieraad : op de hoek gevormd door 
de Lombaerdstraat, het Oud Koren-
huisplein en de Eikstraat. 

Vanaf 20 uur speciaal voorbehou
den voor wie een inkomkaart van het 
VU-feest kan tonen. Zorg ervoor dat 
ge bij de eerste honderd wagens 
bent! 

Verrassing 
voor „Tliuis"- blijvers 

Ten behoeve van de jonge en nieu
we VU-kaderleden loopt momenteel in 
verscheidene arrondissementen de 
introduktlekursus „Thuis in de 
Volksunie". Voor zij die de ganse 
kursus, die vier delen omvat, volgen, 
wacht naderhand nog een verrassing. 

Wat er nog precies volgt, wil het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
niet kwijt, maar naar het ons verzeker
de loont het alleszins de moeite om de 

vier delen mee te maken. De verras
sing is dus enkel bestemd voor de 
,,Thuis"-blljvers, niet voor thuisblij
vers... 

De vier kursusdelen gaan achter
eenvolgens over: 1. Nationalisme; 2. 
Geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging en het Vlaams-Nationallsme; 3. 
Het politieke spektrum In België; 4. 
Basispijlers van het VU-programma. 
ten zullen daarbij aan bod komen. De 

Kursusreeics 
aictueie problemen: 
Zuid-Afriica 

Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel bereidt een kursusreeks over 
diverse aktuele problemen voor. Mo
menteel wordt reeds gewerkt aan de 
voorbereiding van een kursus over de 
Zuidafrikaanse problematiek. 

De kursus zal twee delen omvatten. 
In het eerste wordt de historische 
achtergrond geschetst en wordt de 
Zuidafrikaanse samenleving doorge
licht. Zowel de etnische en politieke 
als de sociale en ekonomische facet-

situerlng in een ruimer internationaal 
kader wordt evenmin verwaarloosd. In 
het tweede deel wordt Ingegaan op de 
Vlaams-Zuidafrikaanse verhoudingen 
en de benadering van de Zuidafri
kaanse problematiek vanuit een 
volksnationale optiek. 

VU- en VUJO-groepen die belang
stelling voor deze kursus hebben, 
kunnen het Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel daarvan alvast op de hoog
te brengen. 

DOSFELINFO 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw 
Bennesteeg 4, 9000 Gent {tel. 091/25.75.27) 
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Vlaams Kruis is 

Zestig iaar jong 
In het raam van de nationale viering „Zestig Jaar Vlaamse 

Kruis", hebben de Westvlaamse afdelingen eveneens een feest
programma uitgewerkt. 

Daartoe werd het weekeinde van 15 en 16 mei uitgekozen. 

Op vrijdagavond 15 mei om 20 uur 
viert de afdeling Brugge haar half
eeuwfeest in de Gotische Zaal van het 
Brugse stadhuis. Na een verwelko
ming door de stadsmagistraat zullen 
dr. Marchau, sekretans Servaes en 
voorzitter Verstraete een toespraak 
houden. Daarop volgt de uitreiking 
van de diploma's en brevetten en een 
uiteenzetting van de verantwoordelij
ke voor de opleidingen in de West
vlaamse politieschool. Tevens zal se
nator Guide Van In het Juweel Witte-
ryck overhandigen. 

Het zangkoor ,,Die Boose" uit Ize-
gem luistert de plechtigheid op en na 
afloop biedt het stadsbestuur een re
ceptie aan. 

Daags nadien, zaterdag 16 mei, 
viert het Westvlaamse Vlaamse Kruis 
zijn zestig jaar. Om 10.30 uur gaat 

ere-bisschop E.J. De Smedt voor in 
een euchanstie in de kerk van St.-
Pieters. 

Om 15 uur is er een akademische 
zitting in het provinciaal hof op de 
Markt te Brugge. Er zijn toespraken 
van nationaal voorzitter dr. Daels, 
Westvlaams voorzitter (en VU-provin-
cieraadslid) dr Speybrouck en pro
vinciaal verantwoordelijke Joris Ver

straete. Goevemeur Vanneste houdt 
de slottoespraak en biedt de receptie 
aan. 

's Avonds, om 20.30 uur, Is er dan 
de grootste jubileunriviering in het Ka-
sinokursaal van Oostende met een 
opvoering van het dansteater Agla/a. 
De gelegenheidstoespraak wordt er 
gehouden door niemand minder dan 
gewezen VU-voorzitter dr. Vic An-
ciaux over „Vrijwilligerswerk en 
Vlaamse Beweging". 

Deze feestavond t)evelen wij bie-
zonder graag aan bij alle lezers en 
sympatisanten van deze hoogst ver
dienstelijke organisatie. Kaarten aan 
220 fr. zijn te verkrijgen bij de be
stuursleden van het Vlaamse Kruis en 
op het sekretariaat ter Oude Zak 28, 
8000 Brugge (tel. 050/33.26.28). 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
30 IZEGEM: Avondwandeling met 
start om 18u.30 aan 't Spiegelaerke, 
om 19U.30. Org.; FW. 
30 ZEDELGEM: Willy Moons met 

U, als 

Vlaming 
sluit aan bij het V.V.Z.-Ziekenfonds van uw streek! 
Vlaamse Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z. 

PROVINCIE ANTWERPEN 
1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplein 1, 2800 MECHELEN, 

tel. 015/20.36 40 
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, Tbrnhoutsebaan 15, 2400 MOL, 

tel 014/31.27 16 
3. V.Z. VLAMAT, Amerikalei 137, 2000 ANTWERPEN, tel. 03/237.77.78 

PROVINCIE BRABANT 
4. V.Z. EEN, Schapenberg 2, 1900 OVERUSE, tel. 02/687.95.42 
5. V.Z. BRABANT, Groeningenveld 15, 1684 GOOIK, tel. 02/532.03.29 
6. V.Z. BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288, 1080 BRUSSEL, 
tel 02/523.87.77 
7. V.Z. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 TIENEN, tel 016/81.34.35 
8. V.Z. LEDA, Markt 15, 1680 LENNIK, tel. 02/532.01.72 
9. V.Z. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41 c, 1760 ROOSDAAL, 

tel. 054/33 45 81 

PROVINCIE LIMBURG 
10. V.Z. LIMBURG, Centrumlaan 11/6, 3600 GENK, tel. 011/35.67.53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
11. V.Z. FLANDRIA, Holstraat 21, 9000 GENT, tel. 091/23.52.27 
12. V.Z. FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40,9220 MERELBE-

KE, tel. 091/30 79.09 
V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40, 9900 EEKLO, 
tel. 091/77 23.51 
V.Z. PRIESTER DAENS, Stationsplein 12, 9300 AALST, 
tel. 053/78 52 75 
V.Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16, 9140 ZELE, 
tel. 052/44 8a03 
V.Z. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 16, 9660 BRAKEL, 
tel. 055/42 51.88 

17. V.Z. WAASLAND, Oude Zandstraat 14, 2750 BEVEREN, 
tel. 03/775 66 66 

13 

14 

15 

16 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
18. V.Z. BRUGSE VRIJE, Katelijnestraat 115, 8000 BRUGGE, 

tel. 050/33.22.24 
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Graaf Gwijde van Namenstraat 

7, 8500 KORTRIJK, tel 056/22 56 98 
20. V.Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Sint Michielsstr 23, 8800 

ROESELARE, tel. 051/20 83.45 

KONSEKWENTE VLAMINGEN SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN 
V.V.Z. ZIEKENFONDS 
VVZ-Doelstellingeni 
* Uitbouw van een Vlaams , niet partij-politiek gebonden zieken

fondswezen. 
* Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezond

heidszorg. 
* Medewerking a a n de ui tbouw van een Vlaams sociaal front. 
WZ-Sekretariaat i Graaf Gwijde van Namenstraat 7 - 8500 KORTRIJK 

Tel. (056)22.56.98. 

„Het taboe van Vlaanderen" of de 
dynamitering van de IJzertoren. In 
Sporthal Loppem om 20u. Inkom: 50 
fr. Org.: VU-Zedelgem. 
30 GISTEL: „Politiek alleen voor 
idioten?". 1ste deel v.d. 2-de(ige vor-
mingskursus „wegwijs in eigen 
st(r)aat". In de bovenzaal van Tingel 
Tangel, Grote Markt om 20u. Org.: 
VJG m.m.v. Dosfelinstituut. Inkom 
gratis. 

1 WELSBEKE/OOIGEII: lOefamh 
lie autozoektocht. Inschrijven en start 
in Café De Ktokke, Markt te Ooigem 
tussen 12 en 14 uur. Deelnamekos
ten: 200 fr. per wagen; medepassa
giers 75 fr. Prijsuitdeling omstreeks 
20u. in kultureel centrum Leieland te 
Ooigem. Intehtingen t>ij D. Vande-
meulebebke, Desselgemsestraat 14 
te Ooigem. Org. Vlaamse Vrienden
kring Wielsbeke/Ooigem. 
2 BRUGGE: Gouden bruik>ft van 
Ones Logghe en Gaby Thys. Om lOu. 
St.Trudo-atxJij, Male — Sint Kruis-
Brugge. 
3 GISTEL: VU-Gistel naar Vlaams
nationaal Zangfeest. Prijs (bus -t- toe
gangskaan) 430 fr. Vertrek om 11 u.30 
aan café 't Wit Paard, Hoogstraat. 
Inschrijven bij Magda Vanhoutte, Klei
ne Warande 20 (059/27.77.32). 
3 BLANKENBERGE: VU-Blanken-
berge naar het ANZ-Antv»erpen. Ver
trek om 8u.30 stipt aan het stadhuis 
per autobus. Inschrijving zo spoedig 
mogelijk bij E. Duysters, de Smet de 
Naeyertaan 86. Kostprijs ingang 300 
fr. + 260 fr reiskosten. 
4 BRUGGE: „De volksleiders Brey-
del en De Coninck", door prof. dr. 
J.F.Verbruggen. Om 20u. in „De ge
kroonde laars". Steenstraat 40. Oig.: 
WB-Brugge. 
5 KUURNE: Kookavond. In de Meis
jesschool van St.Pieter, St.MKhiels-
weg 4. Inschrijvingsprijs 220 fr. Org.: 
FW-Kuume. 
8 BRUGGE:, .Vlaamse Beweging — 
Groene Beweging: tegenspraak of 
aanvulling?". IDetiat met VlJ-senator 
Guido Van In, Agalev-senator Magda 
Aelvoet en Johan Anthierens (mode
rator). Om 20u. in het Hof van Gistel. 
Naaldenstraat 7. Org.: vzw's Trefpunt 
en Ploeg. 
7 GISTEL: „Politiek alleen voor 
idioten?". 2de deel v.d. vormingskur-
sus „Wegwijs in eigen st(r)aat". In de 
bovenzaal an de Tingel Tangel, Grote 
Markt. Om 20u. Org.: VJG m.m.v. 
Dosfelinstituut. Inkom gratis. 
7 ZWEVEGEM:..Detechnok>gische 
vooruitgang in VlaarKleren". Voor
dracht door Herman Candries. In het 
Foyer-Teatercentrum, Otegemse-
straat. Aanvang: 19u.30. Org.: 
Vlaamse Volksbeweging Zwevegem. 
Inkom- 50 fr. 
16 OOSTENDE: Willem Vermande-
re in de feestzaal van het VTI, Duiven
hokstraat, om 20u. Inkom 200 fr. in 
wk. Houders van 3-plus-pas en -18j. 
150 fr. Aan de kassa: 250 fr. Kaarten 
in het Oostends Trefcentrum 
(50.84.80/50.52.77). Org. Wij aan 
Zee, i.s.m. VOVO, FW, VWG en 
VTB-VAB. 
22 WEVELGEM: IJzerbedevaart-
avond met videofilm „Aan de kleine 
rivier". Philippe Haeyaert belicht de 
figuur van Lode de Boninge. Toe
spraak door Koen Baert. In het Ont
moetingscentrum Bibikiteek, Van Ac-
kerestraat 10. Inkom gratis. Org.: 
Vlaamse Volksl>eweging Wevelgem. 

Zoals heel atletiekminnend Vlaanderen reeds weet, wordt op 11 juli 
a.s. de eerste Gulden-Sporen-Marathon tussen Kortrijk en Brugge 
g^open. Organisatoren zijn de vzw's Olympic Brugge en Trefpunt en 
de algemeen koördinator van deze sportieve en Vlaamse topper is 
onze redakteur Pol Van Den Driessche. 

Gezien de grote lüjval die de daartoe ontworpen publicitaire affiche 
kent, beften de organisatoren een poster aan te maken op zwaar 
papier. Het tyetreft een knappe verwerking van een tafereel uit de 
Gouden Boomstoet (waarop de strijders van 1302 worden herdacht) ter 
hoogte van de Brugse Markt met twee atleten (waarop ingewijden 
natuurlijk maratttonkjper Peter Dhaenens zullen herkennen). Deze 
poster wordt slechts gedrukt op 350 eksemplaren, waardoor ook de 
verzamelwaarde sterk toeneemt. 

Lezers die zo'n prachtige poster wensen, kunnen terecht bij André 
De Rycke, St.-Katarinastraat 16, 8320 Brugge 4 (tel.: 050/35.06.14). 
Indien men ter plaatse de poster komt ophalen, betaalt men 100 fr.; 
indien dezejiient opgestuurd te worden, tjetaalt men 140 fr. 

KoksUde-OosMuinkerke naar Zangfeest 
Het Sportpaleis is reeds volledig 

uitverkocht. Wij hebt>en nog 12 plaat
sen t>eschikt>aar. De prijs bedraagt 
475 fr. voor de reis en de toegangs-
kaart voor een genummerde zitplaats. 

Uurregeling van de car (enkel voor 
wie ineschreven is) 

11.30 u. baan leper — Veume 
(Fiösta) 

11.40 u. Veume (Vormingsinstituut) 

11.45 u. Koksijde (rond punt GB) 
11.50 u. Koksijde — dorp (café De 

Kustvlieger) 
12.00 u. Oostduinkerke — dorp 

(café Leo|x>ld) 
12.05 u. Nieuwpoort (Rusthuis De 

Zathe) 
Voor meer inlichtingen en inschrij

ving: Pierre Nolf, Farazijnstraat 15, 
8458 Oostduinkerke (058/51.41.44) 

KANTOCm VAN NOTARIS JAN DE MEY TE BRUGGE 
Kortewinkel 4 - tel. 050/33.49.17 

TOESLAG IN EEN ZITTING 
DINSDAG 5 MEI 1987 om 14 uur 30 te Brugge, Openbaar Centrum 

voor Maatschappelqk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4, van 

PERCEEL LANDBOUWGROND 
te ZUIENKERKE (HOUTAVE) 

aan de Oostendse steenweg 
gekad 4e afd. sectie C nrs 623,624/d en ex 622/f, groot volgens meting 

56 a 48 ca. 
VRIJ VAN GEBRUIK 

De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje 
of uittreksel van geboorteakte en huwelijkscontract; gehuwde kopers 
dienen beiden aanwezig te zijn. 

KANTOOR VAN MEESTER LUC DE QUIENNEMAR 
te Brugge, Assebroek, Gen. Lemanlaan, 178, 

teL nr. 050/35.15.41. 

OPENBARE VERKOPING - TOESLAG 
Op DINSDAG, 5 mei 1987, om 15.30 uur, in de kantoren van het 

O.C.M.W. te Brugge, Karthuizeriimenstraat 4, van: 
STAD BRUGGE, 

Een blok landlx>uwgrond, gelegen te Brugge, nabij de Blankenbergse-
steenweg, kadastraal gekend 9e afdeling, sie A nrs. 93 en 94 groot 99 a 50 
ca. 

Kadastraal inkomen: 2.900 frank. 

In pacht bij Mevrouw (Georgette De Buck, te Brugge, Blankenbergse-
steenweg, 379, sedert meer dan 18 jaar, miets 7.337 's jaars vervallend op 
1 oktober van elk jaar. 

Alle inlichtingen te verkrijgen ten kantore. 
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Luk Vanhorenbeek antwoordt 

Arr. Leuven: geen ruimte voor TGV 
Ten zeerste verwonderd en verontrust over de open brief, die de 

Leuvense ministers Eysltens en Geens meenden te moeten richten 
aan de inwoners van het arrondissement Leuven in vertiand met de 
aanleg van een nieuw spoorwegtracé, de zgn. TGV, menen wij 
hierop een open antwoord te mogen formuleren. 

In die ministeriële open brief wordt 
de Volksunie, als oppositiepartij, er
van beticht doelbewust paniekzaaien
de kwakkels rond te strooien. 

Luk Vanhorenbeek: ,,Mag Ik u er 
aan herinneren dat de bestaande 
plannen, als werkhypothesen, door de 

NMBS werden opgesteld onder de 
politieke verantwoordeliikheid van mi
nister Decroo. Het zijn net deze plan
nen, met nauwkeurig uitgetekende 
tracés, die verwarring stKhten in de 
geesten van verontruste inwoners. 
Mag ik u er eveneens aan herinneren 

dat alle gemeentebesturen en alle 
politieke partijen (dus ook CVP en 
PW) hebt)en aangedrongen op kor-
rekte Informatie. Toch kan ik me niet 
van de indruk ontdoen dat de mistvor-
ming rond het zogenaamd groen tracé 
(langs bestaande spoorwegen en au
towegen) gepaard gaat met een totaal 
gebrek aan inspraak van de gemeen
ten, de (wovincieraad en de Vlaamse 
Raad. 

Zaai ik paniek door te stellen dat de 
vraag naar de wenselijkheid en de 

haalbaarheid van het projekt onbeant
woord blijft? Is het een verzinsel te 
twijfelen aan de rendabiliteit van dit 
projekt, vnl. met betrekking op het 
trajekt Brussel-Keulen? Doe ik er ver
keerd aan te wijzen op het ontbreken 
van een kosten-baten-analyse en van 
een milieu-effekt-rapport? Ben ik een 
demagoog, als ik de inwoners van 
mijn eigen gemeente wijs op de ekolo-
gische schade en het verlorengaan 
van waardevolle landbouw? 

Bovendien valt het mij op dat alle 

KNACK 
SERVEERT ü 

DHEID 

De „ Gezondheid Special" 
van Knack is uit! 
Een bijzondere en extra uitga 
met geplastificeerde omslag. Deze 
„ Gezondheid Knack" brengt u een hele reeks artikels en dossiers 
geschreven door of in samenwerking met autoriteiten uit de 
medische wereld, onder meer: 
• Allergie voor voedingswaren 
• Aids: antwoorden op de vragen die iedereen zich stelt 
• Ziek van werken: beroepsziekten 
• Kompetitiesport voor kinderen 
• Legale drugs: verslaafdheid aan medikamenten en drank 
• Bestrijding van kanker: een stand van zaken 

stuur mij per post een eksemplaar van de Knack Gezondheid, 
ik voeg hierbij een brieve van 100 fr. 

iNaam: _ 
Voornaam: 
Straat: Nr: 
Postnummer: Gemeente: 
Stuur deze bon terug naar: Knack Gezondheid -

: Lezersservice^ Meiboomlaan 33,8800 Roeselare 

burgemeesters en schepenen, van 
welke partij ook, van de bedreigde 
gemeenten zich in een verhoogde 
staat van paraatheid bevinden. Dat zij 
ervan overtuigd zijn dat er voor een 
dergelijk luxe-projekt geen plaats 
meer is in ons dichtbevolkt arrondis
sement, dat reeds door de E 40 en de 
A 2 wordt doorkruist. 

Onze inwoners zouden aan dit 
TGV-projekt geen enkel voordeel en 
alleen maar nadelen hebben. Terwijl 
het ondertussen erbarmelijk gesteld is 
met ons gemeenschappelijk open
baar vervoer, nu verschillende spoor
wegstations werden afgeschaft. 

Dit TGV-projekt zal het openbaar 
vervoer niet verbeteren, wel integen
deel. 

Daarom blijf ik mij, samen met vele 
andere kollega's uit de gemeentera
den, tegen de TGV verzetten. En 
daarom verontrust die sussende brief 
van de Leuvense ministers mij ten 
zeerste. Waakzaamheid blijft gebo
den." 

Markante 
diskussie-avond 
in Brugge 

Vlaamse en 
Groene 
Beweging 

De vzw's Trefpunt en Ploeg nodi
gen uit op een diskussie-avond rond 
het tema: ,, Vlaamse Beweging — 
Groene Beweging: tegenspraak of 
aanvulling?!" 

Daartoe werden Agalev-senator 
Magda Aelvoet en Volksunie-senator 
Guido Van In bereid gevonden. Mo
derator is niemand minder dan Johan 
Anthierens. Een debat tussen deze 
drie personen kan slechts markant 
worden genoemd... 

Plaats van de konfrontatie is het 
,,Hof van Gistel" in de Naaldenstraat 
7 te 8000 Brugge. Als datum en uur 
werden 6 mei om 20 uur uitgekozen 
en het remgeld werd bepaald op 50 fr. 

Aanbevolen I 

Vrijdag 1 mei 

Famille-
autozoektocht 
te Wlelsbeke-Ooi-
gem 

Op vrijdag 1 mei a.s. richt de Vlaam
se Vriendenkring van Wielsbeke-Ooi-
gem haar 10de familie autozoektocht 
in. 

Zoals voorgaande jaren is er een 
prachtige prijzenregen van ruim 
100.000 fr. te verdienen waaronder 
een reis van 8 dagen voor 2 personen 
naar Mallorca, TV-sets, stijlmeubelen, 
schilderijen, tapijten of... minimuum 
200 prijzen. 

De inschrijvingen en start gebeuren 
op vrijdag 1 mei 1987 in café De 
Klokke, Markt te Ooigem tussen 12 en 
14 uur. Deelname in de onkosten: 200 
fr. per wagen terwijl er bijkomende 
formulieren voor de medepassagiers 
kunnen verkregen worden aan 75 fr. 
Prijsuitdeling omstreeks 20 u. in het 
kultureel centrum ,,Leieland" te Ooi
gem. 

Nadere inlichtingen zijn altijd te be
komen bij de bestuursleden van de 
Vlaamse Vriendenkring of bij de 
hoofdorganisator D. Vandemeulebe-
ke, Dessegemsestraat 14 te Ooigem. 
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Burgemeester P. Peeters geeft overzicht 

Kapelle-op-den-Bos: 
positieve baians 

Na vier jaar deelname aan de bestuursmeerderheld riep het 
kol lege van burgemeester en schepenen van Kapelle-op-den-Bos 
de regionale persmensen samen om een overzicht te geven van 
het rel len en zeilen in de gemeente. Burgemeester-kamerl ld Paul 
Peeters s tond de pers te woord . 

1983,1984,1985,1986 waren jaren 
waarin de CVP-VU-koalitie goed werk 
heeft berricht. René Syymons voerde 
toen het kollege aan. De VU beschikte 
In het kollege over 2 schepenen. In 
januari 1986 werd Paul Peeters bur
gemeester naast de VU-mensen Miei 
Keuleers (schepen van Sport en Kui
tuur) en naast de raadsleden Jan 
Verhavert (vroeger schepen) en Da
niël Brugelmans. 

In het OCMW kwam ook wijziging, 
Jos de Smedt (CVP) werd voorzitter, 
hij volgde Rom De Craen (VU) op die 
ondervoorzitter werd. De andere 
OCMW-mandatarissen van de koalitie 
bleven: Luce Meuldermans (CVP), Jo
sephine Lambert (VU) en Frans Ver-
berght (VU). 

Nieuw in het politieke gebeuren van 
de gemeente zijn de talrijke koalitie-
vergaderingen waarbij CVP en Volks
unie het gemeentelijk beleid via In
spraak van alle mandatarissen en par
tijafgevaardigden trachten te bepalen 
en dit onder de leiding van de twee 
partijvoorzitters Jos Maerevoet (CVP) 
en Jan Buelens (VU). 

Uit het grote aanbod van verwezen
lijkingen noteerden wij enkele in het 
oog springende feiten. 

Onderwijs 
De gemeente kan als pilootge

meente gelden op het gebied van het 
gemeenschappelijk leerlingenver
voer. De gemeenteschool van Rams-
donk werd samengevoegd met die 
van het vrij onderwijs. Inrichtende 
macht werd het vrij onderwijs, op deze 
wijze werd het tanende basisonder
wijs in Ramsdonk opnieuw leven inge
blazen en werd de meest gunstige 
oplossing voor de kinderen uitge
werkt. Waar sommigen een aftakeling 
van het gemeentelijk onderwijs voor
spelden werd het tegendeel bewezen: 
— in de gemeenteschool van Nieu
wenrode werd de voorbije jaren voor 
10 miljoen geïnvesteerd (nieuwe klas
lokalen — een echte turnzaal) 
— in Kapelle-Oost werd de lang be
loofde turnzaal gebouwd 
— in Kapelle-Centrum is volledige 
sanering en/of nieuwbouw voorzien. 

Openbare werken 
In 1986 werden volgende dossiers 

goedgekeurd, aanbesteed en zijn in 
uitvoering: 
— vernieuwing fietspad in Londer-
zeelseweg 
— vernieuwing fiets- en voetpad in de 
Oxdonkstraat en in de Oudstrijders-
straat 

VU-Tervuren-
Duisburg-Moorsel 
Dit iaar 
geen dansfeest 

VU-Tervuren-Duisburg-Moorsel or
ganiseert een kaas- en breugelavond 
op 2 mei ek. in plaats van het aange
kondigde bal. 

Na het overlijden van haar voorman 
Jons Depré heeft het afdelingsbe
stuur in samenspraak met de balkom
missie besloten dit jaar geen bal te 
houden. Ter vervanging wordt die 
avond in de benedenzaal van ,,De 
Engel" te Tervuren kaas- en vlees-
schotels geserveerd met wijn, bier of 
frisdranken. 

De avond start reeds om 17 uur. De 
reeds verkochte toegangskaarten ge
ven recht op 100 fr. korting bij aan
koop van kaas- of vleesschotels. 

Het afdelingsbestuur verwacht dat 
haar leden begrip hebben voor deze 
beslissing en hoopt sympathisanten 
talrijk te ontmoeten (G.C.) 

— heraanleg schoolplein in Nieuwen
rode 
— sanering Meiselaan en Molen
straat + aanleg fiets- en voetpad aan 
Donkerenham 
— sanering pastorie Ramsdonk en 
turnzaal Nieuwenrode 
— herstellen van betonvakken in de 
Kerselarelaan, Larockstraat, Kan. 
Muyidermanslaan, Londerzeelseweg 
en Paddegatstraat. 

Sport en Icuituur 
Schepen Miei Keuleers (VU) Is na 

drie jaren door iedereen gekend als 
,,de schepen van sport". 1987 wordt 
daarbij ook ,,het jaar van de schepen 
van kuituur". 

Inderdaad voor het eerst in de ge
schiedenis van Kapelle-op-den-Bos 
wordt in de begroting een bedrag van 
vijna drie miljoen opgenomen voor 
kuituur, en vier miljoen voor de uitrus
ting van het nieuwe „Kultureel Cen
trum" (de oude gerestaureerde pasto
rie van Nieuwenrode). 

De startvergaderingen met het oog 
op de oprichting van de Gemeentelij
ke Kulturele Raad, volledig volgens 
het Dekreet van de Vlaamse regering, 
zijn achter de rug. De Raad is samen
gesteld evenals het Bestuur. Er kan 
nu werk gemaakt worden van de uit
bouw van het Kultureel Centrum. 
Hiervoor worden de nodige kontakten 
gelegd met Haviland, wordt de diskus-
sie afgewerkt hoe het centrum zal 
bestuurd worden (eigen raad of ge
meentelijke VZW), worden gelijkaardi
ge initiatieven in andere gemeenten 
bezocht. 

Financiën 
Voor 1987 werden de belastingen 

terug verminderd. De personenbelas
ting ging van 8 % naar 7 %, de 
gemeentelijke opcentiemenen van 
2000 naar 1800. Tevens werd de af
schaffing van de verhaalbelasting op 
voetpaden voorgesteld, en werden de 
provinciale taksen op rijwielen en hon
den afgeschaft. Deze belastingsver
mindering is het gevolg van vier za
ken: dalende intrestvoeten, dalende 
energiekosten, schrappen van presti-
geprojekten, doorgevoerde besparin
gen op alle vlakken. 

Op sportief gebied werden in de 
jongste weken ook heel wat initiatie
ven genomen. Het is inderdaad zo dat 
langs het zeekanaal op grondgebied 
Nieuwenrode een hele zone is vrijge
komen die de gemeente zou kunnen 
gebruiken voor sport en/of spelakko-
modatie en infrastoiktuur. 

iUloeiiijlclieden overwonnen 
Burgemeester Paul Peeeters werd 

reeds na de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1982 voorgedragen als bur
gemeester. De laffe aantijgingen van 
de socialisten via de Raad van State 
hebben de gemeente toen voor vele 
maanden lam gelegd. Het kostte de 
gemeente enkele miljoenen, bezorg
de de Kapellenaren een belasting
sverhoging die de huidige koalitie in 
1987 gelukkig kon ongedaan maken. 

Toen de Raad van State Leo Pee
ters (gewezen burgemeester) en de 
socialisten tenslotte afstrafte en de 
huidige koalitie gelijk gaf werd Paul 
Peeters op eigen aanvraag gewoon 
gemeenteraadslid. Miei Keuleers en 
Jan Verhavert werden schepen. 

In januari 1986 werd Paul Peeters 
dan burgemeester. Bij de eerste zit
ting van de gemeenteraad op 6 fe
bruari 1986 bracht hij zijn beleidsnota. 

In het voorbije jaar werd in de eerste 
plaats het dienstbetoon naar de bevol
king toe uitgebouwd. Ook in woonwij

ken en deelgemeenten werden admi
nistratieve zitdagen ingevoerd. 

Programma voor 1987-1988 
Onderwijs: Sanering van de Cen-

trumschool en/of nieuwbouw 
Personeel: opmaken van een volle

dige inventaris van het personeel en 
eventueel openstellen van betrekkin
gen na globaal overzicht. 

Sociale zaken: verdere kontakten 
over het geplande rusthuis of bejaar
dentehuis. Ontmoeting met de minis
ter van Sociale Zaken. 

Financiën: indien mogelijk: verdere 
verlaging van de belastingen 

Kuituur: openstellen van het ,,Kul
tureel centrum" vermoedelijk in de 
maand september 

Vlaamse Aangelegenheden: verde
re uitbouw van de gemeentelijke 11 
juli-viering. Verdere bevlaggingsaktie 

Landbouw: Ontmoeting met de mi
nister van Landbouw samen met de 
Kapelse landbouwers 

Middenstand: studie van het pro-
jekt ,,inrichten van een jaarmarkt" 

Sport: uitbouw van een sportzone 
naast het kanaal 

Tot daar een overzicht in vogel
vlucht van wat de bestuursmeerder-
heid van Kapelle-op-den-Bos verwe
zenlijkte en nog op het getouw heeft 
staan. 

Alles bij mekaar — ondanks de 
nodige interne moeilijkheden — een 
positieve balans. De besliste werk
kracht van burgemeester Peeters en 
de VU-mensen in het kollege, de raad, 
het OCMW en de VU-afdeling dragen 
beslist bij tot dit sukses! 

SENATOR 
DAAN VERVAET 

NODIGT IEDEREEN 
MAAR VOORAL DE JONGEREN 

GRAAG UIT OP 

HET GROOT 
PAJOTTENLANDS 
GESPREK MET 

VOLKSUNIE
VOORZITTER 
JAAK GABRIELS 

iModerator: 
IMARK DE iMESMAEKER, 
TV-medewericer VNOS 

VRIJDAG 8 MEI '87, 20 u. 30 
ZAAL ELYSEE 

Dorp 18 Vlezenbeek 
(Sint-Pieters-Leeuw) 

FOLKGROEP "ZAKDOEK" 
GRATIS TOEGANG 

Vrijdag 8 mei te Hombeel( 

Eerste kolloquium 
„Zenne Zuiver Water" 

De VZW Uylenspiegel in samenwer
king met de VU-afdelingen uit Hom
beek, Leest, Heffen, Elewijt, Eppe-
gem, Hofstede, Weerde, Zemst, Ma-
chelen. Vilvoorde en de arrondisse-
mentsbesturen van Halle-Vilvoorde 
en Mechelen richten op 8 mei een 
eerste kolloquium in over de vervui
ling van het oppervlaktewater in het 
bekken van de Zenne. 

Omdat specifiek de Zenne alle as-
pekten van vervuiling van oppervlak
tewater in zich draagt en... omdat de 
Zenne ons, inwoners van de boordge-
meenten, nauw aan het hart ligt. 

De zitting gaat door in de raadszaal 
van het oud-gemeentehuis te Hom
beek, begin om 20u. 

Op dit kolloquium spreken: de heer 
J.P. Deblander, voorzitter van het wel
bekend leefmilieukomitee ,,Zenne en 

Zoniën", over de vervuiling van de 
Zenne. Zijn uiteenzetting wordt geïl
lustreerd met dia-projekties. 

De heer E. Van De Venne, stede-
bouwkundige, over diverse kleinscha
lige oplossingen voor zuivering van 
oppervlaktewater. 

Dit kolloquium is het eerste in een 
reeks van drie. In de loop van dit jaar 
zullen andere aspekten rond deze 
problematiek besproken worden te 
Zemst en te Vilvoorde. 

In het kader van het Europees Jaar 
van het Leefmilieu, zal Kris Van Es-
broeck, schepen van de stad Meche
len, deze kolloquiadereeks openen. 

Het sekretariaa van het komitee 
„Zenne Zuiver Water" bevindt zich, 
Heike 50 te 2930 Hombeek. Koördina-
tor is Wim Baetens (015/41.44.16). 

Deel 2: Vlaams 

Prolekt „Groen 
en Vlaams" 

Na een langdulge en grondige voorbere id ing mondde het eerste 
deel van ons projekt „ G r o e n " uit In een l i jv ig verslagboek en een 
boeiende studiedag. 

De belangstel l ing was tevoren reeds ruim en groei t nog steeds. 
Al le medewerkers mogen er terecht t ro ts op z i jn . Hun studiewerk Is 
de grondslag voor vele jaren veldwerk. 

Daarom zijn we zeker van een even 
belangrijke medewerking en belang
stelling voor het tweede deel van het 
projekt ,,Vlaams". 

De voorbereiding van dit tweede 
deel zal op ongeveer dezelfde leest 
geschoeid zijn. 

Donderdag 14 mei heeft er om 20u. 
een eerste algemene vergadering 
plaats voor al wie wil meewerken. In 
de vergaderzaal van 't Schuurke, aan 
de Oude Graanmarkt te Brussel. 

(Wie wel wil meewerken maar dan 
niet kan aanwezig zijn, geeft ons best 
een seintje zodat wij hem kunnen 

uitnodigen voor de volgende vergade
ringen). 

Na een algemene inleiding zal in 
een aantal werkgroepen worden ver
der gewerkt. Zo vrarden ondermeer 
volgende temata voorgesteld: 1. 
Brussel-Halle-Vilvoorde in Vlaande
ren in Europa (aktualizering van de 
VU-standpunten over staatsvorming 
en Brussel-Halle-Vilvoorde in het bie-
zonder); 2. Vlaams gemeentetieleid 
(konkrete richtlijnen hoe de gemeente 
Vlaams kan bestuurd worden); 3. 
Taalwetgeving in de randgemeenten 
(konkrete richtlijnen terzake); 4. So-
ciaal-ekonomische achteruitstelling 
van Halle-Vilvoorde. 

ZO^K€RC}€ 

D 19j. schrijnwerker zoekt in het 
Brusselse of Halle-Vilvoorde een be
trekking in zijn vak na als handlanger 
te hebben gewerkt. Voor inl. zich 
wenden tot senator-burgemeester dr. 
J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

D 21j. ongehuwd meisje met getuig
schrift gezins- en nijverheidstechnie
ken, zoekt een deeltijdse betrekking 
met handenarbeid in het Brussels of 
op de as Brussel-NInove. Voor inl. 
zich wenden tot senator-burgemees
ter dr. J. Valkeniers, tel. 02/ 
569.16.04. 

D 20j. ongehuwd meisje met A2 di
ploma Boekhouden en informatica en 
kennis van dactylo, zoekt een betrek
king in het Brusselse of op de as 
Brussel-Ninove. Voor inl. zich wenden 
tot senator-burgemeester dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

BRABANT 
APRIL 
30 KAMPENHOUT: „Geen snel-
spoor in de gemeente" door EP-lid 
Wiily Kuijpers. Om 20u. in Vredezaal 
te Berg. Org.: VU-Kampenhout. 
MEI 

2 MERCHTEM: Kaas- en Wijnavond 
in zaal Harmonie, Stoofstraat om 19u. 
Prijs: ISOfr.p.p. Org.: VU-Merchtem. 
2 TERVUREN: Kaas- en Breugel
avond in de benedenzaal van „De 
Engel". Aanvang: 17 uur. Org.: VU-
TervurervDuisburg-Moorsel. 
3 LEUVEN: VU-Leuven naar ANZ. 
Toegangskaarten en inschrijven voor 
bus bij Marcel Morissens, Kiekenstr. 
1, tel. 016/23.04.82. Prijs bus: 175 fr. 
9 HERENT: Kuierend door Brussel. 
Samenkomst Barrikadenplein Brussel 
om 9u. Met o.m. Vic Anciaux en Willy 
Kuijpers. Org.: Dosfel Herent. 
9 DIEGEM: Grote VUJO-fuif inzaai 
„De Milde" (aan de kerk) vanaf 20u 
Org.: VUJO-kernen Machelen-Die-
gem, Kraainem-Wezembeek-Oppem 
en Zaventem. 
14 BRUSSEL: Start van het tweede 
deel (Vlaams) van het projekt „Groen 
en Vlaams" in 't Schuurke om 20u. 
17 DILBEEK: VUJO's eerste Dilbe-
kentocht. Vertrek om 14u. aan de 
Westrandzuil te Dilbeek. Info: bart 
Dehuvyne 465.76.48). 
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Uit de Aalsterse 
gemeenteraad 

AALST — Op de Jongste gemeenteraad In Aalst werd Ghlsleen 
Wll lems schepen van Financiën ad Interim en werd IVIaurits De 
Kerpei gemeenteraadsl id in opvolg ing van Raymond Uyttersprot. 
Eerstgenoemde had vooraf op een persl<onferentie toegegeven 
dat een breult binnen de CVP zeer d ichtb i j was geweest, m^aar op 
vraag van de middengroepen werd dan toch een minneii]l<e 
schik idng gevonden. 

Weliswaar wordt De Kerpei nu bur
gemeester, maar dat wordt geen ver
worven recht vanwege het ACV. Bin
nen de CVP zal het burgemeester
schap steeds bespreekbaar zijn in de 
toekomst. 

Slechts vier van de achttien rel<e-
ningen van de kerkfabriel<en kregen 
een gunstig advies van de PVV-CVP-
meerderheid. De andere niet omdat er 
kredietoverschrijdingen waren ge
weest. Raadslid Van Mossevelde 
vroeg duidelijk te noteren dat de VU 
voor allemaal een gunstig advies uit
bracht. 

Het kultureel centrum in de Molen
straat, dat volgend jaar wordt in ge
bruik genomen, zal De Werf heten, 
een naamgeving waarmee Danny De-
nayer zich niet akkoord kon verklaren, 
maar hij stond helemaal alleen in zijn 
verzet. Voor de Aalstenaars zal het 
echter altijd wel de kulturele put blij
ven, aldus Van Mossevelde. Voor het 
ontwerpen van een logo zal een wed
strijd worden uitgeschreven. 

Binnenkort worden ondermeer 37 
bromfietsen en 45 fietsen als gevon
den voonwerpen verkocht. Op vraag 
van Willy Van Mossevelde zal echter 
in de stadsberichten toch nog een 
bericht verschijnen om de betrokke
nen de gelegenheid te geven hun 
eigendom vooraf op te vragen. Ook 
Danny Denayer bekwam dat de nota 
van de brandweerkapitein in verband 
met brandpreventieopdrachten terde
ge zal worden onderzocht. En op zijn 
vraag om nog even te wachten met de 
verkoop van een grondrestant op de 
hoek Leopoldstraat-Tweehagen-
straat, werd ook al ingegaan, evenals 
op zijn verzoek alle zakken cement, 
220 ton in taal, zeer duidelijk te mer
ken bij de levering. 

Nochtans ving Danny Denayer ook 
meerdere malen bot. Niet te verwon
deren als men weet dat hij zo'n 25-tal 
keren tussenkwam en bovendien nog 
enkele interpellaties voor zijn reke
ning nam. Sommige raadsleden kre
gen het toch op de heupen en vroe
gen de waarnemende burgemeester 

met wat vastere hand voor te zitten. 
Sommigen lieten ook ostentatief hun 
ongenoegen blijken, zodat op bepaal
de ogenblikken slechts de helft van de 
raadsleden aanwezig bleven. 

Luisteren 

Natuurlijk bracht Willy Van Mosse
velde ook karnaval nog eens ter spra
ke en dan vooral alles wat mis ging. 
Dat waren de inschrijvingsprocedure, 
de organisatie van de stoet, de ge
vaarlijke karnavalverbranding, de ge
brekkige promotie en natuurlijk de 
jurering, waarbij achteraf niet minder 
dan vijf fouten werden vastgesteld. 
Van Mossevelde gaf schepen Vinck 
de raad meer te luisteren naar de 
mensen op de kommissie dan naar 
dezen uit zijn onmiddellijk omgeving. 
Ook raadslid Hooghuys had twee be
denkingen: de tribuneplaatsen voor 
genodigden moeten persoonlijk zijn 
en dus niet door eender welke vervan
ger kunnen worden ingenomen. En de 
receptie na karnaval vond hij schan
dalig: hij zal persoonlijk twee mensen 
stomdronken buiten dragen. 

Uit het antwoord op een vraag van 
Danny Denayer in verband met de 
plannen van de nieuwe elektriciteits
centrale beleek dat een globale be
oordeling tijdens het derde trimester 
van dit jaar mag worden verwacht. 
Ook op nog een paar andere vragen 
verstrekte schepen Dooms een kor-
rekt antwoord, dit in tegenstelling met 
zijn kollega De Maght, die eens te 
meer over haar toeren draaide, toen 
de afsluiting voor alle verkeer van de 
Zeshoek ter sprake kwam, gevolg van 
een blijkbaar serieuze kommunikatie-
stoornis. vw 

Diamanten feest te Gent 
Te Gent vierde het èctitpaar Schepers-Convent vorige zaterdag zijn zestigste 

huwelijksverjaardag. Ze werden 's voormiddags te hunnen huize in de bloeme
tjes gezet. Op een door de VU-afdeling Brugsepoort ingerichte kabaretavond 
werden zij, voor een overtalrijk publiek, letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes 
gezet en toegesproken door senator Van Overstraeten, die een achterneef is 
van mevrouw Schepers-Convent. Het echtpaar werd tevens gehuldigd voor 65 
jaar aktieve inzet in de Vlaams-nationale strijd. 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Gezellig met zijn t w e ^ oud wor
den zonder de dagdagepKbe beslom-
mernisseOjtemidder^an groen en 
kort bpÜf f^^OiNiÉpinhet rustoord 
^oo^sg^y^aar spiPale kamers zijn 
voo| 

I r l 
sesté 
73.31 .i 

gsbeek, Leuven-
'Im, 016-

Ouder dan 60 en het b A om alle* 
alleen te moeten d o e n | A m dan bij' 
ons wo[^n«iy^ybledji ieen Vlaamse 
f a m i l I c p l e r ^ l i M i i m om rustig «n 
zelf! •• • • 

beek, Leuven-
'gj^^flèütersem. 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

^baan brugge oostliainp^ 
^s. 050/35 74 04 >^ 

OOST-VL. 
APRIL 
30 MEERBEKE: Elfde Bruegeliaan-
se Meiavond in de Berlindiszaal vanaf 
18 uur. Org.: VU-Meerbeke-Neigem. 
MEi 
1 BELZELE: Viering honderdjarige. 
Deelname aan de stoet en feestelijk
heden door FVV-Belzele. 
2 BASSEVELDE: 11e Vlaams Len
tebal in de Parochiezaal. Aanvang: 
20u. Inkom 80 fr., wk. 60 fr. Org.: 
Vlaamse Vriendenkring Groot-Asse
nede. 
3 SINT-AMANDSBERG: Naar het 
ANZ. Inlichtingen en inschrijvingen 
(vóór 26/4) bij Katrien De Gelder-
Cleiren (St.Amandsberg), Lisette 
Rombout-Ghys (31.09.74) en Maurits 
Vandewoestijne (26.24.00). Org. 
WVG St.Amandsberg. 

3 HAMME: Deelname aan het ANZ. 
van VU-Hamme. 

6 SINT-AIMANDSBERG: Reis naar 
de streek van Rupelmonde. Inschrij
vingen (vóór 1 mei) en inlichtingen bij 
Katrien De Gelder-Cleiren (St.A
mandsberg), Lissette Rombout-Ghys 
(31.09.74) en Maurits Vandewoestijne 

(26.24.00). Org.: VVVG-St.Amands-
berg. 
6 EEKLO: ,,Vrouwen in de midden
leeftijd — Menopauze" Ie deel, door 
Lily De Meunynck. In zaal ,,De Leke", 
Lekestraat, om 19u.30. Toegang: 1 
avond: 60 fr., 2 avonden: 100 fr. (2de 
deel op 13 mei). Kaarten bij L. Van de 
Walle (77.12.47). Org.: FW-Eeklo. 
7 HAMME: Gespreks-en dia-avond 
,,Frans Vlaanderen" met senator Wal
ter Luyten. In „De Tuit" om 20u. Org.: 
VU-Hamme. 
9 ERONDEGEM: Runds-Brochettes 
op het houtvuur in de kantine van ,,FC 
Olympia", Gentsesteenweg. Voorge
recht en 2 brochettes: 350 fr., kinde
ren -12j. 200 fr. Vanaf 18u.30. Ook op 
10 mei van 11u.30tot 14u. Org.: VU-
Erondegem-Ottergem-Vlekkem. 
16 IHAMME: Busreis naar Frans-
Vlaanderen met Walter Luyten als 
gids. Richtprijs 350 fr. (vermindering 
voor kinderen). Inl. bij het bestuur van 
VU-Hamme. 
16 SiNAAi: Kabaretavond „Van 
vroeger door nu" in zaal ,,De Kroon", 
Sinaaidorp 17. Inkom 120 fr., wk. 100 
fr. Aanvang: 20 uur. Org. AVK-Sinaai. 
22 STEKENE-KEMZEKE: Jef Ei
bers in het Parochiecentrum, Molen
straat te Kemzeke om 20 uur. Inkom: 
200 fr., wk : 150 fr. Org. VU-Groot-
Stekene i.s.m. A. Verbruggenkrinq. 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Werl(hulzen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

''",r.<' Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VijfhuJzen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

q : r 7 \ STUDIO 
J-DJ DANN DE PRIJSBREKER 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Man«itz 
Rodenstock 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

M^ 
migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE-9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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Het Waasland kan niet blijven toezien 

Wat met Doel na Tslernobyl? 
In de speciale kommissie belast met het onderzoek van de 

problemen rond de kernenergie heeft de minister van Landsverde
diging een uiteenzetting gehouden over het mogelijk optreden van 
het leger in geval van chemische en nukleaire rampen. 

De wettelijke basis om dit optreden 
mogelijk te maken bestaat sinds 1934. 
In de wet op de Burgerbescherming 
van 1963 en in de wet op de bescher
ming tegen ioniserende stralingen 
van 1968 werd die rol nader bepaald. 
Het leger kan slechts ingeschakeld 
worden als de andere middelen uitge
put zijn. In de praktijk wordt het leger 
meteen gealarmeerd als het een ern
stig ongeval betreft zoals te Zeebrug-
ge bij de recente scheepsramp. 

Solidariteit? 
De minister gaf een overzicht van 

de mogelijkheden die het leger heeft 
om in geval van kernramp te helpen 
bij evakuatie, bij het openhouden van 
de wegen, bij het verplaatsen van 
technische ploegen met tanks, bij het 
onderbrengen van mensen enz. 

Voor het ontsmetten van mensen 
en materieel heeft men weinig moge
lijkheden. Kleding voor besmette zo
nes, stofmaskers, gevoelige dosisme
ters heeft men weinig of niet. 

Helikopters heeft men niet voldoen
de, maar in geval van ramp speelt 
spontaan de solidariteit van de omrin
gende landen, zoals ook te Zeebrug-
ge gebleken is. 

Wij hebben de minister vragen ge
steld over de huidige taak van Lands
verdediging in de bewaking van de 
kerncentrales. De minister bevestigde 
dat dit toezicht 40 miljoen kost aan de 
gemeenschap en dacht dit dit niet erg 
efficiënt is tegen terrorisme. 

Wij vroegen hem ook naar de effek-
tiviteit van de noodplannen. Het blijkt 
dat de procedures over het optreden 
van het leger ingeval van nood nog 
konkreet moeten afgesproken worden 
met Binnenlandse Zaken. 

Sinds Tsjernobyul werd wel een 
inventaris gemaakt van de mogelijk
heden die het leger heeft om hulp te 
bieden ingeval van een kernramp. De 
minister deel onze zorg i.v.m. de grote 
problemen die een eventuele evakua
tie zou stellen. Hij zegt de problemen 
te kennen doch enkel te beschikken 
over evakuatieplannen in geval van 
oorlog. 

Weiteren naar 
Zangfeest 

Op zondag 3 mei richt het CDNV-
vzw, in samenwerking met de VOS, 
VU, Davidsfonds, VTB-VAB kanton 
Wetteren, speciale autobussen in 
naar het Zangfeest. 

De reisweg der autobussen: 
Wichelen-kerk om 12 uur — Schel-

lebelle-dorp om 12u.10 — Wetteren-
markt om 12u.20 — Kalken-Kremers-
huis om 12u 30 — Laarne-De smisse 
om 12U.40. 

Prijs: volwassenen 200 fn — kinde
ren minder dan 12 jaar... 120 fr. 
(schrijf tijdig in aub, de zitplaatsen zijn 
nu al beperkt, op het sekretariaat van 
het CDNV-vzw, Fortstraat 7, 9200 
Wetteren, Gereserveerde zitplaatsen: 
uitverkocht; 4e rang • 300 fr., 5e rang: 
250 fr 

Grote rlsll(o's 
Van zijn kant onderstreepte prof. 

Demeester van de KUL dat kerncen
trales risiko's meebrengen. Als alles 
goed gaat belasten ze het milieu min
der dan andere centrales maar het 
risiko dat er iets ernstigs gebeurt kan 
niet volledig uitgeschakeld worden. 
Hij onderstreepte echter de grote risi
ko's die de chemische fabrieken inza
ke exploitatie en milieubelasting mee
brengen. 

Wij delen zijn bezorgdheid. De 
ramp van Zeebrugge bewijst nog
maals hoe zwak de menselijke scha
kel IS en hoeveel risiko's onze hoog
technologische maatschappij mee
brengt. Weer stellen wij vast hoe non
chalant met veiligheid soms wordt 
omgesprongen, met welke vanzelf
sprekendheid massa's mensen en gif
tige stoffen samen vervoerd worden 
over de Noordzee. 

Onze politieke gezagdragers mo
gen niet langer optreden als de water
dragers van de grote industriële be
langen maar moeten de eerste be

schermers zijn van de mens en zijn 
natuurlijk milieu. Onze ekonomische 
belangen zijn daaraan ondergeschikt. 

Daarom mag naar onze mening 
geen verdere uitbreiding van het aan
tal kerncentrales toegestaan worden. 
Het op punt stellen van een noodplan 
voor een mogelijke kernramp, maar 
ook voor rampen met chemische be
drijven, met LPG-schepen en gas-
terminals. Over het algemeen moeten 
de politieke gezagdragers beter toe
zien, beter reglementeren, beter kon-
troleren. Er moet een eind komen aan 
de nonchalance waarmee men toege
laten heeft dat het leven in de rivieren 
gedood werd en zelfs onze zeeën en 
oceanen door vervuiling bedreigd 
werden. 

Het Waasland 
Het Waasland kan bij dit alles niet 

achteloos toezien. Zowel in de diskus-
sie over Doel V, over de chemische 
nijverheid en de LPG-installaties, 
maar ook over de kwaliteit van ons 
water en de veiligheid voor onze men
sen moeten wij meespreken. 

Aan ministers en staatssekretaris-
sen die ons komen geruststellen tel
kens als het mis gaat, hebben we niet 
genoeg. Nelly Maes 

VU-Merelbeke vraagt begrip 
voor Limburg 

Het afdelingsbestuur en de manda
tarissen van Volksunie-Merelbeke 
wensen hun solidariteit te betuigen 
met de Limburgse mijnwerkers en 
vraagt de bevolking begrip op te bren
gen voor de gerechtvaardigde doch 
moeilijke strijd die vandaag in Lim
burg gevoerd wordt. 

Op het ogenblik dat de Merelbeek-
se VU-mandatarissen hun steentje bij
dragen tot de tewerkstellingsproble-
matiek door het plannen van een 
ambachtelijke zone — die aan vele 
Merelbekenaars werk zal verschaffen 
— moet de aandacht van de bevolking 
ook uitgaan naar wat zich elders in 
Vlaanderen voordoet. 

Begrip en steun 
Daarom vraagt VU-Merelbeke de 

bevolking begrip te hebben voor wat 

NIeuwsjes uit Aalst 
• Door de Pnester Daensvrienden 
wordt op 1, 2 en 3 mei voor de tweede 
maal een Vlaamse boekenbeurs geor
ganiseerd in de benedenzaal van het 
belfort. De opening heeft vrijdag
avond om 20 uur plaats 
Ter gelegenheid van de tachtigste 

verjaardag van het overlijden van 
priester Daens en het 25-jarig bestaan 
van de priester Daensvrienden, wordt 
op 8 mei om 20 uur in de feestzaal van 
het stadhuis een interscholenkwis ge
organiseerd, met als onderwerp ,,De 
Daensistische beweging". Vijf Aal-
sterse scholen met telkens drie leer
lingen uit het hoger sekundair nemen 

eraan deel. De jury bestaat uit Frans
jes Verdoodt, Julien Librecht en Bart 
Rijckbosch. De toegang tot deze kwis 
is gratis. 
• De tribulaties binnen de Aalsterse 
CVP voor en na het overlijden van 
burgemeester Uyttersprot, hebben 
ook de CVP-jongeren met onberoerd 
gelaten. Zoals bekend werd een rob
bertje gevochten tussen AOW en 
NCMV. De CVP-jongeren beklagen er 
zich over dag ze alles via de kranten 
moesten vernemen. Noch het partij
bestuur, noch het -bureau waren van 
de uiteindelijke overeenkomst op de 
hoogte. vw 

zich in Limburg voordoet en zich niet 
te laten misleiden door de traditionele 
machtsgroepen (partijen, vakbonden, 
patroons) die niets onverlet laten om 
de Vlaamse bevolking tegen Limburg 
op te zetten. Hun daadwerkelijke soli-
danteit te betuigen met de Limburgse 
mijnwerkers door een bijdrage te stor
ten op rekening nr 435-0271521-01 
met de vermelding ,,Red de mijnen". 

ZO€K€EC]€ 
TE HUUR 
JUNI-JULI-
AUGUSTUS-SEPTEMBER 

App. in De Haan. Eetplaats, 2 si.ka
mers, bad, keuken + garage. Inlich
tingen tel. 050/82.44.63 liefst na 20u. 

liK^i^'iliJilJJl 
MEI 

2 WOMMELGEM: Groots voetbal
festijn tussen VK Den Klauwaert 1 en 
VK Den Klauwaert 2 (oud spelers) met 
talrijke plaatselijke vedetten. Aftrap 
om 13u. op het scheersel. Na de 
wedstrijd gezellig samenzijn, met reu
ze tombola in Den Klauwaert. Suppor
ters allen op post. Org.: VK Den 
Klauwaert. 
5 BERCHEM:,, Een avond met Toon 
Van Overstraeten" om 20u. in het 
Kultureel Centrum Berchem, Drieko
ningenstraat 126. Org.; Vlaamse 
Knng Berchem. 
7 WOMMELGEM: Muziekavond in 
De Klauwaert met Will Ferdy. Inkom 
200 fr. Plaatsen beperkt. Schrijf nu in, 
tel. 353.64.28. 
8 ANTWERPEN: Dia-avond rond de 
Voerstreek door Guido Sweron in zaal 
Gibto (achter sportvelden Ruggeveld 
te Deurne). Aanvang: 20u. Inkom gra
tis. Org.: VU-arr. Antwerpen. 
8 HOMBEEK: Coloquium ,,Zenne-
water — zuiver water" in Oud-ge-
meentehuis Hombeek om 20u. Org. • 
vzw Uylenspiegel. 
16 EDEGEM: ,,Kom, zing met mij" 
in de Sporthal ,,De Willecom", Te-
relststraat 2 Aanvang: 20u. Inkom: 
150 fr. Org.: VNSE. 
23 ANTWERPEN: Toeristische 
wandeling in de Voerstreek. Samen
komst om 7u.30 distriktshuis Unoplein 
Deurne. Info en inschrijving: K. Elzen 
(324.44.73 na 18u.) Org.: VU-arr. Ant
werpen. 

OOST-VL. 
9 SINT-AMANDS: Reis naar de 
Oostkantons met Walter Luyten. In
schrijven bij F. De Leeuw, Buitenveld 
7, Sint-Amands en H. Van Mierio, 

Wilgenweg 45, Oppuurs. Org.: E. Rol-
lierknng i.s.m. Vlaamse Kring Bor-
nem. 
15 TEMSE: Kaasavond met als gast 
Jaak Gabriels, in feestzaal ,,Ten 
Oever", Oeverstraat 30, om 20u. In
schrijven voor kaasavond 250 fr. p.p. 
(buiten bestuursleden). Org.: VU-
Temse. 

Nelly Maes te Hekelgem 
Bloemen voor Nelly Maes die op woensdag 8 april II. door de VU-Hekelgem 

werd uitgenodigd om te komen praten over de onderwijsproblematiek. Het was 
aanmoedigend voor de aanwezige leerkrachten te kunnen vaststellen dat men 
bij Volksunie wel degelijk weet waar het ,,onderwijsschoentje" precies wringt. 
Ook andere thema 's als abortus en de KS kwamen aan bod. Bedankt, Nelly, 
voor de bereidwilligheid en de duidelijke uitleg. 

Poëzie-avond 
te Boechout 

Op vrijdag 8 mei 1987 organiseert 
vzw Vlaams Jeugdcentrum Boechout/ 
Vremde i.s.m. VTB-VAB-afdeling Boe-
chout/Vremde ,,Eugeen de Ridder" 
een poëzie-avond rond de Vlaamse 
dichter Anton van Wilderode. 

Een selektie uit zijn werk gebracht 
door o.a. Tine Ruysschaert, Kris Yser-
byt. Remi van Duyn, e.a. 

De teksten worden begeleid door 
een sublieme diamontage die de 
geest van de tekst heeft begrepen en 
iets van zijn ontroering op de toe
schouwer weet over te brengen. Het 
wordt een samenspel van tekst en 
beeld, van muziek en kleur, van bewe
ging en landschap. 

Als gastspreker zal Bart Vander-
moedere een toelichting geven bij het 
begrip ,,IJzerbedevaart" (historiek, 
betekenis...). 

Deze unieke avond zal doorgaan in 
de benedenzaal van het Gildehuis te 
Boechout op vrijdag 8 mei om 20u. 
Inkom: 50 fr. 

Tombola 
VU-Ekeren 

De winnende nummers van de 
steuntombola n.a.v. ons jaarlijks bal 
zijn: 
1. Prijs Hugo Schilts: 

groot atlasboek 1547 
2. Gids voor Vlaanderen 1484 
3. Benelux autoboek 2218 
4. Materiaalkoffer 0701 
5. Keukenklok 0889 

De winnaars kunnen deze prij
zen afhalen tot 1 juni op het VU-
sekretariaat. Tulpenlaan 9 te Eke-
ren (tel.: 664 80.20). 

Dienstbetoon 
te Rijkevorsel-
Merksplas 

Invullen en berekenen van uw be
lastingen: 

Zaterdag 9 mei van 9 tot 12 uur en 
van 14-16 uur. 

Zaterdag 16 mei van 9 tot 12 uur en 
van 14-16 uur. 

In zaal Condor te Sint-Jozef-Rijke-
vorsel. 

Rijkevorsel-Merksplas naar 
Meienachtbal 

Met de bus naar het Arrondisse
menteel Meienachtbal te Geel. 

Opstapplaatsen: Hoogstraten kerk 
20 uur; Rijkevorsel-Kredietbank 
20U.15; St.Jozef-Condor 20u.30; 
Merksplas-Gemeentehuis 20u.45; 
Turnhout Kursaal 21 uur. 

Prijs voor de bus: 100 fr. Inkom: 
100 fr. Inschrijven bij Jaak Baelemans 
03/311.58.71, Georges Dockx 014/ 
63.47.03 en Paul Kempenaars 03/ 
312.29.90. 

Het is weer 
aspergetijd! 
VU-Bonbeiden-
Rijmenam 
op zijn best 

Bonheiden-RIjmenam besloot 1986 
feestelijk met een leden-receptie in 
aanwezigheid van Jaak Gabriels. 
Honderd aanwezige leden en simpati-
santen kregen gelegenheid tot een 
ontspannen babbel met onze nieuwe 
voorzitter en maakten daar entoesiast 
gebruik van. 

Bij de ledenwerving werd inmiddels 
de kaap van 111 overschreden (histo
risch rekord) op weg naar het doel van 
125 of 1 % van de gemeerrtebevol-
king. 

De lijstvorming voor de raadsverkie
zingen 1988 IS prioriteit nummer 1 
tijdens dit voorjaar en loop verrassend 
gesmeerd. Vele jonge en nieuwe kan
didaten nemen graag hun verantwoor
delijkheid op. De tegenstrevers zijn 
verwittigd en blijven beter thuis. 

Inmiddels koesteren onze asperge-
velden zich in de eerste warme zonne
stralen en maakt onze afdeling zich 
op om straks meer dan 400 stengelfa
naten te verwennen op een manier die 
alleen de Zuider Kempen kennen. Op 
12 juni is het immers Asperge Festival 
in de Dits Feesthoeve en wel vanaf 19 
uur. 

400 franken per meesterportie, ape
ritief inbegrepen. Méér dan aanbevo
len. Reserveren kan op nummer 015/ 
51.65.75 tijdens de kantooruren 
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Met de nadruk op zuiver water 

Start Landschapspark 
„de Herk" 

Schulen — Herk-de-Stad — Zoals in de zes andere gemeenten 
rond de rivier de Herl< (IHeers, Borgloon, Alleen, Kortessem, 
Stevoort-Hasselt, Nieuwerkerken) is ook in Herk-de-Stad het pro
vinciaal projekt Landschapspark de Herk van start gegaan. De 
vereniging Landschapspark ,,De Herk" wordt enerzijds bemand 
door een team van specialisten (bioloog, tuin- en landschapspar-
karchitekt, maatschappelijk werkers) vanuit een provinciale BTK-
ploeg en anderzijds door een team van belangstellende uit milieu
organisaties, milieuraad, gemeentelijke diensten en onderwijs van 
de rond de Herk liggende gemeenten. 

De doelstelling van de vereniging 
Landschapspark „de Herk" is een 
samenwerking en een solidaire aan
pak te realiseren van de inwoners van 
het Herk-gebied om hun eigen streek 
te behouden en te maken tot een 
plaats waar het goed is om te wonen 
en te leven, waar iedereen zich ver
antwoordelijk voor voelt Het Land
schapspark ,,De Herk" is in de eerste 
plaats een middel om aan milieuver
betering en bescherming te doen voor 
de inwoners van de streek maar ook 
voor de anderen die de streek bezoe
ken of er regelmatig doorkomen 
m a w het Landschapspark ,,de 
Herk" is als een van natuur en hagen, 
bomenrijen en wegen en gebouwen, 
wijken en kapelletjes en alle grote en 
kleine dingen die een landstreek een 
eigen karakter en eigen schoonheid 
geven, die iedereen kan aanspreken 

De Landschapsparken moeten ten 
dienste staan van de bevolking zowel 
voor de landbouwgebieden, woonge
bieden, natuurgebieden als toensme 

De landbouwer mag met gehinderd 
worden in de keuze van teelten of de 
aanwending van verbeterde verant
woorde methodes, zodat het Land
schapspark met per definitie nadelig 
moet zijn voor de landbouwers In 
woongebieden moet er een harmonie 
bestaan tussen woonomgeving, ver
keer, wegen en pleinen en monumen
tenzorg, waar de toerist eveneens 
landschappen en monumenten kan 
bewonderen De natuurgebieden ten
slotte moeten een groene gordel vor
men rond het geheel van de andere 
gebieden Om dit te bereiken is het 
Landschapspark ,,de Herk" nit alleen 
de zaak van milieuverenigingen maar 
evenzzer dienen landbouw, toensme, 
ondenwijs en gans de bevolking erbij 
betrokken 

Zuiver water 
Tijdens de stichtingsvergadenng 

van woensdag 22 apnl m zaal Sconelo 
(oud gemeentehuis van Schulen) 
werd de werking van het Landschaps

park ,,de Herk" de Herk toegelicht 
door de heren Trudo Lambrechts en 
Stef Huysmans van Platform Land-
schapszorg Limburg Namens de ge
meentelijke overheid zegde schepen 
Laurens Appeltans zijn medewerking 
toe Voor het Landschapspark ,,de 
Herk" werd de pnoriteit gelegd op 
,,Zuiver Water" en de bewustmaking 
van de bevolking dat zuiver water 
waardevol is Dit zal gebeuren via 
lespakketten voor het onderwijs en 
informatie aan de verschillende be
trokken verenigingen 

Volgende vergadering waarop iede
re geïnteresseerde zeker welkom, is 
zal plaats hebben op woensdag 20 
mei in zaal Sconelo (oud gemeente
huis) Kerkstraat te Schulen-Herk-de-
Stad 

(HJO) 

Zaterdag 9 mei te As 

VVZ-Kaderdag 
Op zaterdag 9 mei 1987 gaat om 

14u de 14de Kaderdag door van de 
Vereniging van Vlaamse Ziekenfond-

Milieutribunaal 
te Bree 

Naar aanleiding van het Europees 
jaar van het Milieu gaat er een Milieu-
tnbunaal door op donderdag 30 apnl 
om 20u 30 in het Ontmoetingscen
trum, Kloosterstraat te Bree VUJO-
Bree is de organisator 

Tijdens deze informatieavond zal 
de ,,zuiver water" problematiek cen
traal staan Het panel bestaat uit 
Ward Dosge (Greenpeace), Piet De 
Bruyn (Natuur 2000), Piet Flipkens 
(milieu-schepen), André Geens (VU-
sengtor) en anderen 

Herk-de-Stad 
naar Zangfeest 

De Vlaamse Knng Herk-de-Stad or
ganiseert dit jaar de deelname aan het 
Vlaams Nationaal Zangfeest Deze 
kulturele organisatie, dit jaar voor de 
50ste keer, is in het Vlaamse land een 
jaarlijks weerkerende gebeurtenis 
met tal van grootmeesters van het 
Nederlandstalige lied waaronder dit 
jaar streekgenoten zoals Juliaan Wil-
mots en Miei Cools Kaarten voor dit 
50-ste Zangfeest zijn nog te bekomen 
bij Claire Vandebos, Grote Holstraat 
102 Herk-de-Stad 013/55 21 27 

HOTEL RESTAURANT „HAUS WALDBLICK" 
Ideaal vakantieverblijf in het woudrijk hooggebied van de Eifel 15 km 

van Blankenheim in nchting Nurbergnng Pracht dalen, speciaal voor 
wandelliefhebb, zweefvl, in dorp Freilingenmeer vr zwemmen en 
surfen bijz gde keuken Kamer met wc + dche VP 49,5 DM — HP 39,5 
DM 

„HAUS WALDBLICK" 5489 OHLENHARD DUITSLAND 
TEL 00 49/269 42 28 

T^astautani „ ^rftasseHtbetif 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Apentiefhapje 
Huisgemaakte ganzelever 

Sorbet 
Asperges / ^ * P 

Vis-assortiment "^y^ 
Fruittulpje - ^ 

Menu 4 diensten 800 fr p p 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
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
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

lepel 
vork... 

CAFe 
ZAAL 

i.O<iCM€HT 

BR.CC 
011/47 28.97 

sen in Hotel Overemde te As (Lim
burg) 

Het thema dit jaar ,,Uittx)uw van 
een Vlaams Sociaal Kultureel Front" 
De kaderdag heeft als doelstelling te 
komen tot een nadere (betere) samen
werking van de diverse Vlaams-natio-
nale organisaties en te onderzoeken 
hoe dit konkreet kan gebeuren 

Deelname in de kosten, WZ-kader-
dag 100 fr voor onkosten, dnnk -i-
map, vnendenmaal 600 fr 

Inschrijven kan op het VVZ-sekreta-
riaat. Graaf Gwijde van Namenstr 7, 
8500 Kortrijk tel 056/22 56 98 

LIMBURG 
MEI 
2 BREE: Groot Vlaams Lentebal in 
het Parochiaal Tehuis te Gordingen, 
Bree Aanvang 20u Orkest Hitch 
Hickers Reuze tombola Inkom 60 fr 
2 AS: Dosfelkursus ,,Thuis in de 
VU" in hotel,,Overemde" te As Van
af 10u tot17ü30 Inschrijving 400 fr 
bij L Appeltans, Herk-de-Stad Org 
Arr Hasselt Ook op 16 mei 
6 TESSENDERLO: Kookavond in 
het Muuzaaike om 20u (bestek mee
brengen) Org FW-TessenderIo 
9 MAASMECHELEN: Vlaamse 
feestavond in zaal 't Gléég, J 
Smeetslaan 104 om 20u 30 Gast
spreker Paul Van Grambergen Org 
VU-Lanaken i s m VU-Maasmeche-
len 
9 HOUTHALEN: Bal van de Burge
meester Lode Franssens 10 jaar bur
gemeester In Kelchterhoef Expohal-
len Met Felice Damiano en Alex An-
dry + Showorkest Aanvang 20u 
16 AS: Tweede deel Dosfelkursus 
,,Thuis in de VU", Hotel Overemde te 
As Van 10u tot17u30 Inschrijving 
400 fr bij L Appeltans, Herk-de-Stad 
Org arr Hasselt 

I drhro-in | 

S. M. B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 V»/ymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel 582.10.93 
H 
HIIEPHANDflW 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

Wil bestellen ten huize 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57.12 

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

Joris Van den Dnessche 
zaakvoerder 

et ^aling^utó 
Sedert 1910 

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

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

Nationaal Tapkampioen 

Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Smt-Katarma-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
' 3Sloten 

tboerenhof 
CAFE-RESTWJRANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor menu v/è 290 Btr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

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

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

RESTAURANT 
Hoek 
Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn 
m 't hartje van Brussel 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
* ^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Affligem 
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Drie Vlaamse kajakkers vaarden rond Palawan: 

„Teruggekeerd als andere mensen..." 
BRUGGE. — Vorig jaar maakten drie jonge Brug

gelingen bel<end dat zij met evenveel kajakken rond 
een onbekend en paradijselijk-ogend Filippijns ei
land wilden varen. Deze aankondiging werd op kri
tisch scepticisme onthaald. 

Enkele dagen geleden arriveerden zij gezond, ge
bruind en fier op Zaventem. Terug van Palawan. 

Z E zijn alle drie even jong: 
24 jaar. Geert De Buyser 
heeft een tijdelijk kontrakt 

bij BLOSO, Peter Stokx werkt als 
kok in de Holiday Inn en Geert 
Maene is een bouwsmid. 

Na een jaar van intense voor
bereiding vertrokken zij op 8 fe
bruari inderdaad vanuit Zaven
tem naar Manila. Precies één 
maand later begon fiun tocht 
rond het eiland Palawan. De 
24ste maart waren zij terug op 
het punt van vertrek. 

Nog duidelijk getekend door de 
kleur van het avontuur vertelden 
Geert en Peter hun verhaal, 'n 
Belevenis. 

De beste zijn 
WIJ: Waarom doen jullie 

zoiets? 
G. De Buyser: „De zucht naar 

avontuur, de realisatie van een 
droom, de drang om iets te willen 
presteren. Tonen dat je de beste 
bent in je eigen specialiteit..." 

P. Stokx: ,,...en een promotie 
voor het kajakkken-op-zee." 

WIJ: Hoe werd dit onthaald 
bij de kollega's-kajakkers? 

G. De Buyser: ,,Sommigen 
hebben ons aangemoedigd, 
maar de meeste waren eerder af
gunstig of hebben gepoogd ons 
dit initiatief uit het hoofd te pra
ten. Vruchteloos evenwel. 

Ook bij de echte voorberei-
dingswerken hebben we op wei
nig medewerking kunnen reke
nen." 

WIJ: Waaruit bestond die 
voorbereiding? 

P. Stokx: ,,We trainden drie
maal per week op de binnenwate
ren en wekelijks zaten wij ook 
eens op de Noordzee, die de 
beste trainingsschool is. Vermits 
het Kanaal een zeer moeilijk te 
bevaren zee is, althans met een 
kano. Tijdens de wintermaanden 
hielden wij onze konditie op peil 
door geregeld te gaan squashen. 

Ik hield mij ook bezig met het 
op punt stellen van de drie boot
jes, die ons aan een spotprijsje 
geleverd werden door één van 
onze zeldzame sponsors. Mare 
van Leeuwen. De kano's waar
mee wij de ekspeditie volbracht 
hebben, wogen 28 kg en waren 
5,4 m lang. Ze waren ekstra ver
sterkt met polyester en enkele 
netten." 

G. De Buyser: „Ondertussen 
legde ik de kontakten, bestudeer
den wij de kaarten en probeerden 
aan meer infomiatie te raken 
over de leefomstandigheden op 
en rond dit eiland. Ik kreeg daar
bij veel nuttige hulp van mijn 
broer, die sinds geruime tijd ver
blijft op de Flippijnen. 

Eenmaal ter plaatse werden wij 

ook kundig getipt door Theo 
Criel, een ex-journalist van 
Knack, die op Palawan woont." 

Ambassade werkte 
tegen 

WIJ: Ik kan mij voorstellen 
dat dergelijke ekspeditie een 
bom geld kost. Hoe hebt U dit 
bijeen gekregen? 

G. De Buyser: ,,Zoals Peter 
reeds zei vonden wij slechts wei
nig sponsors bereid. Overal waar 
wij gingen aankloppen werden 
we weggelachen. Stel je voor 
zeg: dat men zijn schoon geld 
zou geven aan drie onervaren 
Brugse snotapen die het crazy 
idee opgevat hebben om ergens 
rond een onbekend eiland in het 
Verre Oosten te gaan bootje va-
ren... 

P. Stokx: „We hebben het dan 
maar zelf bijeen geschooid. Op 
de meest diverse en gekende 
manieren: de verkoop van 
t-shirts, het inrichten van fuiven, 
het bemannen van standjes op 
beurzen, en noem maar op... 

Uiteindelijk kregen we de 
noodzakelijke 800.000 fr. bij
een." 

WIJ: En hoe verliepen de 
kontakten met de officiële Bel
gische diensten? 

G. De Buyser: ,,Niet bepaald 
gelukkig... Vooral de Belgische 
ambassade in Manila vond het 
blijkbaar prettig om onze ekspe
ditie te dwarsbomen. ,,Dankzij" 
hun obstruktie verloren wij heel 
wat dagen en leek het er een tijd
lang op dat wij nooit zouden kun
nen beginnen aan de tocht. Ook 
intimidatie werd niet geschuwd 
en even probeerde men zelfs via 
het uitoefenen van druk op onze 
ouders. Onder het mom van de 
levensgrote gevaren, o.m. van 
zg. kommunistische rebellen op 
Palawan. 

Zelfs een perskonferentie in 
Manila werd ons niet gegund 
door de Belgische ambassade!" 

P. Stokx: ,,Toch hebben wij 
doorgezet. Door het geven van 
enkele pesos onder tafel zijn we 
er finaal toch in geslaagd onze 
boten te bemachtigen en te laten 
verschepen naar de startplaats. 

In schril kontrast met de ma
neuvers van de Belgische am
bassade, stond de sympatieke 
medewerking van de Filippijnse 
dienst voor toerisme." 

Zwaardvissen 
en muskieten 

WIJ: Hoe verliep de tocht 
zelf? 

G. De Buyser:,,Eigenlijk beter 
dan we aanvankelijk gedacht 

hadden. Alles in acht genomen 
viel het heel goed mee..." 

WIJ: Vertel eens hoe een 
doorsnee-dag eruit zag. 

P. Stokx: ,,Als kok stond ik 
rond halfvijf op, een half uurtje 
vóór de kollega's. Ik maakte een 
kampvuurtje en zette het door
gaans sobere ontbijt klaar. 
Daarna volgde de afbraak van 
ons tentenkamp en rond halfacht 
zaten we al op het water. 

Vervolgens twee uur varen en 
een kwartiertje rust, een uur va
ren en een half uurtje rust, nog 
eens een uur varen en dan 
volgde het middagmaal, dat ge
woonlijk was samengesteld uit 
rijst, bananen en mango's. Tus
sen 13 en 16uurrustten wij, want 
door de grote hitte — temperatu
ren boven de 40° — was het on
mogelijk om verder te varen. Om 
16 uur gingen wij dan nog voor 
een tweetal uurtjes het water op, 
waarna een goede plaats voor 
ons kamp werd uitgekozen. Door
gaans was dit op het zandstrand 
en nooit in de buurt van kreupel
hout, want daar dreigde het ge
vaar van krokodillen." 

WIJ: Welke gevaren waren er 
nog? 

G. De Buyser: ,,De hitte, die 
verschrikkelijk kon branden. Wij 
waren trouwens volledig geslui
erd om ons te beschermen tegen 
de al te hevige zonnestralen. 
Drinkwater was bijgevolg erg 
kostbaar en het gevaar van uit
droging was nooit ver af. Wat ons 
geregeld tot rantsoenering 
dwong. 

Verder waren er de muskieten 
die ons, eenmaal op het land, 
permanent bestookten. In onze 
kajaks waren wij beducht op 
kwallen en zwaardvissen, die 
soms uit het water opsprongen 
en zich, blijkens verhalen van de 
autochtone vissers, als een heus 
zwaard in een mensenlichaam 
kunnen boren. 

Ook malaria was een vijand, 
evenals de bijna onvermijdelijke 
diarree." 

WIJ: Hoe keek de plaatselijke 
bevolking aan tegen drie 
gesluierde snuiters die met een 
niet-gemotorizeerd bootje rond 
hun eiland peddelden? 

G. De Buyser: ,,Soms vrees
den zij dat wij, precies door die 
sluiers, piraten waren en koester

den zij enige argwaan. Die met
een verdween toen wij duidelijk 
maakten dat wij slechts vreed
zame avonturiers waren. 

Daarna waren zij steeds bie-
zonder vriendelijk en gastvrij, 
zochten ze toenadering en boden 
ons allerlei dingen aan. De kom-
munikatie verliep dooraans in de 
universele gebarentaal, enkele 
kontakten met sommige mensen 
die een beetje Engels praatten 
niet te na gesproken. 

Eén keer werden we zelfs uitge
nodigd om in één van hun hutten 
de nacht door te brengen na een 
lekkere vismaaltijd en waarbij zelfs 
de vrouw des huizes haar diensten 
aanbood..." 

Vijf Vlaamse zusters 
WIJ: Wat mis Je het meest als 

je ginder ver van huis rond een 
behoorlijk onbekend eiland 
vaart? 

P. Stokx: ,.Spruitjes, rode ko
len, een brokje kaas, een stukje 
chokolade.... Kortom, de dingen 
die je hier zo gewoon bent. Ik 
kreeg soms hallucante verlangens 
naar onze Vlaamse keuken." 

WIJ: Hebt U daar nog Vlamin
gen ontmoet? 

G. De Buyser: ,,Naast enkele 
leden van het ambassadeperso
neel, ook vijf Vlaamse zusters in 
een leprakamp nabij Manila. Zij 
verrichten er ronduit prachtig werk 
en het viel me op dat zij nadruk
kelijk stelden ook op de Filippijnen 
te willen sterven, tussen hun zie
ken." 

WIJ: Hoe valt Manila mee? 
P. Stokx:,,Ronduit slecht! Het 

is een onleefbare stinkstad met 
liefst 10 miljoen inwoners. Als je 
met een wit hemd in een open 
taxi stapt en na een uurtje rijden 
terug uitstapt, dan is je hemd 
grauw van de verstikkende uit
laatgassen. 

Ook de welig tierende hoererij, 
en dan vooral de kinderprostitu
tie, heeft me enorm geschokt. 
Niet zelden jeukten mijn vuisten 
bij het bekijken van de westerlin
gen die de menselijke ,,koop
waar" keurden, alvorens erop los 
te gaan. Plus de steeds weerke
rende vraag van die meisjes om 
met je te mogen meereizen naar 
ons land." 

WIJ: Wisten z\\ waar Vlaan
deren ligt? 

G. De Buyser: „Vlaanderen is 
hen volkomen onbekend. En 
,,Belgium" is voor de meesten 
onder hen ergens één van dest^-
te.n van Amerika. 

Brugge kennen ze in Manila 
wel, omdat er daar enkele BN-
trams van Brugs fabrikaat rij
den. " 

WIJ: Wat hebt U uit heel deze 
onderneming geleerd? 

P. Stokx: „Ik ben een beetje 
een ander mens geworden. Ik 
ben anders gaan denken, door 
wat ik daar allemaal gezien en 
beleefd heb. 

Als iemand mij hier nu zegt: 
„Ik heb honger", dan moet ik la
chen. Omdat ik weet dat hij of zij 
niet écht honger heeft en dit ge
voel ook eigenlijk niet kent. In te
genstelling tot de arme Filip
pino's. Ook ontdekte ik opnieuw 
hoe lekker doodgewoon water 
kan smaken. 

De reis heeft mij ook vanuit dit 
opzicht deugd gedaan. Ik denk 
dat ik een stukje bewuster ben 
geworden..." 

Zeekajakken 
promoten 

G. De Buyser: ,,Daarenboven 
kreeg het zeekajakken door onze 
ekspeditie een impuls. Wij waren 
niet alleen de jongste kajak-
ekspeditie ter wereld, maar bo
vendien ook de eerste Belgische 
ekspeditie én de eerste kajakkers 
in de Filippijnen. 

Misschien gaan de ogen van 
sommigen nu open en slagen wij 
er binnen afzienbare tijd in een 
nieuwe reis voor te bereiden..." 

(pvdd) 

yMENSEN 
ISONS 

Geert De Buyser in zijn kajak op de Filippijnse wateren: „'n Enorme 
promotie voor Vlaanderen en voor het kajakken-op-zee". 

Palawan 
De Filippijnen omvatten 

elf grote eilanden en 7090 
eilandjes. Eén van die grote 
heet Palawan en ligt zuid
westelijk van het grote Lu
zon, waar de hoofdstad Ma
nila gesitueerd is. Hoofd
plaats van Palawan is Puerto 
Princesa. 

Dit paradijselijk en prach
tig eiland is 397 km lang en 
40 km breed. De omtrek is 
600 km. De kust bestaat uit 
mooie stranden afgewisseld 
met koraal-riffen. De t>elang-
rijkste ekonomische aktivi-
teit van de doorgaans laag
geschoolde bevolking houdt 
verband met de visserij. Het 
binnenland is de Jungle, met 
slecht uitgebouwde wegen 
en een rommelige in-
frastruktuur. 
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