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„De politiek op zijn Vandenbrandes en ifonsooiten van „lioud me tegen of il( doe een 
ongeiuic" wordt door de Viamingen op een scliaterlacli onthaald." 

(ANZ-voorznter Valeer Portier op het 50ste Vlaams Nationaal Zangfeest, 3 mei 1987) 

Schrik voor een krisis ? 
Deze week schijnt de Wetstraat af te stevenen op een krisis. Of 

liet zover komt is nog niet te voorspellen op het ogenblik dat we 
ter perse moeten. Dat Happart geen krisis waard zou zijn? In een 
rechtstaat is voortgezet onrecht en voortgezette rechts- of wetsver-
krachting een krisis waard. Want als de fundamenten van wet en 
rechtspraak ondermijnd worden, wat blijft er dan nog van de 
rechtstaat? Als de franstaligen de krisis uitlokken door vast te 
houden aan wets- en rechtsverkrachting, zullen wij niet behoren 
tot diegenen die dit betreuren. 

Wij zouden integendeel hartsgrondig betreuren dat Vlaamse 
toegeeflijkheid opnieuw er toe zou leiden, het bewind ongewijzigd 
te handhaven. De handhaving van dit bewind betekent immers 
meteen de handhaving van België zoals het reilt en zeUt. De 
toestand in dit België is zo, dat er voor de Vlamingen iedere dag 
talloze en zo mogelijk nog dwingender redenen zijn dan de Voe-
rense, om een louterende knsis en verandering uit te lokken. 

Het is een drogreden geworden, de noodzaak in te roepen van 
voortzetting van het herstelbeleid. Dit herstelbeleid zoals het ge
voerd wordt is, wat Vlaanderen betreft, een makabere farce. 

Zopas is het tweemaandelijks cahier van de weikgemeenschap 
„Vlaanderen Morgen" — de werk- en studiegroep rond Hugo 
Schiltz — verschenen als themanummer rond het fameuze debat 
over de twee snelheden. 

De twee snelhedendiskussie is niet nieuw. Gaston Geens, voor
zitter van de Vlaamse executieve, beroept zich nogal eens plomp 
en zelfvoldaan op de superieure Vlaamse ekonomische snelheid. 
Zijn Waalse kollega Wathelet heeft tijdens een paar spreekbeur
ten in Vlaanderen enig weerwerii geleverd. Op het niveau van de 
twee executieve-voorzitters doet de diskussie onwezenlijk aan en 
roept ze het beeld op van broodnijd en apothekersweegschaaltjes. 

Dat het echter niet om apothekersweegschaaltjes gaat maar om 
grove vervalsing van de grote gewichten, wordt in het thema
nummer van „Vlaanderen Morgen" aangetoond iloor een indrin
gende studie van Guy Clemer, hoofd van de VEV-Studiedienst. 
Clemer heeft op het meest recente cijfermateriaal kunnen werken. 
Zijn bevinding is, dat het België der twee snelhedrai inderdaad 
bestaat. 

Anders dan bij Gaston Geens is dat voor „Vlaanderen Morgen" 
geen reden tot plompe voldaanheid en zelfverheerlijking. De 
vraag stelt zich immers of de merkwaardige ekonomische presta
ties die Vlaanderen inderdaad levert, in de eerste plaats de 
Vlaamse mensen ten ĝ oede komen op een rechtvaardige wijze. 
Het antwoord op deze vraag is onthutsend. Het netto inkomen van 
Wallonië bedraagt nog steeds 98,8 % van het Vlaamse, terwijl het 
bruto regionaal produkt per hoofd van de bevolking er slechts 
oploopt tot 82 % van het Vlaamsa Met andere woorden en in klare 
taal: het verschil in groeiprestaties wordt door de Belgische soli
dariteit uit Vlaanderen naar Wallonië wegbelast. Deze afvloei uit 
Vlaanderen naar Wallonië is door andere deskundigen reeds be
cijferd op 100 tot 120 miljard per jaar. 

Dat Vlaanderen het momenteel beter doet, houdt overigens geen 
waarborg in voor de toekomst. De zegebulletins van Gaston Geens 
mogen niet doen vergeten dat Vlaanderen nog met grote pro
bleemsektoren blijft opgescheept: textiel, scheepsbouw, de kool-
mijnen waar de Belgische beslissing zopas een Vlaamse aanpak 
onmogelijk heeft gemaakt. 

Daarenboven heeft Wathelet gelijk wanneer hij beweert dat 
Wallonië aan nieuwe ekonomische en industriële strukturen 
werkt. Deze herstrukturering gebeurt niet door marktkonforme 
aanpassingen, maar door beslag te leggen op de nationale over
heidsbestellingen, op de transferten en op de kredieten voor we
tenschappelijk onderzoek. Een toekomst tekent zich af waarbij 
Vlaanderen niet alleen zal moeten konkurreren met het buiten
land, maar ook met een grotendeels door Vlaams belastingsgeld 
betaalde vernieuwde Waalse industrie. 

Dit perspektief is nogal wat belangrijker dan het lot van een re
gering, die trouwens verantwoordelijk tekent voor zo'n toekomst. 

tVOj 

Wordt Wilfried gered door Sandra? 

Krisis-show 
Deze week zitten we „slecht" met ons blad. Net 

vóór de ontknoping eist de drukker dat de teksten 
worden binnen gebracht. En vermits wij niet over 
een magische glazen bol beschikken, tasten wij in 
het duister over de afloop. 

Toch een suggestie... 

EN krisis-week zoals deze 
betekent hoogkonjunktuur 
voor de zg „keien van de 

Wetstraat" Om en rond deze ge
kende Brusselse straat gonst het 
van de drukdoenerij. journahsten 
flitsen in en uit, zelfs de meest 
onbenullige parlementsleden ko
men op zo'n dagen het kussen 
van hun duurt)evochten zetel 
eventjes betasten, ministers la
ten zich met veel eerbetoon tot 
voor de glazen draaideur-met-
elektronische-beveiliging voeren, 
persattachés verspreiden kom-
muniques Er worden liters koffie 
geslurpt en de tabaksindustrie 
beleeft een hausse, alle richtlij
nen ten spijt Mooie dagen ook 
voor de RTT 

Merkwaardig is dat bijna iede
reen weet — of beweert te weten 
— hoe het zal aflopen Het 
minste wat menige Wetstraat-kei 
op dergelijke ogenblikken doet, is 
door zijn nonchalante handels
wijze laten uitschijnen dat hij het 
allemaal al wel eens heeft mee
gemaakt. Zodus. 

„Alles IS nochtans al gezegd 
Er kan niks nieuws meer bedacht 
worden ", filozofeert een grij
zende parlementaire ambtenaar 
Wat met belet dat er tal van bal
lonnen worden opgelaten, vaak 
met de kollaborerende steun van 
ernstige redakteurs Oie enkele 
uren later weer worden doorpnkt 

Het aan gang zijnde knsis-
teater draait rond twee tema's 
van erg uiteenlopende aard Er is 
het PW-PS-wetsvoorstel om de 
wetgeving rond abortus te wijzi
gen en waarover in de Senaats
kommissie wel eens een meer
derheid zou kunnen gehaald wor
den En dan is er nog maar eens 
de never ending Voer-story In 
beide gevallen dreigt de CVP met 
heibel, indien zij haar zin met 
krijgt 

De naoorlogse parlementaire 
geschiedenis leert dat dreige
menten van de CVP zelden of 
nooit ernstig moeten worden ge
nomen Op een enkele uitzonde
ring na wordt de stoere praat in
geslikt na het verkrijgen van één 

of andere kompensatie, onder 
het mom van de „hogere belan
gen" en „met de dood in het 
hart" Inzake de oplaaiende 
Happart-diskussie dient men zich 
trouwens te herinneren dat dit het 
negende ultimatum is> 

Ditmaal is het voorwendsel het 
feit dat België nog tot 30 juni 
voorzitter moet spelen van de EG 
en men bij een regeringsknsis 
vreest voor „schade aan het in
ternationaal imago" Ook de toe
valligheid dat zaterdagavond in 
Brussel het Eurosongfestival 
plaatsgrijpt, heet in dit verband 
belangrijk te zijn Of hoe zelfs de 
overwinning van ene Sandra Kim 
de regering-Martens van de fa
tale val kan behoeden 

(pvdd) 

De FT-beurs 
Elk Vlaams medium dat 

zichzelf ernstig neemt, 
pakt dezer dagen uit met 
een artikelenreeks over de 
derde uitgave van Ran-
ders Technology (FT). 
Ook WIJ willen ons niet 
ont)etuigd laten. 

Van biz. 7 t.e.m. 18. 
- l o j 
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... 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 niet noodzakelijk deze van 

De redaktie 

DE BEVOORRECHTEN 

Op Sabena, Air Belgium, e.a. vlieg
tuigen (ook in de luchthavens)... wrin
gen air-hostesses wagentjes langs de 
smalle doorgang, vol met uunwerken, 
sterke drank en parfums,... allemaal 
belastingvrij I 

Ik vraag aan de cheftin air-hostess: 
„Mevrouw hebt U een leurders
kaart?" „Ik begrijp U niet. Meneer". 
Ik vertaal mezelf in het Frans: une 
carte è colporter"... Zelfs dat begrijpt 
ze niet en zet het gesprek in het 
Frans verder. Ik zeg: ,,Iemand die 
langs de straat iets verkoopt heeft 
daartoe een toelating, nl. een leur
derskaart nodig". Ze begrijpt het nog 
niet. Ik geef het op! 

De bevoorrechten, die tijd willen in
winnen nemen het vliegtuig. De ge
wone man neemt nog alti)d de bus, 
de trein, zijn eigen auto,... Voor die 
bevoorrechten is er nog een voor-
rechtje bij, nl. belastingvrije winkels 
in de luchthavens, op de vliegtuigen 
en op passagiersschepen. Dit is uit 
de tijd. Daar worden belastingen 
kwijtgescholden aan mensen die het 
niet nodig hebben. 

„Air Belgium"(!?) gebruikt zelf mo
derne verkoopstechnieken! Er wordt 
aangekondigd: „deSeiko-uurwerken 

zijn vandaag uitzonderlijk in vermin
dering, nu 1.100 fr., vroeger 1.600". 
Vooral de kinderen ,,dwingen" de ou
ders om vlot uurwerken te kopen! 
Daarbij verhoogt dit het gebruik van 
sterke dranken en sigaretten...; wat 
niet de bedoeling kan zijn van staats-
sekretaris Wivina De Meester! ? Voor
stel: afschaffen. Pieter Daens, de 
broer van priester Adolf Daens, de 
stichter van de Christene Volkspartij, 
schreef in 1892 in zijn weekblad Het 
Land van Aalst: „Voorrechten wor
den nooit vrijwillig afgestaan, ze moe
ten afgenomen worden!..." 

Rigo De Nolf, NIjlen 

OF HOORDE-GIJ NIE GOE? 
Dat is de volkse vraag die we stel

len als iemand maar niet wil begrij
pen, wat duidelijk werd aangetoond. 

In Knack las ik in een brief dat een 
lezer, die de VU steeds had 
gesteund, nu over iets van harent
wege was teleurgesteld. 

Zoveel zinnen, zoveel gedachten 
geldt zeker voor een partij, waar zoals 
enquêtes bewezen, wijsheid en ge
zond verstand het grootste aanhan
gers heeft. Er bestaan natuurlijk, zo
als voor kleuren, een eindeloze mo
gelijkheid van schakeringen in alles 
en voor elk probleem. 

Maar hij die deze keer aandachtig 
de een-mei-toespraak van Spitaels 
beluisterd heeft, die weet dat er geen 
enkel argument bestaat om een an
dere partij dan de onze te blijven 
steunen. Bij de stichting was haar 
doel door politieke macht voor Vlaan
deren de grootst mogelijke zelfstan
digheid verwerven. Wat mogelijk is 
met ons Vlaamse volk'dat weet ieder
een, die goed kan luisteren en horen. 
De verezeling, de verkwezeling en de 
verwezeling (M. Van Haegendoren) is 
er zo diep ingewerkt dat we ons doel 
niet te hoog mogen stellen. 

Maar, zo alle Vlamingen de kans 
grijpen om goed te luisteren wat de 
Waalse politieke leiders vertellen, 
dan weten ze dat er buiten de VU 
geen kans tot verder en degelijk uit
gewerkte Vlaamse zelfstandigheid 
bestaat. 

Laat de halve gares hun poeder 
verschieten in RAD of KAD of ZAD, 
enz. trek het U niet aan Knack-
briefschrijver en blijf bij ons! 

J.E. Torfs, Oostende 

WELKE TOEKOMST? 

In het editoriaal van ,,De Stan
daard" van 25 maart stelt Manu Ruys 

I de vraag: ,,Wie krijgt gelijk? Het offi

ciële optimisme van Geens, het som
bere realisme van Schiltz? Of beter: 
Hoe reageert de jeugd op beide 
visies?". 

Een veel belangrijker vraag naar 
mijn gevoel is: hoe reageert ,,De 
Standaard" op beide visies? Want 
,,De Standaard" moet toch doorgaan 
voor de krant van de Vlaamse intel-
lektuelen en die bepalen op hun beurt 
toch in niet geringe mate de waarden
schaal van de aankomende genera
ties. Hoe ,,De Standaard" reageert 
was héél duidelijk te merken in de 
editie van daags voordien 24 maart: 
Op pagina 3 (Echo) onder de hoof
ding Folklore: het ronduit belachelijk 
maken van de laatste moedige Vla
mingen omwille van hun aanwezig
heid te Voeren om daar inderdaad 
het probleem van de rechtsstaat te 
stellen juist omdat dit probleem niet 
in de Kamer wordt gesteld. Want zij 
die daar het probleem kunnen en dus 
moeten stellen plegen hogere belan
gen te dienen! Welke belangen?... 
Dat was dan te zien op pagina 17 van 
dezelfde editie bij Economie en Fi
nanciën, een foto van de opening van 
Flanders Technology met een ganse 
rij politiek gearriveerden en als onder
schrift: ,,De droom is werkelijkheid 
geworden, vinr...". Dezelfde avond 
ziet men dan in het TV-journaal een 
verkrampte Limburgse mijnwerker 
verklaren: „Wat één Happart kan, 
zullen wij met ons 17.000 ook wel 
kunnen zeker?...". Het is zoals Jan 
De Hartog onlangs nog verklaarde: 
,,ln onze huidige samenleving heeft 
de verantwoordelijkheid nergens nog 
een gezicht!...". Maar in Gods naam, 
dat de mensen die de strukturen in 
handen hebben toch ophouden met 
zaniken en dat zij minstens pogen de 
waarachtige oorzaken van het onheil 
te achterhalen in plaats van te lachen 
met de laatsten der Mohikanen, zodat 
,,Le Libre Belgique" onlangs tevre
den kon blokletteren: „Le lion Fla-
mand perd ses dents...!". 

P. Jonglboet, Mechelen 

FLANDERS' TECHNOLOGIE 

Een paar weken terug ontving ik 
een uitnodiging voor Flanders' Tech
nology International, samen met de 
nodige dokumentatie. Tot mijn grote 
verbazing was alles, van A tot Z, hetzij 
in het Frans, hetzij in het Engels 
opgesteld. 

SIEMENS 

Wasmachines van Siemens 
Een hemelsbreed verschil 

Siemens-wasmachines bieden U een hemelsbreed 
verschil: 
- door hun droogzwiersysteem 

• snelheden aangepast aan alle vezeltypes: tot 1.100 t/min. 
• interval-droogzwieren om valse plooien te voorkomen 

en uw "linnenkapitaal" te beschermen 
- door hun duidelijke programma-aanbod: 3 basiscycli: 

natuurvezels, kunstvezels, wol, die U naar believen aanpast 
(duur van de wastijd, temperatuur, miniwas enz...) 

- door hun robuustheid 
• kuip en trommel in roestvrij staal 
• 4 schokdempers en 1 stabilisator voor een perfecte 

stabiliteit 
- door hun praktische zelfreinigende filter 

- door hun besparend vermogen 
• 20% minder verbruik van wasprodukten 
• en bovendien dosering van de hoeveelheid poeder 

naargëang van de waterhardheid 
Met een wasmachine van Siemens wint U dus over de hele lijn. 

Vergelijk en ... kies Siemens. 

Van één woordje Nederlands: geen 
sprake I 

Ter staving zend ik U hierbij de copij 
van deze uitnodiging. 

De uitnodiging ging uit van het 
,,Gouvernement Flamand" en staat 
onder „la haute protection de Sa Ma-
jesté le Roi Baudouin en is onderte
kend door G. Geens ,,Ministre-Prési-
dent du Gouvernement Flamand" met 
adres rue Joseph II è Bruxelles. 

Met de kleurenfolder „La Flandre, 
coeur de l'Europe" was ook alles in 
orde! Reservatie van hotels is verze
kerd door Flanders Travel! Voor ,,In
formations et reservations d'Hotels" 
kan men terecht bij Mme. S. Van 
Acker, Flanders Travel ,St Jacobs-
markt 45 te Antwerpen. 

Ook voor ,,Visites touristiques et 
transport vers Flanders Expo" kan 
men terecht bij Flanders Travel. 

F.T.I. aura lieu dans le nouveau 
centre Flanders Expo è Gand. 

Voor de rest is alles in orde, et pour 
les flamands la mème chose... 

Marc D.V., Brugge 

NOOIT OPHOUDEN 

Hierbij de namen van tien nieuwe 
VU-leden die ik er vorige week bij 
haalde. 

Ik ben er wel 68 maar toch nog altijd 
aktief. Ik ben goed gekend en heb 
veel tijd, alles doe ik met de fiets, kom 
ik al eens aan een gesloten deur dan 
keer ik wel eens terug; krijg ik een 
scheef antwoord toch heb ik de moed 
om verder te doen. In ons bestuur 
zeggen ze wel: „Ja Oscar, gij met je 
pensioen en met al uwen vrije tijd". 
Maar bij iedere Vlaamsgezinde ga ik 
om een babbel te doen en te trachten 
hem of haar te overtuigen. Al heb ik 
een zware repressie achter de rug 
toch zal ik nooit ophouden om voor 
Vlaanderen te doen wat ik kan. 

Oscar, Nieuwerkerken 

ZO€K6Rg€ 
D Gewezen internationaal, 10 jaar 
lang ereklasse voetbalspeler, 36 jaar 
oud, zoekt werk als trainer of speler
trainer. Belangstellenden kunnen 
kontakt nemen met: Herman Van Den 
Abbeele, Losweg 11, Dendermonde-
Schoonaarde (052/42.35.49). 
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Duimen 
voor 
Lilians 

Eigen taal 
Zaterdagavond zullen een half 

miljard televisiekijkers in de geïn
dustrialiseerde wereld voor de 
buis gekluisterd zitten n.a.v. het 
Eurosongfestival vanop de Hei-
zel. Los van de idiote beslissing 
om uit anti-Vlaamse overwegin
gen voor deze plaats te kiezen, 
dient gezegd dat de zaal waar het 
spektakel zal plaatsvinden prach
tig werd aangekleed. 

Op Liliane St.-Pierre rust de 
zware taak om het er zaterdag 
goed van af te brengen. Wij gaan 
niet zover als de flTS^-journaliste, 
die het zondagavond zelfs voor
stelde als een krachtmeting tus
sen de Vlaamse Liliane St.-Pierre 
en de Waalse Sandra Kim. Waar
bij blijkbaar vergeten wordt dat 
het kind dat vorig jaar Eurosong 
won niet uit Waalse maar uit Ita
liaanse ouders stamt. En dat de 
presentatrice van dit jaar, de ek-
sentrieke Victor Lazlo, al even
min Waals bloed door haar mooie 
lijf voelt stromen... 

Tijdens de perskonferentie 
kreeg Liliane alvast applaus toen 
zij nadrukkelijk stelde dat zij hoe-
danook in haar eigen taal, het 
Nederlands, zou gezongen heb
ben, zelfs indien dit niet door het 
reglement verplicht werd. Wij 
wensen haar alvast heel veel ge
luk toe met haar ritmisch anti-
oorlogsliedje. 

Socialist? 
In een interview met het week

blad Humo strooit Frank van 
Acker zijn ideeën rond over een 
reeks aktuele problemen en over 
De Morgen. Pro memorie herha
len wij dat Frank van Acker behal
ve burgemeester en minister van 
staat, ook ondervoorzitter is van 
de socialistische partij en top-
raadgever van Karel van Miert. 

Van Acker gelooft, aldus dit 
vraaggesprek, sinds jaren niet 
meer in De Morgen omdat er te 
amateuristisch wordt gewerkt en 
omdat er dagelijks artikels ver-

M^ 
schijnen die geen kat leest: „Pa
gina's en pagina's over hetzelfde 
onderwerp. Wie wil, of zelfs wie 
kan dit nog lezen? Ik vind tiet 
ronduit ziekelijk om een Focus 
van vier, vijf pagina's te besteden 
aan onderwerpen waar niemand 
om gevraagd heeft." En verder: 
„Over zes maanden is de toe
stand weer even erg, of erger dan 
tevoren.", voorspelt Van Acker. 
Ook hoofdredakteur Goossens 
krijgt van de grijzende burge
meester de volle laag. 

Net zoals SP-fraktieleider Tob
back, die teveel en te radikaal 
praat over de raketten. Meer nog. 
Frank van Acker noemt zich een 
onverbloemd voorstander van het 
regeren-met-volmachten. Waar
mee hij meteen bewijst dat de SP 
kwijlend staat te geilen om zo 
spoedig mogelijk in de regerings-
boot te stappen. De CVP-strate-
gen hoeven zich dus geen zorgen 

Van Acifer 
spot met 
,De Morgen' 

te maken: na de PVV kan men 
ongehinderd de SP rond de rege
ringstafel plaatsen. Zware voor
waarden en eisen zullen daarbij 
allerminst gesteld worden door 
socialisten. 

Waarop wacht bv. BRT-Aktueel 
om n.a.v. deze toch wel vreemde 
verklaringen een kritische analy
se te maken van wat enerzijds de 
groep rond Tobback verkondigt 
en de weinig socialistisch-klin-
kende uitspraken van Van Acker 
anderzijds? 

NUF5SII?' 
Fraktieleider Hugo Schiltz 

• „Flanders Technology inter
national" is aan zijn derde uit
gave toe. Bent U daar gelukkig 
om? 

,,Gelukkig" is een woord waar
mede men in de politiek voorzich
tig moet omspringen. Daarom ge
bruik ik in dit geval liever het 
woord ,,tevreden". 

Als Vlaams-nationalist vind ik 
het positief dat de Vlamingen erin 
schijnen te slagen een traditie te 
vestigen en dit op een domein dat 
voor onze toekomst erg belangrijk 
is." 

• U maakte, als gemeen
schapsminister, de geboorte 
mee van FT. Wat was de initiële 
bedoeling? 

,,De initiële bedoeling was drie
voudig. 

Ten eerste wilden wij de Vlaam
se nijverheid oriënteren in de rich
ting van technologische vernieu
wing. Statistieken wezen immers 
uit dat wij te weinig dinamisch 
waren in progressieve industriële 
sektoren. 

Ten tweede wilden wij de Vla
mingen tonen wat er zich op het 
gebied van de techniek aan het 

voltrekken was. Ook de jeugd to
nen wat er aan de gang is om zo 
de Vlaamse bevolking, werkge
vers én werknemers psycholo
gisch vertrouwd te maken met het 
feit dat de leef- en werkomstan
digheden er morgen heel anders 
zullen uit zien. 

Ten derde wilden wij aan de 
wereld tonen dat Vlaanderen be
staat en niet alleen als reservaat 
van begijnhoven en schilders." 

• Sommige kritici noemen het 
hele geiseuren een moderne en 
dure Vlaamse kermis en vinden 
het hele opzet een one-man-
show van voorzitter Geens. Uw 
reaktie? 

„Onvermijdelijk heeft iedere 
grote jaarbeurs iets van een ker
mis. Dat is overal zo, en wat dan 
nog. Overigens wordt het hoe lan
ger hoe moeilijker de aandacht 
van de media te winnen zonder 
een vleugje show. 

Voorzitter Geens, die Flanders 
Technology in zijn bevoegdheid 
had treedt daarbij terecht op het 
voorplan. Dat het niet in zijn aard 
ligt gemakkelijk bevoegdheden, 
macht of presentie te delen met 

anderen is een feit. Men mag dit 
betreuren, maar het lijkt mij niet 
doorslaggevend." 

• Is het wei de taak van de 
Vlaamse regering om zo'n 
beurs te organiseren? 

,,Het lijkt mij aangewezen dat 
de Vlaamse Regering zulke initia
tieven neemt. Bij gebrek aan vol
doende eigen macht en middelen 
moet de mentaliteitsbeïnvloeding, 
de identiteitsbevestiging zeker 
verzorgd worden. 

Als de Vlaamse Regering nog 
niet écht regeren kan, dan moet 
zij tenminste de mentaliteit van de 
Vlamingen mede vormen en zo 
de basis leggen voor een sterker 
zelfbewustzijn." 

• Wat heeft de niet-gekompu-
turiseerde Vlaming aan zo'n in
ternationale beurs? Welk 
,,voordeel" kan hij daaruit ha
len? 

,,Meer inzicht in de wereld om 
hem heen. De wetenschap dat 
het „anders" wordt. Het besef dat 
men zich niet mag vastklampen 
aan het verleden en dat de toe
komst een uitdaging is." 

vMENSEN». 
""NIEUl^ 

Afschaffen 
Voorlopig kwam het meest 

spitsvondige voorstel om een op
lossing te vinden voor het Voer
probleem van de franstalige kris-
tendemokraten, de PSC. 

Na afloop van het PSC-partijbe-
stuur kwam voorzitter Deprez met 
een uitgestreken gezicht vertellen 
dat het door de CVP geëiste rege-

Juliaan Wilmots vierde als dirigent zijn zilveren jubileum op het zeer 
geslaagde gouden Vlaams Nationaal Zangfeest, vorige zondag in het 
Antwerpse Sportpaleis. Voor liefst 20.000 aanwezigen hield aftredend 
voorzitter Valeer Portier een striemende toespraak. Lees en kijk op biz. 
5. 

(toto: Geert de Boete) 

ringsinitiatief slechts de indiening 
van een wetsontwerp tot afschaf
fing van de Vlaamse Kamers van 
de Raad van State kan zijn! 
Waardoor de kwestie-Happart 
meteen onbestaand zou worden, 
vermits er op dat ogenblik geen 
uitspraak meer tegen Happart 
zou van kracht zijn. En waardoor 
de bendeleider rustig verder bur-
gemeesterke zou kunnen spelen. 
Je moet het maar bedenken. 

Blijkbaar Is het ridikule van dit 
PSC-voostel niet goed tot de mas
sa doorgedrongen, vermits er in 
dat geval toch een schaterlach 
zou losgebarst zijn. 

Elkeen die zich door de uit
spraak van een rechtbank on-
rechtvaardigd bejegend voelt, 
mag voortaan schaamteloos en 
zonder op hilariteit te worden ont
haald eisen dat de rechtbank, die 
hem sanktioneerde, moet opge
doekt worden. Van originaliteit 
gesproken. 

Studie
opdracht 

Enkele weken geleden publi
ceerden wij de Inhoud van de zg. 
,,studie-opdracht betreffende de 
onderwijs- en vormingsproblema-
tiek in Zuid-Limburg en inzonder
heid in de Voerstreek", die door 
CVP-minister Keichtermans was 
toevertrouwd aan het Voerense 
CVP-raadslid Huub Broers. 

VU-Kamerlid Jan Caudron wou 
wel eens weten welke de resulta
ten zijn van dit onderzoek. 

Keichtermans bevestigt dat er 
inderdaad zo'n kontrakt bestaat 
en dat dit verlengd werd tot 30 
juni 1987. Het precieze bedrag 
wordt niet meegedeeld en over de 
resultaten zegt de CVP-gemeen-
schapsminister: ,,Door zijn 
(Broers') bijdrage is het onder
zoek naar een coördinatie in Lim
burg, — waartoe nu verschillende 
initiatieven zijn genomen —, wat 
het gedifferentieerd educatief 
aanbod betreft vanuit mijn Kabi
net in belangrijke mate bevor
derd. " 

Met deze erbarmelijke volzin 
geeft Keichtermans toe dat de 
opdracht van Broers eigenlijk lou
ter fiktief is en in feite geen enkel 
tastbaar resultaat oplevert. Het 
vermoeden van Jan Caudron dat 
dit ongetwijfeld dik betaald jobke 
van Broers op een ministerieel 
CVP-kabinet noch min noch meer 
als zoethoudertje dient om Broers 
koest te houden, wordt er alleen 
maar door versterkt. 

Goed en slecht 
Zelfs in deze turbulente politie

ke week vielen er enkele goed-
nieuws-feitjes te rapen. 

Zo raakte pas nu bekend dat 
een medisch team er zes maan
den geleden in slaagde een stuk
je maag over te planten op de 
doorkankerde tong van een pa
tiënt 

Verheugend was tevens het 
nieuwsje van Oief Gudjohnsen, 
de vrouw van de door ingekochte 
Anderlecht-voetballer Arnor 
Gudjohnsen. Deze knappe dame 
fungeert deze week als gids en 
begeleidster van de IJslandse Eu-
rosong-ploeg. Tot veler verras
sing spreekt zij, als IJslandse, 
vloeiend Nederlands en bena
drukt zij aan haar gasten dat er in 
België nog wel iets anders dan 
alleen maar Frans wordt gespro
ken. Iets wat het RTBf-ontvangst-
komitee doorgaans niet vertelt... 

Toch noteerde we deze week 
ook slecht nieuws uit het arties-
tenwereldje. 

In het weekeinde ontdekte de 
Franse Openbare Onderstand het 
dode lichaam van de Frans-Ita
liaanse zangeres Dalida, die zich
zelf gedood had door het inne
men van een te grote hoeveelheid 
slaapmiddelen. Mensen die haar 
ooit life (d.i. ,,levend") meemaak
ten, zullen met ons getuigen dat 
zij een fenomeen was: vurig, uit
dagend, charmerend, innemend, 
betoverend. 
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Wi) 
„Voor de doorsnee-Vlaming is 

het zuidelijk landsgedeelte in feite 
„Ijet buitenland" geworden. Veel 
interesse om wat over de taalgens 
gebeurt is er niet meer (...) 

Juist dit tekort aan belangstelling 
en het wat irreële gevoel als er over 
communautaire spanningen wordt 
gesproken, is een rem op de aan
trekkingskracht van de Vlaamse Be
weging en een psychologisch voor
deel voor het instandhouden van 
unitaire politieke betrachtingen in 
een netwerk van ingewikkelde 
structuren waarin weinigen nog 
klaar weten te zien." 

(Kommentator Johan Staes in „Ga
zet van Antwerpen", maandag 4 
mei 1987.) 

Hét verschil... 
Vorige week startte de Zweed

se regering het zevende officiële 
onderzoek tegen de wapen- en 
munitiefabrikant Bofors. Deze 
keer gebeurde dit na berichten 
waarin beweerd werd dat dit be
drijf Indische ambtenaren zou 
hebben omgekocht om een aan
zienlijke vracht wapens op illega
le manier uit het land te krijgen. 

Bofors gaf ondertussen toe dat 
er in het verleden inderdaad nog
al eens een loopje werd genomen 
met de wapenuitvoer-bepalingen; 
in dit verband werden trouwens 
twaalf Borfors-verantwoordelijken 
In staat van beschuldiging ge
steld. Het was — aldus de Zweed
se doeane-recherche in een 
vraaggesprek met dit weekblad 
— ook Bofors die een deel van 
een munitiekontrakt voor Iran 
doorschoof naar het Belgische 
PRB en het Nederlandse Muiden 
Chemie. 

In de Verenigde Staten is on
dertussen het vooronderzoek in 
het schandaal van de wapenleve-
ringen aan Iran afgesloten; dins
dag begon het openbaar parle
mentair onderzoek. ^ 

...in aanpaic 
In België daarentegen is men 

nog steeds niet aan een (voor-
)onderzoek toe! Ondanks de vele 
onthullingen en het uitdrukkelijk 
verzoek van o.m. de VU-partijlei-
ding om tegen PRB een onder
zoek te beginnen, liet de Belgi
sche regering betijen. Ook het 
gerecht ondernam vooralsnog 
geen stappen. En het veelbespro
ken Belgische doeaneverslag is... 
nog steeds niet klaar. 

Op parlementair vlak is dan wel 
het principe van een onderzoek 
(met veel moeite) aanvaard, maar 
daar blijft het voorlopig bij. In de 
Kamer moeten zelfs nog de leden 
van de onderzoekskommissie 
worden aangeduid en in de Se
naat is er, behalve het opgeven 
van de namen van de diverse 
frakties, nog niks gebeurd. 

Dèt is hét verschil in aanpak. 
Tussen België en andere, goed-
funktionerende demokratieën. Er
ger nog, hier word je als geïnte
resseerde journalist die op zijn 
manier poogt opheldering te 
brengen, geïntimideerd om toch 
maar te stoppen met een al te 
stoute artikelenreeks. De kolle
ga's van Le Vif/Express, die het 
ophefmakende Asco-kontrakt pu
bliceerden, kunnen ervan mee
spreken... 

(In dit verband maken wij er 
onze lezers nu reeds op attent dat 
de BRT-Panorma-uitzending van 
volgende week donderdag 14 mei 
voor een groot stuk gewijd zal zijn 
aan de Belgische wapenhandel.) 

Een foto die „hét verschil" illustreert: de „caucus-zaal" te Washington waarin de openbare zittingen van de 
parlementaire onderzoekskommissies m.b.t. de Amerikaanse wapenleveringen aan Iran zullen doorgaan. 
In ons land is er nog niet eens een begin van vooronderzoek naar het Belgisch Wapengate gebeurd. De 
bewijzen van de Belgische konnektie blijven zich ondertussen opstapelen! 

i\/ianta-drama 
Dinsdag werd het Wase teks

tiel-bedrijf ti^anta onherroepelijk 
failliet verklaard. Met als biezon-
der triest resultaat het veriies van 
600 arbeidsplaatsen. 

Iedereen kent ongetwijfeld de 
zeer goede Manta-produkten in 
de vorm van de donzig-zachte 
Solemio-dekens. Tot ver in het 
buitenland genieten deze kwali
teitsfabrikaten een grote faam. 
Daaraan dreigt nu een einde te 
komen. 

Oorzaken zijn een samenloop 
van omstandigheden: gebrekkig 
management, zware internationa
le konkurrentie en het dichtdraai
en van de kredietkraan door de 
Generale Bankmaatschappij (de 
Société, weet ye wel...). Ook de 

Valeer Portier 
H ET ANZ, dat zopas het 

vijftigste zangfeest or
ganiseerde, zal volgend 

jaar zijn veertigste verjaardag 
vieren. Het verschil tussen vijf
tig en veertig zit hem in het feit, 
dat het ANZ sinds 1948 de voor
oorlogse traditie van het VNZ 
verder zet. Het VNZ ging ten 
onder In de golven van de re
pressie. Zijn opvolger, het ANZ, 
werd In volle repressieperiode 
geboren. Na de bevrijding vloog 
de jonge Antwerpse advokaat 
Herman Wagemans, nochtans 
politiek inaktief tijdens de oor
log, voor enkele weken achter 
de tralies. Hij verliet weldra de 
gevangenis met een blanco 
strafregister en veel herinnerin
gen. Zo ondermeer de herinne
ring aan cel 176c van de Begij
nenstraat, die hij deelde met 
Willem de Meyer. In de 176c 
werden plannen gesmeed om 
zo vlug mogelijk te herbeginnen 
met zangfeesten: een blijk van 
onverwoestbaar Vlaams-natio
naal optimisme middenin de be
loken tijd. 

In 1948 was het zo ver: het 
ANZ werd opgericht onder het 
voorzitterschap van Herman 
Wagemans. Toen Wagemans 
de aktieve politiek introk om de 
eerste na-oorlogse Vlaams-na-
tionale volksvertegenwoordi

ger te worden, nam hij ontslag 
als ANZ-voorzitter. Hij werd be
gin 1953 opgevolgd door Valeer 
Portier. Thans Is Portier op zijn 
beurt aan vervanging toe. Ver
leden zondag hield hij zijn laat
ste Sportpaleisrede als ANZ-
voorzitter. 

Van geboorte is Valeer Por
tier een West-Vlaming, uit Gis
tel. Hij studeerde rechten aan 
de Gentse universiteit en was 
aan de vooravond van de twee
de wereldoorlog ingescltreven 
bij de balie van Brugge. Als 
Vlaams-nationalist, die het een 
plicht achtte zijn mensen niet in 
de steek te laten en hen te 
dienen als schepen van Oosten
de, werd hij door de repressie 
niet gespaard. Zoals zovelen in 
die dagen trok hij naar Antwer
pen. Hij kwam er in dienst van 
het Vlaams Ekonomisch Ver

bond, waar hij beheerder-sekre-
taris van de Raad van Beheer 
werd. De VEV-achtergrond ver
leende hem het gezag dat hij 
aanwendde om, buiten en bo
ven de partijpolitiek, zijn 
Vlaams-nationale overtuiging 
uit te dragen. Jarenlang was hij 
zowat de vaste Vlaams-nationa
le woordvoerder in de drie- of 
viermansdebatten die destijds, 
gestimuleerd door de jonge 
Vlaamse Volksbeweging, in 
zwang waren. 

Zijn toespraken op het Zang
feest waren al eens wat lang. 
Soms vielen ze niet in de smaak 
van de een of andere Vlaamse 
clan. Zo kreeg hij nogal wat 
tegenwind toen hij, In volle Eg-
montperiode, opriep tot 
Vlaams-nationale eensgezind
heid. Terugkijkend op de perio
de van zijn voorzitterschap is 
Valeer Portier echter de man 
geweest van een moedige 
Vlaams-nationale rechtlijnig
heid. 

Portier is een waardig verte
genwoordiger van een grote 
traditie. De traditie — om het in 
muzikale termen te zeggen, 
zoals dat past bij een ANZ-voor
zitter — van de Westvlaamse 
snaar op het Antwerps klank
bord, aan het oor van Vlaande
ren. 

nationale regering bleef doof voor 
de smeekbedes van het bedrijf. 
Zelfs op een ultieme teleks aan 
het adres van premier Martens 
werd niet beantwoord. De Vlaam
se regering van Geens bleef 
eveneens machteloos toekijken. 

Deze sluiting heeft tot gevolg 
dat er nog eens honderden men
sen uit het Waasland de reeds 
lange rijen van werkzoekenden 
moeten gaan vervoegen, waar
door de situatie in deze streek 
steeds dramatischer wordt. 

Rest nog de hoop dat er spoe
dig een overnemer gevonden 
wordt, die bereid is het behoud 
van de werkgelegenheid te verze
keren en de produktie verder te 
zetten. 

Duiicboot 
Nu de ramp met de Herald of 

Free Enterprise stilaan uit de ak-
tualiteit verdwijnt, wordt Zeebrug-
ge door nieuwe kopzorgen geteis
terd. Van 1 t.e.m. 5 mei lag im
mers de ,,SSN Phoenix" binnen-
gaats. 

De SSN Phoenix is een 109 
meter lange Amerikaanse duik
boot, die wordt aangedreven door 
kernenergie en die vermoedelijk 
nukleaire wapens aan boord 
heeft. Vermoedelijk, omdat 
schijnbaar niemand daaromtrent 
uitsluitsel kan of wil geven. Noch 
de Belgische regering, noch de 
SP-burgemeester van Brugge 
(wat geen verbazing wekt na 
diens recente uitspraken in een 
Vlaams weekblad...) 

Tegen het „bezoek" van deze 
nukleaire atoomduikboot werd za
terdag vreedzaam getrianifes-
teerd door een vijftigtal personen. 
Ook de Volksunie was daarbij met 
zo'n vijftien bestuursleden verte
genwoordigd; onder hen arr. 
voorzitter Luk Grootaerdt, sena
tor-schepen Guldo Van In, sche
pen Eric Vandenbussche en 
raadslid Pol Van Den Driessche. 

Op initiatief van de VU-Brugge 
zullen de overige politieke frakties 
tijdens de eerstvolgende ge
meenteraadszitting trouwens uit
genodigd worden om het instellen 
van een rechtsgeding tegen de 
Belgische regering te steunen. 
Vermits Brugge door de gemeen
teraad tot een kernwapenvrije 
stad werd uitgeroepen en de re
gering zich, ondanks herhaaldelij
ke verzoeken, niet stoort aan 
deze gemeentelijke bepaling, rest 
slechts de mogelijkheid van de 
juridische procedure. 

Ook uit de VU bezwaren tegen 
het feit dat deze militaire onder
zeeër aan een handelsdok lag. 
Wat uit het oogpunt van de veilig
heid erg betwistbaar is. Of moet 
er eerst weer iets verschrikkelijks 
gebeuren, alvorens men maatre
gelen treft? 

Argus 
We hebben het niet zo begre

pen op het dinsdagse tv-program-
ma „Argus". De uitzending van 
deze week bevestigde onze arg
waan. 

Eén van de ingrediënten van 
dinsdag was een babbel rond het 
tema ,,zwijgplicht of spreekrecht 
van de ambtenaren". Ongetwij
feld een interessant onderwerp in 
het licht van recente incidenten 
tussen de gerechtelijke overheid 
enerzijds en moedige tipgevers 
en gewilde perslekken ander
zijds. Als praatgrage jongen had 
men Agalev-Europariementslid 
Paul Staes uitgenodigd, die zich 
voor de gelegenheid in schaaps
vacht en groen hemd getooid 
had. 

Wij gunnen Agaiev heus een 
beurt op het kastje en willen niet 
pietepeuterig gaan doen over wie 
nu wel en wie niet dient geïnter
viewd te worden. Maar uitgere
kend rond dit tema heeft de Volks
unie als eerste recht van spreken. 

Jaaren geleden reeds diende 
de VU-er Vlo Anciaux, toen nog 
partijvoorzitter, een reeks wets
voorstellen in om de zwijgplicht 
van ambtenaren te wijzigen in 
spreekrecht. De VU stond telkens 
op de bres toen dit tema aan de 
orde kwam in het pariement en 
nam steeds de verdediging op 
van journalisten die moeilijkhe
den kregen tengevolge van op
zienbarende onthullingen. De ar
tikels in dit weekblad over het 
Belgische Wapengate zijn daar 
trouwens een blijvend bewijs van. 

Maar er is meer. Weken gele
den kreeg de VU-perschef een 
telefoontje van de Argus-samen
stellers met het dringend verzoek 
alle dokumentatie daaromtrent te 
bezorgen. Wat dan ook prompt 
gebeurde. Zonder resultaat blijk
baar... 

Ook de idiote opmerking van de 
steeds vermoeider kijkende Jes
sie de Caluwé over het Wilhel
mus op de Bedevaartsweide, was 
ergeriijk. Alleen de knappe replie
ken van stervoetballer Pier Jans
sen inzake de KS-problematiek 
weerhielden ons ervan de ogen te 
sluiten voor deze Argus-uitzen
ding. 
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ANZ-voorzitter Valeer Portier: 

„Niet blijven zeuren over verleden" 
Voor ANZ-voorzitter Valeer Portier was liet zondag 

ongetwijfeld een heel biezondere dag: afgezien van 
het feit dat het de vijftigste editie betrof, was dit 
tevens zijn laatste Vlaams-nationaal Zangfeest als 
voorzitter. Na een mandaat van 35 jaar. 

Wat hem niet belette om gevat te reflekteren op de 
aktualiteit en geregeld vlijmscherp uit te halen. 

vu-voorzitter Jaak Gabriels l<rijgt het lijvige en keurig uUgegovon 
programma-boek. 

Jef Eibers, Paul en Herwig Vagant, Miei Cools en Heanan 
oogstten veel sukses met hun kleinkunstsuite. 

VALEER PORTIER begon 
zijn redevoering met hulde 
te brengen aan de vele 

deelnemers en medewwerkers, 
want zonder hen zouden deze 
jaarlijkse bijeenkomsten geen be
tekenis hebben. 

Daarna bleef hij stilstaan bij het 
motto van dit jubilieum-zangfeest 
„Volk wordt staat". „Dit motto", 
aldus de voorzitter, „behelstgeen 
wens, geen oproep; het behelst 
veel meer. Namelijk de vaststel
ling dat ons Volk onontkoombaar 
staat aan het worden is." Daarom 
moeten de Vlamingen hun kom-
pleksen afleggen en — zonder 
het onrecht uit het verleden te 
vergeten — ophouden met zeu
ren. ,,Want het beste middel om 
onze jeugd in onze snel evolue
rende maatschappij voor de 
Vlaamse Beweging te verliezen, 
is het blijven roffelen op onze 
vroegere grieventrommel." 

Terecht stelde Portier dat de 
jongeren lak hebben aan een slo
gan-Vlaamse Beweging, vermits 
zij een gedurfd en realistisch 
Vlaanderen met een totaal zelfbe
schikkingsrecht voor de Vlamin
gen wensen. 

Eerste minister 
Jean Gol 

De ANZ-voorzitter stelde dat 
men de Vlamingen niet langer als 
een politiek onmondig volk mag 
behandelen. Sterke uitspraken 
van sommige politici die steeds 
maar vertellen dat zij stukken zul
len maken als aan dit of dat on
recht voor de Vlamingen geen 
einde wordt gemaakt, kunnen ons 
niet langer als geloofwaardig aan
gesmeerd worden. 

En dan: „De politiek op zijn 
Vandenbrandes en konsoorten 
van ,,houd me tegen of ik doe een 
ongeluk", wordt door de Vlamin
gen op een schaterlach ont
haald. " 

Bovendien, herinnerde Portier, 
kan de Vlaamse meerderheid 
haar demokratische rechten nu 
niet waarmaken door allerlei inge
bouwde handigheidjes. Met als 
gevolg dat de Belgische unitaire 
staat in zijn eigen kontradikties is 
vastgelopen: het muffe konserva-
tisme en de onduidelijk politiek 
hebben tot doel te blijven teren op 
een bestaande Waalse machts
positie. ,,ln dit land is niet Wilfried 
Martens de eerste minister, maar 
wel Jean Gol!" 

De Iconing 
Bekommerd om de toekomst 

van onze ontvoogdingsbeweging, 
riep Valeer Portier op recht
streeks naar de werkende en 
werkloze Vlamingen te gaan en 
hen, met de cijfers in de hand, te 
bewijzen dat de Franstaligen — 
dankzij ons geld — enorme finan
ciële privilegies genieten. ,,En 
een voorrecht is de grootste ne

gatie van het recht", zei hij bijna 
filosoferend. 

Hoogst noodzakelijke voor
waarde daarbij is echter dat het 
uit moet zijn met in eigen rangen 
allerlei rankuneste koesteren, de
zelfde kleingeestigheden op te 
halen en dezelfde tegenstellingen 
te kultiveren. 

Ook het amnestie-vraagstuk 
ontsnapte niet aan de aandacht 

Aftredend voorzitter Portier: „Tel
kens als er in onze staatsstruk-
tuur zelfs maar een broze over
eenkomst betreffende een essen
tieel Vlaams probleem onder de 
Vlaamse politieke partijen tot 
stand komt, wordt er steeds wel 
een of andere „denkpiste" gelan
ceerd om de verwezenlijking van 
dit akkoord onmogelijk te ma
ken. " 

HET werd een btezonder 
su|{$e8volfe uitgave; 
het inrichtend ANZ»ko-

mlte© mag d« kurken laten 
knalfw voor deze prestatie. 
Ma afloop van het Volksunie-
partijbestuur stuurde voorzit
ter Jaak Gatof|#la trouwens 

^ een telegram met gelukwen-
, sen aan het ANZ en aan zijn 
, scf̂ eidend voorzitter. 

Spetterend 
festijn! 

Dit jaar zorgden metershoge 
videoschermen voor een \t\-
tens kontakt met het publiek in 
alle hoeken van höt ,Sportpa'' 

van de voorzitter. In dit verband 
deed hij beroep op de koning, die 
het in zijn toespraken altijd heeft 
over verzoening en wederzijds 
begrip: „Mooie geformuleerde 
volzinnen dienaangaande kun
nen slechts opium zijn voor de 
bevolking; alleen een oproep tot 
amnestie door onze hoogste ge
zagsdragers kan vrede en verzoe
ning brengen." 

Wapenleveringen 

Valeer Portier was evenmin 
mals voor de politieke partijen die 
steeds maar over inleveren spre
ken, alhoewel het uitgerekend 
diezelfde partijen waren die de 
honderden miljarden over de balk 
hebben gegooid. ,,Aldus hebben 
zij, met een grenzeloze arrogan
tie, de Vlaamse gemeenschap 
verloochend omwille van de lieve 
macht en het Belgische unitaire 
belang." 

Een opgemerkte aanwezige was 
Cas Goossens, de nieuwe admi
nistrateur-generaal van de BRT. 
Hij werd herinnerd aan de 
100.000 handtekeningen voor 
meer Vlaamse muziek via de 
openbare omroep. 

De vaudeville inzake de onaan
tastbaarheid van ons grondge
bied, de komedie over de zo 

ren brachten. Van ds twee 
jachtgeweren voor jran m Tin-
demans dte van sö de andere 
wapenttiigen nichts hat ge-
wüsst, tot Happart en zjjn 
Voers kabaret Maar ook over 
een Vlaams heir dat pat staat 
In het laten transfereren van 
zijn eigen geiden... Liederen 
van observatie en zelfspot. 

BIJ de talrijke artiesten mo
gen we zeker ntet het zingend 
publtek vergeten. De samen
zang was volmaakt Hulde 
werd ook gebracht aan de 
voorgangers en aan het voor
bije jaar overleden vrienden 
Vjtat Peeters en Leo Van Ees-
ser Toen hun vertrouwd beeld 
op het videoscherm verscheen 
was er een moment van tnge-
togendheid En naar het einde 
toe kwam dan de apoteose, 
een beeld van muziekkapel
len, vendeliers, beiaardklan-
ken, herauten.., verbonden 
door het Gebed voor het Va
derland. Waarna in een snelle 
overgang de nationale liede
ren weerklonken. 

noodzakelijke rekonveisie van 
Limburg, het niet kunnen fedeiai-
zeren van het ondenw^s. de bena
deling van de Vlaamse unieCs, 
,,het kinderachtige gedoe in ver
band met onze wapenÊoworingen 
— twee jachtgeweren—aan Iran. 
en wat nog meer maken ons niet 
alleen in het tmnenlartd, maar 
ook in het tMiiienland. hopeloos 
belachelijk.", somde Portier op. 

Bloemen 
Tot slot verMaarde Portier dal 

een land, dat zeNs zpi elemenlai-
re binnenlandse probiemeii niet 
aankan, op zqn minst zo nederig 
zou moeten zijn om niet als voor
zitter van de EG de Europese 
problemen te wilen oplossen. 

De veel te talrijke ministers in 
ons land regeren overigens niet 
met hun nochtans lang gevormde 
en bekwame admiiiistiaties. maar 
met hun zo peperdure poitieke 
kabinetten, zo zei hy. Waardoor 
het geen verwondering kan wek
ken dat alles zo verpolitiekt en 
dus verknoeid wordt „Om deze 
en nog veel andere redenen was 
het dringend nodig dat ons Volk 
staat werd!" 

Toen de geestdriftig toege
juichte, 73-jarige Valeer Portier 
over het immense Sportpaleis
plein naar zijn zitplaats schreed, 
werd hij overste^ door tientallen 
kinderen die hem btoemen aan
boden. 

Méér dan verdiend, ais je 't ons 
vraagt! 

20.000 nationalisten op gouden Zangfeest 

Ons volk wordt staat 
f(mds van eert half mr vöèr emvang zat het 

Amwmp$e Sportpaleis preppen$vot met Sd.OOö 
kuittiurmimmde nathnalisten. Met het tied afs 
vlijmscherp wapen betaigcfen zij hun liefde en 
trouw aan Vfaanderen, 

nalisten op goud 

lik wordl 
uur vöèr aanvang zat het 
proppensvof met 2G.Ö0Q 
mitsten. Met het lied als 
ulgüen zij hun liefde en 

leis; met het poditim. Een nieu
wigheid dïe ook toeliet van 
Over de ganse wereld Vlamin
gen te laten getuigen dal zij 
ginder ver ook nog zingen! 
Getuigenissen over de band 
van het Vlaamse lied 

Het was een zangfeest met 
een gedoseerd gebruik van 
bekende Ingrediënten zoals 
vendelzwaaien, slank ballet en 
perfekte solo's van tatnjke 
Vlaamse artiesten De aller
jongsten brachten een werve
lende spontane poppenstoet 
met dansende kinderen 

Het entoesiasme steeg ten 
top toen de kleinkunstenaars 
Jef Eibers, Miei Coois, Her
man Êlegast, Paul en Herwlg 
Vagant hun spitse hekeiede* 
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Fraktievoorzitter H. Schiltz over KS: 

„Een menselijke 
en sociale nederlaag" 

Alle ogen zijn vandaag gericht op de Kamer. Het 
aparte Happart-verhaal krijgt er een hoofdstuk bij. Of 
het meteen ook het laatste wordt, is zeer de vraag. 

Ondertussen heeft de Vlaamse Raad, als eerste na 
het Paasreces, reeds een zitting achter de rug. Al 
klinkt het woordje „zitting" hier op z'n minst eufemis
tisch. 

E wijze waarop Vlaande-
rens' eerste minister fral<-
tievoorzitter Schiltz van 

antwoord diende, was je reinste 
platvloerse cafépraat. Getuigend 
van een arrogant fanatisme dat 
een eerste minister onwaardig is. 
Getuigend vooral van onvermo
gen en machteloosheid. Die dan 
maar werden verborgen achter 
een zware uitval naar de sociale 
bewogenheid van de VU, de eni
ge partij die een reddende hand 
uitstak naar de duizenden mijn
werkers. 

Want dat was het thema van 
Schiltz' interpellatie: het lot van 
de 10.000 mijnwerkers die voor 
een vergulde werkloosheid op
teerden en van de nu erg zwaar 
geteisterde Limburgse provincie. 
Een en ander is zijns inziens „de 
illustratie van het faljiet van een 
politiek die men gedurende 30 é 
40 jaar ten aanzien van het Lim
burgse mijnprobleem voerde". 

Mispunt 

Voor Gheyselinck, Geens en 
konsoorten is de keuze van de 
mijnwerkers te prijzen. Een over
winning! 

Voor Schiltz is het een mense
lijke en een sociale nederlaag. 
Want hoe luidde de keuze voor de 
mijnwerkers anders dan: stap op 
of de onzekerheid! Verbijsterend 
in dit opzicht noemde de fraktie
voorzitter de houding van de sin-
dikaten. Deze braken een staking 
die nu eens niet was gehouden 
voor loonsverhoging of andere 
voordelen, maar wel voor werkze
kerheid naar de toekomst toe. 
,,Men mag dus wel met de zegen 
van het sindikaat staken als men 
bevoorrechte werknemer in een 
elektriciteitstrust is, waar werkze

kerheid heerst en de hoogste lo
nen uitgekeerd worden. Maar 
men mag niet staken om te vra
gen wat Limburg en zijn bevolking 
te wachten staan." 

Een duidelijk in de hoek ge
drongen Geens wist, na heel wat 
tumult, slechts kleintjes uit te ha

len: „De VU beschouwt deze 
10.000 mensen blijkbaar als een 
hoop vee dat zelf geen oordeel 
heeft." En nog: „Het is niet mijn 
schuld dat de VU de mijnwerkers 
kasseien in plaats van brood 
heeft gebracht." 

Ziedaar het orgelpunt — zeg 
maar: mispunt — na de funda
mentele aanbreng van Schiltz 
over bevoegdheden, middelen en 
instrumenten voor de opvang van 
de getroffen werknemers en de 
rekonversie van Limburg. 

Erg geniaal 
Want hoe dan ook, waar de 

verantwoordelijkheid voor de slui
tingen en ontslagen ook ligt, de 
gevolgen ervan zijn voor de 

Vlaamse regering. Vooral dan het 
opzetten van een zinnige rekon-
versiepolitiek. 

Nu zou men gelukkig kunnen 
zijn, dat eindelijk wordt erkend 
dat dit inderdaad de opdracht van 
de Vlaamse regering is. Maar de 
grootmoedigheid en de voorbe-
houdloosheid waarmede de cen
trale regering dit plots toegeeft, 
lijken eerder op een machiavellis
tisch spelletje. Heeft de Vlaamse 
regering wel de bevoegdheden, 
middelen en instrumenten? 

Rekonversie is immers heel wat 
meer dan een Sinterklaasbeleid 
met premies en subsidies. Het 
omvat ook ingrepen op het vlak 
van onderwijs, infrastruktuur, 
overheidsbestellingen, decentra
lisatie enz. En dan klinkt de 

[ et alle gebreken die uw 
partijgenoot W. Mar
tens heeft '•"- er* d«t 

zijn er heel wat ~ heeft h\\ zich 
nooit veroorloofd wat U heeft 
gedaan: zorrmar één bepaal
de groep mensen uitschelden. 
0at siert u niet." 

Zo opende een op dreef zi|n-
de Coveliers ztjn interpellatie 
tot voorzitter Geens. Een 
scherpe veroordeling van de 
laksfteid van zijn regering in 
de zaak H, Snedig en droog 
cynisch. Een stijt die onze frak
tievoorzitter van de Kamer als 
geen ander Onder de (<nte 
heeft 

Zwaar tilde htj aan de triomf-
kreet van Geens, dal h»j — 
joepie — de VU-kandidaat 
Duïjssens onmogeiijk kon 
voordragen ais Voerens bur
gemeester De man zou met 
voldoen aan de normen van 
goed bestuur. Coveliers-
,,Waarom vindt u het nodig 
iets dergelijks te zeggen over 
iemand die weliswaar niet tot 
uw partij t)ehooort, wat blijk
baar verderfelijk is, maar die in 
ieder geval een rechtgeaard 
man is. Wat niet van zeer ve-

iea^^^^^.denkgenoten '^^. 
w o ^ ^ ^ p è e g c ü " . En ver'ie' 
. .Telern w a n n ê % ^ ^ ^ öit 
landdetoepassl^ 

Dan is u een gati 
een show op 
„...Men moet zich trouwens 

H Coveliers in de clinch mei 
voorzitter G. Geens: „Wat 
doet uw regering de ganse 
dag'>" 

afvragen wat uW ^^«mse re
gering d9 gans9 dag <K>et." 

, Misschien durft y ««ilS 
doen in Voeren, rrtaSf zeg tMrt 
dan en hang met zoals daar
even de töogtianger uit en^ö^ ; 
ledig niet eer\ ^^ '̂̂ 'ii^si-A-i'ï***-*-' 
om uw onmj 
gen." 

't Was al de > 'iuio vcm ••<. 
Volksunie, repli" -̂ rde Geens 
Die voert de s||0W9 op Waar-
na een op de^ f̂nart spelende 
Covelters:,^^|tóakteer dus dal 
volgens u^pfoepaasing vra
gen >|m;|^Kdekreet Q9\\^-
staat ~ii»:~^^|how Ik zal dat 
naar afie profs-.soren in het 
grondwettelijk rti.ni opzenden 
en zeggen dat z ĵ̂ oaar m .hun 
kolleges reköftihg^ iftOötsn 
mee houden." Besluit' 
,, .Mijnheer Geens, u hebt ge
zegd wi| kunnen Duijssens 
niel benoemen omwille van 
het goed bestuur. Maar in feite 
bedoelde u • omwille van zijn 
partijkaart die niet dezelfde 
kleur heeft als de uwe. Welnu, 
dan had u maar een andere 
kandidaat moeten zoeken U 
laat Voeren verder terrorise
ren " 

H. Schit h feite hebben de 
Limburgse stakers getracht Gas
ton Geens meer geld, meer mid
delen en meer macht te bezorgen 
dan hij nu heeft. Men heeft hen in 
de steek gelaten..." 

vraagstelling terecht, of de cen
trale regering reèle macht zal de
legeren voor de Limburgse rekon
versie. De bevestiging hiervan 
door Geens kon alleszins het 
sceptiscisme van Schiltz niet mil
deren. 

Op het vlak van de middelen is 
het duidelijk dat deze van de 
Vlaamse regering kompleet on
voldoende zijn. Temeer daar de 
suksessierechten in lengte van 
jaren verpand zijn om de operatie 
Gheyselinck te financieren. Over 
wat de centrale regering bij
draagt, bleef Geens het antwoord 
schuldig. „ We zijn dus zo geniaal 
geweest eerst Cockerill-Sambre 
langs de centrale kas te laten 
regelen, en dan te zeggen dat 
voortaan alles gefederaliseerd 
is." 

Tot slot pleitte het VU-raads-
lid voor een bundeling van alle 
instrumenten — investen, maat
schappij voor diversifikatie, Lima-
ree — in één centrale, geleid door 
vakbekwame mensen en waarin 
alle middelen samenkomen. 

Een debat over dit alles, over 
wat de toekomst Limburg en de 
mijnwerkers zal brengen, kwam 
er dus niet. Zodat de betrokke
nen na het debacle van de mljn-
polltlek nog steeds niet de 
waarborg hebben, dat solidair 
zal worden gewerkt om van hun 
provincie iets nieuw te maken. 

(I-a.) 
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Internationale Vakbeurs voor Nieuwe Technologieën. 

flanders technology 
international 

VOOR de derde keer 
wordt Flanders Techno
logy International (FTI), 

de Internationale Vakbeurs 
voor Nieuwe Technologieën 
georganizeerd. 

De beurs is opgebouwd 
rond de drie basistechnolo
gieën van de zogenaamde 
Derde Industriële Revolutie 
(DIRV): mikro-elektronica, bio
technologie en nieuwe mate
rialen. 

Dit jaar loopt FTI van maan
dag 11 mei tot en met zondag 
19 mei a.s. en voor het eerst in 
Flanders Expo, het nieuwe 
beurskompleks te Gent, meer 
bepaald te St.-Denijs-Wes-
trem. Daar werd op het voor
malige vliegveld een gigan
tisch beursgebouw opgericht 
bestaande uit één hoofdhall 
en zes zijhallen samen 48.000 
m2. Parkings bieden plaats 
aan 7000 wagens, er is ook 
een heli-haven. 

De openingsdagen en uren 
van FTI moeten wel in het oog 
worden gehouden. Van 11 tot 
14 mei is de beurs slechts 
toegankelijk voor zakenlui (in
kom 750 fr.). Van 15 tot en met 
17 mei is janenalleman toege
laten (inkom 250 fr., groepen 
en studenten 100 fr.). De 
beurs is open van 9 u. 30 tot 
18 u. 

NET zoals in het verleden 
wil ons weekblad ruime 
aandacht besteden 

aan deze belangrijke gebeur
tenis. De bedoeling is het 
beursgebeuren positief maar 
kritisch te benaderen, In een 

aantal bijdragen zal gepoogd 
worden de DIRV-aktie op haar 
juiste waarde te beoordelen. 

Daartoe werden o.m. vol
gende onderwerpen samen
gebracht. 

• In een vraaggesprek met de 
redaktie verklaart Hugo 
Schiltz (die mee aan de wieg 
stond van FTI) tevreden te zijn 
met de derde uitgave van de 
technologiebeurs. 

"Het hele opzet, zegt 
Schiltz, helpt mee de basis 
leggen voor een sterker zelf
bewustzijn van de Vlaamse 
gemeenschap". 
(biz. 3) 

• Hoe de overheid (Europa, 
België en Vlaanderen) de 
technologische vernieuwing in 
Vlaanderen bejegent leest u in 
een stand van zaken. (Hans 
Bracquené op biz. 8 en 9) 

• De leraren Engels all over 
the world kwamen onlangs in 
Vlaanderen samen. Op hun 
agenda stond o.m. het belang 
van de computer in het taalon
derwijs. Een kennismaking, 
(biz. 10) 

• "Er is geen keuze!", zo stelt 
André Geens in zijn FTI-bijdra-
ge. Wil onze industrie zich 
internationaal kompetitief 
handhaven dan moet zij niet 
alleen oog hebben voor de 
nieuwe technologieën maar 
moet zij ook het traditionele 
produktieapparaat aanpas
sen, (biz. 12) 

• Nu de personal computer tot 
in de huiskamer aanwezig is 
en een eigen taal opdringt 
vraagt Willy De Saeyere zich 
af of er een nieuwe taalstrijd 
op komst is. (biz 13) 

• Is de DIRV-aktie wel positief 
voor de Vlaamse autonomie? 
Op deze vraag probeert RUG-
prof Herman Pauwels een ant
woord te geven (biz. 16) 

• Naar de FTI-beurs in Gent 
kun je heen en terug hef-
schroeven met een Vlaamse 
helikoptermaatschappij. Is 
zo'n bedrijf bij ons leefbaar? 
Een vraaggesprek, (biz. 17) 

• Bovendien kunt u tal van 
berichten in de rand van de 
beurs vinden, kijkt u mee met 
de kritische pen van kartoenist 
Gejo en leest u in Huisvlijt over 
handen, (biz. 15) 

I ii 
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Een stand van zaken 

De overheid en 
de technologie in Vlaanderen 

Nu de derde uitgave van Flanders Technology zijn 
deuren opent is het gepast eens een stand van zaken 
op te maken van de technologische vernieuwing in 
Vlaanderen. 

Daarbij moet gezegd worden dat er feitelijk drie 
niveaus zijn die hier hun woord meespreken: het 
Europese, het Belgische en het Vlaamse. 

_ 

Nu de derde uitgave var 
deuren opent is het gepast 
op te maken van de techi 
Vlaanderen. 

Daarbij moet gezegd w 
niveaus zijn die hier hun 
Europese, het Belgische t 

• • • I L L E N wij eeni volledig 
^ ^ W overzicht van de situatie 
" " maken dan moeten wij 

deze drie niveaus bekijken. Laten 
wij daarbij eens het beleid van de 
Europese Gemeenschappen on
der de loupe nemen. 

Het Avondland 
Europa wordt vaak afgeschil

derd als het Avondland, wat op 
zich natuurlijk een heel romanti
sche omschrijving is. IVIaar daar 
voegt men dan wel de konnotatie 
van achterblijvers op de jongere 
mogendheden, — de Verenigde 
Staten en Japan in deze kontekst 
— aan toe. En er zijn cijfers ge
noeg om dit te bevestigen. Het 
aantal onderzoekers ligt relatief 

(\ 1 ^ 

^ h^.^^ 

lager, de uitgaven voor onder
zoek liggen lager, het aantal uit
vindingen ligt Tager enz. Nu kan 
men deze cijfers natuurlijk gaan 
interpreteren en terecht, stellen 
dat Europa op bepaade domei
nen zelfs voorop ligt. Het blijft 
niettemin een feit dat globaal ge
nomen Europa technologisch 
achterop lag en nog wel ligt. 

De redenen daarvoor zijn veel
vuldig maar een bespreken daar
van zou ons te ver leiden. Belang
rijk is dat de Kommissie van de 
Europese Gemeenschap dit heeft 
ingezien en heeft ingegrepen. 

Kort kunnen wij een aantal pro-
jekten opnoemen: 

- er is getracht een aantal sa
menwerkingsverbanden tussen 

verschillende onderzoekslabora
toria op te zetten en er werden 
ook een aantal grensoverschrij-
ende onderzoekscentra opgezet 

- er werden onderzoekskontrak-
ten afgesloten op het domein van 
energie, grondstoffenbeheer, 
nieuwe technologische ontwikke
lingen 

- de belangrijkste manier van 
samenwerking was het opzetten 
van de bekende programma's als 
ESPRIT, RACE en BRITE. Daar 
deze laatste programma's niet al
leen de meeste bekende, maar 
ook de belangrijkste zijn wil ik er 
wat dieper op ingaan. 

Europees denken 
ontbreekt 

Alle drie zijn lettenwoorden en 
beslaan een bepaald onderzoeks
domein. In ESPRIT wordt onder
zoek in het domein van de infor
matietechnologie gedaan dat pre-
kompetitief is, RACE is het tele-
kommunikatieprogramma. Terwijl 
BRITE meer specifiek gericht is 
op de toepassingen van nieuwe 
materialen en produktieproces-
sen. 

Hans Bracquené: ,,lmec zal de 
verwachtingen inlossen." 

In alle programma's is de steun 
van de E een financiële tegemoet
koming, in principe 50%, van de 
onderzoekskosten van de aan de 
verschillende projekten deelne
mende partijen. 

De ervaring met deze vorm van 
ondersteuning mag globaal posi
tief genoemd worden. Negatieve 

punten zijn echter de relatief hoge 
administratieve belasting voor de 
deelnemers en het feit dat een 
vermijden van dubbel werk moei
lijk is. Maar belangrijker, zeker op 
langere termijn, is het probleem 
dat een echt Europees denken 
toch nog ontbreekt. 

Dit is het geval tussen de bedrij
ven onderling, die vanzelfspre
kend niet gewoon zijn met elkaar 
samen te werken na jaren mekaar 
te hebben bekonkurreerd. Maar 
dit geldt nog meer tussen de ver
schillende landen. 

Een laatste punt bij de Europe
se inspanningen inzake innovatie 
betreft de rol van Vlaanderen in 
dit alles. Deze is eigenlijk vrij 
beperkt. Daarbij is het belangrijk 
te weten dat de grote Europese 
elektronika-reuzen zeer zwaar 
wegen op het Europese beleid 
terzake. Nu is het algemeen ge
weten dat wij geen eigen grote 
bedrijven hebben. Hoewel ik over 
geen eksakte cijfers beschik, 
schijnt het toch wel zo te zijn dat 
Vlaamse bedrijven relatief niet zo 
sterk bij het Europees gebeuren 
betrokken zijn. 

Op Flanders Technology International 
toont de Kredietbank, Vlaanderens grootste bank, 
eens te meer dat ze jong is en dynamisch Dat ze 
een bijzondere aandacht heeft 
voor jonge mensen, vernieu
wende ideeën, en nieuwe, jonge 
technologieën. 

Zo kan u op ons stand
gedeelte dat gewijd is aan Jeugd 
en Technologie kennismaken 
met 18 technologische uitvin
dingen van jongeren tussen de 
14 en de 25 jaar. Deze inge
nieuze projecten werden ge
realiseerd in het kader van de 
tweejaarlijkse Actie Jeugd en 
Technologie en met de finan
ciële steun van de KB. Een be
wijs van de belangstelling van 
de KB voor wat er leeft bij de jeugd. 

Op ons andere standgedeelte 
tonen wij u hoe we de nieuwste techno
logische ontwikkelingen aanwenden 
om onze bankservice nog vollediger te 
maken. 

Voor u, bedrijfsleider of kaderlid, zijn wel
licht de nieuwste facetten van de KB-Computer-
service meer dan interessant. U kan zelf proef

ondervindelijk vaststellen hoe 
eenvoudig Tele-KB te bedie
nen is. 

Bovendien is er ook de 
KB-Teledisk, een gratis soft
warepakket op diskette, dat een 
feilloze telecommunicatie tus
sen uw PC en onze computer 
verzekert. 

Met Cashmaster kunt u 
uw kasbeheer efficiënter uitvoe
ren en uw rendement optima
liseren. 

Ook nieuw is de KB-
Paydisk. een gratis instrument 
om uw regelmatige betaalop

drachten nog makkelijker uit te voeren. 
En tenslotte demonstreren we 

u hoe u zelf een gedetailleerd aflos-
singsplan voor uw investeringskrediet 
op uw scherm kan toveren, met rente
toelagen. 

ja jGÈ 

Alles wat u op de KB-stand beleeft en wat 
u kan zien op ons maxi-videoscherm, en dat is dus 
heel wat, getuigt van onze dagelijkse inspanningen 
om onze voorsprong in jonge technologie te behou
den. Want dat is de voorwaarde om samen met u 
de uitdaging van morgen aan te kunnen en onze 
voorsprong nog te vergroten. Zodat al wat hier 
leeft, met ons kan groeien. 

Kom ons eens bezoeken, wij tonen u graag 
hoever we al staan. 

Beter bij de bank \^n h i e i ^ ^ 
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0,65% van het BNP 

De volgende overheid die we 
moeten bekijken is de Belgische. 
Toen in 1981 de Belgische over
heid besloot aktief in te grijpen in 
het onderzoek stond zij voor twee 
grote moeilijkheden. Vooreerst 
was er de zwakke positie van Bel
gië op onderzoeksvlak. Van de 
centrale lidstaten van de EG 
besteedde België zowat het 
kleinste aandeel van haar BNP 
aan onderzoek. Daarnaast, en 
dat zal niemand verwonderen, 
was er het grote budgettaire pro
bleem. Veel ruimte was er dan 
ook niet. 

Globaal kon het resultaat mis
schien moeilijk positief zijn en het 
hoeft dan ook geen verwondering 
te wekken dat het aandeel van 
het onderzoek door de overheid 
gefinancierd in het BNP globaal 
genomen nauwelijks veranderd 
is. Het bleef rond 0,65% van het 
BNP hangen. Toch gebeurde er 
wel iets. De overheid heeft beslo
ten een herschikking door te voe
ren van de door haar voor onder
zoek aangewende budgetten. 
Deze verschuivingen situeren 
zich, en hier steun ik mij op stu
dies van Prof. Maton op een dub
bel vlak. 

Er is vooreerst een stijging van 
het projekt gebonden onderzoek. 
Wat wordt daarmee bedoeld? 
Universiteiten en onderzoeksin
stellingen hebben twee soorten 
onderzoek. Het globale onder
zoek, betaald uit het globale bud
get van de universiteit en de on
derzoekers van de universiteit 
bepalen de inhoud ervan. Daar
naast is er het projektgebonden 
onderzoek. Dit specifiek onder
zoek is verricht in het kader van 
afzonderlijke kontrakten, afgeslo
ten met de industrie of met over
heidsinstellingen met welklin-
kende ministeries. 

Trein niet missen 
Dat het hier niet zo maar om 

een kleine evolutie gaat toont het 
cijfer aan: het niet-projekt-gebon-
den onderzoek daalde van 53% 
naar 42%! Deze evolutie heeft 
als resultaat dat de overheid een 
vastere greep krijgt op de inhoud 
van het onderzoek. 

Een tweede evolutie is de 
merkwaardige stijging van onder
zoek gericht op technologische 
resultaten op korte termijn. Het 
globaal bedrag daaraan gespen
deerd verdubbelde van 6,5 mil
jard fr. naar 12,4 miljard fr. tus
sen 1977 en 1985. Samenhan
gend hiermee kan hier ook ver
meld worden dat er een scherpe 
stijging te zien is geweest in het 
onderzoek in de informatie-tech
nologie. 

Deze dubbele evolutie, meer 
projekt-gebonden en meer ge
richt op min of meer onmiddellijk 
resultaat, was in de gegeven om
standigheden wellicht niet te ver
mijden en was misschien nodig 
om op korte termijn een inhaalbe
weging te kunnen uitvoeren. 
Maar er zijn wel een aantal ri-
siko's verbonden aan die politiek. 
Het fundamenteel onderzoek, 
ook in de zogenaamd positieve 
wetenschappen, komt hoe dan 
ook in het gedrang. Van de hu
mane wetenschappen zwijgen 
we dan nog maar. 

De oplossing daarvoor is logi
scherwijze nochtans gemakkelijk 
te vinden: als België in het pele-
ton achteraan blijft hangen wat 
betreft de bestedingen van de 
overheid voor onderzoek en ont
wikkeling, 0,67% van het BNP of 
29 miljard fr., kan dit geen oplos
sing brengen. 

Dit aandeel moet omhoog wil 
men de trein niet missen. Het 
vraagt in de tijd van bezuinigin
gen echter heel wat inspannin
gen om dat te doen aanvaarden, 
maar er is geen alternatief. Het 
gaat trouwens niet om zo grote 
bedragen, als wij ze in reliëf 
plaatsen t.o.v. andere posten op 
de overheidsbegroting. 

Brengt de Vlaamse Executieve 
het er dan beter van af? Onmis
kenbaar heeft de eerste Execu
tieve een eigen strategie uit
gestippeld. Iedereen heeft er on
getwijfeld al van gehoord, de 
Derde Industriële Revolutie in 
Vlaanderen, de DIRV. Meer nog 
dan voor de Belgische overheid 
geldt hier het geldgebrek. Ieder
een weet eveneens dat de 
Vlaamse Executieve over heel 
weinig middelen beschikt en dat 
een keuze terzake dan ook nood
zakelijk moet gemaakt worden. 
Top-prioriteit werd gegeven aan 
de informatie-technologie en dan 
nog meer bepaald aan de mikro-
elektronika. 

De Executieve gebruikte daar
toe een aantal middelen. 

Er was vooreerst de oprichting 
van het Interuniversitair Mikro-
Elektronika Centrum of IMEC. In 
dit centrum zou onderzoek op het 
gebied van mikro-elektronika 
moeten gekoncentreerd worden. 
Vooral zal de nadruk gelegd wor
den op de ontwikkeling van ge
avanceerde ontwerpmetodes en 
produktieprocessen voor chips. 
Deze moeten een verlaging van 
de op-maat chip mogelijk maken, 
wat dan weer voor de eigen fabri
kant de mogelijkheden biedt om 
zich in dit relatief nieuwe markt
segment van op-maat chips een 
positie te verwerven. 

Resultaten volgen 
IMEC is wel een dure investe

ring en slorpte in 1984 55% van 

de onderzoeks- en ontwikkelings-
üitgaven van de Vlaamse over
heid op. Belangrijk, en tot op ze
kere hoogte uniek, is wel dat 
IMEC een stijgend aandeel van 
zijn kosten, 40% eind volgend 
jaar, zelf moet verdienen door het 
doen van onderzoek met derde 
partijen. 

Alles wijst erop dat IMEC de 
verwachtingen zal inlossen. Er 

blijft echter wel één grote vraag: 
hoe de eigen, Vlaamse industrie 
mee laten genieten van de zo 
geavanceerde resultaten van het 
IMEC-onderzoek. Dit kan maar 
als een ander onderdeel van het 
optreden van de Vlaamse over
heid resultaten oplevert met 
name de grote sensibiliserings-
kampagne. De organisatie van 
T-dagen, van Flanders Techno

logy en zo meer kadert in dit 
schema. 

Resultaten heeft men hier ze
ker bereikt wat betreft de sensibi
lisering van de publieke opinie. 
Anders zit het echter met de on
dernemers. Opiniepeilingen en 
onderzoeken blijven aantonen 
dat de doorsnee Vlaamse onder
nemer niet zo technologie-
minded is. Zolang dat niet veran
dert kan men slechts weinig re
sultaten boeken. 

Ook niet met een derde vorm 
van aktie van de Executieve, met 
name direkte steun aan onder-
zoeksprojekten van de bedrijven. 
De Executieve heeft daar een be
perkt aantal middelen voor ter be
schikking gekregen na de ge
deeltelijke regionalisaties van 
o.a. het Fonds voor Industriële 
Vernieuwing, het. Instituut voor 
Wetenschappelijk Onderzoek in 
Nijverheid en Landbouw, en uit 
het eind vorig jaar gesloten ak
koord waarbij de middelen van de 
Vlaamse Executieve licht werden 
verhoogd ziften ook middelen 
voor onderzoek. Alleen weet men 
nog niet goed welke... 

De waarschijnlijke vereenvou
diging van de bestaande struktu-
ren zal hier in ieder geval een 
stap in de goede richting zijn. 

Een laatste middel waarvan de 
Vlaamse Executieve gebruik van 
maakt - naast IMEC, de sensibili-
seringskampagne en de direkte 
steun - is het optreden van de pu
blieke holding, de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor 
Vlaanderen (GIMV). Deze treedt 
op verschillende wijze op waar
van de meest in het oog sprin
gende het participeren in bedrij
ven is. Het belangrijkste in deze 
kontekst is MIETEC, een bedrijf 
in Oudenaarde waar de op-maat 
chips worden gemaakt. 

MIETEC heeft een tijd met 
technische problemen gekampt, 
die toch wel verholpen zijn en er 
wordt nu ook sterk aan de verbe
tering van het kommercieel appa
raat gewerkt. Voor 1987 verwacht 
men er in ieder geval goede re
sultaten. 

valueren? 
W; menen dat de ft^^^^^^^^midsoptte 
sitief is. Men heeft gè^^^^^^^m beperkt 
lem, de mikro-eiektron'ika. ^^^^^idéeien 

waarover de Vlaamse regering kan beschikken, 
had ZIJ dan ook geen andere keuze. In het pakket 
werd trouwens wel aandacht besteed aan de 
opleiding van ingenieurs, die voor de nodige on
dersteuning mt^ten zorge^. 

D ere opdracht, het 
!•• ' naken van de 
ho • maatschappij 

voor een aanpassing aan de 
r îeuwe maa'schappij door een 
grote inspanning op het ge
bied van o a onderwijs, kan in 
d9 huidige standigheden 
met de laak z.,r. « a n ^ m a m -
se regering De ^ ^ ^ p die 
cJit «el zou m o ^ r % ^ f m a -
ken is tn de eerste plaats de 
centrale B e i g t s c ^ ^ ^ ^ e ï d 
En die schtet d e ^ ^ ^ ^ o r t . 

Niettemin zijn er een aanlaf 
negatieve punten te vermel

den. Vooreerst moet er aan
dacht ».ö6«a8S ,̂,Worden aan de 
d o o r z i d ^ f ^ van t>e{ beJeJd, 

iirt veel d u l ^ l ü H < 
Ier tussen het 'J\a»fm^i en 

ook binneî * 
niveau zelf 

lelneVidamse 

s^MjJHzeren 
DnsiilluGiaï riiOaien Aij \\Xh 

nog eens de grote moeiti(i(iti$» 
Jen vermelden waarmee hm 
beleid m Vlaanderen blijvend 
••>' 'ir-'-'-nfronteerd wo'd- \ 

gedaan 

\e het ontbreken van 
Jrijven die ecfit in 

Îf onderzoek te 
i» -' süksesvo! 
igen Het onder-
)r een KMO kan 

Jden ie p ^ definitie 
beperkt V#i omvanj. 

Maar als men weet dat reu
zen als P ^ ^ ® ^ Siemens de 
grote o r s ^ ^ ^ ^ | e n met lan
ger alteen aïw&tnen maar de 
handen in mekaar nweten 
slaan, dan w o ^ ^ ^ ^ u i d ö l i j k 
dat WIJ e n k e h ^ ^ ^ ^ ^ KMO 
?waar gehandï*;apt zifrt. Daar
bij dient toch te worden her-
t w i d dat de K M Q ^ ^ | ^ ^ ^ 

trouwens» daarenboven niet 
zeer onderzoeksmincted zijn 
en moeilijk onderzoek zulten 
starten zonde»' ""0'̂ ''»" '̂-^>'î  
sidies 

De senslbilisenng is dus een 
blijvende opdracht 

l ic . Hans Bracquerjé 
lid van tiet VÜ-partijbestuur 

7 MEI 1967 



10 

Vlaamse leraren organiseerden 21ste kongres 

Wereldvereniging 
ieraren- Engeis samen 

Met zonovergoten excursies naar Brugge en Ant
werpen eindigde op woensdag 15 april te Westende 
de 21e konfer&ntie van de International Association 
of Teachters of English as a Foreigh Language 
JIATEFL) dit keer georganiseerd in samenwerking 
met de Vereniging Vlaamse Leerkrachten Engels 
(VVL£). Een toeristisch toemaatje tot besluit van drie 
dagen vol professionele en andere aktiviteiten. 

STX»fTER van de lATEFL in 
1967 was dr W.R.Lee, nu 
founder-chainnan. Tot kort 

voofdien was hij professor ge
weest aan de universiteit van Lon
den. 

Meerderjarig 
Het moet een koen besluit zijn 

geweest <Se zekerheid op te ge
ven voor het op gang brengen van 
een wereMwijde vereniging voor 
ieraren (m/^ Engels als vreemde 
taal. Lee's voornaamste bedoe
ling was het onderwijzen van het 
Eifels als vreemde taal kwalita
tief te vertwteren en de leraren 
van overal ter wereld met elkaar 
in kontakt te brengen opdat ze 
van elkaar zouden kunnen leren. 
Om dit doel te bereiken werd in 
1969 een eerste bijeenkomst ge
houden m Londen. De conferen
ce werd een jaarlijkse traditie. 
Totnogtoe zijn er 21 gehouden 

waarvan 15 in Engeland en 6 in 
andere (Europese) landen. 

Uitgerekend in Vlaanderen 
vond de konferentie van de meer
derjarigheid plaats. Het initiatief 
hiervoor kwam van de VVLE, al 
sinds 1973 de Flemish Branch 
van lATEFL. Meer dan twee jaar 
geleden begon het organisatieko-
mitee met de voorbereiding. De 
leden ervan mogen hier wel even 
worden vernoemd: René Dirven 
(universiteit Duisburg, West-
Duitsland), Jos Hendrickx (VLEK-
HO, Brussel), Wim Ginckels (OLV 
van de Ham, Mechelen), Frieda 
Paschael (St.-Vincentiuslyceum, 
Mortsel), Frans Rombouts (OLV 
van de Ham, Mechelen) en Ray 
Janssens (St.-Annakollege, Ant
werpen). Met grote dankbaarheid 
moeten hier ook worden vermeld 
de talrijke kollega's en alle ande
re bereidwillige medewerk(st)ers. 

De bedoeling 
Dient het gezegd dat het deze 

dapperen niet te doen was om de 
organisatorische krachttoer maar 
om de konferentie zelf? Wat kan 
dan wel de bedoeling van zo'n 
conference zijn was de vraag die 
ons meer dan eens is gesteld 
geweest. Als antwoord citeer ik 

De Vlaamse prof. Engels hield 
een spektakulaire toespraak over 
het gebruik van de computer bij 
het taalonderwijs. 

Naast 
Flanders Technology 
vindt u op Flanders 
Expo OOK 
Flanders Travel. Wie er tijdens 

de drukke 
beursdagen van 

Flanders Technology even tussenuit wil, of Vlaan
deren vanuit een andere hoek wenst te bekijken dan 
deze van de spitstechnologie, loopt best even binnen 
op het kantoor van Flanders Travel. 

Dat is het officiële en exclusieve reisbureau 
van Flanders Expo. U kunt er terecht voor een 
ééndagsuitstap of voor een partijtje golf, maar ook 
voor uw zakenreizen, incentives, ticket- en hotel
reservaties, enz. Tijdens de beurs, maar ook erna. 
Tot binnenkort. 

FL^NDERSLJTRAVEL 

gewoontegetrouw Thea Bredie, 
een kollega uit Nederland: ,,Te-
veel mensen missen de kans om 
één keer per jaar... blootgesteld 
te worden aan een ware stort
vloed van ideeën. Ze missen de 
kans om met kollega's uit alle 
werelddelen van gedachten te 
•wisselen, om zich op de hoogte te 
stellen van nieuwe ontwikkelin
gen op het gebied van CALL 
(Computer Assisted Language 
Learning), humanistic techni
ques, teachter training, weten
schappelijk onderzoek, video en 
zo voort." 

Omdat het kongres vooral be
doeld was voor de gewone leraar/ 
lerares die niet moet rekenen op 
geldelijke steun van boven, waren 
de kosten van deze bijeenkomst 
in vergelijking met de twintigste 
vorig jaar in Brighton flink terug
geschroefd. Zo werd niet opnieuw 
voor een sjiek en duur hotel geko
zen maar voor het gezinsvakan
tieoord Zon en Zee te Westende. 
Het was de bedoeling daar alleen 
en alles onder één dak samen te 
brengen. Maar de belangstelling 
bleek al gauw zo overweldigend 
groot dat althans voor logies naar 
uitwijkplaatsen moest worden uit
gekeken. Met de maximumkapa-
citeit van het eigenlijk kongres-
centrum voor ogen, drong zich 
vanaf half maart een numerus 
clausus op tot grote teleurstelling 
van vele laattijdige belangstellen
den. 

Wereldwijd... 
Vast staat dat dit ,,Vlaamse" 

kongres de totnogtoe grootste 
overseas conference van de lA
TEFL is geweest. Er waren in 
totaal 650 deelnemers van meer 
dan 30 nationaliteiten plus een 
kontingent van 150 landgenoten. 
De programmabrochure telde in 
totaal 250 presentaties: lezingen, 
workshops, demonstraties, dis-
kussies en mengvormen, simul
taan in 17 verschillende lokalen! 
Tien presentaties kwamen van 
Vlamingen. VVLE-erevoorzitter 
prof. dr. L.K. Engels (KUL) hield 
een spektakulaire openingstoe
spraak over A personal computer 
as the language teacher's inge
nious companion. 

Begrijpelijk dat deze overvloeg 
aanleiding gaf tot enige ontevre
denheid. Het is fysiek onmogelijk 
om alle interessante presentaties 
te bezoeken. Eén kiezen betekent 
meteen 15 è 16 andere missen. 
Niet dat alle bijdragen kwalitatief 
op een even hoog peil stonden, 
maar toch zullen toekomstige or
ganisatoren opnieuw kleinschali
ger en selektiever moeten tewerk-
gaan. Vooral de voorafgaande 
kwaliteitskontrole blijft een delika-
te opdracht. 

Opvallend dit jaar was het groot 
aantal afgelastingen, 26 in totaal. 
Deze hadden beslist te maken 
met het uitblijven van eerder in 
uitzicht gestelde geldelijke steun 
voor kandidaat-sprekers. Ook 
deze afgelastingen zorgden voor 
teleurstellingen. 

Jarenlange voorbereiding en 
grondige planning sluiten natuur

lijk geen onvenwachtig moeilijkhe
den ter plekke uit. Vooral de re
ceptionisten en de technische 
ploeg kregen hiermee in eerste 
linie te maken. Drie dagen kon-
stant in touw en onder hoogspan
ning, het is geen lachertje, maar 
ze hebben er zich met deskundig
heid en een glimlach doorge-
bokst. 

Een onderneming van deze 
omvang brengt kosten en investe
ringen met zich mee vóór er in
komsten zijn. We zochten en von
den vrij snel de nodige financiële 
steun van een aantal instanties. 
Ook aan logistieke steun was er 
geen gebrek. 

Officiële 
belangstelling 

Bovendien mocht deze konfe
rentie zich in heel wat officiële 
belangstelling verheugen. Minis
ter Coens was present om de 
plenaire vergadering bij de ope
ning toe te spreken. Minister 

WL Engels 
De ekonomische evolutie 

heeft er ook voor gezorgd dat 
het Engels in het onderwijs 
een jump voorwaarts heeft 
gekregen, ook bij ons. Den- „ 
ken wij maar even aan de In- : 
vloed van de „komutertaal"... | 
Bovendien of ment dat nu 
graag heeft of niet, steeds 
meer en meer leerlingen kie
zen Engels als tweede taal. | 
Binnen de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten be
staat daarom een afdeling 
„VVL Engels", daarvan Is le
raar Ray Janssens de voorzit
ter. Voor ons brengt hij ver
slag uit van de 21ste bijeen
komst van de Internationale 
Vereniging van leraren Engels 
als vreemde taal die van 12 tot 
14 april l.l. te Westende sa
menkwam. 

Wie meer inlichtingen 
wenst over VVLE kan zich 
best tot hem richten, J.F.Ken-
nedylaan 8 te 2630 Aartselaar. 
Andere kontaktadressen zijn 
Donkerstraat 57 te 3071 Erps-
Kwerps of bij het Algemeen 
VVL-sekretarlaat, Zwijger
straat 37 te 2000 Antwerpen 
(03/237.65.59). 

Geens vaardigde zijn perschef af; 
provincie en gemeente waren ver
tegenwoordigd en verleenden 
hun steun. Het Middelkerkse 
schepenkollege trakteerde met 
lokaal Seulebier. Zelfs minister 
Verhofstadt schonk 500 fr.". 
en op dinsdagnamiddag — het 
cirkus was al aan de afbraak be
gonnen — daagde een kamera-
ploeg van RTL op voor een TV-
reportage. Op een perskonferen-
tie te Gent hadden we weliswaar 
onze eigen pers uitvoerig geïnfor
meerd en ook op de civic recep
tion waren pers en media uitgeno
digd. Na afloop viel in de Vlaamse 
berichtgeving zo goed als niets 
van deze unieke konferentie te 
merken. We liggen er niet van 
wakker. Integendeel, net zoals de 
boer van Weremeus Buning, 
ploegen we onverstoorbaar voort, 
wetend dat ons werk, ook als het 
internationale allures aanneemt, 
zoveel minder nieuwswaarde 
heeft dan het songfestival of de 
nieuwe auto van Carmen Pfaff... 

Volgend jaar kongresseert lA
TEFL in Edingburgh van 11 tot 14 
april. 

Ray Janssens 
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Computer 
System 

Olivetti has been chosen to provide the complete 
system integration for Flanders' Technology. 
Olivetti offers different solutions from Databases, 
Market Research, Secretariat, Access Control, 
Press Area to Infocircuit. 
These are making use of our total product range: 
Mini Computers, PC's, Word Processors, Printers, 
Software and the various Peripheral Equipment. 

So why not let your company benefit every day 
from Flanders' Technolivetti. 

oliiielli 
Olivetti works in collaboration with the following partners: Telindus for Telecommunications and Unina for Access Control 
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Er is geen keuze! 

Belang van 
Nieuwe Technologiën 

In het kader van de derde technologybeurs FTI 1987 lijkt het ons gepast 
aandacht te schenken aan het belang van de technologische vernieuwingen. Wij 
willen vooraf benadrukken dat voor ons de technologie in de eerste plaatsten 
dienste moet staan van de mens en niet omgekeerd. Dit betekent dat meer dan 
nu het geval is, aandacht moet geschonken worden aan de gevolgen van de 
technologische vernieuwing op de mens en de maatschappij. 

E R is al voldoende gewe
zen op de snelle evolutie in 
de technologische ontwik

kelingen en het ontstaan van to
taal nieuwe technieken en tech
nologieën. 

De evolutie naar de informatie-
en kennismaatschappij van mor
gen zal van iedereen de nodige 
aanpassingen vragen. 

De snelle ontwikkeling van de 
technologie betekent immers nog 
«niet dat er ook een snelle wijzi
ging optreedt binnen de samenle
ving. Andere faktoren spelen hier
bij een belangrijke rol, zoals de 
ekonomische en de sociale poli
tiek, de onderwijspolitiek, de so
ciale akkoorden met de sociale 
partners, de algemeen geldende 
waarden, de gewoonten die gron
dig zijn ingeburgerd in het dage
lijkse leven en de sociale instellin
gen die belangrijker zijn voor de 
maatschappij-ontwikkeling dan 
de technologie. 

Sociale invloed 
Schematiserend zou men kun

nen zeggen dat het sociaal im-
pakt van een technologie in zijn 
dynamiek en zijn eindresultaat af
hangt van de interaktie tussen 
een geheel van vier belangrijke 
faktoren: 

• de technologische en weten
schappelijke faktoren; bepaald 
door de ontwikkelingen die 
plaatsvinden in de onderzoeksla
boratoria, beperkt door de kapaci-

teit van de onderzoekers, door de 
beschikbare kredieten en waar
van de omvang en de draagwijdte 
zeer moeilijk te voorzien zijn. 

• ekonomische en industriële 
faktoren zoals: het gebrek aan 
kennis en informatie, het gebrek 
aan kapitaal, het gebrek aan ge
kwalificeerde mensen en het be
staan van de voorrad goederen 
en uitrusting in de ondernemin
gen en de kantoren die nog erg 
dienstig kunnen zijn. Al deze fak
toren kunnen technologische in
novatie vertragen in de globale 
ekonomische kontekst. 

M sociale faktoren: zelfs indien 
technologische uitvindingen eko-
nomisch voordelig zijn kan de 
invoering ervan uitgesteld of ver
worpen worden ingevolge het ge
drag en de houding van de poten
tiële gebruikers. De elektronische 
rekenautomaten vragen een ken
nis die iedereen niet bezit, de 
tele-shopping verhindert sociale 
kontakten, enz. 
• institutionelefaktoren.óe instel
lingen en reglementeringen zijn 
er om een zeker evenwicht te 
verzekeren in de sociale herver
deling van de baten en de risico's. 
Daardoor moeten de instellingen 
simultaan de rol vervullen van 
beschermer en bewaker die per 
essentie konservatief is. Dit kan 
aanleiding geven tot het vertra
gen van de ter beschikking stel
ling van nieuwe technologieën 
aan enkelen, maar het kan ook 

het risico verminderen dat de in
voering schade zou berokkenen 
aan de grote massa. 

Introduktie fasen 
Algemeen gesteld kan men 

zeggen dat de dynamiek en de 
verspreiding van de nieuwe infor
matie en technologieën belangrij
ker kan blijken dan al de rest. 
Zeer algemeen kan men de intro
ductie van nieuwe technologieën 
omschrijven als een proces in drie 
fasen: 
• verbetering en substitutie: de 
nieuwe informatietechnologieën 
bestaan hoofdzakelijk uit substi
tutie van bestaande methodes 
waardoor de produktiviteit van de 
handelingen wordt verbeterd en 
geeft aanleiding tot grote voorde
len, maar ook tot problemen; 

• de groei: de expansie via nieu
we produkten en diensten kreëert 
kwalitatieve veranderingen in het 
produktieproces en in de vraag-
struktuur; 

• de assimilatie erTde integratie: 
uiteindelijk fusioneert de techno
logie met de rest en wordt een 
deel van de technologie-kultuur. 

Wij bevinden ons duidelijk in de 
eerste fase die gekarakteriseerd 
wordt door het gebruik van de 
nieuwe informatie technologieën, 
vooral voor proces-innovatie, 
veeleer dan voor produktinnova-
tie, hetgeen ertoe bijdraagt dat 
heel wat arbeidsplaatsen verloren 
gaan. 

Er is geen keuze 
Een eenvoudige en wellicht te 

simplistische extrapolatie kan ons 
tot de konklusie brengen dat de 
jaren 80 gekenmerkt zullen zijn 
door de groeifase, terwijl de jaren 
90 zouden kunnen leiden tot de 
fase van de assimilatie en de 
integratie, op voorwaarde dat met 
de overeenstemmende sociale 
aspekten voldoende rekening 
werd gehouden tijdens de eerste 
en de tweede fase, waardoor het 
aanvaardingsproces in de maat
schappij plaatsvindt. 

Het is van belang hierbij nog
maals op te merken dat we geen 
keuze hebben tussen de aanvaar
ding of het weigeren van de nieu
we informatietechnologieën. 
Deze technologieën zijn zowel in 
het algemeen als inzake de speci
fieke toepassingen onvermijde
lijk: 
• onze industrie heeft er behoef
te aan om zijn internationale kom-
petitiviteit te handhaven; 
• de maatschappij heeft er be
hoefte aan om het hoofd te bieden 
aan belangrijke maatschappijpro
blemen; 
• niemand kan een elite verhin
deren ze te gebruiken en bijge
volg moet er een nieuwe politiek 
gevoerd worden op het vlak van 
de nieuwe technologieën waarbij 
een zuiver ekonomische benade
ring onvoldoende is. Een specifie
ke technologiepolitiek is noodza
kelijk. De akties zoals Derde In
dustriële Revolutie in Vlaanderen 
en Flanders Technology, passen 
perfekt in dergelijke politiek. Ze 
zijn echter onvoldoende ge
schraagd door de inzet van reële 
middelen inzake wetenschappe
lijk onderzoek en konkrete indus
triële initiatieven. Het is nuttig 
hierbij nogmaals te herhalen dat 
deze initiatieven het noodzakelij
ke effekt missen door het gebrek 
aan middelen en de halstarrige 

weigering van de Centrale Rege
ring om de middelen voor de in
dustriële en wetenschappelijke 
politiek over te dragen, zoals 
nochtans duidelijk in de wet op de 
staatshervorming van 80 was 
voorzien. Zelfs de bescheiden 
stappen die werden beslist in het 
St.Katharina-akkoord van 25 no
vember 1986 blijken achteraf op 
zoveel weerstand te stuiten dat 
van een reële overdraht weinig 
dreigt in huis te komen. 

Wij moeten niet alleen oog heb
ben voor de weliswaar uitermate 
belangrijke sektoren zoals mikro-
elektronika, informatietechnolo
gie, bio-technologie, nieuwe ma
terialen en andere, met al hun 
vertakkingen en subspecialisa
ties, maar ook voor de aanpas
sing van ons traditioneel produk-
tieapparaat. Niet alleen nieuwe 
industrieën en diensten zijn be
langrijk maar ook tijdig en aange
paste omvorming en aanpassing 
van de bestaande en traditionele 
industrietakken aan de internatio
nale konkurrentie, zijn van uiter
mate groot belang. 

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90% op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

E B E 5 

Dus is rationeel elektriciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand. 
Over zuinige elektriciteitstoepas
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

Internationale 
verandering 

De aandacht die we besteden 
aan de technologische vernieu
wing is niet uit de lucht gegrepen. 
Wanneer we de internationale 
veranderingen bekijken, dan stel
len we vast dat de ganse Europe
se Gemeenschap enorm veel ter
rein verloren heeft in het segment 
van de hoog-technologische in
dustrie. Als de handel tussen de 
Europese Lidstaten buiten be
schouwing wordt gelaten, is het 
aandeel van de EG in de totale 
OESO-export van technologisch 
gevorderde produkten zelfs ge
daald van 45 % in 1963 tot 27 % 
in 1985. 

Over dezelfde periode is ook 
het aandeel van de Verenigde 
Staten gedaald maar minder uit
gesproken dan in Europa en de 
grote kampioen is uiteraard Ja
pan, dat 1/3 van de totale OESO-
uitvoer van hoogtechnologische 
produkten voor zijn rekening 
neemt. De Japanners die in het 
begin van de jaren 60 vrijwel niet 
aanwezig waren op de Ameri
kaanse markt voeren momenteel 
ongeveer dubbel zoveel hoog
waardige technologie uit naar de 
Verenigde Staten als de Europe
se landen samen. 

Nood aan 
innovatiestrategie 

Wanneer wij willen beletten dat 
onze eigen hoogtechnologische 
industrie in eigen land en in heel 
Europa verder terrein zou verlie
zen, is er nood aan een meer 
omvattende innovatie-strategie, 
waarvan de Europese samenwer
kingsprogramma's een belangrijk 
onderdeel moeten vormen. 

Nieuwe inzichten en ideeën 
ontwikkelen en ze tot ekonomisch 
zinvolle aktiviteiten brengen zul
len bepalend zijn voor onze kon-
kurrentiepositie en dus ook voor 
de ekonomische groei en de 
werkgelegenheidskreatie. Dit zal 
in belangrijke mate afhankelijk 
zijn van onze kreativiteit en on
dernemingszin. 

Voor een klein land als het onze 
met een beperkt onderzoekspo-
tentieel kan het gebruik van bui
tenlandse octrooien of het aan
trekken van buitenlandse investe
ringen, een interessante manier 
zijn om de technologische ver
nieuwing van onze industrie te 
versnellen. 

André Geens 
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Een nieuwe taalstrijd? 

De drempel van 
de software-talen 

13 

De informatika kende een spektakulaire groei. In het bedrijfsleven veroverden 
komputer en robot een centrale plaats; in de administratie werd de komputer 
onmisbaar. 

De markt van deze grote komputersistemen werd het jongste decennium 
uitgebreid met de „personal computer". Mede als gevolg van de spektakulaire 
daling van de produktiekosten van deze PC opende zich een gans nieuwe markt. 
Talrijke nieuwe producenten doorbraken de monopolistische markt van IBM, 
WANG en enkele andere reuzen. De PC werd een goedkoop, bruikbaar 
instrument dat in iedere KMO, universiteit en huiskamer binnendringt. 

tlLt. ^, ->t. V 

DE komputer op zichzelf met 
eventuele printer, konnek-
tiedraden noemt men in 

het vakjargon hard ware. Met en
kel deze hard ware is een kompu
ter onbruikbaar. Er moet een pak
ket software worden voorzien. 
Een operating system, bvb. DOS, 
is een minimum indien dit gekop
peld wordt aan een hogere pro
grammeertaal. 

De eerste komputers werden 
geprogrammeerd in een machi
ne-taal en vervolgens in lagere 
programmeertalen of assem-
bleertalen. De nadelen van beide 
talen zijn: sterk komputer gebon
den, weinig gebruil<svriendelijk, 
te lange en weinig overzichtelijke 
programma's. 

Nederlandse 
handleiding 

De zogenaamde hogere pro
grammeertalen zijn erin geslaagd 
bovenvermelde nadelen op te 
heffen. Ze zijn overigens gemak
kelijk aan te leren. 

Fortran (1957) was de eerste 
programmeertaal, specifiek voor 
wetenschappelijke toepassingen. 
Cobol verscheen in 1959 en was 
meer voor administratieve doel
einden. Nadien werd de lijst van 
hogere programmeertalen al snel 
langer: Basic {'65), PL 1 ('66), 
Algol ('68), Pascal ('70), Ada ('82) 
en LIsp ('83). 

Deze hogere programmeerta
len maken gebruik van een groot 
aantal instrukties, overgenomen 
uit de Engelse taal. De gebruikers 
van deze talen zijn sisteemana-
lysten, programmeurs die deze 
talen aanwenden om problemen 
op te lossen. Het vakjargon in 
deze kringen is een Engels alle
gaartje. De programma s zijn in 
het Engels geschreven. Persoon
lijk lijkt het me zinloos een Neder
landse programmeertaal uit te 
bouwen, die dan telkens de verta
ling moet zijn van de hogere pro
grammeertaal. De snelheid waar
mede er zich wijzigingen voor
doen, is een te grote kost. 

Hiertegenover staat dat de wet
gever de komputerfirma's moet 
verplichten een nederlandstalige 
handleiding te voorzien. De speci
fieke programmeertaal-gebonden 
instrukties (input, file, run enz.) 
kunnen in liet Engels behouden 
blijven, mits een degelijke verta
ling. 

Het onderwijs in Vlaanderen, 
zeker in de basisopleiding, moet 

W. Desaeyere: „Overleg met Ne
derland is in deze taalstrijd gebo
den 1" 

wettelijk verplicht worden deze 
Nederlandse handleidingen te 
gebruiken, evenals trouwens Ne
derlandse handboeken.Wanneer 
in hogere opleidingen gespeciali
seerde literatuur wordt gebruikt, 
dient toch bij voorkeur naar ne
derlandstalige werken gegrepen. 

Naar nederlandse 
pakketten 

Software-pakketten zijn ge
bruiksvriendelijke programma's 
die de gebruiker in staat stelt 
bepaalde handelingen te verrich
ten. De meest bekende en popu
lairste zijn zeker de tekstverwer-
kings-pakketten (bvb. Wordstar, 
MS-word enz.) en de rekenbla
den, de zgn. spreadsheets (Multi-
plan, Lotus, Symphonie enz.). De 
meeste van deze toepassingen 
bestaan enkel in het Engels, met 
soms een nederlandstalige hand
leiding. 

Aangezien de gebruiksvriende
lijke pakketten door iedereen kun
nen worden gehanteerd en geen 
kennis van een programmeertaal 
vereist is, moet deze problema
tiek vanuit een andere invalshoek 
worden bekeken. 

Deze programma's leveren aan 
de komputerfirma enorme win
sten, omdat ze beschermd zijn 
(auteursrechten) en erg duur. 
Wanneer de komputerfirma's wei
geren een investering te doen om 
deze software-pakketten te verta
len in het Nederlands, geeft dit 
blijk van wenig eerbied voor onze 
taal. De gebruikers van deze toe
passingen zijn overigens vaak uit

voerend personeel dat met enor
me moeilijkheden wordt gekon-
fronteerd door de Engelse pak
ketten. 

Het gevaar voor nieuwe drem
pels in onze maatschappij is 
enorm groot. Het is de taak van 
de wetgever, aan de firma's de 
verplichting op te leggen hun pak
ketten in de Nederlandse taal uit 
te schrijven. De meerkosten van 
deze uitgaven zijn marginaal. 

Het verdedigen van het Neder
lands in een wereld volop in evo
lutie is de plicht van de Vlaamse 

regering. Aan de vooravond van 
een nieuwe golf van informatise
ring in de overheidssektor is deze 
eis naar de komputerwereld toe 
niet onredelijk. De Franse ge
meenschap organiseerde in mei 
1986 een internationaal kollo-
quium ,,Le logiciel et ses applica
tions dans les pays francopho
nes" en zal in dezelfde richting 
stappen ondernemen. 

Geen nieuwe elite 
Jaren heeft de Vlaamse bewe

ging stormgelopen tegen een 
Franstalige bourgeoisie, die het 
Nederlands als een dialekt be
schouwde. Wij kunnen niet aan
vaarden dat er zich vandaag een 
nieuwe verangelsakste elite 
vormt, die het monopolie zou heb
ben over een belangrijke bron: de 
komputer-kennis. Dit heeft niets 
te maken met een verkrampt te
rugtrekken op zichzelf; Vlamin
gen moeten als Ijewoners van het 
hart van Europa meertalig zijn. 

Het onderwijs moet de jonge
ren een stevige dosis talenkennis 

meegeven. Maar de specifieke 
vakken moeten worden gegeven 
in het Nederlands. In de informati
ka kan het probleem als volgt 
opgesplitst worden. 

* De specifieke of hogere pro
grammeertalen. Om technisch bij 
te blijven en de internationale uit
wisseling van programma's mo
gelijk te maken is het vertalen van 
programmeertalen niet aangera
den. Het ter beschikking stellen 
van nederlandstalige handleidin
gen met een goede vertaling van 
specifieke begrippen is een mini
mum minimorum. De wetgever 
moet deze verplichting aan de 
producenten opleggen. Bij het af
sluiten van kontrakten met kom
puterfirma's moet de naleving 
van deze nieuwe wetgeving als 
voorwaarde worden gesteld. 

* De software pakketten. De soft
ware pakketten die gericht zijn op 
een breder publiek moeten in het 
Nederlands geschreven zijn. De 
wetgever moet dit wettelijk ver
plichten en de toepassing streng 
kontroleren. De meerkost van 
deze ,,vertaling" is marginaal en 
kan onder meer worden opgevan
gen door strengere kontrole van 
gekraakte software-pakketten. 
Het kraken van programma's is te 
vergelijken met het omzeilen van 
de auteursrechten door het kopië
ren van boeken. 

Het is duidelijk dat in deze ma
terie overleg met de regering van 
Nederland geboden is. Maar zon
der maatregelen bestaat zeker 
het gevaar van een nieuwe „En
gelstalige" intellektuele elite. 

Willy Desaeyere, 
VU-kamerlld. 

'n Dringende aankoop ? 
Met mijn lening 

loopt alles op wieltjes. 

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

Zaterdag 9 mei 
n BRT 1 - 16.00 
Mannetjesputter, film 
D BRT 1 - 18.05 
Meriina, serie 
D BRT 1 - 18.30 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Rigoletto, satire 
D BRT1 - 21.00 
Eurovisie Songfestival 
D BRT 1 - 0.30 
Poolshoogte, info 
D Ned. 1 - 15.00 
De Freggels, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Fabeltjeskrant, voor de Ideintjes 
D Ned. 1 - 19.05 
De dierenvriend, serie 
D Ned. 1 - 20.29 
Sandra Kim 
D Ned. 1 - 21.00 
Eurovisie Songfestival 1987 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.17 
Buffet Froid, film 
D Ned. 2 - 21.42 
Film- en videonieuws 
D Ned. 2 - 23.15 
Het vlot Meduza, film 

Zondag 10 mei 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 15.00 
Oooooops, animatiefilm 
D BRT 1 - 17.00 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Liegebeest 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
De kostschool, serie 
D BRT1 - 21.30 
Chagall, schilder met het hoofd in 
de wolken, dok. 
D BRT2 - 15.00 
Stadton, sport 
D Ned. 1 - 15.30 
Vrouwtje Teelepel, serie 
D Ned. 1 - 15.40 
Comedy Capers, slapstick 
D Ned. 1 - 15.50 
Paniek in het dierendorp, speelfilm 
D Ned. 1 - 16.15 
Het sprookjeskasteel, tekenfilm 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
20.000 mijl onder de zee, film 
D Ned. 1 - 22.45 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
The Singing Detective, dramaserie 
D Ned. 2 - 22.21 
Het leven is fantastisch, film 

Maandag 11 mei 
D BRT 1 - 18.10 
De kleinste zwerver, jeugdserie 

Vic (Jean-Louis Trintignant) heeft de minnaar van zijn vrouw Mélanie 
(Isabelle Huppert) uit de weg geruimd in „Eaux profondes". Maandag 

11 mei om 20u.35 op FR 3. 

D BRT 1 - 18.35 
Kameleon, doe-programma 
D BRT 1 - 20.10 
Het dagboek van Anne Frank, 
info/dok. 
D BRT1 - 21.10 
Modem: Flanders Technology In
ternational 
D BRT1 - 21.40 
Omtrent Sonia, portret Soma Pel
grims 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Flanders' Technolgy-nieuws 
D BRT2 - 21.00 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT2 - 21.45 
Energie, serie over energie 
D Ned. 1 - 14.30 
Howards' way, serie 
D Ned. 1 - 15.20 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
De smurfen, serie 
D Ned. 1 - 16.28 
De decemberroos, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.00 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.23 
De baas in huis?, komiscfie reeks 
D Ned. 1 - 21.02 
Sonja op maandag, praatpro
gramma 

D Ned. 1 - 22.22 
De vierde verdieping, politieserie 
D Ned. 2 - 19.27 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 2 - 20.30 
Tsjemobyl en de eerste gevolgen, 
info-dok. 

Dinsdag 12 mei 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Corneel, kinderserie 
D BRT 1 - 18.25 
Comedy Capers, komiscfi filmpje 
D BRT 1 - 18.45 
Madicken, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.10 
Sociaal huren, info 
D BRT 1 • 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Flanders' Technology-nieuws 
D BRT 1 - 21.00 
Labyrint: Diskretie verzekerd, 
info-dok. 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 21.35 
Dempsey and Makepeace 
D Ned. 1 - 14.30 
Marco Polo, televisieserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Toppop, populaire muziek 
D Ned. 1 - 19.00 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 - 19.05 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
D Ned. 1 - 20.28 
Wedden dat...?, show 
D Ned. 1 - 22.30 
Jonge mensen op het koncert-
podium 
D Ned. 2 - 19.12 
Dagmar, film 
D Ned. 2 - 21.30 
Maria, serie over Maria 

Woensdag 13 mei 
D BRT 1 - 15.15 
Kameloen, doe-programma 
D BRT 1 - 15.40 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 16.10 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.35 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.50 
Sprookjesteater 
D BRT 1 - 18.35 
De wonderwinkel, tekenfilmserie 
van Gommaar Timmermans 
D BRT 1 - 19.00 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT1 - 20.10 
Stripkwis 
D BRT 1 - 20.46 
Flanders' Technology-nieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Wie schrijft die blijft, literair ma
gazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Ajax Amsterdam-Lokomothr Leip
zig, voetbal 
D Ned. 1 - 14.45 
Kuifje, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 14.55 
De grote meneer Kaktus show 
D Ned. 1 - 15.20 
Ghostbusters, tekenfilmserie 

D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 17.00 
New wildemess, natuurserie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, populaire muziek 
D Ned. 1 - 21.52 
Heaven can wait, film 
n Ned. 2 - 15.30 
Batman, serie 
D Ned. 2 - 15.55 
Lange Jaap, over en van een kin-
dert}oek 
D Ned. 2 - 16.35 
Theo & Thea 
D Ned. 2 - 17.00 
De Charlie Brown & Snoopy Show, 
strip 

Donderd. 14 mei 
D BRT 1 - 18.05 
Anderwerekl, SF-serie 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.00 
Randers' Technology-nieuws 
D BRT 1 - 21.10 
Panorama 
a BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Veel drukte om niets, komedie van 
Shakespeare 
D Ned. 1 - 15.30 
Last frontier, dok. Red de walvis 
D Ned. 1 - 16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zomer in ronduit..., kreatieve jonge
ren brengen zomerse ideeën 
D Ned. 1 - 21.32 
De bergrede, info 
D Ned. 1 - 23.07 
Ook een zwakke boom heeft wor
tels, dok. 

D Ned. 2 - 19.52 
Misdaadvertialen, serie 

Vrijdag 15 mei 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 20.20 
Extra time 
D BRT 1 - 20.50 
Wereldoorlog II: Het verzet, dok. 
D BRT 1 - 21.55 
Randers' Technology-nieuws 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT2 - 20.55 
Er was eens in het verre Westen, 
film 
D Ned. 1 - 14.30 
Wie vermoordde mijn echtgenoot?, 
film 
D Ned. 1 - 16.00 
De Schotse Hooglanden, dok. 
D Ned. 1 - 19.00 
Alf, komische reeks 
n Ned. 1 - 20.28 
Vlucht naar de hel, serie 
D Ned. 1 - 22.25 
Onze ouwe, serie 
D Ned. 1 - 20.00 
Het recht van de sterkste, film 
D Ned. 1 - 23.35 
Rio Conchos, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 9 mei 
Buffet Froid 

Franse film van Bertrand Blier uit 
1979 met o.a. Bernard Blier en Gérard 
Depardieu. De jonge werkloze Alp-
honse is in een metrostation getuige 
van een moord. Dat is het begin van 
een nachtmerrie. (Ned. 2, om 20u.17) 

Zondag 10 mei 
20 000 Leagues under the Sea 

Amerik. avonturenfilm uit 1954 naar 
het boek van Jules Verne. In 1868 
gaan in San Franciso drie geleerden 
aan boord van het fregat „Abraham 
Lincoln" om te gaan zoeken naar een 
wreedaardig zeemonster. Maar dat 
blijkt niets anders te zijn dan de onder
zeeër van kapitein Nemo... Met James 
Mason, Kirk Douglas en Peter Lorre. 
(Ned. 1, om 19u.50). 

l\/laandag 11 mei 
Eaux Profondes 

Vic en Mélanie wonen.op het eiland 
Jersey. Hoewel Vic ogenschijnlijk geen 
bezwaar heeft tegen de vele slippertjes 
van Mélanie, rekent hij op zijn manier 
af met zijn rivalen. Franse film uit 1981 
met o.a. Isabelle Huppert, Jean-Louis 
Trintignant en Jean-Luc Moreau, e.a. 
(FR 3, om 20U.35). 

Dinsdag 12 mei 
Broadway Danny Rose 

Amerik. film van Woody Allen uit 
1983, met o.a. Mia Farrow en Sandy 
Baron. Danny Rose is een Newyorkse 
impressario die zich over de grootste 
mislukkelingen uit de kabaretwereld 
ontfermt. (RTBF 1, om 22u.15) 

Woensdag 13 mei 
Heaven can wait 

JoePendleton (Warren Beatty) is de 
ster van de Los Angeles Rams, de ba-
sebalploeg die zal deelnemen aan de 
grote Supertiow/lfinale. Tijdens een trai
ningstochtje per fiets wordt hij door een 
vrachtwagen aangereden en sterft. Film 
uit 1978 met o.a. Julie Christie en Ja
mes Mason. (Ned. 1, om 21u.47) 

Donderd. 14 mei 
Pourquoi pas nous? 

Franse komische film uit 1981 met 
o.a. Aldo Maccione en Dominique La-
vanant, Gérard Jugnot. Cromagnon is 
de vedette van het rondreizende catch-
cirî us van meneer Simon. Hij ziet er uit 
als een gevaariijke gorilla, maar heeft 
een hart van goud. (Ant. 2, om 20u.35) 

Vrijdag 15 mei 
Once upon a time in the West 

Italiaanse westem van Sergio Leone 
uit 1968 met o.a. Henry Fonda en Clau
dia Cardinale. Spoonwegmagnaat Mor
ton laat het gezin McBain uit de weg rui
men omdat hij hun grond nodig heeft 
voor de aanleg van een spooriijn door 
de woestijn. (TV 2, om 20u.55) 
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, a . Op de televisie 
« g i . loopt een handig 
m^S^ gemaakt spotje 

w ^ l W waarin quatre-
y^ mains wordt ge-
• • speeld door twee 

vlezige handen en 
door twee Flan-

^ ^ ^ ^ derstechnology-
^ ^ V ^ ^ A handen. 

^ ^ ^ L ^ Handen zijn in-
^ « ^ ^ ^ derdaad wonder-

B ^ ^ ^ bare dingen, je 
^ L ^ B lojnt er een woor-
^ ^ ^ r denboek mee vul

len. Je kunt ze al 
dan niet aan het lijf hebben, je kunt 
ze uit de mouwen steken, je kunt er 
een vuist mee maken, handen kun
nen — zoals bij ons — zó staan, je 
kunt ze In de schoot leggen en er 
over mekaar mee zitten; je kunt er 
géén voor de ogen zien, de linker 
mag van de rechter niet weten hoe 
vrijgevig het is, je kunt het boven 
iemands hoofd houden en er mee in 
het haar zitten. Maar altijd moet je 
er twee hebben om te applaudisse
ren. 

Kunstenaars laboreren een artls-
tenlevenlang om ze uit te beelden, 
dat blijkt geen gemakkelijke klus 
want doorgaans vallen de handen 
van de armen en van het kunstwerk 
af. 

Handgemeen 
Alhoewel, alhoewel sommige ar

tiesten er hun hand niet voor om
draaiden om wereldberoemd te 
worden met handen. Dürer hield ze 
voor eeuwig gevouwen, aan de ma
gische hand van de Schepper liet 
een visionaire IMichelangelo de 
mens ontspringen; maar dat hij 
reeds eerder bij ET gezien... 

De meest geraffineerde handen 
werden door Boticelli gekonterfeit 
toen hij l̂ enus liet geboren worden. 
De godin onttrekt boezem en maag
delijkheid aan de geile blikken van 
het mensdom, een truuk die de 
fotografen van Play boy e.a. reeds 
lang hebben verleerd. 

De meest onbevangen handen 
heeft de Volksvrouw van Georges 
de la Tour die, van geen mens 
gestoord en volledig met zichzelf 
bezig, op haar buik een vlo dood
drukt. 

De meest diskrete hand hield 
Louis-Jacques David achter de 
hand toen hij Napoleon portretteer
de. Jan Vermeer naaide de kneute
rigste handen zijn Keukenmeid aan. 
Salvador Dali bracht de walgelijkste 
handen In beeld toen hij In een 
visioen de Spaanse burgeroorlog 
zag. De meest machteloze handen 
houwde Kathe Kollwitz... 

Met de hand op het hart beken ik 
het simbool van Vlanders Techno
logy een handige vondst te vinden 
maar lief is het mij niet. Ik kan het 
niet met hand en tand verdedigen 
omdat er zo weinig hart in zit. En 
hoe belangrijk ook, maar het leven 
is toch meer dan een shake hands 
tussen mens en machine. 

Toch zit er ook hoop in het sim
bool. Al te lang heeft de machine de 
mens onder de duim gehouden, nu 
drukken ze mekaar de hand. 

Toch blijft het opletten. Als men 
één vinger geeft is men vlug de hele 
hand kwijt. 

Misschien komen er ooit twee 
handen op één buik van. Wellicht 
op die van het patronaat. 

En zo zitten wij weer bij de eerste 
industriële revolutie toen het hand
gemeen tussen mens en machine 
voor goed is begonnen... | 

• W i 
IS 

doot-ck'iA^eek^ 

^nihouden 
Kasterlee geniet om meer dan één reden 'n so-

liede reputatie als ,,parel van de Kempen". Aller
eerst is er het mooie dorp, dat ondanks zijn residen
tiële wildgroei en intense horecabedrijvigheid toch 
een landelijk karakter heeft weten te handhaven, niet 
in 't minst door zijn fraaie dennenbossen, zandheu
vels en agrarische omgeving. Een Kastels unicum is 
daarbij het Centrum Frans Masereel, een instelling 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Dit Centrum voor aktieve grafiekbeoefening dat in de 
wereld zijn weerga niet heeft, werd in januari 1972 
geopend en viert dus nu zijn 15-jarig bestaan. 

E naam van de instelling 
is tevens een program
ma. De in 1971 overle

den houtsnijder-schilder Frans 
Masereel Is de internationaal 
meest befaamde graficus van de 
belangrijl<e Vlaamse Groep van 
Vijf. Het naar hem genoemde 
Centrum heeft dan ook een veel
voudige opdracht, toegespitst op 
kreatief grafisch werk. Het wil al
lereerst een werkgemeenschap 
zijn die open staat voor grafici en 
deze bijstaat bij technische uit
voeringsproblemen. Er worden 
onder leiding van ervaren kunste
naars vervolmakingskursussen 
gegeven. 

In de praktijk is het Centrum 'n 
mooi domein van ruim 3.000 m ,̂ 
waarop 10 volledig ingerichte 
studio-bungalows staan, waarin 
grafische kunstanaars gratis kun
nen verblijven, op voorwaarde 
dat ze er kreatief aan het werk 
zijn, dus grafiek maken. Dat deze 
formule bijval kent, bewijst het 

feit dat er de voorbije 15 jaren 
ruim 5.000 kunstenaars te gast 
waren, niet alleen Vlamingen, 
maar ook buitenlanders uit heel 
de wereld. 

Centraal staat een groots koe
pelvorming gebouw. De bene
denverdieping is het steeds be
drijvige atelier, uitgerust met per
sen voor zowel steendruk, diep
druk als zeefdruk. Kwasi alles 
wordt gratis ter beschikking 
gesteld: het gebruik van stenen 
en persen, zuren, vernis, inkt, 
vloeibare film, enz. 

De graficus moet zelf wel in
staan voor metalen of houten pla
ten, papier, snijfilmen voor zeef
druk en persoonlijk tekenmateri
aal. In het centrale gebouw be
vinden zich o.a. ook diverse ten
toonstellingsruimten en een 
Frans Masereelmuseum met 
schilderijen, grafiek, houtblok
ken, een dodenmasker en per
soonlijke dokumenten en voor
werpen van de meester. 

CA"y^75, 
Het gedicht,, Voor Hilde" van André Demedts was 

het juiste antwoord op onze 173ste opgave. Elf le
zers stuurden ons deze oplossing. 

Door loting werd Gil Lefever uit de Roeselaar-
sestraat 7 te 8830 Hooglede als winnaar van ons 
boekenpakket aangeduid. Proficiat! 

W IJ ontvingen ook nog 
een sympatiek briefje 
op onze 172ste Mee

spelen van de Friese dierenarts 
Falkena. Mét de Friese vertaling 
van het gedicht „Een mens te 
zijn op aarde": ,,ln minske wêze 
op ierde" van W. Barnhard in het 
Friese liedboek voor kerken, 
,,Lieteboek foar de Tsjerken". 
Bedankt! 

Het volgende gedicht werd ge
schreven door een gekend jour
nalist. 

Een jongen in een stad is klein. 
Zijn ogen 
zijn zijn hele lijfje, groot van 
kijken, 
als hij langs gouden uitstalramen 
loopt. 

Daar komt de tram, verpletterend 
en schrijnend. 
De jongen loopt door straten in 
de avond. 
Steeds groter wordt zijn kijken. 
Een stad woont 
in zijn lijfje. Hij is bomen, winkels, 
straten en geluiden. Zelfs de tram 
rijdt tussen jagend hart en jonge 
longen. 

Wie is de auteur van deze ver
zen en welke titel gaf hij daar
aan? 

U hebt tijd tot maandag 18 mei 
om uw antwoord op de bus te 
doen: WIJ, „Meespelen (175)", 
Barrikadenplein 12, 1.000 
Brussel. 

Misschien wint U deze keer wel 
het boekenpakketje van de WIJ-
redaktie?! 

Wif r 7<3(/ v/i» H£iU£M£U 
Of ££N ov£eteifM6irocnr "P 

//- w££r fftr A/^rr 
2 » MPei'JX .flAAA • 

BtN DOOS Je LUC'f CAS 

(f* ££rr PAK COffDOO/-fS 

Verleden week vertelden wij de lezers reeds dat 
,,on kruid een plant als een ander is die voor be
paalde mensen alleen maar op een verkeerde plaats 
groeit". 

Brandnetel, paardebloem, zuring en duizendblad 
zijn zo'n „onkruid". Maar met deze vier voorbeelden 
kun je in keuken een hele boel fijne zaken doen. 

Z OALS beloofd enkele kuli-
naire klassieke bereidin
gen met deze on-kruiden, 

die bovendien nog fraai zijn voor 
de gezondheid... 

Duizendblad strooi je liefst op 
sla, want de smaak, hoewel ty
pisch, heeft geen gastronomi
sche kwaliteiten. Wel t)evat dui
zendblad veel chlorophyll en laat 
bloedingen ophouden (vandaar 
wellicht namen als Wundkraut, 
Soldatenkraut en herbe du char-
pentier). 

Veldzuring is een pittig alterna
tief voor spinazie en ook smaak-
verrijkend in saus bij gegrilde vis. 
Een misschien niet zo fijnproeve-
rig détail, maar Franse boeren 
geven zuring aan hun vee als to-
nicum. 

Paardebloem is op velerlei ge
bieden een der meest heilzame 
voorjaarskruiden. De licht bittere 
smaak geeft sla karakter en „pis-
senlit aux lardons" is 'n klassiek 
Frans voorgerecht (vers paarde
bloemblad in een ronde soepbol 

1 

met daaronder vinaigrette en 
daartx)ven warme spekkorstjes 
en een gepocheerd ei). 

De oude Romeinen deden al 
voorjaarskuren met brandnetel. 
Deze bevat uitzonderlijk veel mi
neralen en vitamine A. Daarom is 
hij tegelijk lichaam- en zenuw-
versterkend. Van gedroogde 
brandnetel kan men in de winter 
gezondheidstee koken, maar wij 
prefereren voor de lente netel-
soep. Die maak je zo. Een ui sto
ven en behoorlijk wat fijngesne
den brandnetels even laten 
meestoven. Daan héél weinig 
bloem eroverheen verstuiven en 
ter verzachting 'n beeX\e melk 
toevoegen. Verder naar t>elieven 
zout, peper en gedroogde krui
den erbij en met tX)uillon gaar ko
ken. We krijgen de soep dan 
graag opgediend met wat ge
raspte kaas erop. Smakelijk... en 
gezondheid! 

Na zo'n ervaring kun je nog 
nauwelijks van „onkruid" 
spreken... 
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16 Ĥ  
De Dirv-Aktie: 

Positief voor 
Viaanderen? 

Als men de miljardendans van het Staaldossier of 
van het Steenkooldossier vergelijkt met het totale 
budget van de Vlaamse regering, is het overduidelijk 
dat de Vlaamse regering geen industrieel beleid kan 
voeren, en in het bijzonder onmachtig is om de 
katastrofe af te wenden die zich in Limburg begint te 
voltrekken. 

In feite kan men dit de Vlaamse regering niet ten 
kwade duiden, tenzij misschien deze Vlaamse minis
ters die mee geholpen hebben om wel zulk een illusie 
te scheppen. 

I OODGEDWONGEN heeft 
de Dirv-aktie zich moeten 
beperken tot akties die 

niet zo budget-verslindend wa
ren, en dit in feite op twee ni-
veau's: enerzijds een sensibilize-
ringskampagne, anderzijds een 
wetenschappelijk onderzoeksbe
leid. 

Sceptisch 
Elke objektieve waarnemer 

moet toegeven dat de resultaten 
van de sensiblizeringskampagne 
indrukwekkend zijn. Telkens, en 
ook nu voor de derde maal, waait 
een geest van entoesiasme voor 

de nieuwe technologieën over 
Vlaanderen. Geen bedrijf dat zich 
respekteert durft het aan afwezig 
te blijven op de reklame-stands 
van ,,Flanders technology". De 
Vlaamse schooljeugd verdringt 
zich voor de poorten. Hopelijk 
bevordert deze beurs ook de ex
portmogelijkheden van onze be
drijven, maar dit is minder meet
baar. In elk geval kan men met 
reklame alleen geen produkt ma
ken. 

, Zoals de anti-technologie sfeer 
van de jaren zeventig eenzijdig en 
gevaarlijk was, zo ook is dit nieu
we wilde entoesiasme voor de 
technologie eenzijdig en naïef. 
Uiteindelijk is de technologie ver
antwoordelijk voor Tsjernobyl, 
voor de zure regen, voor de che
mische afval, voor de vergiftiging 
van onze rivieren. De chip, het 
paradepaard van de Dirv-aktie, is 
rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de nieuwe dreiging van dui-
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zend afdankingen bij Bell. En is 
de obsessie met,,high-tech" ook 
niet mede verantwoordelijk voor 
de misplaatste minachting voor 
de steenkool, en dus voor het 
Limburg-drama? De Apostelen 
van het wilde entoesiasme be
stempelen te vlug scepticisme als 
negatisme. 

Op het gebied van onderzoeks
beleid heeft de Dirv-aktie even
eens zware impakt gehad. Als 
men weet dat het budget van bv. 
de Rijksuniversiteit Gent vier mil
jard fr. is, beseft men dat men met 
enkele miljarden wel belangrijke 
dingen kan doen op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek. 
Mijns inziens is die impakt nefast 
geweest voor Vlaanderen, en 
voornamelijk omdat deze Dirv ak-
tie gevoerd werd zonder enig res-
pekt voor het pluralisme in Vlaan
deren. Met „IMEC", het „inter
universitair mikroëlektronica cen
trum" werd prakisch een nieuwe 
Universiteit opgericht, en dit bijna 
uitsluitend ten voordele van de 
Katholieke Universiteit van Leu
ven. 

Achterbaks 
Het is een historisch toeval dat 

België in evenwicht gehouden 
werd op filosofisch vlak door de 
Waalse socialistische zuil en de 
Vlaamse katolieke zuil. De arg
waan van andersdenkenden t.o.v. 
de regionalisering was dus niet 
alleen een konservatieve refleks 
maar steunde op een reëel ge
vaar. Bij de eerste stappen op het 
gebied van de regionalisering 
diende men dus uiterst voorzich
tig om te springen met het plura
lisme. De Dirv-aktie heeft terzake 
alle normen overboord gegooid, 
en heeft daardoor bij de betrokke
nen de argwaan doen omslaan in 
panische angst. 

Sindsdien worden alle pogin
gen van de Vlaamse regering om 
haar greep op de organen van het 
onderzoeksbeleid te verstevigen 
achterbaks tegengewerkt. (Ach-
terbaks, en niet openlijl<, omdat 
wetensctiapsmensen om onbe-

grijpelijl<e redenen een Ijselijke 
sctirik tiebben van ministers). Dit 
betekent een reële vertraging van 
de groei naar autonomie voor 
Vlaanderen, en is dus mijns in
ziens schadelijk voor Vlaanderen. 
Maar bij wie ligt de schuld? Bij 
diegenen die terecht hun huidige 
belangen verdedigen of bij dezen 
die hun huidige macht misbrui
ken? 

Prof. dr. Herman Pauwels: „Uit
eindelijk Is de technologie verant
woordelijk voor Tsjernobyl, voor 
de zure regen, voor de ctiemische 
afval, voor de vergiftiging van 
onze rivieren." 

Laat ons optimist blijven en ho
pen dat volgens het evangelische 
,,Geef aan Caesar wat Caesar 
toekomt", het pluralisme zal ze
gevieren in Vlaanderen. En dat de 
Vlamingen zullen inzien dat gods
dienst eigenlijk weinig te maken 
heeft met wetenschapsbeleid, 
met onderwijsbeleid, met gezond
heidsbeleid, met syndikaal beleid 
en noem-maar-op-beleid... 

Prof. dr. H. Pauwels 
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Luc Van Cauwelaert van VC Helicopters: 

„Het kan, 
maar het is knokken!" 

17 

ST.-PIETERS-LEEUW — Wie langs het trajekt 
Antwerpen-Gent woont kan tijdens de komende spit-
stectinologiebeurs te Gent hertiaaldelijk een of meer
dere helikopters zien en horen overvliegen. Beide 
steden worden inderdaad tussen 11 en 17 mei a.s. 
door een helikopterbrug verbonden. 

Het Vlaamse VC Helicopters uit St.-Pieters-Leeuw 
venA/ierfhet alleenrecht om de verbinding te vliegen. 
Een gelegenheid om uit te vissen hoe leefbaar een 
helikoptermaatschappij bij ons is. 

IN de wereld van de tuinaanleg 
is Van Cauwelaert uit St.-Pie
ters-Leeuw een naam met 

verve. Werven over het hele land 
verspreid noopten het bedrijf 
vaak tot snelle en verre interven
ties. Het gebruik van een helikop
ter lag dan ook voor de hand. De 
zonen Luc en Edwin Van Cauwe
laert hadden reeds een vliegbre-
vet verworven en vlogen met een 
gehuurd toestel. Omdat deze post 
té zwaar op het bedrijfsbudjet 
doorwoog werd een eigen heli
kopter aangeschaft. 

Luchtdopen 
L. Van Cauwelaert:,,Tien jaar 

geleden hebben wij dan een ei
gen maatschappij VC Helicopters 
opgericht met één toestel. Wij 
waren er van overtuigd dat er in 
België plaats was voor een derge
lijk bedrijf, er bestonden toen 
reeds zo'n twee ondernemingen. 
Eerder had Sabena zijn eigen 
helikopternet laten varen. Nu be
schikken wij over 5 toestellen. 
Drie daarvan worden bestendig 
ingezet om pijpleidingen te kon-
troleren. Vooral in Nederland zijn 
ze in de lucht waar wij de pijplei
dingen van de Gasunie kontrole-
ren, maar ook deze van privé-
maatschappijen; Texaco b.v. 
Daarbij wordt een welbepaald tra
jekt overvlogen en wordt visueel 

nagekeken of er geen lekken zijn 
en of er op of rond de leiding geen 
werken uitgevoerd worden. 

Geregelde verbindingen voe
ren wij niet uit, wél vluchten op 
bestelling. Zo vlogen wij gisteren 
nog een zakenman vanZaventem 
naar Parijs, de man had zijn toe
stel gemist maar diende de aan
sluiting in Parijs zéker te halen. 

Verder zijn er natuurlijk de vele 
luchtdopen op kermissen en jaar
markten, maar dat beperkt zich 
uiteraard tot de zomermaanden." 

Dure zaak 
WIJ: Wat zijn nu de voordelen 

van zo'n hellkoptervluchten? 
L. Van Cauwelaert: ,,Een hef-

schroefvliegtuig kan een passa
gier thuis afhalen en hem uiterst 
dicht bij anders moeilijk te berei
ken bestemmingen brengen: een 
werf, een schip, boven op een 
gebouw, een industrieterrein... 

Voor het binnenland zijn er 
geen problemen, wel als men 
naar het buitenland wil want dan 
komt de doeane op de proppen. 
Maar ook dat is geen hindernis 
want alle formaliteiten kunnen 
hier in St.-Pieters-Leeuw vervuld 
worden. 

Verder worden wij ingescha
keld voor flying camera, wanneer 
vanuit de lucht dient gefilmd te 
worden." 

Luc Van Cauwelaert: „Na 10jaar 
knokken begint VC Helicopters 
vruchten af te werpen." 

WIJ: Is helikoptervliegen 
duur? 

L. Van Cauwelaert:,,Uiteraard 
blijft het een dure aangelegen
heid. Je moet op zo'n 30.000 fr. 
per vluchtuur rekenen en daar 
kunnen nog landingstaksen bijko
men. 

In België is de behoefte aan 
hellkoptervluchten nog eerder ge
ring. Vooral de bedrijven zouden 
meer helicopterminded moeten 
worden. 

Gebrek aan piloten is er niét, 
vooral gepensioneerde legerpilo
ten willen na hun 45ste nog wat 
bij verdienen en beschikken bo
vendien over een grote ervaring. 
Wie zich aanbiedt om een brevet 
te halen kan ook in St.-Pieters-
Leeuw terecht. Het bedrijf be
schikt daarvoor over een klein 
Robinson-toestel. Zo'n opleiding 
kost 8.500 fr. per vluchtuur plus 
monitor. Een leerling kan na 40 
lesuren teorie en praktijk de nodi
ge proeven afleggen voor het mi
nisterie van Verkeer. 

De aanvragen naar zo'n ople-
ding zijn niet gering. Dagelijks 
wordt minstens één aanvraag be-
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antwoord. Op dit ogenblik worden 
in St.-Pieters-Leeuw 4 kandidaat
piloten opgeleid." 

'n Bepaalde angst... 
WIJ: Is een helikopterbedrijf 

leefbaar? 
L. Van Cauwelaert: „VC is nu 

10 jaar op de markt, maar het blijft 
enorme inspanningen vragen om
dat zo'n bedrijf biezonder kapi
taalintensief is. Het is ook niet 
altijd gemakkelijk om de nodige 
fondsen te vinden voor een nieuw 
toestel. Na 10 jaar knokken begin
nen wij eindelijk de vruchten van 
onze inspanningen te zien. Dat 
heeft niets te maken met de be
perktheid van het grondgebied, 
wél met de versoepeling van de 
wettelijke beperkingen en het 
overwinnen van een bepaalde 
angst om te vliegen. Tal van men
sen denken dat een helikopter 
makkelijker tegen de grond gaat 
dan een vliegtuig of dat hij als een 
baksteen naar beneden valt als er 
wat scheelt. Dat is niet waar. 

r 
Per helikopter 

naar FTI 
Voor zakenmensen die de 

beurs te Gent willen bijwonen 
heeft VC Helicopters een brug 
gelegd tussen de luchthavens 
van Deurne en Zaventem. 
Maar ook gewone stervelingen 
kunnen mee. De vlucht kost 
wel 9000 fr. heen en terug. 
Maar het bespaart wel veel tijd 
en aanschuiven in lange files 
aan de beursgebouwen van 
St.-Denijs-Westrem. 

Boekingen en meer inlich
tingen bij het bedrijf 02/ 
356.29.85 of 356.99.57. Boe
ken kan ook op de heliport van 
FTI 091/20.15.59. 

BUTTON BADGES 

Natuurlijk hebben wij in de 
voorbije jaren ook ongevallen ge
kend maar deze waren haast tel
kens aan menselijke fouten te 
wijten en bijna nooit aan de tech
niek. Tweede rem is de hoge 
kostprijs voor een uur vliegen. 
Vervolgens het onderhoud. Er is 
na elke vlucht een nazicht nodig 
en een inspektie ons voorge
schreven door de fabrikant, om 
de 25u. vliegen om de lOOu. vlie
gen is er een grondig onderhoud 
dat tot vier dagen kan duren. Zo'n 
onderhoud gebeurt door eigen 
mekaniekers. Om de 6 maanden 
is er dan nog eens de kontrole 
door het Bestuur der Luchtvaart. 
Deze vele mekanische tussen
komsten maken dat helikopters 
een dure aangelegenheid blijven. 
En toch hopen wij dat steeds 
meer en meer zakenlui het nut 
van onz^ diensten zullen inzien. 

De vluchten in het kader van 
„Flanders Technology" zijn een 
aanzet daartoe." 

(M.V.L.) 

In de rand 
Wie doen mee? 
VAN de 868 exposanten op de ko

mende FTI-beurs komen er 303 
bedrijven uit het Vlaamse Gewest, 81 
uit Wallonië en 117 ondernemingen 
hebben in de Brusselse agglomeratie 
hun basis. Wat de buitenlandse be
drijven betreft steekt Nederland de 
spits af met 71 ondernemingen, ge
volgd door de VSA met 70, West-
Duitsland 57, Frankrijk 45, Luksem-
burg en Groot-Brittannië elk 25, Kana-
da 13, Japan 11, Zweden 7, Italië 5, 
USSR 4, Denemarken en Spanje elke 
3, Portugal en Tunesië elk 2, Austra
lië, N.-lerland, Israël, Liechtenstein, 
Noonwegen en Oostenrijk elk 1 bedrijf. 

Ook Europa, gewesten en landen 
hebben er een stand. De EG en het 
Euro-parlement staan er te kijk, maar 
ook het Brusseie Gewest, Katalonië, 
Noord-lerland, Niedersachse, Que
bec en Wallonië. 

Volgende landen sturen een officië
le stand: Australië, Kanada, Filipij-
nen, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ja
pan, Luksemburg, Portugal, Spanje, 
Tunesië, VSA, USSR en West-Duits
land. 

Aan hoge bezoekers zal het te Gent 
niet ontbreken, een veertigtal landen 
hebben een officiële delegatie klaar 
om de FTI aan te doen. 

Supergeieiders 
DE in februan 1987 ontdekte nieuwe 

hoge-temperaturen-supergeleide 
materialen laten toe het spektakulair 
natuurkundig fenomeen van superge
leiding — elektrische geleiding zon
der weerstand en dus zonder energie
verlies — ook toe te passen bij tech
nisch gemakkelijk te bereiken tempe
raturen, zoals deze van vloeibare stik
stof. 

Deze nieuwe materialen worden nu 
ook reeds aan de KU-Leuven gepro
duceerd in de onderzoeksgroepen 
van de professoren Bruynseraede en 
Persoons. De eerste proefnemingen, 
uitgevoerd op 23 april l.l. in het labora
torium voor Vaste Stof-Fysika en Mag
netisme — onder leiding van profes
sor Lieven Van Gerven — vertoonden 
supergeleiding bij temperaturen tus
sen 90 en 95 graden Keivin (ca -
180°C). De supergeleide toestand 
blijft behouden in sterke magneetvel
den, wat wijst op de mogelijkheid om 
deze te Leuven geproduceerde mate
rialen ook voor technologische toe
passingen te gebruiken. 

Het Vlaams wetenschappelijk on
derzoek bewijst daarmee zeer snel te 
kunnen inpikken op ontwikkelingen, 
die voor toepassingen in de elektro
techniek (verliesvrij transport van 
elektrische energie) en de eiektronika 
(supersnelle en superkleine compu
ters) van zeer groot belang beloven te 
worden. 

De KU van Leuven zal deze revolu
tie in de technologie van nieuwe mate
rialen voor de elektrotechniek voor
stellen op de komende FTI-beurs. 
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• • > HET VAK 
Hier spreekt vakmanschap vanuit een eigen, 
eigentijdse vormgeving. Italiaans van design ? 
Kwaliteit uit Duitsland ?Toch niet. 
Bulo's nieuwste luxezetel, een welhaast klassiek 
model en toch origineel, modern. 

Onze industrieel-ontwerpers hebben hem getekend 
met alle kennis inzake zitkomfort en ergonomie 
En onze meubelmakers hebben hem met liefde 
gemaakt. Volgens ambachtelijke traditie, want het 
betere meubel wordt bij Bulo reeds een kwarteeuw 
vervaardigd. 

BUL ^«l'^H^-li 

KANTOORMEUBELEN n.v. 

Sinds 1 mei is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniek complex 
van 36.000 m̂  langs de El9 Antwerpen-Brussel in de industriezone Mechelen-Noord 
(Toonzalen ook op zaterdag open van 8.30 tot 17.30 u.) 

BULO Kantoormeubelen n.v. 
Industriezone Noord II 
2800 MECHELEN 

Tel. (015) 21 10 00 (28 I.) 
Telex 29.355 bulo b 
Telefax (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18 

...for Peace 
r%E FTI-beurs toont natuurlijk 
• ' o o k de spitstechnologie toege
past in de wapenindustrie. Tij
dens de eerste FT-beurs werd 
gesofistikeerd wapentuig ten toon 
gesteld. De Medische Werkgroep 
tegen Atoomwapens is daarover 
zeer verontrust. Binnen de werk
groep heeft men voorstellen ge
formuleerd om deze technologie 
om te schakelen naar een vredes-
ekonomie. 

Onder de titel Flanders Techno
logy for Peace wil de werkgroep 
zo'n rekonversie niet enkele om 
zuiver etische redenen maar ook 
om louter ekonomische redenen. 
Wie daarover meer wil weten kan 
kontakt opnemen met de Werk
groep tegen Atoomwapens, 
Triomf laan te 1160 Brussel (02/ 
649.02.73). 

De Wortels 
IN het kader van FTI organiseert de 

Vlaamse Vereniging voor Industriële 
Archeologie op woensdag 13 mei een 
studiebijeenkomst over het behoud en 
de valorisatie van het industrieel en 
technologisch erfgoed in Vlaanderen 
en Nederland. 

Bedoeling van deze bijeenkomst is 
o.m. te peilen naar de wijze waarop 
het aktueel bedrijfstoerisme, bedrijfs
bezoeken, en het toerisme naar het 
industrieel verleden (molens, stoom-
spoonwegen, mijnmusea, historische 
brouwerijen,...) kunnen bijdragen tot 
een beter begrip van de aktuele so-
ciaal-ekonomische en technologische 
situatie. Tevens zal gepeild worden 
naar mogelijke samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland. 

De studiedag vindt plaats in het 
auditorium van het Museum voor de 
Geschiedenis van Wetenschap en 
Techniek van de RUGent, Korte Meer 
9 te 9000 Gent. 

Info: VVV Ind. Erfgoed, Postbus 30 
Postkantoor M. Hendrikaplein te 9000 
Gent 12 (056/359.91.02) of ANC, Gal-
laitstr. 80 te 1210 Brussel (02/ 
241.31.64). 

6 9 * 

Kempen 
Technologie 
DE Kempische VU-Jongeren van 

het arrondissement Turnhout en 
Limburg startten een gezamenlijke 
aktie rond het thema Kempen Tech
nologie. Zij verzoeken de Vlaamse 
regering haar gespreide initiatieven 
voor spitstechnologie in één stichting 
onder te brengen. De Vü-jongeren 
zijn er van overtuigd dat de Kempen 
méér troeven heeft dan aangenomen 
en eisen de oprichting van een Kem
pens Research Park. (Meer daarover 
op onze regionale bladzijden). 
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Zedelgemse week rond 

Landbouw 
en leefmilieu 

Onder impuls van VU-schepen Eric Vandenbus-
sclie organiseert de gemeente Zedelgem opnieuw 
een ,,weel< van het groen". 

Centraal tema dit jaar is het spanningsveld tussen 
„Landbouw en leefmilieu". 

RIC VANDENBUSSCHE, 
en met hem het hele ge
meentebestuur van Zedel

gem, hebben heus niet gewacht 
op de afkondiging van het Euro
pees jaar van het leefmilieu om er 
iets aan te doen. Bedoeling is de 
bevolking milieu-bewuster te ma
ken én inspirerend werken naar 
de beleidsverantwoordelijken toe. 

Het voor dit jaar gekozen tema 
,,Landbouw en leefmilieu" is erg 
aktueel. De invloeden van de var-
kenskweek op ons milieu, de te
loorgang van onze open ruimte, 
enz. worden dagelijks in de media 
behandeld. Ook voor het agra
risch gedeelte van de gemeente 
dienen beleidsopties vastgelegd 
te worden met zin voor evenwicht 
tussen natuur en landbouw. „Be
grip voor de verschillende stand
punten, korrekte informatie, be
reidheid tot dialoog en medever
antwoordelijkheid zijn hiertoe on
ontbeerlijk", zegt de VU-sche
pen. Die meteen alle 
geïnteresseerden uitnodigt tot 
deelname aan één van de vele 
aktiviteiten. 

Mestoverschotten 
Deze groene week wordt mor

gen vrijdag om 20 uur geopend 
door de burgemeester en de leef
milieu-schepen. Een belangrijk 
hoogtepunt wordt ongetwijfeld 
het kolloquium ,,Mestoverschot
ten, een uitweg?" op zaterdag 9 
mei, een probleem dat steeds 
prangender wordt. 

De ogenschijnlijk niet te stuiten 
varkenskweek en de enorme 
mestoverschotten die eraan ver
bonden zijn, veroorzaken vergifti
ging van de bodem met zware 
metalen, grond- en oppervlakte
waterverontreiniging, stankinder 
en wat al meer. In de gemeente 
Zedelgem alleen reeds worden er 
om en bij de 60.000 varkens ge
kweekt. 

Tijdens dit kolloquium wordt er 
door verschillende instanties een 
duidelijk beeld gebracht van de 
huidige situatie op provinciaal 
vlak. Sprekers zijn o.m. ingenieur 
Verkest en ingenieur Dedeyne 
van het landbouwministerie. Dirk 
van Melkebeke van de Bond Be
ter Leefmilieu, ingenieur Duquet 
van de Waterzuiveringsmaat-
schappij van het Kustbekken en 
ingenieur Poels van de Rijksuni
versiteit Gent. 

Op de andere dagen zijn er 
allerlei zaken gepland: een och
tendwandeling doorheen het do

mein Merkenveld, een gezins
fietstocht door de gemeente, een 
bezoek van de Zedelgemse scho
len aan het Zwin en een informa
tie-avond over de integratie van 
landbouwbedrijven in het land
schap met als gastspreker Han 
Lörzing. 

Alle aktiviteiten gaan door in 
het Scouts- en Gidsencentrum 
Merkenveld. Voor meer inlichtin
gen kan terecht op het gemeente
huis van Zedelgem (tel.: 050/ 
20.90.97). 

Aanbevolen I 

A)KViii'»!VVV»>»> 

Zedelgem telt naar schatting 60.000 varkens. Dit geeft enorme problemen 
ten... 

op het vlak van de mestoverschot-

VU stapt mee op 

Anti-TGV-betoglng te Aarscliot 
Op 17 mei a.s. wordt in Aarschot nog maar eens 

betoogd tegen de plannen voor de aanleg van een 
TGV door ons land. Deze keer is het in Aarschot 
omdat deze „parel van het Hageland" zwaar belaagd 
wordt door het zogenaamde „groene trajekt", ont
sproten aan het brein van Herman De Croo. 

HET nationale anti-TGV-
front is bijeen geweest in 
Aarschot en heeft beslist 

om het bestaande platform te 
handhaven als basis voor de be
toging van 17 mei. 

VU doet mee! 
Enkele praktische afspraken 

dan voor de betoging van 17 mei. 
De betoging start om 14u.30 op 
de Grote Markt. Parkeerplaats 
voor autobussen is voorzien aan 
het station (komende uit de rich
ting Leuven) en op de parking van 
de feestzaal (voor de bussen uit 
de Kempen en Limburg). Voor 
trakteren is parkeerplaats voor
zien in de Diestsestraat en de 
Braekepoort. 

De VU-leden komen samen 
aan de Knoet Schaluin vanaf 
13U.30. Afdelingsvlaggen en 
spandoeken zijn welkom. Meer 
inlichtingen bij Fik Meulenbergs 
016/56.93.34. 

Wie nog materiaal wenst (tegen 
verzendingskosten) kan affiches 
(40x60) en kleine pamfletten (ook 
te gebruiken als raamaffiche) be
komen op volgende adressen: 

— Gemeentehuis Aarschot, 
Stadspark, 3220 Aarschot, 016/ 

56.79.11 
— VVDM, Naamsevest 28, 3000 
Leuven, 016/22.41.60 
— Bond Beter Leefmilieu, Aarlen
straat 25, 1040 Brussel, 02/ 
230.94.10 

Verder werden volgende aktie-
voorstellen genoteerd uit het 
land: briefbusaktie (pamflet in 
alle bussen), infostand op mark
ten, rondrijden met radiowagen, 
wandelingen op de mogelijke 

TGV-trajekten, protestborden 
plaatsen, bevlaggingsaktie (zwar
te van landbouwplastiek is onge
vaarlijk voor het milieu als je het 
niet laat rondslingeren), spandoe
ken op de gemeentehuizen, peti
ties, sjabloon op T-shirt (Oor
beek), autokaravaan, fietseling, 
bezetting bruggen van autostra
des op vrijdag 15 mei... 

Deze akties (of andere) worden 
best georganiseerd in week voor 
de betoging (10-17 mei). 

Tuinrendez-vous 

in en om liet huis 
Zoats beloofd wil dit weekblad met een bepaalde 

regelmaat een bijdrage brengen over gezonde land
en tuinbouw. 

ffik Dedapper begint deze week met de bespre
king van het pas verschenen boek „Praktisch mi
lieubeheer in en om het huis". 

DIT besfist interessante 
werk is uit het Duits 
vertaató, daarfeij werd 

wef verzuimd aanpassingen te 
doen in <Je richring van speci
fiek Viaamse toesiand&n. 

De vertalers hebben echter 
«He mogefijk moeite gedaarj 
om dit oofSpronkeliJK Duitsta
lig werk W vertaten r?aar speci
fiek̂ © toestanden, adressen in-
bagrepen, bi|onze Noorderbu
ren. 

Dit geschreven zijnde, wil
len wij graag vermeiden dat dit 
een uiterst volledig boek is 

Het handeft over de kom* 
posthoop, lai>ets, aJ dan niet te 
duur Wologisch voedseï, 
schoonmaaKmiddeten en cos

metica, miiieuvriendelijke 
tekst!el en bouwmaterialen, 
bad er» toilet, keuken, kelder, 
garage en zelfs balkon. 

Bij het boek zijn tevens 
proefstnps voor nitraat-, sul-
fiet-, zuurgraad- en zelfs wa-
terhardheidstesten toege
voegd. 

Tientallen onderwerpen 
worden behandeld, zeer veel 
(4 500) nuttige tips worden 
zomaar weggegeven, . 

W() vinden er de goede raad 
in om m de eigen tum geen 
biociden te gebruiken, weer 
verder vinden wij tal van waar
schuwingen bij het gebruik en 
bewaren van diezelfde bioci
den .. 

Door al te veei onderwerpen 

te willen behandelen, wordt 
een en ander soms al te sinv 
pitstisch voorgesteld. 

„Als de geur van een nabije 
plant het schadelijke insekt in 
verwarring brengt, is elk© in-
sektenbestfijdtng overbodig 
{biz. 227)". Zo eenvoudig zit 
de biotogische planten be
scherming toch niet in me
kaar, hoe graag wij dit ook 
zouden willen... 

Toch is het boek een ernsti
ge pogmg om. zo volledig mo
gelijk, te waarschuwen voor 
alles wat mens, dier en milieu 
kar\ schaden. Dit boek leest 
men ntet als een roman, wat 
het uiteindelijk niet is 

Toch meer dan de moeite 
waard voor al wie begaan is 
met de gezondheid van onze 
gemeenschap, want nergens 
vindt men zoveel bijzonder 
nuttige wenken bij mekaar 

Rik Dedapper 

— Praktisch milieubeheer In en 
om het huis. Egmont R. Koch. 
Üitg. Btum en Zoon, Utrecht' 
Aartseiear. 620 fr. 
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Vlaanderen Morgen over 

Twee snelheden 
Het aprilnummer van „Vlaanderen Morgen" 

mocht zicht tijdens de voorbije dagen verheugen in 
een reel<s reflel<ties van de media. Aanleiding daar
toe was het verrassende artikel over „de twee snel
heden". 

En daar houdt het niet mee op. 

GUY CLEMER, direkteur 
van de studiedienst van 
het Vlaams Ekonomisch 

Verbond, is er inderdaad in 
geslaagd om aan het fluwelen 
steekspel tussen de voorzitters 
van de Vlaamse en de Waalse re
geringen een objektieve en geak-
tualizeerde dimensie te geven. 

Nu het aan het Nationaal Insti
tuut voor Statistiek opgelegde 
verbod — om nog langer regio
nale regionale rekeningen op te 
maken — werd opgeheven, is het 
opnieuw mogelijk een analyse te 
maken over de kontroverse 
Geens-Wathelet. Waaruit blijkt 
dat de eerste meer gelijk heeft 
dan de tweede. 

Over solidariteit 
In het Redaktioneel van dit 

nummer wordt van leer getrok
ken tegen het soort gêne dat in 
Vlaanderen bestaat over derge
lijke studies. ,,Ten onrechte, 
vooraleer men kan en mag pra
ten over solidariteit en samenho
righeid moet een eerlijke en volle
dige inventaris worden opge
maakt. Solidariteit Is immers een 
te belangrijke morele imperatief 
dat hij misbruikt zou mogen wor
den voor het instandhouden van 
onterechte privilegies. Zoiets als 
de geveinsde arme die gaat be
delen bij rechtgeaarde, nijvere 
huisvaders." Bedoeling is niet 
het bij deze cijfers te laten. Veel 
belangrijker is inderdaad de 
vraag of onze niet zo onaardige 
ekonomische prestaties in de 
eerste plaats de Vlaamse mens 
ten goede komen en dit op een 
rechtvaardige wijze. 

Dr. Chris Vandenbroeke 
plaatst deze nieuwe gegevens in 
een historisch perspektief en 
konkludeert dat het beeld van de 
twee snelheden geen verrassing 
oplevert, integendeel: „Het is als 
een konstante in de binnen
landse evenzeer als in de buiten
landse geschiedenis aanwijs
baar. Beter zou het zijn dat men 
ook in de komende decennia in 
dezelfde zin voorbereidt, zodat 
men ook in de toekomst tot de ko
ploper gerekend wordt. (...) Aan 
triomfalisme doet men niet op 
een moment dat men voeling aan 
het verliezen is tegenover de 
buurlanden en de voornaamste 
handelspartners." Lic. Luc Lu-
wel komt tot het besluit dat het 
nieuwe projekt van de Vlaamse 
Beweging het twee snelheden 
koncept moet zijn: ,,Het Belgisch 
egalitarisme is de rem op deze 
evolutie." 

Café-gezwets 
Ray de Bouvre publiceert een 

lezenswaardig en ongezouten 
stuk n.a.v. de moelijkheden bij de 
Opera en het Koninklijk Ballet 
voor Vlaanderen: „Omdat je met 
opera nauwelijks kan lachen: la
ten we er een potje om huilen". 
Daarbij wenst hij tot slot alle poli
tici de konsekwente moed toe om 

aan de hand van louter artistieke, 
kulturele en objektieve kriteria 
een beslissing te nemen, die de 
toekomst van het muziekteater in 
Vlaanderen voor vele generaties 
veilig stelt. 

Jan Walgrave en Veerie 
Schlltz staan (o.m. na een 
gesprek met professor Jan Wüst) 
stil bij het oeuvre van de onlangs 
overleden meubelkunstenaar 
Pieter de Bruyne. 

De scheppingen van Pieter de Bruyne meer dan alleen maar meube
len... 

De rubrieken ,,ln kort bestek" 
en ,,Het Rijke Vlaamse Leven" 
zijn respektievelijk gewijd aan het 
boekje van Jozef Deleu ,,De 
Pleinvrees der Kanunniken" en 
de hoogoplopende diskussies 
rond het AVV-VVK van de IJzer-
toren en De Stem van Suid-
Afrika. Zowel de hardnekkige ver
dedigers van dit lied als de ver
krampten aan de andere zijde, è 
la Johan Anthlerens, moeten 
het ontgelden. 

Besluit? Dat dit pas versche
nen nummer een must is voor el
keen die baalt van nogal wat dis
kussies in en om de Vlaamse Be
weging, die niet eens het nivo be
naderen van het gezwets dat ver
hitte voetbalfans voeren aan hun 
stamcafé-togen. 

Een jaarabonnement van zes 
nummers kost 650 fr. Dit bedrag 
dient gestort op rekeningnummer 
409-8524961-63 van „Vlaanderen 
Morgen", Te Couwelaerlel 143, 
2100 Oeurne-Antwerpen. 

" ' ' • ' iiimtwiT 

JE zou zeggen dat we met 
mei naar de zomer toera-
zen en zomer is nu niet 

precies het seizoen voor cinema, 
maar er worden op dit ogenblik 
films uitgebracht tegen een ritme 
dat Argentin nauwelijks kan 
volgen. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Off Beat (vreselijk vertaal als; De 
smeris was bijna volmaakt) van Mi
chael Dinner en met screenplay van 
t\Aark Medoff {auteur van Children of 
a lesser God) is zo een van nege
nentachtig in een dozijn filmen (zoals 
een boek dat rechtstreeks wordt ge
maakt voor de koopjesmarkt) die als 
enige kwaliteit heeft dat Medoffop de 
generiek staat, voor de rest is het hui
len geblazen. 

Heat van Richard Richards heeft 
de naam William Goldman als scena
rioschrijver (naar zijn eigen roman). 
Hoofdvertolker Burt Reynolds geeft 
hier weer een staaltje van zijn niet-
kunnen, maar ook dat kan een han
delsmerk zijn. Zoals dikwijls het geval 
is met Canonfilmen. Reynolds is Nic 
Escalante, een wat duistere figuur, 
gokker, free lance lijfwacht, privaaf-
dedective. Zijn ex-vriendin Holly {Ka
ren Young) komt hem op een dag op
zoeken, bont en blauw geslagen. Ze 
is verkracht en nog veel meer. Ze wil 
wraak. Nick moet haar overweldigers 
opsporen. Blijkt die een gangstertje 
te zijn. De film ontspoord hier en 
daar, maar is voor de liefhebbers van 
het genre best te pruimen, alleen al 
om enkele originele manieren om vij
anden om het leven te brengen. 
NIght of the Creeps van Fred Dekker 
heeft alls wat een goede horror moet 
hebben. Schitterende angstmomen
ten, leuke humor, goede cliché's. 
Filmmaker Dekker kent zijn klassie
ken, heeft goed gekeken naar NIght 
of the living dead van George A. Ro
mero, kent het werk van Cronenberg 
en Tobe Hoober en moet zowat alles 
gezien hebben dat Roger Gorman 
ooit produceerde. Al deze namen ko
men ook de film voor, zodat hef ge

heel meer op een ode gaat lijken, 
waarin ook Wes Graven betrokken 
wordt. Deze zombiefilm is voor lief
hebbers een must, alleen al omdat er 
zoveel creeps sneuvelen is hij enig en 
de humor doet alles als zoete koek 
naar binnen glijden, De bloederige 
specialeffects incluis. 

Black Widow van Bob Rafelson is 
een film die je niet kunt onderbren
gen in een genre, hij behoort tot te
veel verschillende genre's. Een 
goede Debra Winger moet teveel te
genspel geven aan een perfekte The-
ressa Russell die als Catherine een 
rol neerzet. Ze kruipt in verschillende 
gedaanten en zorgt dat haar opeen
volgende rijke echtgenoten het tijde
lijke met het eeuwige venwisselen, zo
dat zij steeds rijker achterblijft. Haar 
probleem is echter dan ze haar slach
toffers graag mag. (Anders zou het 
ook geen zwarte weduwe zijn, neen 

toch?) Alexandra (Winger dus), fede
raal agente, bijt zich vast in de zaak 
en zal proberen Catherina te klissen. 
Daar komt goed old playboy Sami 
Frey ook nog even opduiken. De film 
beweegt zich vooral op het psycholo
gisch vlak en soms ontstaan er span
ningsvelden tussen de twee vrouwen, 
die zouden kunnen wijzen in de rich
ting van een lesbische verhouding, 
maar het wordt nooit uitgesproken. 
Je ziet de bewondering van Alexan
dra voor Catherine groeien en het 
einde van de film vind ik daarom ook 
verkeerd, maar het is Rafelson die de 
film maakt en niet ik. 

De mooiste film die ik deze week 
echter zag was That's Life van Blake 
Edwards en met een gewoonweg su
blieme (maar is hij dat niet steeds?) 
Jack Lemmon en een zéér goede Ju
lie Andrews, een tragi-komische Sally 
Kellerman en in een opgemerkte bij
rol Robert Loggia. Lemmon wordt 

zestig en zijn vrouw, een gehuwde en 
samenwonende dochter en zijn zoon 
de filmster, zullen een feestje ter zij
ner ere houden. Lemmon is echter 
een hypochonder die zichzelf het le
ven onmogelijk maakt en daardoor 
ook dat van de anderen. Julie An
drews is net naar de dokter geweest 
en heel het weekend door zit je met 
haar in spanning of ze nu kanker 
heeft of niet, maar ze krijgt nooit de 
kans er over te spreken. Eerst zannikt 
Lemmon haar aan het hoofd, dan ko
men de dochters een voor een. Ik 
weet het, op het eerste gezicht niet 
om naar toe te lopen, maar dit is de 
Blake Edwards weer die The Party 
(Peter Sellers), Days of wine and ro
ses (Jack lemmon). Operation Petti
coat (Carry Grant/Tony Curtis) en 
Breakfast at Tiffany's (Audrey hep-
burn) maakt. Een goeie film. 

W. Sneer 

WT JJJ 
Een Zangfeest betekent naast zang en muziek ook koreografie, dans, vlaggen, ekspressie... Alles verliep 
stijlvol, volgens het schema en stond op een artistiek hoog niveau. 
Het samengaan van politieke boodschap en kulturele manifestatie ging ook dit jaar hand in hand' 
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Limburg vindt sportief zelfrespel(t terug 

Sint-Truiden weer 
in vlam en vuur 

Juicht Vlaanderen juicht want het is weer zover: na 
dertien jaar vagevuur is Sint-Truiden VV opnieuw 
eerste klasser geworden. Voor Anderlecht, KV Me-
chelen, Club Brugge en mogelijke andere titelkandi
daten wordt Staaien volgend seizoen weer de helle
poort waar wie kampioen wil worden onvermijdelijk 
doorheen moet. 

SINT-TRUIDEN, de trots van 
Haspengouw, is altijd een 
geval apart geweest. De 

kanaries — een al te vreedzame 
troetelnaam voor een klub wie 
strijdlust en overgave in het hart 
staan gebrand — waren altijd een 
ploeg met een zuiders tempera
ment. Echte Limburgers maar 
nooit verdraagzaam of gedwee. 
Een voetbalvereniging met gebal
de vuisten, hecht gebonden aan 
eigen streek en eigen geaard
heid. Een klub ook met spelers 
die al tijdens hun karrière levende 
legende werden. Kogeltje Appel-
tants, Toine Van Oirbeeck - tot 
zijn 42ste in de eerste ploeg en in 
de eerste klasse en dan door 
zware kwetsuur uitgeschakeld — 
en Toine Polleunis: het zijn de 
klassieken van sportief Sint-Trui
den. 

Gouden letters 
STVV drong op het einde van 

het seizoen '56-'57 voor het eerst 
tot in de topklasse door. Zestien 
jaren lang weren ze er met geen 
stokken uit weg te slaan maar de 
zeventiende campagne was er te
veel aan. Intussen was echter 
geschiedenis geschreven met 
gouden letters. Het stond dan ook 
vast dat een groot verleden vroeg 
of laat zou moeten herleven. 

Nu is het eindelijk zover en 
staan stad en streek opnieuw in 
lichterlaaie. Met achtduizend wa
ren ze vorige zondag in Sint-Ni-
klaas en het mag niet uitgesloten 
worden geacht dat tegelijkertijd in 
kloosters en kapellen van de Tru-
dostad bidstonden werden ge
houden. Precies zoals dertig jaar 
geleden toen op Waterschei de 
promotie werd afgedwongen? 

Waarom was en is Sint-Truiden 
zo'n aparte klub? Daarvoor kun
nen vele redenen worden aange
voerd. Eerstens is er het vlam
mend temperament van spelers, 
bestuurders en supporters. Een 
soort eigenzinnige trots die zich 
uit in een onblusbare zegedrang. 
Het echte Staaien is altijd een hel. 
In de jaren zestig, toen de klub 
zijn gouden dagen kende, was er 
geen topploeg veilig meer voor 
STVV. Voor zover de kanaries 
zelf niet onder de toppers (van 
'62-'63 tot '67-'68 eindigden ze 
vier keer binnen de eerste vijf en 
éénmaal slechts lieten ze enkel 

Anderlecht voorgaan) werden ge
rekend. 

Polleunis 
Daaraan verbonden is de trouw 

van spelers en supporters aan de 
klub. Slechts zeer uitzonderlijk 

afweek, 
verhaal. 

Maar dat is een ander 

Het Sint-Truiden van de jaren 
zestig werd ook vereenzelvigd 
met zijn trainer en een paar be
stuurders die voor niets of nie
mand terugdeinsden en met bou
de verklaringen geregeld voor op
schudding zorgden. Raymond 
Goethals enerzijds en meester 
Smeets anderzijds: wie de rond 
de veertig of meer is hoort ze nog 
praten en ziet ze nog bezig. 

Goethals, de Brusselaar met 
een karakter gesneden en gegrift 
in zijn — ook vandaag nog wan
neer hij erover praat — Sint-Trui
den. Meester Smeets die met zijn 

Lon Polleunis 

ronkende welsprekendheid te
genstanders al voor de match uit 
de balans bracht. 

„Op ons aardappelveld kan 
niemand winnen. Trouwens, ons 
terrein ligt er zo miserabel bij 
omdat we dat zelf willen. Alleen 
wij weten waar lopen en hoe voet

ballen." Zo klonk dat ongeveer. 
Het hoorde allemaal bij een club 
die uitsluitend leefde van eigen 
inkomsten en hoge stadstaksen 
moet betalen. Sint-Truiden dat, 
zoals zijn voorzitter het ooit zeg
de, zelfs eigenaar was van het 
stof op Staaien kloeg nooit maar 
deed altijd verder. Met Boffin en 
Lemoine, met Nonneke Cells en 
Frits Vandeboer, met Jean Claes 
en Lon Polleunis, die alles kon, 
alles mocht en alles durfde. 

Vandaag, na vele moeilijke ja
ren in tweede klasse, rijst de 
vraag of het allemaal nog op
nieuw kan. De geest is niet dood 
maar de tijden zijn zeker veran
derd. Het heilig vuur brandde in 
de voorbije weken en maanden 
onophoudend. Spelers en sup
porters vonden elkaar volledig te
rug. In Haspengouw was het tus
sen klub en publiek altijd liefde op 
het eerste gezicht. Vermoedelijk 
zal dat niet zo snel veranderen en 
daaraan moeten spelers en be
stuurders zich nu optrekken. Sint-
Truiden heeft een brede be-
staansbalans, een natuurlijke 
bedding die de meeste andere 
eerste klassers ze mag benijden. 

St.-Truiden W opnieuw naar eerste klasse I 

Welkom! 
Sint-Truiden zal welkom zijn in 

de eerste afdeling. Enkel en al
leen al om het vele volk dat mee
gaat op verplaatsing. Maar de 
klub zelf moet nu verder bouwen. 
Zelfverzekerd en vooral doelge
richt. Vasthouden wat men heeft 
en bijnemen wat kan (en betaal
baar is). Nieuw gepromoveerden 
hebben het doorgaans erg moei
lijk de eerste jaren. De voorbeel
den daarvan liggen voor het grij
pen. Routine en talent moeten 
worden gekoppeld en de toe
schouwers moeten er in blijven 
geloven. Indien er één klub is in 
Vlaanderen die op dat vlak moet 
kunnen slagen is het wel Sint-
Truiden. Met de kanaries — waar
om heten die niet Leeuwen of 
Tijgers — heeft Limburg zijn spor
tief zelfrespekt herwonnen. De 
provincie tiezit ,,opnieuw" zijn 
eerste klasser en niets zegt dat er 
nog geen tweede bijkomt. Want in 
de nakompetitie zijn Winterslag 
en Tongeren nog niet uitgeteld. 
Dus. 

Flandrien 

wilde of mocht er een voetballer 
de klub verlaten. Lon Polleunis, 
het grootste talent dat Staaien 
ooit voortbracht, werd jarenlang 
door Anderlecht en Standard be
geerd alvorens in de nadagen van 
zijn karrière een overstapje te 
mogen maken naar het toen mild 
met geld strooiende RWDMolen-
beek. Bij Sint-Truiden voetbalt 
men een leven lang, heet dat. En 
niemand vond daar ooit graten in. 
Zelfs niet de betere buitenlanders 
die er in die memorabele tijdens 
hun opwachting kwamen maken: 
de vaardige en snelle Nederlan
ders Vanderloop en Koens, de 
briljante Zaïrees Lollinga en zijn 
landgenoot N'dala. De terugval is 
overigens begonnen toen men, 
onder de druk van de omstandig
heden —- geldnood en veroude
ring — node van die stelregel 

Missen is menselijlc 
tnBWtmmm 

Û  I ET l« met 01̂ 5» gewöofit« 
go«!te trouw sas 

seh îdsrecJtters In tsffef 
te mkkm^ Wij wéto M ook «u 
niet doen. Umë ^m tengeniw-
v6 viM zefcer rM M er eeft «(oë-
pQttx zo« v o ^ töe« hiJ isa m\t^ 
|jj% tei^ctspél ̂ ©ö Kise» Smé&$ 
géboód verder te sp^e«. £« tnj 
koft Qök ntef wéten d ö t M ^^ié' 
maal uït ds tiand zou löp«rt nadat 
W| m doelpunt vafid^rde, Maar 
wë moet wörtlen opgerRörkl <M 
cte Brusselse ref <^ zijn m\fm 
origitimt lioot «n moet{i|kheden 
Koctit waar die eigenlijk isooit te 
vlrsl^n zijn. Dat hi| bovendien Ne-
tefftsaf da Hiute 1owt|t was en daar
door aHeeti al bewees wal d ^ l j l t 
te beseffaft dat een ari amSer ver-
Keerd was gegaan. Dat namen wtj 
he*B niet fovaiijK; tnissen Is men
selijk maar men moet het wel dur
ven toegeven en precies daar 

iet fotf t% <te 
scHeidsrechtars. Waï tetette Van 
tartgerttore na alloop van de 
«saftcti <^ Koilrt^ r̂ feö-lijk te fóe-

fase verkeerd beo<»(ie#i1 Dat h^ 
de gevolgen oiwöööeijk kon 
voor '̂an en daardoor even aii ija-
ians werd g^a t ^ t ? Umt dat 
MW neg geen redsm ws» em m!\ 
2ljn ioede imm te twiffeten. 
Scfieidsrecliters bsWsm rfe vol» 
maaktheid aiet in p ^ h i Hun grote 
fout is dat m hei ̂ s * als «löscte~ 
«8 laten vooiiatïwis m <lat 'mi 
natortijlc ftlet. Zelfe niet voor een 
Van tanganliove» 

Marcel Van iangenhove 
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Het partllbestuur 
deelt mee... 

N« afloop van het Volksunla-partllbestuur van maandag 4 mei j.l. heeft 
algemeen voorzitter Jaak Qabrléls volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Voeren 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

heeft de hoop uitgedrukt dat Vlaamse 
eensgezindheid er deze week toe zal 
lelden, de zaak Happart eindelijk af te 
voeren van de politieke agenda en in 
Voeren de wet en de rechtspraak te 
doen eerbiedigen. 

Ontelbare Vlamingen, ook buiten 
de Volksunie, rekenen er met name 
op dat de CVP, die de grootste partij is 
van het land en een meerderheid 
vonrtt in de meerderheid, eindelijk de 
moed zal opbrengen om haar eigen 
standpunten en verklaringen trouw te 
blijven. 

Tegenover Vlaamse eensgezind
heid moet dan maar blijken, of de 
franstaligen het lef hebben het land in 
een krisis te storten omwille van een 
zaak die zich binnen Vlaanderen si
tueert en waarover de bevoegde 
rechtsinstantie uitspraak heeft ge
daan. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
betreurt, dat de Vlaamse eksekutieve 
geen aktiel gebruik gemaakt heeft van 
haar dekretale bevoegdheid om de 
afwikkeling van de zaak Voeren te 
bevorderen en te bespoedigen. 

Gaston Geens 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

heeft met geërgerde verbazing kennis 
genomen van de aanvallen die de 
heer Geens, voorzitter van de Vlaam
se eksekutieve, heeft menen te moe
ten richten tegen de Vlaams-nationale 
oppositie. 

Het Partijbestuur moet terzake vast
stellen dat de heer Geens het debat 
over de KS verlaagd heeft tot een 
fanatiek en sektair peil, dat niet past 
bij het voorzitterschap van de Vlaam
se regering en dat de Vlaamse zaak in 
genendele dient. 

De ongebruikeli^e uitlatingen, zo 

meent het Partijbestuur van de Volks
unie, zijn de heer Geens waarschijn
lijk ingegeven door diens bekommer
nis te verbergen dat hijzelf en de 
Vlaamse eksekutieve inzake KS vol
komen over het hoofd werden gezien 
en voor schut gezet. 

1 

Water is waardevol 
VUJO aan de kust 

Water is waardevol. Deze slogan is 
een centraal thema waar de Volksunie 
rond werkt. 

Ook de Volksuniejongeren wensen 
hun emmertje bij te brengen, met als 
aktleterrein de Vlaamse kust. Daarom 
zal op zondag 10 mei 1987 om 9u. 's 
morgens op net strand van Knokke 
het Zoute, door alle VUJO-groepen 
van Vlaanderen een aktie gevoerd 
worden om de welgekomen toerist te 
wijzen op het waardevol karakter van 
onze kust, die door afvaleilanden en 
havenwerken dreigt verloren te gaan. 

Terzelfdertijd zal het feit geklem-
toond worden dat onze kust Vlaams is 
en niet „Belgisch-Frans" zoals vaak 
gedacht wordt. 

In naam van de mUnen 
Vijfde lijst 
Vorig totaal 100.250 fr. 
Cordemans, Lede 1.000 fr. 
J. Constandt, Kapellen 300 fr. 
VUJO-Kapellen 1,000 fr. 
vu-Houthalen 3.000 fr. 

Totaal 5de lijst 5.300 fr. 

Algemeen totaal 105.550 fr. 

Kempense VU-Jongeren willen: 

Stichting Kempen Technolgle 
Naar aanleiding van Flanders Technology voeren de Kempense 

Volicsuniejongeren — twstaande uit de arrondissementen Turn
hout en Limburg — een gezameti)lce alttie rond het thema „Kempen 
Technologie". 

Bij die gelegenheid verspreidden zij een open brief gericht aan 
Qaston Qeens en verdeelden in de ganse Kempen 5000 affiches en 
zelfklevers onder het moto „Wl hebben Icansen"! 

De VU-jongeren verklaarden hun 
aktle als volgt. 

Van 11 mei tot 16 mei gaat de derde 
Flanders Technologie Expo door, 
waarbij weer de nadruk wordt gelegd 
op de hoog technologische industrie 
in Vlaanderen. Het hoera-geroep ge
bonden aan deze gebeurtenis staat 
echter In schril kontrast met de reële 
sociaal-ekonomische toestand in de 
Antwerpse en Limburgse Kempen. 

Kempen: koploper 

Eén Kempense arbeider op vier is 
Immers werkloos, en dat geeft onze 
regio de trieste eer de absolute koplo
per te zijn inzake werkloosheid In 
Belgiö. De mijnsluitingen zullen deze 
situatie zeker niet ten goede keren. 

Terwijl de show rond Flanders 
Technologie en de P-dagen op volle 
toeren draalt maar (zeker voor de 
Kempen) vrij weinig vruchten afwerpt. 

t>ouwt Wallonië stilzwijgend met over
heidsbestellingen en overheidsgelden 
— met andere woorden: Vlaams geld 
— langzaam maar zeker een uitge
breid net van hoog technologische 
industrieën op. 

Ondertussen worden voor een uit
gebreid hulpplan voor de Kempen, 
waar de werkloosheid nochtans veel 
hoger ligt dan In Wallonië, door de 
regering geen middelen ter beschik
king gesteld. De nationale regering wil 
niet, de Vlaamse regering kén niet. 

Troeven 

Nochtans zijn de Volksuniejonge
ren en/an overtuigd dat de Kempen 
kansen heeft. De Kempen beschikt 
immers over voldoende troeven om 
als ekonomisch-ioekomstgebled te 
worden beschouwd. Er is immers de 
aanwezigheid van een jonge en werk
zame bevolking, de aanwezigheid van 

VUJO-Kempen: „Alle Initiatieven samenbrengen, onder één stichting: 
Kempen Technologie!" 

degelijke onderwijsinstellingen (HIK -
LUC), de centrale ligging in EG-ver-
band, en een goede verkeersinfra-
struktuur. De groene omgeving Is 
daarenboven uiterst geschikt voor mi
lieuvriendelijke hoog-technologische-
kennis industneën, 

Eén stichting 

Gespreide Initiatieven zoals projekt-
managers, P-dagen, T-zones en der
gelijke dienen ven/angen en samen
gebracht te worden in één stichting 
„Kempen Technologie", met zowel 
openbare als privé financiering, ter 
oprichting van een Kempens Re
search Park, naar analogie met het 
Triangle Research Park In North-Ca-
rollna in de VSA. 

Door het ter beschikking stellen van 
industriegronden aan zeer lage kost
prijs, door samenwerking met de ho
gescholen (HIK - LUC), openstellen 
van laboratoria, medewerking van 
professoren, managementsonder-
steuningen enz, dient een alternatie
ve groeipool voor nieuwe en toe
komstgerichte bedrijven gekreëerd te 
worden. Dit kan voor een groot ge
deelte door Kempens Initiatief gebeu
ren, met steun van partikulieren, ge
meenten, provincies en de Vlaamse 
regering. 

De Kempense Volksuniejongeren 
zijn er van overtuigd dat de Kempen 
kansen heeft Maar zij benadrukken 
tegelijkertijd dat alle maatregelen ten 
gunste van de ekonomische herople
ving van de Kempen pas positieve 
vruchten kunnen afwerpen, Indien ze 
gerealiseerd worden in eigen Vlaam
se staat. De miljarden die nu vla 
allerlei kanalen, zoals bijvoorbeeld 
het Europees sociaal fonds en het 
gemeentefonds naar Wallonië afvloei
en, moeten naar eigen goeddunken 
besteed worden aan Kempense nood-
wendigheden. 

Dit alles kan, volgens de Volksunie-
jongeren, alleen in een echte Vlaamse 
staat met uitgebreide bevoegdheden 
en financiële middelen. Pas dan zal 
de Kempen niet langer een ,,noodge-
bled" maar een „kansgebied" zijn. 

VA\ 
REGIONAAL # 

Ledenslag april-mel 

Reeds meer dan 7001 
Om precies te zijn: 714 nieuwe leden werden geboekt sedert de start van 

de werfaktle. 
Deze week gaat onze dank uiter

aard naar elke afdeling die haar 
steentje bijbracht maar in het bijzon
der naar Oscar De Bruyn uit Nieuwer
kerken, Walter De Bruyn uit leper, 
Juliet Van Bogaert uit Burcht-Zwijn-
drecht en Jan De Beriangeer uit Jette. 

Hieronder de rangschikking van de 
beste tien afdelingen. 
1, VU-Laakdal 28 NL 
2, VU-lt̂ iddelkerke 21 NL 
3, VU-Oostkamp 15 NL 

VU-Sint-Andries-Brugge ., 15 NL 

5, VU-Roeselare 15 NL 
6, VU-Buggenhout 13 NL 

VU-Temat 13 NL 
8. vu-Brugge-Centrum 12 NL 

VU-DlIsen 12 NL 
9. VU-Jette 11 NL 

vu-Nieuwerkerken 11 NL 

IVIarkant is de Westvlaamse aanwe
zigheid met vier vertegenwoordigers 
in de eerste vijf. Het goud gaat even
wel — voorlopig — naar de Zuider
kempen, 

In 't hart 
van 
BrussaI 

23 mei 1987 '1 

Ancl«nne Stigiqu* /«w.l 
SlMnilrut. tOOO Bruiul j ^ / 

Connie Necfs 
Dl' Gcry Lickcii', 
Big Band 

JefBurm 

Suportuit 
met D.J. 

Celebration 

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! 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 
benti 

Connie 
Neefs... 

...gasivedette 
op het 

grootse VU-
feest In Brussel. 
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Schoeisel- en borstelmuseum onder een dak 

Naar een geïntegreerd 
museaal beleid in izegem 

Izegem Is geen toeristenstad en zal het ook nooit worden. Toch 
heeft het heel wat te bieden aan hen die een dag of een halve dag 
aangenaam willen verpozen: een model van een sport- en rekrea-
t lecentrum met een rl]k groenareaal, drie uitgestippelde wandelpa
den, een geklasseerde stoommachine van grote Industreel-ar-
cheologlsche waarde, tal van andere rellkten uit de Industriële 
periode, maar vooral... twee nationale musea, een Schoelselmu-
seum en een Borstelmuseum. 

Dat zijn meteen de twee voornaam
ste troeven die Izegem de dagjes
mens kan voorschotelen. De kollek-
ties zijn rijk en leggen zowel de klem
toon op het lokale aspekt als op de 
vergelijking met andere landen en 
kontinenten. 

Inventaris 
Sedert 1983, toen de VU deel ging 

uitmaken van het nieuwe bestuur, 
werd er voor het eerst echt werk 
gemaakt van ee promotiepolltiek, een 
inventarisatie van de kollekties, sa
menwerking met de provinciale toeris
tische dienst Westtoerisme, enz. De 
resultaten werden algauw tastbaar. 
Gedurende de laatste vier jaar zijn de 
bezoekersaantallen gemiddeld met 
zo'n 300 % gestegen! Men begint de 
Izegemse musea te kennen en men 
spreekt er met waardering over. De 
lokale, regionale, ja zelfs de nationale 
en de wereldvakpers hebben oog ge
had voor Schoeisel- en Borstelmu
seum. Einde van verleden jaar ver
scheen er nog een artikel in het ge
zaghebbende Amerikaanse tijdschrift 
Brushware, dat mondiaal verspreid 
wordt, en waar de vakmensen en 
fabrikanten, waar ook ter wereld, niet 
omheen kunnen. 

Dit alles nieemt niet weg dat het 
Stadsbestuur zich voor een niet weg 
te cijferen probleem gesteld voelde 
(en voelt): een onaangepaste huisves
ting I De lokalen voor beide musea zijn 
inderdaad te klein, en museaal volle
dig onaangepast. Dit stelt zich in eer
ste instantie voor het Borstelmuseum, 
dat in een oud herenhuis Is onderge
bracht. 

Het kollege liet een tweetal jaren 
geleden echter zijn oog vallen op de 
vroegere gemeenteschool, een kom-
pleks dat ruwweg gezien bestaat uit 
twee vleugels, elk met een gelijk
vloers en verdieping, aan weerszijden 
van een ruime binnenkeer, de vroege
re speelplaats. 

Archltekt Pieter Derieuw — tevens 
VU-provincieraadslid voor het distrikt 
Izegem —• aanvaardde de opdracht 
om een plan voor vestiging van beide 
musea in de schoolgebouwen uit te 

werken. Archltekt Derieuw is een man 
met visie, en heeft een reputatie voor 
aktuele, sobere en funktionele ont
werpen, die perfekt aan het gestelde 
doel beantwoorden. 

Dubbelmuseum 
Kort gezegd, komt het erop neer dat 

één vleugel bestemd is voor het Bor
stelmuseum, en de andere uiteraard 
voor de kollekties van het Schoeisel
museum. Prioritair wordt gedacht aan 
de verhuis van het Borstelmuseum, 
iets wat nu trouwens voorzien is voor 
de zomer of de vroege herfst van dit 
jaar. De vroegere speelplaats krijgt, 
samen met de beide vleugels, een 
industriële overkapping, en zal funge
ren als permanente tentoonstellings
ruimte van het machinepark van beide 
nijverheden (die kollektie machines is 
goed uitgebouwd, maar er is tot nu toe 
nog nooit plaats gevraest om ze ook te 
etaleren). 

De ontwerper voorziet eveneens 
een cafetaria, een projektlezaaltje, 
ruimtes voor restauratie en stockage, 
en een ,,aktuele" afdeling, d.w.z. een 
zaaltje waar de Izegemse fabrikanten 
hun aktuele produkten (borstels en 
schoenen) zouden laten zien. Meteen 
een integratie van heden en verleden, 
die zo belangrijk is In het moderne 
museale beleid, en zeker waar het 
ambachtelijke musea betreft! 

Het moet nog worden beklemtoond 
dat de realisatie doorgevoerd wordt 
met een minimum aan kosten. Een 
maximum resultaat trachten te beha
len met een beperkt kostenpakket, dat 
is altijd een leuze van de VU geweest 
sedert haar deelname aan het bestuur 
van de gemeente, zeker waar het 
openbare werken betreft. Dat bete
kent uiteraard niet dat er niet ge
streefd wordt naar een verzorgde af
werking. De sobere maar duurzame 
materialen en de globale visie van de 
archltekt staan daar borg voor. 

Wereldwijd 
Wanneer dit plan volledig zal gerea

liseerd zijn, zal men eindelijk de voor
waarden hebben geschapen voor een 
maximale benutting (als we dat woord 

mogen gebruiken, waar het musea 
betreft) van het rijke ambachtelijke 
erfgoed dat de Izegemse schoen- en 
borstelmakers hebben nagelaten. Het 
kader wordt bovendien optimaal, want 
voortdurend zal venwezen worden 
naar het industriöle raam, waarin ver
leden en heden van beide nijverheden 
verbonden worden. Geschiedenis — 
en dat geldt zeker ook voor de ge
schiedenis van deze beide industne-
takken, die in de tijd de naam „Ize
gem" wereldwijd befaamd maakten 
— is ook de geschiedenis van het 
heden... en de toekomst. \i.[}.\. 

Bij Trefpunt 
te Zedelgem 

„De pers In 
België" 

Zowel In België als In de ons 
omringende landen bepalen 
machtige krantengroepen in hoge 
mate de geschiedenis door hun 
inbreng in het socio-kultureel, 
godsdienstig en politiek leven van 
hun lezers. 

De pers is uit ons leven niet meer 
weg te denken. Hoe werkt zij? Wat 
zijn haar bronnen? Wat zijn haar 
inkomsten? Dit zijn vragen die bij 
ons oprijzen. 

Maurits Van Liedekerke, 
hoofdredakteur van het weekblad 
,,Wij" komt op vrijdag 15 mei naar 
Zedelgem. Het voormalige 
restaurant van de Groene Meersen 
ontvangt u graag voor een boeiende 
uiteenzetting over onze 
hedendaagse Belgische pers. De 
organisatie is in handen van 
Trefpunt, Groot Zedelgem. Toegang 
gratis! 

Een aanbevolen avond waar 
iedereen welkom is. 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 

6 BRUGGE:, .Vlaamse Beweging — 
Groene Beweging: tegenspraak of 
aanvulling?". Debat met VU-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: „De technologische 
vooruitgang in Vlaanderen". Voor
dracht door Herman Candries. In het 
Foyer-Teatercentrum, Otegemse-
straat. Aanvang: 19u.30. Org.: 
Vlaamse Volksbevreging Zwevegem. 
Inkom: 50 fr. 
13 GISTEL: Kantonnale vergade
ring en dienstbetoon J. Desseyn. 
Dienstbetoon om 19u. Vergadering 
om 20u. Lokaal Uilenspiegel. 
14 AVELGEM: ,7ure regen". Dia
reeks door Jan Seryn in het ,,Jaar van 
het Milieu". Jeugdhuis Krak, Kasteel
straat 10. Inkom: 50 fr. Org.: Vlaamse 
Volksbeweging Avelgem. 

15 ZEDELGEM: „De pers in Bel
gië" met Maurits Van Liedekerke. In 
het voormalige restaurant van de 
Groene Meersen. Org. Trefpunt Ze
delgem. 

15 VLISSEGEM-DE HAAN: Ge-
spreksavond ,,Tsiernobyl, 1 jaar la
ter". In de Raadskelder (vlakbij de 
kerk) om 20u. Sprekers zijn Mich Van 
Opstal en Karel Ameye Org.: Kring 
Vlaanderen Morgen De Haan. 
16 OOSTENDE: Willem Vermande-
re in de feestzaal van het VTl, 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 Oostende Trefcentrum 
(50.84.80/50.52.77). Org. Wij aan 
Zee, i.s.m. VOVO, FVV, VWG on 
VTB-VAB. 
20 KOEKELARE: Kantonnale ver
gadering om 20u. in Zaal ,,Amfora". 
20 DIKSMUIDE: Dienstbetoon J. 
Desseyn om 19u. in Vlaams Huis. 
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 Biblioteek, Van Ac-
kerestraat 10. Inkom gratis. Org.: 
Vlaamse Volksbeweging Wevelgem. 
23 ALVERINGEM: Verschaeve-her-
denking. Om 15u.30 bloemenhulde; 
18u. H. Mis en om 17u. akademische 
zitting, n.a.v. de overhandiging van 7 
schilderijen met als tema ,,De Zee" 
van R. Bourgulgnong met teksten van 
C. Verschaeven. 
27 VEURNE: Dienstbetoon J. Des
seyn en kantonnale vergadering in 
lokaal ,,De Beurs", Veurne-Nieuw-
poort vanaf 19u. 

De schooljeugd maakt er een sukses van 

Boomplantaktle 
te Geluwe 

Op negen april jongstleden, ging 
deze aktie door. Waren van officiële 
kant aanwezig: de twee VU-schepe-
nen, eerste schepen R. Lernout-Mar-
tens en milieuschepen J. Claeys. Ze
ven hoogstammen- en drieënnegentig 
struiken werden door de schooljeugd 
aan moeder aarde toevertrouwd. Het 
ging er zeer geestdriftig aan toe! Alles 
werd reeds voordien voorbereid door 

Belaardenwoningen te Wervik-Geluwe 
ledereen die de toestand kent, weet 

dat er te Wervik nood is aan nog meer 
specifieke woningen voor bejaarden. 
OCMW-voorzitter Ant. Lecoutere 
(VU), heeft daartoe de nodige stappen 
ondernomen bij het betrokken minis
terie te Brussel. Dank zij de inspan
ning, zullen er in onze stad tweeën
dertig nieuwe bejaardenwoningen ko

men. Deze zullen gebouwd worden 
juist over de St.-Jansbeek, in een 
mooie en jonge wijk „De Molenmeer-
sen". Zodoende zullen onze bejaar
den niet in een afgesloten getto te
rechtkomen, bovendien zullen ze er 
wonen in een mooie omgeving. Een 
initiatief waarop we terecht trots kun
nen zijn! 

Echtpaar Schillemans-Germonpré gevierd 

Dhr. Bn mevr. Schillemans-Germonpré in de bloemen. 

Eernegem. — De arr. voorzitter 
Pierre Nolf en arr. sekretaris Gilbert 
Devriendt brachten een bezoek aan 
het echtpaar Hendrik Schillemans-
Germonpré. Maria en Hendrik werden 
in de bloemen gezet en mochten ook 
een mooie ets van Walter Devolder 
ontvangen. Mevrouw Schillemans mi-
liteerde in de dertiger jaren in het 
VNV: ze was er namelijk sekretaresse 
in de afdeling terwijl ze ook het 
Vlaams-nationaal ziekenfonds be
heerde. Niettegenstaande het echt
paar Schillemans-Germonpré zwaar 
door de repressie getroffen werd, 
stond mevrouw weer op de barrika-
den. Hendrik deed mooi werk in de 
plaatselijke Volksunie-afdeling terwijl 
Maria voor hem een hechte steun 
was. Nu nog beleven zij zo innig het 
wel en wee van de partij. Een week 
voor de huldedag schreef ze deze 
eenvoudige en ontroerende brief: 

,,Wij hebben zeer goed uw uitnodi
ging ontvangen, maar het is met grote 
spijt dat we er niet kunnen bij zijn. Ik 
herinner me nog zeer goed, toen we in 
Eernegem nog aktief waren, we heb
ben altijd in de bres gestaan en we 

zijn tot nu toe gebleven wat we waren 
maar nu is het onmogelijk nog ergens 
naartoe te gaan. Jammer. 

Sedert oktober II. is het één jaar dat 
ik in een rolstoel zit met één been en 
kan moeilijk lang zitten. Dus kan ik 
ook niet lang alleen blijven en Ik ga 
snel naar mijn 83ste jaar. 

Ik hoop dat U het ons niet zal kwalijk 
nemen en ik wens U allen zeer veel 
plezier op het feest en groet de ganse 
bijeenkomst en ook een felle vooruit
gang." 

D 20j. ongehuwd meisje met diplo
ma van kinderverzorgster, zoekt een 
voltijdse betrekking als kinderverzorg
ster of verkoopster. Wil ook werken in 
het onderhoud of kinderen ten huize 
verzorgen. Liefst op de as Brussel-
Ninove of bij een Vlaamse familie in 
het Brusselse. Voor inl. zich wenden 
tot senator-burgemeester dr. J, Valke
niers, tel. 02/569,16.04. 

de stedelijke milieudienst. Ook de 
schooldirektie en het lerarenkorps 
verleenden hun entoesiaste mede
werking. Toen het werk afgelopen 
was, moet de ondergetekende tiental
len handtekeningen uitreiken aan de 
jeugd. Dat de jongens goed hun bo
men en struiken plantten valt te begrij
pen: het voorbeeld werd gegeven 
door onze eerste schepen Roos, die 
de eerste boom plantte! 

Milieu en onderwijs 
Stilaan krijgt het besef de boven

hand dat milieuopvoeding een wezen
lijk bestanddeel moet vormen binnen 
het lessenpakket. Te Wervik-Geluwe 
krijgt dit stilaan vorm. Tot nog toe 
heeft slechts één school gebruik ge
maakt van die mogelijkheid, het was 
de Rljksbazisschool die in 1985 be
roep deed op de stedelijke milieuver-
antwoordelijke voor een leerwande
ling. Thans zijn er voor dit jaar reeds 
drie aanvragen. Deze week nog, 
maakt de Rljksbazisschool uit de Hel
lestraat hiervan gebruik. Later volgen 
nog Mater Amabilis en de Vrije Lagere 
School uit Geluwe. Wij kunnen ons 
slechts hierover verheugen! 

Opruimingsaktie 
Op zaterdag negen mei, om 8u30, 

wordt het door de stad aangekochte 
natuurgebied St.-Jansbeek opgekuist 
door vrijwilligers, onder leiding van de 
heer C. Dewanckel, stedelijke milieu-
verantwoordelijke. De nodige rucht
baarheid werd hieraan gegeven. Het 
is nodig, vele handen maken immers 
licht werkl 

internationale 
vogelwaarnemingsdag. 

Zondag 25 mei zal ook ten onzent 
zeker niet onopgmerkt voorbijgaan! 
De leperse afdeling van ,,De Wiele-
waal", organizeert in ons deelge
meente Geluwe, een ,,vogelwande-
ling". Bedoeling hiervan Is, tijdens 
een wandeling zoveel mogelijk be
langwekkend vogelleven te waarne
men. Iedereen is welkom, je kunt er 
slechts maar bij-leren! De stedelijke 
milieuverantwoordelljke steekt ook 
hier zijn deskundige handje toe. 

Jef Claeys, 
schapen voor Leefmilieu. 
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24 H4r 
Roeselare in de 
bres voor zieke stadsgenoot 

Een aantal vrienden, buren en bekenden van een 27-jarige, 
ernstig ziel<e Roeselaarnaar hiebben onder Impuls van VU-schepen 
voor Sociale Zaken Lut Vermeersch, een hulpkomitee gesticht om 
de nodige fondsen te verzamelen voor de dure medische behande
ling, die deze jonge man diende te ondergaan. 

Raf, de man in kwestie, was nog 
maar drie maanden gehuwd, toen hij 
begin 1981 getroffen werd door een 
eerste hersenbloeding Dne jaar later 
trad er een nieuwe hersenbloeding op 
die zich herhaalde zodat het na enke
le tijd heel ernstig gesteld was met de 
gezondheidstoestand van de jonge 
man De bloedingen werden immers 
veroorzaakt door een kluwen van 
adertjes die zich in de onderhersenen 
bevinden en die met op een chirurgi
sche manier te bereiken zijn 

Buenos-Aires 
In eigen land was er voor Raf geen 

hoop meer, de enige die hem nog kon 
helpen is de Zweedse professor Stei-
ner Dat is de enige dokter ter wereld 
die de nodige kennis en de nodige 
apparatuur heeft om de zwakke plek 

in Rafs hersenen te bestralen zonder 
dat de rest van de hersenen bescha
digd wordt Dit gebeurt met kobalt-
stralen, die geproduceerd worden 
door een ingenieuze maar erg dure 
bestralingsmachine, een gamma-unit 

Over de hele wereld staan er dan 
ook maar twee dergelijke machines 
een bij Dr Steiner zelf in Stockholm 
en de andere in de regelmatig heen 
vliegt om er de plaatselijke dokters te 
helpen bij de opstart van deze gam-
ma-unit 

Daar een behandeling in Stockholm 
een wachtlijst telt tot februari volgend 
jaar, was de enige mogelijkheid voor 
de jonge man Buenos Aires De fi
nanciële implikaties dienden zich ech
ter als een onoverkomelijke hinder
paal aan De behandeling alleen al 
kost zowat 320 000 fr en gezien ze 

Willem Vermandere 
komt naar Oostende 

Op zaterdag 16 mei komt de West-
vlaamse troubadour Willem Verman
dere naar Oostende De kleinkunst-
avond ,,Zo gezeid zo gezongen" gaat 
door in de feestzaal van het VTI (Drui-
venhokstraat) en vangt aan om 20 
uur De deuren worden geopend om 
19 30 en gesloten om 20 15 uur 

Kaarten te verknjgen op 't Trefcen-
trum elke voormiddag 

Prijs in voorverkoop 200 fr Voor 
18-jangen en houders 3-plus-pas 150 
fr De avond zelf één prijs 250 fr 

Alles in organisatie van VOVO en 
VTB-VAB en „Wij aan zee" 

Inlichtingen tel 059/50 84 80 of 
059/50 30 84 

We verwachten een massale op
komst ' 

nog met opgenomen is m de nomen-
klatuur van onze ziekteverzekenng, 
kan er als tussenkomst van het zie
kenfonds met meer dan 80 000 fr 
verwacht worden Voeg daarbij nog 
de reis en verblijfkosten voor twee 
personen, en je bereikt vlug het rond 
sommetje van een half miljoen En dat 
was een som die Raf en echtgenoot 
Manna, als twee eenvoudige mensen, 
met konden opbrengen 

Samen met Frans De Hert, die de 
impuls gaf voor de aktie, zette Lut 
Vermeersch zich in om via een steun-
fonds de financiële middelen bijeen te 
brengen Naast politieke mandatans-
sen en gezagsdragers werden service 
clubs, scholen en vrije radio's warm 
gemaakt voor dit initiatief In amper 14 
dagen werd een bedrag van 1 miljoen 
fr bijeengebracht dank zij de milde 
steun van de Roeselaarse bevolking 

Intussen werd Raf op Goede Vrij
dag behandeld met kobaltstralen en 
keerde hij de volgende week als een 
nieuwe man naar Roeselare terug 
Hoewel een tweede behandeling tot 
de mogelijkheden behoort is zijn toe
stand dermate verbeterd dat de dok
ter hem toelating gaf tot lichte arbeid 

Deze volledig geslaagde aktie toont 
aan dat Roeselare ook het warm hart 
van West-Vlaanderen is en dat de 
Roeselaarnaar zijn stadsgenoten m 
nood met vergeet Een pluim ook voor 
VU-schepen Lut Vermeersch die zich 
onbaatzuchtig en onvermoeibaar 
heeft ingezet om deze aktie te doen 
slagen Ook de morele steun en de 
, courage" die zij het beproefde echt
paar tot aan het vliegtuig heeft inge
sproken, waren voor deze jonge men
sen onbetaalbaar (Cyper) 

GeKo's, water en gemeente 

vu-kanton Asse 
vergaderde 

Op 24 april hielden de bestuursleden van het kanton Asse hun 
tweede kantonnale vergadering in het prachtige Spechteshof te 
Opwijk. 

Zoals bij de eerste vergadering kwamen opnieuw de GeKo's ter 
sprake. De bestuursleden hadden nogal wat vragen over het GeKo-
statuut. Niettegenstaande dit hetzelfde is als de vastbenoemde 
gemeentepersoneel wordt er door vele gemeenten een loopje mee 
genomen. Het ontbreekt hier dus duidelijk aan informatie. 

In sommige gemeenten werden met 
alle voorziene GeKo'plaatsen ingeno
men door de werklozen In de ge
meenten waar dit met het geval is zal 
een voorstel worden ingediend om 
deze plaatsen alsnog te laten inne
men door werklozen daar ook de sub
sidie van 400 000 fr door de staat 
blijft bestaan 

In de gemeenten waar de GeKo's 
met genieten van anciënniteit zal door 
de VU worden aangedrongen dit toe 
te kennen voor diegenen die reeds 
jaren werkzaam zijn in de gemeente 
doch het statuut van TWW of DAG 

Water is waardevol 
Daar voor de VU ,,Water Waarde

vol" IS zal in de verschillende ge
meenten van het kanton voorgesteld 
worden de waterbronnen ter herwaar
deren De verschillende besturen zul
len voorstellen om de omgeving van 
de bronnen te onteigenen en de bron 
zelf te beschermen door ze als land
schapsbescherming voor te stellen 
aan de gemeenschapsminister Ook 
zal voorgesteld worden om van de 
bron een klem minimonument te ma
ken en op een plaatje de kwaliteit van 
het water aangeven na kontrole door 
een bevoegd laboratorium Uiteraard 
zal er ook een aanvulling moeten 
gemaakt worden van de algemene 
politieverordening opdat het bezoede
len of beschadigen van de bronomge
ving kan geverbaliseerd worden 

Over het eerder technische onder
werp ,,De Gemeente, algemene be
ginselen, organen en de raad" ont
spon zich een boeiende diskussie 
over de wijze van bijeenroeping, het 
recht van de raadsleden, de open
baarheid van de vergadenngen, en de 
voorwaarden om geldig te vergade
ren 

Als laatste punt werd de ledenher
nieuwing even nader bekeken Het 
kanton Asse slaagde er m om het 
ledenaantal met 7 % te verhogen 
tegenover 1986 

Mark Touchant, 
kantonaal gevolmachtigde 

Zondag 17 mei 
te Aarschot 

Nationale anti-
TGV-lietoging 

Samenkomst van de VU-afdelm-
gen met vlag of spandoek aan de 
Knoet Schalum te Aarschot vanaf 
13u30 

Verdere inlichtingen te beko
men bij Fik Meulenbergs tel 
016/56 93 34 

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

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

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

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

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

n 29-jarige ongehuwde dame, stu
dies H S T L afd sekretariaat 
(avondschool) en brevet gezins- en 
bejaardenhelpster zoekt een passen
de betrekking in de omgeving van 
Gent Ervaring als gezinshelpster 
volkomen tweetalig Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem — 
senator, Arm Lonquestraat 31 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

SENATOR 
DAAN VERVAET 

NODIGT IEDEREEN 
MAAR VOORAL DE JONGEREN 

GRAAG UIT OP 

HET GROOT 
PAJOTTENLANDS 
GESPREK MET 

VOLKSUNIE

V O O R Z I T T E R 

JAAK GABRIELS 

Moderator: 
MARK DE MESMAEKER, 
TV-medewerker VNOS 

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

Dorp 18 Vlezenbeek 
(Sint-Pieters-Leeuw) 

FOLKGROEP "ZAKDOEK" 
GRATIS TOEGANG 

Schoolzangfeest te Lennlk 
Op 8 mei a s zal m het Gemeente

lijk Sport- en Ontmoetingscentrum 
Alfred Algoetstraat, 1680 Lenmk, het 
derde schoolzangfeest doorgang vin
den, georganiseerd door de gemeen
te m samenwerking met alle Lennikse 
scholen 

Het sukses van de twee vorige 
schoolzangfeesten waarom ruim 400 
schoolgaande kinderen aanwezig wa
ren om samen uiting te geven aan hun 
levensvreugde bij het zingen van de 
door de school aangeleerde Vlaamse 
liederenschat dient zeker bij deze der
de uitgave van het schoolzangfeest 
minstens geëvenaard te worden, zo
niet overtroffen te worden 

De verschillende scholen van Len
mk hebben reeds hun medewerking 
toegezegd en zoals vorig jaar worden 
ook de ouders en de grootouders en al 
diegenen die belangstelling hebben 
voor een meer hedgerichte opvoeding 
van onze kinderen uitgenodigd om dit 
schoolzangfeest dat start om 13u 30 
met hun aanwezigheid nog meer luis
ter bij te zetten 

Inderdaad, met alleen de jeugd kan 
zijn levensvreugde uitzingen, maar 
ook volwassenen mogen bij dit evene
ment met ontbreken opdat allen tesa-
men vol vertrouwen onze Vlaamse 
liederen zullen zingen als een bevesti
ging dat ,.Vlaanderen leeft" 

Lente bil VU-Lledekerke 
Afdelingsvoorzitter Johnny De Brabanter (links) en VU-gemeente-
raadslid Frans Van den Borre (rechts), schonken op zaterdag 18 april 
aan 1 000 marktbezoekers een paasbloem ,,Met de zonnige paaswen-
sen van VU-Liedekerke de énige partij waar het écht lente wordt voor 

iedereen I" 
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Deel 2: Vlaams 

Proiekt „Groen 
en Vlaams" 

Na een langduige en grondige voorbereid ing mondde het eerste 
deel van ons projeltt „ G r o e n " uit in een l i jvig verslagboek en een 
boeiende studiedag. 

De belangstel l ing was tevoren reeds ruim en groeit nog steeds. 
Al le medewerkers mogen er terecht t rots op zi jn. Hun studiewerk is 
de grondslag voor vele jaren veldwerk. 

VU-standpunten over staatsvorming 
en Brussel-Halle-Vilvoorde in het bie-
zonder); 2. Vlaams gemeentebeleid 

-m 
BRABANT 

25 

MEI 

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 worden ondermeer 
volgende temata voorgesteld: 1. 
Brussel-Halle-Vilvoorde in Vlaande
ren in Europa (aktualizering van de 

(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. 

Werkaanbieding 
Ancienne Belgique vzw zal eer
lang overgaan tot het aanleg
gen van een wervingsreserve 
voor de funktie van 

direktiesekretaris of -sekre-
taresse. 

Inlichten en eksamenregle-
ment; Ancienne Belgique, An-
spachlaan 114, 1000 Brussel. 
02/512.59.86. 

9 HEKELGEM: Jaarlijks eetfestijn in 
zaal,.Sportwereld" vanaf 18u. Ook op 
10 mei vanaf 11u. Org.; VU-Hekel-
gem. 

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 in zaal 
,,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. 

14 LEUVEN: Opening nieuw arr. se-
kretariaat door Jaak Gabriels om 18u. 
Tevens tentoonstelling van de Vlaam
se Vereniging van Leuvense Kunste
naars. 

17 DILBEEK: VUJO's eerste Dilbe-
kentocht. Vertrek om 14u. aan de 
Westrandzuil te Dilbeek. Info: bart 
Dehuvyne 465.76.48). 

17 MEISE: 2de eetfestijn in het Res
taurant van het Sport- en Rekreatie-
centrum Brusselsesteenweg 65a. 
Vanaf 11u.30 tot 18u. Org.; VU-Mei-
se-Wol vertem-Oppem. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Bowie in België 
Op 2 juni staat het Engelse pop-fenomeen David Bowie 

in de wei van Werchter. Bij wijze van aperitief: liet grote 
David Bowie-interview. Over zijn muzikaal verleden, zijn 

films, zijn nieuwe elpee en over zijn rozige toekomst. 
Deze week in Knack. 

Jeroen Brouwers 

Tien jaar geleden schopte de Neder
landse schrijver Jeroen Brouwers 
wild om zich heen in zijn 
Vlaanderen-pamfletten. Zoveel ro
mans en polemieken verder is Brou
wers terug met een verpletterend 
brievenboek. Een gesprek met een 
man van papier, deze week in Knack. 

Flanders' Technology 

Over enkele dagen opent de derde 
Vlaamse technologiebeurs in Gent 
haar deuren. Flanders' Technology 
wordt een tweejaarlijkse klassieker. 
Wat heeft Vlaanderen daar nu intus
sen van geleerd? Een stand van za
ken, deze week in Knack. 

Duur en slecht 

Waarom zeuren de Amerikanen zo 
over hun handelsdeficit met Japan? 
Hun eigen produkten zijn te groot, 
te duur en bovendien gewoon slecht. 
Waarom de Amerikaanse ekonomie 
onvermijdelijk kapot gaat, deze 
week in Knack. 

Het einde van Macao 

Tien dagen voor de 21ste eeuw be
gint, wordt de Portugese kolonie 
Macao aan de Chinese Volksrepu
bliek overgedragen. Macao was de 
eerste Europese kolonie in Azië en 
het zal ook de laatste zijn geweest. 
Een reportage, deze week in Knack. 

^ 

lepel & vork... 
^ 

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

van Blankenheim in richting Nurbergring. Pracht, dalen, speciaal voor 
wandelliefhebb., zweefvl., in dorp. Freilingenmeer vr zwemmen en 
surfen, bijz. gde. keuken. Kamer met wc -i- dche. VP 49,5 DM — HP 39,5 
DM. 

„HAUS WALDBLICK" 5489 OHLENHARD DUITSLAND. 
TEL. 00.49/269.42.28. 

TZestainant „ -^zJtassadtbat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269.70.45 

Aperitiefhapje 
Huisgemaakte ganzelever 

Sorbet 
Asperges 

Vis-assortiment 
Fruittulpje 

Menu 4 diensten 800 fr. p.p. 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011 /43.20.51 
Brussel (uilb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr. 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36 
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57.30.32 
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevest 60 - 016/22.86.72 

2. Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69 
3. Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr. üchtervelde - 051/72.28.22 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 'I vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

CAK 
Z/«AL 

lO<i€M€HT 

CAMBkiNUi 
BRCC 
011/47.28.97 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

m 
| d r h r « - t o | 

S. M. B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HIIEBHANDCLW 

EUINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wi|nkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

Wij bestellen ten huize 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Het ^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 

Koffiebranderij 
Emiel V\/lttmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

Hoek 
Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar V lamingen 
thu is zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarina-Lombeek 
Tel.:- 053/66.03.46 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESIAURAhfT-FRTTUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr. 
groepen: koffietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 087-68.67.03 

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 - Vlaams Centrum 

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

JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalsl 
Tel 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

Abdijkaas 
Affligem 
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26! M^ 
Wij gedenken Rudy Herman 

Op 27 april overleed Rudy Herman. 
Nog geen 34 jaar oud was Rudy 

toen een smartelijk ongeval hem in 
het akademisch ziekenhuis in Gent 

Arr. kongres te Aalst 
Het arrondissementeel VU-kongres van Aalst vindt plaats op 16 mei e.k. in de 

„Graaf van Vlaanderen" (Stationsplein, Aalst). 
Aan deze belangrijke manifestatie wordt maar liefst een hele dag gewijd. 
Wij gaan van start om 9.30 uur en besteden in de voormiddag aandacht aan 

de partij-interne situatie in ons arrondissement (inleiding door arrondissemen
teel voorzitter W. De Saeger), aan de aktie „Water is waardevol" (inleiding door 
kamerlid Jan Caudron) en aan de sociaal-ekonomische toestand van het 
arrondissement Aalst (inleiding door senator André Geens). 

In de namiddag verkennen we de wereld van de propagandatechnieken. 
Senator Toon van Overstraeten zal hier onze bekwame gids zijn. 

Gastspreker op ons arrondissementeel kongres is tenslotte kamerlid Nelly 
Maes, die garant staat voor een boeiende uiteenzetting over de politieke 
situatie. 

Het einde van ons kongres wordt voorzien rond 17 uur. Uiteraard wordt een 
middagmaal voorzien. Meer inlichtingen op het arr. sekretariaat: Pontstraat 27, 
9300 Aalst - tel.053/21.14.97. 

iili^ii'i'iJilJil 
MEI 

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. 

8 MORTSEL: Debatavond met L. 
Caluwe (CVP-jongeren), G. Huy-
brechts (PVV-Jongeren), R. Parijs 
(Jong. Soc.) en Bart Tommelein 
(VUJO). In het gemeentelijk ontspan
ningslokaal ,,'t Parkske", Edegemse-
straat 26. Om 20u. Inkom gratis. 
9 EDEGEM: Kaartavond in lokaal 
Drie Eiken. Inschrijven op voorhand. 
Org.: VNSE. 

16 EDEGEM: ,,Kom, zing met mij" 
in de Sporthal ,,De Willecom", Te-
relststraat 2. Aanvang: 20u. Inkom: 
150 fr. Org.: VNSE. 

20 EDEGEM: Informatie-avond 
,,Veiligheid in en om de woning" in 
lokaal Drie Eiken om 20u.15. Org.: 
FVV-Edegem. 

23 ANTWERPEN: Toenstische 
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. 

23 KAPELLEN: ,,Een avond met 
Willy Kuijpers" gevolgd door barbe
cue in zaal Muysbroek (binnenweg). 
Aanvang: 18u. Org.: VU-Kapellen 

28 WOMMELGEM: Daguitstap met 
autobus naar het prachtige Voer-ei
land m.m.v. Toer. Fed. Limburg en 
o.l.v. Guido Sweron Prijs: volw. 275 
fr., kinderen tot 16j. 150 fr. Middag- en 
avondmaal ter plaatse naar keuze. Inl. 
+ inschr. W. Herbosch, tel. 
353.68.94. 

28 WOMMELGEM: Muziekavond 
met Cecile Van Dijck en de Vaganten 
in Den Klauwaert. Inkom 200 fr. Plaat
sen beperkt, inschrijven 353.64.28. 

Openbaar Centrum 
voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Geneeskundig personeel 
Volgende bedieningen worden 

openverklaard: 
Algemeen Ziekenhuis Middel-
heim 
Dienst voor Algemene Heelkunde 
— 1 plaats van geneesheer-dienst
hoofd (rang 1) voltijds; 
Algemeen Ziekenhuis Stuiven-
berg 
Dienst voor Anesthesie en Reani
matie 
— 1 plaats van adjunct-dienst
hoofd/afdelingshoofd (rang 2) vol
tijds; 
Algemeen Ziekenhuis Sint-EIisa-
beth 
Dienst voor Huidziekten 
— 1 plaats van geneesheer-dienst
hoofd (rang 1) halftijds; 
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn 
(D. Merksem) 
Dienst voor Inwendige Genees
kunde 
— 1 plaats van geneesheer-dienst
hoofd (rang l) voltijds. 

De kandidaten moeten van Bel
gische nationaliteit zijn. 

De kandidaten voor de plaatsen 
van geneesheer-diensthoofd (rang 
1) moeten de leeftijd van 35 jaar 
bereikt hebben op het ogenblik 
van hun aanstelling. 

De aanvragen dienen op het Se
cretariaat, Lange Gasthuisstraat 
39 te Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 18.5.1987. 

Inchrijvingsformulier en volledi
ge voorwaarden te bekomen op de 
7e Directie/Personeelszaken, Lan
ge Gasthuisstraat 39 te Antwer
pen (tel 22.35 711). 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 
400 fr. (voor bepaald benoemde 
personeelsleden: nihil) 

bracht waar hij een week later plots 
stierf. 

Rudy was sekretaris van de Volks
unie-afdeling Sint-Amandsberg en 
ere-voorzitter van de VUJO-afdeling. 

Voor wie hem kende — en het 
waren er vele in St.Amandsberg — zal 
hij steeds in gedachten blijven als 
drijvenSe kracht van een vruchtbare 
VU- en VUJO-werking. 

Rudy geloofde in het gedachten-
goed van zijn partij en in een toekomst 
voor de Vlaamse Staat. Met vuur en 
overtuiging heeft hij velen met dit 
gedachtengoed laten kennis maken. 

Hij was een overtuigd pacifist, ver
draagzaam en pluralistisch. Nooit was 
hem iets te veel als hij de Volksunie en 
de Vlaamse Beweging daarmee kon 
helpen. 

Voor zijn vele vrienden zal zijn dood 
een groot verlies zijn. Vaak kwam hij 
even langs met een briefje of een 
verslag, voor een praatje. 

Het is moeilijk woorden te vinden 
om uit te drukken wat men voelt. 
Dankbaarheid voor de jaren waarin 
we Rudy hebben gekend en voor het 
werk en de vriendschap die we moch
ten ontvangen. 

Maar ook verdriet en geslagenheid 
voor het plotse afscheid. 

De leemte die achterblijft valt niet 
op te vullen, maar toch zullen we alles 

in het werk stellen om zijn taak verder 
te zetten. 

Tot wederziens, tot wederziens 
al waar tiet moge wezen ; 
na lang - of korte tijd, misschien 
in't ongekend nadezen (GG) 
De Volksunie en VUJO Sint-Amandsberg 

„De eenvoud zelf" 
Paul Van Grembergen die een af

scheidsrede uitsprak zei over Rudi 
Herman o.m. het volgende: 

,,Zo was Rudi, de eenvoud zelf, de 
bescheidenid zelf, de voorname volk
se jongen. 

In St.Amandsberg, in de stede 
Gent, in het arrondissement Gent-
Eeklo kende de Volksunie geen trou
werei kerel dan Rudi. 

Als nationaal algemeen sekretaris 
van de partij zeg ik dit over Rudi en 
moge dit de herinnering zijn die in ons 
van Rudi blijft leven. 

Wij hebben een ridder van een 
jongen voorbij zien gaan, 
hij gad geen grote taal noch grote 
waan, 
hij bood gewoon zichzelve aan, 
hij was er steeds. 
Nu is hij heengegaan 
en leeft nog slechts in 't hart van elk 
ons 
en in de stilte van onze herinnering 
en dit voorgoed. 
Dag Rudi, bedankt, dag Rudi." 

VU-Wondelgem 
verspreidt „proper" pamflet 

Ook VU-Wondelgem speelt in de 
VU-aktie ,,Water is waardevol" en 
verspreidde een eigen bescheiden 
maar praktisch pamflet. 

,,Het water speelt in ons leven een 
onvervangbare rol. Grond- en opper
vlaktewater staan ondermeer in voor 
onze drinkwatervoorziening. 

De Lieve, niet een van de meest 
idyllische riviertjes — u weet dat als 
omwonende wel — is vlug vatbaar 
voor vervuiling. 

In 1986 heeft het provinciebestuur, 
na herhaalde tussenkomsten van on

dermeer de Volksunie, de bedding zo 
goed als mogelijk laten kuisen. 

In uw eigen belang, voor uw eigen 
komfort, durven we als milieubewuste 
partij u vragen bij te dragen tot het 
proper en vrij houden van de Lieve-
bedding. 

Tuinafval, plastiekrommel, afdan
kertjes, oude matrassen e.d.m. horen 
niet in het water thuis! 

Tweemaal per week kan het mee 
met de huisvuilophaling. 

Groter afval wordt op eenvoudig 
verzoek weggehaald. 

Over hondepoep 
rond Antwerpse 
kerken... 

Met Paasdag alleen thuis zijn is 
verschrikkelijk heb ik ondervonden. 
(Waarschijnlijk is het met Kerst nog 
erger?) Nu kan ik niet tegen alleen 
zijn. En als je dan de ijskast opentrekt 
en je vindt er maar één eitje is het hek 
helemaal van de dam. Na het ontbijt 
hoorde ik de klokken de terugkeer van 
Kristus luiden en bedacht dat ik het na 
zoveel jaren weer eens moest probe
ren. Vermits de St.Willibrorduskerk 
het dichtsbij is gelegen — maar de 
klokken die luidden waren die van 
O.L V. ter Sneeuw —trok ik daarnaar-
toe. Stel je echter mijn verbazing voor 
toen ik bemerkte dat er geen hoogmis 
meer is om tien uur Slechts twee 
missen nog, één om 9u.30 en de 
ander om 11u.30. Ik begreep natuur
lijk ook dat je geen vijf missen kunt 
geven voor mensen zoals ik die toch 
nooit komen. Terug naar buiten in de 
zon. 

De enkele aanplantingen van het 
metrostation in aanleg — voor de 
hoofdingang — vervulden reeds hun 
dienst als hondetoilet. Ik vroeg me af 
of die enkele struiken in de stad, met 
dat kleine stukje zichtbare aarde, 
geen betere funktie was toebedeeld. 
Terwijl ik dat liep te overpeinzen 
maakte ik een wandeling rond de 
kerk Overal poep op de stoep en het 
grasperk (en enkele arduinen grafzer
ken) binnen het hek was ook niet 
gespaard gebleven. Ik kreeg een toe

komstvisioen van een kerk die lang
zaam bedolven werd door de duiven 
en langs onder zag ik langzaam de 
ophoping van de hondepoep. Toen ik 
een dame met haar hond op het 
kerktrottoir ontmoette, had ik moeite 
om een tirade over honden en hun 
bezitters te voorkomen, want mis
schien was zij niet eens een van de 
schuldigen? Dan welde plots een 
overweging in me op, die ik hondebe
zitters wilde meegeven. Stel dat je 
met je hond in een normale doorde
weekse straat loopt, de hond wil poe
pen op het trottoir voor een huis 
(bewoond), wat doe je dan als zinnig 
mens? Je trekt je hond de goot in. Je 
laat hem toch met poepen, nee toch? 
Met een onbewoond huis neem je het 
waarschijnlijk niet zo nauw? Nou ja. 
Maar de bewoner van de kerk is toch 
altijd thuis? Uitgezonderd dan die 
enkele dagen vóór Pasen, maar ik kan 
me met voorstellen dat er zoveel drol
len gedeponeerd zijn op Goede Vrij
dag en Stille Zaterdag. Misschien is 
het met die hondepoep op het kerk
trottoir hetzelfde als met al de rest, is 
dit te klasseren bij het verdwijnen van 
waarden. 

In ieder geval hoop ik dat de steed
se kerkgangers in de toekomst geen 
kompas meer nodig zullen hebben om 
tussen de poepbanken te laveren. 

(W.S.) 

OOST-VL. 
MEI 
6 SINT-AMANDSBERG: 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-
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.: FVV-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. 
9 GENT-ST.PIETERS-GAVEREN-
MENEN: Historische stadswandeling 
door Gent om 14u. (afspraak aan de 
Reep) en koffietafel om 16u.30. in het 
parochiecentrum St.Baafs, Kapucij
nenlaan 14. Gastsprekers: Karel Van 
Hoorebeke, Antoon Van Den Dries-
sche en Hugo Van de Walle over 
,,Volksunie oktober 1988". 
16 HAMME: 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. Verbruggenkring. 
24 GENT-ST.PIETERS: 5de Var
kensfestijn in lentestijl vanaf 12u.30 
Akkerlos 3 te Vurste. Kaarten aan 450 
fr te verkrijgen bij bestuursleden of tel. 
091/84.21.61. Org.: VU-Gent-St.Pie-
ters. 
29 SINT-LIEVENS-ESSE: Kaas-, 
wijn-, bier- en maatjesavond in Sint-
Lievenskring, Sint-Lievensplein. Gast
spreker: Toon Van Overstraeten. 
Vanaf 20u. Kaasschotel: 250 fr., 
maatjes 200 fr. Inschrijven bij be
stuursleden van VU-Steenhuize-Wijn-
huize, Sint-Lievens-Esse en Sint-An-
telinks. 
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-
lierkring 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. 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 
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VU-Rupelstreek 
opende nieuw sekretariaat 

Te Hemiksem opende de VU-Rupelstreek zi jn kersvers sekreta
riaat. Midden op de navelstreng van de Rupelstreek gelegen aan de 
Sint Bernardsesteenweg 33. 

Vanaf nu is er elke tweede en vierde 
maandag van de maand dienstbetoon 
door onze mandatarissen Hugo Cove-
liers, Oktaaf Meyntjens en Joris 
Roets. Elke eerste en derde vrijdag 
van de maand is er tevens zitdag van 
de mutualiteit VLAMAT. Allen van 
18U.30 tot-20 uur. Natuurlijk is dit ook 
gelegenheid tot kontakt in een streek 
die het nodig heeft! 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
terwijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische f̂ odezaak 
SUCCES KLEDING MEYERS 

Boomsesteenweq 35 Aartselaar 

Nieuwe Volksunie 

De oud-Hemiksenaar Paul Van 
Grembergen vi/erd ingeleid door de 
plaatselijke VU-voorzitter Rudy Si-
moens, vroeger met hem samen ak-
tief in de Chiro. In de gekende direkte 
stijl die Paul eigen is gaf hij de eigen
tijdse aksenten aan de jonge Volks
unie. Een partij die zich verantwoor
delijk voelt voor alle Vlaamse mensen 
omdat onze sociale wortels in onze 
volksverbondenheid oorsprong vin
den. Een partij die tegelijkertijd groen 
en Vlaams is. Omdat ons erfdeel on
geschonden aan onze kinderen moet 
kunnen overgemaakt worden. En een 
partij die open staat voor iedereen en 
dus ook een vrije pluralistische staat 
wil. 

Nieuwe Rupelal(tie 

Julien Van Der Auwera, de voorzit
ter van de VU-Schelle had ondertus
sen het verleden en de toekomst van 
de VU-Rupelstreek belicht. Hugo Co-
veliers stelde dan het zwartt>oek over 
de Rupelstreek, de „Borinage" van 
Vlaanderen voor. Een streek die tus
sen de kraters van de kleiputten tot 
vuilbak van Vlaanderen gedegra

deerd werd. Een streek die veroudert, 
leegloopt. Een streek waarover alle 
overheden wel stellen dat er rekonver-
sie moet komen maar waar alle pogin
gen ten goede doorkruist worden door 
ingrepen zoals afschaffen van trein
verbindingen. En waar vernieuwing 
zoals het rekreatledomein door de 
provincie verminkt wordt ten voordele 
van stortplaatsen voor gipsbaronnen. 
Kortom een streek die een aktie van 
de Volksunie nodig heeft. De op
komst, de belangstelling, de aandacht 
verleden zaterdag te Schelle bewijzen 
dat de VU-Rupelstreek een len(G)te 
voor heeft! 

Hugo Hermans 

D 32j. tweetalige man met rijbewijs 
B, zoekt een betrekking als monteer-
der in elektronica of bewaker. Is be
reid alle werk te doen. Voor inl. zich 
wenden tot senator-burgemeester dr. 
J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 
D 43j. loodgleter-zinkbewerker, 
zoekt een betrekking In zijn speciali
teit of in het onderhoud in het Brussel
se of op de driehoek Brussel-Halle-
Ninove. Voor inl. senator-burgemees
ter dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

Gemeentebestuur van Zoersel 
Openverklaring van een betrekking van werkman (ongeschoolde 

Aanvangsweddei min 33.635 - max 37.641 bruto 
+ haard- of standplaatsvergoeding 

Benoemingsvoorwaarden i 
— Belg zijn en in regel met de dienstplicht 
— van goed gedrag en zeden 
— tusseen 18 en 50 jaar oud zijn en medisch geschikt zijn 
— slagen in een bekwaamheidsproef 

Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de bekwaamheidsproef 
door middel van een aangetekende brief gericht aan: 
Kollege van Burgemeesterr en Schepenen 
Kasteeldreef 55, 2241 Zoersel 

of per gewone brief afgegeven tegen ontvangstbewijs op de personeels
dienst, waar ook verdere inlichtingen kurmen verkregen worden, (tel. 03/ 
384.00.00). 

De uiterste inschrijvingsdatum is 29 mei 1987. 

„Jongeren In 
de Vlaamse beweging" 

Aanbevolen huizen 

Het Vlaams Jeugd centrum en de 
Marnixring Voorkempen-Pater Strac-
ke organiseren een kolloquium ,.Jon
geren in de Vlaamse Beweging". 

De zitting gaat door op zaterdag 9 
mei 1987 om 14u.30 in auditorium 
,,Lode Baeckelmans" van het Archief 
en Museum van het Vlaams Cultuurle
ven aan de Minderbroederstraat 22 te 
2000 Antwerpen. De deelname aan 

de studiedag Is gratis. Inschrijvingen 
worden uiterlijk op 4 mei 1987 inge
wacht. Dit kan telefonisch 03/ 
646.06.93. 

Panelleden zijn: Jan Arnou (NSV), 
Jans Brockmans (KVHV), Jeroen De 
Bruyne (VNJ), Koen Huyghebaert 
(KSA) en Jan Jambon (VU-jongeren). 
Moderator is Mark Platel, hoofdredak-
teur ,,Belang van Limburg". 

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 dagda^P^e beslom-
mernisseivJemidden^an groen en 
kort 
Rooi 
vooi 

sesti 
73.31. 

in het rustoord 
fale kamers zijn 

sbeek, Leuven-
m, 016-

Guido NUYTTENS 
Longt instraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

Ouder dan 60 en het 
alleen te moeten doen? 

i om alles 
I dan bij 

ten Vlaamse 
om rustig en 

.beek. Leuven-
[^#èïitersem, 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

>.baan brugge oostkamp^ 
*̂!w 050/35 74 04 / 

LIMBURG 
MEI 

6 TESSENDERLO: Kookavond in 
het Muuzaaike om 20u. (bestek mee
brengen). Org.: FW-Tessenderlo. 
9 MAASMECHELEN: Vlaamse 
feestavond in zaal 't Gléég, J. 
Smeetslaan 104 om 20u.30. Gast
spreker: Paul Van Grembergen. Org.: 
VU-Lanaken i.s.m. VU-Maasmeche-
len. 
9 HOUTHALEN: Bal van de Burge
meester. Lode Franssens 10 jaar bur
gemeester. In Ketehterhoef Expohal-
len. Met Felice Damiano en Alex An-
dry + Showorkest. Aanvang: 20u. 
16 AS: Tweede deel Dosfelkursus 
,,Thuis in de VU", Hotel Overeinde te 
As. Van lOu. tot 17U.30. Inschrijving: 
400 fr. bij L. Appeltans, Herk-de-Stad. 
Org.: arr. Hasselt. 

Kulturele uitstap 
naar Amsterdam 

De Vlaamse Kring Herk-de-Stad or
ganiseert zaterdag 16 mei een kultu
rele uitstap naar Amsterdam. Op het 
programma staan: vertrek om 7u.30 
op het marktplein, tiezoek aan het 
kasteel Maurick, bezoek aan her 
Rijksmuseum te Amsterdam en het 
museum Vincent van Gogh en stads
wandeling onder de deskundige lei
ding van Flor Bruninx, boottocht te 
Kooj en bezoek aan een kaasboerderij 
met avondmaal. De terugkeer is voor
zien omstreeks middernacht. Prijs 
900 fr. voor leden en 950 voor niet-
leden met inbegrip van het avond
maal. Inschrijven bij Ivan Houbrechts, 
Stevoortweg 2b of Ludo Appeltans. 
St.Truidersteenweg 60 te Herk-de-
Stad. 

HJO 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

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 
Marwitz 
Rodenstock 

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

. ^ i ^ 
migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

lnandelsdrukl<erij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

< r—\ STUDIO 
JLHJ D A N N 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA -

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

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 

Leopoldslraat 114 
Tel: 054-33 17.51 

054-33 11 49 
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„De Viaams-nationale 
ideeën uitdragen" 
BRUSSEL. —Als Vlaams-nationalist werd je onge

twijfeld reeds uitgenodigd op een aktiviteit ingericht 
door een vereniging die aangesloten is bij de Fede
ratie van Vlaamse Kringen FVK. 

Klein begonnen, zonder veel pretentie maar met 
de vastberaden wil om te slagen is de FVK in haar 
zesde werkjaar. 

TIENNE VAN VAEREN-
BERGH wordt straks 43 
jaar. Hij werd geboren in 

Liedekerke, maar is een getogen 
inwoner van Lennik. Gemeente 
waarvan hij sinds 1983 de graag-
geziene en bekwame burgerva
der is. 

Van Vaerenbergh studeerde 
aan de KU Leuven en behaalde 
er een reeks dipkima's: doctor in 
de rechten, licentiaat in de poli
tieke en sociale wetenschappen, 
licentiaat in de kriminologie en 
het notariaat, kandidaat in de ge
schiedenis. In '68 schrijft hij zich 
in aan de balie en bouwt er een 
goede advokatenpraktijk op. 

Als Vlaams-nationalist met een 
biezondere interesse voor het 
sociaal-kulturele leven was en is 
hij de geknipte figuur om als 
voorzitter te fungeren van de 
Viaams-nationale koepelvereni
ging FVK. 

'n Minzame babbel op een len-
tefrisse vrijdagmorgen. 

Radikalisme 
WIJ: Wat is de Federatie van 

Vlaamse Kringen (FVK) nu 
precies? 

E. Van Vaerenbergh: „De 
naam zegt het eigenlijk zelf: een 
federatie van Vlaamse kringen. 
Federatie betekent de groepering 
van een reeks verenigingen, die 
reeds bestonden. 

Sinds tiet begin van de tachti
gerjaren waren er geregeld kon
takten met een aantal mensen in 
de schoot van VU-kommissie 
„partijdiensten en nevenorgani-
saties". Wij kwamen tot de 
vaststelling dat men op diverse 
plaatsen in Vlaanderen aan het 
werken was rond gelijkaardige 
initiatieven, met name het opzet
ten van een reeks socio-kulturele 
aktiviteiten in de Viaams-natio
nale sfeer. 

Deze initiatieven zijn we dan 
gaan bundelen in 1981. Op 1 ja
nuari 1984 werden we officieel er
kend door het ministerie van kui
tuur als een landelijke organisatie 
voor werking op socio-kultureel 
vlak in verenigingsverband voor 
volwassen. 

Zoals het Davids-, Vermeylen-, 
Willems- en Masereelfonds. Wij 
zijn naast deze grote organisaties 
het vijfde Vlaamse kuituur en 
strijdfonds, op Viaams-nationale 
b3sis '' 

WiJ: U zegt „naast", dus 
niet „tegen"? 

E. Van Vaerenbergh: „Pre
cies. We zijn van oordeel dat wij 
moeten samenwerken met de an
dere fondsen. Wij willen er een 

meer radikaal segment bij leggen 
om die anderen nog meer aan te 
zetten tot radikalisme." 

WIJ: Hoeveel verenigingen 
en leden omvat de FVK? 

E. Van Vaerenbergh: „Op dit 
ogenblik hebben wij 130 aan
gesloten verenigingen en dit ver
tegenwoordigt een ledenpoten
tieel dat de 8.000 benadert." 

Allerlei 
verenigingen 

WIJ: Kan om het even welke 
vereniging bij de FVK aan
sluiten? 

E. Van Vaerenbergh: ,,Wij 
stellen ons zeer breed op. Ieder
een mag erbij, op voorwaarde dat 
men onze doelstellingen onder
schrijft. 

Belangrijk daarbij is het feit dat 
wij fundamenteel pluralistisch 
zijn. De anderen zijn Vlaams-
kristelijk of Vlaams-liberaal of 
Vlaams-socialistisch. Wij zijn 
Vlaams. Punt. Dat is de norm die 
wij hanteren. 

Dit heeft tot gevolg dat er bij 
onze aangesloten verenigingen 
ook komputer- en hobby-klubs 
zitten." 

WIJ: Het bindmiddel is het 
Vlaams-nationalisme ? 

E. Van Vaerenbergh: ,,Men 
dient bereid te zijn om onze statu
ten te onderschrijven en zich te
vens inspannen om vernieuwend 
te willen werken op het sociaal-
kulturele vlak. Plus dat men radi
kaal Vlaams is." 

WIJ: Was er eigenlijk nog wel 
nood aan nog een vijfde kul-
tuurfonds? 

E. Van Vaerenbergh: ,,Het 
Davidsfonds is Vlaams en 
katoliek-kristelijk, het Vermeylen
fonds is ook Vlaams maar tevens 
socialistisch, enz. Op een kader
vorming voor FVK heeft ere-
Davidsfondsvoorzitter Clem de 
Ridder uiteengezet hoe het Da
vidsfonds werkt als kuituur- en 
strijdfonds. Het Davidsfonds 
streeft inderdaad naar meer zelf
bestuur voor onze gemeenschap, 
maar is evenzeer een katoliel(e 
vereniging. 

FVK put uit het ideeëngoed 
van de Frontbeweging: voor ons 
telt alleen het Vlaamse, en de 
rest is sekundair Wij knopen aan 
bij de Godsvrede-gedachte." 

Verzuiling 
bestrijden 

WIJ: Ik weet dat er geen 
gestruktureerd verband be-

Etienne Van Vaerenbergh: ,,Het voorbeeld van de Vlaamse Franken 
werd nagevolgd door minister Eyskens met zijn gouden Ecu's." 

staat tussen de FVK en de 
Volksunie, maar er zijn wel 
goede kontakten. Werkt U als 
VU-mandataris niet mee aan de 
reeds zo versmachtende ver
zuiling, waartegen de VU in 
feite gekant is? 

E. Van Vaerenbergh: „Ik heb 
daar enkele opmerkingen bij. 
Vooreerst is het in Vlaanderen zo 
dat eigenlijk iedereen deelneemt 
aan de verzuiling, alleen nog 
maar door lid te zijn van om het 
even welke vereniging 

In de inleiding van het boek 
„Op de Barrikaden — 30 jaar 
Volksunie" wordt verteld hoe 
men ertoe kwam de Volksunie op 
te richten: op een bepaald ogen
blik kwamen een aantal Vlaams
nationalisten tot de overtuiging 
dat zij hun politieke doelstellin
gen slechts konden verwezenlij
ken mits de oprichting van een ei
gen partij. Als FVK trekken wij de 
logika door en stellen dat wij onze 
doelstellingen voor de Vlaamse 
gemeenschap niet kunnen ver
wezenlijken, indien wij niet op 
het kultureel-sociaal-maatschap-
pelijk eigen zeggingskracht 
hebben. 

Bovendien blijven wij funda
menteel tegen de verzuiling. 
Fi^aar sinds de jongste oorlog is 
onze maatschappij steeds meer 
opgedeeld in zuiltjes; de verzui
ling wordt gesubsidieerd en ge
reglementeerd. Erger nog, indien 
je buiten de geëigende struktu-

ren valt, kan je niet eens zijn 
stem verheffen. Bijgevolg kunnen 
wij niks anders dan noodgedwon
gen deelnemen aan de verzui
ling, teneinde ze te kunnen 
bestrijden." 

WIJ: Roept U nu de vele 
Vlaams-nationalisten, die lid 
zijn van één van de grote fond
sen, op te breken met hun kul-
tuurfonds en over te stappen 
naar de FVK-verenigingen? 

E. Van Vaerenbergh: „Neen. 
Ikzelf was vroeger lid van het Wil
lemsfonds en ben op vandaag lid 
van het Davidsfonds. We mogen 
ons dus niet verkrampt opstellen. 

Samenwerking kan de Vlaam
se Beweging slechts ten goede 
komen. We moeten blijven milite-
ren in deze organisaties, maar te
vens voortbouwen aan onze vere
niging en de aktiviteiten die FVK 
organiseert ondersteunen." 

Integraal-
federalisme 

WIJ: Hoe zit het met de finan
ciële kant van de zaak? 

E. Van Vaerenbergh: „Als of
ficieel erkende organisatie krij
gen wij een toelage, weze het 
zeer bescheiden. In de FVK heb
ben wij drie administratieve 
krachten in dienst, die voor 95% 
gesubsidieerd worden. Plus nog 
een deeltijdse en voltijdse kracht 
in twee provincies. Dat is alles." 

WIJ: Kunt U het daarmee 
klaren? 

E. Van Vaerenbergh: „Wij ko
men daarmee niet rond. Daarom 
zetten wij een aantal akties op 
het getouw, met een dubbele be
doeling. Geld in het laatje bren
gen én ons ideeëngoed naar de 
buitenwereld uitdragen. 

Nemen wij het projekt van de 
„Vlaamse Franken", dat wij 
sinds twee jaar uitwerken. Om 
geld in ons FVK-bakje te krijgen, 
hebben wij een looppenning, een 
zilveren en een gouden muntstuk 
van 50 fr. laten aanmaken. Maar 
tevens hadden wij daarmee de 
bedoeling de financiële zelfstan
digheid van Vlaanderen te voor-
afbeelden. Het werd een sukses, 
ondanks enkele zure vragen in 
het Parlement. Ik konstateer trou
wens dat minister Eyskens ons 
initiatief navolgt met zijn gouden 
Europese Ecu's. 

Een ander initiatief om geld bij
een te brengen is het opzetten 
van tentoonstellingen. En straks 
komt er ter gelegenheid van de 
IJzerbedevaart in eigen produktie 
een ' langspeelplaat uit met 
Vlaamse liederen gezongen door 
enkele van onze beste zangers, 
,,Mooi Vlaanderen". Dit knappe 
idee wordt konkreet uitgewerkt 
door VOVO-Oostende. 

Waarmee ik evenzeer wens te 
benadrukken dat de autonomie 
aan de basis bij ons zeer groot is. 
De aangesloten verenigingen 
kunnen zelf en vrij bepalen wat zij 
doen. De FVK bundelt alleen wat 
noodzakelijk is: wij laten de plaat
selijke initiatieven opborrelen en 
verlenen daaraan de nodige 
steun. Een werkelijke toepassing 
van het integraal federalisme: 
wat plaatselijk kan, moet ook 
plaatselijk gebeuren. Zeer sterk 
gedecentraliseerd dus." 

WIJ: Wordt FVK door de 
grote ,.broers" au sérieux ge
nomen? 

E. Van Vaerenbergh: „In ver
gelijking met de grote fondsen, 
zijn wij slechts kleine jongens. 

Maar ik heb de indruk dat wij 
door de kinderziekten heen zijn. 
Dit jaar kan gewerkt worden aan 
een nieuwe uitbreiding. Ikzelf 
ben thans bezig zoveel mogelijk 
afdelingen te tjezoeken en hen 
een nieuwe impuls te geven." 

Brede massa 
WIJ: Wat is uw droom met de 

FVK? 
E. Van Vaerenbergh: „Eén 

van de zaken die de FVK moet 
doen is het Viaams-nationale 
ideeëngoed uitdragen naar de 
brede massa toe. 

Wij komen via onze werking in 
kontakt met veel mensen die an
ders nooit in aanraking komen 
onze ideeën. Door de FVK kun
nen wij een groep mensen terug 
in het kamp van het Vlaams-
nationalisme brengen." 

(pvdd) 

Wie meer inlichtingen wenst over 
de Federatie van Vlaamse Vereni
gingen kan terecht op het nationaal 
FVK-sekretariaat in de Gebroeders 
Vandeveldestraat 68 te 9000 Gent 
(tel.: 091/23.77.42). Aanbevolen! 

>I1»ISEN 
•«IONS BU^ 
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