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,,Geens-Wathelet, het FTI-gesprek van vorige zondag had meer van een
kruideniersbabbel over de concurrentie van de nabijgelegen supermarkt,
dan van een discussie over de spoedige
realisatie van dat nieuwe samenlevingsmodel."
(Hoofdredakteur

Mare Platel in „Het Belang van Limburg"

van 12 mei '87)

De dolle dagen
Terwijl we dit schrijven, schijnt de akute krisissfeer voorlopig
uit de Wetstraat weg te trekken. Martens-VI maakt een kans, zijn
onooglijk bestaan nog maar eens te rekken dank zij een reeks elementen : de ongelooflijke lafheid van de CVP die haar woord en
haar eigen drek vreet, de schrik van de meerderheid voor een
elektorale afstraffing, de stringente kalender die binnen enkele
dagen voorjaarsverkiezingen onmogelijk maakt. Haalt Martens
het midden van volgende week, dan haalt hij de vakantie en meteen de herfst.
Om wat te doen? Een inwendig verscheurde regering, met
barsten die deze dagen wijder en dieper geworden zijn, is niet
meer in staat tot koherent en degelijk werk. Een regering die tekort schiet om een boertige dorpsklucht op te lossen, die de eensgezindheid en de wil niet kan opbrengen om een arrest van de
Raad van State ten uitvoer te leggen, een dergelijke bewindsploeg
is zeker niet meer bij machte om de echte problemen aan te pakken: de werkloosheid, de openbare financiën, het vernieuwd industrieel beleid, de nieuwe politieke kuituur.
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Aan de grootheidswaanzin, aan de show op de Europese Bühne
van enkele in eigen land onmachtige en bespottelijke excellenties
worden de waardigheid en het politiek fatsoen geofferd. Het lach. wekkende maar in de grond trieste spektakel dat de eersteminister, de regering en de meerderheidspartijen verleden week
donderdag in de Kamer hebben opgevoerd, heeft onze parlementaire demokratie op het peil gebracht van een CentraalAmerikaanse bananenrepubliek: vier regeringspartijen, vier verschillende stellingen, vier tegenstellingen en uiteindelijk de hypokrisie van een enkele vertrouwensmotie in volledig wantrouwen.
Een eerste-minister met fatsoen, met respekt voor zijn eigen ambt
en met eerbied voor de parlementaire demokratie zou zichzelf ten
overstaan van dit duidelijk uitgesproken wantrouwen niet durven
handhaven. Het letsel dat toen en sindsdien aan de parlementaire
demokratie en aan de politieke kaste is toegebracht, zal nog lang
littekens vertonen.
Een beschuldigende vinger uit te steken naar de Waalse arrogantie is gerechtvaardigd en tevens toch al te gemakkelijk. De
Waalse arrogantie in de zaak Voeren is rechtstreeks uitgelokt en
aangescherpt door de ongelooflijk toegeeflijke houding van de
Vlaamse eerste-minister. Het is Martens geweest die in 1983, door
zijn voorstel om Voeren bij Brabant te voegen, de Waalse machtsen gebiedshonger opnieuw aangescherpt heeft met het vooruitzicht dat het statuut van deze Limburgse gemeente bespreekbaar
zou zi)n. Het is de Vlaamse CVP geweest die jarenlang, door van
kapitulatie naar kapitulatie te strompelen en de eigen manhaftige
verklaringen prompt terug in te slikken, de Waalse arrogantie gevoed heeft.
Happart had nooit benoemd mogen worden. A fortiori moest hij
gewoonweg uit zijn ambt ontzet direkt na de uitspraak van de
Raad van State. Zo simpel is dat. Door niet de moed op te brengen
deze simpele dingen te doen, heeft Martens de zaak Happart laten
broeien en groeien tot ze werd wat ze nu is: een regelrechte botsing tussen de twee gemeenschappen, niet meer met alleen maar
Voeren als inzet, doch uitgedeind en uitgewoekerd naar de
Vlaamse rand van Brussel.
Ook het niveau van de Vlaamse executieve draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. Zijn vedetterol op de Vlaamse technologische beurs mag niet doen vergeten, dat de eerste-minister
van Vlaanderen Gaston Geens geen lid verroert heeft om zijn
grondgebied en zijn mensen te beschermen. De Vlaamse regering
heeft verzuimd aan haar plicht, onverkort en volledig het gezag
op te eisen over alle Vlaamse gemeenten; ze heeft geen gebruik
gemaakt van haar dekretale bevoegdheid om een burgemeester
voor te dragen.
Op alle niveaus, van de Belgische eerste-minister over de
Vlaamse eerste-minister tot de parlementsfrakties, hebben de
CVP en de PVV zich in de zaak Voeren jarenlang slaafs en lamlendig gedragen.
tvo

'n „Krisismorgen" in de Kamer

Zielig vertoon
De drukker had ons gisteren nochtans een tweetal
uurtjes ekstra respijt gegund. Dit mocht evenwel niet
baten, vermits het antwoord van Martens pas tegen
de vooravond werd verwacht.
'n Sfeerbeeld.
E agenda van de plenaire
Ivergadenng van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers vermeldde vanaf 10 uur drie
interpellaties over de zoveelste
aflevering van het Voerense feuilleton, met onmiddellijk daarna
het antwoord van de regering
Door het eindeloos lang uitspinnen van de tussenkomsten, liep
het schema in de war en ,,missen" WIJ aldus het officiële (maar
voorspelbare)
regeringsantwoord
Niemand wist nochtans iets
nieuws te vertellen De SP-er
Mare Galle herhaalde dat zijn
wetsvoorstel veel onheil had kunnen vermijden, de PS-er Mottard
(en raadsman van Happart)
zwoer bij de zg gemeentelijke
autonomie en toen de Agalev-er
Dierckx het spreekgestoelte
besteeg, liep bijna iedereen weg
naar het restaurant Gewezen
VU-voorzitter Vic Anciaux van
zijn kant had even daarvoor zijn
giftige pijlen gencht op de CVP,
en meer speciaal op premier
Martens

Deze laatste zat er echter
lusteloos bij, net zoals zijn partijgenoten die zeer onlangs nog
stoere praat hadden verkocht
Maar zich nu andermaal neerlegden bij een niet-uitvoering van de
uitspraken van liefst drie rechtbanken Waardoor zij zichzelf tot
een stelletje kakelende idioten
degradeerden
Het geheel bood woensdagochtend overigens een hoogst
zielige aanblik Het helverlichte
halfrond zat halfvol met met eens
halfgeinteresseerde
parlementsleden, die met een half oor
luisterden en een half oog bladerden in kranten en weekbladen
Om later op de middag hooguit
een half antwoord te aanhoren
van een halfslachtige regeringsleider Zelfs de stenen beeltenis van Leopold I boven het
hoofd van de Kamervoorzitter
leek verveeld neer te kijken op
zoveel besluitloze nutteloosheid
,,De wereld lacht met dit land
omwille
van
de
Happartmallemolen", zei Anciaux terecht Bewering die door Martens

knikkend
werd
bijgetreden
,,Maar dit gelach richt zich tegen
de regenng, die er na vier en een
half jaar met in geslaagd is een
wettige oplossing te vinden voor
het op zich pietluttige probleem",
vervolgde Anciaux al even terecht Bewering die door Martens
hoofdschuddend werd ontkend
Besluit van zo'n ochtendje ter
afronding van een knsisweek'
Deze roomsblauwe regering lijkt
op een doelloos en zwaar gehavend schip, dat verder dobbert op
de kabbelende politieke golven
en uitsluitend gedreven wordt
door de angst voor verkiezingen
rond een kommunautair tema
Maar in de overtuiging dat een
definitieve schipbreuk onvermijdelijk IS
(pvdd)

Het Vlaamse
Kruis...
...bestaat zestig jaar. Met
onze gelukwensen!
Wij hadden over deze verdienstelijke en bloeiende
Kruisvereniging een gesprek met ondervoorzitter
dr. Jos Speybrouck.
(Lees biz. 24)
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FLANDERS TECHNOLOGY
(2)

en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven 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 essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

BELOONDE INZET
Volksunieafdeling Beverst-Schoonbeek (Limburg) geeft het voorbeeld
Op nog geen 2 weken tijd werden
er 17 nieuwe leden bijgeworven Proficiat aan al deze kaderleden Hun inzet werd beloond Dat andere afdelingen mogen volgen!
Mathleu Plassers,
penningmeester

OP BEVEL VAN
Enkele weken geleden fieb ik in
overleg met mijn toenmalige werkgever, daar ontslag genomen, toen me
een arbeidskontrakt werd aangeboden door Center Pares, NV Bungalowpark Vossemeren in Lommei grotere broer van het bekende Erperheide in Peer
Er waren oorspronkelijk 96 kandidaten voor de funktie van controller
Ik had achtereenvolgens gesprekken
met de chef administratie België
adjunkt-direkteur financiën generalmanager en horeca-manager Uiteindelijk werd ik zeer uitdrukkelijk zelfs
uitgekozen Op 10 apnl tekende ik
een arbeidsovereenkomst ingaande

op 20 apnl 11 Terzelfdertijd regelde ik
mijn ontslag bij mijn vroegere werkgever Tijdens de eerste werkweek —
van 20 april tot en met 24 apnl — had
Ik nog vakantie Op maandag 27 april
zou ik beginnen
Tot ik op vrijdag 24 april om 19u 15
een telefoontje kreeg van de direktie
Rotterdam, waarin me werd medegedeeld dat ZIJ ,,bii nader inzien afzagen
van de voorgenomen arbeidsovereenkomst" Verdere uitleg werd met
gegeven, die zou volgen m een brief
De brief kreeg ik aangetekend op
maandat 27 apnl Er stond precies
hetzelfde in Geen reden voor het verbreken van de arbeidsovereenkomst
Wel een schadeloosstelling, een
maand salaris

zijn I Zou de redaktie deze dan ook
zo opnemen? Ik dank dat ik het antwoord reeds weet? Onverfranst, onverengelst'>

BIJ navraag via relaties blijkt van
het Belgisch management niemand
iets te weten
Het bevel kwam —
nooit eerder vertoond — direkt van
het hoofdkantoor (de eigenaar) uit
Rotterdam de heer Derkens een rabiaat kristen Voor zover de feiten
na te trekken zijn werd ik ontslagen
na interventie van de CVP (mijn intieme vriend de gemeenschapsminister) Een CVP die overigens di
verse mannetjes heeft kunnen inplanten in Center Pares
J.I., Peer

Ik neem aan dat de redaktie met
verantwoordelijk is voor de inhoud
van de advertenties
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Het Priester Daensfonds stelt vast
dat in de bespottelijke zaak Happart
de Waalse partijen hun wil aan de
Vlamingen willen opdringen Zij willen dat de minister van Binnenlandse
Zaken de goeverneur van Limburg er
toe dwingt in te gaan tegen een
beslissing van zijn bestendige deputatie
De franstalige regeringspartijen
gaan in tegen ieder begrip van zedelijkheid en tegen de federalistische
opvatting
Volgens het Priester Daensfonds
bestaat er slechts één oplossing de
Walen bezitten geen enkel recht zich
te bemoeien in een aangelegenheid
van een Vlaamse gemeente Om dat
te verhinderen dient het departement
van Binnenlandse Zaken te worden
gesplitst
De voogdij over een
Vlaamse gemeente en een Vlaamse
provincie komt alleen toe aan een
Vlaamse instantie
Het Priester Daensfonds drukt de
hoop uit dat de Vlaamse meerderheidspartijen een regeringscrisis zullen verkiezen boven de schande
Luc Delafortrie, voorzitter

FLANDERS TECHNOLOGY
(1)
Het siert het Vlaams-nationaal
weekblad dat het kritische kommentaren levert bij de FTI-beurs en dat
daarbij ook de klemtoon wordt gelegd
op een nieuwe taalstrijd die zich in de
komputertalen aan het ontwikkelen
IS t\/laar ik heb grote vraagtekens bij
het afdrukken van een bladzijdegrote
advertentie in datzelfde Vlaamsnationaal weekblad dat uitsluitend in
het Engels is gesteld Het zou eens
een advertentie in het Frans moeten

Van advertenties gesproken
In hetzelfde FTI-nummer lees ik in
een advertentie over elektnciteit
,,stabiele prijzen voor jaren"
geplaatst door een onderneming die onlangs weinig fraai in het nieuws kwam
door een omstreden wekenlange staking in een van haar kerncentrales
,,Stabiele prijzen" op een ogenblik
dat een neutraal internationaal organisme meedeelt dat wij sinds jaren op
twee landen na de hoogste elektnciteitsprijzen kennen Van stabiliteit
gesproken i

Hoe IS het mogelijk dat WIJ en anderen zo triomfantelijk doen over
Flanders Technology alsof wij de
spitstechnologische navel van de wereld zijn'' Zijn de Japanners dan zo n
klungelaars'' Waarom maakt de VSA
zich druk om het overdreven en goed
kope aanbod van Japanse chips op
hun markt' Waarom komt het gevaar
met uit Flanders, Belgium''
Voor mij mag het allemaal hoor
maar zou het Vlaams vernuft met beter gebruikt worden om de Happartmekamek stil te leggen'
Als de Vlaamse regering het ene
kan moet ze het andere zeker
kunnen'
V.d.BavIëre, Wemmei

FLANDERS FAIR
Prachtig zeg, die Vlaamse kermis
op z'n Japans te Gent gewoon te
gaaf Wat een yup-toestanden Flanders one-way up
En dat allemaal door (en voor) die
éne man Gaston Geens, guppie (genatic urban professional) avant la
lettre
Tc pitty dat hij geen technologietje
laat ontwikkelen om de stankgaatjes
in Tessenderio te dichten, of om de
radio-aktiviteit van het gras te vegen
Misschien is dét de toekomst voor
enkele van dat half miljoen job-less
legertje
Fantastisch die visie van ef-ti-ai
helemaal geen visie, da's de toekomst
L. Victor, Brussel

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12
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n 27-jarige jongeman, diploma Industrieel Ingenieur Bouwkunde en tevens houder van diploma van tijdsanalist zoekt een passende betrekking
Volgt momenteel RVA-kursus „Beheer van KMO" Talenkennis Ned Fr en Eng
Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem, senator, Arm
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge
(091/30 72 87)
n 32j tweetalige gescheiden vrouw,
moeder van 5j dochtertje, met diploma van hoger secundair technisch
onderwijs, zoekt een betrekking als
bediende of in het onderhoud Voor
ml zich wenden tot senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/
569 16 04
D 32j tandtechnicus-opsteller, zoekt
een nieuwe betrekking eventueel in
een andere sektor Liefst in Brussel of
Halle-Vilvoorde Voor ml zich wenden
tot senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04
D 21-jarige jonge dame, diploma A2
boekhouden, getuigschrift Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse dactylografie, zoekt een passende betrekking Ervanng 1 jaar stage in bankmaatschappij en sekretariaat advokatenkantoor Voor nadere inlichtingen
zich wenden O Van Ooteghem, senator. Arm Lonquestraat 31,9219 Gentbrugge (091/30 72 87)
D 32-jange gehuwde dame, diploma
kinderverzorgster, ervanng 3 jaar
werkzaam als BTK-projekt, zoekt een
passende betrekking Voor inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem,
senator. Arm Lonquestraat 31, 9219
Gentbrugge (091/30 72 87)
D OCMW-Machelen Openstaande
betrekking van Maatschappelijk Assistent(e)
Kandidaturen indienen
vóór 22 mei 1987 bij de heer voorzitter
van het OCMW, Kon Fabiolalaan 62,
1830 Macheien

P.L , Hofstade

VIERMAANDELIJKSE BERICHTEN
VAN HET ADVN
(januari - april 1987)
- F J Verdoodt Erembodegem - S Vermeire
Werving van fondsen (documenten,
Neeroeteren — D Verstraete Sint Niklaas — J
afbeeldingen, boekwerken enz...)
Vmks Merksem — Vlaams Federalistische Partijd
In de periode januari april 1987 hebben hierna
(F) - VNJ Berchem - Were Di Merksem - Fam
volgende personen en instellingen aan het ADVN
Wildiers Antwerpen
geschonken of in bewaring gegeven
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis
E Avermaete Merksem - J Beke Mariakerke Er werd m de voorbije drie maand vooral aan
J Boel Herdersem - E P Bogaerts Antwerpen dacht besteed aan de verwerking van de mter
E Buyst Dendermonde - M CaiUiau leper - J
Caudron, Erpe - L Coessens, Astene Demze — L views uit het Project Mondelinge Geschiedenis
Collet Wilsele Leuven — Commissariaat Generaal Deze verwerking houdt volgende twee aspecten in
enerzijds de materiele verwerkmg (de cassettes
voor de Internationale Samenwerking Brussel worden met proessionele apparatuur op klank
Davidsfonds Leuven - A De Beul, Wilrijk - A De
band overgespoeld met het oog op langere en
Bruyne, Antwerpen - E De Coninck Brussel - W
veiligere conservatie) en anderzijds de mhoudelij
Deconinck Kortrijk - M De Goeyse Leuven - L
ke verwerking (transcripties) Daarnaast werden
De Munck, Grimbergen - R D Haese, Herdersem
ook enkele nieuwe interviews over de histonogra
- L Dhondt Erembodegem - Ch Dutoit Mache
fie van het Vlaams nationalisme afgenomen
len - P Feytens Merchtem - Uitg Grammens,
Brussel — L Huysmans Bonheiden - Jozef Loot
Werkgroep Historiografie van
ensfonds Brugge - KADOC Leuven - Koerdistan
de Nationaliteiten in Europa
Komitee België, Brussel - K Lambrechts, Brussel
De
verwerking
van een aantal fondsen en aanko
- W Luyten, Berlaar - Uitg De Nederlanden,
pen zorgde voor de uitbreiding van het WBNE
Antwerpen - Nieuw Vlaanderen, Wilsele Leuven
bestand over nationaliteitenkwesties Over om
- J Olaerts, Genk - Fam Pottie Soetens Zweve
Cyprus Baskenland en Zuid Afrika zijn brochures
gem - A Preud'homme Stichting, Antwerpen en boeken voor consultatie ter beschikking in onze
Mevr F Ravijts Wetteren - M Flavijts Aalst - R
instelling
Raes Mariakerke - B Raets, Hoevenen - R
Een nieuwe vergadering van de Werkgroep wordt
Rennenberg Deurne - H Floels Aalst - R Rogge
voorbereid voor 19 mei a s Contacten met diverse
man Mainz Kastel (BRD) - Mevr Roose Brugge R Roose Brugge — Mevr Saenen, Edegem — F personen en organisaties in binnen en buitenland
werden aangeknoopt of onderhouden Dit is met
Seberechts, Wommelgem - C G Segers Brusselname het geval voor Bretagne en Koerdistan
J Somers, Sint Katehjne Waver - E Truyens Kon
tich - VAKBEL Gent - F Van Campenhout
ADVN-Tijdingen
Dilbeek - W Van Cannegem Ternat - A Vandae
In juli a s verschijnt het tweede nummer van de
Ie Brussel - W Vandaele De Haan - Fam Van
ADVN Tijdingen Wie in de toekomst de ADVN
den Abeele Bellon Ledeberg - E Van den Berghe
Tijdingen wil ontvangen, kan contact opnemen
Aalst - Ch Vandenbroeke Waregem - K Van
met het secretariaat
. ^
^
,„„„
denbulcke Wommelgem - Fam Van der Hallen
Merksem - Fam Van Gelder Peeters Berchem Antwerpen 4 mei 1987
Fam Van Herck Treunen Lombardsijde - Wwe L
Frans Jos Verdoodt
Afgevaardigd Beheerder
Van Kerchove, Mortsel - C Van Louwe Koksijde
ADVN — Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme,
Minderbroedersstraat 24, B-2000 Antwerpen,
tel.! 03/225.18.37, v.z.w. Barikrekening: 419-8059591-83

14 MEI 1987

•MHi

m
Moeder
Nelly

Moederdag
Op het einde van vorige week
viel er een verrassend tekstje in
onze bus, geschreven door VUkamerlid Nelly Maes, onder de
titel:,,Moederdag iets meer dan
bloemen I"
ZIJ noemt het goed dat kinderen
op die dag bloenfien schenken
aan hun moeder Het zou nochtans prachtig zijn, indien ook
,,van boven", vanuit Brussel eens
een gebaar zou komen naar de
moeders toe, merkt Nelly Maes
op Iets van waardering voor hun
taak als moeder en opvoedster,
zonder onderscheid voor thuswerkende en buitenhuiswerkende
moeders ,,Want alle moeders
hebben extra financiële zorgen
om een gezin groot te brengen in
deze moeilijke tijd Alle moeders
vragen om een toekomst voor hun
kinderen "

Politici-aller-gewesten-en-kleuren
zijn present en trekken een ernstig gezicht of lachen geveinsd
uitbundig Iedereen heeft de
mond vol van de verschrikkelijke
gevaren van een krisis, het te
verwachten konijn van tovenaar
Martens, de pietluttigheid van het
hele geval, de noodzaak van de
voortzetting van het herstelbeleid
en de reaktie van de ,,gewone"
mensen en ander gezwets
In werkelijkheid denken de
meesten onder hen alleen maar
aan hun persoonlijk elektoraal
sukses, hun P-plaat en hun daarmee verbonden belastingsvoordeel Begrippen zoals de staatsraison zijn enkel goed voor in
slimme gazetten, maar spelen
geen echte rol bij het innemen
van de standpunten
Vooral de backbenchers doen
gewichtig en verspreiden geruchten die op feiten zouden zijn gebaseerd En de tijdelijk meest indrukwekkende vertegenwoordigers des volks, zijn zij die goochelen met de zware bedreigingen
van,,nu IS 't genoeg" \o\,,hou me
tegen, of"

Is Martens'
Nelly Maes hennnert eraan dat
alle moeders vragen dat de veilighoed leeg?
heid en geborgenheid die zij thuis
aan hun kroost weten te geven,
door de overheid zou gewaarborgd worden Moeders voelen
ook mee met moeders overal ter
Typevoorbeelden zijn de CVPwereld, maar zij moeten machte- ers Van Rompuy en Suykerloos toezien hoe kinderen verhongeren
,,Moederdag", besluit het VUkamerlid, ,,zou voor politici een
dag van bezinning moeten zijn
over de prioriteiten en voorkeuren
die ZIJ aan de dag leggen Vaak
hebben die niets te maken met de
zorgen van moeders" De hand
die de wieg beweegt, beweegt
helaas de wereld niet
Met haar vragen ook wij ons af
of de stem van de moeders met
eens dringend wat luider moet
buyk, soms nog eens bijgesprongaan klinken''i
gen door die andere CVP-praatvaar van de eerste rij. Luk Vandenbrande
Vorige week, tijdens de woelige
Kamerzitting, werd deze drielmg
De krisis-show, zoals vorige noch min noch meer uitgelachen
week door ons voorspeld, is dus en voor een stelletje idioten aanvolop aan de gang
gezien Terecht trouwens Als
In en om die Brusselse straat naar gewoonte slikten zij immers
waar soms al eens wetten worden al hun o zo stoere woorden m,
gemaakt, blijft drukdoenerij troef toen er op het bewuste stemknop-

...-show

NUF5Ki??'
Kamerlid J a n Caudron
• Hoe reageert U op de beslissing van Gary Hart om de run
naar het Amerikaanse presidentschap te staken na de roddelkampanje in de pers over
zijn privéleven?
,,Het woord ,,prive" betekent
toch duidelijk dat het publiek daar
geen zaken mee heeft Ik vind het
gewoon wansmakelijk en onrechtvaardig dat omwille van de
ziekelijke sensatiezucht en de oplage van de ,,Miami Herald" iemands familierust wordt geteisterd en een loopbaan afgebroken
Het feit dat een president door
wapenlevenngen een oorlog mogelijk maakt en met de winst daarvan een tweede bloedig konflikt in
stand houdt, is toch oneindig veel
erger dan een al of niet vermeende liefdesaffaire van een presidentskandidaat "
•
Is de huidige tijdsgeest misschien veranderd vergeleken
met vroeger?
,,Het moet zijn van wel Roosevelt en Kennedy hebben van hun
slippertjes geen last gehad omdat
de pers van toen oordeelde dat

pnveleven weinig of geen nieuwswaarde had Ik vrees dat het publiek niet alleen punteinser maar
ook schijnheiliger is geworden
Zou het hier ook met zo zijn dat de
hardste schreeuwers eerst in eigen boezem moeten kijken'^"
•
Vindt U dat het Belgisch
politiek milieu door gelijkaardige roddel wordt geteisterd?
,,Bij mijn weten met op het
sentimentele vlak Wel herinner ik
mij een afbraakkampanje tegen
de VU-voorzitters die destijds hun
kinderen naar een franstalige
school zouden gestuurd hebben
Watje reinste onzin was Erg vind
ik dat je daar machteloos tegenover staat en dat joernalisten zoiets ongestraft kunnen doen "
•
Bent U zelf ooit het slachtoffer geweest van praatjes?
Wat ondernam U daartegen?
,,Jawel' Toen ik op mijn vijfendertigste nog steeds met getrouwd was, deden de geruchten
de ronde dat ik ,,anders" was
Wanneer ik uiteindelijk toch huwde, fluisterden diezelfde roddelaars dat het ,,van moetens" was

Mijn fans vonden het wel verdacht dat op bladzijde drie van
vorige ,WIJ" mijn foto afgedrukt
werd naast de beeltenis van de
betreurde Dalida ,,Zou de Jan
daar voor iets tussen zitten'^"
insinueerden zij Geslaagde tragikomische roddel, nief^
Wat ik daartegen doe ' Meelachen natuurlijk "
•
Moeten politici onberispelijke figuren zijn, ook privé, of
moet er een scheiding bestaan
tussen privé en publiek?
,,Hier verwijs ik naar mijn eerste antwoord Een politicus moet
trachten onberispelijk te zijn over
de hele lijn Het publiek stelt hier
terecht hoge eisen Men moet ook
met heiliger willen zijn dan de
paus, de pausen van de Borgia 's
uitgezonderd natuurlijk
Een politicus moet men vooral
beoordelen op zijn of haar politieke doen en laten Wat ik als republikein van koning Leopold II onthouden heb, zijn zijn waardevolle
verwezenlijkingen, zijn durf en
zijn macht om ministers hun opzeg te geven Wat hij prive deed,
interesseert mij minder "

MENSEN IN
Lady Di
bedrogen ?

Liefjes

Krisis-...

Vandenbrande,
ridikuul

je moest gedrukt worden om het
vertrouwen in minister Michel en
de regering te herbevestigen
Kompleet ridikuul werd het pas
in het weekeinde, toen diezelfde
Michel samen met alle andere
franstalige politici nog maar eens
een neus zette naar de CVP door
de Limburgse goeverneur uit vakantie terug te roepen Waarop
andermaal biezonder boos werd
gereageerd door Van Rompuy en
Suykerbuyk
Uitkijken nu in welke bocht zij
zich zullen wringen om de jongste
kapitulatie te verwoorden

Maandag was iedereen (of toch bijna) aanwezig in de splinternieuwe
ekspo-hallen voor de opening van de derde Flanders Technologyuitgave Gedurende enkele uren gold ah w een politieke Godsvrede
en werd er, officieel althans, met gepraat over de dreigende politieke
krisis
Onze fotograaf slaagde erin enkele leden van de Volksunie-delegatie
op de pellikule te fixeren
(foto- Geert de Soete)

Neyts Tenminste zo hoopten de
socialisten en hun krant
Daar waar Neyts slechts gezegd had dat een aantal tegenstellingen tussen de socialisten
en de liberalen zich met meer zo
scherp stelden namen sommige
rode kameraden hun wensen
voor werkelijkheid en zagen zich
al in een alternatieve regering
zetelen Deze ballon werd meteen
door Neyts doorprikt
Wel te onthouden was het
vraaggesprek in ,De Morgen'
met de fraktieleider van de Waalse socialisten, Alain Vander
Biest HIJ vond deze krisis-show
het uitgelezen ogenblik om het
voorbestaan van de Belgische
Staat m vraag te stellen Of hoe
een toppolitikus van de grootste
franstalige partij van het land met
separatistische gedachten rondloopt
Een politieke krisis onthult al
eens de intiemste dromen van
sommige politici

...duurt voort
In de rand van de al dan met
opgefokte heibel, ontspon zich
ogenschijnlijk een liaison d'amour tussen
SP-fraktieleider
Tobback
en
PVV-voorzitter

Vander Biest
separatist ?

Gery Hart, die goed op weg
was de nominatie van zijn partij
als presidentskandidaat in de
wacht te slepen, heeft gezegd dat
hij ermee stopt Reden is de heibel die ontstaan is na een insinuerend artikel over zijn prive-leven
en de negatieve peilingen die
daarvan het gevolg waren
Of hoe en op welke wijze in de
machtigste demokratie en natie
van de wereld geoordeeld wordt
over politici Tenzij alles verband
houdt met de gewijzigde tijdsgeest, vermits voorgangers van
Hart helemaal geen hinder ondervonden van wilde praatjes over
hun prive-leven
Wie evenzeer
in
nauwe
schoentjes dreigt te komen, is de
Britse kroonprins Charles Er
gaan immers geruchten (zeg
maar roddels) dat hij op onnoemelijke ogenblikken geheime
amoereuze afspraakjes zou maken met een Italiaanse markiezin
uit Firenze, waarmee hij op gruwelijke wijze zijn knappe Lady Di
zou bedriegen
Deze en soortgelijke verhaaltjes vormden voorheen uitsluitend
voer voor zg öou/evardbladen
Sinds enige tijd echter zijn zo'n
cafe-praatjes ook een onderwerp
voor de frontpagina's van ernstige publikaties Wie wordt de eerste Vlaamse politikus die geslachtofferd wordt wegens vermeende liefdesavontuurtjes''
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Bloedbad
Dinsdagnamiddag werd het radiojoernaal, dat de voorbije dagen steevast begon met spekulaties omtrent de Happart-kwestie,
geopend met de mededeling van
de verschrikkelijke moordpartij in
het Pajottenland. Later op de
avond volgde de mededeling dat
de dader zelfmoord gepleegd
had.
Iedereen gruwelt bij zo'n berichten, spreekt er schande van
en vraagt zich af hoe zoiets mogelijk is. Hoe kan iemand ertoe
komen zoiets onmenselijks te
doen? Wat was zijn motief?
Het komt ons niet toe voorbarig
konklusies te trekken of een oordeel te vellen. Niettemin herhalen
wij hier onze oproep om het geweld op de buis te weren, of toch
minstens te verminderen. Dagelijks wordt de achteloze televisiekijker via alle zenders getrakteerd op geweldscènes; gaande
van beelden waarin een ,.gewone" moord met een pistool
wordt geënsceneerd tot en met
het haarscherp verfilmen van een
gruwelijke slachting waarbij het
bloed bijna uit je tv-kast spat. Het
gevaar bestaat — zo erkennen
psychologen — dat het verschil
tussen fiktie en werkelijkheid evenals de notie ,,leven is waardevol", dreigen te vervagen.
Waarom zwijgen katolieke en
andere moralisten, die op bepaalde momenten zo te keer
gaan tegen het vertonen van al
dan niet gewaagde liefdesperikelen, over het smakeloos, mateloos en ongenuanceerd vertonen
van geweld?

Brave zonen
De eerste warmte heeft blijkbaar meteen een reeks slachtoffers gemaakt en deze onverlaten

geïnspireerd tot het stellen van
idiote daden. Eén van hen is zelfs
kommandant van de Belgische
Strijdkrachten in Duitsland.
Hij vaardigde immers een
reeks richtlijnen uit, opdat de
dienstplichtigen ,,ten gepasten
tijde" het Belgisch Volkslied zouden kunnen zingen. Behalve het
wekelijks uurtje slijkploeteren,
toiletten schrobben, aardappelen
schillen en poer verschieten zullen onze dappere zonen en broeders voortaan ook zangstondes
moeten ondergaan, waarbij hen
de Brabangonne zal worden ingedrild.
Deze operatie zal vóór 1 juni
worden afgesloten met een bijeenkomst van alle kompagnies,
die dan gezamenlijk (en meerstemmig?) deze opzwepende
song zullen aanheffen als generale repetitie voor de 21ste juli.
De datum van deze massabijeenkomst wordt uiteraard geheim gehouden, gezien het gevaar niet denkbeeldig is dat uitgerekend op die dag de Russische troepen zullen binnenvallen... De Belgen zijn immers gewoon ,,revolutie" te plegen
tijdens liederlijke ontmoetingen.
Geen nood echter, want uit goed
ingelichte bron vernemen wij dat
de Civiele Bescherming van Liedekerke en de Brandweer van
Eupen op dat heilige ogenblik in
verhoogde staat van paraatheid
zullen worden gebracht.
Bij dit alles wordt de oude eis
naar ,,Vlaamse regimenten" opnieuw aktueel...

Ruim twee maanden na de verschrikkelijke ramp vlak buiten de haven van Zeebrugge werd het wrak van
de Herald of Free Enterprise'' gisteren naar een dok in Vlissingen gesleept, waar het zal gesloopt worden.
De'voorlopig definitieve balans bedraagt 186 doden, maar er zijn nog minstens 6 vermisten.
De rekonstruktie van het ongeval leverde weinig nieuwe gegevens op. Wat hopelijk met betekent dat er
geen lessen zullen getrokken worden...
de" media, zoals De Standaard,
vonden het nodig deze Vlaamse
film af te kraken.
Vorige week echter besliste het
American Film Institute dat het
nakende internationale filmfestival zal geopend worden met deze
door en door Vlaamse prent! The
Van Paemel Family staat inderdaad als eerste geprogrammeerd
in Los Angeles, Chicago, Washington en tal van andere Amerikaanse steden.
Sant in andermans land.

Vlaamse Film

Kommissie

Onlangs werd Cyriel Buysses
„Het Gezin van Paemel" verfilmd. Het eindprodukt van regisseur Paul Cammermans werd
door de redaktie van dit weekblad
gunstig onthaald. ,,Weldenken-

Net vóór het woelige Kamerdebat van vorige week donderdag,
gingen de volksvertegenwoordigers eindelijk over tot het samenstellen van de biezondere
kommissie, die de Belgische be-

High-Tec
N Flanders fields, waar tot
voor kort slechts klaprozen
stonden, is zopas ten derde
male de bloem van de technologie opengebloeid. Het zaalgoed, aangespoeld op de
Derde Golf, heeft hier een vele
bodem gevonden. Waar men
zich
vroeger
Gentwaarts
spoedde om de floraliën te bewonderen, bezoekt men thans
deze stad om zich te vergapen
aan een toekomst die reeds begonnen Is.

f

Ze staan er allemaal, de grote
en de kleine dingen uit de Wondere Wereld van Kriet Titulaer.
De robots die ons het zware en
gevaarlijke werk, en misschien
wel het werk tout court afnemen. De kleine chips en de nog
kleinere en de héél kleine van
de jongste generatie. De metalen armen, die niet alleen plano
spelen zoals op het promotiefilmpje en niet alleen handje
schudden zoals op de affiche,
maar ongelooflijk ingewikkelde
dingen doen waarvoor onze armen van vlees en bloed hun
petje mogen afdoen, alhoewel
dit een niet al te gelukkig beeld
Is. De schemerige schermen,
waarop een leek zich tureluurs
tuurt maar die voor de Ingewijde de bijbel van betere tijden
openlegt. De plantjes, voorlo-
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pig nog in vitro maar straks uitgezet op 's wereld wijde akkers, met ingebouwde genen
tegen het gebeeste en tegen de
kou of tegen de hitte. De high
tec-dingen die in een desnoods
zwijgende wereld de kommunikatiemaatschapplj
overeind
zullen houden.
De aandrang om deze wondere produkten van research,
verbeelding en vernuft te gaan
bekijken Is zo groot, dat de radio dagdagelijks een flessenhals meldt op de autostrade ter
hoogte
van Sint
DenljsWestrem. Zodat bezoekers in
de late voormiddag reeds hun
weg moeten zoeken langs de
gekaselde provinciale banen
van de omgeving.

Vlaanderen omhooggetlld te
weten door de Derde Golf In de
vaart der volkeren Is een bemoedigende gedachte. Oog in
oog te staan met de technische
hoogstandjes die ons over de
drempel van de eeuw en van
het mlllenlum zullen brengen,
is een hoopvolle ervaring.
Het kan alleen maar verwondering wekken dat in de Tempel van de Technologie nog altijd enkele uitvindingen ontbreken, die het leven In Vlaanderen niet alleen makkelijker
maar ook zinniger zouden maken. Zo zochten we vergeefs
naar een balans, die de
Vlaamse meerderheid haar
volle gewicht geeft. We vonden
niet de prothese die bij noodgevallen kan ingebouwd worden
om Vlaamse ministers en
machthebbers ruggegraat te
geven. Een ontsjerper ontbrak,
de nochtans nuttige en noodzakelijke machine om onwettige
burgemeesters te ontdoen van
hun attributen.
Dat Gaston Geens de FTIbeurs mocht openen is geen
toeval maar een historische
wetmatigheid. Wie immers kan
zich beter kwijten van deze
taak dan een robot?

trokkenheid bij de levering van
wapens aan landen-in-oorlog of
waarvoor een embargo geldt,
moet onderzoeken. Voor de Volksunie
werd
Nelly
Maes
aangeduid.
Daarmee telt België, net zoals
de serieuze demokratieën, eveneens twee parlementaire onderzoekskommissies die het schandelijke Wapengate moeten uitpluizen. Hét verschil echter met
die andere landen is dat deze al
geruime klaar zijn met resultaten
van dit onderzoek. In de Verenigde Staten bv. vielen maanden
geleden reeds de eerste ontslagen en in Zweden is de gerechtelijke procedure al een heel eind
gevorderd.
Vraag is of er vóór de vakantie
en tegen de achtergrond van een
dreigende politieke krisis nog ernstig werk zal kunnen geleverd
worden in deze Belgische kommissies. Aan senator Paul Van
Grembergen (of zijn plaatsvervanger Oswald Van Ooteghem)
en kamerlid Nelly Maes zal het alleszins niet gelegen zijn. Zij eisen
volledige opheldering over de vanuit België geleverde wapens
aan landen waarvoor een verbod
van kracht is. Ook zullen zij niet
nalaten de politieke konsekwenties van deze bloedhandel op de
dagorde te plaatsen.
(Vorige week maakten wij er
onze lezers op attent dat de
Panorama-uitzending van vanavond 14 mei aan de wapenhandel
zou gewijd worden. Wij vernemen echter dat dit onderwerp pas
volgende week, op 21 mei, aan
bod komt. Daags nadien, vrijdag
22 mei, brengt ook de VNOS een
reeks nieuwe onthullingen in dit
verband. Kijken dus!)

Songfestival...
Ook dat hebben we dus weer
eens gehad. Indien je zaterdagavond voor je buis vastgekluisterd
zat, dan kon je maandag bij je
slager tenminste meepraten over
de grote-dingen-des-levens. Misschien zul je dan ook, zoals wij op
onze redaktie, vastgesteld hebben dat de meningen over deze
groots opgezette liedjeswedstrijd
nogal sterk uiteen lopen.
Iedereen is het er wel over
eens dat de buitenlandse kijker
om halfeen 's nachts hun toestel
zullen afgezet hebben in de mening dat België vooral, zoniet uitsluitend, een frankofoon land is
met als belangrijkste steden en
handelscentra Luik, Doornik en
Dinant. Vlaanderen kwam in de
vertoonde toeristische filmpjes

slechts heel eventjes aan bod en
meer dan een eenvoudige ,,Goedenavond" hebben we die avond
niet gehoord. De Belgische jury
vond het zelfs nodig in het Frans
de punten mee te delen, daar
waar zij dit evengoed in de andere Eurosong-taal had kunnen
doen.
Wel erkennen wij dat de RTBf
er een mooi programma van
maakte. De presentatie werd koel
en vlot gebracht door de eksotische Viktor Lazlo, wie van modern houdt zal toegeven dat het
een prachtig dekort was en met
uitzondering van het storend
mikro-gefriemel van Luk Appermont was de show aangenaam
om zien vanuit je televisie-zetel.
Opvallend was wel het aantal
lege stoeltjes in het Heizelpaleis
en waarom er zonodig voordien
en na het feest met eten en
champagne moest worden gegooid, blijft ons een ergerlijk
raadsel.

...is voorbij
Ook over de liedjes, de zangers en zangeressen en de einduitslag kan men redetwisten.
Dat de Ier Johnny Logan zou
winnen, hadden ,,deskundigen"
al een tijdje voorspeld. Het weze
hem gegund, al lijkt het zinvol het
wedstrijdreglement aan te passen waardoor het ex-winnaars
ontraden zou worden nog eens
mee te doen aan een Eurosongeditie.
Zweden en Joegoslavië brachten zwierige meezingertjes. Ijsland hield het bij een enig mooie
ballade, Italië verdiende beter
met het
non-konformistische
„Gente di Mare" en Israël' was
kortweg leuk.
Bij de puntendeling door de diverse „dzjoeries" speelden jammer genoeg weer enkele engpolitieke overwegingen door:
Turkije en Griekenland gunden
elkaar bv. geen punt, de Skandinaven bleken gul voor de buren
en Groot-Brittannië gaf — tot Logan's verrassing — deze keer
wel veel punten aan Ierland.
Onze Liliane bracht haar antioorlogsliedje zoals zij het had geleerd, en bijgevolg iets te agressief. Toch verdiende zij beter dan
een elfde plaats en wensen wij
haar alle geluk toe in haar verder
loopbaan. Zij heeft tenminste bewezen dat ze iets kan. De BRT is
althans bevrijd van de dreiging
om volgend jaar dit dure cirkus te
organiseren.

W!)
y i

Il/l
MtMll

«wal

UnI
«WIMI

EUROPEAN
TECHNOLOGY
m Een gebied waar grote
overheidsmarkten een belangrijke rol in spelen Is de
sektor van de hoogtechnologische produkten, zoals telekommunikatie. Via belangrijke
overheidsbestellingen die verder reiken dan de lokaie markten, kunnen hoogtechnologische
bedrijven hun grote onderzoeks- en ontwikkelingskosten financieren. Slechts op
die manier kunnen ze op de
eksportmarkten konkurreren
tegen andere nIet-Europese
bedrijven.
Het is dan ook des te betreurenswaardig dat In deze
belangrijke sektoren geen
konkurrentle speelt tussen de
verschillende EG-lidstaten bij
de plaatsing van overheidsbestellingen. De EG voorziet
daartegen nog dit jaar maatregeien te nemen. Deze reglementen zijn voor de hoogtechnologische sektoren in Europe een ekonomische prioriteit.

kan tenietdoen die niet af-gesioten
zijn op basis van de vrije konkurrentle tussen de Europese lidstaten. Daarenboven kunnen de betrokken partijen zware boeten oplopen en veroordeeld worden tot het
vergoeden van de schade die onrechtmatig benadeelde bedrijven
opgelopen hebben.

REM OP EG
m Dat de Europese eenmaking in
een zo groot mogelijke mate moet
gestimuleerd worden wordt door
de meeste ministers van de Europese Twaalf in ronkende verklaringen beklemtoond. Uit de feiten kan
men minder entoeslasme van de
lidstaten afleiden. De Europese
eenmaking wordt nog steeds door
de private sektor gedragen, terwijl
de overheldssektor op bepaalde
vlakken de Europese Unie nog
afremt.

De macht van de overheidsbestellingen van de lidstaten Is immens: jaarlijks wordt voor meer
dan 16.000 miljard BF aangekocht
door de overheden in de Europese
Udl
lidstaten. In slechts 20 % van die
aankopen speelt de konkurrentle
en in minder dan 2 % van de overIl/l
heidsaankopen komen producenHet geformuleerde voorstel ten en verdelers uit andere EGis vrij verregaand. Het voor- lidstaten In aanmerking voor het
ybi ziet erin dat de EG kontrakten sluiten van het kontrakt.

KERNENERGIE

Door het in stand houden van 12
lokale overheidsmarkten in de EG,
gaan belangrijke schaalvoordelen ÊÊ Niettegenstaande Tsjernoverloren. De nationale ministers byl moet de Europese Gemeenzullen er hun talloze topberaden schap kernenergie voor de produktie van elektriciteit niet afniet voor laten.
schaffen maar ze moet wet alles doen om de veiligheid te
verhogen. Dit Is de mening van
de meerderheid van de Europarlementariërs en de leden
m Het gebrek aan tewerkstelling van de Europese Kommissie
weegt door op de ekonomie van die verantwoordelijk zijn voor
Europa. Daarnaast mag men echter dit soort zaken.
de kwaliteit van de tewerkstelling
Met 180 tegen 161 stemmen
niet uit het oog verliezen. Meer en
meer mensen moeten vrede nemen en twee onthoudingen nam het
met een halfslachtig statuut, onze- Parlement een door de Britse
kerheid op korte termijn, onkom- konservatief Madron Seligman
fortabele werkuren,... De lichte da- Ingediende resolutie aan waarling van de werkloosheid die zich In voortzetting en ontwikkeling
elektriciteltsproduktie
de jongste maanden voordoet in van de
Europa mag dus geen sterkte voor uit kernenergie en steenkool
ons huidig ekonomische bestel ge- werd gevraagd.
noemd worden.

NEP'
TEWERKSTELLING

Een tekenend voorbeeld is de tewerkstelling van piaatsingsbureaus, deze Is de jongste 12 maanden In de Europese Gemeenschap
met 222.000 toegenomen. Als men
weet dat talrijke verbondenen aan
dergelijke buros niet zelden weken
naeen moeten beschikbaar blijven
zonder een eigenlijke job te hebben, hoeft men in Europa weinig
triomalistlsch te doen over een toename van tewerkstelling.

WERKLOOSHEID
V Het aantal werklozen Is in
februari vrijwel gelijk gebleven
in de Europese Gemeenschap.
Vergeleken met de maand
daarvoor waren er in februari
140.000 werklozen minder. Bekijkt men echter het jaarcijfer
dan ziet men een stijging met
222.000. Eind februari telde
men dan ook 1,3 % meer werk-

lozen dart in februari 1986.
Eind februari waren er
bijna 17 miljoen werUaxen
in de Gemeensr^iap. Hierbij waren meer dm 3,3 mil- Ui
joen Italianen, meer dan
3,2 miljoen Britten, Irijna 3
miljoen Spanjaarden, oitgeveer 2,7 miljoen Framen
en bijna 2,5
~
Duitsers.

uu

In februari is de
loosheid in vrijwel aHe
lidstaten teruggelopen behalve in Spanje. ItaÊé en
Luxemtwrg. Tussen MKUari 1986 en februaai 1987 is
het aantal werklozen in de
meeste EG-landen toegenomen waartrij Franla^
het rekord slaat met een
stijging van 8 9é. Maar kt
diezelfde periode Sep de
werkloosheid terttg in Nederland,
Dertemarken,
Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Belgié.

Ui
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Ui
In 12 maartden is het
Ui
aantal jeugdige werklozen
— onder de 25 jaar — met ^ »
22.700 teruggelopen. Haar « ^
In Italië, leriand, Grielcen- f ^
land en Spanje itoteade ^^
men een toertame van de | ^
jeugdige werkkaen.
H*
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ist 11 dat de klassieke mu/.iek haar roots in VTaanderen heeft?
Een van de geniaalste meesters aller tijden was Adriaan
Willaert, geboren in Roeselare in 1485. Als kapelmeester \'an
de San Marco in Venetië drukte hij een onuitwisbare stempel
op wat vvij nu "de klassieke muziek" noemen. Hij belm'loedde
vele muziekgeneraties. En hij wordt zelfs de geestelijke \'ader van
Bach genoemd.

W

illaert stond niet alleen. In de 15de en 16de eeuw deden alie
hoven in gans West-Europa een beroep op \Taamse musici.
D a t wab nu eenmaal de beste waarborg voor kwaliteit.\1aanise koerknapen werden zelfs geschaakt om hun mooie stem en hun talentOok vandaag blijft Vlaanderen de toon aangeven. Naarde Konir^in
Elisabeth-wedstnjd komt alleen de internationale top. En het
Festival van Vlaanderen is onder impuls \'an Jan Briers uitgegroeid
tot het grootste van West-Europa. "One giant amor^ music fesrivals
IS that of Flanders' schreef het vooraanstaande Amerikaanse
weekblad Time. Vorig jaar trok het een recordaantal belangstellenden.

S

traks begint het Festival aan z'n 30ste editie.Lie&t 280 voorstellingen gedurende 6 maanden. Eerst in Limbuig. Kortrijk
en Brugge, vanaf september in 40 andere Vlaamse steden. V^xxal
klassieke concerten, met ondermeer de Berliner Philhaimoniker
onder leiding van Herbert von Kaïajan.
Maar er is ook pop, jazz, ballet en opera.
Gemiddeld betaalt u slechts 300F per voorstelling. En daarbij is er reductie voor groepen, 60-plusseis, vwctklozen en jongeren tot 25. Maar helemaal gratis kan ook. met
onderstaande bon. Wilt u meer informatie over het Festival van
Vlaanderen dan kan u telefonisch een volledige brochure bestellen
op telnn 02/648.14.84.

Geen wonder dat Europa's grootste festival voor klassieke
muziek plaats heeft waar die muziek ontstond.
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Kamerlid Vic Anciaux:

or\\

„Morgen is Happart
opnieuw burgemeester"
Het Parlement leeft. Het gonst, druk en ijverig. Kommissies op alle ogenblikken van de dag. Al dan met openbaar. Al dan niet samen met een plenaire vergadering. Begrotingen en interpellaties bij de vleet. Als journalist heb je een verdomd stevige agenda nodig, om her en der het belangrijkste mee te pikken.
Deze drukte werd de jongste dagen nog aangedikt door een zenuwachtige
krisis-sfeer. Gaat het Voeregeltje eens te meer toeslaan? Is het einde van
Martens-VI nabij?
LDERS vmdt u een bondige weergave van een
dagje Senaat, dinsdag
van vorige week Vijf begrotingen
voor telkens twee jaar sierden de
agenda Gekkenwerk, vooral onndat ondertussen het kommissiewerk ongestoord zijn gang ging
Een dag later ging de Senaat
uitgebreid in op het eerste verslag
van
de
Tsjernobylkommissie Het viel volledig door
de mazen van de berichtgeving
Evenals trouwens de boeiende

dialoog, waaraan onder meer Andre Geens en Oktaaf Meyntjens
aktief deelnamen
WIJ komt
hier zeker uitgebreid op terug
De laatste samenkomst van de
Hoge Vergadering, op donderdag, viel als een pudding in el
kaar De heren senatoren zochten de Kamer op Het Voeregeltje was er present

Verward vertrouwen
In de Kamer gaat het er momenteel zo mogelijk nog beziger

aan toe Zelfs doorwinterde leden
vertellen ons, dat de agenda hen
overdondert Vele initiatieven blijven dan ook binnen de muren
van het Paleis hangen De openbaarheid vergt al dossiers als
Voeren
Iedereen was er donderdag
Een zenuwachtige sfeer Krisisgeladen
Bitsig en vinnig
Verward
Vanden Brands van de CVP
vond de stap van de Limburgse
bestendige deputatie prachtig

Vroeg of laat
W

ALTEB

LUYTEN

dfaatöe voogö we^k
weer op hoog toeren
t^ De tiBBproting van Eerste
minister Jöfaiiens bocxJ hem
een zaljge gefegenheid, zrjn
vakajïlie-overwegsngsn bloqt
te geven. Als onder igewezen
slySenlen öie semen heel wat
ervaringen deelden
Dat de cijfertjes hierbi)
ijföuw-blauw werden gelaten
zal ¥i«f niemand verbazen En
kef wilde Luytert kwjjt dat Mar
tens begroting best wat min
der centjes mocht tellen De
kastanjes werden immers door
de bestendige deputatie van
Limburg uit het vuur gehaald
Wel handelde onze senator
over de politiek en de leiding
van vandaag in dit al te gekke
land En hierbij vond hij een
aardig aanknopingspunt Hij
zelf en Martens waren immers
in Spanje geweest De eerste
in Guernica De tweede offi
sieel bij kotlega Gonzalez na
dien officieus m Katalonie
Daar heot u mijnheer de
Eerste minister kunnen leren
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dat een volk dat wil een natie
kan woröen Daar is &m volk
binnen de beperkte strukturen
die het heeft verworven, onder
leidtng van bewuste Jetders
bejtlg een land op te bouwen
varsyit een etger* Katafaanse
dmamtek, \n de beperkte Bel-

gische structuren vertegenwoordtgt u al lang <Je Vlaamse
dinatïttek r>tet meer En de
prtjs voor hst verloochenen
van ztjn natüwr wordt steeds
betaald Vroeg of laat
Soherp venA^eet Luytsn hem
de Voerervse „boerenkermis*'
Een f<erm*& die de Walen toeliet de chantage binnen de
regermg te installeren Een
kermis die met vele handig*
heidjes telkens kon verder
draaien, zelfs ten koste van elk
Vlaams zelf respekt en alle Itindamentele basisregels van
een demokratfsche rechtstaat
Moet dit nu polftiek medelfjden opwekken'^ Of eerder af*
k e e f Het antwoord liet Luyten in het midden Niet zonder
evenwel Martens een gouden
raad mee te geven die htj
putte uu de Kritiek van de
Vlaamse Beweging van Au
gust Vermeylen

W Luyfen over de les van
Katalonie

Heb eens eindelijk de
moed om uzelf te zijn Probeer
nu eens uit te stijgen boven
dat kleine Belgische gedoe

Vic Anciaux

„U bent, meneer de eerste minister, leider van een
troep "

Een nieuw feit Zijn partij zag het
vertrouwen in de eerste minister
wel zitten Dat vond ook Kubla
van de Waalse liberalen, maar
dan enkel voor de ministers van
zijn partij Waarna IVaufhy van de
PSC er zijn vertrouwen aan toevoegde m de eerste minister en
de minister van Binnenlandse Zaken, die er moeten voor zorgen
dat er geen bijzondere kommissaris
naar
Voeren
wordt
gestuurd Enkel de Vlaamse liberalen stelden een maagdelijk vertrouwen voorop
Venwarring alom dus Waarop
Johan Sauwens droogjes de
vraag stelde, aan wie de meerderheid nu haar vertrouwen zal
geven Over de oplossing van de
bestendige deputatie was hij
overigens met te spreken Aldus
zal de Voerklucht nog wat langer
kunnen aanslepen, met bovenop
enkele nieuwe spektakulaire ingrediënten ,,De CVP heeft de initiële fout begaan Happart te laten
benoemen en een Franstalige te
dulden als minister van Binnenlandse Zaken Nu begaat ze de
blunder te kiezen voor een vaudeville De carrousel is een kermis geworden, enkel en alleen
om deze anti-Vlaamse regering
tijdwinst te bezorgen "

Hypokrisie troef
Uiteindelijk stemde de kamer
Een vertrouwen' waarvan de
draagwijdte al naargelang de par-

tij verschilde ,,De hypokrisie
viert hier hoogtij" besloot fraktieleider Hugo Coveliers
En al snel kreeg hij gelijk
Gisteren stond de vaudeville opnieuw aan de agenda In een
evenwel totaal andere sfeer Gelaten Minder bits Tijdwinst leek
plots de eerste bekommernis
Over de beslissing van de
bestendige deputatie bestond
met de minste duidelijkheid
meer Evenmin overigens over de
rol van de gouverneur Slechts
een zekerheid wist Vic Anciaux in
zijn tussenkomst te melden
„Morgen, donderdagavond, herbegint de kermismolen voor de
zoveelste keer te draaien Happart laat zich dan opnieuw verkiezen tot eerste schepen Morgen
IS Happart opnieuw waarnemend
burgemeester!"
Waar dan de rechtstaat blijft "^
Het IS duidelijk dat samen met de
gewezen VU-voorzitter slechts
een besluit kan getrokken worden het zelfbestuur voor Vlaanderen en Wallonië uitbouwen, zodat dergelijke dossiers terecht
komen op de tafel waar ze thuishoren In dit geval deze van de
Vlaamse regering Pas dan zal de
centrale regering met om de haverklap blokkeren
De afloop van dit zoveelste
Voeren-debat zal u ondertussen
wel bekend zijn Onze pronostiek
op 28 juni zit Martens de Eurotop
voor, als eerste minister En Happart ^ Waarschijnlijk steeds waarnemend burgemeester

Amper 45 %

I«IMER
Verdelende
rechtvaardigheid
In de Kamer maakten Franz Vansteenkiste, Nelly
Maes en Johan Sauwens gezamenlijk een balans op
van het tewerkstellingsbeleid.
De eindkonklusie van het Kortrijks kamerlid: ,,De
regering slaagde er slechts in het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen te verminderen."
AN een beleid dat de tewerkstelling aanzwengelt,
is zijns inziens helemaal
geen sprake. Hiertoe is immers in
eerste instantie een daling van de
fiskale druk en van de loonkosten
vereist. Ook en vooral pleitte Vansteenkiste voor een totaal herdacht onderwijs.
Nelly Maes van haar kant bleef
geruime tijd stilstaan bij de pijnlijke vaststelling dat 40 % van het
totale aantal werklozen struktureel werkloos is. En dat bijna
tweederden hiervan vrouwen zijn.
Een gemeenschappelijk debat
over de tewerkstelling met deelname van alle partijen, is volgens
Johan Sauwens nu dringend nodig.

V

Heel wat aandacht kreeg het
beleid van Defensieminister de
Donnea Met uitzondering van de
liberalen voelden alle Vlaamse
partijen hem aan de tand over de
iegerbestellingen, meer bepaald
over de regionale verdeling van
de ekonomische kompensaties
hiervoor.
In 1983 besloot de regering
immers tot een verdeelsleutel van
54 tot 56 % voor Vlaanderen, 34
tot 36 % voor Wallonië en 9 tot 11
% voor Brussel. Welnu, op een
globaal kompensatiebedrag van
35,3 miljard, waaraan 62,9 miljard
reeds gekontrakteerde legeraankopen
beantwoorden,
kreeg
Vlaanderen amper 16,2 miljard of
45 %. Wallonië en vooral Brussel
gingen met een groter deel van
de koek lopen.
Deze cijfers van de CVP'er Dupré werden door de socialistische
fraktieleider Tobback erg optimistisch genoemd. Feit is, dat een
duidelijke stand van zaken over
de uitvoering van de kompensaties en over de wijziging van het
pakket bestellingen meer dan ooit
gewenst is. „Ons gaat het", aldus
Hugo Schiltz, ,,om een verdelende rechtvaardigheid. Indien alle
gewesten op een rechtvaardige
manier behandeld worden, dan
zullen deze dossiers overigens
met minder krampachtigheid kunnen aangepakt worden."

F. Vansteenkiste: „Slechts het
aantal werklozen dat een uitkering ontvangt, verminderde."

SENAAT
Te veel van het goede
Het Parlement zit volop in een begrotingsrage.
Voor het eerst gaat het hierbij om begrotingen van
twee jaar: 1986 en 1987.
Op amper een dag maakte de Senaat vorige week
komaf met Financiën, Middenstand, Pensioenen,
Diensten van de Eerste minister en Dotaties aan
gemeenschappen en gewesten.
E vertegenwoordigers van
het volk steken hun nek
uit. In een razend tempo
snellen de begrotingen door kommissie en openbare vergadering,
door Kamer en Senaat. De overbodigheid van volmachten dient
bewezen.
Anderzijds betreft het uiteraard
begrotingen van voldongen feiten. De kredieten voor 1986 en
zelfs grotendeels deze voor 1987
zijn uitgegeven. Slechts nakaarten kan

Vijf maal twee
Zo vroeg Walter Luyten treiterig
aan de Eerste minister, om zijn
kredieten te verminderen. Het
moeilijkste van zijn job laat hij
immers over aan de Limburgse
bestendige deputatie
Na de nog recente, erg degelijke interpellaties van Jaak Gabriels en Rik Vandekerckhove
kon fraktievoorzitter Paul Van

Grembergen de sektor Wetenschapsbeleid bondig ontleden:
Vlaanderen blijft nog steeds benadeeld bij de verdeling van de
kredieten en het uitbouwen van
projekten; de hele materie moet
naar de Gemeenschappen.
Maar dat we daar nog lang met
aan toe zijn, bleek uit het betoog
van Guido Van In naar aanleiding
van de Dotaties aan gemeenschappen en gewesten In 1980
stonden bij de staatshervorming
drie streefdoelen voorop: de inwendige groei van de financiële
autonomie van de gewesten, de
toename van de ristorno's en de
eerbied voor de autonomie. De
drie principes werden ondergraven ,,De tot leven gebrachte
staatshervorming werd geamputeerd!"
Bij de Pensioenen, goed voor
10 % van de lopende staatsuitgaven, formuleerde Jef Valkeniers
heel wat bedenkingen Inzonder-

heid over de grote verschillen bij
de overheidspensioenen, het vernederend pensioen van zelfstandigen en de verhoging van de
pensioenleeftijd.
Ziedaar, op een drafje, de VUbijdrage bij vijf begrotingen voor
telkens twee jaar. Zeg dus maar:
tien begrotingen op één dag. Te
veel van het goede om van ernstig werk te kunnen gewagen.
Maar veel respekt voor het Parlement moet van deze regering nu
eenmaal niet worden vprwarht

Waarheen
met België
Waalse en Vlaamse federalisten moeten weer
bondgenoten worden.
Zij die er belang bij hebben dat het Belgique a papa
blijft verder leven onder het mom van de pseudogefederaliseerde Belgische staat, moeten zich wel in
de handen wrijven wanneer ze de kille, afwijzende
houding zien die nu al decennia overheerst tussen
Waalse en Vlaamse federalisten.
OCHTANS zijn er al vaker
aanzetten geweest tot
kontakt. Doorgaans kwamen die gesprekken in de openbaarheid via debatten, in de naoorlogse geschiedenis van de
Vlaamse beweging zijn de gesprekken tussen Clem Daenen,
Van Haegendoren, Schiltz, Paul
Daels, Frans Van der Eist... met
wallinganten als Maurice Bologne, Schreurs, Yerna... bekend.

N

We herinneren ons maar al te
weinig konkrete resultaten. Werd
er misschien te veel gesproken
en opgeroepen om Vlaamse en
Waalse fronten te organiseren in
plaats van het front der federalisten tegen het machtsnetwerk van
de unitaristen? Hoe het ook zij,
het blijft een feit dat de relaties
tussen Vlaamsgezinden en Wallinganten vaak vertroebeld werden door de Waalse onwil in te
zien dat de grenzen van Vlaanderen onveranderlijk werden vastgelegd. In dit verband komt bij
ons het duistere vermoeden op
dat het Voeregeltje, benevens
oorzaak onzer ergernis, ook wel
eens een blijvende splijtzwam
was tussen de federalisten aan
weerszijden van de taalgrens.
Onlangs spraken wij in een
open debat met de Waalse politieke filosoof en publicist José Fontaine. Het Voerprobleem nam een
omvangrijk deel in beslag van de
ons toegemeten tijd en de meningsverschillen bleven. Nochtans kent Fontaine Vlaanderen
zeer goed. Hij verstaat onze taal
en publiceert regelmatig in Kultuurleven en Knack. We werden
niet eens dat een doorgedreven
dialoog van bijzonder belang is
want het Waarheen met België is
slechts aan te vatten in een bestendige dialoog tussen de gemeenschappen.

Willy Kuijpers

Een verder groeien naar federalisme zal overigens snel duidelijk maken hoezeer Vlamingen en
Walen elkaar nodig hebben om
de grote problemen van deze tijd
aan te pakken. Niet in de laatste
plaats geldt deze vaststelling voor
de problemen van ons leefmidden. Zuiver water bvb. is slechts
mogelijk door een gekoördineerde aanpak tussen de gemeenschappen.
Het Belgique a papa huldigt het
Divide et impera tussen Waalse
en Vlaamse federalisten. Met het
divide ga ik akkoord wanneer het
opgevat is in federalistische zin.
Het divide kan dan de poort blijken te zijn waardoor een gezamenlijke aanpak mogelijk wordt in
de strijd tegen de verloedering en
het onrecht. Maar dat impera
moet verdwijnen.
Maar dan moeten we snel weer
aan tafel gaan zitten!
Willy Kuijpers,
lid van het Euro-parlement

•'..'i-'ri..

Mihmj^.
G. Van In: ,,De staatshervorming
werd geamputeerd"
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M4r
projekt dat zich richt tot franstaligen of nederlandstaligen of eventueel tot beide groepen.

België blijft Vlaanderen beroven

Jaak
Vandemeulebroucke
bracht reeds op deze wijze de cijfers voor de penode 1981-1985.
Voor de periode 1981-1983
maakt hij gebruik van het onderzoekswerk van ULB-vorser Chr.
Vandermotten.

78,5 % EG- gelden
naar F-projekten
vengenoemde besluit. Het vierde
kriterium is vastgesteld tijdens de
Vorig jaar reeds publiceerde VU-Europarlementsvergadering van de Raad van 17
lid Jaak Varidemeulebroucke een uitgebreid dossieroktober 1983, na de procedure
van overleg met het parlement.
omtrent het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat on-

derzoekswerk had merkwaardige gegevens opgele- Er wordt tevens de nadruk gelegd op de werkloosheid onder
verd, zowel wat betreft de regionale verdeling van dede
jongeren ingevolge een artikel
voor België bestemde ESF-gelden, als wat betreft dedat bepaalt dat de kredieten voor
werking van het fonds in het algemeen. Het lag toenakties ten behoeve van jongeren
niet minder mogen bereeds voor de hand dat dit een dossier was dat ver-jaarlijks
dragen dan 75 % van de beschikder moest gevolgd en uitgediept worden.
bare kredieten.
Van diverse zijden werden immers de vermelde
cijfers en gegevens spontaan beaamd.
Doelgebieden
et spreekt dan ook vanzelf
dat Jaak Vandemeulebfoucke via een serie
schriftelijke vragen en kontakten
met de ambtenaren van de Europese Kommissie verder op onderzoek trok en tevens voor 1986 de
stand van zaken natrok.
Het resultaat van dit onderzoekswerk is een heus dossier
geworden. Het t)evat de regionale opdeling van de ESF-gelden
voor 1986 maar ook het volledige
overzKht van de toekenning van
deze geiden voor de periode
1981-1986.
Een aantal knelpunten worden
in dit dossier speciaal belicht.

De kriteria
Wat betreft het prioritair in
aanmerking komen voor subsidiëring uit het ESF worden door
de Europese Kommissie een
aantal vaste regels gehanteerd.
Deze hadden als resultaat dat

voor 1986 bijna heel België in
aanmerking kwam voor subsidiëring, behalve dan de provincie
West-Vlaanderen. Jaak Vandemeulebroucke vroeg de Europese Kommissie de juiste formulering van de normen die in dit
verband gehanteerd werden,
vooral ook naar aanleiding van
het feit dat een gebied als de
Westhoek nog altijd niet tot de
uitverkoren gebieden behoorde.
De Europese Kommissie stelt
de lijst van gebieden met hoge en
langdurige werkloosheid en/of
waar een industriële en sektoriële
herstrukturering plaatsvindt vast
aan de hand van de volgende kriteria: hoge werkloosheid, langdurige werkloosheid, gebieden
waar een industriële en sektoriële
herstrukturering plaatsvindt en
tenslotte het bruto binnenlands
produkt per hoofd van de bevolking.
De eerste drie kriteria vloeien
voort uit een artikel van het bo-

Jaak Vandemeulebroucke blijft
op dezelfde nagel hameren tot...
de schande niet meer te dragen
valt?

van wie de kwalifikatie ontoereikend of onaangepast blijken te
zijn en die worden opgeleid voor
geschoolde beroepen waarbij
nieuwe technologieën moeten
worden toegepast.
—
beroepsopleiding
welke
rechtstreeks voorbereidt op speDe financiële middelen van het cifieke betrekkingen in onderneFonds worden gekoncentreerd mingen met minder dan 500 personeelsleden en die verband
op de volgende gebieden:
— de gebieden van de Gemeen- houdt met de toepassing van de
schap waarvan is vastgesteld dat nieuwe technologieën die onder
zij de hoogste percentages van de kommunautaire onderzoeksontwikkelingsprogramma's
werkloosheid onder de jongeren en
en volwassenen hebben en het vallen.
laagste bruto binnenlands pro- — beroepsopleiding, aanwerving
dul<t per hoofd van de bevolking; of plaatsing in bijkomende be— de gebieden waar een in- trekkingen ten behoeve van vroudustriële en sektoriële herstruktu- wen wanneer er sprake is van berering plaatsvindt en die in aan- roepen waarin zij ondervertegenmerking komen voor bijstand uit woordigd zijn.
het Regionaal Fonds (quotavrije
afdeling), en uit hoofde van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal.
Bij het opmaken van een
Voor een beperkt aantal pro- exakte verdeling van de ESFgramma's die te zamen door de gelden over Vlaamse en Franstabetrokken lidstaat en de Gelige projekten stellen zich wel enmeenschap worden gefinancierd
kele problemen.
is het echter niet nodig dat het
In eerste instantie beschikt de
betrokken gebied als prioritair
Europese Kommissie niet over
wordt aangezien.
cijfers wat betreft de verdeling op
Dit geldt o.a. voor de volgende regionaal vlak. Zij bezorgt alleen
programma's:
lijsten met goedgekeurde projek— beroepsopleiding ten behoeve ten of eventueel lijsten met resulvan jongeren beneden de 25 jaar taten voor bepaalde provincies.
Een tweede probleem stelt zich
door het feit dat een groot deel
van de ESF-steun verdeeld wordt
via het RVA-ONEM. Het is
daarom bijzonder moeilijk en tijdrovend om de toegekende gelden op te splitsen.
De enige werkwijze die tot juist
resultaat kan leiden is projekt per
projekt te onderzoeken om aldus
vast te stellen of het gaat om een

De regionale
verdeling

Hieropvolgend vindt u zijn berekeningen voor het jaar 1986, tot
stand gekomen op dezelfde manier, daar de diverse betrokken
instanties de juistheid
van de vorige cijfers onmiddellijk
bevestigen.

Benadeling
Vlaanderen
1986
In totaal ontving België voor
het jaar 1986 vanwege het ESF
de som van 1.326.887.837 Bfr.
Hiervan kan om diverse redenen
een
gedeelte,
nl.
420.899.168 Bfr. niet opgedeeld
worden, omdat het hier gaat om
zogenaamde
nationale
programma's. Anderzijds konden we
ook de twee Brabantse projekten
aangevraagd onder de naam
Fonds national de reclassement
social des handicapés ten bedrage van in totaal 68.772.845
Bfr. niet echt opsplitsen.
De opsplitsing van het hoe dan
ook overgrote deel van de ESFgelden nl. 837.215.824 Bfr. levert
voor 1986 volgend resultaat op:
Vlaamse projekten: 180.885.025
Bfr. of 21,6 %
Franst. projekten: 656.330.799
Bfr. of 78,4 %
Dit betekent zonder meer dat
Vlaanderen het voor 1986 met
21,6 % van de ESF-gelden moest
stellen of... wat kruimels...
Omgerekend naar de bevolkingscijfers betekent dit een benadeliging voor Vlaanderen van
niet minder dan 299.676.858 Bfr.
of bijna driehonderd miljoen Bfr.
(57,4 % van de bevolking = VI.)
Nemen we het werkloosheidskriterium (VL. 55,1 %) dan ook
komen we tot een benadeliging
van Vlaanderen van meer dan
280 miljoen Bfr.l

Benadeliging Vlaanderen
1981-1986
periode/kriterium
1981-1983
1984-1985
1986
Totaal

werkloosheid
618 milj. Bfr.
1353 milj. Bfr.
280 milj. Bfr.
2250 milj. Bfr.

bevolking
697 milj. Bfr.
1536 milj Bfr
300 milj. Bfr.
2533 milj. Bfr.

(Vandermotten + eigen berekeningen)

Mocht Vlaanderen beschikken over de gestolen EG-miljoenen, het zou sterker kunnen bouwen aan zijn
nieuwe technologische verzuchtingen!
14 MEr 1987

Over de periode 1981-1986
ontving Vlaanderen 4532 miljoen
Bfr. aan ESF-kredieten. Dat is
36,2 % van de in deze periode
aan België toegekende regionaliseerbare kredieten!

het
werkloosheidspercentage
2250 miljoen frank meer zou
moeten bekomen Volgens het
bevolkingskriterium zou Vlaanderen zelfs recht hebben op 2533
miljoen Bfr. meer.

Uit bovenstaande tabel blijkt
meteen dat Vlaanderen volgens

lees verder biz 9

w&
Bemerkingen bij de cijfers

Vlaanderen
verliest
meer dan
2|5 miljard!
1 Nog steeds blijken de
plaatselijke besturen, de ondernemers en potentiële investeerders onvoldoende op
de hoogte van de mogelijkheden van het Europees Sociaal
Fonds, zodat voor Vlaanderen
de overgrote meerderheid van
de centen nog steeds rechtstreeks naar de RVA gaat
In tegenstelling tot de lijst
van Waalse projeklen bevat de
Vlaamse iijst zo goed als geen
lokale tewerkstellingsinitiatieven ondanks het feit dat vanuit
de Europese Kommissie een
ernstige inspanning werd gedaan om precies deze projekten te subsidieren Ais men er
natuurlijk geen indient
2 Ook het aspekt .ondoorzichtigheid ' blijft net als voor
de voorgaande jaren gelden
vooral omdat de meeste subsidies naar de RVA gaan
Achteraf is het dan uiterst
moeilijk om vast te stelten waar
en wanneer deze gelden aan
gewend worden
3 Een groot deel van de
ESF-gelden worden met additioneel aangewend bovenop
Belgische centen en blijken
dan maar al te vaak eigenlijk
een besparing voor de begro
ting te zijn
Kon kreet betekent bijvoorbeeld een erkenning als prioritair gebied van een regio als
Oostende (weliswaar voor
1987) dat het pakket beroepsopleiding en aanverwante aktiviteiten dat de vorige jaren in die
regio ook georganiseerd werd
na de erkenning gewoon ingediend wordt bij het ESF Op
deze manier kost dit pakket
aan de RVA 50 % minder dan
het vorige jaar
Niemand kan echter nog uitmaken wat met die 50 % gerekupereerde centen gebeurt
Het IS hoogst twijfelachtig of
Oostende daar bijvoorbeeld
iets aan heeft
4 De cijfers bi| de regionale
opdeling van de Belgische

ESF-centen tonen aan dat ook
op dat vlak mets veranderd is
Integendeel Vlaanderen moet
het met een schamele 21 %
van de Belgische kredieten
stellen
De zorg, de lobbying voor de
Vlaamse projekten laat blijkbaar nog steeds erg te wensen
over De rekening wordt zwaarder en zwaarder Vlaanderen
verliest nu al over die enkele
jaren meer dan 2,5 miljard!
5 De totaatsom voor België
m 1986 is zoals reeds vroeger
voorspeld bijzonder laag Het
IS bekend dat dit te maken
heeft met de wijziging van de
richtsnoeren voor het betrokken jaar Het is echter de plicht
van de betrokken overheden
zich kreatief genoeg op te stellen zodat andere projekten
kunnen ingediend worden die
wel subsidieerbaar zijn
Indien
inderdaad
geen
goede projekten ingediend
worden kan de Europese Kommissie moeilijk ESF-gelden ter
beschikking stellen
6 In 1985 werden 66 % van de
gevraagde bedragen toegekend, in 1986 slechts 44 %
Ook dit vormt een oorzaak voor
het lagere bedrag
7 Er kan bij verdere uitsplitsing van de cijfers per provincie vastgesteld wordeslechts
45 van de 837 milj die regionaliseerbaar is naar Limburg
gaat, een streek die nochtans
bij uitstek beantwoord aan de
vereisten om via het ESF
gesteund te worden
Henegouwen en Luik daarentegen bekomen respektievelijk 226 en 162 miljoen
8 Het blijft daarenboven een
kwalijke zaak dat een achteropgeraakt gebied als de Westhoek nog steeds met aanvaard
IS als prioritair gebied voor het
ESF Ook hier nroet veel sterker gelobbyd worden en vooral
over de diverse politieke krachten heen samengewerkt

Kongresvoorzitter Biron en gastspreker Rocard

18de Vlaams Wetenschappelijk
Ekonomisch Kongres

Sociaal-ekonomische
deregulering
Op 8 en 9 mei il. werd te Brussel onder zeer ruime
belangstelling het Vlaams ekonomenkongres gehouden. Zoals in het verleden werd het kongresthema
door vele deskundigen uitgebeend zodat het referatenboek niet minder dan 890 biz. telt. Het is dan ook
de verdienste van de organisatoren, dit aktueel
thema evenwichtig en wetenschappelijk te hebben
benaderd, los van elk dogmatisme.
ASTSPREKER op het
kongres was de gewezen Franse socialistische minister Rocard die duidelijk
stelde dat deregulenng m veel
gevallen zinvol is omdat de huidige regulering aanleiding geeft
tot een verlammende verstarnng

G

De minst
slechte oplossing
,,Regulering kan een slang
worden die haar eigen staart
opeet", zo stelde Rocard Anderzijds wees hij op het gevaar van
deregulering een dogma te maken HIJ stelde hierbij duidelijk
met te kunnen instemmen met de
stelling dat regels per definitie
slecht zijn Voor hem moet deregulering precies uitmonden in
een goede reglementenng Hij
sloot bij voorbaat elke deregulering uit op het vlak van de landbouw en het arbeidsrecht Hij
stelde onomwonden dat deregulenng in de Europese landbouw
lijnrecht aanleiding zou geven tot
een ineenstorting van de landbouwprijzen
en
produktie
Daarom acht hij de huidige regulering
de
minst
slechte
oplossing.

Internationalisering
In zijn inleiding stelde Kongres-

voorzitter Biron zeer terecht dat
de steeds grotere internationalisering moet aanzetten tot bezinning en een andere benadering
Wetten en besluiten werden immers steeds door de staatsnaties
genomen terwijl aktueel de bevoegdheidssfeer van de individuele staten voortdurend ingekrompen wordt, vooral voor kleine landen De verwezenlijking van de
gemeenschappelijke markt zoals
ze wordt voorzien door de EG
voor 1992 zal immers voor gevolg
hebben dat bedrijven en partikulieren in belangrijke mate het
bestuursrechterlijk stelsel zullen
kunnen kiezen waaronder zij hun
verrichtingen wensen uit te voeren Deze ontwikkeling zal met
beperkt blijven tot de EG, daarom
zullen kleine landen zich slechts
kunnen handhaven wanneer zij
eenvoudige en redelijke regels
toepassen en aan partikulieren
en bedrijven rechtszekerheid en
kontinuiteit waarborgen

Politieke dimensie
De auteurs van het luik over de
situenng van het dereguleringsverschijnsel in de geschiedenis
van het ekonomisch denken stellen m hun belsuit dat de problematiek van de deregulenng met
herleid kan worden tot een intrinsieke tegenstelling tussen markt
en staat In de Praktijk lijken een

sterke staat en vrije liberale
markt elkaar juist te impliceren in
plaats van elkaar uit te sluiten
ZIJ stellen dat in de welvaartsstaat individuelisenng en
uniformisenng op de spits worden gedreven waardoor het gevoel van onvrede met de welvaartsstaat dat vandaag bij brede
lagen van de bevolking bestaat
ook een onvrede is met de groeiende massifikatie in de industriële samenleving
De rapporteurs stelden onomwonden dat deregulering geen
depolitisenng van de samenleving kan en mag betekenen
maar integendeel een hernieuwde diskussie moet mogelijk
maken over de waarden die de
oriëntatie van ons maatschappelijk leven bepalen Zij wijzen er
ook op dat er geen unieke beste
weg bestaat voor onze samenlevingsproblemen Zowel de staat
als de markt hebben hun beperkingen en moeten dan ook opnieuw worden gesitueerd m een
breder samenlevingsverband

Arbeidsmarkt
In het onderdeel dat handelt
over de inkomensvorming en deregulering stelde voorzitter prof
P Van Rompuy dat de zogenaamde arbeidsmarktrigiditeiten
uit een ruim welvaartekonomisch
gezichtspunt dienen benaderd te
worden De welvaartsverhoging
van tewerkgestelden dient dan
ook te worden afgewogen tegen
het welvaartsverlies van de werklozen In een periode die gekenmerkt wordt door een hoge en
aanhoudende werkloosheid dient
met dit negatief effekt van rigiditeiten en sociale verworvenheden rekening gehouden worden
Lees verder bIz 10
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vervolg van biz 9
In een opmerkelijke referaat
stelde Greet Poulmans dat de
zwakkere prestatie inzake groei
en tewerkstelling in Europa t o v
de VS en Japan vaak wordt toegewezen aan de geringe flexibiliteit van de arbeidsmarkt Hierbij
IS de meest m het oog springende
vorm van inflexibiliteit de loonngiditeit waardoor de lonen zich met
kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden op de
arbeidsmarkt wegens allerlei
voorzieningen als indexering, minimumlonen, werkloosheidsuitkeringen enz ZIJ wijst er echter
op dat een volledige deregulenng
van de arbeidsmarkt met de geschikte oplossing is en dat bepaalde reglementeringen in verband met loonkost en arbeidsvoorwaarden ekonomisch efficient en verantwoord kunnen
zijn Alle partijen, zowel werkgevers als werknemers zullen moeten meewerken aan een ekonomisch herstel In een referaat
stellen de auteurs dat flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden
belangrijke sociale verworvenheden van werknemers worden afgebouwd en op de belangrijke
toename van de ongelijkheid tussen werknemers in tijdelijk en
deeltijdse arbeidsregimes

Europese rol
het systeem van vaste wisO Mselkoersen
opnieuw op grote schaal m te voeren is er opnieuw een mundiaal akkoord nodig Dat kan het best bereikt worden op basis van verschillende
kontinentale akkoorden Het Europees Monetair Stelstel (EMS)
kan daar een belangrijke stimulator in zijn

Noord-Zuid
NTERNATIONALE regulaties
zijn pure noodzaak voor de
ontwikkeling van het Zuiden Bij
het uitbouwen van hun ekonomieen hebben de ontwikkelingslanden een kromsch gebrek
aan kapitaal Het staat buiten kijf
dat het kapitaal met automatisch
naar deze landen zullen vloeien,
het voor de ontwikkelingslanden
onwaardige systeem van kolonisatie buiten beschouwing gelaten De nsiko's in acht nemende,
zijn weinig Westerse leveranciers
geneigd lokale ontwikkelingsprojekten te steunen

I

Stof tot nadenken
Deze zeer beperkte bespreking van het ekonomenkongres
zal de nieuwsgierige lezer zeker
aanzetten tot het lezen van het
verslagboek dat een schat aan informatie en dokumentatie bevat
De benadering van het probleem
van regulering en deregulenng
vanuit verschillende disciplines
en gezichtshoeken is zeer verhelderend en biedt heel wat stof tot
bezinning De Vlaamse ekonomen hebben hiermee zeker een
zeer belangrijke bijdrage geleverd tot het politiek debat dat nog
moet beginnen
Andre Geens
— Het verslagboek van dit kongres „De sociaal ekonomische deregulering" kan aangevraagd worden (tegen betaling) op het sekretariaat K. Loockx 02/230 66 47.

Deregulering van de internationale financiële stromen heeft het
wegvloeien van het schaarse kapitaal uit het Zuiden tot gevolg
Alleen via regulenng op wereldvlak kan men het nog schrijnender worden van de Noord-Zuid tegenstelling vermijden

Europese regulering logischerwijze de talrijke nationale nchtlijnen zou moeten vervangen, en
via gelijkschakeling dus ook vereenvoudigen, heeft ze met zelden het tegenovergestelde gedaan De politieke weg is uiteraard gemakkelijker als men
naast de bestaande wetgeving
een nieuwe opbouwt Vandaar
ook dat prof Walter van Gerven
verklaarde dat de Europese Gemeenschap topzware supranationale regelingen schept omdat de
Europese regelgeving met nationale regulaties gekumuleerd
worden
Meteen wordt hier een kwaal
belicht die op de Belgische ekonomie zwaar doorweegt Men
bouwt strukturen en dus reglementen op die beantwoorden aan
de huidige vereisten van de ekonomie Vlaamse regionale dekreten en Europese supranationale
verordeningen De politici ontbreekt het echter de moed de verouderde struktuur, zoals de Belgische, af te bouwen

Wisselmarkt
de relatieve overONDANKS
eenstemming omtrent het

feit dat de regelgeving te zwaar
uitgebouwd is, wordt er in bepaalde kringen aangedrongen
naar een herregulenng van de
wisselmarkten Vooral na de
spektakulaire
schommelingen
die de Amerikaanse dollar en de
Japanse yen is de vraag naar
vaste wisselkoersen opnieuw
sterker aan het worden Het hoeft
geen betoog dat Europese bedrijven zware nsiko's lopen als ze
een kontrakt op middellange- of
lange termijn afsluiten met Amerikaanse of Japanse partners
IETTEGENSTAANDE over- Het zich indekken tegen deze ridreven regulering een ver- siko's brengt dan ook hoge
wijt IS dat aan de Europese instel- kosten met zich mee
lingen vaak gemaakt wordt, is de
Tot 1972 waren alle belangrijke
Europese Gemeenschap in haar
oorsprong een vorm van deregu- munten in een systeem van vaste
lering Het wegwerken van han- wisselkoersen ingeschakeld het
delsbelemmeringen tussen de akkoord van Bretton Woods SeEuropese lidstaten heeft liberali- dert het tenietgaan van dat
sering van het ekonomisch leven systeem is de diskussie over de
tot gevolg De kritiek die op de voor- en nadelen van vaste en
EG geleverd wordt is echter met vlottende wisselkoersen opnieuw
uit de lucht gegrepen Terwijl de opgelaaid Onder de ekonomen

Overregulering
in Europa

N

Meer autonomie nodig!

G. Geens geeft VU gelijk

Het ontbreekt de politici van traditionele signatuur de Belgische
strukturen die versmachtend werken op onze ekonomie af te bouvt^en
Daarover sprak het Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres
zich duidelijk uit'
die het achttiende Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch kongres leidden bestond weinig entoesiasme over de vraag naar
herinvoering van vaste wisselkoersen
Iedereen is gediend met relatief vast wisselkoersen Het probleem IS wel of deze mogelijk
zijn De enige manier om relatief
vaste wisselkoersen vol te hou-

den IS het voeren van een gekoordineerd ekonomisch beleid
op internationaal vlak In de huidige kontekst ligt dat vrij ver van
de realiteit De Verenigde Staten
voelen er mets voor hun budgetaire en monetaire politiek vrij te
geven en ook de andere grote
mogendheden hebben er last
mee hun ekonomisch beleid op
de internationale situatie af te
stemmen
F.A.

Deze week
in Knack Magazine
Het woord van Luc Van den Brande
Het parlement stemde vorige week opnieuw het vertrouwen in de regering, hoewel deskundigen algemeen aannemen dat het nieuwe Happart-voorstel niet uitvoerbaar is.
Hoe zwaar weegt het woord van een parlementslid nog
vandaag? Kortom, de politiek van Luc Van den Brande,
deze week in Knack.

De voorzitter van de Vlaamse regering Gaston
Geest zette zich op het Vlaamse ekonomenkongres af tegen de stelling dat de regionalisering
regulerend werkt. Hij wees er op dat een betere
regionalisering en meer autonomie de deregulering precies zou bevorderen.
^
AARTOE IS er echter
een duidelijke
en
ondubbelzinnige bevoegdheidsafbakening noodzakelijk Geens wees hierbij
o m op de milieuwetgeving en
de tewerkstellmgsstimuii die
dikwijls overlappend en soms
tegenstrijdend zijn Deze stelling wordt door de Volksunie
nu al jaren verdedigd

D

Indien de voorzitter van de
Vlaamse regering nu ook nog
politiek konsekwent handelt
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Technologie te kijk

In Gent is Flanders' Technology aan
zijn derde uitgave toe, en ook Knack
heeft aandacht voor de nieuwe tech
nologieen Er is de eerste anevenng
van een reeks die een overzicht biedt
van de technologische evolutie in de
wereld En er is een ronde tafel over
de militaire kanten van de Vlaamse
technologie beurs Deze week in
Knack

overeenkomstig zijn woorden
kunnen we eindelijk een kentering ten goede verwachten
Ook zijn pleidooi voor doorzichtige en eenvoudige tewerkstellmgsmaatregelen die
er op gericht ztjn de sociale zekerheidsbijdragen te verlagen
zijn afkomstig van het VUkongres van maart 1985'
Weten dat je gelijk hebt is
een goed gevoel, gelijk krijgen
doet deugd

De TGV en wij

Als Gaston Geens nu ook eens
doet wat hij zegt

Het debat of er in Vlaanderen een
supersnelle trein verbinding moet
komen naar het voorbeeld van de
Franse TGV is nog met afgerond
Knack verzamelde voor en tegen
standers rond de tafel Een verhel

derende diskussie, deze week in
Knack
Lucienne Herman-Michielsens

Lucienne Herman Michielsens is
met meteen een grote stemmen
trekster, maar ze is toch een politi
cus zoals er in elke partij meer zou
den moeten zijn Deze week in
Knack, een portret van de auteur van
het omstreden abortus voorstel, een
dame met stijl
Roland Bruynseraede
De Belg Roland Bruynseraede is
sinds het begin van dit seizoen de
veiligheidschef bij alle Formule 1
wedstrijden Wat houdt die job in,
en hoe kan men dat worden'' Een
gesprek, deze week in Knack
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Twee nieuwe boeken over

Vlaanderen gisteren en morgen
Tijdens de voorbije twee weken werden twee
goede boeken over Vlaanderen voorgesteld: eentje
over het verleden en eentje over de toekomst. Beide
publikaties zijn geschreven door historici.
André Vanhoutryve vertelt over een erg bekend
dubbelstandbeeld en Mare Reynebeau bundelt visies op de toekomst van Vlaanderen.

ging op de één of andere manier
aan bod komt. Dit betekent meer
dan twee publikaties per dag!
Maar impliceert geenszins dat er
nog maar een aanzet tot ,,eenheid van bevel" zou bestaan, integendeel. „Het renouveau van
de unitaire krachten in België kan
gelden als een uiting van die verwarring,
dat
immobilisme.",

min missen wij enkele namen, zoals bv. professor Craeybeckx en
politikus Vic Anciaux, die o.m.
via deze kolommen boeiende zaken verkondigd hebben over het
Vlaanderen-van-morgen.
Uit het tijdschrift „Vlaanderen
Morgen" daarentegen wordt herhaaldelijk en uitvoerig geput,
waarbij Reynebeau vaak terug-

Inciviek en
neerslachtig
Tijdens die voorstelling sprak
ook oud-CVP-parlementariër Michiel Vande Kerckhove, die bij
het voornamelijk CVP-gekleurde
auditorium verbazing wekte met
de bewering dat ,,elke rechtgea-

kAT 1987 uitgeroepen werd
tot ,,Breydel en De Coninc"-jaar, weet de WIJlezer.
Toch nog even herinneren dat
het precies honderd jaar geleden
is dat het gelijl^namige standbeeld onthuld werd op de Brugse
priarktplaats en dit wordt nu een
heel jaar lang op de meest uiteenlopende manieren gevierd.

Ook voor
vlugge lezer
De sympatiel<e jonge Brugse
uitgever
Jempie
Herrebout
greep dit eeuwfeest aan om een
nieuwe reeks publikaties te starten, ,,Brugse Beelden". Vorige
week woensdag werd het eerste
van de drie delen voorgesteld,
geschreven door lic. André Vanhoutryve en handelend over het
standbeeld ter heriinnering aan
de volksleiders Breydel en De
Conine.
In dit werkelijk prachtig uitgegeven 176 bladzijden tellende
boek wordt het turbulente, ja
zelfs meeslepende en soms erg
pittoreske verhaal verteld over de
wording en (dubbele) inhuldiging
van dit monument. Door het lezen van deze uitgave krijgt men
een behoorlijk waarheidsgetrouwe en kleurrijke schets van
het leven in een arme stad tijdens
het laatste kwart van de 19de
eeuw. De auteur beperkt zich
daarbij niet tot de geschiedenis
van het standbeeld zelf, maar
plaatst dit tegen de achtergrond
van de Vlaamse bewustwording.
Deze publikatie is gemaakt volgens de strenge regels van de
historische kritiek — dit werd op
de persvoorstelling volmondig
bevestigd door RUG-prof Romein Van Eenoo — zonder evenwel in saaiheid te verzinken. In de
randkolommen worden bovendien allerlei op het eerste zicht
fait-divers-kens in herinnering gebracht, maar deze stukjes kruiden op smakelijke wijze het uitgesponnen gebeuren. De vele
foto's, de gedoseerde keuze van
dokumenten, de mooie schetsen
en tekeningen maken het boek
ook aangenaam voor de vluchtige lezer.
Dat de reeds bijna zeven eeuwen overleden figuren nog tot de
verbeelding blijven spreken en
dat deze uitgave bijgevolg niet
onder de rubriek nostalgie thuishoort, wordt bewezen door de
vaststelling dat ook nu, zoals een
eeuw geleden, méér dan honderd verenigingen zich bij de
feestelijke aktiviteiten aansluiten
die thans worden georganiseerd.
Het getuigt inderdaad — zoals
SP-burgemeester Frank Van Acker in het voorwoord schrijft —
van ,,het sterke karakter, de ei-

Iffi
Het dubbel-standbeeld werd ook twee keer ingehuldigd. De tweede
maal gebeurde dit zelfs door koning Leopold II, in het Frans.

gen identiteit en rijke traditie van
ons volk".

Unitaire renouveau
Knac/f-redakteur Mare Reynebeau blikt in zijn boek: ,,Vlamingen vooruit\ En voortgedaan! Visies op de toekomst van Vlaanderen" naar de toekomst. Aan de
hand van citaten uit allerhande
publikaties, pamfletten, toespraken en vraaggesprekken zet hij
op een rijtje hoe daarover in
Vlaanderen wordt gedacht.
Door het achter elkaar plaatsen van ideeën, uitlatingen, plannen en blauwdrukken krijgt men
meteen ook zicht op de meningsverschillen in Vlaanderen. En
verneemt men waaromentrent
nog veel te weinig werd gedacht
en waarover diskussie wenselijk
blijft; het hoofdstukje m.b.t.
Vlaanderen ,,over de grenzen"
telt amper twaalf bladzijden en citeert slechts acht personen.
Reynbebeau maakte een merkwaardig optelsommetje: in de
periode 1976-80 verschenen
liefst 2.933 publikaties waarin
Vlaanderen of de Vlaamse Bewe-

merkt Reynebeau terecht op in
zijn „woord vooraf".
Nadrukkelijk stelt de auteur,
die het boek samenstelde in opdracht van de Albrecht Rodenbachstichting, dat deze bloemlezing een uitnodiging tot dialoog
wil zijn. Geen uitgewerkt en pasklaar projekt dus. ,,De pretentie,
of liever de hoop, die aan deze
publicatie ten grondslag ligt, is
bescheidener, of beter gezegd,
realistischer: het bijeen brengen
van standpunten en visies die nu
beschikbaar zijn."

Zonder besluiten
De schrijver is er voortreffelijk
in geslaagd de veruit markantste
of meest richtinggevende stukken te bundelen uit wat er de
jongste jaren over dit land en dit
volk gezegd en geschreven werd.
Hij laat om en bij de honderd personen van uiteenlopende origine
en scholing aan het woord; politici (natuurlijk), journalisten (vanzelfsprekend), vertegenwoordigers van de grote verenigingen
(uiteraard) historici (gelukkig) en
auteurs (oef). Zijn opsomming is
onvermijdelijk onvolledig. Niette-

Het Vlaanderen van vandaag en morgen heeft een ander gelaat dan de
stoere wezens van Breydel en De Conine...

valt op de (intelligente) stanpunten van Hugo Schiltz. Andere
VU-ers — zoals Chris Vandenbroeke, Daan Vervaet, Jef Valkeniers, André De Beul, Jaak
Vandemeulebroucke — krijgen
in deze revue een beurt.
Hét jammerste van deze uitgave is dat de auteur niet tot konklusies komt, al voelt de geattendeerde lezer her en der wel wat
Reynebeau over dit of dat denkt.
Tijdens de voorstelling van zijn
geschrift in Roeselare deed hij dit
wel, of toch gedeeltelijk. Hij zei
zich mateloos te ergeren aan
,,zoveel nutteloosheid", waarmee hij doelde op het gebrek aan
resultaten na de zoveelste
,,Staten-Generaal" of de afkondiging van weer eens een ,,t^asterplan". ,,Er wordt veel lippendienst bewezen aan de Vlaamse
Beweging, waardoor het uiteindelijk echt op hypokrisie gaat lijken. "
Ook het pompueuze uiterlijke
vertoon van bv. de Vlaamse
regering-zonder-inhoud irriteert
Reynebeau, volkomen begrijpelijk trouwens.

arde Vlaming een inciviek is, of
moet zijn".
Wanneer je dit boek na lezing
toeklapt, word je overmand door
een golf van neerslachtigheid.
Omzeggens alles over de toekomst van Vlaanderen lijkt inderdaad al gezegd en er kan niks
nieuws meer gevonden worden.
Alleen: hoe zit het nu met de daden ? Wanneer komt er iets van al
dat, op zeldzame momenten ook
nog wel fraai, geteoretizeer?
'n Neerslachtigheid, waarvoor
de Knack-kollega geen schuld
treft en wiens boek met die
uitdagend-ironische titel wij hier
graag aanbevelen.
(pvdd)
André Vanhoutryve, Jan Brydel en Pieter de Conine, (in de
reeks Brugse Beelden), uitgeverij
Jempie
HerreboutBrugge, 1302 fr.
IMarc Reynebeau, Vlamingen
vooruit! En voortgedaanI Visies op de toekomst van Vlaanderen, uitgeverij Lannoo, 495
fr.
14 MEI 1987
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D Ned. 1 - 14.55
De grote meneer Kaktus show
• Ned. 1 - 15.20
Ghostbusters, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 16.15
Starsky en Hutch, serie
• Ned. 1 - 17.00
New Wilderness, natuurserie
D Ned. 1 - 18.08
Family Ties, komisctie reeks
D Ned. 1 - 19.00
Countdown, muziekprogramma
D Ned. 1 - 22.00
A star is born, film
n Ned. 2 - 20.20
Een dikke zwarte vrouw als ik,
toneel
D Ned. 2 - 21.25
Gyorgy Sebok speelt Schubert,
klassiek

Van dag
tot dag
Zaterdag 16 mei
D BRT1 - 14 30
De Steek-er-wat-van-op-show,
praatshow
D BRT 1 - 15.40
Voetbal: Cup final
D BRT 1 - 18.10
Speel op sport, tafeltennis
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
D BRT 1 - 20.20
Zoete wraak, film
D BRT 1 - 21.55
Flanders Technology Internationalnleuws
D BRT 1 - 22.05
Terloops, een aparte kijk op de
wereld
D BRT 1 - 22.50
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 23.05
De prijs, serie
D Ned. 1 - 11.05
Radio Fryslan
D Ned. 1 - 15.00
De Freggels, avonturen van pluizige
wezens
D Ned. 1 - 19.00
De fabeltjeskrant, voor de kleintjes
C Ned. 1 - 19.05
De dierenvriend, serie
D Ned. 1 - 20.28
55 Dagen in Peking, film
D Ned. 2 - 20.40
Vlucht naar de hel, serie
n Ned. 2 - 23.40
De geweldenaar, fiilm

Zondag 17 mei
D BRT 1 - 11.00
Konfrontatie, debat
D BRT 1 - 15.20
Sinbad de zeeman, jeugdfilm
D BRT 1 - 17.00
De paradijsvogels, serie
D BRT 1 - 18.10
Liegebeest, jeugdserie
D BRT 1 - 18.20
Garfield vermomd, animatiefilm
D BRT 1 - 18.50
Costa Rica, dok.
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT 1 - 20.35
De kostschool, serie
D BRT 1 - 21.30
Flanders Technology Internationalnleuws
Q BRT1 - 21.40
Raymond De Kremer, alias Jean
Ray, alias John Flanders; dok.
D Ned, 1 - 15.30
Comedy Capers, slapstickfilms
C Ned. 1 - 15.40
Wonderkind, jeugdfilm
C Ned. 1 - 19.05
De Carsons, serie
C Ned. 1 - 19.50
Ja, natuurlijk; dok.
C Ned. 1 - 20.55
De glazen wand, tv-drama
C Ned. 1 - 23.10
St.Elsewhere, serie
• Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat
C Ned. 2 - 20.10
Monty Python's Flying Circus, serie
14 MEI 1987

Donderd. 21 mei
In opdracht van zijn werkgeefster Anna (Nina Van Pallandt) versiert
Julian Ray (Richard Gere) de eenzame vrouwen van Hollywood, in
,,American Gigolo". Vrijdag 22 mei op TV 2 om 20u.25.
• Ned. 2 - 20.40
The Singing Detective, serie

IVIaandag 18 mei
n BRT 1 - 18.10
Avonturenbaai, jeugdserie
D BRT1 - 18.35
Merlina, jeugdserie
D BRT 1 - 19.05
A.I.D.S.-campagne, informatiefilm
C BRT 1 - 20.10
To the camp and back, tv-film
D BRT 1 - 21.05
Gezondheid, magazine
D BRT 1 - 21.40
Terugblik, Wannes Van de Velde
D BRT2 - 20.20
Extra-time, sportmagazine
D BRT 2 - 20.50
Paul Daniels magie show
D BRT2 - 21.40
Energie, info
D Ned. 1 - 10.50
Amsterdam kulturele hoofdstad
van Europa, reportage
D Ned. 1 - 14.30
Howard's way, serie
D Ned. 1 - 15.20
Eastenders, serie
D Ned. 1 - 15.50
De Smurfen, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 16.10
Super-oma, serie
D Ned. 1 - 16.35
De decemberroos, jeugdserie
D Ned. 1 - 17.47
De Smurfen, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.01
Gouwe Douwes, pop uit de jaren
zestig
D Ned. 1 - 19.00
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.23
De baas in huis, komisciie reeks
D Ned. 1 - 20.28
Nieuwe buren, serie
D Ned. 1 - 21.02
Sonja op maandag, praatprogramma
D Ned. 1 - 22.22
De vierde verdieping, serie
C Ned. 2 - 20.40
The Warriors, film

Dinsdag 19 mei
C BRT 1 - 18.00
Tik tak en Plons
n BRT 1 - 18.10
Jacobus en Corneel, kindersene
C BRT 1 - 18.35
Madicken, jeugdserie

C BRT 1 - 19.00
Sociaal huren, info
D BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.50
Horizon, wetenschappelijk magazine
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT 2 - 19.25
Oshin, serie
C BRT 2 - 20.20
Argus, praatprogramma
D BRT 2 - 21 35
Dempsey and Makepeace, serie
D Ned. 1 - 14.30
Marco Polo, serie
D Ned. 1 - 16.05
Service salon, familietijdsciirift op
TV
D Ned. 1 - 17.46
Toppop, muziekprogramma
n Ned. 1 - 19.00
De fabeltjeskrant, voor de kleintjes
D Ned. 1 - 19.05
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips
D Ned. 1 - 22.47
Music Hall, muziekprogramma
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 19.12
Dagmar, Duitse film

Woensdag 20 mei
D BRT 1 - 16.05
Nils Holgersson, animatieserie
D BRT 1 - 16.30
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmreeks
D BRT 1 - 16.45
Sprookjesteater, serie
n BRT 1 - 18.10
Zeppelin, infomagazine voor de kinderen
D BRT 1 - 18.35
De wonderwinkel, tekenfilmserie
van Gommaar Timmermans
D BRT 1 - 20.10
De stripkwis
C BRT 1 - 20 45
Allemaal beestjes, natuurmagazine
D BRT 1 - 21.20
Moviola, filmmagazine
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
C BRT2 - 19.25
Oshin, serie
C BRT2 - 20.45
Dundee
United-I.F.K.Göteborg,
voetbal
D Ned 1 - 14.30
Seabert, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 14.45
Kuifje, tekenfilmserie

D BRT 1 - 18.05
Anderwereld, SF-serie
D BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 20.55
Panorama, aktualiteit
D BRT 1 - 21.45
Dallas, sene
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT 2 - 20.20
I puritani, opera van Bellini
D Ned. 1 - 15.30
Fauna, natuurserie
C Ned. 1 - 16.00
Daktari, serie
C Ned. 1 - 16.50
D'r kan nog meer bij, voor de
kleintjes
L Ned. 1 - 19.00
Nathalie, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 20.28
Stuntwerk zonder publiek, dok.
D Ned. 1 - 21.10
De open cirkel, diskussieprogramma
D Ned. 2 - 20.30
Vlucht naar de hel, serie
D Ned. 2 - 21.25
Wijdeveld: Plan the impossible,
dok.

Vrijdag 22 mei
D BRT 1 - 18.05
De tovenaar van Oz, animatieserie
D BRT 1 - 18.30
Bingo!, hitparade
D BRT 1 - 20.20
Extra-time, sportmagazine
D BRT 1 - 20.55
Wereldoorlog II: het verzet, dok.
D BRT 1 - 22.10
Festival van Vlaanderen, muziek
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, sene
D BRT2 - 20.25
American Gigoio, film
D BRT2 - 22.25
Premiere, filmnieuws
D Ned. 1 - 14.30
Een pak slaag, film
n Ned. 1 - 16.40
Calimero, voor de kleintjes
D Ned. 1 - 16.45
Tros pop formule
D Ned. 1 - 19.00
Alf, komische reeks
• Ned. 1 - 20.28
Vlucht naar de hel, serie
D Ned 1 - 22 00
Derrick, serie
tZ Ned. 2 - 20.20
The Exorcist, film
C Ned. 2 - 23.35
The heretic, film

Een fllnt"^

per ^^^^L
Zaterdag 16 mei
Le Ruffian
Fr.-Kan. avonturenfilm uit 1982 met
o.a. L. Ventura en Cl. Cardinale.
Aldo, een gewezen autorenner, werkt
in een goudmijn m Kanada m de hoop
genoeg geld te kunnen verdienen om
de dure operatie te bekostigen van
zijn vriend. (Ned. 2, om 23u.40)

Zondag 17 mei
Le retour de Martin Guerre
In de 16de eeuw zijn een jongen en
een meisje aan elkaar uitgehuwelijkt
door hun boerenfamilies. Het huwelijk IS een komplete mislukking en de
echtgenoot verdwijnt om 8 jaar later
als een volwassene zijn erfdeel en gezin opnieuw op te eisen. Franse film
uit 1981 met o.a. Gérard Depardieu
en Nathalie Baye. (TF 1, om 20u.35)

l\/laandag 18 mei
The Warriors
Amerik. misdaadfilm uit 1979. Cyrus, leider van een Newyorkse straatbende, heeft het plan opgevat om alle
benden te verenigen, zodat een leger
van 10.000 man kan gevormd worden
datt de stad gemakkelijk kan controleren... (Ned. 2, om 20u.40)

Dinsdag 19 mei
The Purple Rose of Cairo
Amerik. film van Woody Allen uit
1985 met o.a. IVIia Farrow en Jeff Daniels. De jonge Cecilia wordt door
haar echtgenoot geterorriseerd. Zi)
vindt troost in de figuur van Tom Baxter, de held uit de film ,,The Purple
Rose of Cairo". (RTBF1, om 22u.55)

Woensdag 20 mei
A Star is born
De populaire rockzanger John Norman (Kris Kristofferson) is verslaagd
aan de drank en raakt aan lager wal.
Hij begint een verhouding met een
jong zangeresje (Barbra Streisand)
en sleept haar tijdens een van zijn
koncerten op het podium. Amerik.
film uit 1976. (Ned. 1, om 22u.)
•-.s-"

Dond. 21 mei

91 uH

Les Veces etaient fermes de l'mterieur
Fr. politiefilm uit 1975 met o.a. Coluche en Jean Rochefort. Voor hij
naar zijn werk vertrekt gaat kaartjesknipper Gaspard Gazul naar het toilet. Even later doet zich een geweldige ontploffing voor. (RTL om 21 u.)

Vrijdag 22 mei
American Gigoio
Julian Jay is een knappe man die
tegen betaling de minnaar wordt van
rijke, eenzame vrouwen van Hollywood en Los Angeles. Op een dag
maakt hij kennis met Michelle, de
echtgenote van een senator.. Amerik. film uit 1980 met o a. Richard
Gere en Lauren Hutton. (TV 2, om
20U.2S)

m
Het ligt niet in de
aard van het dorpje Okegem, bescheiden zoals het
IS, om in het
nieuws te komen.
Toch oogt het
fraai tussen de
Dender
en
de
spoorlijn Denderleeuw-Geraardsbergen.
IVIaar
geen
nieuws is, voor de
hoppewinders
zoals de ingezetenen genoemd worden, goed nieuws. Maar wat zien
ik? Okegem haalde zopas de nationale pers en dan nog wel met een
kultureel hoogstandje.
In de kleine maar aantrekkelijke
dorpskerk klonken laatst de zelden
uitgevoerde werken van een komponist die het van zanger in de
Antwerpse katedraal tot kapelmeester van de Parijse Karels en
Lodewijks bracht. Niemand minder
dan een kind van den huize was aan
de eer, Johannes Ockeghem; een
van de grootste polyfonisten van de
Nederlanden en ver daarbuiten. Het
Gezelschap dat zijn naam draagt
zorgde voor de uitvoering. Nu zullen ze in Dendermonde zeggen:
,,Ogenblikje, die Johannes mag dan
wel Ockeghem noemen maar hij
werd bij ons geboren."
,,Ja maar, antwoordt men daarop
in Okegem, een geboorteakte zegt
niet alles. De vader van Johannes
kwam van hier en dus noemden
lullie hem van Ockeghem."
Johannes is dus van Okegem ook
al verbleef hij een levenlang in Antwerpen, Moulins, Tours en Parijs.
Maar het kleine Okegem heeft
nog meer in zich.

Ockeghem
Een paar jaar terug wenkten mij
twee Ollanders op dito fiets. Of ik
hen het huis niet kon aanwijzen
waar de Christene Volkspartij van
de gebroeders Daens was opgericht. De twee hadden Louis-Paul
Boon gelezen en waren danig onder
de indruk gekomen van het leven,
en het werk en de miserie van de
groene socialisten.
,,Dat moet op het einde van 1890
geweest zijn..." probeerde ik voorzichtig.
„Op 15 april 1893, precies." vervolledigden zij.
Maar het huis vinden deden wij
niet. Ze fietsten dan, een beetje
ontgoocheld, door naar Aalst.
Eigenlijk raad ik niemand aan een
reis naar Okegem te ondernemen.
Het is zo'n klein gat, je bent er door
zonder dat je het weet en de Dender
durft er al eens stinken. Ik vrees dat
je me achteraf het verwijt zult maken: ,,Was het maar dat?"
Nu je toch niet naar Okegem komt
wil ik nog iets kwijt over het ontstaan van de ietwat vreemde dorpsnaam. Lang geleden deden de novicen van de benediktijnerabdij van
Affligem een wandeling langs de
Dender. Op een valleihelling rustten ze uit en keken op een handvol
stulpen, hutten en een zadelkerkje
neer.
,,Kijk, riep een frater tot de magister, daar oock-een-ghem".
Maar eigenlijk zagen de novicen
het vroegere Ukinga halm, het
heem van Uko en zijn familie. En zo
werd, aldus de volkse overlevering,
de naam Okegem geboren...
Mocht je toch beslissen Okegem
te bezoeken kies dan geen zondag
uit waarop een van de kaatsploegen
thuisspeelt. Wanneer de Denderzonen of de Amusanten op het plein
staan is Okegem gesloten voor alle
verkeer! De beroemde Johannes
ten spijt!
•
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In een vorig rubriekje schreven we dat binnensiiuis of in 'n besctiermend serretje tot ontl<ieming en
eerste bladvorming gekomen, temperatuurgevoelige
planten pas in de tuin mogen uitgeplant worden als
de IJsheiligen weer naar de hemel zijn. Wie of wat
zijn die roemruchte IJsheiligen ?
N onze volkse overlevering
zijn de IJsheiligen de laatste
drie lentedagen dat er zich
nog nachtvorst kan voordoen (en
zich inderdaad zelfs herhaaldelijk
voordoet) 1 1 , 12 en 13 mei In
hoevere post-konciliair de namen
van deze santen nog kloppen is
eerder een religieus dan agrarisch probleem, maar ze heten
Gangulfus, Pancratius en Servatius Ook de genoemde data zijn
waarschijnlijk in vele gevallen
slechts simbolisch Er bestaan
namelijk per regio namelijk nogal
aanzienlijke
metereologische
verschillen In bepaalde wijngebieden echter wordt met de betrokken hemelse heren terdege
rekening gehouden

I

Vooral in de meer noordelijk
gelegen wijnstreken worden de
mogelijke nachtvorsten in de
aangegeven,
kritieke
voorjaarsperiode door de wijnboeren
van oudsher zeer gevreesd We
spreken dan hoofdzakelijk van de
Moezel, de Elzas en de Rijn
hoewel ook aan de Loire, m de
Jura en de Basse Bourgogne late
vrieskou geen uitzondering is
Zeker na een mildwarme april
kunnen de wijnstokken al ver uitgelopen zijn Dan kan een nacht

met felle vorst de druivenoogst
en het wijnresultaat daarvan voor
een geheel jaar onherstelbaar
schaden
Men tracht, als de
weersvoorspellingen de IJsheiligen als streng aankondigen, de
mogelijk ramp wel te keren Dit
gebeurt o a door sterk rokende
vuren m de wijngaard te stoken,
waardoor de omgevingstemperatuur enigszins verhoogt, maar
ooral de uitstralmgskou van de
bodem getemperd wordt Ook het
hoog opbinden van de wijnstokken voorkomt schade door uitstralingen aan de onderste uitlopers
IJswijn en de ijsheiligen hebben
mets met elkaar te maken De
meestal door en door zoete eiswein wordt in Duitslang gewonnen
uit rijpe druiven die vroeg in de
ochtend geplukt worden als ze
licht bevroren zijn Er wordt dan
ook heel laat geoogst, zelfs tot in
november of december De druiven worden in nog bevroren
toestand snel naar de pers gebracht Door de tijdelijke bevriezing worden de suiker en andere
stoffen in de druif gekoncentreerd Dit geeft de eiswein zijn
zeer eigen, wat vage maar toch
delikate smaak.

^^üfden
Het hard-ontroerende gedicht ,,Bij het doodsbed
van een kind" werd geschreven door de onvolprezen
Willem Elsschot en was de oplossing van onze
174ste opgave.
Martha Vlaemynck-Pouleyn uit de Groenestraat 57
te Izenberge wordt de winnares van ons boekenpakketje.
IET getreurd echter, want
op algemeen verzoek
gaan wij door met dit wekelijkse spelletje
Wie schreef onderstaande verzen en welke titel gaf de auteur
aan zijn g e d i c h f
Mi]n moeder is een grijze vrijdagmorgen
ZIJ moet de kamer doen, stof
beeft,
dan dweilen,
vooi het
eten
zorgen,
zien wat van gisteren overbleef
Ik ben in haar liefde geborgen,
die elk verraad ter wereld overleeft
wie ik ook werd, wij eten overmorgen
de koek die zij gebakken heeft

Wanneer de zondagmorgen
is
ontloken
staat heel haar wezen in de blijde
bloei,
waarin mijn wezen moet zijn aangebroken,
omdat ik dan met meer gevoel
hoe door de dood is aangestoken,
wat bij een andere vrouw begon
Indien U meent de juiste oplossing te kennen, aarzel dan met
om deze op de bus te doen WIJ,
,,Meespelen (176)",
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel
Misschien bent U binnenkort
de gelukkige winnaar van een
reeks prachtige boeken'' Veel
geluk alvast'
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Zoals bij vele oude steden werd ook in Antwerpen
de urbanistische uitbouw bepaald door militaire ingrepen, die nog steeds hun stempel op het stadsbeeld
drukken. Dat begon al m de middeleeuwen met het
Steen, later omring door de roemruchte Burggracht.
Verder breidde de stad zich steeds m cirkels uit, die
steeds met militaire vestingen samenvielen: o.a. de
Spaanse vestingen.
U de Leien, in de volksmond boulevard
geheten, wat met zo slecht
bekeken was, want het Franse
woord boulevard is rechtstreeks
afgeleid van het Nederlandse bolwerk Het echte bolwerk dat de
Leien bekroonde was het in 1567
door Alva gebouwde Zuiderkasteel (de Citadel) dat in 1874
gesloopt werrd en op de plaats
waarvan nu het Museum voor
Schone Kunsten staat Van latere
verdedigingsgordels bestaan nog
sporen met een aktuele betekenis
Zo was er de grote gordel van
schilderachtig mooie vestingen (in
het Antwerps vesten) die na de
tweede wereldoorlog definitief afgebouwd werd om plaats te maken voor de Singel en de autostradering rond de stad Op het Kiel
bestaat er nog een mooi restantje
van, een aangenaam vissersparadijsje, waar de stedelijke jeugdherberg gebouwd werd
Ook de indrukwekkende fortengordel rond de metropool had al in
de tweede wereldoorlog zijn ontoereikendheid tegen moderner
militair geweld bewezen en kreeg
nadien, voor wat ervan gehandhaafd bleef, meer vredelievende
doeleinden Het Wilrijkse bolwerk
IS een fraaie universitaire campus
geworden Het fort van Merksem

werd een aantrekkelijk wandelpark met de allures van een mininatuurgebied met ruimschoots
van vangvis voorziene walgrachten
De meest merkwaardige
bestemming kreeg evenwel Fort V
op de grens van Mortsel, Wilrijk
en Edegem (op wiens grondgebied het staat)
Er bevinden zich een fijn wandelpad, een bioklas, een bijenweide en vooral 2 kleine musea
die beslist de moeite waard zijn en
toegankelijk van Pasen tot oktober, op zater-, zon- en feestdagen
van 14 tot 18 uur Het Karrenmuseum toont landbouwalaam dat
afkomstig is uit vele Vlaamse streken Uit de zowat 50 tentoongestelde voertuigen enkele typerende voorbeelden beerkar (1910
Lier), Kempische wagen (1925,
Nieuwmoer), mallejan (Merksplas), boerensjees (Duffel), brouwerswagen
(1933,
St GillisDendermonde), hondekar (Hansbeke), hovemerskamion (1945,
Zaventem),
lattenkruiwagen
(1940, Lot), mekkaar (Wambeek),
enz enz
Het Tram- en Busmuseum is
meer Antwerps gencht en toont
zowat alles wat van oorsprong tot
heden met het openbaar vervoer
te maken heeft Voor beide musea IS de toegang gratis
14 MEI 1987
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Huurmoordenaars op het Barrikadenplein?

Eerste jaarboek Vlaamse Beweging
eens de bezwaren — niet alle, en
zonder vermelding van een paar
waarschijnlijk doorslaggevende
opwerpingen I — tegen Egmont
samen en laat zich daarbij jammer genoeg tot dorpspolitieke
rodder verleiden Met verbijstering lezen wij dat het Wim Jorissen zaliger onmogelijk was in de
VU het verzet tegen Egmont te
organiseren ,,omdat hij zich bedreigd voelde in zijn bestaan"
(42) Zouden ze op het Barrikadenplein dan toch een beroep
hebben gedaan op huurmoordenaars''

Bij de aankondiging van een jaarboek over een zo veelzijdig onderwerp als de
Vlaamse Beweging kijkje wel even op. Ter inleiding schrijft uitgever Mark Grammens dat hij m feite een jaarlijks tijdschrift wil uitgeven met teksten die,, verband
houden met de Vlaamse Beweging of vanuit een bekommernis, die gesitueerd
kan worden binnen de Vlaamse Beweging, aspekten van de Vlaamse ontvoogding, de Vlaamse natievorming, de Vlaamse welvaart en de Vlaamse opgang behandelen".
IJDSCHRIFTEN plegen er
meestal een redaktie(raad)
op na te houden Het
Vlaams Archief Ï987 blijkt zonder
te kunnen
De uitgever maakt blijkbaar alleen de dienst uit en publiceert
voornamelijk stukken van redakteuren van Vlaamse kranten,
waarbij de afwezigheid van socialisten opvalt De Standaardredaktie IS opvallend goed vertegenwoordigd de uitgever koestert
blijkbaar de gedachte dat de
Vlaamse lezer zijn honger aan informatie op uw niveau met opkan Ten onrechte dan, want de
meeste van hun stukken bevatten nauwelijks nieuws Hetzelfde
geldt eigenlijk de bijdragen over
de Voer-ellende, Brussel, de
randgemeenten, de geldstroom
naar Wallonië door Willy Desaeyere en de KS-problemen Het artikel van Jaak Vandemeulebroucke en Frank Ingelaere over
het Nederlands in de Europese
Gemeenschap daarentegen vult
op verhelderende wijze de recente studie aan van Werner Duthoy van de Nederlandse Taalunie

T

Krisis?
Informatief met onaardig zijn
ook de opstellen van Jef de Loof
over de Vlaamse medici tegen
atoomwapens en van A E Eyckerman over de Vlaamse dienstweigeraars tussen de twee
wereldoorlogen
Zelf schrijft uitgever Grammens onder de titel Knsis in de
Vlaamse Beweging'' dat de huidige malaise tijdelijk is en met ongewoon in een revendikatiebeweging ,,De Vlaamse Beweging
staat vandaag ongeveer evenver
als de Indiase vrijtieidsbeweging
aan het eind van de negentiende
eeuw we hebben mets te zeggen, maar het imperialisme is wel
tamelijk tolerant, en het is zo wijs
om Nederlandstaligen te overladen met ere-ambten en ze in te
schakelen in het bestuur van
staat, ekonomie, handel enz , in
de kulturele sektor komt, zoals
dat dus ook in India het geval
was, de imperiale machthebber
met eens tussenbeide " (24)

Zelfbestuur
In zijn strak betoog schrijft
Grammens de huidige malaise
hoofdzakelijk toe aan de diepe
ontgoocheling over ,,wat men
nog steeds als een federalisering
wil voorstellen, en zelfs, als ik me
niet vergis, als federalisme, terwijl het dat met is " (^2) Het blijkt
ondertussen dat de auteur altijd
al zijn twijfels heeft gehad over
het federalisme als een volwaar
zou zelfbestuur zijn, een oude
gedachte die Grammens op een
nieuwe wijze duidt „Zelfbestuur
betekent het bezit van de macht
om over alles te beslissen"
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(24), ,,dat de Vlaamse meerderheid zich als meerderheid in België manifesteert, haar meederheidsrechten opeist, de francofone macht omverwerpt, en het
lot van het land in handen
neemt "(23) Ondertussen zijn in
het huidige bestel de Vlamingen
over heel de lijn verliezende partij ,,Waar zij met in de meerderheid zijn, moeten zij buigen voor
de macht van de francofome, en
waar zij wel in de meerderheid
zijn, wordt het federale panteitsbeginsel toegepast in het nadeel
van de Vlaamse meerderheid"
(23)

Egmont
Grammens' lezenswaardig
opstel vervult ons wel herhaaldelijk met verbazing Hij hangt een
flatterend beeld op van de
Vlaamse politici die er bij de

grondwetsherziening van 1970
dan toch maar de institutionele
minonsenng van de Vlamingen
hebben doorgedrukt Van het
(met uitgevoerde en zonder de
beslissingen van 1970 ondenkbare) Egmontakkoord en wat
daar in de volgende jaren aan federalisenng op is gevolgd heet
het dat de voordien reeds m
Brussel verworven (13) pariteit
erdoor werd opgegeven en dat
Brussel een derde macht werd
(13) Grammens beweert ook dat
de Vlaamse kuituur thans zeer
arm geworden is en duidelijk tekenen van verschraling en kwaliteitsvermindenng vertoont (19)
en nog zelfs geen notie schijnt te
nemen van de ingrijpende sociale krisis die wij vandaag kennen
(20) Het probleem met dit soort
uitspraken is dat je de gegrondheid ervan even moeilijk kunt
aantonen als weerleggen'

m

Voerense
getuigenis
Wat te zeggen over de herinneringen aan het Egmontpakt van
Clem de Ridder, destijds voorzitter van het (anti)EGmontcomité'
Je zou m het licht van wat er nadien IS voorgevallen, een sereen
stuk verwachten waarin de verschillende elementen van de
toenmalige polemieken op een
rijtje worden gezet De auteur vat
echter in sloganstijl nog maar

JS

AVID SCHMOELLER bewees
m 1979 met Tourist Trap (een
waardeloze thriller) en m
1982 met The Seduction (enkele
goeie scenes) reeds dat hij het met
kan In Crawlspace wordt het allemaal nog eens overgedaan en Klaus
KInski danst op de prachtige muziek
van Pino Donagglo, door het onwaarschijnlijk verhaal van een massamoordenaar (liefst een dokter), die
bij het lezen van zijn nazi-vader's
dagboek, zich meer en meer in diens

D

artistiek is om als voorprogramma te
dienen Misschien zien we hem ooit
wel eens op een 1ste mei of bij een
Rerum Novarum op de BRT, want het
IS een ode aan de arbeid van het
bronsgieten De filmgeneriek ge-

bruikt dezelfde kleuren als de omslag
van een ander boek van Boon Pieter
Daens, ook een rebel Er zitten
prachtige beelden in deze dokumentaire waarin we langzaam de bronzen
rebel zien ontstaan in vuur vuur dat

— Jaarboek Vlaamse Beweging
Vlaams Archief 1987, Uitg. Grammens Brussel. Ingen. 895 fr., geb.
1395 fr.
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Jan de Lichte ook beroemd maakte
Het brons wordt stuk voor stuk aan elkaar gezet, zodat we langzaam maar
zeker een inzicht krijgen in het maken
van een beeld (in de verschillende betekenissen) De kleurenfilm van AfgaGevaert (die beroemd werd door The
Mission en Out of Africa) bewijst ook
hier weer zijn superieure kwaliteit
In Deadley Game zien we
Christopher Collet als het zeventienjarige genie Paul Stephens, een eigen atoombom bouwen, met matenaal dat hij doodgemakkelijk steelt —
samen met zijn vnendinnetje Jenny
(Cynthia Nixon — what's in a name'')
— uit een der meest geheime laboratoria ter wereld

NIEUW
IN DE BIOS

Regisseur Marshall Brickmann wil
ons zelfs doen geloven dat deze
knaap er in slaagt en het leger, de
CIA en het FBI op de kmeen te krijgen, en bovendien lang genoeg leeft
om het ook nog allemaal aan de pers
te vertellen Jochei, jochei, jochei 't
was m de mei Geschreven en gefilmd op het niveau van een twaalfjarige, die nog met aan Nancy Drew en
de Hardy Boys toe is

psyche gaat verplaatsen De crawlspace van de titel is de kruipruimte
van het verluchtingssysteem die door
het gehele huis loppt — vol met kamers voor mooie meisjes, die allemaal zijn slachtoffer worden Men
zou deze ruimte kunnen vergelijken
met de niemandlandszone in een
koncentratiekamp Voeg daar nog enkele ratten bi) en een spelletje russische roulette met zichzelf — na iedere begane moord — en je hebt nog
geen spanning Zoals gezegd alleen
de soundtrack is de moeite waard
Jan de Lichte is een dokumentaire
kortfilm van ± 20 minuten van de
Antwerpenaar John Murat, over
het maken van het gelijknamige omstreden beel van beeldhouwer Roel
D'Haese naar L.P.Boon Film die we
jammer genoeg met in de zalen zullen zien, omdat hij iets te lang en te

Het meest aangegrepen werden WIJ in dit Jaarboek door de
lektuur van het dagboek van Voerenaar Guido Sweron deze stem
uit het aktuele frontgebied van de
Vlaamse Beweging roep de
vraag op waarom zo'n man de
Orde van de Vlaamse Leeuw met
krijgt of moet je dan per se tot
Flanders' Establishment behoren
om zelfs voor een met-officieel
ereteken in aanmerking te
komen''
JDD

Dat kun je zeker met zeggen van
Brighton Beach, Memoirs van Gene
Saks en geschreven door Neil Simon
naar zijn eigen toneelstuk Deze films
die nauwelijks enkele weken liep in
Brussel, wordt nu in de rest van het
land uitgebracht Toneelliefhebbers
die reeds genoten van vele van de vorige stukken en films, moeten deze
laatste als een must zien Nergens
ziet men nog dat er een toneelstuk
aan de basis van deze film met superieure dialogen ligt, met uitstekende
vertolkingen van een tamelijk onbekende groep artiesten
Komt de dokumentaire „Jan de Lichte" vooralsnog met in de bios, toch
kan men in Middelheim het beeld gaan bekijken

HETHT
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Willem Sneer
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Fraaie penning voor 60ste bedevaart
Op zondag 28 juni a.s. heeft te Diksmuide de
60ste IJzerbedevaart plaats. Het thema van de bedevaart lijkt zowat de synthese te zijn van alle bedevaarten want met ,, Vlaanderen één — Vlaanderen
eerst" wordt herinnerd aan de primordiale opdracht
van de Vlaamse politici en de Vlaamse beweging.
Door eenheid naar zelfbestuur.
p een perskonferentie in
de hoofdstad van Vlaanderen nodigden Paul
Daels, voorzitter en Koen Baert,
sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee de Vlaamse gemeenschap uit tot de 60ste bedevaart.

O

Vlaanderen eerst!
Daels herinnerde aan het frontgebeuren '14-'18: ,,Dat was: de
diepste
vernedering,
liet
zwaarste onrecht, de Vlaamse
frontsoldaten aangedaan. Met de
vijand vóór hen, met de vijand
achter hen, de vlaamshatende legerleiding.
En in deze hoogste lichamelijke en morele ellende en beproeving ontwikkelden de jonge
mannen van de frontbeweging
een
wonderlijk politiek rijpingsproces: zij formuleerden de
drie pijlers van het zogezegd
testament van de frontbeweging:
Zelfbestuur, Nooit meer oorlog,
Godsvrede en meteen de innige
verbondenheid tussen deze drie
eisen."
Over het gekozen thema zei
Daels: ,,Als men een synthese
wil maken van de betrachtingen
en de politieke tx>odschap van de
IJzerbedevaarten kan men gewoon verwijzen naar het thema
van de 60ste IJzerbedevaart:
Vlaanderen één — Vlaanderen
eerst. Dat dit thema, waarin de
klemtoon moet gelegd worden op
„Vlaanderen eerst", uiterst aktueel is hoeft geen betoog. Het
thema duidt ondubbelzinnig voor
alle politieke vertegenwoordigers
en voor de gehele Vlaamse Beweging de weg aan die oet gevolgd worden willen wij de
Vlaamse Beweging brengen tot
het bereiken van haar grote
doelstellingen."
Sekretaris Koen Baert toonde
de pers de biezondere penning
die geslagen werd n.a.v. deze
feestelijke bedevaart.

In alle talen
K. Baert: „Enerzijds zie je de
nieuwe toren oprijzen uit het puin
van de eerste toren, die een zmnebeeld was van de rol en de vredeswil van de eenvoudige
Vlaamse soldaat. Men ziet er ook
de brokstukken van de eerste toren waarmee oook de PAX-poort
werd gebouwd. De nieuwe IJzertoren, waarvan de eerste steen
gelegd werd op 25 augustus
1952 en die ingewijd werd op 22
augustus 1965, mocht evenmin
ontbreken, noch de vredesduif
met de kernspreuk ,,Nooit meer
oorlog", die in vier talen op de IJzertoren werd aangebracht en
straks in een dertigtal talen zal
meegedragen worden tijdens de
60ste IJzerbedevaart.

Op de andere zijde van de penning staat de Vlaamse Leeuw
met de
kernspreuk ,,Zelfbestuur", de belangrijke eis van
60 IJzerbedevaarten en nog
steeds een essentieel en heel aktueel aktiepunt voor nu en morgen. Ook merkt U de eis ,,Godsvrede", de verrijkende en verreikende wil tot samenwerking tussen alle Vlamingen, noodzakelijk
om zelfbestuur te verwerven,
maar ook noodzakelijk als levenshouding in de waardevolle
samenleving die wij wensen op te
bouwen."
De penning wil echter meer
zijn dan alleen maar een herinnering, de verkoop ervan moet dienen om een grondig onderhoud
van het memoriaal van de

De herdenkingspenningen voor de 60ste ijzerbedevaart voeren de
thema's van de frontsoldaten: Nooit meer oorlog. Zelfbestuur, Godsvrede...
Vlaamse ontvoogdingsstrijd te
verrekenen.

Prachtig!
K. Baert: ,,Elkjaar kost het onderhoud van de monumenten bij
de 2.500.000 fr., als er geen
grote herstellingswerken uitgevoerd moeten worden.

Uiteraard kost de voorbereiding en de inrichting van de IJzerbedevaart ook een reële inspanning.
Van 84 gemeenten, van de 5
Vlaamse provincies en voor dit
jaar ook van de Vlaamse Gemeenschap kunnen wij een subsidie verwachten, doch het leeuwenaandeel van onze inkomsten

moet van de individuele Vlamingen komen. Hun inspanningen
zijn essentieel voor onze werking ZIJ bedragen nog steeds 85
% van al onze noodzakelijke ontvangsten."
De integrale opbrengst van de
penningenverkoop komt dus ten
goede aan de toren en bijhorende monumenten.
De grote gouden penning heeft
een diameter van 30 mm en
weegt 11 gram, de tweede gouden penning weegt 5 gram en
heeft een diameter van 22,5 mm.
Er worden respektievelijk 1000
en 2000 penningen geslagen en
de kostprijs bedraagt 14.975 fr.
en 7.500 fr.
De zilveren penning (Sterling)
weegt 25 gram en heeft een diameter van 40 mm (2.450 fr.). Alle
penningen zijn individueel op de
rand genummerd en worden geleverd in etui met garantiecertifikaat.
Het zijn prachtige uitgaven en
zowel de bedevaarder als de verzamelaar zal ze in zijn/haar bezit
willen hebben.
Meer inlichtingen bij Intermint
03/651.54.01.

Naslagwerk over de Vlaamse film

Een monumentaal boelc
,,Dit is het einde van de Vlaamse film" (Vlaamse
film tussen aanhalingstekens) stond te lezen in een
van de Vlaanderen Leeft-advertenties van het ministerie van Kuituur.
De advertentie wou de film ,,Skin", de eerste
Vlaamse film in cinemascope aanpraten, naar verluidt ,,een biezondere prent, anders dan de doorsnee Vlaamse films". (En weer stond Vlaamse film
tussen aanhalingstekens.)...
IE Vlaamse film, hoe omstreden ook, is toch maar
goed voor een naslagwerk van om en bij de 800 bladzijden. Een pracht van een uitgave!
Niet een droge opsomming meer
een leesbaar boek, overvloedig
geïllustreerd en degelijk gedokumenteerd. Het idee van de uitgave is afkomstig van Johan J.
Vincent van het Centrum voor Informatie over Audio-Visuele Middelen (CIAM).

vens over Vlaamse films samengebracht. Produktie, realizatie,
scenario, beeld, montage, muziek, vertolking. De Synopsis
brengt het filmverhaal in een notedop terwijl onder Notities het
verhaal gedaan wordt hoe de film
tot stand kwam.

Doorgaans vindt de lezer onder
deze rubriek de petite histoire,
vaak in vraaggesprekvorm van
het tot stand komen van de prent,
het reilen en zeilen achter de kamera's. Notities, vaak tegenstrijdig, kruiden het boek met kleurrijke verhalen en maken het
naslagwerk tot een levendig geheel. De ribrieken Prijzen en Bibliografie sluiten de hoofdstukken af.

Ingewikkelde
KB's
Het tweede deel van het
naslagwerk bestaat uit een opsomming van de realisators, hun
biografie en de produkties die zij
afleverden. Een alfabetisch repertorium van de besproken films

Het Naslagwerk over de
Vlaamse film is een monumentaal en boeiend leesboek, het laat
zich bekijken als een film...
Het naslagwerk is onmisbaar
om de artistieke hoogstandjes en
flaters van het Vlaamse filmgebeuren te leren kennen. Voor biblioteken en studiediensten is het
onmisbaar, voor IQ-kwissers ook!

Scenario
Naast centen is een van de
grote problemen van de Vlaamse
film het vinden van goede scenario's en dito schrijvers. Het hogervermelde CIAM bracht daarom een soortement scenariokursus uit dat een zo volledig mogelijk beeld wil brengen van alle
technieken van het verhaal, intrige dramatische struktuur, dialogen, enz... In de hoop dat het
wat uithaalt...

Basis
In het voorwoord legt hij het
waarom van het werk uit: ,,De
enige bedoeling van dit werk is
een eerste poging (niet de definitieve) te zijn tot het samenstellen
van de geschiedenis van de
Vlaamse film. Een boek dat misschien als basis kan dienen voor
andere (historische, sociologische, thematische...) studies?"
De encyclopedie zit logisch in
mekaar. Vanaf 1930, toen de
eerste Vlaamse langspeelfilm De
storm in het leven verscheen,
werden alle beschikbare gege-

en een naamregister besluiten
het werk.
Voor wie het fijne wil weten
over het tot stand komen van de
ingewikkelde,.Koninklijke Besluiten betreffende de hulpverlening
aan de Belgische filmnijverheid"
doet Joz Van Liempt, gewezen
voorzitter van de ministeriële
kommissie,
het
omstandig
verhaal.

De ,,oude" Witte van Zichem, mijlpaal In de Vlaamse filmgeschiedenis...

— Naslagwerk over de Vlaamse
film, 2.450 fr., 795 biz.
— Handleiding voor scenaristen,
scenariokursus, 2000 fr.
Beiden bij CIAM, Martelarenplein
21 te 1000 Brussel (02/218.10.66).
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Armoe troef in kompetitie

Eenoog wordt
zeker koning
De nationale voetbalkompetitie sleept zich moeizaam naar haar einde. In de eerste klasse is armoe
troef. Met een nooit eerder geziene schaamteloosheid Men probeert zelfs mets meer te verbergen
Wellicht omdat het gewoon met meer mogelijk is.
U IS het wel traditie dat de
laatste
loodjes
het
zwaarst wegen maar wat
Anderlecht en KV Mechelen er de
laatste weken van bakken overtreft toch alles Geen van beide
klubs slaagt er nog in een mm of
meer behoorlijke prestatie neer te
zetten Noch thuis noch uit Noch
tegen een degradatiekandidaat
met weinig inhoud noch tegen
een middenmoter die niets meer
te verliezen heeft Het is gewoon
ontnuchterend en het laat ons toe
nu al met zekerheid te stellen dat
eenoog koning wordt in het land
der blinden

N

Nieuwe baas
Overigens is er de jongste tijd
nog al wat te doen over toekomstige spelers en trainerswissels die het verloop van de ti
telstrijd zouden beïnvloeden Georges Leekens wordt de nieuwe
baas van Anderlecht dat ook
doelman De Wilde van Beveren
zou binnenhalen als vervanger
van de alsmaar vaker falende
Munaron Daardoor zouden noch
Cercle Brugge noch Beveren tegen de paarswitten alles geven
KV Mechelen van zijn kant legde
Paul Theunis van Beveren al on
der kontrakt en zou er verder uitstekende relaties op na houden
met RWDM dat eerstdaags moet
bestreden worden Met soortge
lijke bedenkingen worden momenteel krantenkolommen en radiobabbels gestoffeerd Het is
gewoon ontmoedigend maar wel
karakteristiek voor de in en rond
ons voetbal nog steeds heer
sende malaise Er gebeurt zo
weinig op de grasmat dat men
het wel daarnaast moet gaan
zoeken Wij durven dan ook
rustig voorspellen dat wanneer
over een paar weken noodge
dwongen toch een kampioen
wordt gevierd — voor of na lonende testmatchen — enkel de
supporters van de betrokken
klubs zich daarover zullen verheugen

Geen Luikse
fusie?
Ander nieuws maar dan met
een zeer menselijk gelaat is dat
de Luikse fusie<s) vermoedelijk
met zullen doorgaan Eerst zouden Club Luik en Standard samen
gaan, daarna Standard en Se-
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raing Tussen de klubleiders — of
beter financiers — bestond daarover principiële eensgezindheid
Men moest van de nood maar
eens een deugd maken Maar
wanneer puntje bij paaltje kwam
rechtte de basis — die dus blijkbaar toch nog bestaat — zich met
grote gedecideerdheid Spelers
— jawel hoor, want zij voelen zich
in hun broodwinning bedreigd — ,
jeugdbegeleiders en supporters
gingen in het geweer De nieuwe
grote Waalse klub staat bijgevolg
weer op de helling
Begrijpelijk en zelfs een beetje
ontroerend tegelijk Klubs dragen
een verleden met zich waarvan
ze zich maar moeilijk kunnen
losmaken Maar het stemt toch
tot nadenken dat Standard Luik
de eens zo trotse Rouches tel
kens als vragende partij optreden Het heet dat men om Sclessin werkelijk niet meer weet van
welk hout pijlen maken De klub
zou met een schuld van om en bij
de honderd miljoen zitten opge
zadeld Van een sportieve weder
opbouw kan in de gegeven om
standigheden dan ook geen
sprake zijn en precies daarom
blijft het toch jarenlang verwende
publiek massaal weg Wanneer
voor Standard-Club Brugge zelfs
geen vijf duizend kijkers meer komen opdagen is het met vijf voor
maar vijf over twaalf' Standard is
op lange termijn dan ook het
grootste slachtoffer van de
Bellemans ingreep en het daaraan vastgeklonken
omkoopschandaal Beheerder Willy Gillard, een sympathiek en naar het
heet kompetent bestuurder heeft
van zijn voorganger Roger Petit
wel een erg zwaar beladen erfenis gekregen

Tunnel
Standard was zeer in Senng
geïnteresseerd omdat die kleine
klub die al eens failliet ging een
op haar degelijkheid beproefde
jeugdschool zou bezitten en daar
voor de toekomst toch alle heil
wordt van verwacht
De tijden
zijn dus wel degelijk aan het veranderen
Afgezien van vele rationele bedenkingen die nagenoeg allen in
het voordeel van fusies pleiten —
zeker wanneer de verhoopte
sponsors weglbijven (omdat ze
geen direkte medezeggenschap

Ook al blijft de voetbalkompetitie tot het einde toe een vraagteken toch is de sportieve prestatie beneden alle
peil
wordt beloofd') — wordt telkens
opnieuw bewezen dat vorming
van nieuwe klubs zware moeilijkheden meebrengt
Het irrationele leeft nog steeds
sterk in de sportwereld Voetballiefhebbers hebben nu eenmaal

gevoelens die met met bankbiljetten kunnen worden weggerukt
Blijft natuurlijk de vraag of men
de zaken zodanig moet laten ver
slechten dat redding met meer
mogelijk is Daarmee is ook nietmand gebaat We blijven de

Luikse
fusieschermutselingen
dan ook op de voet volgen want
wat in de Vurige Stede gebeurt
kan morgen in Vlaanderen aan
de orde zijn Ons voetbal is inderdaad nog met aan het eind van
de tunnel'
Flandnen
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ANDAAG willen wij lezers
en lezeressen van ons
weekblad van harte wel
kom heten In deze groene rubriek
Tumrendez-vous. Omdat wij niet de
gewoonte hebben eng te doen, willen wij stellen dat deze rubriek ook
open staat voor hen die, om een
som van redenen, voorlopig nog
niet aan biologisch telen wensen te
doen.
Als wereldburgers, nou ja, willen
wij af en toe verder zien dan over
de beukehaag van onze eigen blotuin, maar ook over de grenzen van
ons eigen Vlaanderenland. In dit
verband Is er het feit dat, In de ons
omringende landen, ook in Wallonië, heel wat meer gedaan wordt
door het beleid om een alternatieve
aanpak op alle vlakken te stimuleren. Twee voorbeelden:
C Zopas verscheen in Nederland,
van de hand van mijn-goedevriend-sinds-jaren,
drs. Joke
Bloksma, het boek ,,Ziekten en plagen In de biologische groenteteelt" dat wij later wei eens willen
bespreken. Welnu, voor dit werk
werd Joke jaren na mekaar financieel vrijgesteld en mocht daarbij rekenen op een keure van uitgelezen
officieuze medewerk(8t)ers. Het
boek werd uitgegeven door de Nederlandse Raad voor Landbouwkundig Onderzoek. Zoiets is In ons
eigen land vooralsnog onmogelijk...

V

Zondag te Aarschot

Neen aan de TGV
Na de samenkomst verleden week van het nationale anti-TGV-front is ook het Brabants komitee samengeweest om de laatste hand te leggen aan de
nationale anti-TGV-betoging op zondag 17 mei in
Aarschot.
Eensluidende konklusie: ,,Brabant zegt andermaal neen aan de TGV!"
ET Brabants Anti-TGVkomitee, dat alle aktiekomltees uit de bedreigde
gemeenten omvat, benevens diverse gemeentebesturen, politieke partijen, beroeps-, kulturele
en milieuverenigingen, stelt vast:
• dat minister Herman De Croo
vasthoudt aan zijn plannen om
een snelspoorweg aan te leggen
doorlieen
Vlaanderen
door
steeds maar met nieuwe tracés
voor de dag te komen;
• dat die plannen een zware
aanslag betekenen op onze
schaarse open ruimten, landbouwgebieden. Industriegebieden, natuurgebieden en niet in
het minst op de rust van onze
woongebieden;
• dat heel het TGV-projekt
slechts ten goede komt aan een
kleine elite van treinreizigers, helemaal niet rendabel Is en daarenboven het reeds sterk aangetaste openbaar vervoer nog meer
zal in de verdrukking brengen;
• dat er gevreesd moet worden
dat de verliezen door de gemeenschap zullen moeten worden gedragen van een projekt dat nu al

H

rond de 200 miljard dreigt te
kosten;
• dat heel het dossier dreigt de
zoveelste communautaire rel te
worden waarbij Vlaanderen met
de last zal zitten van het lawaai
en de verloren ruimten, terwijl
Luik (Liège, ton avenir passé par
Ie TGV!) en ook Nederland,
Duitsland, Frankrijk en ook Brussel de lust zullen hebben van een
snelle verbinding;
• dat de aanleg niet zal leiden tot
bijkomende tewerkstelling, integendeel, duizenden banen in de
landbouw, het verkeer (Zeebrugge, Oostende, Zaventem) en
de verdwenen fabrieken zullen
op de helling komen te staan.

^

VU doet mee!
Het Brabants Anti-TGV-komitee stelt bovendien vast dat
— er geen Milieu-Effekt-Rapport
werd opgemaakt;
— er geen of onvoldoende informatie wordt verstrekt waarbij de
inwoners In het ongewisse worden gelaten;

— er geen sprake is van inspraak
noch raadpleging van de bevolking en de belangengroepen.
Daarom roept het Brabants
Antl-TGV-komltee de bevolking
op om zich massaal uit te spreken tegen de aanleg van de TGV
door deel te nemen aan de Anti-

TGV-betoging van zondag 17 mei
a.s. in Aarschot. Vertrek om
14U.30 op de Grote Markt.
De VU-afdelIngen die verzocht
worden afdelingsvlaggen en aangepaste slogans mee te brengen
komen samen om 13u.30 op het
Schaluin.
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Eindelijk een antwoord

UB bmn aaniiakkeiilI

Spinazie en sla
verboden ?
In de Vlaamse Raad van eind april had kamerlid
Nelly Maes het over de cadmiumvervuiling en het gevaar dat cadmium oplevert voor de volksgezondheid.
Ons kamerlid wilde bij deze gelegenheid minister
Lenssens nogmaals attent maken aan het probleem
rond Métallurgie-Hoboken.

SIj het tör perse gaan ontviftge^ wij het antwoord van
rftinister Lw$9erts over <J9 cadmt urn-vervuiling waarom 3r
$prake sti h<&t &rtlk«l.
US tJOCföiTtonderïtQefe vm tuintjes Ifi Kruibeke en Hemikdat 3d % ven de genomen staien als „vsrontresntgd
^choywd wöfd&rt«n maairegelen moeten getroffen
-> be^vuiiing z\if\ er wel graden waamesmbe,nr;
mzm, seid«j e» eri<3ïjvle ig af te mcsen. In mn
-efï $nM gewassen geteètó worden dte
dé öodem opR^meR» in beide genieeiitefl
fng«hat0 genoteerd w^i töt ernstige
!S er e
ntèölt rtoopt TövertS bijkt dat de
i gejiaite aen iwar© metaten
«YOliJi
irtttief^. Vooral <le Potdérstraat
s t\p, Dötjewoners van de
te Kxi'
^''»'"ht vart de vervuiling
wijkei
auw gelaten en het
Hope
kwaa'
-* '- -'- Meialtufigp

van ï
NDERTUSSEN is genoegzaam bewezen dat
de stofneersiag van de
Metallurgie in de tuinen en In de
leefomgeving van de bewoners
van de gemeenten Hoboken en
Kruibeke, en van de omliggende
gemeenten aan beide kanten van
de Schelde onaanvaardbare hoe-

O

veelheden cadmium doet terechtkomen.

In eer en geweten?
Na vroegere berispingen zou
Metallurgie Hoboken de nodige
maatregelen treffen...
Mevrouw Maes wenste dan
ook de huidige stand van zaken

i'AV.SV.'>.ï<V.^Vi'.-X\

te kennen l.v.m. de gemeten stofneersiag, vooral na de inspanningen die Metallurgie reeds zou gedaan hebben. Ze vroeg de minister of de toestand nu aanzienlijk is verbeterd en of er minder
stof in het milieu terechtkomt. Ze
wilde dan ook graag weten of het
stof minder lood en cadmium bevat dan vroeger het geval was.
Aan de bevolking van Kruibeke
werd immers de raad gegeven
geen bladgroente, zoals spinazie
en sla uit eigen tuin te gebruiken
Ze vroeg zich af of deze maatregei moet gehandhaafd blijven,
want het ging toch niet op de bevolking gerust te stellen, wanneer
dat in geweten niet verantwoord
kan gebeuren.
N. Maes stelde aan de minister

de vraag of er nog regelmatige
kontrole werd uitgeoefend op de
bladgroenten in de tuinen van de
bedreigde gebieden en of er kontrole was op het gebruik van de
bladgroenten. Bezorgd vroeg ze
zich
af
hoe de gezondheidstoestand evolueert van de
betrokken bevolking, vooral na
de alarmerende klachten i.v.m.
de toestand van de schoolkinderen te Kruibeke. Ze drong aan op
een bijkomend gezondheidsonderzoek indien de bestaande gegevens
niet
konden
geruststellen.
Ze hoopte op ai deze vragen
spoedig een antwoord te krijgen
van de minister van Volksgezondheid en Leefmilieu van het
Gewest.
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D De Waalse deelregering steunt
financieel en ook anders nog de biologische beroepsteelt. Verder
worden twee landbouwingenieurs
voltijds Ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in de betreffende
materies.
Vandaag willen wij ons hierbij beperken, maar het stemt toch op zijn
minst tot nadenken dat onze eigen
Vlaamse deelregering er maar druilerig bijstaat met een terzake
blanco staat van verdienste...
Nog even dit: Een groene aanpak
met de bekommernis zijn van iedere politieke partij.
De Volksunie heeft op dit vlak
een zeer bijzondere palmares bljeengewerkt. Spijtig genoeg is dit
niet overal bekend In het groene
Vlaanderen...
Toch nog vlug een paar praktische tuintips voor de bio-tuin.
* Bestuif van nu af us ganse tuin,
sier- en fruittuin Inbegrepen, om de
twee weken met bazaltmeel.
* Bespuit om de andere week, dus
ook om de veertien dagen, uw tuin
met in water opgeloste zeewierextrakten.
" Bovenstaande betekent een initiale
gewasbescherming, ook voor de tuinen van hen die vooralsnog niet
wensen biologisch te telen.
* Wees zuinig met organische hulpmeststoffen die nogal wat stikstof
bevatten, dit dan vooral voor bladgewassen. Doen wij dit niet, dan
kunnen zelfs de biologische geteelde, ai dan niet bladgroenten, teveel nitraten bevatten...
* Bedek de bodem tussen de geteelde gewassen met gazonmaaisel
en ander plantaardig materiaal. Dit
stimuleert het bodemleven en zal
de bio-kwaliteit van uw bodem en
de erop geteelde gewassen verhogen.
* Zaai nu, maar dan zeer dringend,
de Japanse pompoen, die zelfs in
zeer kleine tuinen, ook opgeleid,
gemakkelijk kan geteeld worden.
Rik Dedapper
14 MEI 1987
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en aan de
Heren Politici:
Leefmilieu is Beefmilieu
WIJ vragen maak het proper i
Doe zindelijk aan politiek
en goei de rode loper
voor elke kleine don quichot
in dit pollutiestaatje '

@1l ^ l l

zeggen 't zingend aan.,
Meneer de minister:
Uw Trein Groot Verdriet
maalt groen tot spijs
Straks ligt heel Vlaanderen
vol rails en asfalt
een menselijk nest
dat uitbundig vervalt'

De COREMANSKRING VZW,
Vlaams-nationale culturele
kring, bracht de milieuboodschap van Pol en Herwig op
plaat!!!
HIJ kost 125 F
(plus 40 F portkosten)
Vlaams nationale verenigingen
en leefmilieugroepen kunnen hem
vanaf 10 eksemplaren bekomen
a 100 fr
De single kan afgehaald
of besteld worden b i j :
COREMANSKRING VZW
Jozef Liesstraat 2
2018 ANTWERPEN
Inlichtingen :
tel 03/238 82 08
Betalingen :

rek 402/9888941/38

VOVO-Oostende brengt LP uit

„Mooi Viaanderen"
Op 20 |uni verschijnt de veelbelovende langspeelplaat ,,Mooi
Vlaanderen", met twaalf liedjes — waaronder tien speciaal voor
deze plaats gekomponeerd — en vertolkt door artiesten zoals Jef
Elbert, Lily Castel, Yvette Reveil, Mark De Coninck, Francis Guntler
e.a. De jonge arrangeur Paul Vermeulen zorgt voor eigentijdse
klankkleur, terwijl een fijn studiekoortje en een professioneel
begeleidingsorkest, de opnamen ondersteunen.
Het verschijnen van deze elpee
„Was 't in leper of in Veurne'^" de
wordt beslist een gebeurtenis voor
sfeer van Vlaanderen's oude steden
zingend Vlaanderen Eindelijk werd
,,Over de Schreve" een liedje over
aansluiting gevonden bij de grote traen voor de Frans-Vlamingen en hun
ditie van Preud'homme en Hullekulturele Groot-Nederlandse verbonbroeck
denheid
Behoefte!
„De wachter aan de IJzer" eer
lied over de IJzertoren als het Vlaam
,,Wij willen inderdaad een bijdrage
leveren tot vernieuwing van tiet orakel en geweten
Vlaams repertorium met zinrijke,
volksbewuste en poëtische liedjes in
eigentijdse stijl en inspelend op de
hedendaagse Vlaamse aktualiteit als
op ons Nederlands kultureel verleden
WIJ willen ook inspelen op de behoefte van Vlaams radio- en televisieDe kleinhandelsprijs van de elproducers om aan nieuw platenmatepee bedraagt 399 fr en dit is ook
riaal te komen", verklaren de initiatiefde individuele verkoopprijs Vernemers het opzet
enigingen die zich inzetten om
onder hun leden een doos platen
Liedjestitels
(25 ex) te verkopen kunnen per
,,Zing ook eens ik hou van jou in
doos 2 500 fr verdienen voor hun
plaats van I love you" bedoeld als
verenigingskas (lOOfr per plaat)
reaktie tegen de Angelsaksische
BIJ bestelling van vier dozen tegevloedgolf op radio en TV
lijk bedraagt die winst 12 900 fr
„Bredero" een vitalistisch luister(129fr/pl) Bestelde platen worlied over de gifuur van eén onzer
den met teruggenomen
Nederlandse dichters
Besteladres VOVO Aarlsher,,Nele" een meeslepend chanson
togstraat 4 te 8400 Oostende (059/
over Tijl en Nele de legendansche
50 84 80)
figuren

Voor uw
vereniging:

TGV-liedje
gevaarlijk?
Dit plaatje van de Vaganten en
de Coremanskring maakte reeds
geschiedenis Na de opname bezorgde een van de vertolkers het
bandje aan BRT2-Antwerpen en
zond er eentje naar BRT2-Hasselt Op beide zenders werd het
aanvankelijk „goed voor draaien"
bevonden maar na tussenkomst
van een zekere meneer E Strieleman — die vond dat het lied een
aanval op een minister is — bleef
het bandje in de ladei
Hugo Coveliers van de Coremansknng ,,Het gaat er echt met
om personeelsleden van de BRT
te beschuldigen van boycot
Neen, mijns inziens is het erger
ZIJ durven dit plaatje met spelen
Nochtans is de tekst zeker geen
oproep tot revolutie of tot gewelddaden al dan met op de persoon
van een minister
Of moet de
metafoor ,,lk zie u al op de rails
liggen" dan toch als een aansporing tot gewelddaden begrepen
worden"^"
Tussen de 220 bestelde plaatjes mocht de bestelling (3 eks)
van het kabinet De Croo worden
genoteerd
,,Limburg strekt de armen uit" helemaal inspelend op de aktualiteit van
de mijnsluitingen, de noodzakelijke
rekonversie en de wederopbloei van
het nieuwe Limburg
,,Goeiedag" een prettig en guitig
stapliedje met dubbele bodem
Ik hou van mijn Nederlands" een
ware belijdenis in een tijd van taalverloedering en „Engelse ziekte"
,De molens van het Vlaamse
land"
eert lief meezingertje met
Vlaams strijbaar karakter
,,Twee meeuwen" een poëtisch
chanson voor wie nog echt luisteren
kan
,Vlaanderen één" een modern
strijdlied in Groot-Nederlandse kulturele geest en weerbaarheid

De auteurs
en komponisten
De tekstdichters zijn Jef Eibers, Jo
Deensen en Will Ferdy De komponisten zijn Bert Gevaert, Jef Eibers en
Ray Vernier

'n Nazomers WIJ-weekeindje

Naar Dublin
De WlJ-redaktie heeft het leuke plan opgevat haar lezers uit te nodigen
op een weekeindje Dublin (Ierland). Waarmee terug aangeknoopt wordt bij
de traditie van enkele jaren geleden, toen WlJ-reisjes doorgingen naar
Catalonie.
Veel kunnen wij nog niet kwijt over het hele opzet; in de volgende
uitgaven zult U er alles over vernemen. Maar toch al dit.
Als weekeind kozen wij vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september
uit. De trip zou gemaakt worden per vliegtuig en in het reispakket zouden
twee overnachtingen en twee keer een Iers ontbijt vervat zitten. Overdag
zou een keuzeprogramma aangeboden worden. Natuurlijk doen wij al het
mogelijke om de kostprijs zo laag mogelijk te houden.
Reislustige WIJ-lezers doen er dus goed deze dagen met een stipnotering in hun agenda aan te kruisen en nu reeds te beginnen sparen...

VOLKSUNIE
Heel de Volksunie wordt met open
armen ontvangen Samen maken we
er een massale, offensieve maar sympatieke Vlaams-nationale manifestatie van In 't hart van Brussel
23 mei 1987
20 u 30
Anc enne
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Connie Neefs
DeGeryUekens
ÊifBand

Bar Americain

Op de private parking van de provincieraad op de hoek gevormd door
de Lombaerdstraat, het Oud Korenhuisplein en de Eikstraat
Vanaf 20 uur speciaal voorbehouden voor wie een inkomkaart van het
VU-feest kan tonen Zorg ervoor dat
ge bij de eerste honderd wagens
benti

in 't hart van Brussel

De uitvoerders
De twaalf liedjes worden gezongen
door Jef Eibers, Yvette Ravel! Lily
Castel Mark De Coninck, Francis
Guntler, Bert Gevaert Stefaan Renette e a De arrangementen zijn in moderne stijl geschreven door Paul Vermeulen, die ook de studio-begeleiding
op zich neemt Artistiek studio-produktie Jo Deensen
De LP ,,Mooi Vlaanderen" zit gevat
in luxueuze vierkleurenhoes en kost
399 fr (-H 80 fr port) en kan besteld
worden bij VOVO-FVK, Aartshertogstraat 4 te 8400 Oostende (059/
50 84 80)

,,De Belgische Wapenhandel"

Willy Kuljpers te Izegem
Op woensdagavond 27 mei (de dag
voor Onze Lieve Heer Hemelvaart)
nodigen de Volksuniejongeren van
Izegem de Volksunie Europarlemen
tarier Willy Kuijpers uit op een ge
spreksavond met als onderwerp De
Belgische Wapenhandel met oorlogvoerende landen '
Deze avond gaat door m de boven
zaal van de ASLK Roeselarestraat
Izegem om 20u 30
Naast zijn Europees mandaat is
Willy Kuijpers sedert 1983 schepen
van de gemeente Herent (onderwijs
kuituur, jeugd en middenstand)
De gespreksavond zal handelen
over de onthullingen van Willy Kuij
pers over de wapentransporten naar
Iran vanuit Zeebrugge en Antwerpen
Willy Kuijpers wiest immers beslag te
14 MEI 1987

leggen op briefwisseling (waaronder
een kontrakt) tussen een Israëlitische
wapenhandelaar en het Iraanse ministerie van Defensie Daaruit bleek
dat in 1981 voor meer dan 5 miljard
frank Amerikaanse wapens naar Iran
werden verscheept via Duitse Deens
en Noorse schepen met als bestem
ming open zee (drie van de elf
transporten hadden Iran als eindbe
stemming)
Willy Kuijpers reageerde hierop
daar door deze leveringen de oorlog
verlengd werd en in intensiteit toe
nam Daarenboven hebben deze wa
penleveringen ook de mogelijkheid
geschapen gebruik te maken van
kernwapens omdat de meeste wa
pens de mogelijkheid bezitten om
eveneens een kernlading te dragen

Samen met VU-parlementshd Jaak
Vandemeulebroucke
veroordeeld
Kuijpers m een ontwerpresolutie aan
het Europees Parlement de Amen
kaanse wapenlevenngen aan Iran Hij
nep de ministers van Buitenlandse
Zaken van de EG op om in het kader
van de Europese Politieke Samenwer
king een gedetailleerd verslag op te
stellen over mogelijke betrokkenheid
van Europese ondernemingen bij wa
penlevenngen aan Iran
Kaarten voor deze avond zijn ver
krijgbaar op volgende plaatsen aan 50
fr Vlaams Huis Grote Markt Ize
gem Oud Stadhuis Korenmarkt Ize
gem Johan Vannieuwenhuyze Neer
holstraat 15 Izegem Paul Staes, Ba
ronielaan 38 Izegem Wim Vandewal
Ie Henn Dunantstraat 9 Izegem

Connie
Neefs...

gastvedette
ophef
grootse VUfeest in Brussel

Jef

Burm.

een
Brusselse
stem op
het VU-feest

Ledenaktle april-mei
Leverden deze week een extra inspanning Mathieu Plessers, VU-Assebroek Bob Van Ouytsel, VU-Ternat, VU-Haacht, Jef Dauwen, Betty
Buys Jos Trappeniers, Etienne Servaes. Lieve Robert De Cuyper Paul
Cresens, Oostende-Zandvoorde, Hilde Laheye, Nicole Van Hemeldonck
Dirk Vanden/elde, VU-Lummen
In cijfers uitgedrukt geeft dat volgende resultaat

1 Laakdal
2 Middelkerke
3 Beverst
Ternat
5 Oostkamp
Roeselare
St -Andries-Brugge
8 Buggenhout
9 Dilsen
10 Brugge Centrum
Melsele

28 NL
21 NL
17 NL
17 NL
15 NL
15 NL
15 NL
14 NL
13 NL
12 NL
12 NL

m
4 en 5 juli te Kortrijk-Heule

MEUBELEN -DE

Nationale
VU-11 juli-herdenking
Ook dit jaar organiseert de Volksunie een Nationaal 11-julifeest en wel
op 4 en 5 juli a s te Kortrijk-Heule
Gelieve dus nu reeds deze data te
noteren De samenkomst te Heule is
tevens een ontmoeting met de Volksunie parlementairen
4 julr. Vlaams avondfeest (Org
VUJO) met optreden van de groep
Pinel, dansgelegenheid verzorgd
door DJ. Barbecue. Gelegenheidstoespraak Bart Tommelem (nationaal
VUJO-voorzitter)
5 julr VU-nationaal 11 julifeest
(Org Entiteit Kortrijk i s m arrondissement Kortrijk en VU-Nationaal)
Aperitiefkoncert, aan de vleugel. de
heer Schelstraete
Reuze barbeot»e
Optreden van de Muziekkapel van
Heule, de Volksdansgroep „Eglan-

tier" en de muzikale groep „Cabbardouche"
Feestrede
nationaal voorzitter
Jaak Gabriels

Salons

Doorlopende kunsttentoonstelling
„Moderne Vlaams Expressionisten"
in Oud-Gemeentehuis te Heule
* De toegang tot de kunsttentoonstelling en het feest zijn gratis
' Voor de barbecue betaalt u 250 Fr/
pers in voorverkoop of 300 Fr/pers
ter plaatse Kaarten voor de barbecue
van 5 juli kunnen ook vooraf gereserveerd worden door overschrijving op
rekening van de Entiteit Kortrijk 8802312761-37 (met vermelding barbecue 5 juli 1987)
* Ruime parkeermogelijkheden en
wegbewijzermg is voorzien.

32 woningen voor
senioren te Diibeeif
Dr. R. Van de Vondel, voorzitter van het OCMW in Dilbeel<,
ontving op 16 maart het principieel akkoord van minister Steyaert
om in Dilbeek en in Groot-Bijgaarden, respektievelijk 18 en 14
woningen voor senioren op te richten. Dit principieel akkoord van
minister Steyaert volgde nauwelijks 3 weken op een bezoek dat de
voorzitter, R. Van de Vondel en schepen J . De Ridder, bij de
minister aflegden.
aangepaste woningen in de dorpskom, een gedurfd maar realistisch
plan waarmee OCMW- en gemeenteraadslid Jan Segers en schepen J De
Ridder, beide inwoners van het dorp,
zich doeltreffend inzetten, voor een
sociaal verantwoorde dorpskernhernieuwing.
Na het gezinsvervangend tehuis in
Itterbeek te bouwen voor 30 licht en
matig mentaal gehandicapten, waartoe reeds eind vorig jaar, eveneens
door minister R. Steyaert, een principieel akkoord tot betoelaging werd
verleend, is dit eens te meer een
bewijs voor de inzet op sociaal gebied
van het huidige bestuur zowel in het
OCMW als in de gemeente.
Daar blijft het echter niet bij: door
burgemeester J. Valkeniers werd vóór
de fusie en in samenwerking met
Providentia op het Loveld in Schepdaal de mogelijkheid voorzien van 30
bejaardenwoningen.
Deze woningen kunnen gerealiseerd worden door Providentia via
een subsidieaanvraag.
De OCMW-raadsleden en gemeenteraadsleden van Volksbelangen
staan achter al deze projekten

WEST-VL.

KEIZER

Kieinmeubclen - Lusters - Geschenkartikelen

O n k l o p b a r e prijzen
in kleinmeubels en salons
(speciale voorwimrdcn voor irouw«*rsi
OpcninKsuren: l.)i., woe.,
Do . /«t.
Zondag '

j. VMn 13 lol Itt u. 30
10 tot 19 u.30
14 tot 18 u.

Zaakvoerder

KEIZERSTKAAT 2

Staf Kiesekoms

(op slechts ISkm van Brussel centrumi

1740 TERNAT - 02 582.22 ü;?

Gelijktijdig

Principieel toegekend aan het OCMW:

Beide mandatarissen gingen er de
nood aan geschikte woningen voor de
derde leeftijd bespreken en de bedoeling van het gemeentebestuur toelichten. Daartoe worden midden in het
dorpscentrum van Dilbeek gronden
ter beschikking gesteld. In Groot-Bijgaarden moet de juiste inplanting nog
worden bepaald. Op die manier wordt
een eerste stap gezet tot de bouw om
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Debatavond te Kortrijk

ijzerbedevaart nog ai(tueei?
Het gebeurt met iedere dag dat
vertegenwoordigers van de zes
Vlaamse partijen in het parlement antwoorden op vragen i v m de IJzerbedevaart om daarna met elkaar en met
het publiek daarover in debat te gaan
De IJzerbedevaartwerkgroep-Kortrijk IS erin geslaagd om op vrijdag 15

BRABANT
MEI
14 BRUSSEL: Start van het tweede
deel (Vlaams) van het projekt,,Groen
en Vlaams" in 't Schuurke om 20u
14 LEUVEN: Opening nieuw arr sekretariaat door Jaak Gabriels om 18u
Tevens tentoonstelling van de Vlaamse Vereniging van Leuvense Kunstenaars.
17 DILBEEK: VUJO's eerste Dilbekentocht. Vertrek om 14u aan de
Westrandzuil te Dilbeek Info- bart
Dehuvyne 465 76 48)
17 MEISE: 2de eetfestijn in het Restaurant van het Sport- en Rekreatiecentrum Brusselsesteenweg 65a
Vanaf 11 u.30 tot 18u Org VU-l^eise-Wolvertem-Oppem

VU-Tervuren

Uitslag tomboia
Nog met afgehaalde prijzen
Hoofdprijs 0958

Andere- 0618 — 0786 — 0912 —
0921 — 0968 — 0984 — 1389 — 1505
— 1506 — 1559 — 1643 — 1650 —
1893
Prijzen af te halen vóór 6 juni bij
[\/lonica Bruyiandt-Van de Velde, Hertogenweg
22,
1980
Tervuren
(767.55.93).

mei 1987, om 20 uur, in de Koncertstudio van BRT 2 in Kortrijk (bij het
station) zes vooraanstaande Vlaamse
politici samen te brengen om deel te
nmen aan een debatavond ront het
thema ,,De Ijzerbedevaart na 60 jaar
nog aktueel'^"
De deelnemers zijn Andre Denys
(PVV), Ludo Dienckx (Agaiev), Karel
Dillen (Vlaams Blok), Georges Mommerency (SP), Paul Van Grembergen
(VU) en Ene Van Rompuy (CVP) De
moderator is Tony Vandenbosch, direkteur BRT-West-Vlaanderen
De aanwezigen worden verwelkomd door Jean Pierre Dewijngaert,
voorzitter algemene raad Vlaamse
Volksbeweging en lid van het IJzerbedevaartkomitee Koen Baert, sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee,
houdt een korte slottoespraak De
aanwezigen krijgen de gelegenheid
om vragen te stellen (schriftelijk of
mondeling)
De toegangsprijs bedraagt 50 fr
Verdere inlichtingen bij J P Dewijngaert, 't Rode Paard 50, 8540 Bellegem (056/21 16 12)

ZO^K€RC;]€
D Metselaar met langjarige ervaring
zogekt dringend werk. Voor inlichtingen zich wenden: O. Van Ooteghem
— Senator, A. Lonquestraat 31, Gentbrugge (091/30 72.87).
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14 AVELGEM: ,,Zure regen " Diareeks door Jan Seryn m het ,,Jaar van
het Milieu" Jeugdhuis Krak, Kasteelstraat 10 Inkom 50 fr Org Vlaamse
Volksbeweging Avelgem
15 ROESELARE: Voordracht door
Chns Vandenbroeke over zijn jongste
boek ,,Vnjen en trouwen, van de Middeleeuwen tot heden", in dienstencentrum 't Leeuwke, St Michielsstraat 23 om 20u Org VU-Roeselare
15 VLISSEGEM-DE HAAN: Gespreksavond ,,Tsjernobyl, 1 jaar later" In de Raadskelder (vlakbij de
kerk) om 20u Sprekers zijn Mich Van
Opstal en Karel Ameye. Org. Knng
Vlaanderen Morgen De Haan.
16 OOSTENDE: Willem Vermandere in de feestzaal van het VTI, Duivenhokstraat, om 20u Inkom 200 fr in
w k Houders van 3-plus-pas en -18j
150 fr Aan de kassa 250 fr Kaarten
in
het
Oostends
Trefcentrum
(50 84 80/50 52.77). Org. Wij aan
Zee, I s m. VOVO, FVV, W V G en
VTB-VAB
20 KOEKELARE: Kantonnale vergadering om 20u in Zaal ,,Amfora"
20 DIKSMUIDE: Dienstbetoon J
Desseyn om 19u in Vlaams Huis
22 WEVELGEM:
IJzerbedevaartavond met videofilm ,,Aan de kleine
nvier". Philippe Haeyaert belicht de
figuur van Lode de Boninge Toespraak door Koen Baert In het Ontmoetingscentrum Biblioteek, Van Ackereslraat 10. Inkom gratis Org.:
Vlaamse Volksbeweging Wevelgem.
23 ALVERINGEM: Verschaeve-herdenking Om 15u30 bloemenhulde;
16u H Mis en om 17u. akademische
zitting n.a v. de overhandiging van 7
schilderijen met als tema ,,De Zee"
van R Bourguignong met teksten van
C Verschaeven
27 VEURNE: Dienstbetoon J Desseyn en kantonnale vergadering in
lokaal ,,De Beurs", Veurne-Nleuwpoort vanaf 19u

Werkaanbieding
Het Vlaams Ziekenfonds „Het Brugse Vrije" werft aan:
1. Gezins- en Bejaardenhelpsters (IDF = l jaar stempelgerechtigd),
getuigschrift gez - en bejaardenhelpster of sanitair helpster
2. Poetsvrouwen (DAC = 2 jaar stempelgerechtigd), getuigschrift
lager onderwijs of lager middelbaar-beroeps
Inlichtingen. 050/32 24 33

Brabantse VU-mandatarlssen te Dies!

Bert Van ilen Broecic te Galmaarden
Nog tot en met 24 mei a.s. heeft
in het Baljuwhuis te Galmaarden
een tentoonstelling
plaats van
houtskulpturen,
tekeningen
en
schilderen van de
volksverbonden kunstenaar Bert Van den
Broeck.

De werken zijn te bezichtigen
elke weekdag van 10 tot 17 u.
tijdens het weekeinde van 14 tot
18 uur.
Atelier
Kalkstraat

van de
kunstenaar:
125 te 1890 Opwijk

Donderdag 14 a.s. te Kessei-Lo

vu-Leuven opent arr. selcretariaat
Op donderdag 14 mei 1987 vanaf
20u wordt een open-deur-dag georganiseerd in het nieuwe sekretanaat,
Martelarenlaan 139 te Kessel-Lo (achter het station Leuven — op 200 m
van de voetgangersbrug)
De computer van het arr. sekretanaat wordt dan officieel m werking
gesteld Bovendien wordt de permanente tentoonstelling van grafisch
werk en beeldhouwwerk geopend van

de Vlaamse Vereniging van Leuvense
Beeldende Kunstenaars.
Alle VU-kaderleden worden tussen
20 en 22u. van harte uitgenodigd om
kennis te maken met onze nieuwe
huisvesting, onze big brother-computer en printer en onze eminente kunstverzameling. BIJ een fnsse pint kan de
doorstroming naar en de koórdinatie
van de VU-afdelingen kritisch doorgelicht worden.

Zaterdag 25 april 1986 brachten de Brabantse VU-parlementairen en provincieraadsleden een bezoek aan de werken
van tiet Provinciaal Domein „De Halve Maan" Na een korte wandeling door Diest en een bezoek aan het enig moote
Stedelijke Museum werd het gezelschap ontvangen door schepen Reynders (2de links) op het Stadhuis
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Zoals heel atletiekminnend Vlaanderen reeds weet, wordt op 11 juli
a.s. de eerste Gulden-Sporen-Marathon
tussen Kortrijk en Brugge
gelopen. Organisatoren zijn de vzw's Olympic Brugge en Trefpunt en
de algemeen koördinator van deze sportieve en Vlaamse topper is
onze redakteur Pol Van Den Driessche.
Gezien de grote bijval die de daartoe ontworpen publicitaire
affiche
kent, besloten de organisatoren een poster aan te maken op zwaar
papier. Het betreft een knappe verwerking van een tafereel uit de
Gouden Boomstoet (waarop de strijders van 1302 worden herdacht) ter
hoogte van de Brugse Markt met twee atleten (waarop
ingewijden
natuurlijk marathonloper
Peter Dhaenens zullen herkennen).
Deze
poster wordt slechts gedrukt op 350 eksemplaren, waardoor ook de
verzamelwaarde sterk toeneemt.
Lezers die zo'n prachtige poster wensen, kunnen terecht bij André
De Rycke, St.-Katarinastraat
16, 8320 Brugge 4 (tel.: 050/35.06.14).
Indien men ter plaatse de poster komt ophalen, betaalt men 100 fr.;
indien deze dient opgestuurd te worden, betaalt men 140 fr.

D Gewezen internationaal, 10 jaar
lang ereklasse voetbalspeler, 36 jaar
oud, zoekt werk als trainer of spelertrainer
Belangstellenden kunnen
kontakt nemen met: Herman Van Den
Abbeele, Losweg 11, DendermondeSchoonaarde (052/42.35 49).
n 24]. tweetalige bediende met 1j.
stage en 5j. als tewerkgestelde werkloze m 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.

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.

02/582.13.12
02/582.04.10

DEVRIESE
woonverlichting

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 worden zonder de d a g d a g ^ ^ e beslommernisseir temidden^wan groen en
kort b ^ ^l^-^SiSfSfcA in het rustoord
RoosiQ§^^aar sp^pale kamers zijn

Ouder dan 60 en het üfi^ om alles
alleen te moeten doen^^^Kftm dan bi]
ons won,fr!b,™^wij b i e d t e e n Vlaamse
familiejsifeer —ww-atéfti om rustig en
zelfstóndig te leven^?

l r M | lustèpitl rtbpsbeek, Leuvens e s t e % i e g | 2 l V É>.ut«ii^m, 01673.31.^5»

se|<ee**^^^15\am;-Biötitersem,

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

I n % rtistolSrtfi Roombeek, Leuven-

baron ruzettelaan 78

8320 brugge 4
^sun brugge - Oostkamp^

^!^ 050/35 74 04

>^

Bierbeek
zegt „neen"
aan
de TGV
Als voorbereiding van de Anti-TGVbetogmg in Aarschot op zondag 17
mei 1987, heeft het gemeentebestuur
van Bierbeek de volgende akties ondernomen:

ZO€K€Ri;]€
D 20j. ongehuwd meis)e met diploma van kinderverzorgster, zoekt een
volti)dse betrekking als kinderverzorgster of verkoopster. Wil ook werken in
het onderhoud of kinderen ten huize
verzorgen. Liefst op de as BrusselNinove of bij een Vlaamse familie in
het Brusselse Voor ml. zich wenden
tot senator-burgemeester dr. J. Valkeniers, tel 02/569.16.04
U 21). 3-talige A6 Al boekhouderinformaticus 1986, Antwerpen, zoekt
een betrekking in het Brusselse of de
arrondissementen Halle-Vilvoorde en
Aalst. Voor ml. senator-burgemeester
dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

Roept bevolking
tot betogen op

Leningen
voor nieuwbouw, aankoop woning en
verbouwingen
Intrest 7,75 % zonder vijfjaarlijkse herziening
Persoonlijke leningen en financieringen voor elk doel
Neem vrijblijven kontakt of schrijf aan
Antoine Van Baelen
Broeselnderdljk 28
3580 Neerpelt
011/64.50.22

„Rustoord Roosbeek
breidt uit".

Voor de derde maal werd een AntiTGV-motie door de gemeenteraad
goedgekeurd. Na een eerste motie op
4 oktober 1983, een tweede op 3 juni
1986, werd in de zitting van 5 mei
1987, de motie van het Anti-TGV-front
in Vlaanderen, die de basisplatformtekst bevat, goedgekeurd.
Tot 17 mei wordt een groot zwart
spandoek aan de gevel van het gemeentehuis te Bierbeek opgehangen
met de tekst: ,,Bierbeek zegt ,,neen"
aan de TGV"
Naas het zgn. ,,groen-tracé", dat
de bestaande spoorlijn Brussel-Leuven en de autoweg A2 zou volgen,
blijft de optie naast de E 40 behouden
Hierdoor zou Bierbeek, de groene
long van het Leuvense, zware schade
ondervinden. Naast het verloren gaan
van hektaren goeie landbouwgrond
en het verdwijnen van ekologisch
waardevolle biotopen en landschappen, bidijft de geluidshinder een terechte vrees voor de omwonenden.
Daarom roept het gemeentebestuur
de bevolking op massaal deel te nemen aan de betoging te Aarschot

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

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

Op 1 september e k openen we
een modern nieuw rustoord in het
centrum van Mechelen.
Info Dierick Jan 016/73 31.30
Voorkeur slachtoffers der repressie

Tei.: 014/21.12.07

GELD

qZTN STUDIO
J-U
DANN

DE PRIJSBREKER

O n m i d d e l l i j k te b e k o m e n bij

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

van het goede meubel

FRANS VAN MOORTER
V i j f h u i z e n 6 , Erpe
Tel. 053-78.10.09 en053-21.27.57

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

Tel. 426.19.39

KEUKENS - 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

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128

14 MEI 1987

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36

KLEDING LENDERS
SInt-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

1810 Wemmei
Tel. 02-460.68.93
Import - Export

PVBA

Dames-, heren- en kinderkleding

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen

Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

Tel. 054-41.25.89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

FERAUTO
Auto-onderdelen

Hoogstraat 20, Lede
Tel. 053-21.36.36

Ferenczi Jozef
IHerentalsebaan 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 OKEGEH/I - 9471
Leopoldsiraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

H^
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A. Verbruggenkring St.-Gillis neemt het voortouw

OOST-VL.

Zuiver water
ook in iiet Kreicengebied

REGIO

Zowat overal in Vlaanderen zijn er
akties aan de gang voor zuiver water
Onze lezers merken dat bij de regionale bladzijden van ons weekblad
De aktieve A Verbruggenkring van
St -Gillis-Waas nep belangstellenden
sanfien, voor een avond over de vervuiling van het Krekengebied en over
het in de praktijk brengen van zuiver
water te Kruibeke
Op deze miheu-avond kondigde
Wielewaal-voorzitter Jan D'Hollander
harde akties aan tegen de plannen
van het Ruilverkavelingskomitee om
het waterpeil in het Krekengebied te
Meerdonk nog verder te laten zakken
HIJ kreeg daarbij de steun van de
Kruibeekse burgemeester Antoine
Denert, die vond dat een dergelijk
natuurgebied onder geen beding verloren mag gaan

MEI
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Milieuverenigingen plannen harde acties

Meerdonks krekengebied
moet blijven bestaan
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Eerder op de avond had Jan D'Hollander ook gesproken over de waterkwaliteit in de gemeente Sint-Gillis
,,Biina alle oppervlaktewaters te SintGillis zijn verontreinigd De grote
boosdoeners zijn het huishoudelijk afvalwater, de meststoffen, de pesticiden en de okkasionele vervuilingen"
HIJ nep de overheid en de burger op
om iets seneus te gaan doen in dit
verband Het voorstel om een klem
waterzuiveringsstation te gaan bouwen m De Klinge (Spaans Kwartier) en
Meerdonk juichte hij toe
De regionale pers speelde intens in
op de milieu-avond wat nogmaals bewijst dat de publieke opinie nauw
betrokken is bij de leefmilieuproblemen uit de onmiddellijke omgeving
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6 AALST: Boottocht op de Dender
Vertrek om 8u stipt aan de SintAnnabrug Opstap mogelijk Sas Denderleeuw (9u 20) SasPollare(10u 20)
en Sas Idegem (12u ) Volwassenen
200 fr kinderen -12 j 100 fr Terug
Aalst om 18u Inschrijven bij M Tack,
Pontstraat 27, Aalst Org VU-arr
Aalst

Met het VU-arrondissement Aalst

Boottociit op de Dender
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Aan de aktie „Zuiver water" werkt het arrondissement Aalst
aktief mee. Na de open arr.-raad van 19 december '86 in de
Koornbloem te Aalst en twee interpellaties over de Denderproblematiek in de Vlaamse Raad vraag het arr. bestuur thans de
medewerking voor de ludieke boottocht op de Dender. Deze gaat
door op zaterdag 6 juni 1987.

De /cranf ,,Hef Volk" besteedde ruime aandacht aan tiet water-initiatief
Op een vrolijke manier wensen wij
van St -Gillis-Waas
onze bevolking bewust te maken van

VUJO-Kapellen en Gentbrugge

'n Weelc-eindje FransVlaanderen

r De vereniging van histonsche steden van België bedacht met haar
nationale architektuurprijzen 1986
ook Aalst Waardevolle winkepuien m
historische steden was het tema dat
diende beoordeeld en het pand nr 69
aan het Keizerlijk Plein van de heer
Jaak De Rijcke werd weerhouden
voor de derde prijs De prijsuitreiking
gebeurde op het stadhuis

JUNI
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Slag bij de Peene (11 april 1677), die
resulteerde m de annexatie van
Vlaamse grond bij Frankrijk
Na de wandeling was het uitblazen
in het pittoreske Kassei Vervolgens
installeerden ze zich in jeugdherberg
,De Sceure" (Oostvleteren)
De avondaktiviteiten (lees nacht)
bestonden uit een optreden van de
volksgroep ,,Ptoazie", een denderende fuif en
Op zaterdag 25 april vertrokken de Volksuniejongeren van
De volgende ochtend om 9 uur
Kapellen en Stabroek, vergezeld van een heerlijk zomerzonnetje,
verscheen iedereen, mm of meer,
richting Frans-Vlaanderen.
wakker aan het ontbijt Tijdens de
Onderweg hielden ze even halt voor onze Antwerpse VUJOvoormiddag was ieder vrij Na het
vrienden en vervoegden een tiental leden van VUJO-Gentbruggemiddagmaal reden ze nchting SintLedeberg het reisgezelschap.
Winoksbergen om daar de wallen, het
belfort en de abdij te bezichtigen
Gauw bleken ze wat voor op het ophalen op het 85-meter hoge belfort,
Verder bezochten ze nog Hondschoreisschema, zodat een bezoek aan de de kunstminnaars kwamen in het mute
leperse markt graag meegenomen seum van Belle aan hun trekken
Alle vermoeide VUJO-ers waren er
werd Even later zakten ze onder de
na afloop van het week-einde unaschreve" en bereikten Belle Daar
Rond 12u45 vertrokken ze naar
niem over eens het was een fantaswerden ze verwelkomd door de burge- Godewaersvelde om in ,,Het Blaumeester, de schepen en (last but not wershof" het lunchpakket te nuttigen, tisch slot aan de veel-te-korte paasvaleast) Franck Allacker, de man die de gevolgd door een stevige wandeling kantie 1
Greet Engelbeen
groep vanaf dan zou rondleiden
in Zuytpeene De wandeling werd geJurgen Constandt
Fotoliefhebbers konden hun hartje organiseerd als herdenking aan de

Nieuwtjes
uit Aalst

15 SINT-AMANDSBERG:,,Water is
waardevol"
Gespreksavond met
Greenpeace, Andre Geens en A Ver
paele In het kultureel centrum De
Vlier (in het begijnhof) om 20u Org
VUJO-St Amandsberg
16 HAMME Busreis naar Frans
Vlaanderen met Walter Luyten als
gids Richtprijs 350 fr (vermindenng
voor kinderen) Inl bij het bestuur van
VU-Hamme
16 GENTBRUGGE: Scheldewandeling van ongeveer 7 km Bijeenkomst
om 14u aan het standbeeld van Tineke van Heule, Em Verhaerenlaan
Org
VU-Gentbrugge-Ledeberg
I s m St Amandsberg en Destelber
gen-Heusden
16 SINAAI: Kabaretavond ,,Van
vroeger door nu" in zaal ,,De Kroon"
Sinaaidorp 17 Inkom 120 fr, vvk 100
fr Aanvang 20 uur Org AVK-Sinaai
17 DESTELBERGEN: Milieuwandeling in het raam van de aktie ,,Water is
waardevol" onder leiding van schepen voor Leefmilieu Roland Kerckaert Verzamelen om 14u30 aan
Andres, Nijverheidsstraat Org VUDestelbergen-Heusden
22 STEKENE-KEMZEKE: Jef Eibers m het Parochiecentrum, Molen-

straat te Kemzeke om 20 uur Inkom
200 f r , vvk 150 fr Org VU-GrootStekene 1 s m A Verbruggenknng
24 GENT-ST.PIETERS: 5de Varkensfestijn in lentestijl vanaf 12u30
Akkerlos 3 te Vurste Kaarten aan 450
fr te verkrijgen bij bestuursleden of tel
091/84 2161 Org VU-Gent-St Pieters
28 HAMME Deelname Voetbaltornooi Volksunie St Niklaas Org VUHamme
29 SINT-LIEVENS-ESSEKaas-,
wijn-, bier- en maatjesavond in SintLievenskring Sint-Lievensplein Gastspreker Toon Van Overstraeten
Vanaf 20u Kaasschotel 250 fr
maatjes 200 fr Inschrijven bij bestuursleden van VU-Steenhuize-Wijnhuize Sint-Lievens-Esse en Sint-Antehnks

groene straten, waarbij iedereen tot
31 mei kan deelnemen in eeh bebloemingswedstrijd

10 Jaar WVG
te Wondelgem

n. Op zondag 10 mei wordt voor de
derde maal ,10 000 jaar sport" georganiseerd in het Osbroekstadion, vanaf 15 30 uur De formule bestaat erin
dat elke Aalsterse deelgemeente een
ploeg van 37 deelnemers opstelt tussen 9 en 45 jaar zodat alle deelnemers samen 10 000 jaar oud zijn Er
wordt 13 2 kilometer gelopen afwisselend door een jongen een een meisje en over afstanden tussen 100 meter
voor de jongsten en 400 meter voor de
oudsten

Op zaterdag 23 mei a s viert
VVVG-Wondelgem zijn tienjarig bestaan
Om deze gebeurtenis de nodige
luister bij te zetten heeft deze vereniging voor de derde leeftijd volgende
aktiviteiten gepland
10u 30 mis in de St -Godelievekerk
(St -Godelievestraat)
opgeluisterd
door het jongerenkoor ,Vrij en Blij"

11u30 receptie in zaal ,,De Nachtegaal" Westergemstraat 96 waarop
n Op vrijdag 8 mei wordt op een
De Marnixring Iwein van Aalst or- leden genodigden en sympathisan
groene Grote Markt in Aalst een miganiseert
op dinsdag 26 mei om 13 30 ten zijn uitgenodigd
lieudag georganiseerd vanaf 16 uur
uur
in
de
nieuwe Keizershallen een
Een 15-tal scholen en verenigingen
13u feestmaal (mits inschrijving
tweede scholenzangfeest Zeventien vooraf bij mevr de Bock, tel
verzorgen een tentoonstelling er is
scholen
uit
alle
netten
nemen
er
met
een bloemenmarkt met gratis ter be26 18 96 450 fr per persoon)
1000 leerlingen aan deel Een twintigschikking stellen van teelaarde en
14u30 namiddagprogramma met
doorlopend is er animatie, met mu- tal liederen uit de njke Vlaamse liederenschat zal samen worden gezon- optreden van het Emiel Hullebroeckziek poppenteater en het bakken van
gen
koor en Francis Guntler, bariton
ovenkoeken Er is ook nog de aktie

het ernstig probleem van de vervuiling
van onze waterlopen en de verloedering van ons leefmilieu Tevens zal
deze aktie een signaal betekenen
voor de politieke verantwoordelijken
in ons land

Jazzband
De honderd eerst ingeschreven varen mee met vlaggen en spandoeken
de rest blijft aan wal Ook de pers is
welkom Vergeet de piknik met Drank
IS aan boord Voor de luimige sfeer
zorgen wij allemaal op de tonen van
een jazzband
Het uurroster zit er als volgt uit
Om 8 uur stipt vertrek aan de SintAnnabrug te Aalst (standbeeld Pieter
Daens)
9 20 uur opstapmogelijkheid aan
het sas van Denderleeuw
10 20 uur opstapmogelijkheid aan
het sas van Pollare
12 00 uur opstapmogelijkheid aan
het sas te Idegem
13 00 uur aankomst in Geraardsbergen waar we een korte meeting
houden
13 30 uur vertrek terugtocht Aalst
14 30 uur sas Idegem
18 00 uur Terug aan Sint-Annabrug Aalst

kiezen De reis kost 200 fr voor volwassenen en 100 fr voor kinderen
beneden de 12 jaar Inschrijven kan
bij mevrouw Tack Pontstraat 27,
9300 Aalst en stort op rekeningnummer 432-5159001-05 van het Financieel Komitee Broekstraat 16 te 9473
Welle

Manta: een
faillisement
dat hoop
nalaat?

Het faillisement van Manta is een
zware slag voor de werknemers en
voor gans de streek, maar het werd
verwacht
De huisbankier die jarenlang probleemloos geld verdiend heeft aan
Manta, liet het afweten, omdat er
geen vertrouwen meer was m het
management en dat begrijpen ook
buitenstaanders Manta vertoonde immers de kwalen van een tanend familiebedrijf Na een zekere tijd ontbreekt
het talent om het bedrijf goed te leiden
en wordt de last die het moet meeslepen te zwaar
Dat de werknemers daar de kloe
Aangezien dze tijdsregeling zeer
s»reng moet gevolgd worden is het van kunnen worden stemt echter bitter
van belang dat we om 7u 45 verzamelen om dan te 8u het Dendergat te
Daarom moet nu alles op alles gezet worden om de toekomst voor te
bereiden De kwaliteit van het produkt
en van de werknemers die blijk hebben gegeven van wijsheid en verantwoordelijkheidszin, vormen enorme
pluspunten, die door de curatoren en
Alle milieubewuste belangstellen
den worden verwacht op een natuur- de overheid moeten uitgespeeld worwandeling van ongeveer 7 km in de den
Nu moet alles op alles gezet worden
Scheldemeander ingencht door VUGentbrugge-Ledeberg, I s m afdelin- om de beste overnemer te vinden
gen St -Amandsberg en Destelber- zodat deze nieuwe scheur in het industrieel weefsel van onze streek zo
gen-Heusden
Bijeenkomst op zaterdag 16 mei snel mogelijk wordt gedicht De 500
e k om 14 uur aan het standbeeld van miljoen die nodig is om Manta weer tot
Tineke van Heule Em Verhaeren- bloei te brengen moet gegarandeerd
op tafel komen als een ernstige overlaan
Gemeenteraadslid A Verpaele zal nemer zich aandient
Geen getalm nu en aan het werk om
deskundige uitleg verschaffen over de
Rietgracht en de andere open water- Manta te redden
Nelly Maes, kamertid
lopen die uitmonden in de Schelde

Water is belangrijk

Scheldewandeling
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Rattenvanger haalt slag thuis
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Harde VU-oppositie boekt
resultaten in Kontich

MEI

In de Kontichse Molenstraat bepaalde reeds jarenlang het verlaten, bouwvallig en verloederd delegwarenfabriekje Hens het beeld
van onze dorpskern. De toestand liep dermate uit de hand dat
allerleid ongedierte zich in het k r j t kwam vestigen en dat nadarafsluitingen de voetgangers voor ipogelijk nstortingsgevaar moesten behoeden.
Door een krachtige VU-oppositiepo- het drukke verkeer in de Molenstraat
litiek IS de kogel nu eindelijk door de enigszins te ontlasten Onmiddellijk
kerk Binnen afzienbare tijd zal de ontvouwde de Volksunie op de betrokvoormalige fabriek met de grond gelijk ken vergaderingen hieromtrent reeds
gemaakt worden En dat is niet in fiet enkele plannen
minst de verdienste van de Volksunie
Erwin Brentjens
die jarenlang op de vergaderingen
van de gemeenteraad en van de Sociaal dienstbetoon
stuurgroep voor de dorpskernherSociaal dienstbetoon op 10, 17 en
vi^aardering (vooral door toedoen van
24 mei door VU-gemeenteraadslid
VU-raadslid Jaeken) aandrong op een
Mon Van den Hauwe in d' Ekster,
spoedige sloping en herwaardering
Ooststatiestraat 1 te 2550 Kontich van
van het betrokken perceel De VU
11 tot 12 u Leden en vrienden met
voerde zelfs een ludieke aktie, herinmoeilijkheden om de belastingsbriener u de VU-rattenvanger van Konven in te vullen, gelieve de nodige
tich, om deze eis kracht bij te zetten
dokumenten mede te brengen

Plannen

TGV-betoglng Aarschot

Bij VU-Wommelgem

In elk geval komt er nu ruimte vnj
voor het aanleggen van een sociale
woonzone in het binnengebied met
een kommerciele as langsheen de
f\/lolenstraat Hierdoor wordt een aloude eis uit het gemeentelijk VU-programma verwezenlijkt Tegelijkertijd
ontstaan er tevens mogelijkheden om

Het arrondissement Antwerpen vertrekt om 12 30 u met persoonlijk vervoer aan Berchem-Kerk Ook mensen
die over geen vervoer beschikken,
kunnen hier aansluiten We rijden in
autokaravaan naar Aarschot Wel verwittigen op tel 03/457 72 40 van Erwin Brentjens

Kultureie Kring
Jan Puimège wint VU-kwis

Zondag 24 mei a.s.

37ste Abbeviilebedevaart
Op zondag 24 mei 1987 gaat de
37ste jaarlijkse bedevaart naar Abbeville om de moord op Joris van Severen op 20 mei 1940 te herdenken
De deelnemers, met bus of met
eigen wagen, komen om 11u 30 samen beneden aan de ingang van het
kerkhof Ze volgen dan, in stilte, de
ene grote krans rode rozen
Aan het monument heeft een korte
ceremonie plaats, zoals steeds zonder uniformen, vlaggen of redevoeringen Nadien rijden de deelnemers
naar Wakken, geboortedorp van Joris
van Severen, voor de plechtige herdenkingsmis, om 17u 30 met offergang en uitreiking van een gedachtenisprentje met de namen van de laatst
overleden oud-leden
Nadien is er gelegenheid tot verdere kontaktname in het Kultureel centrum te Wakken
Deelname m de onkosten voor het
onderhoud van het graf en voor de
krans op P C 000-0476853-01 van A
Paesmans, Antwerpen, penningmeester

Voor verdere inlichtingen Nationaal Studie- en Dokumentatiedienst
Joris van Severen, Guido Gezellestraat 18/1 te 2630 Aartselaar (03/
887 47 90)

Arr. bal
te Turnhout
Op woensdag 28 mei e k organiseert de Volksunie van het arrondissement Turnhout haar traditioneel ,,Meienachtbal" De 23ste uitgave van dit
bal gaat door m de Feestzaal van de
Geelse parochie Elsum Het bal vangt
aan om 20u en de inkomprijs bedraagt 100 fr Als eregast werd algemeen partijvoorzitter Jaak Gabnels
uitgenodigd Voor de muzikale omlijsting tekent het befaamde orkest ,,The
new image" Alle VU-leden en -sympatisanten van het arrondissement
Turnhout (maar ook daarbuiten) worden dus op woensdag 27 mei verwacht m de Parochiezaal van Elsum i

De 13de kwis voor Wommelgemse Verenigingen — ingericht
door de Volksunie Wommelgem — werd nipt gewonnen door de
Kultureie Kring Jan Puimège. Gezien het geringe verschil tussen
de nummers één en twee na de eerste kwis-avond, werd algemeen
een duel verwacht tussen de ploegen van de Koninklijke Harmonie
De Eendracht I en de Heemkundige Kring (deze laatsten tevens
winnaars van vorig jaar).
Het spreekwoord van die derde
hond deed echter ook hier zijn rechten
gelden Het na die eerste avond derde
gerangschikte Kultureie Kring sleepte
na een spannende zij aan zij met twee
puntjes verschil de overwinning m de
wacht, overwinning waaraan een
mooie geldprijs alsook de wisselbeker
van VU-gemeenteraads- en provincieraadslid Bart Vandermoere verbonden was
Voor de organizatoren is de uitslag
des verheugend te noemen, omdat
twee ,,nieuwe gezichten" vooraan in
de einduitslag te vinden waren
Dat de tweede avond inzake opkomst iets te lijden had vanwege het
stralende lenteweer, kon het werkelijk
sportieve verloop van de kwis en de
zeer vlotte presentatie met hinderen
Het duo Gilbert Sledsens - Willy
Thys als kwis-masters (met de goede
ruggesteun van de juryleden Bob Loete Arr Voorzitter Antwerpen, Jef Demi, VU-gemeenteraadslid te Borsbeek
en Wim Verdonck, distriktsraadslid
Borgerhout) hebben bewezen waardige opvolgers te zijn van Rik Vande
Weghe en Jef Van Haesbroeck, beide
gemeenteraadsleden te Wommelgem
Wat ook zeker het vermelden waar
is, IS de zeer vlotte bediening zowel
voor als achter den toog, met ook hier
enkele nieuwe gezichten

Bedankt nog eens allemaal en afspraak op onze 14de Kwis in 1988'
Eindklassement
1 Kultureie Kring Jan Puimege
242 p
2 K H De Eendracht I
240 p
3 Heemkundige Knng ,,De Kaeck"
219 p
4 Wommelgemse Turners
194 p
5 K H De Verbroedenng
193 p
6 Vrienden Dooraard II
180 p
7 't Candonckske II
173 p
8 't Candonckse I
135 p
9 Vrienden Doornaard I
134 p
K H De Eendracht II
134 p

14 KAPELLEN: ,,Brussel Binnenstebuiten", busuitstap 350 fr p p
Vertrek Kapellen centrum 8u 15
Voormiddag stadsrondleiding met
gids Namiddag bezoek parlement,
bijwonen v e zitting v d Kamer van
Volskvertegenwoordigers en de Senaat Inl 655 33 60 Org FVV-Kapellen
16 EDEGEM: ,,Kom, zing met mij"
met Gust Teugels, in de Sporthal ,,De
Willecom", Terelststraat 2 Aanvang
20u Inkom 150 fr Org VNSE
19 BERCHEM
Voordracht met
dia's over Jeroen Bosch en zijn tijd,
door mevr t^ Lambrechts-Gey,-|n het
Kultureel Centrum, Dnekoningenstraat Leden gratis, met-leden 50 fr.
inkom Org FVV-Berchem
20 EDEGEM:
Informatie-avond
,.Veiligheid in en om de woning" in
lokaal Drie Eiken om 20u 15 Org.:
FVV-Edegem
23 ANTWERPEN:
Toeristische
wandeling in de Voerstreek Samenkomst om 7u 30 distriktshuis Unoplein
Deurne Info en inschrijving K Elzen
(324 44 73 na 18u ) Org VU-arr Antwerpen
23 WONDELGEM: VVVG-Wondelgem viert 10-jarig bestaan Om 10u 30
H mis in de St -Godelievekerk, om
11u 30 receptie in zaal ,,De Nachtegaal", om 13u feestmaal (mits vooraf
inschrijving bij mevr
De Bock
26 18 96, 450 fr p p ) , om 14u 30
namiddagprogramma
23 KAPELLEN: ,,Een avond met
Willy Kuijpers" gevolgd door barbecue in zaal Muysbroek (binnenweg)
Aanvang 18u Org VU-Kapellen
27 GEEL: 23ste Meienachtbal in de
Parochiefeestzaal van Elsum Aanvang 20u Inkom 100 fr Orkest.
,,The New Image" Eregast Jaak Gabnels Org VU-arr Turnhout
28 WOMMELGEM: Daguitstap met
autobus naar het prachtige Voer-eiland m m V Toer Fed Limburg en
o I V Guido Sweron Prijs volw 275
fr, kinderen tot 16j 150fr Middag-en
avondmaal ter plaatse naar keuze Inl
•f
inschr
W
Herbosch, tel
353 68 94
28 WOMMELGEM:
Muziekavond
met Cecile Van Dijck en de Vaganten
in Den Klauwaert Inkom 200 fr Plaatsen beperkt, inschrijven 353 64 28

Katalonië:
vlug zijn!

^ in het rpnf x
VUL EEN VAKJE IN
ENWINWHWINI
14 MEI 1987

In verband met de Europese Volkshogeschoolreizen 1987 blijven er nog
een 8-tal plaatsen beschikbaar voor
de reis naar Katalome
— Verblijf in Ampuries en Monells
— Vertrek 17 juli — terugkeer 30 juli
— Prijs 12 000 fr alles inbegrepen—
reis, verblijf, uitstappen enz
Inschrijven kan nog gebeuren tot 29
mei 1987 door storting van een voorschot van 2 000 fr op rekening nummer 979-3497966-70 van W Kuijpers
te Herent
Voor meer inlichtingen kan u steeds
terecht op tel 016/22 96 42 (bureeluren), 016/44 95 88 (na 18 u )

-
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TAK hield eigen Eurosong
Op woensdag 6 mei voerden een
twintigtal TAK-militanten, vergezeld
van vier muzikanten aktie tegen het
prestige projekt van het Eurosongfestival
Op de Brusselse Grote Markt onvouwden ZIJ een spandoek met de
slogan ,,Vlaanderen leeft ook nog",
terwijl de Eurosong-kandidaten door
burgemeester Brouhon ontvangen
werden Terzelfdertijd zongen zij een
eigen TAK-Eurosonglied en werd een
pamflet verspreid
Tak reageerde tegen de kostprijs
van dit prestige-projekt maar beklemtoonde vooral dat ook de Vlamingen
deze organisatie mee financiert

RTBf snoept mee van Vlaams kijken luistergeld, laat BRT gratis meewerken en ontvangt sponsonng van
openbare instellingen als de Generale
Bank, Sabena, de Nationale Loterij,
die zelf met Vlaams geld, worden
overeind gehouden
Terzelfdertijd
slooft de RTBf zich uit om België en
vooral Brussel als overwegend trans
voor te stellen
Na enige tijd werden pamfletten en
spandoeken door de Brusselse politie
m beslag genomen Kwestie van de
gasten met de idee te geven dat met
heel België de Eurosongkermis met
enthousiasme begroet
Carla Brion

Wï\
280 f r , jongeren 250 f r , kinderen tot
12 jaar 180 fr

Nieuws uit
RijlcevorseliVlerl(splas
De laatste dagen om uw belastingsformulieren te laten invullen
Zaterdag 16 mei van 9 tot 12 u u r e n
van 14 tot 16 uur
Dinsdag 19 mei van 20 uur tot 22
uur

Meienachtbal
Met de bus naar het Arrondissementeel Meienachtbaal op woensdag
27 mei te Geel Inkom 100 fr Opstapplaatsen Hoogstraten kerk 20 uur,
Rijkevorsel-Kredietbank 20u 15, St
Jozef Condor 20u 30, Merksplas Gemeentehuis 20u 45 en Turnhout Kursaal 21 uur
'

Prijs voor de bus 100 fr Inschrijven
bij Jaak Baelemans 03/311 58.71,
Georges Dockx 014/63 47.03 en Paul
Kempenaars 03/312 29.90 Inschrijven ten laatse op zondag 24 mei

Naar Diksmuide
Zoals de vorige jaren roepen wij
weer op om met velen deel te nemen
aan de komende IJzerbedevaart op
zondag 28 juni a s Opstapplaatsen
en vertrekuren van de bus Rijkevorsel Kredietbank 6u 3 0 , St Jozef-Rijkevorsel Conder 6u 3 5 ; Beerse Kerkplein 6u 45
Prijzen voor de bus

volwassenen

•f-

Wat willen wij eigenlijk?

ALLE ROUWKLEDING
voor dames en heren

De Grote Belgisctie Modezaal<

SUCCES KLEDING MEYERS
Boomsesteenweg 35 Aartselaar
Oudf Aulos'fdfie Antwefpcn-Boom-Brtissel

LIMBURG
MEI
16 A S ; Tweede deel Dosfelkursus
,,Thuis in de V U " , Hotel Overeinde te
As Van 10u t o t 1 7 u 3 0 Inschrijving
400 fr bij L Appeltans, Herk-de-Stad
Org arr Hasselt

&*^^

VM-gespreksavond

Na de bedevaart bezoek aan Hill
62, thuis rond 21 u
Inschrijven bij Georges Dockx 014/
63 47 03, Paul Kempenaars 03/
312 29 90, Jaak Baelemans, 03/
311 58 71 voor 14 juni 1987

De meest uitgebreide kollekties
zwart en grijs
voor dames en heren.
Alle denkbare maten !
Alte retouches worden direl(t gedaan
terwijl U rustig van een koffie geniet
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mem&n m0t gefijke beDe Werkgamemmhap Vlaanderert Morgendi0
tracMr>g0n sch0iihn."
^,.,., orgmiseert wtgenda week woensdag een Men Kan tich inderdaad afgespreksavond rond h&t tema „Pimaikme, üktmvragen
of oi 4& beperkte Vlaamse autonosnie 4m w^ zo volwerkeffikheid voor de toekomst van Vlaanderen?*'
AT v^ïften wi| êlgerslllk,
vr«fi^ cteze intsllelstuete denkgroep sch
af? Héö4 Vfastftcteren heeft ïrtv
mör& cfe ttiond vol ov&r z\<iH
pitiralistiseh opsteljert, tot er
b^paaldt <jl^us$i$s op ée
dagorde «taan. 8v, over &m
,,V" of mn ,#* blJ fööto 0{\
teievtóe, ov^r em minümmi
B.m de Uüer waarbij de vre<a«söoo4scttap
vergeten
worcJt, over Mische probiemen
waar Vlaanderen de ever^knle

W

wassen «s en ol wtj bet ecN
wel beter doen Tijdens een
vao Ierland dreigt fe werden, gesprelïsavond met Sool
over berffiertïiRgen en mactit.. bamti^[DBvktsfotitis), Roland
Larkton {Vermeyienfmds},
Hugo SchIHz {Vfaanderm
M0fg0n} en ^flaan Verhulst
Hel resuïiaat van dii geruzie (^WtHemstOfiö») oJ.v, prol.
is no0 steeds een i?rampacl«*g Oökbow zaJ gezocbr worden
verlammerjde verzütling om naar enKele antwoorden.
om teen, gft mi hstrdr*ekldg
Af&praals d«s op woensdagonttopent van elke openbre- avond 20 mei öm 20,30 mr in
kende dialoóg. „iy^tedmm", het ArcftM &n Museum van
aldus \M, „ztfn 4& mrmmnde hst Vlaamse KvHuurhven
langeheen de Mmdert^oeop0^tftaz&n wöfcten eft c'e 6e- dersstraet t 2 te Antwerpen.

De Fondstn

V

lepel & vork...
^

CAFC
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HOTEL RESTAURANT „HAUS WALDBLICK"
Ideaal vakantieverblijf in het woudrijk hooggebied van de Eifel 15 km
van Blankenheim in richting Nurbergnng Pracht dalen, speciaal voor
wandelliefhebb , zweefvl , in dorp Freilingenmeer vr zwemmen en
surfen bijz gde keuken Kamer met wc + dche VP 49,5 DM — HP 39,5
DM

lO<i€M€MT

CAIIdkiNU^
BR.CC
^

011/47
U I l/*»r 28
£ o 97
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mat

P V B A

Bierhandel

Hellinckx

Slationsslraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

I driv«-ï

Tel 582.10.93

S. M. B.

ELUNCKA

Overname — tiuur —
verhuur van cafe s
Wi| bestellen ten huize

Doorlopende promolies
Uitgelezen wijnkeuze

,,HAUS W A L D B L I C K " 5489 OHLENHARD DUITSLAND
TEL 00 4 9 / 2 6 9 42 28

H

RESTAURANT

TZestiiutant

„ ^^zrfdassAibati)

Nieuwelaan 47

Aperitiefhapje
Huisgemaakte ganzelever
Sorbet
Asperges
Vis-assortiment
Fruittulpje

1860 Meise — 02/269 70 45

Menu 4 diensten

800 fr p p

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Vt^esterlo
Tel. 014-54.40.07

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

H/ ^ ^ ^ 4
I

I

Wolvengracht
on
Leopoldstraat

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote K o u t e r 47
Uitbergen

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 091-67.57 12

Hoek

TPI

Waar

2 1 7 91 53

Vlamingen

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

Brussel

Banketbakkerij

ANTWERPIA

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen, Markt 17-011/43 20 51
Brussel {uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28
Hulste, Brugse slw/g 1 - 056/71 15 36
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Ten/uursevest 60 - 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Slwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten

liet ^alingbutó
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. T e l . 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Nationaal Tapkampioen

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

De familiezaak met traditie

'tboerenhof
CAFE - RESWUFIANT-FRTTUUR

Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/a 290 Bfr
koffietafel v/è 180 Bfr
groepen
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren

Tel 087-68 67 03

Koffiebranderij
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87
J o r i s Van d e n Driessche
zaakvoerder

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

. ^

.

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38

9300 Aalst
Tel 053-2135 33

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten

Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40

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

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muzieka v o n d e n met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds V L A M A T
A l l e d a g e n o p g e n v a n a f 11 u
Donderdag gesloten

Affligem

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28
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Dr. Jos Speybrouck over zestig jaar ,,Het Vlaamse Kruis"

„De gezondheid van ons volk"
BRUGGE. — Getekend door het trauma van de
Grote Oorlog en geïnspireerd prof. dr. José Daels,
besloten negen flaminganten op 8 november 1927
tot het opstellen van de ,,Standregelen" van de vzw
,,Het Vlaamsche Kruis".
Zestig jaar later blijft deze Kruisvereniging trouw
aan haar idealen, zonder achterhaald te zijn.
OS SPEYBROUCK werd in
bijna 47 jaar geleden geboren in leper Hij doorliep het jezuietenkollege van
Aalst en trok vervolgens naar
Leuven om er geneeskunde te
studeren In'54 werd hij arts, vervulde daarna zijn anderhalf jaar
dienstplicht en ging zich specialiseren bij professor Willem Tegelaers in Amsterdam Na vijf jaar
Nederland kwam hij naar Vlaanderen terug, waar hij zich te
Brugge vestigde als kinderarts
Op vandaag is Jos Speybrouck, ondertussen zelf vader
van zeven kinderen, behalve een
biezonder gewaardeerd geneesheer ook VU-provincieraadslid en
nationaal ondervoorzitter van Het
Vlaamse Kruis
WIJ
Het Vlaamse Kruis
bestaat zestig jaar In deze zes
decennia is er ongetwijfeld veel
veranderd, maar toch blijft men
trouw aan de idealen van de
stichters"?
J. Speybrouck: ,,/n de zg
,,standregelen" van 8 november
1927 werd als doel vooropgesteld
,,Op elke wijze de gezondheidsleer, de verband- en verpleegkunde, de naastenliefde,
menschelijkheid en offervaardigheid te bevorderen, in een woord
de sociale, geneeskundige, hygiënische en zedelijke belangen
van het Vlaamsche volk te behartigen en de begnppen daartoe te
verspreiden "

J

Ik meen dat wij dit steeds voor
ogen hebben gehouden en blijven doen In wezen betroffen het
— zestig jaar geleden' — erg moderne en aktuele opvattingen
m b t de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding De zg GVO,
waarover men nu zoveel spreekt
Belangrijk is tevens dat het
Vlaamse Kruis geboren is uit de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd en
gegroeid met en in deze emancipatiebeweging,
ook vandaag
nog Aangezien ons hart synchroom klopt met dat van de andere bewuste Vlaamse verenigingen, staan we bv achter het
Masterplan en het Urgentieprogramma, zoals geformuleerd in
het memorandum van 24 maart
'87"

Gezondheidsopvoeding
WIJ:
Beantwoordt
het
Vlaamse Kruis nog wel aan een
behoefte? Er bestaan immers
zo veel andere hulporganisaties.
J. Speybrouck: „De vraag
naar GVO neemt toe in onze beschaving Denken we maar aan
het toenemend wegverkeer, de
voortschrijdende mechanisering
op het werk en in het huishouden, waardoor het aantal ongevallen sterk IS toegenomen tij14 MEI 1987

dens de voorbije jaren Het
Vlaamse Kruis wil een van de
vele kanalen blijven waarlangs
de GVO gebeurt, o a via lessen
en voordrachten, oefenavonden
en een tijdschrift
De meest aangewezen persoon voor de hulpverlening, de
arts, IS met altijd onmiddellijk ter
plaatse aanwezig Nochtans zijn
de eerste minuten na een ongeval vaak van levens-belang en de
manier van hoe men van een ongeval herstelt, hangt in grote
mate af van de vorm van hulp die
direkt geboden werd Daarom
moet steeds kunnen beroep gedaan worden op vrijwilligers In
de veranderende struktuur van
de gezondheidszorg zal de
eerstelijns-geneeskunde
trouwens een grotere rol gaan vervullen
WIJ zijn ervan overtuigd dat de
Kruisorganisaties terzake een
unieke funktie hebben Daarenboven durven we stellen dat het
ziekenvervoer niet noodzakelijk
het monopolie van een of andere
Kruisorganisatie mag zijn en
evenmin volledig geprivatizeerd
kan worden
Met alle betrokken partijen.
Kruisorganisaties, hulpdiensten
van universitaire en algemene
ziekenhuizen
en
priveondernemers moet ernstig werk
gemaakt worden van dit probleem Teneinde tot een samenwerking te komen
Het Vlaamse Kruis is dus geen
overbodige lukse "
WIJ: Wat is er specifiek aan
het Vlaamse Kruis? Wat onderscheidt deze vereniging van
soortgelijke organisaties?
J. Speybrouck: ,,Specifiek
sinds het ontstaan tot op heden is
de bewuste verbondenheid met
het wel en het wee van de
Vlaamse volksgemeenschap De
bestendige bezorgdheid dus opdat het goed zou gaan met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ieder lid van ons
volk
Een andere specifieke eigenschap IS de volledige belangeloosheid van ieders inzet, het volledige gratuite van de medewerking van elkeen zowel de leden
van de raad van bestuur als de
monitoren, de ambulanciers en
de eerste helpers werken zonder
financiële vergoeding en uit vrije
wil BIJ ons zijn geen persoonlijke
voordelen of postjes te bekomen
Die onbaatzuchtigheid blijft trouwens onze grootste aantrekkingskracht naar jongeren toe "
WIJ: Alles is dus gebazeerd
op vrijwilligheid. Vindt U in
deze tijd van prestatiedrang
nog wel voldoende medewerkers die zich belangeloos willen engageren?
J. Speybrouck: ,,Het kan
merkwaardig lijken in onze tijd.

maar we kunnen gelukkig rekenen op een grote schare van
trouwe medewerkers die nooit aflaten en onze basisgroepen blijven bezielen Terzelfdertijd hebben we een voortdurend aanbod
van jong en ook minder jonge
nieuwe medewerkers, die het
waardevol vinden zich in te zetten voor het Vlaamse Kruis Ons
probleem is er dus geen van een
gebrek aan mankracht en onze
aktiviteiten nemen met de dag
toe
Er zit nog veel edelmoedigheid
in onze mensen In de mooie betekenis van het woord edel-

zen, dan hoeft het voor ons helemaal met Wanneer voor die samenwerking unitaristische veto's
worden gesteld, nou ja, dan houden WIJ het voor bekeken "
WIJ: U bent dus niet tégen
een samenwerking tussen het
Vlaamse en het Rode Kruis?
J. Speybrouck: ,,Tijdens onze
grootse viering op 25 april in het
Museum oor Schone Kunsten te
Gent hebben wij, onder het voorzitterschap van dr José Daels,
onze bereidheid uitgedrukt tot samenwerking met alle andere hulporganisaties, nationale en internationale

Dr Jos Speybrouck ,,Wij moeten het zien te rooien met de bijdragen
van de leden en de giften van goedgezinde Vlamingen "
moedig Waardoor wij tot veel in
staat zijn
WIJ rekruteren vaak in traditioneel volksbewuste families, waarbij solidariteit en idealisme via de
opvoeding steeds voortgeleefd
werden door ouders en grootouders "

Het Rode Kruis
WIJ: De overheid is niet bepaald gretig met het geven van
steun aan het Vlaamse Kruis,
enkele verdienstelijke gemeentebesturen niet te na gesproken. Waaraan wijt U dit. Wat
kan en moet er veranderen?
J. Speybrouck: ,,0m uit de
nationale spaarpot betoelaagd te
worden moet men — me dunkt —
ofwel landelijk gestruktureerd
zijn, ofwel moet er een Waalse
zusterorganisatie bestaan welke
in gelijk mate zou kunnen betoelaagd worden, omwille van het
,,traditionele" evenwicht Daar
de Franssprekenden lange jaren
de plak zwaaiden (en wellicht nog
zwaaien) in tal van Belgische instellingen, voelden zij helemaal
geen noodzaak om een dergelijke vzw op te richten

We brengen begrip en eerbied
op voor de eigenheid van andere
organisaties, maar verlangen
hetzelfde tegenover ons We bedelen met, maar vragen slechts
gelijkberechtiging Zo aanvaarden WIJ graag een eerlijke kontrole op onze werking en stellen
WIJ onze boekhouding open voor
inzage
De hand die wij uitsteken naar
zusterorganisaties is geen hand
om hulp en redding, maar de
hand van een oprechte medespeler die met een echte hand een
hechte samenwerking wil waarborgen BIJ de aanvang van de
veertiendaagse van het Rode
Kruis
heeft
mijn
kollegaondervoorzitter dr Kris Lambert
te Gent voorgesteld ernstig werk
te maken van een overkoepelend
orgaan dat de geschilpunten
tracht op te lossen Dit verzoek
tot samenwerking is geen bewijs
van zwakte, maar een eerlijk bedoelde poging "
WIJ: Het is toch vreemd dat
de Vlaamse regering evenmin
geneigd schijnt tot het geven
van financiële steun?

WIJ hebben het gevoel dat de
Vlaamse regering een tegemoetkoming zou willen doen indien er
tot samenwerking
gestreefd
wordt met het Rode Kruis Ik stel
hier duidelijk dat wij bereid zijn
tot zo'n overleg Een samenwerking op die terreinen waar wij met
noodzakelijk konkurrentieel zijn,
kan voor de gemeenschap een
kostenbesparend effekt meebrengen

J. Speybrouck: ,,Precies, en
dit grieft ons Wij hadden na de
staatshervorming van '80 gehoopt op een betere erkenning
en waardenng Dit is vooralsnog
met het geval Zelfs tijdens de
akademische vienng was er geen
lid van de Vlaamse Regenng
aanwezig' Ook de nationale regenng stuurde haar kat En dit
wanneer je weet dat men voor de
keunebolders van Moerkerke wel
afkomt

Maar laten wij elkaar desgevallend goed begrijpen Wanneer
die samenwerking enkel mogelijk
zou blijken mits een fusie, waarbij
WIJ onze eigenheid zouden verlie-

Weet U dat wij in de loop van
die zestig jaren van de centrale of
Vlaamse overheidskas alles bij
elkaar slechts 145 000 fr ontvingen'^ Ongelooflijk, maar waar

Het IS belachelijk, ware'hèf liiet
ZO

spijtig

Ook internationaat
WIJ: Biezondere aandacht
blijft uitgaan naar een betere en
breder verspreide kennis van
de EHBO-technieken. Schort er
dan iets aan ons onderwijs
terzake?
J. Speybrouck: Nog steeds
ontbreekt het in het onderwijs
aan een goed-uitgebouwde GVO
Het belang ervan wordt door de
beleidsverantwoordelijken
nog
met voldoende gewaardeerd Dat
een ,,wijze van leven" heel wat
vroegtijdige kwalen en ziekten
kan voorkomen, dnngt nog te
weinig door Zelfdiscipline en medeverantwoordelijkheidsgevoel
voor de eigen gezondheid en
deze van de medemens, zitten er
nog met genoeg in bij veel
mensen
Vandaar ons gratis aanbod om
in
alle
onderwijsinstellingen
EHBO-kursussen te geven Dat
doen we nu reeds op vele plaatsen in het basisonderwijs, het
middelbaar en ook aan bepaalde
universiteiten en hogescholen
Om dit onderwijs zo eenvormig
mogelijk te maken, hebben we
een prachtuitgave van een leerboek uitgegeven, voor het hele
Nederlandse taalgebied ,,Leerboek voor Eerste Hulpdiensten"
WIJ: het Vlaamse Kruis blikt
nu en dan ook over de grenzen
heen...
J. Speybrouck: ,,Jawel In
onze statuten staat o a dat het
de bedoeling is overal hulp te verlenen op medisch, verpleegkundig en sociaal gebied, ,,waar
daartoe nood is"
In die geest hebben wij tijdens
de afgelopen jaren en met bescheiden middelen heel wat hulp
geboden bij nood in het buitenland Destijds hebben wij medisch materiaal verstuurd naar
Pakistan, met onze steun hebben
medici Koerdische vluchtelingenkampen bezocht, bij de aardbeving in Italië betuigden wij onze
steun met voedsel en verpleegkundig materiaal, tijdens de
moeilijkheden in Pelen sprongen
we in de bres met voeding, geneesmiddelen en medische apparatuur Nu staat een gezondheidsprojekt in Peru op stapel
WIJ willen op die weg verdergaan "
(pvdd)
Iedereen kan beroep doen op
de goede diensten van het
Vlaamse Kruis: voor het inrichten van kursussen, de hulpposten bij tal van manifestaties
en de ambulancediensten, het
sociaal dienstbetoon, de monitorendienst, enz... Voor meer
inlichtingen kan men steeds terecht op het algemeen sekretariaat, Sint-Pietersnieuwstraat
93,
9000
Gent,
tel.
093/23.77.96.
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