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,,Mag deze regering vallen over H. uit V.? Ja, het gezwel moet toch
uiteindelijk barsten, het moet duidelijk worden in welke mate de Franstaligen de Vlamingen in machtsposities aanvaarden. (...) Het verder funktioneren van België is een groter Franstalig belang dan een Vlaams belang."
(Hoofdredakteur Frans Crols in „Trends" van 14 mei 1987)

„'n Tamelijk
dom voorstel"
Teneinde zijn regering van een gewisse Voer-val te redden,
heeft eerste minister Martens vorige week woensdag aangeltondigd dat hij in „de kortst mogelijke termijn" een wetgevend initiatief zal uitwerken met een oplossing ten gronde voor de politieke
mandatarissen in de gemeenten met een biezonder taaistatuut.
Wilfried Martens beloofde dus een nieuwe taalwet en wist aldus
zijn vier-partijen-kabinet in stand te houden. Tijdelijk weliswaar.
Het gebrek aan goede historici in de onmiddellijke omgeving
van Martens, kan slechts gedeeltelijk deze in wezen kolossale
blunder verklaren. De huidige eerste minister zélf zou immers beter moeten weten, vermits hij zijn politieke karrière uitgerekend
begon in het scharnier-decennium van de turbulente zestiger jaren en bovendien voor een groot stuk te danken heeft aan het toenmalige Vlaamse verzet tegen allerlei koehandeltjes en pogingen
tot gebiedsroof. Toen het lange negociëren dan uiteindelijk toch
resulteerde in een taalwet- en taalrensregeling — waarbij de Vlamingen nota bene niet als overwinnaars van het Hertoginnendalkasteel thuiskwamen — werd gezworen dat daaraan niet meer zou
getornd worden. Zelfs de moeizame grondwetsherzieningen van
'70 en '80 lieten dit eksplosieve pakket onaangeroerd.
Dit zal deze keer, als we Martens beluisteren, wél het geval zijn.
En waarom eigenlijk? Omdat de numerieke minderheid van dit
land weigert de uitvoering van een arrest van de Raad van State,
dat naderhand werd bijgetreden en bekrachtigd door nog drie andere rechtbanken, te aanvaarden. Wat een erg verontrustende
vaststelling is, die het op zich pietluttige geval-Happart ver overstijgt. Blijkbaar is het in België mogelijk dat de wet wordt aangepast omdat een benadeelde partij dreigt met heibel. Dit is een handelswijze die een gevaarlijk precedent schept en een anarchistisch trekje vertoont. Wie zal — en met welk recht! — in de toekomst andere invloedrijke minderheden die een bepaalde veroordeling niet pikken, ervan weerhouden in opstand te komen? Zich
daarbij beroepend op het onloochenbare feit dat de regering zelf
flagrant weigert de wet toe te passen.
Het hallucinante daarbij is niet alleen dat een dergelijke ondermijning van de rechtsstaat kan, maar tevens dat dit gebeurt op
aanstichten en met de nadrukkelijke medewerking van ministersin-funktie, leden van een bevolkingsgroep die amper 40% van de
totale populatie uitmaakt. Het volstaat dus dat de franstaligen
één pink opsteken opdat alles op de helling wordt gezet, ofwel is
er „la crise". Als dat de manier is waarop een fait divers wordt
aangepakt, dan houden wij ons hart vast voor de afhandeling van
echt belangrijke bundels zoals het RTT-kontrakt.
Wat dit eerstdaags te verwachten ontwerp van taalwet betreft,
kunnen we kort en duidelijk zijn. Voor de Vlaamse gemeenschap
is zo'n wetsontwerp volkomen overbodig en schadelijk, indien dit
ook maar één jota zou wijzigen aan de basisprincipes van de
thans bestaande wetgeving inzake de taalgrens en -wet of de
rechtspraak daaromtrent. De politieke geschiedenis van dit land
leert immers dat de franstaligen er doorgaans in slagen om, net op
het ogenblk dat zij vragende partij te zijn, precies de Vlaamse tegenspelers (op 'n bijna benijdenswaardige manier) in het defensief te dringen. Zelfs als er geen tekst van ontwerp komt, heeft
Martens geflaterd door de franstaligen opnieuw de illusie te geven dat er over deze materie kan gepraat worden.
CVP-kamerlid Suykerbuyk betitelde onlangs nog het ooit uitgewerkte idee om Voeren bij Brabant te hechten als „een tamelijk
dom voorstel". Het aangekondigde voorstel en wat Martens nu
doet is niet tamelijk, maar ronduit verschrikkelijk dom. Dan maar
liever de krisis.
(interimaris)
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Minister Coens is er niet vies van...

Pesticiden op sciiool
De strijd tegen het gebruik van chemische produkten voor het vernietigen van onkruid in openbare
plantsoenen en langs wegbermen werd in 1984 bekroond met een Vlaams dekreet. De wetgever ging
daarbij zover wegbermen slechts twee keer per jaar
te laten maaien en wel binnen bepaalde termijnen,
kwestie van het vogelbroedsel niet te beschadigen...
ET gebruik van onkruidverdelgers langs de openbare
weg mag dan wel verboden zijn, op tal van vlakken spuit
men er vrolijk en blij op los. In de
landbouw b.v. wordt meer dan
ooit gespoten en op privéterreinen sproeit iedereen zoals het
hem zint. Op de aanmaak en verkoop van verdelgingsmiddelen
staat geen of weinig kontrole. De
schande van Bopal en Seveso
ligt iedereen nog In het geheugen.

Uiterst giftig
Terecht hield de wetgever rekening met fauna en flora maar
eventjes aan de mens denken
mag toch ook wel. Of dat wel zo
is, valt sterk te betwijfelen. Zeker
als wij het verhaal mogen geloven van een lezer van ons week-

blad. Rigo de Nolf uit Nijlen diste
ons deze week een sterk verhaal
op.
Op donderdag 7 mei ging hij
zijn twee zoontjes op school, een
Rijksbasisschool te Nijlen, afhalen. Op de speelplaats zag hij
een arbeider van een gespecialiseerde firma uit Olen bezig het
onkruid tussen de tegels en langs
de randen van het gazon met een
sproeimiddel bewerken. Gealarmeerd door deze bezigheid in de
aanwezigheid
van
kinderen
vroeg de verontruste vader naar
de inhoud van het sproeisel. Het
goedje bleek een mengsel van
Premazine, Gramoxon en Reglone te zijn. Drie chloor- en amoniakverbindingen die uiterst giftig
zijn.
Vol argwaan keken de aanwezige ouders toe hoe de arbeider

het werk op de speelplaats uitvoerde. Vader de Nolf ging op
zoek naar de toxische waarde
van de drie gebruikte middelen
en moest vrij vlug vaststellen dat
het wel degelijk om drie uiterst
schadelijke produkten ging. Hij
nam kontakt op met de firma in
Olen, wat niet zo vlot liep omdat
de arbeiders — gezien het seizoen — van de vroege morgen
tot de late avond sproeiopdrachten uitvoeren.
Premazine behoort niet tot de
héél gevaarlijke produkten. Re
glone echter wel. Toen wij op
onze beurt probeerden te achterhalen hoe gevaarlijk Reglone wel
Lees biz. 9

Het
Wapengate...
...wordt nu eindelijk
ook onderzocht in eigen
tand. Panorama en VNOS
brengen deze affaire vandaag en morgen op de
LeM bIz. 4.

Wi\
er IS desnoods voor hem nog plaats bij
de haaien
eens zullen we z'n sjerp met plezier
zien verdwijnen
dan zal de zon in Voeren
en Vlaanderen heerlijk schijnen

... 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
Bneven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, ten^
ZIJ de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

VLAAMSE VOERENAARS
We zijn, met U, de verkochten
door gele en blauwe knechten
opnieuw verraden,
maar onze edele strijd
IS niet uitgevochten
laat ons over verder verweer samen
beraden

Houdt U nog sterk
als men U tergt in taal en recht
toont Happart uw achterwerk,
want alleen schuwt hij 't gevecht
Brengt lauwaards en wijfelaars aan
't verstand
dat ze leven in Vlaanderland,
WIJ zijn allen van Diets bloed
en moeten verdedigen erf en goed

We zijn een volk met een roemrijk
verleden
dat nooit heeft gezwicht
voor dwingelandij,
en nu verkocht wordt door eigen
broodheren
die heulen met een ras van vreemde
makelij
Veel te lang mag die Luikse haan
viktorie kraaien

J De Dier, sr. Erembodegem

HOTEL RESTAURANT „HAUS WALDBLICK"
Ideaal vakantieverblijf in het woudrijk hooggebied van de Eifel 15 km
van Blankenheim in richting Nurbergring Pracht dalen, speciaal voor
wandelliethebb , zweefvl , in dorp Freilingenmeer vr zwemmen en
surfen bijz gde keuken Kamer met wc + dche V P 4 9 5 D M — HP 39 5
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De politiek op zijn Vandenbrandes
en konsoorten van ,,Houd me tegen of
ik doe een ongeluk" (uitspraak van
ANZ-voorzitter Valeer Portier, op het
jubileumzangfeest van 3 mei 1987)
wordt weer eens werkelijkheid
Meer bepaald de CVP voerde een
show op en laat zich in de doeken
doen door de PSC De Bestendige
Deputatie van Limburg deed braaf wat
ze moest doen, m gedwongen afwezigheid van de gouwheer, op vakantie
in Italië, op de kosten van minister
Michel wordt er gefluisterd i
Maar de PSC haalt haar slag thuis
Nooit ofte nooit zal er een regeringskommissaris naar Voeren gaan wat
de best dep van Limburg ook besliste Deze prijs heeft de partij van Van
denbrande betaald om ten allen pnjze
de regering in stand te houden i Én als
we niet opletten worden ook op vraag
van de PSC de Vlaamse Kamers van
de Raad van State afgeschaft Zo laat
de CVP zich nngeloren door de PSC

Bficc
011/47 28 97

m

ENGELS TWEEDE TAAL
Oprechte dank voor de publikatie
van het verslag over de 21e lATEFL/
VVLE konferentie (WIJ van 7 mei 11)

DAAR BIJ DIE
VOERENSE MOLEN.

Toch de nadruk op enkele drukfou
ten (Teachters Foreigh Edingburgh,
komutertaal) Ons sekretariaat is gevestigd in de Donkerstraat 56 (met
571) te Erps-Kwerps Verder is het
beslist met zo dat steeds meer leerlingen Engels als tweede taal zouden
kiezen integendeel
Ray Janssens, voorzitter VVLE

ZO^K^RC]^
n 30j gehuwde viertalige man met
A2 diploma ekonomische humaniora,
l i j ervanng m banksektor, vertrouwd
met computer, zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of HalleVilvoorde Voor ml zich wenden tot
senator-burgemeester dr J Valkeniers tel 02/569 16 04

Te huur
D Vakantie-appartement te Kelmis
,,Country Club Benelux" 5 pers Inlichtingen 059/26 72 63

>f

lepel & vork...

^

Besluit van dit hoofdstuk Happart
IS en blijft stevig op zijn troon als
feitelijke burgemeester van Voeren'
IJzerbedevaartkomtee
gewest Maaseik

P V B A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

I drive-in |

Tel 582 10.93

H

BIEBHANOUV/

S. M. B.

ELLINCKA
Overname — huur —
verhuur van cafe s
WIJ bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

„ H A U S W A L D B L I C K " 5489 OHLENHARD DUITSLAND
TEL 00 4 9 / 2 6 9 42 28

H

RESTAURANT

T^estautant
ï'^O^Mefse -

„ KzMassattbatg

02/269 70 45

Aperitiefhapje
Huisgemaakte ganzelever
Sorbet
Asperges
Vis-assortiment
Fruittulpje
Menu 4 diensten

800 fr p p

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomijs

I \ s i i 5 I
„

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54 40.07

Wolvengracht

T~r!^'o^.Tr-

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Leopoldstraat
Tel 217 9 1 5 3

Waar

Vlamingen

thuis

zi|n

in 't h a r t j e v a n

Brussel

Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen Markt 17 011/43 20 51
Brussel (uitb Jaak Vervael) Nieuwbrugstr 28
Hulste Brugse stwgl 056/71 15 36
Konlicti Kon Astridlaan 85 034/57 30 32
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout Stwgnr Lichtervelde 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Tfiier van tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Nationaal Tapkampioen

Taverne Pallieter
Bosstraat 96
1742 Smt-Katanna-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi s — Pannekoeken
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag
- jsloten
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De familiezaak met traditie

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

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

ANTWERPIA
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 — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT
Alle dagen opgen vanaf 11 u
Donderdag gesloten
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28

>Wdijkach

Affligem

iMt
Zandwinning

Crols
haalt uit

Schaamlapje
De derde utgave van Flanders
Technology International werd
zondagavond afgesloten met gemengde gevoelens.
Wat de bewustmaking naar het
brede publiek toe betreft, werd
ook deze editie een sukses.
Steeds meer mensen raken vertrouwd met de nieuwste technologieën of zijn ervan overtuigd dat
de Derde Industriële Revolutie
onafwendbaar is en niet als een
vijand dient beschouwd. De belangstelling voor deze beurs lag
echter gevoelig lager dan de vorige keer: 181.000 bezoekers, d.i.
21.000 minder dan vorige keer.
Ook over de resultaten van
deze groots en duur opgezette
beurs lopen de meningen nogal
uiteen. Dit werd zondagochtend
nog eens geïllustreerd tijdens de
in Gent opgenomen Konfrontatieuitzending.
Vooral
Gaston
Geens, voorzitter van de Vlaamse
regering en inrichter van FTI, en
Frans Crols, hoofdredakteur van
het financieel-ekonomische magazine Trends, vochten een robbertje uit. Crols aarzelde niet om
te stellen dat FTI voor een groot
deel neerkomt op ,,het verkopen
van gebakken lucht" en dat de
Vlaamse regering niet over de
middelen beschikt om een echt
beleid te voeren.
,,De DIRV is een schaamlapje
geworden dat zelfs niets meer te
verbergen heeft. Werkelijke hefbomen van het industrieel beleid
zijn de fiskaliteit, het eksportbeleid en het wetenschappelijk onderzoek, het loonbeleid. Over al
die hefbomen heeft de Vlaamse
regering geen moer te vertellen",
haalde Crols ongenadig uit.
Waarop Geens zwak replikeerde
dat dit niets met de beurs te
maken had...

Waarvan akte.

Gaston Geens krijgt trouwens
vanuit nog een andere hoek, de
Westhoek in dit geval, forse tegenwind.
Ondanks het hardnekkige protest van de gemeente, het polderbestuur en de provincie heeft
Geens nu toch toelating gegeven
aan een firma uit Nieuwpoort om
in Adinkerke een zandgroeve uit
te baten. Indien deze werken inderdaad doorgaan, betekent dit
noch min noch meer een ramp
voor de Westhoek en dreigen ook
de Moeren met hun fijnmazige
waterbeheersing zware schade
op te lopen. De Boerenbond van
Veurne spreekt van een kaakslag
en stelt dat de,,invloedrijke zandbaronnen" voor Geens duidelijk
belangrijker zijn dan de boeren en
het milieu.
Wij hopen volgende week over
dit dossier uitvoerig te kunnen
berichten in dit medium, na een
gesprek met VU-politici ter plaatse.

Geens,
rampzalige
beslissing

André Daemen
Nu de mijnwerkers hun (gedwongen) keuze hebben gemaakt, lijkt de dagelijkse goednieuws-show van allerlei op stapel staande projekten in Limburg
voorbij. Van de beloofde tewerk-

^|JEM24GEN
AAN...
Kamerlid Vic Anciaux
(feestvierend)
• Zaterdag zal de Ancienne
Belgique vol zitten met nationalisten voor het VU-feest „In 't
hart van Brussel". Wat zijn uw
verwachtingen?
,,lk hoop dat de Vlaams-nationalisten uit Brussel, Vlaams-Brabant en heel Vlaanderen naar
Brussel zullen stromen. Het wordt
een reuzefeest van ons allemaal.
Een geschikte sfeer om batterijen
met verse energie te vullen.
Volgende zaterdag moet de Ancienne Belgique open barsten
van het VU-entoesiasme. Is dit
geen symbolische betekenis voor
wat we principieel nastreven ?"
• Waarom een feest op een
ogenblik dat de Vlamingen niet
bepaald overwinningen behalen?
„De VU-bijeenkomst van volgende zaterdag moet uitgroeien
tot een Vlaams-nationale manifestatie in 't hart van onze hoofdstad. Massaal en agressief maar
gelijktijdig sympatiek en feestelijk. We willen immers getuigen
van onze grote zorg voor Brussel.
Omdat deze aloude Brabantse
stad een stuk is van onze geschiedenis. Omdat Brussel beter
dan elke andere Noord- of Zuidnederlandse stad in staat is de

Nederlandse kuituur en de
Vlaamse identiteit uit te stralen
over de wereld."
• Hoe reageert men in het
Brusselse op de aangekondigde nieuwe taalwet?
,,Voor elke Vlaams-bewuste
Brusselaar staat het vast: die
zgn. nieuwe taalwet van Martens
kan alleen maar Vlaamse toegevingen aan de franstaligen bevatten. Ze wordt trouwens alleen
door de franstaligen geëist.
Voor de Vlamingen is ze er niet
nodig. Wat de burgemeester of
schepenen of OCMW-leden betreft, zijn de taalwet en de grondwet overduidelijk. In Vlaamse gemeenten, inbegrepen Voeren en
de randgemeenten, moeten deze
gezagsdragers Nederlands kennen. En daarmee uit. De arresten
van de Raad van State, Arbitragehof, Straatsburg en tutti quanti
bevestigen overigens deze stelling.
Maar intussen gaat er geen
bijzondere kommissaris naar
Voeren, blijft Happart in de burgemeesterszetel en blijft Martens
Eerste Minister. Dit laatste zal wel
het belangrijkste zijn!"
• En hoe staat het met de taalkennis van de politici In Brussel?

/MENSEN.N
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stellingsprojekten is vooralsnog
niets te merken. Ondertussen
worden de Limburgse diensten
van het Instituut voor Hygiëne en

Het voorbije weekeinde benutte VU-voorzitter Jaak Gabriels om de
banden tussen Vlaanderen en Katalonië nauwer aan te halen. Op de
foto zien we Gabriels in gezelschap van (van links naar rechts) Joseph
Maldonado, gouverneur van de provincie Tarragona, mevrouw Gabriels, mevroiuw Maldonado en Jerome Dunleavy, lid van het partijbestuur van de Fianna Fall, de Ierse nationalistische partij.
Volgende week brengt ons weekblad een uitvoerig verslag van deze
vruchtbare reis.

Epidemologie wel naar Brussel
overgeheveld. Een teken aan de
wand.
De RVA-diensten klagen steen
en been over de erbarmelijke omstandigheden waarin ze de te verwachten werkloosheidsstijging in
Limburg zullen moeten opvangen. Mijnwerkers die werk zoeken
of bijkomende inlichtingen wensen over de sociale begeleiding
van de mijnsluitingen, worden
van het kastje naar de muur gestuurd. En bij de vakbond is het al
niet veel beter.

Het is op zijn zachtst toch merkwaardig te noemen, dat een vakbondsleider die zonder veel portest de halvering van zijn sektor
gedoogt, plots nationale verantwoordelijkheid krijgt.
De arbeidende bevolking die lid
is van een vakbond, weze dus
gealarmeerd.

Ook de mijnwerkers-vakbonden ondervinden nu de nadelige
effekten van de sluitingen. De
halvering van hun sektoren, betekent meteen ook de halvering van
hun belang. Geen nood echter,
want voor de rekonversie van
sommige vakbonds-afgevaardigen wordt gezorgd.

Aan het goedkope gehuil van
„BRT, weg ermee", doen wij bewust niet mee. Wat echter niet
betekent dat wij het altijd eens
zijn met de wijze waarop de openbare omroep zich van haar taak
kwijt.

Zo vernemen wij dat de ACV-er
André Daemen, voorzitter van de
Centrale der Vrije Mijnwerkers,
onlangs promoveerde tot nationaal sekretaris van de kristelijke
bond. Het vermoeden is groot dat
deze benoeming een beloning is
voor zijn erg welwillende houding
tijdens het recente mijnkonflikt.

Zo protesteerde de VU van Antwerpen, bij monde van fraktieleider Gerard Bergers, enkele weken geleden bij administrateurgeneraal Goossens over de wijze
waarop de radio en televisie het
VU-initiatief — met het oog op het
stilleggen van de kerncentrale —
hadden behandeld.

,,Martens zou inderdaad veel
beter een regeling uitdenken voor
de 19 Brusselse gemeenten. Ik
meen dat de mandatarissen daar
tweetalig moeten zijn.
Ook Annemie Neyts zou beter
daarvoor ijveren dan te dromen
over ,,taalhoffelijkheid". En bovendien, voor zo het mogelijk is
hoffelijkheid bij wet op te leggen,
moet mw. Neyts konsekwent zijn
en samen met ons de afschaffing
eisen van de wettelijke taalfaciliteiten. Deze zijn in haar droomwereld totaal overbodig."
• Is het juist dat VIc Anciaux
rustiger geworden Is, nu hij niet
langer als voorzitter fungeert?
Of vergis ik mij? Bent U ook
„vrijer" geworden?
,,lk ben even druk in de weer
als vroeger. Een goed parlementslid heeft altijd werk. Dag en
nacht. Zeker in Brussel, waar nog
zoveel te doen is om de Vlamingen een plaats te geven als onmisbare partners.
Ik ben wel ,,vrijer". Dit wil zeggen : meer vrij, minder stress. Ik
doe en zeg thans wat ik wil. Voor
zo ver natuurlijk dat het past binnen het raam van ons Vlaamsnationaal programma."

In zijn antwoord stelt Cas Goossens erop dat de radionieuwsdienst korrekt gehandeld heeft.
Maar wat het TV-journaal betreft
is Goossens het eens dat het VUinitatief beter vermeld ware gebleven, zoals aanvankelijk de bedoeling was. ,,De wijziging van het
nieuwsbericht heeft niets te maken met beïnvloeding door wie
dan ook. Wel is het zo dat tijdens
de voorbereiding vfin het journaal
en door een plotse wijziging van
de bestaande situatie, een beoordelingsfout werd gemaakt. Uiteraard zou zoiets niet mogen gebeuren", schrijft de admnistrateur-generaal,
Goossens vertrouwt er tenslotte op dat de VU van Antwerpen rekening zal willen houden
met de omstandigheden en „met
de wil om het publiek over soms
ingewikkelde en vlug veranderende situaties in een kort bestek
objektief te informeren".
Het siert Goossens dat hij kan
en wil erkennen dat er door zijn
diensten een fout werd gemaakt.
Alhoewel je daar als benadeelde
natuurlijk weinig aan hebt...
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Wï\
Kamerkommissie start
wapenhandel-onderzoelc

Eindelijk...
Onmiddellijk na de memorabele stemming over de
Voer-interpellaties veertien dagen geleden, ging de
Kamer eindelijk over tot de installatie van de
wapenhandel-onderzoekskommissie.
Deze week startte deze speciale kommissie haar
werkzaamheden.
EDOELING is binnen de
twee maanden reeds
klaar te zijn met een eerste rapport over de vermeende
leveringen van wapens en munities vanuit België aan landen-inoorlog of waarvoor een embargo
geldt.
Vorige week mochten de kommissieleden hun lijstje van te onderzoeken dossiers en te ondervragen personen overmaken aan
de kommissievoorzitter, de CVPer Bourgeois.
Belangrijk is dat zo'n parlementaire onderzoekskommissie
— die er nota bene vooral kwam
onder druk van de VU-oppositie
— optreedt met het gezag en de
bevoegdheden van een onderzoeksrechter, wat o.m. impliceert
dat de getuigen onder ede hun
verklaringen doen.

WIJ-onthullingen
Nelly Maes, die de VU-fraktie
vertegenwoordigt in deze kommissie, kon wegens ziekte niet op de
installatievergadering aanwezig
zijn en liet daarom schriftelijk haar
desiderata kennen. M.b.t. de nietwetgevende stukken drong zij aan
om het Belgisch en het Zweeds
doeane-verslag (waarin sprake is
van de Belgische konnektie) ter inzage te krijgen, evenals de lijst van
leveringen van wapens en munitie die door de Delcredere-dlenst
werden gewaardborgd en de verslagen van de zeevaartpolitie en
de tiavenkommandant van Antwerpen en Zeebrugge. Ook wenst
zij de voorschriften m.b.t. de uitvoeringsmodaliteiten inzake de
reglementeringen voor de wapenhandel te vernemen.
Verder meent Maes terecht dat

Of de parlementaire onderzoekskommissies de sluier over de Belgische wapenleveringen aan diktatoriale
en terroristische regimes helemaal zullen oplichten, blijft nog zeer de vraag.
De VU-vertegenwoordigers in deze biezondere kommissies, Nelly Maes en Paul van Grembergen, zullen
geen kans laten voorbijgaan om terzake volledige klaarheid te eisen.
de onderzoekskommissie inzage
dient te krijgen van de verzekeringspolisen van de Lloydsmaatschappij. Biezondere interesse legt zij aan de dag voor de
vrachtbrieven van de elf schepen
die tussen mei en november '86
Zeebrugge verlieten met bestemming „zee" en waarvan de namen
in WIJ als primeur werden afgedrukt. Tot slot is het VU-kamerlid
van mening dat er ook een hele
reeks getuigen moeten gehoord
worden.
In dit verband suggereert zij de
heren Jonart (hoofd van de Belgl-

Panorama en VNOS over de

Belgische Wape
Vanavond (donderdag) besteedt het televisieprogramma . Panorama" uitvoerig aandacht aan
de Belgische wapenhandel. Morgen (vrijdag) handett de VNOS-uitzendmg eveneens over dit sinds
jaren aanslepende ,fenomeen".
EGA Walter Zin^ ^ n heeft zich tijdens
de voorbije wefcert
ten m dit dossier
^ ^ ^ ^ ^ ^ p o r d „vastbijten" is
wèrweloo z'jn plaa's </e"Ti'"-,
90k linzen aan de lijve o-- IET
^ f c r w i ITOS moeilijk het i? I ' P
" a6fit)njiJ<b'«re ilormdnq te gereken. t]N- o f i f ' - l e diensten
weigefen '"nn&rs ' ï i ' f v a ï ' t»>
«tntwoon}*'" cr> rJii'-rj,-». ,ra^en
en &veii'i.' Ie f' trj'i-on' r'
klap|>efi dicht Aanndor je hen,
reditstreeks of via een om«»egp,tr|tcht te benaderen En
)dè ver£»tvvoordeti]ke m.nisters
doen also' h -r* '""JS bloedt

Aanbieding
W'^Earoparlement&iid
en
^^^^t Will/ Kuijpers Icon
^ ' ^ M ' d ' ' M>'-G 'CC|-,'"i op
1^ v a i eo'i re^^e ^.i^^.
iX^f.lWHat »<=> // have .•'^ cf*or
you'% dal onlangs .-.c-rd ui/ergerttaakt da- een -e-sks am'
bassades .f B'-uèseJ Inderdistadseei^ Kiei^e spjiletjes bij
een eerare oo&'ipsiig nefs: 7
C«^m'hel'''ip'er5 4 i-'e'Cj "»,vliegtiii06i<. -Jirr 50 OCO FNF A i - g e W f ^ «n ho' r^ys'e
rteU2S p«ldu^• red me"-- -.

dsCJÉC^tJö ondervoorzitter van
de C ^ n s e zeelieder:
Hendrik Beitau bev
Belgiè wel degelijk ais Ini
tionale draaischijf «drv erti
wapens en ni ijzige fungeert.
Het siert Walter 2ir>3»r\ dat IMi
oog en waarde^tg heeft voor
het erg verdieRStelg
van Le So/r-joufi
Paul Coilette en <
gen in WIJ
De onverwa<!hte M
van deze Knappe l*ö)fK«all2«H**:
dimj 7J' 'nqet*^leld e e i i |
reeks rnensf-'i üt$fih6tder|:|
zetten Misse fiien zelfs <
laden vdn de f@s
parlementaire
kommis'^ipf > j '

Luraparlamoni^lid Willy Kuijpers laat met a/ en büjft de
Belgische ministers voor hun
verantwoordelijkheid
st^en
Tot jai m gewetensnood raken. ?
Oe kaar oofa ge wapenhan^
delaar Mendez-Franco voorziet deze aanbieding in ds Panoranrs-uitzendtng met nogal
wat gevatte tommentaar. Tmi
overstaan van iedere kijlcer
maatct hij overigens duideiijk
hoe msi'i'E-'.''' d'^ Belgische
wetgeving '.<[< do v.apenhandeJ
te omzel!^n •', -sn 'ifjeft hij zo
zijn bedenkingen bij de inged-ondc voorsteilen over het
pindbb'item'nmgs-ceriifikaat
Do 30 f, LOUIS Van VeHho-

ven k-an zijn kant oenadruktde
rion.iz<)ketiJkheid van een be* '• •'-giementenng terzake.

Werkgelegenheid
Oe Vlaams-natKmale Omro^
SSchVng (WOS) van
haar kant boort daags nadien.
met Willy Kuijpers n de "ïiudio
nog iets dieper door op de erg
nante en volgens mge<wijden
met eens te dure wapenaanbieding.
Twee tv-progremfna's dus
om niet te missen Donderdag
om 20.55 uur en vrifdag om
18.1S uur. toftene op het
eorsfe BRT-net. Tenzij U de
redenering bijtreedt dat de
har -'-< /,ir, f.üfjiins substan*
tiee! r.o-iJzaiol.K ,j YPOr 45^^^»
Belgische n-ju^irte, en bligè* v^!
volg voor Ie wefkteJegs«*.r,
hela. Hét argurnènt ^mmvrnr. '•dezer dagen èüli^ h«>et wijken. Ook de l)0s(^mmwaardigheid van mensenlevens'''

sche doeane-recherche), Berlau
(ondervoorzitter van de Deense
vakbond van zeelieden), Traen
(voorzitter van MBZ), het hoofd
van de Delcredere-dienst en
voorts doeaniers die het verifikatiewerk in de praktijk doen, de direkties van de firma's Asco, FN en
PRB en een direktielid van de
Lloyds.

Gesloten deuren
Het is nu afwachten of de overige leden zullen instemmen met de
voorstellen van Nelly Maes. De in-

Eventjes ongehoorzaam zijn...

Aktie
vredesbelasting
Sinds enige tijd proberen enkele pacifisten op een
andere manier uiting te geven aan hun ongenoegen
omtrent de toenemende militarizering van onze
wereld.
De aktie lijkt op een (brave) vorm van burgelijke ongehoorzaamheid.
AN de basis van deze originele aktie ligt de wetenschap dat bijna 10% van
onze belastingen worden aangewend voor militaire uitgaven.
Mede geïnspireerd door de oproep
van de Amerikaanse bisschop
mgr. Hunthausen {„Geen geld
voor geweld") hoopt men ook hier
de geesten wakker te kunnen
schudden.

A

Bezwaarschrift
Het systeem is eigenlijk eenvoudig. Eenmaal men zijn belastingsaanslag ontvangt, houdt men een
symbolisch bedrag achter dat tijdelijk gestort wordt op een geblokkeerde vredesfonds-rekening. In
afwachting van een reeks aanmaningen en de uiteindelijke betaling
van de nog verschuldigde som,
dient men een bezwwaarschrift in.
Waardoor men binnen het wettelijk kader blijft. Zelfs iemand die
geld terugtrekt, kan een bezwaarschrift indienen om méér terug te
eisen. De administratie is verplicht
daarop te antwoorden.
Bedoeling is de ondersteuning

L
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druk bij sommige waarnemers
bestaat immers dat enkele partijen
helemaal niet gelukkig zijn met
deze onderzoekskommissie en alles in het werk (zullen) stellen om
te vermijden dat er echte resultaten geboekt worden.
Bedenkelijk is ook dat, in tegenstelling tot de gelijksoortige kommissie in de Verenigde Staten
waar alles rechtstreeks op televisie wordt getoond, de vergaderingen van de Belgische kommissie
met gesloten deuren zal verlopen.
Of heeft iemand misschien iets te
verbergen?

van een wetsvoorstel dat de burgers de mogelijkheid wil bieden
om het deel van hun belastingen
dat nu naar militaire uitgaven gaat,
een vredesbevorderende bestemming te geven. Dit wil vooral zeggen: onderzoek naar en uitbouw
van niet-militaire defensie en steun
aan vredesprojekten. Het betrokken wetsvoorstel werd op 25 februari in de Senaatskommissie
slechts door een heel nipte meerderheid verworpen. Binnenkort
volgt de bespreking ervan in de
openbare zitting van de Senaat en
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Voor meer informatie over de
aktie vredesbelasting kan men
tercht bij VRAK, Kerkstraat
166 b, 2008 Antwerpen (tel.:
03/235.64.82).

w&
Flanders Technology sloot zijn deuren

Wanneer komt er nu
een industriepolitiek?
FTI 1987 was onmiskenbaar een sukses. De belangstelling van het publiek was iets minder dan bij
de vorige uitgave, maar de professionele bezoekers
vonden beter de weg naar de beurs. Wij hadden de
indruk dat deze derde uitgave beter was dan beide
vorige en FTI heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het
opkrikken van Vlaanderens imago. Wij blijven FTI
dan ook een schitterend initiatief vinden, maar het
wordt hoog tijd dat er ook schot komt in een echte industriepolitiek.
EEDS bij de eerste uitgave
van FT! in 1983 hebben
we er op gewezen dat een
motiverings- en sensibilizeringskampagne door middel van een
groots opgezette technologiebeurs, slechts één klein element
was in een noodzakelijke globale
industriële strategie.

Eigen middelen
eigen macht
Zolang de Vlaamse ministers in
de Vlaamse en centrale regering
niet het nodige zelfrespekt opbrengen om de Vlaamse belangen te
verdedigen in plaats van steeds
opnieuw toe te geven aan de

het inkomen via fiskale ontvangsten. Een autonomie zonder
fiskale bevoegdheid is een schijnautonomie.
In de huidige situatie subsidieert
de Vlaamse regering in feite de
centrale regering door haar bouwpremies, rentetoelagen aan ondernemingen enz... Immers, de opbrengsten van dit beleid, verhoogde BTW-ontvangsten, minder
werkloosheid enz... komen uitsluitend de centrale kas ten goede.
De centrale kas herverdeelt en
zorgt voor meer dan 120 miljard
transferten van Vlaanderen naar
Wallonië.
Deze perverse kringloop kan de
Vlamingen op termijn zeer duur te
staan komen. Belangrijke fondsen
worden weggezogen om elders tegen ons gebruikt te worden en
Waalse politici lachen met de
Vlaamse belangen, lachen met
Belgische belangen. Zij denken en

Vlaamse regering
naakt

Indien de Vlaamse ministers, de
Vlaamse parlementsleden zelfbewust en konsekwent op hun rechten zouden staan en de echte belangen van het Vlaamse volk verdedigen zou de Vlaamse autonomie sinds lang gerealiseerd zijn.

Ui

RTT-kontrakt,
legerbestellingen...
Het touwtrekken rond het RTTkontrakt waarbij de Waalse ministers elke beslissing blokkeren
tot ze voldoening hebben gekregen staat in schril kontrast met de
lakse houding van de Vlaamse ministers inzake de legerbestellingen. De Franstaligen eisen boter
bij de VIS: geen RTT-bestellingen
zonder tegenprestatie. Sommige
bronnen spreken van een eis van
8 miljard bijkomende onderzoekskredieten. Het evenwicht in de
kompensatiebestellingen voor het
leger werd in 1983 vastgelegd, bij
de beslissing tot aankoop van de
F 16. Nu de Waalse kompensaties
zo goed als binnen zijn en Vlaanderen nog steeds op zijn aandeel
zit te wachten zegt de huidige minister van Landsverdediging niet
verantwoordelijk te zijn voor de akkoorden van 1983 en weigert
enige garantie te geven inzake
kompensatiebestellingen voor
Vlaanderen.

De Waalse eis tot bijkomende
onderzoekskredieten in ruil voor
de RTT-bestellingen is dan ook
ronduit schandalig maar waarom
gedragen de Vlamingen zich
steeds zo onderdanig. Wie dient in
dit land welke belangen?

m In de voorbije N«Jten
heeft Vlaanderen zijn beste
voetje voorgezet om naam te
maken in de internationale zakenwereld via technologsictie
hoogstandjes. Ironisch gekU noeg Imam Vlaanderen in dezelfde periode op een heel andere manier in de belangstelmmm ling, namelijk met het hoge
peil van een van onze fruitboeren. Heel de internationale financiële wereld keek verbazingwekkend toe hoe een boerekinkel uit Voeren de Belgische regering lam kan leggen
l,|„; en de Vlaamse ministers in
deze regering in alle bochten
b U doet wringen.

uu

Het resultaat was bevredigend: Vlaanderen haalde de
voorpagina van Wall Street
Journal, een Amerikaans gezaghebijend zaterdagblad.

g WANGEDROCHT
UJi m De invloed van de Voerkarrousel mag niet onderschat
worden. Bedrijfsleider Paul
Buysse liet zich in het weekblad Trends in duidelijke bewoordingen over uit: „RapI X I porten zoals van Bussines International Forecasting Services cirkuleren op haast elk
kantoor van een multinational.
Zij worden aandachtig geanaliseerd door Duitse, Japanse
of Amerikaanse bedrijfsleiders, die soms overwegen in^s^^
drukwekkende budgetten te
investeren in Belgische bedrijven en ontegensprekelijk rekening houden met politieke
wangedrochten zoals de
Happart-kwestie.

ONMACHT

Waar blijven
de holdings?
Een industriepolitiek kan niet
gevoerd worden zonder strategisch doel en zonder overleg tussen overheid en holdings. In ons
land beperken de grote holdings
zich voorlopig in hoofdzaak tot het
beheer van portefeuille. Echte industriële initiatieven komen niet
van de grond. Er rijzen veel vragen
rond hun optreden en houding. Zij
kregen nochtans ruim voldoening
inzake konkurrentievermogen, fiskale omgeving via de koördinatiecentra en toch komen er geen
nieuwe initiatieven in verhouding
tot de kapitaalvorming. Is er dan
geen vertrouwen in de politieke
stabiliteit? Is er geen vertrouwen
in de toekomstige ontwikkeling?
De dualiteit in het land, de dubbelzinnige staatshervorming, de permanente Waalse chantage kreëert
een onbehaaglijke atmosfeer.

Wij willen daarmee niet zeggen
dat er geen originele bijdragen
zouden geweest zijn van eigen bedrijven, zowel op het vlak van de
mikro-elektronika als van de biotechnologie maar zowel het aantal als de omvang ervan blijft voorlopig beperkt. De voorzitter van de
Vlaamse regering legt wel stoere
verklaringen af maar haalt steeds
opnieuw bakzeil wanneer het er
echt op aankomt politieke beslissingen door te drukken. Hij speelt
de blaffende hond die steeds opnieuw wegloopt wanneer het ernstig wordt. Denk maar aan vorig
jaar toen hij 90 miljard bijkomende
middelen en overeenkomstige bevoegdheden opeiste. Het St.Kathenna-akkoord van 25 november leverde 8 miljard op, en is nog
steeds niet gerealiseerd omdat de
Walen de overheveling van het
SCK niet willen.

Precies daarom stellen we dat
de Vlaamse regering naakt staat.

^ HAPPART

Maar de Vlaamse minister, de
eerste minister incluis, zwijgen en
gaan van toegeving naar toegeving zoals in de zaak H. van V.

De ganse DIRV-kampagne met
al wat er mee gepaard gaat blijft
steken in het voluntarisme. De
middelen en instrumenten ontbreken om een echte industriële politiek te voeren. De rondgang op FTI
1987 heeft ons nogmaals geleerd
dat de grootste en indrukwekkendste stands afkomstig waren
van multinationale bedrijven met
vestigingen in ons land. En heeft
U ook gemerkt dat sommige bedrijven naast hun eigen stand ook
nog enkele vierkante meter hadden afgehuurd op de stand van
het Waals Gewest?

En daar wringt precies het
schoentje, hoe kan een Vlaamse
regering zonder middelen een fatsoenlijke industriepolitiek voeren?
Hoe l<an een Vlaamse regering
wetenschappelijk onderzoek stimuleren wanneer de grootste middelen door de centrale regering
toegewezen en beheerd worden?
Hoe kan een Vlaamse regering
een strategie uitwerken wanneer
de opbrengst van haar akties, haar
investeringen en haar subsidies
niet m de eigen maar in de centrale kas terechtkomt?

den de Vlaamse excellenties uit
hun knechtenrol?

Zelfbestuur
Ook al werd FTI een onmiskenbaar sukses toch blijft de vraag groot
over de industriepolitiek van de Vlaamse regering.

Enkel een konsekwente en ver
doorgedreven staatshervorming
die tot zelfbestuur leidt kan de Belgische impasse doorbreken.

Waalse chantage, is er weinig
hoop. Een nieuwe aklieve industriële politiek vereist immers
een duidelijke strategie op lange
termijn. Dit kan enkel wanneer er
eenheid en samenhang bestaat in
het beleid. Dat betekent klare bevoegdheidsverdeling en de daarmee overeenstemmende middelen. Dat veronderstelt evenzeer
dat de resultaten — positief of negatief — van het gevoerde beleid
een weerslag moeten hebben op

Martens heeft de historische
vergissing begaan voorrang te willen geven aan de financieelekonomische problemen zonder
de kommunautaire problemen aan
te pakken. Elk financieel-ekonomisch probleem heeft in dit land
echter kommunautaire kanten.
Het één hangt onverbreekbaar
vast aan het andere. Zolang men
dat niet inziet zal er geen goede
oplossing tot stand komen, ook
niet voor onze ekonomische toekomst I
André Geens

handelen enkel voor zichzelf
Zelfs de voorzitter van de
Vlaamse regenng weet dat en verklaarde in een recent interview in
het weekblad Trends dat hij het
optreden van de Vlaamse regeringsleden normaal vond en het
optreden van de Waalse ministers
afkeuurde. Moot principe is dat
wel, maar wat hebben de Vlamingen er aan steeds loyaal te zijn en
als wederdienst in het gelaat
gespuwd te worden ? Wanneer tre-
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m Vlaanderen technologiebeurs verdient Internationale
reputatie wat haar vakkundig
niveau betreft. Op politiek vlak
komt ze daarentegen eerder
over als een reusachtig gadget
om Vlaanderens onmacht te
doen vergeten. Prof. Herman
Daems drukte het als volgt uit:
,,Soms heb Ik wel de indruk
dat FTI het Vlaams Industrieel
t>eleld Is. Schuilt hier niet het
echte gevaar? FTI Is een
substituut geworden voor een
volwaardig industrieel beleid.
De reden daarvoor ligt voor de
hand. Een doortastend en modern Industrieel beleid kan
slechts gevoed worden met
fiskale en sociale maatregelen. Maar die maatregelen zijn
nog steeds In de machtige
hand van de nationale regering."
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m Terwijl men in zowat gans
Europa, België bulten beschouwing gelaten, kernenergieprojekten vertraagt en afbouwt uit ekologische overwel a y gingen, doet men dat in ArH** gentinië uit financiële noody ^ zaak. De aannemers van twee
^ S ' " aanbouw zijnde kerncentral e les hebben er onlangs het
^mmi werk neergelegd aangezien ze
l A I niet akkoord waren met de be^^^ talingsvoorwaarden. De regeW^ ring had voorgesteld haar aan^ S nemers met lange-termijn obli*>i4 gaties te betalen.
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Vorige maand trad de voorzitter van de Argentijnse kommissie voor Atoomenergie af
toen de regering dit voorstel
deed. Voordat de regering
fffiP" 320 miljoen vindt, worden de Argentijnse kerncentrales niet voltooid.
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Kamerlid Johan Sauwens:

„De Croo zou best
de konsekwenties trekken..."
Verkeersminister De Croo had tiet dinsdag zwaar te verduren in de l<ommissie
,,lnfrastruktuur".
De malaise bij de NMBS en de TGV kwamen er ter sprake,
vooral onder impuls van SP'er Willockx en Johan Sauwens.
Over het laatste dossier valt geen zinnig gesprek meer te voeren. Zonder
milieu-studie of kosten-batenanalyse blijft De Croo de bevolking
achtervolgen
met plannen allerhande, tot in het waanzinnige toe. Een zoveelste bewijs dat er
in dit land helemaal geen plan is in verband met de totale verkeerssituatie.
Dit verwijt was overigens de rode draad die doorheen de stevig gedokumenteerde en vlijmscherpe tussenkomst van het Limburgs kamerlid liep.
|A heel wat zoeken kwam
De Croo zowat midden
vorig jaar aandraven met
de aanstelling van de heer Paelinck aan de top van de NMBS.
,,lk zocht en vond een man met
beheerskwaliteiten en die hebben we nodig willen we de verliezen van de spoorwegen, ten laste
van de gemeenschap, drukken."

den: zo goed als nieuwe rails
worden als schroot verkocht, ondanks de enorme voorred worden
steeds houten dwarsliggers bij
een Waalse leverancier besteld,
trekhaken voor M1-voertuigen

IAARLUKS döffJ ons «t9lsel van 8ocieile 2tekörh«d zo'n 500 miljoen.
Dat komt door 4$ vrIJsïeWngen
Gtie aan zeffetandlpn kmnm
verleend wo«ten voor het bemm van nuti sociale bprage,
Üjvoofbeeid iii hel gev$tl m
een aeifetandlge na aan öepaalde perto<le5!:i|n ajkövitaiten
stopxat. HJj wendt zieh dan iöt
de i<ommissle, öia 4$ vrllstelM^ al dan niet tan goade be<
slecht.

Puntje bij paaltje
De Financieel Ekonomische
Tijd mocht dan ook blokletteren:
De PVV mag dan wel de mond
vol hebben over depolitisering,
privatisering en beheersautonomie; als puntje bij paaltje komt
speelt deze liberale politicus
graag bedrijfleidertje."

Meyntlens aan minister 8uchmann. Of is het misschien normaal dat geen 40 % van de
zeifetandlpn 71 % van de
vn|stelllngsaan vragen
aandraagt m m dan nog sneller
en soepeler afgewikkeld ziet.
De laatste vaststelling is al
snel uitgelegd. Naar Buohmann zegt. heel hett „Het is

Met begrip citeerde Sauwens
dan ook Paelinck zelf, in een
gesprek met de redaktie van de
Gazet van Antwerpen: ,,lk ben
best bereid verder te gaan met de
zeer moeilijke klus om de NMBS
weer gezond te maken. Maar als
een in wezen zo kleine beslissing
al aanleiding is tot ingrijpen van
de minister, wat staat mij dan te
wachten als ik met pijnlijke en
zeer ingrijpende maatregelen
voor de dag kom. En zulke maatregelen zijn hoe dan ook onvermijdelijk. " Ten gronde oordeelde
het kamerlid dat het de NMBS en

Pak gewoon de öerlode van
'80 tot 8öx Voor m$ minder
dan 3 miljard werden vrijstellingen verleend, maar niet een
rafard aan Vfaams© zeifatanHoe komt dit, vroeg Okimi
'Hv

omzeggens onmogeiiji^ om tot
eenheid van rechtspraak te
j<oin8ft", in heel konkrete
woorden heet het: er is een
nederiandstatige en een transtalige Kamer hinnen de kommissie* en waarom zou de
franstalige niet wat insehikkelljker z1|nt 't <3aat toch om
gelden die dan door de Vlamingen worden bijgepast.
Blijft dan Meyntjens* vtaag
waarom het aantal aanvragen
bij de Franetaligen zo hoog
ligt, Het ministeffeel antwoord
hierop Klinkt erg geleerd.
Vooral longe zeifetar«flgen die
er binnen de Wwse faren de brul
aan geven, doen beroep op
een vrijstelling, En gezien dat
in Briiasel amper m % van de
beginners doorzet (ter vergelijking : In Vlaanderen ^ % en in
Wallonië 84 W^... gn gezien
dat ds meeste örusseiaars
franstaiigen zijn...

<3aen vüBtja aan de luohi.
E0n terechte stxrfaie maatre*
gel dje beginnende zelfstandigen die mlslütjken mn hand
reikt,
Um. OoK hier tiert de konv
munautaire Ijreukfljn. Sedert
Jarer» telt Via««derer^ zo'n 61 è
68 "^6 van <fe jsalfetandlgen en
toch gaat amper t<i'n 30 %
van de vrijstellingen naar deze
meerderheid.

Want dat de bevorderingen
slechts een alibi waren, werd al
snel duidelijk. Paelinck saneerde
veel te naarstig.,,Bestellingen bij
bevriende industriëlen en investeringen in politiek belangrijke
arrondissement dreigden immers
weg te vallen." En dit is niet zomaar een lukrake bewering van
een jong en dus te overmoedig
kamerlid. De vele voorbeelden
van Sauwens lichten waarschijnlijk slechts een topje op van de
ijsberg van wanbeheer en verspillingen.
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Algemeen welzijn

30 % voor 62 %

Het verzet vanuit franstalige
hoek deerde hem niet. Maar
slechts een half jaar later kwam
de ontluistering. De Croo zelf vernietigde 192 benoemingen die de
NMBS tot op 3 april had goedgekeurd en die betrekking hadden
op het zogenaamde middenkader. Een welgekomen aanleiding
om Paelinck duidelijk te maken:
ofwel ophoepelen ofwel inschikkelijkheid ten opzichte van de politieke grillen van zijn excellentie.

Een paar kleurrijke voorbeel

worden besjeld terwijl deze een
maand later uit dienst worden genomen, de heren voorzitters van
de socialistische en kristelijke
vakbond rijden elk met een
pracht van een kosteloze limou-

sine... Kan het nog verbazen dat
het tekort op de exploitatierekening van de NMBS in 1986 ruim
10 miljard bedroeg *?

0. Meyntf&m: „Hm km mt
mgm am ée ti»é mm?'*

een «itleg die geenszins de
grootte van de wanverhouding
motiveert. Maar behoeven
komm«nswtalre wanwrhoudingen en Vlaamse aohteruitstellingen nog enip motivatie?

J Sauwens: ,,Zowel het TGVdossier als de affaire-Paelinck
hebben duidelijk gemaakt dat minister De Croo tekort schiet in zijn
verantwoordelijkheid naar goed
management toe. Eigenlijk zou
hij hieruit de konsekwenties moeten trekken."

ons verkeersbeleid mangelt aan
beleidsvisie. Zo wordt enerzijds
gejubeld om het snelspoornet en
anderzijds leeft de idee, vanaf
mei '88 één trein op 10 af te
schaffen.
Is dit niet verbijsterend? Uit
buitenlandse ervaringen en studies blijkt immers dat de uitbouw
van het traditionele spoorwegnet
uitermate belangrijk is en moet
worden gekoppeld aan een
konstante kwaliteitsverbetering
en een verhoging van het service
niveau. ,,De situatie van het
openbaar vervoer moet geëvalueerd worden vanuit de bekommernis voor het algemeen welzijn."
In dit opzicht pleitte Sauwens
voor een geïntegreerd beleidsvoorstel. ,,Dat zou al heel wat anders zijn dan de huidige dag-aandag politiek, ieder op zijn departementje, ieder voor het eigen arrondissement en ieder voor zijn
eigen vakbond of Acec-bedrijf.
Het openbaar vervoer moet met
objektieve kriteria worden uitgebouwd, los van elk privaat belang. Zowel het TGV-dossier als
de affaire-Paelinck hebben duidelijk gemaakt dat minister De
Croo tekort schiet in zijn verantwoordelijkheid naar goed management toe. Eigenlijk zou hij hieruit de konsekwenties moeten
trekken."

m
SENAAT
Opbouwende
houding
niet gedeeid

Koopvaardij in icrisis

Uitviaggen
naar Luxemburg?

Op 3 april '87 werd de Belgische Bulk Carrier
Mineral Samitry van de rederij CNB uitgevlagd naar
Hong-Kong.
Deze verkoop is geen alleenstaand feit. Tussen
begin '86 en maart '87 werden naast het hogervermelde schip 7 schepen verkocht. Daarnaast is er een
aanvraag tot verkoop van 12 schepen en het aantal
Bij de begroting van Arbeid en Tewerkstelling — aan opgelegde schepen bedraagt 11.
„een begroting die l<rimpt naarmate de werkloosheid
Dit betekent dat onze vloot voor wat betreft de
stijgt" — pleitte Guido Van In hartstochtelijk om het
verkochte schepen, de aanvragen tot verkoop, de
probleem van de arbeidsvervreemding aan te pakopleggingen en de dubbele registratie een kapaciken.
teitsverlies leed van ruim 880.000 bruto ton of 40 %
Hij bood zelfs de onthouding van zijn fraktie aan, van de vloot.
mocht de minister op zijn verzoek ingaan. Maar
konstruktief werken is deze regering vreemd.
EEL dit dossier wijst nog

N

AAST de ongunstige financiële situatie waarin werklozen verkeren ondergaan zij volgens Guido Van In ook
een verborgen vorm van diskriminatie. ,,Een geordend leven, sociale kontakten, materieel en moreel bezit, respekt en zelfontplooiing moeten door werklozen worden ontbeerd."
Bij wijze van voorbeeld citeerde
de VU-senator ondermeer de alleenstaande gerechtigde werkloze die hier en daar een paar
kruimelopdrachten uitvoert en de
laaggeschoolde niet gerechtigde
werkloze van middelbare leeftijd
met gezinssituatie. De RVA beschikt helemaal niet over voldoende middelen voor een individuele aanpak van deze noodgevallen. En het positief voorstel
van Van In viel tussen de plooien
van de begrotingscijfers.

overgemaakt aan de Raad van
State. De reden laat zich raden.
„Het is duidelijk", aldus de VUsenator, „dat dit ontwerp volledig
in strijd is met de wetten op de
staatshervorming en dat de gewesten die in deze materie een
eksklusieve bevoegdheid hebben, totaal miskend worden. De
adviezen van de gewestregeringen zijn overigens vernietigend."
Een aantal interpellaties rondden traditiegetrouw de voorbije
zittingsweek af. Hierbij drukte
Daan Vervaet zijn kommer uit
over het beheer en het personeelsbeleid bij het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet. Een
kommer die overigens gedeeld
werd door Financieminister Eyskens. IVIaar niet noodzakelijk
staat dit gelijk met daadwerkelijke
ingrepen.

Welke motieven zetten de reders ertoe aan, om tot de uitvlagging van hun vloot over te gaan?
De Belgische vloot staat op een
bescheiden 32e plaats met 0,6 %
van het wereldtotaal. De nationale vlag komt voor 6 % tussen in de
totale af- en aanvoer van goederen van en naar Belgische havens. Een aandeel dat de jongste
jaren steeds afneemt.

Jef Valkeniers van zijn kant
stelde talloze vragen bij de vele
beloften die regeringsleden al
eens uitten maar nooit in daden
omzetten. Hoe zit het bvb. met de
verbintenis 50.000 jongeren aan
het werk te stellen? Wanneer
worden de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen opgericht? Enz. Allemaal zorgen die
meerderheid tegen minderheid
werden gesmoord.

Aardig
uit de
hoekr
n De Voorzitter .„Het ontwerp van
wet tot opheffing van de artikelen 387
en 390 van het strafwetboek inzake
overspel wordt door de 151 aan de
stemming deelnemende leden aangenomen; 2 leden hebben zich onthouden."
De Heer Walter Luyten: „Ik heb mij
onthouden omdat ik vrijgezel ben."
(Vrolijkheid)
n De Heer Gol, vice-eerste minister

Het is kenschetsend in dit land
dat het wettenarsenaal niet kan
worden toegepast. In plaats van
hieruit duidelijk besluiten te trekken steekt de regering verder
haar kop in het zand.

Dollar en loonkost

Tussen woord
en daad

Zover kwam het niet bij de wijziging van de wetgeving betreffende het wegenfonds. Op verzoek
van CVP'er De Bondt en Oswald
Van Ooteghem werd het ontwerp

maar eens op de onmacht
van de regering. Niet enkel is het haar onmogelijk arresten te doen uitvoeren, bovendien
slaagt zij er niet in koninklijke
besluiten te doen naleven. Een
Besluit van 10 mei 1940 betreffende de aankoop en verkoop van
schepen stelt immers zeer duidelijk: ,,worden eveneens verboden
zonder dezelfde voorafgaandelijke toelating, het bevrachten of
alle andere afstand aan vreemdelingen in hun geheel of gedeeltelijk van de schepen in alinea 1
bedoeld. Alle afstanden en overeenkomsten gesloten in tegenstrijd met voorgaande beschikkingen zijn nietig."

Met het Wegenfonds ontdekte
Oswald Van Ooteghem een zoveelste flagrante inbreuk op de
staatshervorming van 1980.
en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen (in het Frans): „Ik
kan U een uitstekend boek aanbevelen van fvlontherlant: Les services
inutiles."

Terwijl begin dit jaar nog zo'n
3000 zeelieden ingeschreven waren in de pool der zeelieden, viel
het aantal arbeidsplaatsen een
maand later reeds terug tot 1253.
Het uitblijven van regeringsbeslissingen over de aanvragen tot verkoop van schepen zal de onrust
nog vergroten.
De krisis in de scheepvaart is
reëel. De overkapaciteit aan
schepen duwt het vrachtenpeil
reeds vele jaren naar een onge-

,,Het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de regering zal
zware gevolgen hebben voor de
ekonomie en de maritieme positie
van de Vlaamse zeehavens in het
bijzonder."
kende laagte. Niettegenstaande
de daling van scheepsbestellingen en het stijgend slopingsrltme
herstelt slechts langzaam het
evenwicht tussen vraag en aanbod van scheepsruimte. De gestadige afbrokkeling van de dollar
Is dramatisch voor de inkomsten
van de reders. Daarbij komt nog
de hoge loonkoststruktuur. Een
voorbeeld: een normaal geautomatiseerd ertsschip van 65.000
DWT met een 22-koppige bemanning kost een Belgische rederij
per jaar 42 miljoen fr. meer dan
wanneer het onder Hong KongBritse vlag zou varen.

Regering
schiet tekort
Het is enkel en alleen aan de
letargie van de regering te wijten
dat de reders tot de noodoplos-

sing van de ultvlagging of de
oplegging van schepen moesten
overgaan. Ondanks de noodkreten van de koopvaardij kwam de
regering niet verder dan 2 vergaderingen van de ronde tafelkonferentie en de oprichting van een
kommissie ad hoc. Dit gebrek aan
verantwoordelijkheidszin zal sterke gevolgen hebben voor de Belgische ekonomie en de maritieme
positie van de Vlaamse zeehavens in het bijzonder.
Zo loopt de totale sociale kost
van de Belgische koopvaardij op
tot minstens 2,7 miljard voor de
Belgische staat. Hierbij komen
dan nog de vele neveneffekten
zoals de tewerkstelling van het
walpersoneel, in de scheepsgebonden ondernemingen enz. Ook
de studenten van de Hogere Zeevaartschool voelen deze problematiek aan, vermits het verwerven van een diploma afhankelijk
is van een vaartijd.
Reeds meerdere malen zijn
verschillende oplossingen gesuggereerd. Deze slaan vooral op het
konkurrentieverschil van 40 a 45
miljoen per jaar en per schip.
Slechts eenvierde hiervan kan ten
laste blijven van de reders. De
overige drievierde moet elders
gerekupereerd worden, in hoofdzaak door een vermindering van
de kapitaalkost en de eksploitatiekost. Voor het eerste bestaan er
voldoende mogelijkheden binnen
het kader van de wetgeving op
het scheepskrediet. Inzake de
eksploitatiekost kunnen er binnen
het stelsel van de sociale zekerheid talloze ingrepen gedaan worden om de loonkost te verminderen. Tevens kan voor wat betreft
de bedrijfsvoorheffing een forfaitaire taksvrije vaartpremie worden ingevoerd zoals in andere
landen.

Fraude organiseren
Ondanks het feit dat al deze
voorstellen reeds werden geformuleerd heeft de regering het niet
nodig gevonden hierop in te
gaan. Een kommissie ad hoc was
vooralsnog het enige konkrete
antwoord.
Behalve dan dat gedacht wordt
aan een Luxemburgse oplossing... De Belgische schepen
zouden uitgevlagd worden naar
het Groot-Hertogdom. De Belgische staat zou dan zelf als het
ware de fiskale ontwijking organiseren en subsidiëren. En meteen
alle geloofwaardigheid op het internationale forum verliezen.
H. Covellers,
Voorzitter VU-kamerfraktle

D De Heer Mottard (in het Frans):
,,Dit is ongetwijfeld uw lievelingsboek! U staat in dienst van de staat,
mijnheer Gol, maar u bent nutteloos.
We zullen u geen orchideeën maar
chrysanten sturen, mijnheer Martens." (Glimlachjes)
D De Heer Vic Anciaux: „Ik dank
God dat ik mij niet tot de hypokriete
knechtenrol van mijn CVP-kollega's
moet lenen. Ik dank God op beide
knieën dat ik tot de Vlaams-nationalisten behoor." (Applaus bij de VU)
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Voor het sukses van de Europese Akte:

Nieuwe grens voor Europa
Beweren dat de Europese Gemeenschap in een bijna onoverkomelijke krisis
verkeert, wordt stilaan een gemeenplaats. Het falende landbouwbeleid, een nijpend begrotingstekort, een slechts langzame tot-stand-brenging van de interne
markt of de quasi totale afwezigheid in de wereldpolitiek: het zijn evenzoveel
aanzetten om het roer radikaal om te gooien. Dat besefte ook de Franse voorzitter van de Europese Kommissie toen hij zijn zestien kollega's ertoe overhaalde
een globaal hervormingspakket (het zgn. pakket ,,Delors") aan het Europese
Parlement en de Raad van Ministers voor te leggen.

H

ET Europees Parlement reageerde bijzonder alert en
stelde
prompt
een tijdelijke kommissie voor het welslagen
van de Europese Akte m
De openbare vergadering van het
EP betuigde verleden week woensdag zijn steun aan Delors' voorstellen Dat IS meteen een grote steun
voor de Europese Kommissie daar
eerste minister Martens onlangs nog
verklaarde dat de voorstellen met
door alle lidstaten even geestdriftig
onhaalde worden i Nu reeds staat
vast dat er geen instemming bereikt
zal worden voor het eind van het Belgisch voorzitterschap (30 juni)

te verdubbelen Het Parlement stelt
evenwel dat het daartoe met mag blijven Er moet integendeel een versterkte aandacht ontwikkeld worden
voor achtergebleven regio's „De
struktuurfondsen", zo wordt ekspliciet gesteld, „moeten echte instrumenten worden voor ekonomische
ontwikkeling en moeten zich koncentreren op de minst ontwikkelde re-

gio's en in de kwijnende industriële
gebieden"

Modernisering
landbouwbeleid
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid verwerd stilaan tot het zorgenkind van de gemeenschap De Volksunie speelde daar begin maart reeds
op in met de organisatie van een

overigens druk bijgewoonde studiedag te Brussel Een aanzienlijk deel
van de toen geuite opmerkingen vonden nu hun weg in officiële teksten

Een hoogstaand
en boeiend debat!
Het gebeurt zelden' Zowat alle tenoren in het Parlement namen aan
het debat deel Dat maakte de voormiddag uiteraard tot een boeiend geheel en een oratoisch hoogstandje'
Delors werd na een bijna pathetische
redevoering vergast op een overdonderende ovatie die hem zichtbaar genoegen deed Namens de Volksunie
voerde Willy Kuijpers het woord In
aanwezigheid van een knarsetandende Tindemans verdedigde hij
gloedvol het federaal ideeengoed
„Federalisten", zo zei hij, „zijn mensen die veel geduld hebben Ik kan
het weten, want toen mijn partij dertig

jaar geleden het federalisme in zijn
vaandel schreef, werden we door alle
anderen doodgeverfd als dromers en
afbrekers Dezelfden die ons toen beschimpten, soms broodroofden, hoor
ik nu belijdenissen afleggen voor het
federalisme Gelukkig maar dat men
stilletjesaan ook op staatsnationaal
vlak IS gaan beseffen dat de demokratie echt meer gediend is met de erkenning van de echte leefgemeenschappen, met de erkenning van volkeren en regio's' In tegenstelling tot
België geeft Europa veel meer ruimte
aan volkeren en regio's "
Kuijpers zei dat de twee voorliggende verslagen een stap
vooruit zijn in de erkenning van
het federale ideeengoed Daarom ook ondersteunde hij de voorliggende teksten, mede namens
de twee andere EVA-parlementsleden Michele Columbu en Jaak
Vandemeulebroucke
Het Parlement stemde met een
grote meerderheid in met de Kommissievoorstellen Het woord is nu
aan de Raad De Belgische Regering beschikt nu nog net over anderhalve maand om er nog iets
van te maken Afwachten dus
(bs)

Voltooiing
interne markt
tegen 1993!
Je moet eens proberen enkele liters wijn vanuit Italië, over Zwitserland, Frankrijk en Luxemburg naar
België over te brengen
Met de
schnk om het hart passeer je nors kijkende douanebeambten of word je
eventjes voorbij Martelange verplicht
je bagagekoffer open te maken
Vrienden van de PDB-Jugend die in
Aken studeren ondervinden de grootste moeilijkheden om hun universitair
diploma te valoriseren bij deelname
aan examens van het Vast Wervingssekretariaat I Genoeg getreuzeld
Het Europees Parlement wil dat uiterlijk eind 1992 de voltooiing van de
eenheidsmarkt een realiteit is Deze
operatie mag echter met beperkt blijven tot het uitschakelen van douaneformaliteiten De parlementsleden
willen ook een grotere ekonomische,
monetaire en sociale samenhang
Dat wil o a zeggen verbetering van
het vrije verkeer en de vrije vestiging
van personen, wederzijdse erkenning
van diploma's, ruimer en frekwenter
gebruik van de ECU, de uitbouw van
een sociaal Europa, het nemen van
kommunautaire maatregelen om de
verschillen tussen de regio's te verkleinen, samenwerking op het gebied
van het vervoer (TGVi), de mfrastruktuur of de telekommunikatie

Een écht
regionaal beleid
Om de sociaal-ekonomische samenhang te verstevigen stelt de EGKommissie voor de middelen van de
drie struktuurfondsen (Regionaal, Sociaal en Landbouw-orientatie Fonds)

Vlaamse boeren in de landbouwbetoging
van dinsdag II in de straten van Brussel
zorg vooral om de toekomst van het kleine familiaal landbouwbedrijf'

EP adviseert over landbouwprijzen 1987/1988

Een beleid ten gunste
van de gezinsbedrijven?
Begin deze week kwamen de landbouwministers
van de twaalf EG-landen bijeen om de prijsvoorstellen
van de Europese Kommissie voor het komende jaar
vast te stellen.
UROPEES Kommissaris Andnessen wil de prijzen van de
meeste
landbouwprodukten
verlagen, de overschotten met meer

ilEURO
R4
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Senator Vervaet betuigde zijn zorg door mee op te stappen,
(toto Dann)

automatisch opkopen en zo de overproduktie tegengaan Deze voorstellen
vallen met overal in even goede aarde
Er wordt dus eerstdaags geen beslissing venwacht Het Europese Parlement daarentegen slaagde er vonge
week donderdag wel in een eensgezind advies uit te brengen Verslaggever was de Vlaamse kristendemokraat
Pol Marck, die, het mag gezegd, een
puik verslag naar voren bracht Jaak
Vandemeulebroucke kwam namens
de Volksunie m de zitting tussen
Vandemeulebroucke erkende dat
sinds de publikatie van het zogenaamde groenboek, de Europese
Kommissie, Andnessen in het bijzonder, buitengewone inspanningen deed

om het door velen verguisde landbouwbeleid terug in goede banen te
leiden

Welke toekomst
heeft het familiaal
landbouwbedrijf?
,,Onaanvaardbaar", zo waarschuwde het VU-parlementslid, ,,blijft de verdere aantasting van de gemengde familiale bedrijven In landbouwknngen
heerst met ten onrechte onrust De
landbouwers hebben al lang geen
boodschap meer aan verbale rethoriek ZIJ hebben het recht een antwoord te krijgen op de vraag m welke
mate en met welke middelen de EG
van plan is de toekomst van het gemengd familiaal bedrijf te vrijwaren'"
Vandemeulebroucke zegde zijn
steun toe aan het voorstel van de parlementskommissie landbouw om de
zuivelkwota met langer toe te passen
op bedrijven met een produktie die

kleiner is dan 60 000 liter per jaar Dit
voorstel is echter het absolute minium
Vandemeulebroucke herhaalde het
eerder geformuleerde VU-alternatief
van een stelsel van gedifferentieerde
prijzen Dat houdt in dat aan alle producenten een relatief hoge garantieprijs betaald wordt voor een eerste
produktiehoeveelheid tenwijl vervolgens een lagere prijs betaald wordt
voor bepaalde bijkomende hoeveelheden Dat zoiets haalbaar is bewees
EVA-partner Neil Blaney, toen hij Iers
Minister van Landbouw was'
Te weinig nadruk op bestrijding
fraude'
Vandemeulebroucke vond dat verslaggever Marck wat te weinig nadruk
legde op de bestrijding van de fraude
,,De bestrijding van de landbouwfraude die naar verluidt jaarlijks 133
miljard bedraagt, moet prioriteit nummer een worden'"
(Vervolg bovenaan biz 9)

M^j
Vervolg van biz. 8

Een margarinetaks?

Minister Coens is er niet vies van...

Pesticiden op scliooi

De toetreding van Spanje en Portu•gal legde op een scherpe wijze de
problemen in de oliesektor bloot. De
Vervolg van biz. 1
overproduktie is er te groot en onbetaalbaar geworden. Daarom stelt de
Europese Kommissie voor de gehele is bevestigde men ons op het
sektor van plantaardige olieën en vet- Toxikologisch Laboratorium van
ten aan te pakken en een zgn. de Universiteit te Antwerpen dat
margarine-taks te heffen. Dit voorstel het produkt een groot gevaar voor
ondervindt ook in Belgische rege- kinderen kan betekenen.
ringskringen nogal wat tegenstand.
„Als ze daar iets van binnen
Jaak Vandemeulebroucke zei dat de krijgen kan dat dodelijke gevolgen
taks niet helemaal voldoet. „De hebben. Het produkt kan tot één
Volksunie pleit sinds lang voor een in-jaar na het inademen nawerking
voerheffing op eiwitinvoer. De ge-hebben". En onze zegsman beplande taks zal hoogstens leiden tot vestigde formeel: „Het sproeimideen kleine stijging van de margarine- del mag in de toekomst niet meer
(en chokolade!) -prijs, eventueel eengebruikt worden!"
kleine stijging van de boterkomsumptie maar is geen stimuleriing van de
eigen eiwitproduktie. Een gemiste
kans!"
Gramoxon tenslotte, wordt als
Tegen de mening van een hele tiet meest gevaarlijkste van de
reeks Lidstaten in, betuigde het EP drie beschouwd en moet totaal afzijn steun aan het kommissievoorstel geraden worden. Het goedje geeft
om de margarinetaks in te voeren. bij inademing brandwonden aan
Dat wordt straks tussen de Twaalf neus en keel en kan na een week
een spannend debat... met wellicht fibrose van de longen teweegbrengen. Bij fibrose geven de loneen Belgisch kompromis!
gen geen zuurstof meer aan het
bloed, het produkt kan zich ook
op de nieren vastzetten. Het begint pas na twee tot drie weken te
werken. Gramoxon komt herhaalDe
Volksunie-ondervoorzitter delijk voor bij zelfdoding.
besloot zijn tussenkomst optiGealarmeerd door al deze duimistisch: „Een toekomstgericht landdelijke uitspraken namen wij ook
bouwbeleid zal alleen slagen in de
kontakt op met het anti-gifcentrum
mate waarin de gezinsbedrijven in de
te Brussel. Ook daar werd ons bemogelijkheid gesteld worden nieuwe
vestigd dat zowel Reglone als
wegen te bewandelen. Het verbouGramoxon totaal dienen te worwen van produkten waaraan een teden geweerd en slechts in uitzonkort bestaat moet aantrekkelijk gederlijke omstandigheden en enkel
maakt worden. Producenten moeten
door bevoegde personen in speciaangespoord worden over te schakeale werkkledij mogen behandeld
len naar kwalitatief hoogstaander geworden.
wassen. Vandaar ook de noodzaak
meer middelen te besteden aan We- Wat in de bewuste school getenschappelijk Onderzoek en de ont-beurde behoort tot het meest onwikkeling van nieuwe gewassen." voorstelbare: de potten waarin de
Het familiaal landbouwbedrijf bleef
dankzij (of ondanks?) 25 jaar gemeenschappelijk beleid de ruggegraat van de landbouwproduktie. Op
Europees niveau moet een beleid uitgestippeld worden dat het gezinsbedrijf een vertrouvwolle oog geeft op
de toekomst. Geen beleid dus dat
hen doet verworden van fiere
zelfstandigen tot sociaal onbeschermde landarbeiders! Dat Is de
basis vanwaaruit straks in het Karel
de Grote-gebouw te Brussel zal moeten onderhandeld worden.

Open en bloot

Nieuwe wegen
bewandelen

(Bart Staes)

Het {>artUbe$tuur van
de Votksynie ent de
Europese Vrije AïHantie nodigen Ü uit op
een studiedag

VLAANDEREN
IN EUROPA
gebouwen vaft het Euro*
pes&s Pmtkmeim ^aai 62,
Belöartistraat 97.113 te
1040 Bit»»sel
D© <teeliiame aan de $tuctieöag ts gmIJs.
Inschrljvirigen worden
UJlerlIJk <ip 27 mei
Ingewacht
Dit kan teJefontsch op het
nuoimef 02^19-49.30. ,

produkten zich bevonden stonden
open en bloot op de speelplaats.
De direkteur — die de opdracht
tot de werken gaf — en het lerarenkorps wisten niet eens hoe gevaarlijk de sproeimiddelen waren.
Bovendien zijn de gewraakte middelen in de handel en door iedereen vrij aan te kopen en te gebruiken.
Aan het anti-gifcentrum te Brussel vroegen wij wat de direkteur
van de school moet aangeraden
worden. Men sprak zich daarover
zeer duidelijk uit. De bewerkte
speelplaats dient met water
gespoeld en mag in geen geval
gedurende tien tot veertien dagen
betreden worden. Tenslotte begreep men er niet waarom de drie
gevaarlijke produkten gemengd
werd daar waar het minder schadelijke Premazine b.v. reeds
volstaat om gras en onkruid te
verdelgen. Laat staan dat het onkruid chemisch dient te worden
vernietigd...

Wie is
verantwoordelijk?
Omdat wij aanvankelijk dachten
dat het Gebouwenfonds van het
ministerie van Onderwijs verantwoordelijk was voor het uitvoeren
van de werken namen wij met de
diensten te Antwerpen kontakt op.
Daar verzekerde men ons dat de
schooldirektie verantwoordel ij kheid draagt voor het onderhoud
van de terreinen rond de school.
Dus ondervroegen wij de direkteur van de Rijksbasisschool. De
school die in de streek bekend
staat als een goed gerunde instelling zit zwaar met het voorval in.

e

Wij nemen aan dat de direkteur
met de gevaren van chemische
sproeimiddelen niet vertrouwd is,
de lichtzinnigheid blijft echter hemeltergend. De direkteur verzekerde ons dat hij bij dokters en de
geneeskundige dienst van het
PMS navraag deed. Zijn (en onze)
zorg werd er niet gedeeld, het gebruik van chemische sproeimiddelen zou
pas echt gevaarlijk
zijn in een gesloten ruimte. Van
lichtzinnigheid gesproken!
Nu willen wij niet nodeloos onrust stoken, maar afgaande op de
waarschuwingen van ernstige instanties raden wij de schooldirektie van Nijlen (en waar ook in
Vlaanderen) aan andere middelen
te bedenken om-het onkruid van
speelplaatsen te verwijderen. En
uiterst zorgvuldig te zijn met
gespecialiseerde firma's voor wie
slechts de winsten tellen.
De minister van Onderwijs, die
om geen omzendbrief verlegen
zit, raden wij tenslotte aan eens
richtlijnen uit te werken hoe met
onkruid op speelplaatsen moet
omgesprongen worden. En alvast
het gebruik van alle pesticiden in
en om scholen te verbieden.

Coens is pro!
Maar dit verbod schijnt niet de
grootste zorg van minister Coens
te zijn! Een aantal weken geleden
ontvingen de leraren biologie van
het hoger middelbaar onderwijs
een propagandabrochure van de
firma Fytofar ter promotie van
pesticiden. In de brochure laat
men uitschijnen dat dergelijke
middelen nodig zijn om het milieu
te beschermen. Los van de vraag
waarom pesticiden zo nodig moeten gepromoot worden is het
hoogst bedenkelijk dat de zending
diende vergezeld te worden van
een aanbevelingsbrief van onderwijsminister Coens (zie kadertje).
Nu nemen wij grif aan dat tussen de brief en het voorval in Nijlen geen verband bestaat, maar
wanneer wij aannemen dat een
minister van Onderwijs de verantwoordelijkheid draagt voor het ka-

OVOBIT is het Centrum voor te Geel, ter plekke Polei, en is vrij toe- nog niet in staat is te verklaren hoe dit
Onderzoek en Voorlichting gankelijk voor iedereen.
mogelijk is...
inzake Biologisch Verant
In het vijfdelig programma zitten er
Groepen en scholen gelieve vooraf
woorde Teeltmethoden. Dit betekent kontakt op te nemen. Tel. heel wat bijzonder interessante
dat wij, op een terrein naast het Ho- 014/58.91.72. Rozendaal 78 te Geel. aspekten, o.a. in verband met gewasger Instituut der Kempen, beschikken
bescherming, eiwitfixatie en plantenover een heuse proeftuin van om en
ENETISCHE MANIPULATIE voeding.
bij de 5000 m^.
is een modern toverwoord
geworden en de betreffende
Daar worden niet enkel rassen- en
wetenschappers kunnen bogen op
groenbemestingsproeven uitgevoerd,
heel wat — verdiende — lof.
maar wordt ook praktische en theoreDeze mensen blijven echter hierbij
tische voorlichting verstrekt aan partikulieren, groepen, scholen en noem bloednuchter omdat ze, beter dan wie
ook, beseffen dat genetische manipumaar op.
latie niet zonder risiko's kan verVerder worden dagelijks ter plekke, lopen.
telefonisch als schriftelijk, alle mogeHet is daarom trouwens dat, wellijke en soms schijnbaar onmogelijke
licht voor het eerst in de geschiedenis
vragen beantwoord.
van de wetenschap, de gespecialiUitslagen van bodemontledingen seerde wetenschapslui zelf de puworden door ons graag en gratis om- blieke opinie hebben gewezen op
gezet in een goed uitgebalanceerd, mogelijks minder aangename ontwikbiologisch verantwoord teeltadvies.
kelingen en zelf alles in het werk stelVerder werkt Covobit mee aan len om de middelen te voorzien ter
opendeurdagen, tentoonstellingen en voorkoming van problemen.
richt in Vlaanderen en Nederland lesHet is intussen, ook voor de wetenToch vonden wij het echt jammer
senreeksen en lezingen in; dit schappers, zo overrompelend gewor- dat een van de eerste venwezenlijkinmeestal op verzoek van afdelingen. den, dat men wel weet hoe een en an- gen van dit programma erin bestond
Onze proeftuin is gelegen op een der kan gebeuren door integratie in om gewassen ongevoelig te maken
paar honderd meter van de Ringlaan de erfelijke formule, maar dat men voor (zeer giftige!) herbiciden...

G

der waarbinnen een degelijk en
gezond ondenwijs mogelijk moet
zijn, dan is dit wel een hoogst
vreemde samenloop van omstandigheden!
(m.v.l.)

Onderwtjsministef Daniël
Coens in een brief van 2
maart 1987 aan de (eraren
biotogie van het hoger middelbaar onderwijs.
„In bijlage vindt U de door
FytofOT (Betgiscf}e vereniging
van de industrie voor fytet-sa'
nitaire produkten) uitgegeven
promotiebrocbure „Gewasbeschermmgsmiödelen om ons
welzijn en om ons milieu veilig
te stellen". Deze brochure beticht vooral de plaats van ó&
fytel-sanitaire produkten in de
landbouw, de noodzaak va»
hun gebruik, de biologische
wetgeving evenals de te volgen richtlijnen. DU alles zonder de natuur en het welzijn
van de mens uit het oog te
verliezen..."
(Dokument ons bezorgd
door ,,0e Belgische Natuuren Vogelreservaten vzw")

OG enkele tuintips:
Wie nu nog erwten wenst te
zaaien, beperke zich toch
maar liefst tot de hiervoor geschikte
rassen als Senateur, de lage, donkerschalige rassen of de Suger Snaps.
• Wortelen, samen gezaaid met witloof, zullen minder te lijden hebben
van de aanvallen van de wortelvlieg.
Men zaait om en om (overhand) een rij
wortelen en een rij witloof.
• Men kan wortelen en witloof, al dan
niet in kombinatleteelt, zaaien volgens de licht-schaduw-methode. Men
zaait dan In dubt)ele rijen, met een
tussenruimte van slechts 10 cm. Tussen de dubbele rijen houdt men een
afstand van 45 ot liefst 50 cm.
• Zaai in de siertuin dringend de betere bloemen als Satijnbloem (dimorphoteca). Middaggoud (gazania), Spiitbloem (schizanthus) en de statige Bereoor (arctotis). Zaai nu de Duizendschonen, voor bloei volgende lente.
• Onze fruittuin is allicht niet zo uitgestrekt als deze van de heer H. te V.
Toch moeten wij ons ook hier beschermen tegen de infernale aanvallen van
heel wat belagers. Hierover later
"leer.
RJ^ Dedapper
21 MEI 1987
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a Ned. 1 - 20.33
Tineke, praatprogramma
C Ned. 1 - 21.42
Brandende liefde, Ned speelfilm
C Ned. 1 - 23.20
Rur, praatshow
D Ned. 2 - 16.50
Blikskaters
D Ned 2 - 17.00
De Charlie Brown & Snoopy Show,
strip
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes

"• ^ »,

Van dag
tot dag _^
Zaterdag 23 mei
D BRT 1 - 16.00
The Thin Man, film
D BRT 1 - 18.10
Merlina, jeugdserie
D BRT 1 - 18.35
Rondomons, jeugdmagazine
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
D BRT 1 - 20.20
Het sensatieblad, TV-film
D BRT 1 - 22.00
Rigoletto, satire
D BRT 1 - 22.30
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22.45
Denk aan mij, kortfiim
D BRT 1 - 23.15
Poolshoogte, info
n Ned. 1 - 15.05
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 16.10
Robin Hood Junior, jeugdfilm
D Ned. 1 - 17.41
Het gouden zwaard, film
D Ned. 1 - 19.00
De fabeltjeskrant, voor de kleintjes
D Ned. 1 - 19.05
De dierenvriend, serie
D Ned. 1 - 20.28
Eindeksamen-festlval, muziek
D Ned. 2 - 19.55
Bodylijn special, het huidige modebeeld
D Ned. 2 - 20.20
Veronica film, film en video
n Ned. 2 - 20.45
The eyes of Laura Mars, thriller
D Ned. 2 - 23.15
Black Emanuelle, film

Zondag 24 mei
D BRT1 - 11.00
Konfrontatie, politiek debat
D BRT1 - 15.20
Drie veteranen, jeugdfilm
D BRT 1 - 17.00
De paradijsvogels, serie
D BRT 1 - 18.20
Garfield in the rough, tekenfilm
D BRT 1 - 18.45
Shangai, dok.
D BRT 1 - 20.40
De kostschool, serie
D BRT1 - 21.30
De
steek-er-wat-van-op-show,
praagprogramma
D BRT2 - 15.00
Stadion, sport
D Ned. 1 - 15.30
Appelmoes met taartjes, voor kinderen
D Ned. 1 - 15.45
De terugkeer van de antilope,
D Ned. 1 - 16.10
Een vreemd stel, tekenfilm
D Ned. 1 - 16.20
Swiebertje, komische reeks
D Ned. 1 - 17.05
Dinges, spelprogramma
D Ned. 1 - 18.05
S.O.S Paulus Potter, dok.
D Ned. 1 - 19.05
De Carsons, serie
D Ned. 1 - 20.20
Amy, film
21 MEI 1987

Donderd. 28 mei

Laura Mars (Faye Dunaway) heeft vaak visioenen over gruwelijke
moorden in,, The Eyes of Laura tVlars". Zaterdag 23 mei op Ned. 2 om
20U.50.

D Ned. 1 - 23.05
St. Elsewhere, serie
n Ned. 2 - 18.45
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 20.10
Monty Python's Flying Circus, komische serie
D Ned. 2 - 20.42
VPRO's 30 minuten, dok. gemaakt
door vrouwen
n Ned. 2 - 21.12
Get back!, muz. dok.
D Ned. 2 - 22.51
The Dining Room, Amer. TV-drama

l\/laandag 25 mei
D BRT 1 - 18.10
Avonturenbaai, jeugdserie
D BRT 1 - 18.35
Kameleon, doe-programma voor kinderen
D BRT 1 - 19.00
lemandsland, toeristisch magazine
D BRT 1 - 20.10
Moord volgens het boekje, TV-spel
D BRT1 - 21.05
Modem: Moesson, dok.
D BRT 1 - 22.05
Extra-time, sportmagazine
D BRT2 - 19.45
Koningin Elizabeth wedstrijd Piano
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 - 16.03
Super-Oma, jeugdserie
D Ned. 1 - 16.28
Brokkenpiloten, film
D Ned. 1 - 17.47
De Smurfen, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.01
Gouwe Douwes, populaire muziek
D Ned. 1 - 18.25
Doris, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.00
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
n Ned. 1 - 19.23
Nieuwe buren, serie
n Ned. 1 - 21.37
Sonja op maandag, praatprogramma
D Ned. 1 - 22.57
De vierde verdieping, politieserie

Dinsdag 26 mei
D BRT 1 - 18.10
Jacobus en Corneel, kinderserie

D BRT 1 - 18.25
Comedy Capers, komische film
D BRT 1 - 18.35
Madicken, jeugdserie
D BRT 1 - 19.05
Sociaal huren. Info
D BRT 1 - 20.20
Argus, praatshow
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
n BRT2 - 19.45
Koningin Elizabeth Wedstrijd Piano
D Ned, 1 - 14.30
Milieudag, tot 22.50
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 19.12
Dagmar, film
D Ned. 2 - 21.30
Maria, heil der zieken, serie over
Maria

Woensdag 27 mei
D BRT 1 - 15.15
Kameleon, doe-programma voor kinderen
D BRT 1 - 16.05
Nils Holgersson, serie
D BRT 1 - 16.30
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
D BRT 1 - 16.45
Sprookjesteater, serie
D BRT 1 - 18.10
Zeppelin, kindermagazine
D BRT 1 - 18.35
De wonderwinkel, tekenfilmserie
van G. Timmermans
D BRT 1 - 20.00
Bayern München-FC Porto, voetbal
D BRT 1 - 22.10
Verwant, kunstmagazine
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 19.45
Koningin Elizabeth Wedstrijd Piano
D Ned. 1 - 14.45
Kuifje, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 14.55
De grote meneer Kaktus show
D Ned. 1 - 15.20
Ghostbusters, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 16.15
Starsky & Hutch, politieserie
D Ned. 1 - 17.00
New Wilderness, Amer. natuurserie
D Ned. 1 - 18.08
Family Ties, serie
D Ned. 1 - 19.00
Countdown, popmuziek

D BRT 1 - 15,00
Sprookjesstoet Mechelen
n BRT 1 - 16.00
Het baket der smokkelaars, film
D BRT 1 - 18.05
Anderwereld, serie
D BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 • 20.55
Panorama, akualiteiten
D BRT1 - 21.45
Afscheid van een optimist, over Jef
Houthuys
D BRT 1 - 22.35
Dallas, serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 • 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 19.45
Koningin Elizabeth Wedstrijd Piano
D Ned. 1 - 15.30
Last Frontie'r, natuurserie
D Ned. 1 - 16.00
Daktari, TV-serie
D Ned. 1 - 19.00
Nathalie, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.21
Uit „Het Zwarte Gat", dok. over okkultisme
D Ned. 1 - 20.28
Nooit meer alleen, serie
D Ned. 1 - 22.05
AIDS: de verzwegen oplossing,
D Ned. 2 • 19.05
Dit is Disney, tekenfilmmmag.
D Ned. 2 • 20.55
Hill Street Blues, serie
D Ned. 2 - 21.40
Gospelrock TV, videoclips

Vrijdag 29 mei
n BRT 1 - 18.05
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
D BRT 1 - 18.30
Bingo!, hitparade
D BRT 1 - 20.20
Extra-time, sportmagazine
D BRT 1 - 20.50
Wereldoorlog II: Het verzet, dok.
D BRT 1 - 22.40
Premiere, filmnieuws
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 19.45
Koningin Elizabeth Wedstrijd Piano
D Ned. 1 - 14.30
Canadian Pacific, western
D Ned. 1 - 16.10
Beren in Alaske, natuurfilm
D Ned, 1 - 23.10
Een dodelijk spel, film
n Ned. 2 • 19.12
Olympische Sportkwis '87
D Ned. 2 - 20.50
The Cosby show, serie
D Ned. 2 - 21.15
Hill Street Blues, serie
D Ned. 2 - 23.35
The Formula, film

Een film
per dag
Zaterdag 23 mei
The eyes of Laura Mars
Amenk. thriller uit 1978 met Faye
Dunaway, Tommy Lee Jones en Brad
Dourif. Laura Mars is een bekende
modefotografe die haar werk kombineert met het zoeken naar erg realistische beelden van de gore buurten
van New York. Op een dag heeft zij
een vreemd visioen... (Ned. 2, om
20U.50)

Zondag 24 mei
Amy
Amy Medford is rijk getrouwd maar
voelt zich niet gelukkig bij haar dominerende man. Zonder iemand te
waarschuwen neemt zij een valse
identiteit aan en gaat les geven in een
school voor dove en blinde kinderen.
Amerik. film uit 1981 met o.a. Barry
Newman en Jenny Agutter. (Ned. 1,
om 20U.20)

l\/laandag 25 mei
Banzai
Franse komische film uit 1982 met
o.a. Coluche en Valerie Mairesse. Michel Bernardin werkt bij een verzekeringskantoor dat hulp verleent aan
toeristen in nood. Zijn vriendin Isabelle is airhostess en zo ontmoeten
zij mekaar vaak in de meest onvoorstelbare situaties. (RTBf 1, om
20U.05)

Dinsdag 26 mei
Les choses de la vie
Pierre (Michel Piccoli) is een man
die alles heeft om gelukkig te zijn:
een uitstekende job, een goede gezondheid en een vlotte manier om
door het leven te gaan. Maar hij aarzelt tussen twee vrouwen, zijn echtgenote Catherine (Lea Massari) en
zijn maïtresse Hélène (Romy Schneider). Franse film uit 1970. (Ant. 2, om
20U.30)

Woensdag 27 mei
Brandende liefde
Ned, film van Ate de Jong uit 1983
naar het boek van Jan Wolkers, met
o.a. Monique van de Ven, Ellen Vogel
en Peter Jan Rens. Jan is een kunstschilder in Parijs, hij wordt er verliefd
op Anna. (Ned. 1, om 21u.42)

Donderd. 28 mei
Het banket van de smokkelaars
Belgisch-Duitse film van Henri
Storck uit 1951. Dorpsveld is een
klein plaatse op de grens van België,
Nederland en Duitsland. (BRT 1, om
16u.)

Vrijdag 29 mei
The Venetian Affair
Amerik. spionagefilm uit 1967 met
o.a. Robert Vaughn en Elke Sommer.
Een Amerikaans diplomaat heeft alle
deelnemers aan een vredeskonferentie met een bomaanslag om het leven
gebracht. (Ned. 1, om 23u.)
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HTt
doot'd^'Week^
Meer universeler, meer tijdelozer
dan het kinderspel
is nauwelijks te
bedenken.
Over
heel de wereld bikkelen
kinderen,
spelen
verstop^ ^ ^ ^
pertje en tellen af
^ ^ H | ^ B
wie er aan is.
^ ^ ^ ^ ^ P
Toen
Pieter
^^^^^^
Breugel zijn kin^ ^ ^ ^
derspelen borstelM^ ^ ^ de zal hij wel niet
^ ^ ^ ^ vermoed hebben
^ ^ ^
dat er tot op de
dag van vandaag mensen bezig zijn
de spelen te ontcijferen en een
naam te geven. Ze moeten daar in
het museum in Wenen veel plezier
hebben aan onze Kinderspelen.
De Oostenrijkers mochten wel
eens aan restitutie denken. In het
kader van Europalia b.v.
In kinderspelen zijn we een beetje
thuis. Wij waren nog maar pas van
de Groeningekouter terug of een
Vlaamse vlijtigaard pende ,,een
beghine van alle Ipelen", wellicht
de oudste beschrijving in het Diets
van kinderspelen.
In het begin van deze eeuw stelden Teirlinck en de Cock dan hun
magistraal werk samen dat in heel
Europa furore maakte. T&C beschreven niet minder dan 600 kinderspelen.
Hoeveel zouden er sinds die tijd
vergeten zijn, of kregen een andere
naam, of werden door de kinderen
zelf aangepast?

Peng-peng
Paard en kar werd kamlon en
chauffeur
Zou de helft van de
geregistreerde 600 nog bestaan?"
vroeg prof. K.C.Peeters zich 50 jaar
later af. Hij betwijfelde het.
Veertig jaar na hem kan de vraag
herhaald. Hoeveel van de resterende helft is er door de kinderen van
nu nog gekend? Een ferm pak minder, want In de plaats van de oeroude spelletjes worden moderne
snufjes uitgedacht. Niet op de
straat, maar achter het bureau van
een ingenieur. Ze noemen: hoelahoep, of kubus of peng...
Het kinderspel is thans een studie-objet geworden, niet langer
meer voor heemkundigen maar van
profs.
Universiteitsstudenten
schrijven er tesissen over en worden er nog op gebuisd ook. 'n Vraag
als „Welk touw wordt er gebruikt
voor het opwinden van een tol?" is
examenstof.
Een paar jaar terug flaneerde ik
door het Paleis van het Kind in de
Noordkoreaanse hoofdstad. Plots
werd mijn aandacht gevestigd op
een omvangrijk doek. Bij nader toekijken bleek het zowat de Aziatische versie van Breugels Kinderspelen te zijn.
De tolk liet Ik de museumdirekteur weten dat er bij ons ook zoiets
bestaat en ik wees hem aan: bikkelen, aftellen, hamer-scheer-of-mes,
haasje-over, verstoppertje...
Déze lente gooit de jeugd niet de
bikkels, maar de peng. Best te omschrijven als het éénvierde van een
bal van stevig rubber. Het maantje
moet met de hand warm gewrikt
worden en binnenste buiten geplooid. Vervolgens dient de peng
van op één meter hoogte tegen de
vloer gekeild, waarna het dinc| als
een onverwachte kikker naar hier of
daar springt. Ondertussen het geluid peng voortbrengend.
Het rubber komt uit de Bondsrepubliek en staat er omschreven als
spring-spass... Peng zal ons inziens
geen lang leven beschoren zijn, de
vondst is niet bijster origineel en de
fantasie is beperkt. Het springt bovendien slechts af en toe en wie het
tegen het hoofd (-je) krijgt is er niet
graag bij.
Maar ondanks al deze bezwaren
zie ik nog liever kinderen met een
peng-peng spelen dan met een
pang-pang...
•
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Een van de meest met schimmig snobisme omhangen rituelen is het,,wijnproeven". Dit is inderdaad
geen l<leinigheid, maar asjeblief maar er geen „zaak"
van die meer de lachlust dan het genieten opwekt. Natuurlijk zijn er wel enkele wetmatigheden, teveel zelfs
om ze hier op te noemen. De echte kenner kent ze.
Maar ,,in de beperking toont zich de meester". We
beperken ons dus tot enkele.
E grappigste wijnproeftonelen spelen zich af in
de sjieke restaurants. Nu
is het restaurant op zich al een totaal ongeschikte plaats om wijn te
proeven. De sommelier (wijnkeiner) met zilveren druivetros op de
revers van zijn uniform schenkt
een scheutje in het glas van de betalende klant. Die begint dan opzicht het glas te walsen, te snuiven en proeft tenslotte. Dan zegt
hij goed. En dat is fout. Je zegt gewoon dank je. Immers, als je op de
kaart een goede wijn gekozen
hebt (bv. een Aloxe Corton van
een goed jaar), dat weet iedereen
dat die goed is. Het dank je slaat
dan gewoon op dat er geen
kurksmaak aanwezig is, geen bezinksel en dat de temperatuur juist
is. In elk goed restaurant is dat
vanzelfsprekend. Het goed zeggen slaag dus meestal op twijfels
aan de eigen wijnkennis.
Proeven is in wezen een verfijnde vorm van drinken en je mag
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daarbij gerust even slurpen (de
wijn met zuurstof vermengd langs
je gehemelte jagen). De kleur bekijken en ruiken moet uiteraard
(alle zintuigen eisen hun rechten),
maar zijn slechts bijzaak bij het
voorafgaandelijk kiezen dat op ondervinding berust.
In een restaurant echt proeven
heeft geen zin. De geuren van gerechten, rook, parfums, after
shave, lij en leden van de gasten
verknoeien de ultieme waarheid.
Het kan ook niet als men een te
sterk of gemengd aperitief genomen heeft. Zeker niet als men
vooraf iets zoet genuttigd heeft,
dat de wijnsmaak letterlijk verbittert. Zelfs een fruitsapje beïnvloedt
het proeven verkeerdelijk. Wijn is
gegist druivensap, beslist niets
meer. Goede smaak is altijd eenvoud, en ook niets meer. Kennis,
ervaring, eerlijkheid, nederigheid... daar gaat het allemaal om.
Gelukkig zijn en zelfs een Chateau
d'Yquem (af en toe).

^eetpelen.
Geert van Istendael mag dan al een bekend
televisie-journalist zijn, zijn gedichtjes lijken minder
bekend. Zo mogen we tenminste afleiden uit de reakties op onze 175ste opgave.
Wij ontvingen welgeteld één antwoordjel
EN jongen in een stad van
Geert van Istendael. Dat
was de precieze oplossing
die slechts door lezer mevrouw
Lauryssen uit de l\Aoeistraat 48 te
9830 Sint-Martens-Latenrj werd
gevonden. Zij ontvangt onze wekelijkse prijs.
Misschien zijn er meer lezers
die volgende verzen herkennen:
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit
van schrik.
Mijn woning in: „Heer, Heer, één
ogenblik!"
Ginds, in de rooshof, snoeide ik
loot na loot.
Toen keek ik achter mij. Daar
stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de
andere kant.
Maar zag nog juist de dreiging van
zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij
spoorslags gaan,

Voor de avond nog bereik ik Ispahaanl" —
Van middag (lang reeds was hij

heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood
ontmoet.
,,Waarom", zo vraag ik, want hij
wacht en zwijgt,
,,Hebt gij van morgen vroeg mijn
knecht gedreigd?"
Glimlachend antwoordt hij: ,,Geen
dreiging was't
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik
was verrast.
Toen ik 's morgens hier nog stil
aan 't werk zag staan.
Die 'k 's avonds halen moest in
Ispahaan."
Hoe heet dit gedicht en wie
schreef het? Uw antwoord verwachten wij tot dinsdagochtend 2
juni op het gekende adres: WIJ,
Barrikadenplein 12, 1.000 Brussel.

o/>n»iren
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^nÈkoudsn
Op 26 mei 1887, 100 jaar geleden dus, werden de
verzamelingen van het Brusselse Museum voor Oude
Kunst ondergebracht in de huidige ruimten, een gebouw — het meesterstuk van architekt Alphone Balat — dat in 1880 ingehuldigd werd als Paleis voor
Schone Kunsten (niet te verwarren met de huidige instelling met die naam).
ANAF de laatste jaren van
de 18de eeuw tot 1887 bevonden de oude schilderijen zich in het Oude Hof, voorheen het paleis van Karel van Lorreinen, bij het huidige Museumplein. De officiële oprichting van
het museum op dezelfde plaats
geschiedde in 1801 door Bonaparte, eerste consul. In de loop der
jaren groeiden de verzamelingen
dusdanig aan dat er nood was aan
een nieuw onderkomen. Die werd
gevonden. Het Paleis voorSctione
Kunsten, opgericht aan de Regentschapstraat tussen 1874 en
1880, was oorspronkelijk ontworpen voor tentoonstellingen, koncerten, openbare plechtigheden,
enz., maar kon ook dienst doen als
museum. Het lijkt zelfs dat Balat
met deze funktie in zijn ontwerp rekening heeft gehouden.

V

Alphonse Balat (1818-1895) was
hofarchitektvan Leopold II. Hij ontwierp de Koninklijke serres te Laken, zorgde voor een ombouwing
van het paleis te Brussel en
maakte dus de plannen van het
Paleis voor Schone Kunsten, het
huidige Museum voor Oude
Kunst. Het gebouw wordt terecht
bewonderd voor de klassieke indeling, het evenwicht van de
massa's, de schoonheid van de
materialen en de samenhang tussen monumentale en dekoratieve

(vooral skulpturale) elementen.
Van bij de openstelling in 1880
met een groots opgevatte herdenkingstentoonstelling
Belgisch
Kunst (1830-1850) gingen in het
Palais belangrijk exposities door
zoals de eerste salons van de
kunstenaarsvereniging Leo XX. Bij
de inrichting als museum werden
de oude schilderijen gehangen in
de galerijen, wat de toenertijdse
pers deed blokletteren: De levende kunstenaars ruimen de
plaats voor de oude.
Dat is dus 100 jaar geleden. En
het eeuwfeest van de overbrenging van het Museum voor Oude
Kunst naar het door Balat ontworpen paleis in aanleiding tot een dokumentaire tentoonstelling die
loopt van 27 mei tot 30 augustus.
Ze behandelt het gebouw binnen
het ganse oeuvre van de architekt,
de artistieke aktualiteit van de periode in kwestie en de organisatie
van het museum binnen dit luisterrijke kader. Tevens wordt een rijkelijk geïllustreerd boek uitgegeven, gewijd aan de ganse geschiedenis van het museum, vanaf de
periode van Bonaparte tot heden.
De monografie Kroniek van een
museum door Fr. Robert-Jones is
verkrijgbaar in de boekhandel van
het museum. Regentschapstraat 3
te Brussel. De toegang tot de tentoonstelling is kosteloos.
21 MEI 1987
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Na première in Amsterdam, toernee door Vlaanderen

„Evita", een glansrijke
prestatie van Bailet van Vlaanderen
Na de mislukking van ,, Jerry's Girls" had de
musical-afdeling van het Ballet van Vlaanderen wat
goed te maken. Dit is inmiddels gebeurd met een
overtuigend geslaagde produktie van ,,Evita". De
groep bracht de opvoering tot dusver in Nederland,
maar brengt ze morgen en overmorgen in Kultureel
Centrum te Hasselt en aanstaande dinsdag en
woensdag in de Antwerpse KVO. Daarna begint een
ongetwijfeld lange reeks reisvoorstellingen doorheen
Vlaanderen en Nederland.
IJ was erbij op de première op 6 mei in de
prestigieuze
Amsterdamse teatertempel Carré, waar
de prestatie met een staande
ovatie beloond werd, die ook een
positieve weerklank vond in de
nochtans voor Vlaamse produkties
eerder
terughoudende
boven-Moerdijkse pers.

W

De weg
van het sukses
Evita vertelt het verhaal van
Eva Peron, vrouw van de Argentijnse diktator Juan Peron. Zij
werd in 1919 geboren als Maria
Eva Duarte, de oudste van 5 onwettige kinderen uit een klein
dorpje ten westen van Buenos Aires. Zij stierf in 1952 als Eva Maria Duarte de Peron, first lady van
Argentinië — de beroemdste en
machtigste vrouw van ZuidAmerika, veroordeeld, door anderen als een heilige vereerd, alleszins door miljoenen betreurd.
Haar levensgeschiedenis ontrolt zich in de musical in een
reeks flashbacks, gezien door de
Ironisch-kritische ogen van de

jonge revolutionair Che Guevara.
Op indringende muziek en al
even indringende beelden volgen
we Evita's gevecht om aan de top
te komen en daar ook te blijven.
Haar sensationele karrière wordt
geschetst in een bijna 2 uur durend spektakel, eindigend bij
haar patetische dood aan kanker
op de jonge leeftijd van 33 jaar.
Het is de grote verdienste van de
auteurs Andrew Lloyd Webber
(muziek) en Tim Rice (tekst) dat
het delikate tema tot een fascinerend stuk werd gemaakt, met
toch een afstandelijk respekt
voor de figuur van Evita en genoeg aandacht voor de politieke
en sociale kontekst rondom haar.
Een welbekend voorbeeld van
hun benadering van het gegeven
is de telkens weer ontroerende
wereldhit ,,Don't cry for me Argentina".
De wereldkreatie van Evita
vond in juni 1978 plaats in het
Prince Edward Theatre in Londen
en bleef daar op de affiche tot
1986 met bijna 3.000 voorstellingen en meer dan 4 miljoen toeschouwers. ,,WIJ" heeft Evita
daar gezien en dan kus uit ervaring getuigen dat de langver-

ADVERTENTIE

MASKERS
De inensen doen hun masker af,
ze kijken vreemd elkander aan
verwonderd dat ze naast elkaar
lijk vreemden staan.
Nochtans ze stonden zij aan zij
in zelfde strijd voor zelfde brood;
sleepten zij niet dezelfde sleur
van zorg en nood?
Viel niet dezelfde klacht en scherts
van uit hun bitter-blije mond?
Was 't niet of men de hele dag
elkaar verstond?

A. Nahon

Uit: Verzamelde Gedichten van Alice Nahon.
Samenstelling en inleiding: Erik Verstraete.
Deze uitgave is exclusief verkrijgbaar in alle Standaard
Boekhandels. Gebonden, 192 blz. Slechts 395 fr.

UW boekverkopers m Vlaanderen

(foto Veerie Ploegaerts)

Verdiend applaus

Max Smeets. Hugo Verbeeck
ontwierp de dekors. Lotte Buytaert de kostuums en Jaak Van
de Velde de belichting. Allemaal
verdienen ze meer dan één pluim
evenals de akteurs, het zang- en
dansensemble en het orkest.

Evita wordt nu gebracht in een
regie van Rufus Collins naar het
originele koncept van Harold
Prince. De Nederlandse vertaling
is van Paul Berkenman. Danny
Rosseel verzorgde de koreografie en de muziekarrangementen
en muziekale leiding berusten bij

De première, waaraan uiteraard een aantal try-outs en een
inloopvoorstelling vooraf gingen,
was een verrassend gave voorstelling. Vooral de beheerste expressie van de akteurs, de goede
klankbalans tussen stemmen en
orkest, de verbeeldingsrijke regie

wachte Nederlandse versie zoals
zij door het Ballet van Vlaanderen
gebracht wordt, de Britse opvoering beslist waard Is.

'

Standaard'
Boekhandel
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Janl<e Dekl<er (Evita), Bil! van Dijcl< (Ciie).

"

"

Nic V. B.
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IJ de vorige filmrubriek vielen
wegens plaatsgebrek enkele
laatste lijnen weg, in verband
met de film Brighton Beach memoirs. Zoek dus uw WIJ van vorige
week op — u bewaart deze filmrubriek toch? — en vul aan: Dit is ook
een Joodse film — meer Joods dan
Woody Allen ooit zal maken — en alles wat daarmee samenhangt: een
haast perfekte mengeling van een
snuifje triest met een vleugje humor;
bijna koosjer zou ik zeggen.

B'

Dit gezegd zijnde vatten we Tin
Men van Barry Levinson bij de horens. De slagzin die deze film meekreeg De Amerikaanse droom verandert. De mensen die hem verkopen niet is uiteraard uitgedacht door
iemand die de film moet verkopen en
dit is een film over verkopers. Rictiard
Dreyfuss, met een perfekte imitatie
van alle tics die we Paul Newman ooit
zagen gebruikten, speelt BUI Babowsky, een zelfs op Paul Newman
lijkende vertegenwoordiger van een
plaatwalserij, die aluminium als het
nieuwste materiaal tracht te slijten
(we schrijven 1963) aan bewoners
van huizen, die in niet zo'n beste
staat meer zijn en dikwijls ook inspe-

UHSUÏIft

met
geslaagde
technische
vondsten, het funktionele en
mooie dansen evenals de smaakvolle kostumering werden door
het publiek en tijdens de ,,nazit"
door de aanwezige beroepsmensen naar waarde geschat. Veel
laat dus veronderstellen dat het
Ballet van Vlaanderen met zijn
Evita het grote sukses van zijn
Jesus Clirist Superstar wellicht
nog zal overtreffen. Tijdig uitkijken dus naar de voorstellingen in
uw regio.

lend op het snobisme van de eigenaars. Samet met zijn spitsbroeder
{Jotin Mahoney) zien we hem allerlei
— niet zo'n wettelijke — truukjes aanwenden om hun waar verkocht te krijgen. Ze doen zich b.v. voor als reporters van ,,Life" en fotograferen aan
huis. Wanneer de bezoekers hen vragen waarvoor de foto moet dienen.

NIEUW
IN DE BIOS

spelden ze hen op de mouw dat ze
een reportage over verfraaiingen maken — voor en na, en dat hun huis is
uitverkoren voor de vóór-periode.
Danny Devito, die soms irritant op
een slechte Louis de Funes lijkt in

deze film en die steeds staat te brullen, werkt bij de konkurentie. Op een
dag rijdt een niet oplettende Devito
tegen de spiksplinternieuwe Cadillac
van Dreyfuss. Ze willen elkaar te lijf
en dit is de start van een vete tussen
die twee mannen, die gaat van het
vernielen van eikaars auto (zo'n grote
wagen imponeert eventuele kopers),
tot het verleiden door Dreyfuss van
Devito's vrouw, Nora (Barbara Hershey). Deze film gaat over vervelende
mensen en de regisseur weet dat uitmuntend te vatten, met resultaat echter dat er ook een saaie film uit voorkwam, De akteurs lijken konstant op
zoek naar hun tekst en als ze hem al
vinden, herhalen ze hem enkele keren. Richtard Dreyfuss is hier ver weg
van vorige wapenfeiten zoals Down
and out in Beverly Hills (met Bette
Midler) en Danny Devito was beter bij
diezelfde Midler gebleven In Ruthless People. Barbare Hershey die irritant steeds de bril op en af haar
neus zet — nu ben ik lelijk nu met I —
doet vermoede pogingen tot akteren,
maar het blijft jammer genoeg bij pogingen.
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Willem Sneer

M^
ïse finales
In vergelijking met de Europese

Cup Final blijft; hoogtepunt
Het Engels voetbal heeft, de vele extra-sportieve beproevingen ten spijt, niet aan levenskracht ingeboet.
De jongste Cup Final bracht daar het zoveelste bewijs van.
Tottenham-Coventry was heus geen wedstrijd voor
het geschiedenisboek. Dat hoefde ook niet en dat was
ook niet de bedoeling. Maar de manier waarop de
tweeëntwintig akteurs, van de hoogstbegaafde tot de
moedigste, voor de overwinning streden mag Europa
tot voorbeeld worden gesteld.
P en rond het veld heersten gezonde sportieve
wedijver Een ontmoeting
van profs in de ware zin van het
woord Voetballers die het publiek,
de reglementen en de scheidsrechter respekteren zij zijn onontbeerlijk om het voetbal nog een
toekomst te waarborgen Ondanks
de sociaal-ekonomische omstandigheden waarbinnen voetbal bedreven wordt snel wijzigen blijft het
Engels voetbal vastgeankerd in
een oude en vooral respektabele
traditie die, paradoksaal genoeg,
de enige is waann 's werelds populairste sport zal kunnen overleven Want de konkurrentie van opkomende nevensporten wordt
zwaar Ook op de eilanden waar
de splendid isolation door de internationalisering van de media geleidelijk doorbroken wordt

O

Afwachten

Positieve opbouw
Tottenham-Coventry was een
eerlijke en heerlijke wedstrijd Met
spelers die nooit zeuren over
wedstrijdpremies Met een bal
waar een hart in stak Het hart van
de echte sportliefhebber Daarbij
kwam nog dat al de betrokkenen
maksimale steun kregen van de
televisie De manier waarop de
BBC de wedstrijd in beeld bracht
en de sfeer er rond in positieve zin
mee opbouwde was gewoon geweldig Een benadering door kenners en enthousiastelingen waarvan ons en het kontmentaalEuropees voetbal verstoken blijven Ook daarin schuilt het verschil De wijze waarop het verleden van Coventry, de klub die voor
het eerst op Wembley verscheen,
tot leven werd geroepen was gewoon meeslepend Bij ons on-

Bruno Versavel, de jongere broer van Patrick, onze hoop in bange
voetbaldagen
denkbaar Maar waarom"? Omdat
niemand zich nog bewust is of zich
nog bekommerd om de sociaalmaatschappelijke achtergrond van
onze oudste klubs'' Neem dat we
een Belgische bekerfinale krijgen
tussen Cercle Brugge en KV Mechelen Wat zou daar allemaal met
kunnen worden rondgebouwd •?
Kunnen Voetbalbond en televisie

daarover met praten"? Want de
Cup Final dankt zijn grootheid natuurlijk ook voor een stuk aan
de televisie die het evenement
naar meer dan vijftig landen
doorstraalt I Zelfs de grootste Europese finale, die van de landskampioenen, moet het daar tegen
afleggen En dat is met verwonderlijk Want ook het Europese beker-

Van tuinman tot held

bollekenstrui winnen Voor wat
hoort wat Zo gaat dat

De roem van Colombia

Waarmee we met willen zeggen
dat Herrera, Ramirez of Parra de
Tour had moeten of zal winnen
Neen Hun zwakke plekken blijven
talrijk De tijdritten Individueel en
per ploeg De vlakke aanloop naar
het hooggebergte Overigens staat
het verre van vast dat Luis de Vuelta zou gewonnen hebben zonder
de fatale steenpuist van Sean
Kelly Een Vuelta die bovendien
naar Columbiaanse maat was ge
sneden Met veel bergritten en
aankomsten boven op een col
Maar dat Herreras overwinning
een zegen is voor de wielersport
staat buiten elke twijfel Het zal de

Vijf jaar heeft het geduurd vooraleer de Columbiaanse koffiecoureurs de reputatie die hen voorafging
sportief konden waar maken. Luis ,,Lucho" Herrera
heeft immers de ,, Vuelta a Espana" gewonnen en
dat gaf in zijn geboorteland aanleiding tot een nooit
eerder gezien volksfeest. De televisiebeelden waren
ontroerend. De ontvangst van een held.
E duizenden en duizenden
enthousisaste jongelingen op de fiets De soldaten met het geweer m aanslag op
de treden van de feestwagen Het
gejuich en gejubel en president
Virgilio Barco met de gele trui om
de lenden Waarin een klem, en
door inwendige troebelen geplaagd, landje groot kan zijn Wanneer verschijnt Wilfried Martens
nu eindelijk met de trui van JeanMarie Pfaff in het halfrond van de
Wetstraat"? Gol kan misschien de
knielappen van de keizer van Beieren aantrekken''

dialisering van 't veloke Raspaardjes zijn het die pas beginnen
leven wanneer het asfalt helt en
klimt Wanneer de zon de ruggen
martelt Felix Levithan was verzot
op zijn Columbianen l-angs
Latijns-Amerika moest de doorbraak naar de Verenigde Staten
worden geforceerd maar zover zijn
we dus nog met De Columbianen
hebben overigens leergeld moeten betalen en dat was niet abnormaal Men rangschikte ze te vroeg
onder de mogelijke Tourwinnaars
en daar vloeiden nogal wat ontgoochelingen uit voort

Mundialisering

Temeer daar men deze sportieve avonturiers ook nog Europese gewoonten en gedragingen
wilde opleggen Geminiani en
Ocana hebben er zonder sukses
hun latijn in gestoken Men verandert met straffeloos de aard en de
natuur van een mens

D

Genoeg gelachen, want de Columbianen werden eindelijk beloond voor hun positieve bijdrage
inde wielrennerij Want zij en niemand anders waren de baanbrekers voor de veelbesproken mun-

voetbal wordt aangevreten door de
resultaatskanker Wie GoteborgDundee en Ajax-Leipzig zag, kon
zich toch onmogelijk over voetbal
opwinden Waarop geleek dat nu "^
Wat bezielde trainers en spelers
om het publiek zo'n spektakel C)
voor te schotelen'' Nadien wordt
dan met veel wijsheid verklaard
dat in soortgelijke omstandigheden van kapitaal belang alleen de
uitslag telt en daar moeten we dan
maar vrede mee nemen Probleem IS dat bij ons alle matchen
van kapitaal belang zijn en dat aan
de betalende kijker nog nauwelijks
aandacht wordt besteed Hij mag
al blij zijn dat de heren nog willen
voetballen

Ruil
Het heette dat Hinault gek werd
wanneer een of andere Columbiaan aanviel op de eerste col van
een zware Tourrit Dat kon met en
was tegen alle gewoonten
Het gezag van de Bretoen was
zo groot dat de Columbianen zich
meestal naar zijn richtlijnen schikten In ruil mochten ze ritten en de

Neen, geef ons dan maar het zo
vaak venwenste Britse voetbal met
zijn soms sterotiepe — maar toch
altijd offensieve — spelpatronen
Daar wordt tenminste altijd voor de
overwinning gespeeld en tot nader
order blijft dit de bedoeling van
voetbal Overigens moet het ons
van het hart dat die eens bezongen Europese finales jaarlijks aan
kwaliteit inboeten Wat we de voorbije weken zagen is eigenlijk al
vergeten en van Bayern MunchenPorto verwachten we ook maar
weinig heil De grote finale dreigt
een onevenwichtig verloop te kennen Porto IS geen reus en wordt
gehandicapt door kwetsuren terwijl de machine van Bayern nooit
soepeler funktionneerde Adembenemend zou wel eens anders kunnen zijn, maar we wachten nog
even af
Flandnen

Columbianen bovendien stalen m
hun overtuiging dat ze naar hun eigen temperament moeten koersen Dat ze de bluts en de buil er
maar moeten bijnemen
De Touroverwinning is wellicht
nog met voor vandaag of morgen
maar ze kunnen de koers van het
jaar wel oriënteren en bezielen
Een Tour die nu al vele beloften inhoudt want wellicht nooit voordien
geloofden zoveel renners in hun
winstkansen Van Fignon tot Criquelion Van Roche tot Kelly Om
over een dozijn anderen te zwijgen Een Tour zonder favoriet Zullen we in juli eindelijk nog eens wat
meemaken"?

Internationale atletiekontmoetingen

Dames en veteranen
Atletiek-liefhebbers kunnen in het weekeinde van
20 en 21 juni hun hartje ophalen. Dan staan immers
twee internationale wedstrijden op het programma,
met telkens een specifiek deelnemersveld: dames
en veteranen.
EIDE organisaties zijn een
realisatie van de onvermoeibare wereldvoorzitter Jacques Serruys, die tevens
een spilfiguur is in de voorbereiding van de Gulden-SporenMarathon op 11 juli

B

Boeiende strijd
Op zaterdag 20 juni is het de
beurt aan de dames m de zg
Sigma Running over 3 of 10 km
Als grote namen noteren we Do-

ris Schlosser, Siska Maten en
Lmda Milo Daags nadien is er
de 14de internationale 25km voor
veteranen (40- tot 80-plussersi),
die ongetwijfeld opnieuw zal uitgroeien tot een prachtmanifestatie
Na de fantastische prestatie m
1985 van Gunter Mielke (die het
omlooprekord op 1 17 58 uur
bracht) en de knappe overwinning van de Amerikaan Barry

Brown vorig jaar, mogen wij ons
volgende maand verwachten aan
een boeiende strijd, vermits ook
de de Brit Mike Hurd aan de start
zal zijn Verder zullen ook een
reeks buitenlandse delegaties
meelopen, w o veertig Zwitsers
Tot slot wist Jacques Serruys
tijdens de voortreffelijke ontmoeting met de pers in het Kasino
van Middelkerke aan te kondigen
dat de 15e uitgave volgend jaar
als Europees Kampioenschap zal
gelden, met start op de Markt van
Brugge
Wie meer wenst te vernemen
over deze sportieve ontmoetingen kan terecht bij mevr H
Guschmann, Sint-Andriesdreef 9
te 8200 Brugge of via Postbus 7
te 8000 Brugge
21 MEI 1987
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Het Partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 18 mei heeft
algemeen sekretaris Paul Van Grembergen volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.

Aangekondigd
ontwerp
Het probleem Voeren sleept aan
sinds 1982. Nochtans had dit biezonder vlug en adekwaat kunnen opgelost worden. Toen reeds wist men dat
Happart niet In aanmerking kon komen voor het ambt van burgemeester; de voor hem toegepaste procedure bewees trouwens dat Happart en
zijn benoemers boter op hun hoofd
droegen.
Toen werd aan de tegenstanders
van Happarts benoeming gezegd dat
de rechtsstaat zou worden geëerbiedigd en men verwees naar de Raad
van State. Dit arrest kwam er vong
jaar, maar op dat ogenblik gingen de
franstallge politici In de aanval. Thans
blijkt dat de CVP-strategle (?) falikant
is uitgelopen en dat de rechtspraak
niet wordt uitgevoerd.
Erger nog, men zal de rechtspraak
aanpassen aan de situatie. Dit Is onvoorstelbaar en schept een precedent
met mogelijks ongelooflijke gevolgen

Geen
verkiezingsvrees
De Volksunie blijft onverkort bij
haar standpunt dat Happart weg moet
en dat er helemaal geen wetsontwerp
moet komen, omdat dit slechts zal
resulteren in nieuwe toegevingen aan
de franstallgen. Bovendien wordt een
gevaarlijke toestand van onzekerheid
gekreëerd. Het individu Happart is
ons geen krisis waard, maar wel een

ZO^K^ÊCjC
Gevraagd
n Een jonge bediende tot 20j Geen
militieverplichting Voor sektor Luchtvracht te Antwerpen Indien mogelijk
handelsopleiding Kontakteer. Hugo
Covehers, 03/237.34.97
n Technisch Koordinator voor Derde
Wereld. Diploma Burgerlijk Ingenieur
— landbouwingenieur of industrieel
ingenieur minstens 2 jaar ervaring m
de Derde Wereld Goede kennis van
Frans en Engels. Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem — Senator, Arm Lonquestraat
31, 9219 Gentbrugge Tel 091/
30 72 87
D 22j gehuwde tweetalige A2 sekretaresse met 2j ervaring zoekt na huwelijk en verhuis een nieuwe betrekking als bediende op de as TienenLeuven-Brussel Voor ml zich wenden tot senator-burgemeester dr J
Valkeniers, tel 02/569 16 04

wetsontwerp dat de hele taairegeling
op de helling zet.
De VU vreest trouwens de verkiezingen niet. Indien dit het resultaat
zou zijn van de voortslepende krIsis.
Een regering die niet In staat is een
fait divers tot een goed einde te brengen, kan immers geen vertrouwen
wekken voor wat de aanpak van andere en veel zwaanwichtiger dossiers
betreft.

Flanders
Technology
De internationale beurs Flanders
Technology is geslaagd wat het aspekt sensibllizering aangaat.
Op het vlak van de nuchtere ven/vezenlijklngen en de ekonomische dossiers vallen er veel minder zegebulletins te noteren. En dit is het gevolg
van het feit dat de Vlaamse regenng
noch over de bevoegdheden noch
over de middelen beschikt om zelf een
gedurfd beleid te voeren. Zelfs de
schamele mogelijkheden van de
Vlaamse regering worden permanent
uitgehold door de Belgische regering.

Onderzoekskommissie
,,Wapenhandel"
De Volksunie is verheugd met de
installatie van de biezondere parlementaire kommissie, die een onderzoek Instelt naar de rol van België in
de levering van wapens en munitie
naar landen-ln-oorlog of waarvoor een
embargo telt.
De Volksunie beschouwt deze onderzoekskommissie als een bekroning van de jarenlange inspanningen
en onthullingen van o m. VU-polltlcl.
De Volksunie hoopt dat deze kommissie eindelijk het helse radera/erk
van het ,,Belgisch Wapengate" zal
blootleggen. De Volksunie zal geenszins vrede nemen met half werk en
overhaaste konklusles, die geïnspireerd zijn door de vrees dat er nader-

Welkom in 't hart
van Brussel
De bedoeling van deze grote inspanning leest u op pagina 3 van dit
weekblad, waar Vic Anciaux het waarom van het feest uiteenzet

De rangschikking:

VU-Laakdal
28 NL
VU-Roeselare
26 NL
vu-Middelkerke .
21 NL
VU-Nieuwerkerken . . 18 NL
VU-Beverst
17 NL
VU-Ternat
17 NL
vu-Oostkamp .
. . 15 NL
VU-St.Andries-Brugge
15 NL
VU-Buggenhout
14 NL
VU-Dilsen
13 NL
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Connie

Ancienne Betgique
^i , \
Steenstraat y OOO Bnis^\
jgj'Jf

De Gery Liekens
Big Band

Wat staat er precies op de agenda?
Vanaf 20u.30 waaien de poorten
van de AB open en start het spektakel, dat rond negenen door een zacht
spelende combo wordt ingezet. Een
half uurtje later worden de aanwezigen tot de dans uitgenodigd door de
voorzitters van de arr Brussel (Bert
Anciaux) en Halle-Vilvoorde (Luk Van
Biesen)
Het volledige orkest van Gery Liekens speelt ten dans. Later op de
avond worden een aantal genodigden
in de bloemetjes gezet waarna de
gastvedetten Connie Neefs en Jef
Burm voor het voetlicht komen Het
orkest van de Gery Liekens Big Band
zet dan weei aan tot 2u. in de mor-

Aan hapjes zal er geen tekort zijn,
aan borrels en glaasjes in de bodega
evenmin. Om i<lokslag middernacht
wordt even tijdjemaakt voor de tombola
""
De AB, gelegen aan de Steenstraat
tussen de Grote Markt en de Beurs, is
gemakkelijk te bereiken, parkeren is
een ander paar mouwen Maar daar
heeft de feestkommissie wat op bedacht Op de private parking van de
provincieraad, op de hoek gevormd
door de Lombaerdstraat, het Oud Korenhuisplein en de Eikstraat. Vanaf
20u wordt een parkeerplaats voorbehouden voor wie een inkomkaart van
het VU-feest kan tonen. Zorg er dus
voor dat u bij de eerste 100 bent! Tot
zaterdag ?

Neefs

in de
Bar Americain
?
Superfuifmet D.J.
Celebration

gen . Ondertussen loopt in de Bai
Amencain vanaf 21 u een non stop
superfuif met DJ Celebration.

in 't hart van Brussel

„Sjouwer
onder de
sjouwers"
Gedurende ongeveer zeven jaar
schreef Vic Anciaux, toen hij VUvoorzitter was, de rubriek ,,Deze
week dit" in ons weekblad. De
bijdragen, bovenaan bladzijde 3,
waren graag gelezen en druk bekommentaneerde items.
Vic Anciaux verzorgde zijn wekelijks praatje zoals geen enkele
colum-schrijver het hem zou nadoen.
Uit de ongeveer 300 stukjes
puurde de redaktie 50 deeltjes en
bundelde ze onder de titel „Sjouwer onder de sjouwers". Het
boekwerkje, zo'n 130 bladzijden,
zal een blijvende herinnering zijn
aan het voorzitterschap van een
man die met hart en ziel tussen de
VU-militanten stond.

VU op TV
De VU is op TV te zien en te horen
in het VNOS-programma van vrijdag
22mei1987om19u15opBRT-1 Het
bevat volgende onderwerpen
• een reportage over de Drie-StortenTocht langsheen de Ringvaart te
Gent-Zwijnaarde m m.v senator O
Van Ooteghem,
• een gesprek met Euro-parlementslid Willy Kuijpers over nieuwe feiten In
het Belgisch wapengate-schandaal;
• in ,,Mensen van bIj ons" een portret van Hugo De Pot, een Vlaams
choreograaf en regisseur met faam In
Quebec.

VOLKSUNIE

Het VU-feest dat nu zaterdag in de Ancienne Belgique te Brussel
doorgaat wordt een mijlpaal in de werking van de arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde. Niets werd over het hoofd gezien
om van de ludieke en feestelijke manifestatie in 't hart van Brussel
een echt groots en gezellig feest te maken.

Connie
Maaffe
llCvTSaaa

...gastvedette
op het

grootse vufeest in

Brussel.

Dreiging uit de Rodenbaciistede!
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VU-Brussel en Halle-Vilvoorde:

Ledenwerving april-mei
Even leek het er op dat de blitz-stan
van Laakdal voldoende zou zijn om de
overwinning m de wacht te slepen
Vandaag de dag is dit echter geen
zekerheid meer VU-Roeselare is immers tot op twee eenheden genaderd.
Ook Nieuwerkerken heeft opnieuw
plaats genomen in de top-tien Het
prijkt op een mooie vierde plaats. De
overige koplopers lieten het deze
week wat afweten. Wij menen er goed
aan te doen hen te waarschuwen dat
vele afdelingen staan te drummen
aan de top-tien-poort.

VA

hand wel eens koppen zouden kunnen rollen. In dit verband roept de
Volksunie de overige partijen op niet
te zwichten voor de druk van de voornamelijk franstalige wapen-lndustrie.
De Volksunie betreurt ook dat — In
tegenstelling tot bvb. de VSA — de
zittingen van deze onderzoekskommissie met gesloten deuren doorgaan.

Tenslotte willen we deze week vooral volgende wervers en afdelingen
danken voor hun inzet- Oscar De
Bruyn, Nieuwerkerken, H Geens,
Sleidinge, J Meulepas, Hove, Guido
Maes, Peer; Dhr Germonprez, Aalter, dhr Ledieu, Adinkerke; Desiré
Roels, Zele, Kns Van Dijck, Dessel;
Jean Jacobs, Mechelen; Johann Vancoppenolle, St-Truiden; M Loos,
Mol, René Van den Cruyce, Asse,
VU-Roeselare; VU-Stabroek; VU-Torhout, VU-Buizingen

Jef
Burm...

...een
Brusselse
stem op
het VU-feest

De bijdragen hebben beslist niet
aan aktualltelt ingeboet en kunnen
door menig Vlaams-nationalist ten
allen tijde gesmaakt worden. Op
de feestavond van zaterdag a.s.
zal het eerste eksemplaar aan Vic
Anciaux worden aangeboden.
Ook het publiek kan zich ter plekke een eksemplaar aanschaffen
en door de oud-voorzitter laten
handtekenen.

in naam van de mijnen
Zesde lijst

. -.-_.

Vorig totaal
105.550 fr.
J. Haustraete, Oordegem
500 fr.
H. Van Oost, Gent
200 fr.
L. Durpez, Drukker, Bellegem
500 fr.
R Walscharts, Mortsel
^
500 fr.
F. Herten, Wezembeek-Oppem
,S^0m.
200 fr.
B. Feyens-Van Den Bosch, Mol
500 fr.
VU-arrondissement Dendermonde
1.000 fr.
VUJO-Stabroek
500 fr.
Totaal zesde lijst
3.900 fr.
Algemeen totaal
109.450 fr.
(Rechtzetting: Leo Clijsters, Neerglabbeek en niet Clepters zoals verkeerd afgedrukt in lijst 4 in WIJ van 30 april)
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Water is waardevol ook te Rijkevorstel-Merksplas

Voorstellen door meerderheid verworpen
In het teken van „Water is Waardevol" werden volgende agendapunten door ons raadslid Jaak Baelemans op de agende geplaatst. Onderzoek naar de graad van verontreiniging in aansluiting op het rapport van de vzw Lovap, In verband met de
onderzoeken op groenten uitgevoerd in de gemeente Beerse.

DVDM IS van mening dat deze toestand ernstig is Het verontrust ons
omdat de nationale overheid reeds
jaren de toestand ter plaatse volgt,
zonder hieromtrent ooit een bemerking te hebben gemaakt

Verontreiniging kennen!
Voor DVDM (=
Mens) moet er

Dorp Voor De

— dnngend een beeld komen omtrent
de verontreiniging, zowel wat de bevuilingsgraad als de afstand waarover
het water bevuild is
— planmatig opvolgmgssisteem en
eventuele aktiepunten worden uitgewerkt
— met voorrang bodemonderzoeken
laten verrichten m de Eikendreef, De
RIJ, St -Jozefsstraat, Zuiderdijk kan
van de Hoge Brug en Klundert, Zuiderdijk en Vlimmersebaan (omgeving
polyesterspuiterij en op andere plaatsen in de omgeving van fabrieken i)

door het Instituut voor Hygiene en
Epidemiologie, Juliet Wytsmanstraat
14, 1050 Brussel
Daarna een voedingswarenonderzoek in dezelfde daarnet opgenoemde straten door de vzw Lovap (Laboratorium voor Onderzoek van Voedingswaren en Aanverwante produkten) en
waarvan er in de maand februari een
beoordelingsrapport is binnen gekomen van een onderzoek gehouden te
Beerse einde 1986 op de volgende
produkten prei, wortelen, selder
aardappelen, sla, krolkolen en witte
kolen, genomen uit de tuinen die
grenzen aan onze gemeente zoals
Lange Kwikstraat, Rijkevorselseweg
en de Vaartstraat én waann het volgende werd vastgesteld lood, cadmium, arseen, antimoon, koper en
zink

De maat is vol
te Geel

5 vóór 12!
Onderzoek van alle belangrijke bovenwaters zoals het kanaal DesselScoten, plassen en vijvers
Het opvolgen van de verontreinigingsgraad in de bovenwaters In vele
waters wordt gedurende de zomerperiode veelvuldig gezwommen is dit
verantwoord''
De taak van het gemeentebestuur
zou er in bestaan het opvolgen van de
verontreinigingsgraad door het systematisch onderzoeken van de openbare waters en het (gratis) laten uitvoeren van onderzoeken voor de privéwaters'
BIJ land- en tuinbouwers die bovenwater gebruiken voor hun vee of er
eventueel hun groenten mee besproeien

Het blijft
stinken
op 't Punt
Half december '86 voerden Volksunie en de Volksuniejongeren reeds
aktie tegen de stank op 't Punt Verscheidene malen werd door de Volksunie hierover geïnterpelleerd in de
gemeenteraad en tevens een beroep
gedaan op diverse instanties

Daarom verzoeken wij dringend
beide onderzoeken te laten plaatsvinden en dit laatste onderzoek door
vzw Lovap, Technische Schoolstraat
52 te 2440 Geel

WIJ weten allen, of beter gezegd wij
moeten er allen aan gaan denken dat
water waardevol is' En om ook het
leven na onze generatie gezond,
vreugdevol en waardevol te laten verlopen, moeten we met z'n allen wat
gaan doen tegen deze toestand Het
IS 5 vóór twaalf! Daarom vragen wij
het systematisch onderzoeken van de
openbare waters, plassen en vijvers
en de grachten die er naartoe lopen'
Dit kan U laten verrichten door Het
provinciaal Instituut voor Hygiene
Kronenburgstraat 45 te 2000 Antwerpen

Een milieuambtenaar
De ploeg die met pamfletten en nepkikkers de stankhinder op 't Punt nog
maar eens aankloeg

De slachten) die verantwoordelijk is
voor deze stankhinder beloofde tegen
ten laatste begin mei '87 een einde te
maken aan deze kwalijke geuren
Maar ondertussen zijn we half mei
en nog steeds verspreidt het bedrijf bij
het ledigen van de bloedputten, vooral
's morgens en 's avonds, een walgelijke stank die het gehucht verpest
Soms kan men zelfs, dit al naargelang
de wmdnchtmg, vanaf de ring ,,merken" dat men 't Punt nadert

Aanstellen van een milieuambtenaar Enkele mogelijk taken
— volgen van informatievergadenngen
— volgen van verontreinigingen van
water, bodem lucht in de gemeente
Rijkevorsel
— bevolking sensibilizeren rond recyclage
— lanceren van groenakties
— bevolking informeren rond allerlei
milieuaspekten
Onderzoek en opvolging van de
verontreiniging van het grondwater

Om hun zorg voor het milieu in het
algemeen, en de Puntse situatie m het
bijzonder, te beklemtonen, bezorgen
de Volksuniejongeren en de Volksunie zondagvoormiddag 17 mei aan
de bevolking een kikker De kikker is
immers een simbool van een zuiver
milieu, daar hij alleen m zuiver water
en in een propere omgeving overleven kan In 't Punt hoort men helaas
sinds lang geen kikkers meer kwaken

Uit enkele kleine onderzoeken en
steekproeven van DVDM kunnen wij
stellen dat de verontreiniging van het
grondwater steeds ernstiger wordt
De toename van het aantal varkens
en kippenbedrijven in Rijkevorsel doet
aan de ganse toestand zeker geen
goedi

VU-ledenfeest
te Mechelen
Op dinsdag 26 mei is er in het foyer
van het MMT, Hanswijkstraat, Mechelen een VU-ledenfeest Op het programma
20u Venwelkoming met drankje
aangeboden door het bestuur
20u 15 VU-schepenen van Esbroeck en Verlinden over het VUbeleid in de stad (aan de hand van
vragen uit het publiek),
21 u Willy Kuijpers over het ophefmakende dossier van de Belgische
wapenhandel

MEI
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 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 Gabriels 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
+
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
29 ANTWERPEN: Paul Van Grembergen over ,,ls politiek nodig of tijdverlies''" in het Vlaams-Indonesisch
Centrum Oude Korenmarkt 42, om 20
u Org VU-Antwerpen
JUNI
5 RANST: ,,Met de Volksunie op
eigen vleugels' door Jaak Gabriels
In De Wachtzaal Lievevrouwestraat,
om 20u Iedereen welkom Inkom gratis en gratis drink Org VU-Broechem-Emblem-Oelegem en Ranst
7 VREMDE: Fietsrally ,Dwars door
Vremde' Voor de wakkersten ' zijn
mooie prijzen voorzien Vertrek om 13
en 14 uur aan Cafe De Pelikaan,
Dorpplaats 1 Inschrijvingsgeld 50 fr
Org Vlaams Jeugdcentrum vzw
12 BONHEIDEN-RIJMENAM: Asperge-Festival in de Dits Feesthoeve
vanaf 19 uur Eregast is Jaak Gabriels 400 fr per meesterportie aperitief inbegrepen Reserveren kan op
nr 015/5165 75 Org VU-Bonheiden-Rijmenam

— aktie rond recyclage

De maat is vol Deze stank moet
dringend en grondig gestopt worden

Aan het kruispunt 't Punt-Herentalseweg werden alternatieve borden
aangebracht

iil^ii'i'iJiUJJI

Om ziek van Ie worden'" schijnen deze VU-jongeren wel uit te roepen
(foto's Herman Verachtert)

Al deze punten werden meerderheid tegen oppositie verworpen

C 19j schrijnwerker zoekt m het
Brusselse of Halle-Vilvoorde een betrekking in zijn vak na als handlanger
te hebben gewerkt Voor ml zich
wenden tot senator-burgemeester dr
J Valkeniers, tel 02/569 16 04
n 21 j ongehuwd meisje met getuigschrift gezins- en nijverheidstechnieken, zoekt een deeltijdse betrekking
met handenarbeid in het Brussels of
op de as Brussel-Ninove Voor ml
zich wenden tot senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/
569 16 04

Elektriciteit:
stabiele prijzen voor jaren
Elektriciteitsproduktie gebeurt voor
90 % op basis van
energiegrondstoffen die nergens
anders voor geschikt zijn, zoals
laagwaardige steenkool, uranium,
hoogoven- en raffinaderijgassen.

EBE5

Dus is rationeel elektnciteitsgebruik
een kwestie van gezond verstand.
Over zuinige elektriciteitstoepassingen kan U bij ons vrijblijvend
advies inwinnen via de plaatselijke
kantoren van de intercommunales
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Onder ruime belangstelling

Deze week
in Knack Magazine

Eerste kolloquium
„Zenne Zuiver Water'
Het aktiekomitee „ Z e n n e Zuiver Water" heeft de bedoeling
m e n s e n te sensibiliseren o m daadwerkelijk mee te werken aan het
zuiver maken van de gepollueerde Z e n n e . In een eerste stadium
werd een reeks van 3 kolloquia samengesteld waarin stap voor
stap de problematiek r o n d deze rivier aan b o d komt.
Het eerste k o l l o q u i u m v o n d vrijdag 8 mei plaats in het voormalig
g e m e e n t e h u i s van H o m b e e k .
Voor een talrijk geïnteresseerd publiek belichtte kolloquium-voorzitter
Wim Baetens de behoefte aan een
gezond leefmilieu opdat het brokje
natuur, dat mens heet, tot een optimale ontplooing zou kunnen komen.
Geen generatie heeft zoveel hypotheken op haar nakomelingen gelegd
dan de onze, de aftakeling van het
leefmilieu is er slechts één van. Hij
besloot met de oproep ,,Onze kleinkinderen gezond oppervlaktewater terug te geven dat we aan onze kinderen ontnomen hebben, zij zullen een
gezond leefmilieu meer dan nodig
hebben".

Maidenspeech
Schepen van de stad Mechelen,
Kris Van Esbroeck wenste de organisatoren proficiat met hun initiatief en
verleende het woord aan de kersverse
VU-schepen van Leefmilieu Firmin
Verlinden. Deze was meer dan tevreden dat hij zijn maidenspeech als
schepen mocht houden voor eigen
publiek, in de zaai en aan de tafel
waar hij zijn politieke loopbaan begon.
Hij legde de nadruk op het belang van
water in het algemeen en voor de
mens in het bijzonder. Hij stelde dat
deze levensbron tot een van de meest
verontreinigde komponenten van het
leefmilieu geworden is. Daarom is het
belangrijk dat deze kolloquia niet aan
afbraakpolitiek doen maar positieve
oplossingen naar voor brengen.

Een kompleks probleem
Planoloog Jaak De Blander, voorzitter van Zenne en Zoniën, bracht met
een prachtige dia-reeks een kleurrijk
maar soms ook kleurloos beeld van de
reine en verontreinigde Zenne. In een
duidelijke uiteenzetting schetste hij
van waar af de Zenne vervuild wordt
en wie de grootste vervuilers zijn, het
huiselijk afvalwater, de landbouw en
de industriële en ambachtelijke pollutie. Hij vergeleek het doel van ,,Zenne
en Zoniën" met dit van het organiserend aktiekomitee: De Zenne zuiver
maken vanaf de oorsprong tot en met
de monding van de Rupel.
Stedebouwkundige Eddy Vandevenne gaf een zeer deskundige uitleg
over de diverse vormen van vervuiling
en bepleitte een selektieve etanpak
volgens de aard van de vervulling.
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DE KFIZKR
VAN HET COKl.

waarna hij in een tweede gedeelte de
diverse opkissingen, zowel grootschalige als kleinschalige, naast elkaar op een rijtje zette en de voor en
nadelen ervein belichHe, zowel technokigisch als financieel. De besluiten
van dit eerste kdkxiuium is een waarschuwing voor de vermenging van de
milieubelangen met deze van de
tXMJwers van dure zuiverïngsstations,
zodat in de uiteindelijke besluitvorming de belangen van deze laatste
wel eens zouden kunnen doorwegen,
vooral omdat kleinschalige prqjekten
financeel voordeliger zijn en daardoor
niet interessant voor deze k)bby omdat voor de overtieid minder voorafgaand studiewerk vereis is met alle
gevolgen vandien... denk maar aan
de smeerpijp door de Kempen.
Het tweede kolkx]uium heeft plaats
te Elewijt; zaal De Prins op 30 juni om
20u. Vanaf 1 juli tot 20 september
wordt een fietszoektocht met prijzentafel ingericht langs de benedenkx>p
van de Zenne, dit om de uitgave van
de referaatteksten in txiekvorm mogelijk te maken.

MEUBELEN -DE
S»lons

Kleinmeubel^n

Lusiers

(op ' . U x h i -

De kaast v u Christo
In 1983 omringde de kunstenaar
Christo elf eilandm in Bisaqme Bay,
Florida, met 650.000 vierkante meter

KEIZER»

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons
(speciale \oori*rt,iirden voor trnuw.^rsl

KFIZF.R.STR.\.M 2

UwopncKnck
Dit voorjaar «gaiiizeerde Knack een
enquête onder zijn lezers over de
macht in oos land. Wie dedt de lakens
uit en wie zou het moeten doen? En
wat te denken van de kwaliteit van onze politici? De lesuhaten woiden vergeleken met de uitslag van een groot
nationaal opinie-onderzoek met dezelfde vragen. Knack houdt de lezer
een s{M^ei voor: een enquête, deze
week in Knack.

GeschtnkartiKelen

OpfninHsurt-n, I.)i.. v.oe. vri). \ » n 13 tot l9u-30
Do , /«(. van lO tol 19 u. 30
/onda^t \a.n 14 tot 18 u.

Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

Tien jaar na Egmont
In de nacht van 24 op 25 mei 1977 werd het Egmontpakt
gesloten, een groot en ambitieas plan dat België eens en
vooigoed van de conunnnautaire konflikten had moeten verlossen. Anderliaif jaar biter was het plan echter dood en begraven. Hugo Schiltz, één van de leidende krachten achter
het pakt, kijkt terug op die woelige tijd, tracht scheefgetrokken feiten weer recht te zetten en trekt lessen uit de mislukking. Apologie van Egmont, deze week in Knack.

1740 TtRNAT - 02-582.22.22

15 k m vd,n Bru-<-,el i t ^ n i r u m '

G 22-jarige jongedame, bediende
met vorming A6/A1 boekhouden,
grondige basiskennis van Fr. en Eng.
- noties van D. - kennis van dactylo en
computert)ediening zoekt een passende betrekking. Voor nadere inlichtingen zich wenden: O. Van Ooteghem — Senator, Arm. Lonquestraat
31, Gentbrugge (tel. 30.72.87).

roze stof. De dokumentaire lenloonstelling daarover knam hij persoonlijk
voorstellen in Gent. Wat drijft de man,
waarom fascineert hij een miljoenenpubliek ? Een interview, deze week in
Knack.
De vrede vaa Rapillo

Sovjetleider Gorbatsjov gooit hoge
ogen met talrijke voorstellen omtrent
de wapenbeheersing. Diplomatieke inventiviteit is voor de Sovjets altijd uiterst belangrijk geweest, van sinds de
Russische Revolutie Het eerste grote
sukses werd met het verdrag van Rapallo geboekt, m 1922. Een rekonstruktie, deze week in Knack.

LI 38-jarige dame, werkzaam als
schoonmaakster, thans reeds 1 jaar
werkloos, zoekt een tietrekking als
schoonmaakster. Voor nadere inlichtingen zich wenden: O. Van Ooteghem — Senator, Arm. Lonquestraat
31, 9219 Gentbrugge (091/30.72.87)
• 24j. ongehuwde 2-talige kinderverzorgster zoekt een voltijdse betrekking in kindertehuis of home voor
bejaarden. Bereid alle werk te doen.
Voor inl. senator-burgemeester dr. J.
Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

,,Nieuw feit" te Aarschot

Met 5000 tegen TGV!
Z o n d a g n a m i d d a g w a s het gezellige Hagelandse stadje A a r s c h o t
e v e n te k l e i n . Zowat 5000 m e n s e n b e t o o g d e n er t e g e n de aanleg
van een s u p e r s n e l s p o o r in Vlaanderen. Het g r o o t s t e deel van de
kleurrijke stoet w e r d g e v o r m d door i n w o n e r s van de bedreigde
Hagelandse g e m e e n t e n . Zij kregen de s t e u n v a n belangrijke
delegaties uit de K e m p e n en v a n d e politieke partijen. De VU
zorgde — zoals bij de vorige b e t o g i n g e n t e g e n De C r o o ' s natuurvreter — v o o r een o p g e m e r k t o p t r e d e n .
De VU-groep vi/erd aangevoerd
door zwaargewichten uit Vlaams-Brabant: Willy Kuijpers, Luk Vanhorenbeek, Jef Valkeniers en helemaal uit
Antwerpen kvifam VU-fraktievoorzitter
in de Kamer Hugo Coveliers zijn sympathie demonstreren.
Onder de talrijke Kempenaars vielen kamerlid Jo Belmans en VU-provincieraadslid Rob Geeraerts waar te
nemen en helemaal uit Oostende
kwam VUJO-voorzitter Bart Tommelein z'n geliefkoosde sport beoefenen- stationbeklimmen. 'n Impressie.

Veel geel-zwart
Als de VU betoogt mag het gezien

worden. Veel volk, met vlag en wimpel
en gesmeerde stem. Meestal wordt er
een plezante boel van gemaakt. En
wat er allemaal niet meegebracht
wordt? Deze keer hadden de plaatselijke tenoren gezorgd voor een heuse
lijkv^^agen. Kwestie van duidelijk te
maken wat er met de Hagelandse
groene ruimten, woonwijken en rust,
gebeurt als minister De Croo zijn
TGV-plannen doorzet. Volledig in de
lijn van de lentedag-slogan ,,een lengte voor" nestelde de VU zich in de kop
van de betoging. Alleen VUJO viel
nergens te bespeuren, totdat de
groep voorbij het station trok. Bart
Tommelein had tot grote verbazing

van de stationschef een demonstratie
,,hoe beklim ik een station in minder
dan geen tijd" weg gegeven.

Duidelijkheid gewenst
Ook de andere partijen waren present. SP, Agaiev; zelfs enkele plaatselijke liberalen en een grotere groep
CVP'ers. Wat senator Valkeniers
schamper deed opmerken dat als de
CVP in deze kwestie eenzelfde houding als in de zaak Happart zal aannemen, het snelsp>oor er zal liggen voordag iemand er weet van heeft...
Bestaat er misschien zo iets als
„Waarnemende TGV"? We nemen
dat dat de waarschuwende taal van
voorzitter Guido Jansegers van het
Brabants anti-TGV-komitee vooral
aan het adres van de regeringspartijen waren gericht. ,,We willen geen
lange debatten, zei hij, geen Happarte
kompromissen. We hebben de TGV
niet nodig. Punt!"
Na de betoging werd afspraak gemaakt voor een volgende manifestatie
en wel op 21 juni a.s. te Herentals.
Ook daar zullen we massaal aanwezig
moeten zijn want zolang er geen negatieve beslissing wordt genomen
blijft het TGV-spook Vlaanderen bedreigen.
Ook VU-voorzitter Gabriels, die
zondag op het kongres van de Katalaanse nationalisten uitgenodigd was,
eiste vorige week een snelle afhandeling van deze zaak. Hij voegde er aan
toe dat, als minister De Croo dan toch
al geen grote voorstander is van de
verdediging van het leefmilieu, hij —
als rechtgeaard liberaal — toch oog
moet hebben voor de verdediging van
de belangen van al diegenen die in de
bedreigde streken wonen en een eigendom hebben, er land bewerken of
ondernemen. De huidige onzekerheid
vormt voor allen een bedreiging.

Naast, de klok van Aarschot-station. Men kon er niet naast kijken!
21 MEI 1987

VU-snelspoordossier
Onder impuls van Willy Kuijpers en
Luk Vanhorenbeek publiceerde de
Leuvense VU onlangs een snelspoordossier. Hierin wordt de TGV-zaak
gedetailleerd uit de doeken gedaan.

Het dossier zet de (weinige) voordelen
en de (talrijke) nadelen van een snelspoor op een rij, en schuift ook een
degelijk VU-alternatief naar voor. Het
snelspoordossier kan gratis bekomen
worden op het Leuvense VU-sekretariaat, IVIartelarenlaan 139/7 te 3200
Kessel-Lo. Een aanrader!
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Arrondissementeel kongres te Aalst

OOST-VLAANBEREN

Mens en ekonomie
aan de orde

MEI
22 STEKENE-KEMZEKE: Jef Eibers in het Parochiecentrum, Molenstraat te Kemzeke om 20 uur. Inkom •
200 fr., w k : 150 fr. Org. VU-GrootStekene i.s.m. A. Verbrupgenkring.

Kongresvoorzitter Willy De Saeger mocht zich zaterdag na afloop van het arrondissementeel
kongres in de handen wrijven. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als propagandistisch was de
bijeenkomst een sukses geweest. Tijdens de voonmiddagzitting verwoordden Jan Caudron en André
GSeens de Viaams-nationale bezorgdheid omtrent het Leefmilieu en de Sociaal-ekonomische toestand
van het arrondissement Aalst, 's Middags werd er gemaaltiid in het gezelschap van zes belangstellende joernalisten. 's Namiddags toonde Toon van Overstraeten een beeld van de wereld der
propagandatechnieken en pakte gastspreeicster N e l y Maes uit met een bewogen rede.
Het was even voor tienen toen voorzitter Willy De Saeger de kongressisten verwelkomde. Het A.B. wil de
zorgen van het arrondissement kennen en nog dit najaar antwoorden
formuleren in een pamflet.

Mens en milieu
Kamerlid Jan Caudron sprak over
baggerwerken en waterzuiveringsstations in verkeerde volgorde, algenbloei, het slachtuis van Herzele en
andere Denderproblemen. Als het van
hem en de VU afhctngt wordt de Dender, samen met haar beken en grachten, binnen de kortste keren opnieuw
gezond en een paradijs voor mens en
vis.
Daarna was het de beurt aan senator André Geens die de aanwezigen
ruim een uur kon boeien over een
droger onderwerp: de sociaal-ekonomische toestand van het arrondissement Aalst. Hierover beëindigde de
spreker zopas een wetenschappelijke
studie, die overigens niet zonder
moeite tot stand kwam. Dit ingevolgde
de beperktheid en het laattijdig vrijkomen van de statistische gegevens per
arrondissement, ,,Dit is Belgisch!".
Hoe dan ook, het werd een waardevolle VU-brochure die de kongresgangers werd voorgesteld. Uit de gedachtenwisseling die daarop volgde onthouden we het belang van betaalbare
grondprijzen om jongeren in het arrondissement te houden, en de breuklijn in het arrondissement die het zuiden en het westen toont als ekonomisch minder interessant dan de rest.
Na het middagmaal en de perskonferentie had senator Toon van Overstraeten zijn toehoorders liever meegenomen voor een wandeling in de
stad. Om aanschouwelijk over propagandatechnieken te spreken, temidden van Inspirerende affichen en
ruimten. Maar gezien het werkschema en de weersomstandigheden was
dat niet haalbaar en bleef de zolderverdieping van de Graaf van Vlaande-

Aalst heeft
eigen autosalon
Met de organisatie van een regionaal autosalon was het Autovakverbond van het Aalsterse al in 1971 een
voorloper, maar ook vandaag de dag
wil Ava er het topgebeuren op autogebied in de streek van maken. Tijdens
het weekeinde van 16/17 en 23/24
mei, telkens van 14 tot 21 uur, worden
in de Keizershallen zowat 12.000 bezoekers verwacht. Alle merken zijn er
vertegenwoordigd en er wordt een
toegangsprijs gevraagd van 60 frank,
maar kinderen vergezeld van hun
ouders, mogen gratis binnen.

ren bezet. Toon kon zijn publiek daar
overtuigen van het belang vam goede
propaganda tussen twee verkiezingen
door. Nu al kunnen we beginnen met
bet segmenteren van het kiezerskorps in adressenbestarKlen, met het
doel konkrete mensen vooraf te bereiken middels een bijzondere txxxlschap.

Kwaliteit als kenmerk
Het kongres werd afgerond door
een begeesterende Nelly Maes. Gastspreekster stelde vooraf dat de VU
hetero Is en vrouwen er dus bijhoren.
De politieke aktuailteit met een redering die niet meer kan regeren omwille
van de zaak Heippart legt de kern van
het probleem bkxX. Het nationaliteitenkonflikt geraakt niet opgelost met
de huidige staatsstruktuur en zowel
Vlamingen als Walen hunkeren naar
een normeial bestuurt>aar land. Daarom moet de Volksunie de verkiezingen winnen. Zorg voor kwaliteit hoort
het VU-kenmerk te zijn: kwaliteit in
het leefmilieu, in het onderwijs en In
het werk. Jeugdwerkkx>sheid is een
schande. Jonge mensen kunnen hun

Gent naar
Diksmulde
VWG-St.-Amandsberg richt voor
het Gentse het vervoer naar Diksmuide in. Na de plechtigheid wordt de
knapzak onmiddellijk aangesproken
op de weide. Vertrek te Diksmuide om
15 uur voor een bezoek aan Brugge.
Vertrek rond 20 uur. Aankomst te
Gent rond 21 uur. Prijs: reis + zitplaats op de weide: 250 fr.

toekomstp>fOjekt niet maken bij gebrek
aan werk. Daarom moet deze regering spoedig weg, aklus kamerlid Nelly Maes die na een warm applaus een
ruiker bloemen kreeg aangeboden.
Het A.B. van Aalst staat klaar voor
de verkiezingsstrijd, zei Willy De Saeger. En dcit waren de laatste kongreswoorden.
(erwin vermeire)

In volgende bijdragen wordt nader
ingegéian op de problemen rond de
vervuikle Dender en het parlementair
en arrondissementeel werk daaromtrent. In een derde aflevering brengt
uit weekbleid feiten over de sociaalekonomische toestand van het arrondissement Aalst.

UHslag tombola
7de Eierworp
De Volksunieafdelingen Baardegem — Herdersem — Meldert en
Moorsel hieklen op paasmaandag 20
eipril hun feest. Daarop werden volgende prijzen geloot.
1.2615-2.2233-3.3315-4.6731-5
4876 - 6. 1023 - 7. 3049 - 8. 5071 - 9
7088-10.1511-11.7987-12.2019
13. 3519 - 14. 1106 - 15. 3126 - 16
2319 -17. 5435 -18. 1912 -19. 5960
20. 5147 - 21. 4036 - 22. 5560 - 23
4322 - 24. 7466 - 25. 3938 - 26. 6375
27. 7168 - 28. 6059 - 29. 7597 - 30
6644 - 31. 1628 - 32. 8387 - 33. 2523
34. 1809 - 35. 3349 - 36. 6476 - 37
4450 - 38. 8088 - 39. 5376 - 40. 3830
41. 4547 - 42. 3636 - 43. 7250 - 44
5435 - 45. 2422 - 46. 2103 - 47. 6566
48. 7382 - 49. 8590 - 50. 8280 - 51
4116 - 52. 5659 - 53. 8496 - 54. 1407
55. 2611 - 56. 6137 - 57. 7682 - 58
4622 - 59. 3419 - 60. 8793 - 61. 2209
62. 7277 - 63. 6644 - 64. 1704 - 65
2825 - 66. 5877 - 67. 1209 - 68. 3717
69. 4266 - 70. 1328 - 71. 8176 - 72
2706 - 73. 8688 - 74. 3233 - 75. 4718
76. 5744 - 77. 4622 - 78. 7885 - 79
8688 - 80. 6776 - 81. 5255 - 82. 7777
83. 2825 - 84. 4845 - 85. 6865 - 86
8885

Inschrijven tot 8 dagen voor het
vertrek.
— voor St-Amandst>erg, Destelbergen, Oostakker: bij Katrien De Gelder-Cleiren, August Van Geertstraat
10, St-Amandsberg.
— Voor Gentbrugge, Ledeberg: bij
Lisette Rombout-Geys, Aug. Van Lokerstraat
20,
Ledeberg.
Tel.:
31.09.74.
Prijzen af te halen in de afspanning
— Voor Mariakerke, Wondelgem, Dron- Maxens tot en met 30 mei 1987. De
gen : bij Maurits Vandewoestijne, Re- organisatoren danken U van harte
voor Uw sympathiserende steun.
sedastraat 50, Gent. Tel.: 26.24.00

22 KESSEL-LO: Arrondissementsraad om 20u. In zaal „De Kring", J.
Pierrestraat. Chris Vandenbroeke
spreekt er over „De rol van het volksnatlonallsme In het toekomstig Vlaanderen". Na uiteenzetting kan men
vragen stellen. Org.: VU-arr, Leuven.
JUNI
13 VOSSEM: Groot VU-bal met Studio FM In zaal Edelweiss, Vossemberg. Deuren om 20u. ledere Vlaming
Is van harte welkom. Org. VU-Vossem.

24 GENT-ST.PIETERS: 5de Varkensfestijn in lentestijl vanaf 12u30
Akkertos 3 te Vurste. Kaarten aan 450
fr te verkrijgen bij bestuursleden of tel.
091/84.21.61. Org.: VU-Gent-St.Pieters.
28 HAMME: Deelname Voetbaltornooi Volksunie St.Niklaas. Org. VUHamme.
29 SINT-LIEVENS-ESSE:
Kaas-,
wijn-, bier- en maatjesavond in SintLievenskring, Sint-üevenspleln. Gastspreker: Toon Van Overstraeten.
Vanaf 20u. Kaasschotel: 250 fr..

Vorige week donderdag vierde het arr. Leuven feest. Nadat liet
sekretariaat jarenlang bij toenmalig sekretaris Ludo van Lent was
ondergebracht en nadien gevestigd werd in Kiekenstraat, mochten een
fiere voorzitter P. Vanden Bempt en kamerlid L. Vanhorenbeek de
nieuwe intrek van het VU-arrondissement voorstellen. En prachtig
gelijkvloers appartement, gelegen langsheen de Martelarenlaan te
Kessel-Lo, met ruime vergader- en werkruimte. Meteen zal in deze
lokalen ook een permanente tentoonstelling van de Vlaamse Vereniging voor Leuvense beeldende kunstenaars plaatsvinden. De meeste
aandacht ging naar de FT van Leuven: de computer, die plechtig in
gebruik werd genomen door algemeen sekretaris Paul van Grembergen. In zijn gelegenheidstoespraak benadrukte hij de rol van een
sekretaris, de onmisbare schakel In elk bestuur. Samen met hem drukt
WIJ de hoop uit dat het nieuwe sekretariaat van Leuven mag uitgroeien
tot een echt ontvangst- en diensthuis van de Leuvense VU.

30 DENDERLEEUW: Vlaamse Tafel
m zaal Horizon, Ninovesteenweg 56.
Volwassenen- 300fr, kinderen 150fr
Vanaf 18 uur. Ook op 31 mei van 12
tot 15 uur. Org.. VU-arr Aalst

JUNI
6 AALST: Boottocht op de Dender
Vertrek om 8u. stipt aan de SintAiinabrug. Opstap mogelijk Sas Denderleeuw (9U.20), Sas Pollare (1 Ou 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
14 DE KLINGE: 1 ste Poldertochten,
Wandelingen van 7,5 - 10 en 15 km,
alsook een zoektocht. Inlichtingen en
inschrijvingen op het VU-sekretariaat,
Oude Molenstraat 88, (770 69 54) of
bij de bestuursleden- R. Van Duyse
(770.60.68)
en
H
De
Witte
(770.57.65)

VU-Lochrlsti:

Daan Vervaet
in gesprek met jongeren
Overal In Vlaanderen organiseren
VU-afdelingen ontmoetingsmomenten met jongeren. Zo ook geschiedde
te LochristI, op zondagochtend 26
april jl. Plaatselijk VU-voorzltter, Raf
Cosyns, ontpopte zich tot een volmaakte gastheer. Het gesprek met de
jongeren werd geleld door senator
Daan Vervaet. En het werd een zeer
open, en vooral openhartige konversatle.
Na de kennismaking tussen de jongeren onderling en de senator werd
het gespreksonderwerp aangesneden: Vlaanderen, Vlaamse beweging
en de plaats van de jongeren daarin.
Uit het gesprek bleek dat de jeugd
veelal andere prioriteiten legt dan een
generatie geleden. Veel aandacht
gaat thans uit naar de toekomstverwachtingen, jeugdwerkloosheid, milieu. Tema's die trouwens senator
Daan Vervaet nauw ter harte gaan.
Met kennis van zaken, en in een
verstaanbare taal, ging de senator
samen met de jongeren dieper in op
die zo belangrijke problemen. Zo wer-

Chris
Vandenbroeke
te Kessel-Lo
Op vrijdag 22 mei 1987 om 20 uur in
zaal ,,De Kring", J. Pierrestraat, Kessel-Lo zal op de arrondissementsraad
van Leuven dr. Chris Vandenbroeke
spreken over ,,De rol van het volksnatlonalisme In het toekomstige Vlaanderen".

BRABANT
MEI

23 WONDELGEM: WVG-Wondelgem viert 10-jarig bestaan. Om 10u 30
H. mis in de St.-Godelievekerk, om
llu.30 receptie in zaal „De Nachtegaal", om I3u. feestmaal (mits vooraf
inschrijving bij mevr. De Bock
26.18.96, 450 fr. p.p.), om 14u.30
namiddagprogramma.

maatjes 200 fr. Inschrijven bij bestuursleden van VU-Steenhuize-Wijnhuize, Sint-Llevens-Esse en Slnt-Antelinks

Chris Vandenbroeke, schrijver van
een aantal boeken over de geschiedenis van het Vlaamse volk, zal ons
helpen een beter Inzicht In de toekomstperikelen van Vlaanderen te
krijgen en ons tonen welke rol de
Volksunie In het toekomstige Vlaanderen kan spelen.
Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vragenstellen en diskussie.

ZOeK€CC}€
D 22j. tweetalige ongehuwde bediende In het bezit van rijbewijs B, met
reeds een paar jaar ervaring, zoekt
een nieuwe betrekking In het Brusselse of Halle-Vllvoorde. Voor Inl. zich
wenden tot senator-burgemeester dr.
J. Valkeniers, tel. 02/569,16.04.

den ook, terloops, de VU-lnitiatleven
In dat verband even toegelicht.
De ontmoeting tussen de jongeren,
senator Daan Vervaet en het VUbestuur van LochristI was zeer leerrijk. Positief IS ook dat talrijke nieuwe
kontakten zijn gelegd. De VU-Lochristi Is vast van plan in de toekomst nog
dergelijke gespreksmomenten met
jongeren te organiseren. Weliswaar
wordt geopteerd de formule open te
trekken en er grote ontmoetingsdagen van te maken In plaats van de
Intiemere gesprekken.
Ignace Van Oriessche
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Lage boete als ,,aanmoediging"...

Vervuilers van de Zwalm
veroordeeld
Een van de mooiste streken uit Vlaanderen is zonder twijfel de Zwalmstreek,
een rustig gebied van de Vlaamse Ardennen, met als voornaamste centra de stad
Zottegem en de gemeenten Brakel en Zwalm.
De Zwalm heeft haar stempel gedrukt op deze streek, vooral door het
ééndagstoerisme, deze vorm van rekreatie is zowat de enige rekonversiemogelijkheid in de streek die sedert 1830 snel ontvolkte en ook verouderde.
Maar de Zwalm wordt steeds vuiler, spijts vele protestbrieven en akties van een
aantal organisaties uit de streek: de vrienden van de Zwalm, de Stichting Omer
Wattez, De Zwalmvrijen, de plaatselijke VTB-VAB-Zwalm, Vakantiegenoegens,
enz...
p 6 december '84 werd
een eerste belangrijke
bevuiler van de Zwalm op
het matje geroepen, meer bepaald voor de Korrektionele
Rechtbank te Oudenaarde. De
burgerlijke partijen waren de
Omer Wattez-stlchting uit Oudenaarde en de Vrienden van de
Zwalm die de klacht hadden ingediend.

O

Testzaak
Met veel belangstelling werd
deze zaak door de plaatselijke
leefmiiieugroeperingen gevolgd
De zaak werd als een testcase
beschouwd, vooral omdat de giftige produkten die de aangeklaagde firma gebruikte als uiterst
schadelijk staan vermeld. De betichting luidde: bevuilen van het
oppervlaktewater.
De wetgever heeft aan de rechter de mogelijkheid gelaten kleine, maar ook zeer zware straffen
uit te spreken. De straffen variëren van 26 X 60 (= 1.560 fr.) tot
5.000 X 60 (= 300.000 fr.) en

gevangenisstraffen van acht dagen tot zes maanden.

Nog enkele bedenkingen na afloop van deze vaudeville:

— de vervuiler uit Zottegem
gebruikte hef Frans als omgangstaal...
— de rechter behartigde deze
leefmilieudossiers op een vreemde en eigenzinnige wijze...
— in dit jaar van het Leefmilieu
waarin van iedereen verwacht
wordt ernstig in te spelen op de
problemen mag dezelfde ernst
ook van de rechterlijke macht gevraagd worden.

Aanmoediging
In feite was de veroordeling tot
de belachelijke minimumstraffen
voor de bevuilers een aanmoedi-

ging om hun praktijken verder te
zetten. Andere mogelijke bevuilers kennen nu de sankties en
zullen (kunnen) zich zeker weinig
druk maken om een eventuele
rechtsvervolging.
Enkele maanden later volgde
een nieuwe klacht. Opnieuw waren de Vrienden van de Zwalm de
klager. Nu ging het om firma's uit
Zottegem. De uitspraak lag in de
lijn van het vorige vonnis. De straf
werd echter nu opgetrokken tot
50 fr. (X 60 = 3.000 fr.). Maar de
veroordeelde moest het expertiseverslag niet betalen. Een
hoogst eigenaardige beslissing.
Ook werden, net als voorheen,
geen bijkomende sankties opgelegd.
De kostprijs van het verslag,
33.571 fr., werd niet betwist. De
Vrienden van de Zwalm vroegen
als vergoeding van haar administratief dossier de luttele som van
500 fr. De rechter stelde echter in
zijn vonnis dat de aanklagers niet
konden bewijzen dat ze inderdaad 500 fr. kosten hadden gemaakt...

De rechter kan ook verbod uitspreken om de toestellen en installaties die aan de oorsprong
liggen van de inbreuk, te gebruiken of te laten werken. Gedurende de termijn die de rechter bepaalt voor gevaarlijke, ongezonde
of hinderlijke bedrijven kan ook
de lozingsvergunning worden ingetrokken of kan de voorlopige
sluiting van de onderneming bevolen worden.
Het vonnis luidde: 26 fr. (x 60),
dus de minimumstraf, of de 8
dagen vervangende gevangenisstraf.
De fotokopie van het proces
verbaal alleen reeds kostte: 750
fr De rechter had uiteraard kennis van het dossier en van het
aantal bladzijden, 25 (25 x 30 fr.
= 750 fr.) Wie kan voor 500 fr.
een dossier in een korrektionele
zaak laten maken? Een ereloon
van advokaat werd niet gevraagd,
hij pleitte pro deo...

Zo zag de idyllische Zwalm aan de Zwalmmolen te Munkzwalm er uit in februari l.l. Ondertussen hebben
vrijwillige bonden het vuil uit de rivier gevist. Rechts op de foto: de gedenksteen voor Omer Wattez, de
uitvinder van de Vlaamse Ardennen. Hij moest het weten...
lied over de IJzertoren als het Vlaam
orakel en geweten.
„Limburg strekt de armen uit": helemaal inspelend op de aktualiteit van
de mijnsluitingen, de noodzakelijke
rekonversie en de wederopbloei van
Op 20 juni verschijnt de veelbelovende langspeelplaat „Mooi het nieuwe Limburg.
„Goeledag": een prettig en guitig
Vlaanderen", met twaalf liedjes — waaronder tien speciaal voor
deze plaats gekomponeerd — en vertolkt door artiesten zoals Jef stapliedje met dubbele bodem...
Elbert, Lily Castel, Yvette Ravell, Mark De Coninck, Francis Güntler
„Ik hou van mijn Nederlands": een
e.a. De jonge arrangeur Paul Vermeulen zorgt voor eigentijdse ware belijdenis In een tijd van taalverklankkleur, terwijl een fijn studiekoortje en een professioneel loedering en ,,Engelse ziekte".
begeleidingsorkest, de opnamen ondersteunen.
,,De molens van het Vlaamse
Het verschijnen van deze elpee
,,Was 't in leper of in Veurne?": de land": een lief meezingertje met
wordt beslist een gebeurtenis voor sfeer van Vlaanderen's oude steden. Vlaams strijbaar karakter.
zingend Vlaanderen. Eindelijk werd
,,Twee meeuwen": een poëtisch
,,0verde Schreve": een liedje over
aansluiting gevonden bij de grote tra- en voor de Frans-Vlamingen en hun chanson voor wie nog echt luisteren
ditie van Preud'homme en Hulle- kulturele Groot-Nederlandse verbon- kan...
broeck.
denheid.
,,Vlaanderen één": een modern
,,Wij willen inderdaad een bijdrage „De wachter aan de IJzer": eer strijdlied In Groot-Nederlandse kultuleveren tot vernieuwing van het
rele geest en weerbaarheid.
Vlaams repertorium met zinrijke,
De tekstdichters zijn: Jef Eibers, Jo
volksbewuste en poëtische liedjes in
Deensen en WIN Ferdy. De komponiseigentijdse stijl en inspelend op de
ten zijn: Bert Gevaert, Jef Eibers en
hedendaagse Vlaamse aktualiteit als
Ray Vernier.
op ons Nederlands kultureel verleden.

VOVO-Oostende brengt LP uit

„Mooi Vlaanderen"

Water Is waardevol
ook te Assebroek
Enkele dagen geleden nam een delegatie van het Volksunie-bestuur
van Assebroek o.l.v. voorzitter Mare Chielens ter hoogte van de hoeve
,, 't Leitje" op de grens van Assebroek en Oedelem een staal water van
het Sint-Trudoledeken. Dit staal werd bezorgd aan het RUG-onderzoekslabo, dat beloofd heeft zo spoedig mogelijk de resultaten mee te
delen.
De VU-Assebroek vreest dat de situatie van twee jaar geleden, toen
de COD-waarde 237 ppm bedroeg, niet veel verbeterd is. Zuiver water
heeft een COD-norm van 10 ppm... De door de WZK voorgestelde
saneringsperiode van drie tot vier jaar vindt de VU té lang.
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Voor uw
vereniging:

Wij willen ook inspelen op de beDe kleinhandelsprijs van de elhoefte van Vlaams radio- en televisieproducers om aan nieuw platenmate- pee bedraagt 399 fr. en dit Is ook
de individuele verkoopprijs. Verriaal te komen", verklaren de initiatiefenigingen die zich inzetten om
nemers het opzet.
onder hun leden een doos platen
Liedjestitels
(25 ex.) te verkopen kunnen per
doos 2.500 fr. verdienen voor hun
,,Zing ook eens ik hou van jou in
verenigingskas (100 fr. per plaat).
plaats van I love you": bedoeld als
Bij bestelling van vier dozen tegereaktie tegen de Angelsaksische
vloedgolf op radio en TV.
lijk bedraagt die winst 12.900 fr.
(129 fr./pl.). Bestelde platen wor„Bredero": een vitalistisch luisterden niet teruggenomen.
lied over de gifuur van één onzer
Nederlandse dichters.
Besteladres: VOVO, Aartsher„Nele": een meeslepend chanson
togstraat 4 te 8400 Oostende (059/
over Tijl en Nele, de legendarische
50.84.80).
figuren.

De uitvoerders
De twaalf liedjes worden gezongen
door Jef Eibers, Yvette Ravell, Lily
Castel, Mark De Coninck, Francis
Güntler, Bert Gevaert, Stefaan Ponette 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. (+ 80 fr. port) en kan besteld
worden bij VOVO-FVK, Aartshertogstraat 4 te 8400 Oostende (059/
50.84.80).

M^
Merkwaardige tentoonstelling te Tielt
In kunstgalerij Aksent, leperstraat 45 te Tielt werd zaterdag jl een
merkwaardige tentoonstelling geopend Vader en zoon Harold en
Gerolf Vande Perre stellen er werk tentoon Vele van onze lezers
kennen de tekeningen en akwarellen van onze kulturele medewerker
Harold maar van zoon Gerolf bleven de schilderijen, etsen en tekeningen tot nu toe binnenskamers Daar is dus nu verandering in gekomen
De tentoonstelling, die wij onze lezers ten zeerste aanraden is open
tot 5 juli as op weekdagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur Op
zon- en feestdagen van 10 tot 13 uur en van 15 tot 19 uur of volgens
afspraak Gesloten op maandag en dinsdag
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Wandelen en zoeken in De Klinge

1ste Poldertochten 1987
Op 14 juni 1987 worden er in De wegel 72 De Klinge (770 60 68), H De
29a Kemzeke
Klinge voor de 1ste maal poldertoch- Witte, Stroperstr
tel
ten georganiseerd door de plaatselij- (77 57 65) en Vast sekr
ke afdeling, met vertrek en aankomst 770 69 54
aan de sporthal Het is de bedoeling
dat men op een gezellige, milieubewuste en sportieve wijze het uiterste
noorden van het ,,Soete Waasland"
leert kennen
MEI
Er zijn verschillende mogelijkheden 20 KOEKELARE Kantonnale verzoals tochten van 7,5, 10 en 15 km gadering om 20u in Zaal Amfora"
en/of een zoektocht met mooie prijzen 20 DIKSMUIDE: Dienstbetoon J
voor de 10 bestgeplaatsten in de kato- Desseyn om 19u in Vlaams Huis
gorie van 14j en ouder, 9 tot 13j
22 WEVELGEM.
IJzerbedevaartNa de inspanningen de ontspan- avond met videofilm , Aan de kleine
ning nl wat dacht U van het proeven rivier' Philippe Haeyaert belicht de
van een streeksoep' Ook vinden de figuur van Lode de Boninge Toehongengen en dorstigen hun gading, spraak door Koen Baert In het Ontalles aan zeer schappelijke prijzen
moetingscentrum Biblioteek Van AcDe 1ste start wordt gegeven om kerestraat 10 Inkom gratis Org
11u en de laatste om 17u Depnjsuit- Vlaamse Volksbeweging Wevelgem
reiking vindt plaats om ± 18u30 Het 23 ALVERINGEM Verschaeve-hereinde is voorzien om 19u De inschrij- denking Om 15u30 bloemenhulde,
16u H Misenom17u akademische
vingsprijs bedraagt 65fr voorde 14j
en ouder, 55 fr van 9 tot 13j, gratis - zitting n a V de overhandiging van 7
schilderijen met als tema ,,De Zee"
9j
WIJ hopen zeer vele afdelingen en/ van R Bourguignong met teksten van
of sportieve VU-ers te mogen begroe- C Verschaeven
Kultuurhistorische
ten op 14 juni Inlichtingen en/of voor- 24 BRUGGE:
afinschrijvingen zijn steeds te beko- wandeling door West-Brugge o I v
men op het sekretariaat Oude Molen- stadsgids Roland Depreux Verzamestraat 88, 2782 De Klinge of bij de ling om 14u 15 aan het station (kant
bestuursleden R Van Duyse, Tromp- Brugge) waar de tocht eindigt om-

WEST-VL.

Aanbevolen huizen

IlilIT

Etn. BERT pvba
02/582.13.12
02/582.04.10

Tel.

De COREMANSKRING VZW,
Vlaams-nationaie culturele
kring, bracht de milieuboodschap van Pol en Herwig op
plaat lil

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten verhunng lange termijn' D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens
Ouder dan 60 en het bpè om alles
alleen te moeten doen?^Kèni dan bij
ons wonen(<iB5.wij biedeAteen Vlaamse
f a m i l i ^ è e V ^ ^ i ^ ; ^ om rustig en

fne-ovy.^

Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
TeL 426.19.39

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

q~\
XH/

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428 69 84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Hüwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

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

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
•M'V^
migrostraat 128

handelsdrukkerij type - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 0 5 2 - 4 2 . 3 3 . 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6

LIMBURG
MEI
25 MUNSTERBILZEN:
Bestuursvergadenng m lokaal Bloemenhof te
Munster Begin om 20u Org VUMunsterbilzen
29 BEVERST-SCHOONBEEK:
Groot veldminivoetbaltornooi op het
KWB-plein Inschrijven voor 24 mei bij
Jan Vandenbroek (011/41 41 95), Jos
Roebber(011/41 32 35)en WillyCralo
(011/4122 73)
Inschrijvingsgeld
1000 fr Org VU-Beverst-Schoonbeek Ook op 30 en 31 mei

De single kan afgehaald
of besteld worden b i j :
COREIVIANSKRING VZW
Jozef Liesstraat 2
2018 ANTWERPEN
Inlichtingen :
tel 03/238 82 08
Betalingen :
rek 402/9888941/38

Tel.: 014/21.12.07

GELD
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

9 MIDDELKERKE: Speciale politieke raad om 20u in het,,Vlaams Huis
(De Pangel) Org arr OVD

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

l n % ^stc|r4RóQ?beek, Leuvens e s t e e i # ! i f ^ l l 5 | ^ ^ ^ % SÖütersem,
016-73 3 f i

Guide NUYTTENS

JUNI

Hl) kost 125 F
(plus 40 F portkosten)
Vlaams nationale verenigingen
en leefmilieugroepen kunnen hem
vanaf 10 eksemplaren bekomen
è 100 fr

„De bezoeker" door Gerolf Van de Perre

Assesteenweg 101-103
TERNAT

streeks 16u 30 Deelnameprijs 80 fr
DF leden 50 f r , kinderen -14j gratis
ledere deelnemer heeft recht op 1
gratis (gewone) konsumptie Org
DF-Ver Assebroek
26 KUURNE Gratis invullen belastingsaangiften vanaf 18 uur in Cafe de
Cirkel Harelbeeksestraat 40 te Kuurne Org VU Kuurne
27 VEURNE Dienstbetoon J Desseyn en kantonnale vergadenng in
lokaal De Beurs" Veurne-Nieuwpoort vanaf 19u

STUDIO
DANN

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

Export

PVBA

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

KLEDING LENDERS

Zondag en maandag gesloten

FERAUTO
Auto-onderdelen

Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Dames heren en kinderkleding

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

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

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

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

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEI^ 9471
Leopoldstraal 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49
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Ontwerper Bob Vanhalle:

„Vlaanderen leeft"? Dat het
eerst maar eens wakker wordt!
BRUGGE — Een paar jaar geleden ontving een jonge Vlaamse ontwerper Bob
Vanhalle gelukwensen van de wereldvermaarde Ruble. Je weet wel de kerel die
ervoor zorgde datje ofwel knettergek werd, ofwel regelrecht op een zenuwinzinking afstevende na ontelbare, tevergeefse pogingen om de ,,Magische Kubus"
in zijn oorspronkelijke stand, met de juiste kleurvlakken te brengen. Gelukwensen omdat Bob Vanhalle een bouwsteentje had ontworpen waarmee men tot het
waanzinnige toe kombinaties kan maken. Hoog gewaardeerd in het buitenland,
graag geziene gast in het Mechelse speelgoedmuseum, en alom geëerd in het
Brusselse Design Center.
Dezer dagen stelt Bob zijn blokjes, door hem Boblocks genoemd, tentoon.
AT zijn nu precies die fameuse
,,Boblocl<s"?
Speelgoed? Mini-meubels? Bouwstenen?

W

B. Vanhalle: „Boblockszijn Uvormige blokjes van polystyrene,
een onbreekbaar materiaal. De
kleuren wit, geel, rood, blauw en
geel zijn kleurecht en kleurvast
(toxidevrij). Boblocks bieden een
oneindig aantal spelmogelijkheden. Een bepaald eindresultaat
wordt, in tegenstelling tot de
Rubik-Kubus, niet verwacht, men
kan er van alles mee maken. Op
de tentoonstelling hier in Brugge
zie je zowel figuurtjes, zoals die
olifant daar, als puur abstrakte
kombinaties met de blokjes.
Naast de kommerciële, polystyrene blokjes bestaan er ook uitvoeringen in hout, steen en andere materialen, hetgeen nog
eens extra mogelijkheden biedt
bij het kreëren van vormen."

Examenopgave
WIJ: Op een zonnige ochtend ben je opgestaan met de
gedachte: „Nu ga ik eens vernuftig speelgoed op de markt
werpen?"
B. Vanhalle: „Neen, helemaal
niet. Deze blokjes, oorspronkelijk
uitgevoerd in hout, zijn het resultaat van een examenopgave tijdens mijn opleiding als binnenhuisarchitekt.
De
opdracht
luidde: een kubus samenstellen
met een aantal figuurtjes van dezelfde vorm. Zo ontstonden de Uvormige stukjes die half op, half
in elkaar passen volgens een
principe dat ook voor stoelen, tafels, dakspanten wordt toegepast. De leraar liep toen niet erg
hoog op met mijn ontwerp maar
ik bleef volharden, ik geloofde in
mijn ,,Boblocks". Vooral kinderen leken erg aangetrokken door
deze bouwstenen, maar ook artsen en fysiotherapeuten onderkenden de bruikbaarheid van de
spelmogelijkheden die de blokjes
bieden voor gehandikapten bv.
Het is pas een aantal jaren later dat ik de financiële armslag
kreeg voor het vervaardigen op
grote schaal van dit speelgoed."
WIJ: Zijn de Boblocks meer
dan alleen maar speelgoed?
B. Vanhalle: „Ja en, al zeg ik
het zelf, ze zitten zo vindingrijk ineen dat ze voor alles en iedereen
bruikbaar zijn. Kinderen spelen
ermee vanaf het moment dat
ze kunnen voelen of grijpen. Vol21 MEI 1987
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zeggingschap over je eigen kreatie, want met het patent, heilig
voor elke ontwerper, neemt men
het hier ook niet zo nauw.
Op de koop toe heeft men met
een kwalitatief minder produkt
het risiko dat men het in het buitenland niet meer kwijt kan. Landen als b.v. Frankrijk stellen zeer
hoge eisen aan zowel eigen als
aan ingevoerd speelgoed! Dit is
om hun eigen markt te beschermen, maar ook om de veiligheid
van de kinderen te garanderen.
De pedagogische waarde van het
speelgoed is daar eveneens van
belang. Hier hoeft het blijkbaar
allemaal weer niet."

Geen beleid
WIJ:
Geen
„speelgoedbeleid" zei je daarnet?
B. Vanhalle: ,,Inderdaad, als
je ziet hoe onze grote traditie van
speelgoedmaken teloor is gegaan! Gelukkis is er nog het
speelgoedmuseum te fvlechelen
waar jaarlijks tienduizenden bezoekers komen, het is trouwens
het enige,,levende" museum dat
ik ken, er wordt écht gespeeld, en
nieuwigheden worden er uitgetest. Aan het Mechelse speelgoedmuseum heb ik trouwens
veel te danken, het heeft heel wat
gedaan voor de promotie van
mijn blokjes.
Het speelgoedmuseum is volgens mij uniek in Europa, als je
dan ziet hoe lang het geduurd
heeft voor het subsidies kreeg,
heb je toch de indruk dat men
hier niet bepaald wakker ligt als
het gaat om goede Vlaamse initiatieven kenbaar te maken in het
buitenland! En nochtans is er interesse voor, neem nu b.v. het
Bob Vanhalle, zittend op een schuimrubberen Boblock in het l\/lechelse uitstekende
kinderprogramma
speelgoedmuseum. Op de voorgrond het,,kommerciële" blokje.
Tik-Tak, bijzonder gewaardeerd.
Hier is talent aanwezig maar het
geraakt moeilijk of soms niet verwassenen kunnen er zelf spelletkocht. Op dit vlak blijft de overjes mee ontwerpen, zoals een Vlaanderen eerst?
heid in gebreke.
schaakbord met zelfgemaakte
WIJ: Het buitenland? Is je
pionnen. Zakenmensen zien er speelgoed in Vlaanderen dan
Ik denk dat men de eigen proburo-skulpturen in of een per- nog niet écht doorgebroken?
dukten niet voldoende besoonlijk relatiegeschenk, psychoschermt. Buitenlands speelgoed
B. Vanhalle: „Na een mislukte heeft hier veel meer kans omdat
legen nemer er tests mee af, gehandikapten krijgen er bezig- start heb ik alle fabrikanten de het met veel grotere hoeveelheheidstherapie mee. Ook archik- rug toegekeerd. Ik nam zelf het den kan worden ingekocht."
tekten zijn erin geïnteresseerd, heft in handen. Nu nog beslis ik
WIJ: Waarom eens geen
want zij zien er een mogelijkheid zelf over de produktie, de verpak- Vlaamse speelgoed- en animain om er hun maquettes meet te king en de verdeling van de Bo- tiebeurs? Het moet toch niet alblocks. Met mijn klein bedrijfje tijd rond technologie draaien?
bouwen.
trachtte ik het grote vertrouwen te
B. Vanhalle: ,,De laatste
Een komputer heeft berekend winnen van grote klanten. Ik heb
dat de mogelijkheden onbeperkt heel wat internationale beurzen speelgoedbeurs zou doorgegaan
zijn: met acht blokjes in de ver- moeten afschuimen om goede zijn op de Heyzel, vijf jaar geleschillende kleurkombinaties kun- kontakten te leggen, maar één- den, maar bij gebrek aan fabrinen tien miljoen verschillende maal de bal aan het rollen, was kanten heeft men de beurs een
week voor de aanvang afgelast.
vormen gemaakt worden.
hij niet meer te stuiten.
Buiten „Lego" zou er toch prakOntwerpers van sieraden kunHier bij ons stond men met on- tisch niemand gestaan hetyben.
nen nu dagelijks veranderlijke ju- verschillig tegenover mijn blokjes Als men liever pluche beertjes ui
welen maken. Betonnen of hou- maar je hebt hier enerzijds de Hong-Kong invoert dan de kreatiten scheidingsmuren, zitbankjes, speelgoedwereld die praktisch viteit van de eigen mensen aan te
tafeltjes en steeds wisselende geheel in handen is van de GB- moedigen moeten ze ook met
tuinskulpturen behoren ook tot warenhuisketen, die weinig of stom staan dat ze geen deelnede met Boblocks gerealiseerde geen konkurrentie dulden, en an- mers vinden voor een beurs."
dingen.
derzijds het Vlaams ,,speelgoedDe verscheidenheid, de betaal- beleid", of liever het ontbreken
baarheid en de onuitputtelijke ervan. GB wou mijn produkt wel Vlaanderen leeft
WIJ: Is er ondanks de gekombinatiemogelijkheden staan op de markt brengen maar dan
volgens mij garant voor de blij- wel onder bijzonder slechte voor- ringe interesse van de Vlaamse
waarden. Om de blokjes te kunregering voor eigen produkten
vende verkoop van de steentjes
Het is in 't buitenland trouwens al nen vervaardigen aan die kondi- geen sprake van een grote
„scheppingsdrang" in Vlaangebleken dat het geen voorbij- ties zou de kwaliteit er onder lijden. Je verliest ook alle mede- deren?
gaande rage is."

B. Vanhalle: ,,Zeker en vast,
kijk alleen al naar onze striptekenaars, die zijn wereldberoemd,
we zouden hier een prachtige
stripbeurs kunnen organiseren,
alleen al met het talent dat we
hier hebben!
Maar als men voor deze mensen geen bal doet, trekken ze natuurlijk naar het buitenland. Het
stripverhaal is in ons land nog
steeds een ondergewaardeerde
kunst. Evenals de animatiefilm,
op dat vlak hebben we hier
enorme troeven, wij spelen ze onvoldoende uit.
Wij hebben één van de mooiste
openluchtmusea van Europa, het
Middelheim in Antwerpen, maar
we sturen onze kinderen nog altijd liever naar ,,Walibi" op
schoolreis dan museumbezoek
te stimuleren."
WIJ: Is hier geen taak weggelegd voor onze minister van
Kuituur
en/of
Buitenlands
Beleid?
B. Vanhalle: ,, „Vlaanderen
leeft"? Dat het eerst maar wakker wordt! Alleen reeds het merken van onze produkten met het
label „Made in Flanders" of „Dit
is Vlaams" zou al een stap vooruit zijn. Zonder daarom de hele
vrije marktekonomie naar het verdomhoekje te verwijzen zou men
zich ten opzichte van de import
toch wat strakker moeten opstellen, er zouden regels moeten gelden."
WIJ: Nog iets op stapel voor
de nabije toekomst?
B. Vanhalle: ,,lk ben met een
nieuw projekt bezig, dat zeer binnenkort tentoongesteld wordt.
Een soort eindeloos in elkaar
schuifbaar latje of vorkje. Er is al
een marktonderzoek aan de
gang en nu reeds blijkt dat we
onze verwachtingen te laag geschat hebben. Ook de manier
van aanpakken, verkoop, distributie enz... zal op een veel proffesioneler basis gebeuren. We leren uit onze fouten van vroeger."
WIJ: Als slot nog een boodschap voor de jonge ontwerper?
B. Vanhalle: „A/u leef ik van
de verkoop van mijn blokjes,
maar ook van de puzzels die ik
teken. Dit ging echter niet zomaar vanzelf. Een ontwerper of
een beeldend kunstenaar moet
ook kommercieel inzicht hebben
en met de wegkwijnende, gefolterde ziel uithangen op een zolderkamertje.
Ik wil zeggen datje, wanneer je
in iets gelooft, je ook in dit geloof
moet volharden. Als iemand beweert dat hij enkel werk maakt
voor zichzelf is dat zijn goed
recht, maar dan hoeft hij het niet
tentoon te stellen. Ik bekijk die
dingen vrij rationeel: wie met een
idee zit heeft volgens mij een
„afwijking", tot dat de idee verwezenlijkt is en sukses kent. Dan
doe je zaken!"
(TS)
Het werk van Bob Vanhalle is te
zien tot einde mei in bistrot „De
Spleen", 't Zand 30 te 8000 Brugge
en vanaf 14 juni in café „'t Strand
van Vilvoorde", Leuvensesteenweg 136, 1800 Vilvoorde.

iHENSrn
1SONS

