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Het weekblad ,,De Bond" over de CVP-koerswendIng inzake de militiewet:
,,Het gezin een politiek thema? Natuurlijk! Maar dan komt het voor ons op
daden aan. Kan of durft de partij deze daden niet stellen, dan zal het de
kiezer zijn die er In het stemhokje een politiek thema van maakt."
(Lees ook biz. 6^

De afschuwelijke foor
Ontsla ons asjeblief van de verplichting, het Voeren-akkoord samen te vatten dat verleden woensdag in de vale ochtenduren door
de regering werd uitgebroed. Met zijn eindeloze reeks vervaldata,
met zijn onuitputtelijke mogelijkheden om de paardemolen al dan
niet na een onderbreking terug te laten draaien, met zijn nu reeds
te voorspellen juridische betwistingen zal het akkoord om de haverklap terug opduiken zolang de regering nog leven is beschoren.
De deemstering van Martens zal in het teken van Voeren blijven
staan.
Inmiddels heeft Wilfried Martens net voldoende respijt gekregen
om het vertellinkje van de kikker die zich een os waant nog eens
over te doen. Het is Reagan vergund, zich over de wereldproblemen te onderhouden met een man die niet in staat is gebleken, een
dorpsvete te beslechten. Oorlog en vrede op mundiale schaal, bewapening of ontwapening, de universele gang van handel en industrie: de man die de duimen moet leggen voor een Waalse appelplukker zal er zijn zeg over doen gelijk een grote...
Maar de tekenen bedriegen niet: het tijdperk Martens is afgelopen. Op de notariële akte van verscheiden moet alleen nog de datum worden ingevuld. Welke ook die datum zal wezen, door regeren zal hij niet worden voorafgegaan. Martens-VI leed al maanden aan metaalmoeheid. De nachtelijke stormen die het kabinet de
jongste week teisterden, hebben schade aangericht die niet meer
te herstellen is. Te veel maskers zijn gevallen in de koortsige onderhandelingsronden, te veel slagen onder en boven de gordel gegeven, teveel littekens gemaakt opdat deze regering ooit haar samenhang en slagkracht zou terugvinden. Het wordt voortsukkelen
naar de volgende vervaldag, met hoogstens wat onsamenhangend
standwerk iedere koalitiepartner voor zichzelf en voor de eigen achterban.
Voor zover de mythe nog bestond, is ze thans ter ziele: de mythe
Martens, de fabel van geen ommekeer en de legende van het einde
van de tunnel. Noch op de lange termijn, noch in de akute faze van
de laatste weken en dagen heeft de eerste-minister de Voerkrisis
beheerst. Hij is er de speelbal van geweest, van de ene improvisatie naar de andere geschopt, herhaaldelijk vastgelegd op beloften
en toezeggingen die hij niet kon waarmaken. Zelfs zijn ultieme wapen, de dreiging met ontslag — après moi Ie deluge — zal nog nauwelijks indruk maken. Wie twee-drie keer zegt dat hij om zes uur
naar de koning gaat als de dingen niet zus en niet zo verlopen, en
wie dan toch maar terug naar de dobbeltafel stapt in de hoop dat
er nog een geluksgetal zal uitkomen, mag wel aanvaarden dat het
met zijn persoonlijk gezag amen en uit is.
Inmiddels moet de rekening worden gemaakt. Die is gewoonweg
verpletterend. Onder Martens, dank zij Martens en door Martens
is het bewijs geleverd dat de rechtsstaat opgehouden heeft te
bestaan, dat de wet niet hoeft te worden toegepast wanneer de Vlamingen er enig profijt zouden kunnen uit puren. Jarenlang werd
beloofd dat een arrest van de Raad van State inzake Happart onmiddellijk zou uitgevoerd worden ,,naar de geest en naar de letter". Is er dan een andere term dan woordbreuk voor het monsterakkoord dat deze week door de PSC werd uit het vuur gesleept?
Voor de halve uitkleding van Happart wordt de taalwet op de helling gezet, wordt de brand gejaagd in de Brusselse rand, worden
de Vlaamse frakties van de meerderheid verplicht voortaan hun
mond te houden.
De Vlamingen worden verzocht, deze beschamende nederlaag,
deze rechtsverloochening en wetsverkrachting te slikken in het teken van het sakrosante herstelbeleid. Een herstelbeleid nota bene,
waarvan ons door deskundigen uit de Vlaamse universiteiten is becijferd dat het de Vlamingen per jaar 120 miljard extra kost, te betalen aan kompensaties, cadeaux en brandschattingen allerhande
aan Wallonië.
Op de afschuwelijke Belgische foor staat niet alleen de paardemolen van Happart. Er staat ook de Kop van Jut, waarop iedereen
om het hardst mag kloppen. Het is de brave, toegeeflijke, onnozele
Vlaming die gevraagd wordt, zijn hoofd voor dit spel te lenen. En
de attractie, die eruit bestaat zich meppen te laten geven, op de koop
toe nog met zijn bloedeigen geld te betalen.
tvo

De myte van het „herstelbeleid"

Koest blijven
Er was tijdens de voorbije wel<en tenminste één
zekerheid: elke reaktie van een fraktie van de meerderheid werd voorafgegaan of besloten met de mededeling dat ,,het herstelbeleid moet worden voortgezet". De myte die het doet.
R was een tijd — nog niet
zo lang geleden trouwens
— dat men de Kerk en het
Geloof als ultieme middelen gebruikte om de Vlamingen koest te
houden. Met sukses overigens.
Wie de geschiedenis van de
staat België bestudeert, komt tot
de merkwaardige konklusie dat
op kruciale beslissings-ogenblikken telkens weer handig gebruik
werd gemaakt van argumenten
vreemd aan het dossier zelf. Hoeveel keer is het niet gebeurd dat
oprechte Vlaamsgezinden plots
het zwijgen werden opgelegd omdat er zogezegd hoge kerkelijke
belangen in het gedrang kwamen? Men schuwde zich daarbij
zelfs niet om mensen ook echt in
gewetensnood te brengen. Het
aantal flamingantische onderpastoors dat aldus monddood
werd gemaakt — en desnoods
ook werd gekraakt — valt moeilijk
te tellen. Amper dertig jaar geleden was het in dit land nog mogelijk dat een voor het overige boei-

ende bisschop, de verschrikkelijke doodzonde uitsprak over gelovigen die nationalistisch zouden durven stemmen.
Enkele keren misbruikte men
de sympatie van veel Vlamingen
voor het Vorstendom om hen te
doen toegeven. En toen ook dit
het met meer deed, werd de truuk
met de portemonee gehanteerd:
wie om Vlaamse rechtlijnigheid
vroeg, kreeg te horen dat hij de
weivaart van zichzelf en van de
anderen vervaarlijk in het gedrang bracht.
Sinds het begin van de tachtiger
jaren houdt men het bij het
Sociaal-Ekonomisch Herstelbeleid. Daarvoor moet thans iedereen zwijgen en moet alles wijken.
Niet alleen de rechtmatige
Vlaamse standpunten maar ook
de basisregels van de moeizaam
bevochten demokratische rechtstaat.
Wij erkennen dat het sociaalekonomisch klimaat tijdens de

voorbije jaren inderdaad verbeterd
is. Alhoewel hieraan onmiddellijk
dient toegevoegd dat dit hoofdzakelijk een gevolg is van een reeks
gunstige internationale ontwikkelingen, zoals de daling van de olieprijzen. Daarenboven dringen zich
een hele reeks korrekties op: nog
steeds moeten meer dan een half
miljoen mensen zich dagelijks
melden aan het stempellokaal, het
aantal armen neemt schrikbarend
toe, de Belgische belastingsdruk
is nog steeds één van de zwaarste
van de Europese Gemeenschap,
de koopkracht van het gros van de
bevolking is nog altijd niet groter
geworden en de staatsschuld is
nog niet verminderd, integendeel.
Zelfs de belangrijkste financiële
kringen, zoals de Beurs, reageerden de voorbije weken erg rustig
op de aanhoudende krisisdreiging. De bewering alsof bij een
val van dit voor Vlaanderen hoogst
onzalige kabinet, de ekonomische
chaos zou losbarsten is immers
een myte. Die het vooralsnog doet
en de Vlamingen koest houdt.
Hoelang nog?
(pvdd)

Zandwinning
De Vlaamse regering
verleent nu toch een toelating voor het winnen van
zand in Adinkerke. Wat
noch min noch meer een
nieuwe aanslag op de
Westhoek betekent.
,_ , _ ^ . Lees bl2. 20
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CVP nog de gevangene van de PSC,
dat minipartijtje uit Wallonië''
W. Rosiers, Neeroeteren

... en W I J

KOMPUTERTAAL
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbnef,
is met noodzakelijk deze van
De redaktie

DE VACHTIGEN
ZIJN NIET TROUW
Dat IS onze eruge konkjusie na dezoveeistekomedïe rond de Voerkwestie P W en C V P met Vanden
Brandeals koeikastspecialist — grote
woorden met veel w i n d — zijn weer
eensgezwicht voor d e PSC<

In , , W U " van 7 mei '87 pleit Willy
Desaeyere voor Nederlandse programmatuur en handleidingen voor
komputergebruik Zeer goed maar
met het opleggen van wettelijke ver
plichtingen aan de producenten is de
kous met af
1 De sektor blijft zich snel ontwikkelen apparatuur en programma's
worden voortdurend aangepast Wie
houdt dat b i j ' Toch met de wetgever
of een normalisatie-mstituut waarvan
de vakwoordenlijsten jaren op zich laten w a c h t e n '

De Voerense carrousel
draait
voorde achtste keer rustig verder metHappart nog stevig in het zadel

uit het Brusselse bevestigen dit nu
reeds'

2 De gebruikers zijn meestal weinig taalbewust uit gemakzucht of
omdat de Nederlandse termen met
bekend zijn spreken zij over een
,,pnnter" i p v een drukker, over een
,,disk d r i v e " i p v een diskettestation
enz Bovendien is er soms een veelvoud aan termen in het Nederlands,
wat zeker hun gebruik met bevordert'

Alle ogen zijn gericht op het door
Martens beloofde wetsontwerp omtrent de taalkennis voor mandatarissen in de Brusselse randgemeenten
en Voeren We voorspellen U dat
wordt weer een toegeven ten nadele
van Vlaanderen CVP-mandatarissen

Ons standpunt is klaar en duidelijk
de Brusselse randgemeenten zijn en
blijven Vlaamse grond Wie daar wil
wonen moet zich aanpassen = Nederlands leren en spreken' Mits
goede wil kan d a t i Voeren is en blijft
Limburg en Vlaams Hoelang blijft de

3
Aan
een
taalgebied
van
,,slechts" 20 miljoen mensen laten
de meeste producenten (ook de eigen') zich weinig gelegen Anders
had de Nederlandse firma die de
,,compact d i s c " ontwikkeld heeft, dat
produkt hier bij ons tenminste ,,kompaktplaat" g e h e t e n '
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HOTEL RESTAURANT „HAUS WALDBLICK '
Ideaal vakantieverblijf in het woudrijk hooggebied van de Eifel 15 km
van Bl2tf)kenheim in nchting Nurbergnng Pracht dalen, speciaal voor
wandellieftiebb, z w e e f v l , in dorp Freilmgenmeer vr zwemmen en
surfen bijz gde keuken Kamer met wc + dche VP 49,5 DM — HP 39,5
DM
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Voor het tweede doel is ook samenwerking geboden met onze dochtertaal, het Afnkaans, en onze zustertaal, het (Hoog)duits De benaming
van nieuwe begrippen zou in de dne
talen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden Dat had er
b V al toe geleid dat de komputer in
het Nederlands ,,rekenaar" zou heten, zoals in het Afnkaans en in het
Duits ( = Rechner)
E. Van Malderen, B r u s s e l

PERVERS BELGIË?
BIJ „ h e t geval H van V " dient men
helaas vast te stellen dat dit land door
een sadistische Waalse minderheid
en een masochistische Vlaamse
meerderheid bewoond wordt
S.E., Gent

V

lepel & vork...

^

Om die toestanden te verhelpen
moet 1 de werking van de normalisatie-instituten worden verbeterd en
2 de gebruikswaarde van het Nederlands verhoogd worden Het eerste
doel kan worden bereikt door een vlot
overleg mogelijk te maken tussen vaklui en bedrijven enerzijds en taalkundigen van de normalisatie-instituten anderzijds om voor nieuwe begnppen op het gebied van wetenschap en techniek éénvormige Nederlandse termen vast te leggen Die
termen zouden in een gegevensbank
worden opgeslagen die voor iedereen
toegankelijk is
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Bierhandel

Hellinckx

Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

I drive-inl

Tel

582 10 93

H

S. M . B .

B ERHANDELW

ELLINCKA
Overname — tiuur —
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^astautant

„

Nieuweiaan 4 7
1860 Meise — 02/269 70 45

Kz^asseètbeti}
Aperitiefhapje
Huisgemaakte ganzelever
Sorbet
St - J a c o b s v r u c h t e n ^ / ^
Lamszadel
*^ ^
Kaasplank
Menu 4 diensten

800 f r p p

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomijs

1^1

WILFRIED BLANCQUAERT
G r o t e K o u t e r 47
Uitbergen
Tel 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel 217 9 1 5 3

Waar

Vlamingen

thuis

zijn

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

Brussel

Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Bermgen. MarM 17 011/43 20 51
Brussel (xM> Jwk Vervaet), Nieuwbrugstr 28
Hulsie. Brugse stung 1 - 056/71 15 36
KonlKh. Kon AstrKflaan 85 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2. BierkeWef. Oude Markt 016/22 68 69
3 PaBieter. Oude Markt 7
TortKMl. Sh>g nr Lichtervelde 051/72 28 22
Grote pafciMa tuiiomen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
iDunderTliiervan 't vat. Levende Water Tonissleiner Sprudel goed en goedkoop eten

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LASAT — Tel. 521.14.40
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
O u d e B r u g s t r a a t 16, 9328 S c h o o n a a r d e . T e l . 052-42.32.46
Wekelijkse njstdag vnjdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks veriof december

Natkmaal Taf)kampioen

Taverne Pallieter
Bosstraat 96
1742 Sint-Katanna-Lombeek
T e l . - 0 5 3 / 6 6 . 0 3 46
SpeasAieiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi's — Pannekoeken
Open a l e dagen vanaf 14 u Dinsdag
sskXen
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De familiezaak met traditie

'tboerenhof

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

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

ANTWERPIA
*^»3 .

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

V o o r e e n a v o n d j e uit in V l a a m s e v r i e n d e n k r i n g
Trefpunt voor V l a a m s - N a t i o n a l i s t e n - V l a a m s C e n t r u m

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muzieka v o n d e n met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT
A l l e d a g e n o p g e n v a n a f 11 u
Donderdag gesloten
D A S S T R A A T 23 — 2220 W O M M E L G E M TEL 03/353.64.28

Mdijkaas
Affligem

m
SwaeÊen,
puddingstijl

Ruzie in...
Dat het er soms geanimeerd
aan toegaat in het kristelijl<e huis
langsheen de Brusselse Tweekerkenstraat, werd de voorbije
dagen nog maar eens ten voeten
uit geïllustreerd. De beide kristelijke partijen van dit land wonen
immers nog steeds onder één dak
en blijven door een soort van
mystiek belangen-huwelijk tot samenwoonst verplicht.
Maandag werd in deze woning
tot heel laat vergaderd. Weliswaar in gescheiden lokalen, maar
gedreven door dezelfde gemeenschappelijke intentie: hoe kunnen
wij onze kristelijke Belgische partner het leven zuur maken?
De eerste die door de knieën
ging was, als naar gewoonte, de
,,Vlaamse"(?) vleugel van de Belgische kristendemokratie. CVPvoorzitter Swaelen verklaarde
zich heel vlug akkoord met het
zondag bij nacht en ontij bereikte
duivelse akkoord. Op de vraag of
het kompromis geen kapitulatie
betekende, antwoordde Swaelen
in zijn onsmakelijke puddingstijl:
,,We hebben inderdaad een beetje gas moeten terugnemen".
Waarbij de CVP-voorzitter blijkbaar vergeet dat de Vlamingen in
het algemeen en zijn partij in het
bijzonder tijdens de voorbije jaren
op kommunautair vlak steeds
weer ,,een beetje gas" hebben
moeten terugnemen.
(BRT-journalisten die het echter aandurven om al de CVPverklaringen van de voorbije jaren
over Voeren en Happart op een
rijtje te zetten en daaruit konklusies te trekken, worden er evenwel uit gegooid.)

...Tweeicerlcenstraat
Wie wel op rozen zat en zit, is
PSC-voorzitter Deprez. Met een
uitgestreken gezicht verklaarde
hij maandagavond dat het nochtans voor de franstaligen erg gun-

stige akkoord nóg meer de PSCvlsie moet bijtreden, zoniet is er
„la crise". Konkreet eiste hij dat
Wilfried Martens zijn belofte inzake de spoedige indiening van
een nieuwe taalwet moet houden.
Waarna de regering andermaal
aan een nachtelijk krisisberaad
begon. PSC-topminister Maystadt glunderde.
De CVP-ers Van Rompuy,
Vanden Brande en Suykerbuyk
hielden zich, althans voor de buitenwereld, opvallend stil in deze
echtelijke ruzie. Wat verbazing
opwekte bij waarnemers, vermits
uitgerekend dit driemanschap in
het recente verleden steevast
veel lawaai verkocht. Fraktieleider Vanden Brande zat blijkbaar
te worstelen met de kwestie van
de te plaatsen handtekening: het
ondertekenen van deze blankocheck mag hem dan in een volgende regering wel een ministerportefeuille opleveren, het gevaar
bestaat dat hij daardoor zijn allerlaatste greintje geloofwaardigheid verliest. En dat is dan weer
niet goed met zicht op verkiezingen.
Toen de ministers dinsdagochtend vroeg zonder resultaat de
ministerraad verlieten en naar
hun bed wilden, werden zij opgewacht door een dubbele rij van
journalisten. Niemand wou of kon
iets vertellen. Behalve Verhofstadt die andermaal de dooddoener van het zg. ,,herstelbeleid"
gebruikte en Coens die met een
gespeeld-trieste blik bleef herhalen hoe ,,moeilijk" het allemaal
wel is.

Neen!
De Volksunie was maandagochtend de eerste oppositiepartij
die het kompromis naar de hel
toewenste en de Vlaamse meerderheidsfrakties opriep dit nooit
te aanvaarden. Een tijdje later

Europarlementslid
Jaak Vandemeulebroucke
• Maandag organiseren het
partijbestuur van de Volksunie
en de Europese Vrije Alliantie
een studiedag over „Vlaanderen in Europa". Waarover gaat
het?
„Het is een denkoefening om
na te gaan in hoeverre Vlaanderen met zoveel mogelijke autonomie rechtstreeks kan vertegenwoordigd worden in Europa.
Het komt er immers op aan
Vlaanderen in Europa een stem te
geven, wat momenteel in de huidige strukturen kwasi onmogelijk
is."
• Vlaanderen heeft nu tochi een
eigen gemeenschapsminister
voor buitenlandse betrekkingen...?
„Deze minister, Paul Deprez,
vervult een derderangsrol. Ook
op Europees vlak is enkel de
nationale minister, Leo Tindemans, aktief. Deze laatste bestaat
het zelfs om een verbod uit te
vaardigen teneinde de twee gemeenschappen toch maar te verhinderen internationaal enige aktiviteit aan de dag te leggen. Van
enige Vlaamse autonomie is dus
op dit terrein allerminst sprake.
Wij hebben het meegemaakt
dat de twee gemeenschapsministers van kuituur niet eens mochten deelnemen aan een Europese

ontmoeting met hun kollega's. En
in de regionale kommissie van
Europa wenste België niet eens
een afvaardiging te sturen!"
• U slaagde erin een interessante sprekerslijst bijeen te krijgen. Vooral ere-rektor professor H. Brugmans is een naam
die klinkt.
„Brugmans is inderdaad een
naam die klinkt. Het is een man
die steeds de federalistische gedachte hoog in zijn vaandel heeft
gevoerd. Samen met Brugmans
zullen wij dus zoeken naar het
federale werkmodel. Uitzoeken
dus hoe wij Vlaanderen rechtstreeks in Europa kunnen laten
participeren.
Anderzijds is er ook de uiteenzetting van Hugo Schiltz over de
ekonomische mogelijkheden van
Vlaanderen in de grote Europese
konstruktie."
• België is ondertussen reeds
vijf maanden voorzitter van de
Europese Gemeenschap. Een
voorlopige balans?
,,Die voorlopige balans is vrij
negatief. Minister Tindemans
maakte weliswaar een aantal buitenlandse reizen, o.m. naar het
Nabije Oosten. Maar waardoor
we geen stap dichter bij een dialoog-mogelijkheid zijn gekomen.
Wat Europa zelf betreft staan

len goedgekeurde voorstel ook
hen verbiedt nog enig initiatief te
nemen teneinde de Voerense
mallemolen te stoppen?

XrlErloENiN

Baron

""NIEUMS
volgden de andere oppositiepartijen. Maar ook de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging ijleef
niet lijdzaam zwijgen.

Maandag werd op het koninklijk paleis een delegatie ontvangen van
personen die zich erg verdienstelijk hadden gemaakt bij de reddingswerken van het rampenschip ,,Herald of Free Enterprise". Deze keer
werd „Het Vlaamse Kruis" niet vergeten.
En de BRT van haar kant liet niet na te wijzen op de verdienstelijke
prestaties van mgr. Vangheluwe...

IJzerbedevaart-voorzitter Paul
Daels noemde het voorstel kortweg onaanvaardbaar en een aanslag op de demokratie en het
parlement. Hij vroeg zich af hoe
het mogelijk Is dat de Vlaamse
ministers zoiets durven voorstellen. Jaak van Waeg, voorzitter
van de Vlaamse Volksbeweging,
betitelde het kompromis als een
juridisch misbaksel en herinnerde
aan het arrest van de Raad van
State dat onomwonden stelde dat
Happart burgemeester
noch
schepen mag blijven. Het Davidsfonds, bij monde van voorzitter
Lieven van Gerven, had evenmin
een goed woord over voor het
regeringsgeklungel. Hij stelde dat
het drie jaar lange anti-Vlaams
beleid van deze regering moet
ophouden.

Daels:
erger dan
grendel

we inzake de Europese Akte nergens en bovendien neemt Tindemans geen enkel initiatief om de
zetel van de Europese instellingen naar Brussel over te brengen.
Daarenboven heeft hij zich binnen Europa gedragen als een
vertegenwoordiger van het unitaire België, dat nochtans volledig
voorbijgestreef is."
• Ook in de lopende gesprekken over ontwapening blijft Europa afwezig. Of vergis ik mij?
,,De Europese Gemeenschap
biedt thans niet de mogelijkheid
om ontwapeningsgesprekken te
promoten, vermits Ierland een
neutrale rol vervult. Anderzijds is
de Westeuropese Unie niet het
geëigende kader om deze gesprekken te voeren.
Precies ook daarom leggen wij
er de klemtoon op dat de kleine
landen — zoals België, Nederland en Luxemburg — best gemeenschappelijke
en rechtstreekse ontwapeningsgesprekken moeten kunnen voeren met
bv. de zg. satelliet-landen. Dit
alles binnen het geheel van onze
blijvende aanwezigheid in de
NAVO. In de eerstvolgende decennia zal immers noch de EG
noch een andere internationale
struktuur de afzonderlijke Europese defensiepijler kunnen uitmaken."

Broers:
^ scliandalig

Ooic CVP-ers
Niet alleen de oppositiepartijen
en de Vlaamse drukkingsgroepen
zeggen kategorisch neen tegen
het uitgedokterde, vernederende
en ronduit domme voorstel.
Huub Broers, CVP-gemeenteraadslid in Voeren en kabinetsmedewerker van gemeenschapsminister Kelchtermans, aarzelde
niet om het regeringsvoorstel als
schandelijk van de hand te wijzen. Zijn partijgenoot en kollega
Jan Walraet uit Wezmbeek-Oppem staat ook erg afwijzend en
voorspelt dat het koninklijke besluit als een boemerang tegen de
Vlamingen zal keren.
Worden deze kritische CVP-leden nu geschorst of meteen uit de
partij gezwierd ? En wat zullen de
CVP-députés in de Limburgse
Deputatie met de hele affaire aanvangen, vermits het door Swae-

Zaterdag overleed baron Walter Opsomer, 82 jaar oud. In hem
veriiest de hele Vlaamse Beweging een biezonder verdienstelijk,
erudiet en edelmoedig man.
Als advokaat durfde hij het aan
op briljante wijze een hele reeks
repressie-slachtoffers te verdedigen, wat toen inderdaad veel
moed vereiste. Zijn hele leven
lang bleef Opsomer trouwens een
fervent beijveraar van amnestie.
,,Dankzij" de kristelijke regeringen heeft hij het echter niet mogen beleven dat een algemene
wet van verzoening werd afgekondigd tijdens zijn leven...
Walter Opsomer was ook de
motor en het hardwerkende lid
van tal van Vlaamse verenigingen : de Vereniging van Vlaamse
Akademici, de Vlaamse Volkst>eweging, het IJzerbedevaartkomitee, het Lieven Gevaertfonds, het
Felix Timmermansgenootschap,
e.a. Hij zette zich tevens keihard
in voor de spreiding van het hoger
onderwijs in Vlaanderen en voor
een Antwerpse universiteit.
Woensdag werd baron Opsomer onder massale belangstelling
naar zijn laatste rustplaats begeleid. Ook de redaktie van dit
Vlaams-nationaal
weekblad
maakt hierbij zijn oprechte blijken
van deelneming over aan de bedroefde familie.
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...Pest en
cholera...

maakte. Het bleef trouwens bij
die ene vermelding, wat in schril
kontrast staat met de aandacht
die andere kranten genieten wanneer zij met een primeur uitpakken...
's Anderdaags wijdden ook
twee kranten aan deze onthulling
een artikel: De Morgen en Het
Volk. Deze laatste presteerde het
echter de inhoud van onze publikatie (verkort) over te nemen,
maar zonder bronvermelding!
Van journalistieke eerlijkheid
gesproken.
Wij vernemen overigens dat dit
WIJ-artikel In de buurt van de betrokken school van hand tot hand
ging.

„Kiezen tussen het aanblijven
van de huidige Icoalitie en regeringskrisis is in de huidige omstandigheden dan ool( Idezen tussen de
pest en de cholera.
Tenzij alsnog orde op zaken
wordt gesteld en de Vlaamse regeringspartijen de franstalige minderheid eens in alle klaarheid de fundamentele vraag durven stellen
waar alles om draait: zijn zij al dan
niet nog bereid met de Vlamingen
in een Belgisch verband te leven en
zo ja alsnog de regels van het Belgische huishouden na te leven ? De
kans is groot dat, gekonfronteerd
met deze keuze, de franstaiigen eiDonderdagavond maakte WIJ
eren voor hun geld zullen kiezen.
eveneens een goede beurt in het
Tenslotte brengt het Belgische druk bekeken televisie-programma Panorama. Tijdens de knaphuishouden hén aanzienlijk meer
pe en vlot gemaakte uitzending
baat bij dan de Vlamingen."
(Kommentator S.H. in de „Finan- van Walter Zinzen over de Belgicieel EIconomische Tijd van 23 mei sche wapenhandel, werd naar de
onthullingen over deze kwestie in
'87)
het Vlaams-nationale weekblad
verwezen. Terwijl redakteur Pol
Van Den Driessche de kans
kreeg zijn ervaringen te verhalen.
Ook VU-Europarlementslid Willy
Dat de redaktle van dit week- Kuijpers bracht nieuwe feiten
blad vorige week glunderde, zal aan het licht.
niemand verbazen. Eventjes waDeze
Panorama-uitzending
ren de ogen van de andere media lokte echter ook al een pisnijdige
gericht op het journalistieke werk reaktie uit van minister van buivan
de
(kleine)
ploeg tenlandse zaken Leo Tlndel/V/J-redakteurs.
mans. Hij schreef daarover een
Donderdagochtend even vóór boze brief naar de BRT4 uur vestigde het persagent- administrateur-generaal, waarin
schap Belga de aandacht van de hij ,,met klem" protesteert tegen
andere media op het frontpagina- de wijze waarop in dit ,,duiartikel van hoofdredakteur Mau- dingsprogramma" via de door de
rits van Liedekerke over het ge- BRT geselekteerde verklaringen
bruik van pesticiden in een van ,,derden" een onjuist beeld
school te Nijlen. Het duurde ech- werd opgehangen van de Belgiter tot het nieuwsbulletin van 8 sche regering. Tindemans zegt
uur vooraleer de BRT-radio- nu dat hij nooit beeerd heeft dat
nieuwsdienst hier melding van België slechts twee jachtgeweren

...en tv

WIJ op radio...

Ministers die zenuwachtig komen en gaan, advizeurs die sleuren met bundels, persattachés die vriendelijk
(moeten) zijn, chauffeurs die doelloos wachten in glimmend-dure wagens, journalisten die achter eksellenties aanhollen, ja zefs lifttechnici met reparatie-materiaal... Impressies van krisis-dagen en -nachten in de
Wet- en Lambermontstraat.
Er was uiteindelijk toch één minister, en dan nog een franstalige, die een verstandige en bovendien ridderlijke beslissing nam. Frangois-Xavier de Donnéa liet frisse drankjes aanrukken ten behoeve van de
wachtende perslui.
(foto: Ene Peustjens)
zou uitgevoerd hebben naar Iran,
maar dat op,,legale wijze" alleen
toestemming werd verleend voor
de export van de twee genoemde
wapens.
In pure Tindemans-stijl benadrukt de minister dat hij het niet
pikt als ,,politiek de hoogst verantwoordelijke" te worden aangeduid in de zaak van de wapensmokkel naar Iran. Er zijn nog
vijf andere kollega's die terzake
mee verantwoordelijk zijn...
Dat Tindemans erg verveeld zit
met de hele kwestie, is merkbaar
en zelfs begrijpelijk. Dat hij zijn
hachje hoopt te redden is eveneens verdedigbaar. Feit blijft echter dat Tindemans weigerde de
journalist van Panorama te woord
te staan en daardoor alleen maar
de vermoedens over de Belgi-

De Waalse CVP
ET wellust, en uiteraard in het Frans,
haakte Gerard Deprez
in op de vraag van de tvjournalist: „Wat? Wij de regering in gevaar brengen? De
PSC vraagt alleen maar dat er
een taalwet komt en dat die
gestemd wordt vóór 31 december van dit jaar. De eersteminister in hoogsteigen persoon heeft tien dagen geleden
in de Kamer zo'n wet beloofd.
En hij heeft het vertrouwen gekregen van de meerderheid,
ook het vertrouwen van de PSC
op die uitdrukkelijke
belofte.
Hoe kan men een regering in
gevaar brengen door te vragen
wat de eerste-minister
heeft
beloofd?"

M

Het ontbrak Deprez andermaal niet aan lef, maar ditmaal
ook niet aan logica. De geschonden beloften en onuitgevoerde plannen van Martens inzake Voeren zijn niet meer bij te
houden: van de Voerense verhuis naar Brabant over de
boude verklaring dat Happart
niet als burgemeester en ook
niet als schepen te handhaven
was tot het geaborteerde wetsontwerp.
Een dispuut onder leugenaars. Reeds maanden geleden
koesterde minister van Binnen-
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landse Zaken Michel het plannetje om Happartz'n sjerp te laten, maar vanachter die sjerp
een aantal bevoegdheden weg
te halen. Het St. Urbanusplan,
dat verleden zondag in de verhitte vergadering van de superministers werd
uitgedokterd,
was in feite niets anders dan
een heruitgave daarvan. Het
werd onmiddellijk geslikt door
de CVP, ondanks Van den
Brande's
akute
schrijfonbekwaamheid. En even prompt
werd het afgeschoten door de
PSC bij monde van partijvoorzitter Deprez.
Minder dan een half jaar geleden, eind januari, was het net
andersom. Toen schoot de CVP
Michels „denkpiste" af en verdedigde Deprez met hand en
tand de halve
Happartstriptease.

Plotse bekeringen en mlrakuleuze koerswendingen zijn onder de geloofsbroeders, huizend in dezelfde
Tweekerkenstraat, allerminst zeldzaam.
En opnieuw is het de PSC,
die voor de zoveelste keer
feestelijk de vloer aanveegt
met de CVP. Feestelijk en straffeloos. Want zij weet dat — verkiezingen op of neer, nieuwe
regeringskombinaties onder of
boven — de CVP zichzelf
doemt om blijvend met haar in
zee te gaan.
Hoeveel weken is het geleden dat de hele Vlaamse CVPpers ons een applausje vroeg
voor
Wathelet,
het
PSCboegbeeld dat zowaar een Belgisch Pinksterwonder voor het
voetlicht bracht door Nederlands te praten?
Maystadt die met een engelachtige glimlach onze miljarden binnenrijft, Wathelet die
Wallonië 's eerste-minister is bij
de gratie van een verkiezingsvervalsing, Deprez die ons blijft
inpeperen dat hij destijds zijn
Leuvens kot moest ruimen:
deze bij voorrang anti-Vlaamse
bende kan haar spel nu al zoveel jaren spelen omdat de
Vlaamse eerste-minister inderdaad, naast een zwakkeling,
ook een woordbreker is.

sche medeplichtigheid vergroot.
Zullen de parlementaire onderzoekskommissies volledige klaarheid brengen?

Peper en zout
Het TaalAktie Komitee (TAK) is
op zijn best wanneer het ludiek
maar daarom niet minder snedig
uithaalt naar politici die het gegeven Vlaamse woord verloochenen om zg. hogere belangen.
Zaterdag voerde TAK aktie tegen CVP-kamerlid Herman Suykerbuyk. TAK trok naar het gemeentehuis van Essen waar Suykerbuyk burgemeester is en bood
hem een peper- en zoutvat aan
om het opeten van de eigen Voermotie — „een onapetijtelijk gerecht" — een beetje te vergemakkelijken.
Suykerbuyk was echter op dat
ogenblik niet in Essen, maar zat
in Brussel om een ,,regeringsberaad" over... Voeren bij te wonen. In een reaktie zei dit CVPkamerlid echter dat hij zijn motie
helemaal niet heeft moeten inslikken (sic). Het slechtste wat kan
gebeuren, aldus nog Suykerbuyk, is dat de regering valt en
Happart blijft zitten.
Bang voor de harde konfrontatie met de kiezer?!

Wettelijk?
Onmiddellijk na het bekend
worden van het kompromis van
de superministers, begonnen
juristen-aller-windstreken
hun
kommentaren te geven over de
wettelijkheid van de genegocieerde punten.
Zij vragen zich of of een koninklijk besluit wel volstaat om
Happart van een deel van zijn
rechten als dienstdoend burgemeester te beroven. De meningen lopen, zoals meestal bij
soortgelijke diskussies, sterk uiteen. De Waalse grondwetspecialist en ex-parlementslid Frangois
Perin is van mening dat dit volkomen onmogelijk is, terwijl andere
deskundigen denken dat het wel
te verdedigen valt.
Sinds het arrest van de Raad
van State en de affaire-Van Overstraeten hebben wij zo onze bedenkingen bij de opportuniteit
van het inspannen van een
rechtsgeding over bestuurlijke
kwesties. De Raad van State
besliste immers eind september
van vorig jaar dat Happart geen

burgemeester en evenmin schepen kon blijven van Voeren. Bijna
negen maanden later is deze rekel nog steeds schepen en
dienstdoend burgemeester.
En over de uitsluiting van de in
het Waalse arrondissement Nijvel verkozen VU-senator Toon
van Overstraeten zijn alle eminente juristen het eens: deze uitsluiting was en blijft onwettelijk.
Daarom ook spande Toon een
proces in tegen de Waalse raad
en Franse gemeenschapsraad,
maar dit dossier zit nu reeds
maanden vast in de traagmalende gerechtelijke mallemolen.

PRB-rapport
Dinsdag
bevestigden
de
Zweedse doeane-diensten formeel wat wij reeds in februaari
beweerden: de Belgische munitiefabriek PRB leverde tijdens de
voorbije jaren zeer aanzienlijke
hoeveelheden
springstof
en
eksplosieven aan het Iran van
Khomelny.
In onze uitgave van 19 februari
publiceerden wij een kort vraaggesprek met een ambtenaar van
de Zweedse doeane-recherche,
die stelde dat PRB een belangrijke lading munitie illegaal naar
Iran had laten verschepen. Dit
bericht werd door de PRBdirektie als kletskoek omschreven. Daarop reisde een WIJredakteur naar Stockholm, waar
hij een opzienbarend interview
had met de chef van de doeaneopsporingsdienst, Sigvard Falkenland. Deze gaf toe dat in de
loop van het door hen uitgevoerde onderzoek inderdaad gebleken was dat de Poudreries
een deel van het kontrakt, dat
door Iran aan het Zweedse Bofors was toegewezen, had overgenomen. De PRB-leiding zei
daarop dat zij om de tuin was geleid door een handelaar.
Op woensdag 25 februari
vroeg het VU-partijbestuur bij
monde van voorzitter Jaak Gabriels dat de Belgische justitie
een onderzoek zou starten tegen
PRB. Net zoals in enkele andere
Westerse demokratieën, waar
het gerecht al geruime tijd bezig
IS met een enquête. Drie maanden later is dit in België nog
steeds niet het geval'
Blijkbaar is de Belgische
Vrouwe Justitia meer geïnteresseerd in huiszoekingen bij lastige
journalisten?

]Ml
Wetenschap en laboratoria zitten niet stil

Bio-ethiek in de belangstelling
Begin mei iiad onder de besclierming van de Raad van Europa een f<olioquium plaats over de wetgeving in Europa in verband met de bio-ethiel<.
Vorige weel< dan had te Antwerpen tiet l<olloquium plaats over de bio-ethiek
in de jaren 90. Het was ingericht door staatssekretaris Wivina Demeester en
bracht meer dan 200 wetenschappers samen.
Het kolloquium heeft geen aanleiding gegeven tot unanieme konklusies en
heeft wel aangetoond dat er een konfessionele en filosofische scheiding bestaat
binnen de wetenschappelijke wereld over het merendeel van de grote problemen die zich stellen bij de steeds voortschrijdende geneeskunde zoals abortus,
eutanasie en genetische manipulatie.
URISTEN, medici, filosofen, sociologen, etici en
andere geleerden diskussieerden twee dagen over deze
ethische aspekten om tot een beter inzicht te komen en de verschillende opinies te konfronteren. Dat is dan ook de grote verdienste van dit soort kolloquia.

J

De medisch
begeleide
bevruchting met
derden
De biotechnologie, bio-genetica roept permanent nieuwe vragen op. De ontwikkelingen gaan
aan de grote meerderheid van de
burgers voorbij maar zullen wel
mede hun lot bepalen in de toekomst. Een interdisciplinair debat
van het hoogste niveau kan dan
ook verhelderend werken en bijdragen tot een beter inzicht. Uiteindelijk moet de diskussie ook
gevoerd worden binnen de maat-

een embryo al dan niet een persoon is."

Het beginnend
leven
Naargelang het uitgangspunt
waarvan men vertrekt stellen
sommigen dat embryo's mogen
gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek tenwijl anderen oordelen dat overtallige
embryo's moeten vermeden worden en enkel voor de voortplanting mogen aangewend worden.

schappij en op het politieke forum. Wettelijke maatregelen worden wellicht onvermijdelijk.
Het kolloquium werd grondig
voorbereid in vijf werkgroepen.
Paul Schotsmans, docent medische ethiek aan de KUL kwam
zeggen dat er jaarlijks 800 kinderen geboren worden met behulp
van eicellen en sperma van donors. Waar iedereen het eens is
met de stelling dat het belang van
het kind moet primeren bestaat
er geen overeenstemming over
wie in aanmerking komt voor dit
soort bevruchting. Sommigen
menen dat men zo weinig mogelijk moet ingaan op verzoeken tot
bevruchting, anderen vinden dat
dit kan maar op voonwaarde dat
er een stabiele heteroseksuele
relatie bestaat tussen de aanvragers en tenslotte zijn er diegenen
die van oordeel zijn dat de arts
moet oordelen en dat ook mensen met een alternatieve relatie
in aanmerking moeten komen
voor deze vorm van bevruchting.
Men is het er eveneens over

Regulering van de
wetenschapsontwikkeling
Te Antwerpen bleek dat er toch
nog tegenstellingen waren en
konden pleidooien gehoord worden voor passieve euthanasie, de
zachte dood en stervensbegeleiding. Maar over aktieve euthanasie en hulp bij zelfdoding is duidelijk geen eensgezindheid.

Deze week
in Trends Magazine
Waregem is een levendige textielstad. U dacht dat zij
leefde van de voeringproduktie. Mis. Het aanbod van
Waregemse textielsoorten is uitgewaaierd.
Specialiteiten zijn troef. Een achtergrondverhaal bij de
fusie van Sofinal en Cotesa. Het epos van de twee
takken Devos. Op de omslag.
De ergernis van
René De Feyter
VEV-man De Feyter is boos op
Leo Tindemans. Hij is geërgerd over de trage uitvoering
van de staatshervorming. Hij
belooft vinnige standpunten in
de nabije toekomst. Trends interviewt René De Feyter.
Oost-Limburg na KS
In Oost-Limburg worden de
mijnen ontruimd. Ondernemingen die KS als klant hadden, zoeken koortsachtig nieuwe orders. Wie, zoals de handelaars, van de mijnwerkerslonen leefde, houdt even de
adem in. De indirekte effekten
van het plan-Gheyselinck. Hoe
slaat Foraky, zelf gespecializeerd in ondergrondse infrastuktuurwerken zich uit de
brand? Welke zijn de alterna-

Ten..j. ... laboratoria de wetenschap reeds vrijuit eksperimenteert
raken juristen, filosofen, sociologen, medici en andere geleerden tiet
(nog) niet eens over een wettelijke regeling voor deze uiterst gevoelige
wetenschapsontwikkeling...

eens dat de anonimiteit van de
donor moet gewaarborgd zijn.

tieven voor de steenkolenhaven?

De status van het
menselijk embryo

Brussel, Wereldexpo 2021

Het gaat hierbij in hoofdorde
over het bestaande overtal aan
embryo's. Men produceert immers meerdere embryo's om de
levensvatbaarheid te maximaliseren. Er ontstaat aldus een fundamenteel filosofisch probleem
over de vraag of een embryo
reeds een menselijk persoon is
ofwel een potentiële mens, dan
wel eenvoudig biologische materie. De voorbereidende werkgroep kwam tot het besluit dat
geen
kommerciële
overeenkomsten over embryo's konden
gesloten worden en dat alle manipulates op en met menselijke
embryo's streng moeten gekontroleerd worden. Dr. Leroy, kliniekhoofd van de ULB verklaarde
te Antwerpen ,,De natuur bekommert zich niet over de vraag of

Het dossier over dienstenekonomie opent op een science
fiction-verhaal. De Belgische
koning Philip opent in 2021 de
Wereldexpo in Brussel. De Belgische hoofdstad is door verstandige politieke beslissingen
op korte tijd het wereldcentrum geworden van de dienstenbedrijven. Is dit te mooi
om waar te zijn? In dossier.
En verder:
De kodenummers van OssaHasselt; Turfcentrales in Ierland ; Serv en militaire aankopen ; Zorgen voor CMB; UCV
en een wereldprimeur voor
Belgische banken.

Trends verschijnt wekelijks op donderdag.

Het einde
van het leven
In deze werkgroep handelde
men over de menselijke waardigheid bij het overlijden. Hieromtrent was bij de voorbereiding
een konvergerend standpunt
waar te nemen waarbij iedereen
akkoord was dat het menselijk lijden zoveel mogelijk moet verzacht worden en dat hierbij de
verantwoordelijkheid van de medici vooraan moet staan. Aktieve
euthanasie wordt dan ook afgewezen. Met andere woorden, de
specialisten zijn voorstander van
de strijd tegen pijn maar tegen
aktieve medewerking om het
sterven te versnellen.

ADVERTENTIE

Het kluwen van Waregem

werpen zijn. Hij stelde ook de
vraag ten gronde wat moet verstaan worden onder ernstige genetische afwijkingen. Wij zijn er
niet van overtuigd of iedereen
even gelukkig is met zijn tesis dat
eksperimenten op embryo's en
genetische manipulaties toelaatbaar zijn om het menselijk welzijn
te verhogen I Wij denken veeleer
dat de fundamentele vraag blijft
of genetische manipulatie hoe
dan ook ethisch aanvaardbaar
is?

In elk geval blijkt er uit de voorbereidende rapporten eensgezindheid over de strenge kriteria inzake wetenschappelijke kwaliteit
waarover een beperkt aantal centra moet beschikken om deze
technieken toe te passen.
Het gaat hierbij over het prenataal onderzoek en de vroegtijdige
vaststelling van erfelijke ziekten,
de grenzen binnen dewelke genetische manipulatie kan worden
toegestaan en de ethische normen om zwangerschapsafbreking toe te staan op basis van
vastgestelde genetische afwijkingen. Dat hieromtrent geen eensgezindheid bestaat zal niemand
verwonderen, te meer daar zwangerschapsafbreking
strafbaar
blijft. Daarenboven vallen genetische afwijkingen niet onder de
kwalifikatie van niet strafbare terapeutische abortus.
Verder stelde prof. De h/leyer te
Antwerpen — onder algemene instemming — dat prenatale testen
voor geslachtsbepalingen te wer-

Moet het individueel geweten
van de wetenschapper primeren,
of moet er een wettelijke regeling
tot stand komen? Moet de maatschappij kontrole kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen In de
biotechnologie en de medische
wetenschap via bepaalde toezichtkomitees? Het zijn zeer belangrijke vragen, zeker wanneer
het gaat over zaken als genetische manipulatie en eksperimenten op embryo's!
Herman Nijs, docent Medisch
Recht aan de KUL, hield te Antwerpen een merkwaardig pleidooi voor juridisch pluralisme
waarmij hij een stelsel bepleitte
waarbij bepaalde regels naast elkaar kunnen bestaan en die elk
slechts
bepaalde
groepen
binden.
Het eerste rapport van deze
matertie beslaat reeds 500 biz.
en er zal nog heel wat overleg nodig zijn om tot algemeen aanvaarde stellingnamen te komen.
Ondertussen staat de wetenschap echter niet stil en gaan de
laboratoria verder met hun onderzoek. Hoe ver dit kan gaan hopen
we in een artikelenreeks in de
loop van de volgende maanden
aan onze lezers voor te leggen.
Wij nemen hierbij geen stelling in
en trachten enkel onze lezers zo
objektief mogelijk voor te lichten
over een onderwerp dat nog vele
jaren tot de maatschappelijke diskussie zal behoren.
André Geens
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Senator André Geens:

„In West-Europa
31 potentiële Tsjernobyls!"
In de Wetstraat heerste de jongste dagen slechts
een gespreksthema: H. van V. Niet omdat eindelijk
werk werd gemaakt van de toepassing van de taalwet en rechtspraak. Wel omdat na 8 eedafleggingen
koortsig gezocht werd naar een kompromis over een
kompromis, om de regering toch maar enkele Eurovoorzittersdagen verder te helpen.
Martens op z'n smalst.
NDERTUSSEN
glijden
belangrijke politieke themata heen.
Het wordt hoog tijd dat het pleidooi van Hugo Schiltz om komaf
te maken met het dubbel mandaat, ernstig wordt genomen. De
krisissfeer die op centraal niveau
nu reeds maanden het beleid verzuurt, is voelbaar tot in de
Vlaamse Raad. Amper een handvol raadsleden bracht belangstelling op voor de werkzaamheden
van het Vlaamse parlement. De
ogen waren gericht op de centrale poespas.

O

Slechts wanneer hij langs afzonderlijke verkiezingen wordt
samengesteld, zal de Vlaamse
Raad onafhankelijker en krachtiger kunnen optreden. De moties
en andere initiatieven zullen er
dan ook meer betekenis verwerven. Want welke zin heeft het de
CVP in de Vlaamse Raad Happart te horen uitspuwen, om dan
even later in het centrale parlement netjes in het gelid alles te
zien goedkeuren.

Geen grenzen
Een politiek thema dat tengevolge van de Happart-story door
de mazen van het media-net viel
IS het rapport naar aanleiding van
de Tsjernobyl-ramp. Voor het
eerste deel van dit rapport trok de
senaat een volle dag uit. Terecht,
want het werd een boeiende en
leerrijke gedachtenwisseling.
In hoofdzaak werd gehandeld
over het regeringsverslag met betrekking tot de ramp zelf en de
gevolgen voor ons land. Zo ging
Oktaaf Meyntjens uitgebreid in
op het ontwerp van noodplan
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voor ongevallen in de kernenergiesektor. Waarbij hij de bedenking uitte dat rampenplannen
voor de petrochemische nijverheid even noodzakelijk zijn. Met
de veiligheidsvoorschriften wordt
er immers niet zelden een loopje
genomen en statistisch bekeken
"T!«'!g^«??»«9ï»W!^TW!S^«!»»!«ï??WR»7!!

is de kans op een ongeval er heel
wat groter. Waarbij nog komt dat
deze nijverheid in het Antwerpse
naast de kerncentrales gelegen
is.
Voor het overige pleitte de VUsenator voor strengere normen,
betere koördinatie en het opstellen van noodplannen op basis
van ongevallenscenario's. Onbegrijpelijk vond hij de Belgische
vasthoudendheid om de noodzone op 10 km. te houden. Om
anti-nukleaire reakties bij een
groot deel van de bevolking te
voorkomen? ,,Dit is een gemakkelijkheidsoplossing. Het was inderdaad fout de kerncentrales zo
dicht bij stedelijke gebieden te
bouwen. Nu het kwaad is geschied, heeft de regering de
plicht de bevolking te bescher-

men tegen mogelijke nukleaire
ongevallen."

Aanvaardbaar
risiko?
André Geens formuleerde het
nadien nog scherper:,,Het ongeval in Tsjernobyl heeft voldoende
aangetoond dat kernongevallen
en radio-aktiviteit geen grenzen
kennen." Bovendien moet men
zich zijns inziens realiseren dat
er geen veilig stralingsniveau
bestaat, in tegenstelling met wat
men algemeen wil doen geloven.
Mutaties en ziekten kunnen ontstaan bij kleine stralingshoeveelheden.
En op de vraag of een ongeval
zoals dit van Tsjernobyl in WestEuropa mogelijk is, antwoordde
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Woorden in de wind!
e nletiw« miMewèt is op
komsi Öanit zij het ^o
vesist© kfachlig huzarwstukje wan ön CVP. DÖ par*
tij vm het Q0zm<
Oat {aat&tó v^tkmdiQü^ z\\zelf, Bagtrt m©! tip&m e&n
open partijdag. Het g«rin zou
eer» politièkttiema wordett. Zei
voorzitter Swaelen. Eji de kristén-de«okraten zoudènt fierkenbSi&r zijri door hün inzet
voor het gezlnt.
{>© éérste test kwam vorige
vi&ek. En Jawel... «te CVP ging
zoais ge&ruikoB|k door d«
knieën. De wijzlginpen &m 4&
mifttiewöt weFd«n in de Narrj^rkömenissi© geslikt. De mU
«fttendementen geleverd doör
de Bono vm Grote en Jonge
Qezfnnen daarentegen wer«
der» uitgespuwd. lelfis weggestemd, Want uileraard had
ook Julien Desseyn ze ingediend. Kwestie var* de CVP
met de vinger op het stemk"
nopje kieurte doen Jïekenrven.
Hem am de gezir^swiendefijke voorstelien van de B&JG.
Meen aan het principe van één

D

Jutten

D
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cfe CVP met öte g8Zksvff0nd0-

iijk's etmmHtmrf&ntëft vm de
legefdienst per gezin met terj'
minste drie kinderen.
Olt ailes m rufl voor een
vagelijk toegezegde herwaardering van de legerdienst. TerwjfI &ei!<^t de Hc^e Senatoren
van de CVP reeds werden afgescheept nwl dezelfde belofte.
Ontgooch^snd. Ongeloof*
iijk. Zo reageerde eveneens

„De Bond" het weekfelad van
de gezinevemniging. Onveriïloewd sohreef nationaal seferelaris Mareef Van Breen;
„Oe Vfaamse grotere gexin*
nen zuilen dus meer soldaten
leveren omdat die nodig geacht worden om (e beeparen
op landsverdediging. Oe
CVP-ministers hebben zich
hier laten doen.'^ En verder:
„Het gezin een pofitiek ittema? Natwrlilk! Maar dan
komt het voor ons op daden
aan. Kan of durfïde partij deze
daden niet stellen, dan zal het
de kiezer zijn die er jn liet
stemhokje een politiek thema
van maakt."
Nog in het blad van de
eG JQ staat een beschouwend
artikel over de nieuwe militiewet. Onder de alleszeggende
titel t , fChrlstennJemokraten:
woorden in de wind!"
ta hoor Je het ook eens van
een ander. Ditmaal betredende het gezin. Maar met Happart en noem maar op is het
niet anders. Woorden in de
wind!

Senator A. Geens: „Het ongeval in Tsjernobyl heeft voldoende
aangetoond dat kernongevallen
en radio-aktiviteit geen grenzen
kennen."
Geens onverbloemd positief. In
de ons omringende landen staan
31 potentiële Tsjernobyls. ,,En
hoewel al deze reaktoren over
een kleinere kapaciteit beschikken dan Tsjernobyl betekent dit
geenszins dat er geen gelijkaardig gevaar zou bestaan."
Tenslotte sneed de senator het
probleem van de radioaktieve afval aan, een probleem dat steeds
verder naar de toekomst wordt
verschoven omdat er geen absoluut afdoende oplossing is gevonden.
Kortelings zal de senaat een
fundamenteel debat houden over
de kernenergie. Is kernenergie
een aanvaardbaar risiko? Reeds
in 1976 formuleerde de kommissie van beraad over kernenergie
volgende bedenking: „Alleen
dan, voor zover het gebruik van
kernenergie beantwoordt aan
een reële behoefte voor de mens
zijn de voordelen van kernenergie groter dan de reèle of potentiële risiko's." Deze voorwaardelijke stelling werd bovendien in
de tijd begrensd. Om de 10 jaar
diende de problematiek herdacht
vooraleer verder te gaan met
kernenergie, zeker zolang er
geen oplossing is voor hoogaktieve afvalstoffen en voor de kontrole van tritium, edele gassen,
koolstof en jodium. Samen met
André Geens kan opgemerkt dat
deze stelling vandaag mets aan
aktualiteit heeft ingeboet.

Wj
Thuiszorg
„gezond" houden

KIMER
„De eeuw der
onwetendheid"

Het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de thuisverzorging
kondigt een belangrijke nieuwe fase aan in de verdere ontwikkeling van deze
sektor.
Naast een aantal positieve aspekten — onder meer het benadrukken van een
multidisciplinaire aanpak en aandacht voor gezondheidsvoorlichting en -opvoeOnderzoeken allerhande wijzen uit dat de publieke ding — houdt dit besluit echter een ernstig gevaar in dat de ,,gezonde"
ontwikkeling van de thuiszorg dreigt te hipothekeren.
belangstelling voor opera erg dunnetjes is.
E parlementsleden scoren
niet beter. Dat bleek uit de
massa lege l<amerzetels
tijdens de nochtans boeiende gedachtenwisseling over het reilen
en zeilen van de Muntschouwburg. Boeiend, vooral omdat bij
alle woordvoerders het vaste
voornemen aanwezig was gezamenlijk te zoeken naar het vrijwaren van deze instelling. De bijdrage hiertoe van fraktievoorzitter
Hugo Coveliers was niet gering.

D

Munt zonder volk
Zijn laatste boek kreeg van Max
Wildiers de titel: „De eeuw van
de onwetendheid". Een weinig
vleiend etiket in vergelijking met
bvb. de eeuw van de rede of deze
van de verlichting. Ter motivering
stipte Wildiers echter aan:
,,...meer dan ooit zijn wij ons bewust van onze onmacht om, ondanl<s de geweldige vooruitgang
van de natuurwetenschappen, de
wonderbare wereld te begrijpen
waarin wij leven."
De mens is inderdaad meer
dan het louter biologsiche. Hij
behoort tot een gemeenschap. En
is het niet dat, wat wij zo graag
kültuur noemen? Bij elk kunstwerk komen steevast twee aspekten ter sprake: de estetische
waarde en de maatschappelijke
betekenis. Of nog: het kreatieve
en de verbondenheid met de gemeenschap. En Is het niet dit,
aldus Coveliers, wat de Munt ontbeert? Als bi-kommunautaire instelling richt zij zich tot geen enkele gemeenschap. De Belgische
gemeenschap is immers onbe-

staande. In eerste instantie dient
de Munt dan ook geherstruktureerd en aan beide gemeenschappen toevertrouwd. Binnen
de instelling moeten de konflikten
dan maar uitgepraat worden.
Blijft dan nog het financiële probleem. Vergelijkingen met het
buitenland en dies meer vindt het
kamerlid irrelevant, „ledere gemeenschap moet zelf bepalen
wat zij spendeert aan kulturele
uitstraling. De mate van beschaving en verfijning van een gemeenschap kan gemeten worden
aan de grootte van het bedrag, al
is dit geen waarborg voor de
waarde van het werk."
Maar los van alle bedenkingen
kan niet ontkend dat de Munt
momenteel op een hoog peil
staat. Welnu: dat de Vlaamse en
Franse Gemeenschap uitmaken
of zij deze hoogte wensen te behouden.

H. Coveliers: „De vraag is, of
Vlaanderen en Wallonië bereid
zijn de gelden te verschaffen om
de kulturele uitstraling van de
t^unt te vrijwaren."

PARLEMENFAIRE

SRK>KKE1S
AN de politieke drukte was de
voorbije dagen weinig te merken
in de agenda's van kamer en
senaat. Die gingen rustig hun gangetje met vragen, interpellaties en wettelijke initiatieven.

V

O stemde de volksvertegenwoordiging in met de definitieve afrekening van de staatsbegrotingen
van '81 en '82. Rapporteur Hugo
Schiltz vroeg zich af of het met de
automatisering met mogelijk is deze
methode van ,.budgettaire archeologie" stop te zetten.

Z

-OHAN SAUWENS bracht het gerucht ter sprake dat de buitendienst van het Instituut voor Hygiene en Epidemiologie vanuit Limburg naar Brussel zou worden overgebracht Staatssekretaris Demeester
wist slechts te antwoorden dat een
herstrukturenng onderzocht wordt. En
dat amper enkele dagen na de plechtige ondertekening van het zgn. kontrakt voor Limburg...
V

A de kamer stemde ook de senaat
eenparig in met de wijziging van
artikel 2 van de Gemeentewet.
Schepenen zullen voortaan op basis
van een schriftelijke voordracht worden verkozen. IVlisbruiken bij de samenstelling van de schepenkolleges
worden in de toekomst dus onmogelijk.
ARDIG uit de hoek" kwam vorige
week André Cools, de gewezen
voorzitter van de Waalse socialisten.
De Heer Voorzitter: „De heer Cools
heeft het woord." (Gelach en geroep
op verschillende banken.)
De Heer Cools (in het Frans): „Men
moet wel de kledij dragen van het
milieu waarin men vertoeft."
De Heer Voorzitter: „U zou toch
met willen dat iedereen een leren pak
draagt "
De Heer Cools (in het Frans)„Gangstermanieren zijn steeds meer
in trek." (Gelach)

N

HUISZORG is een aktueel
onderwerp. Met betrekking tot de gezondheidszorg is het verbeteren en stimuleren ervan één van de belangrijkste opdrachten van het Vlaams
beleid.
Door het verschijnen van het
besluit van de Vlaamse regering
van 19 november '86 — het zogenaamde besluit Lenssens — is in
de kringen van de thuisverzorging
en meer in het bijzonder bij de
zelfstandige
verpleegkundigen
en de niet-zuilgebonden organisaties beroering en onrust ontstaan.
Met betrekking tot de nieuwe
reglementering moeten immers
drie fundamentele kritieken geuit
worden.

T

„Kleur" bekennen
Door een centrale plaats toe te
kennen aan de erkende diensten
voor thuisverpleging wordt de verdere uitbouw van de thuisgezondheidszorg geënt op een verkokerde toestand. Deze diensten van
thuisverpleging die allen behoren
tot een van de traditionele zuilen,
krijgen als het ware een vrijgeleide om de thuiszorg rustig onder
mekaar te verkavelen. Alle bestaande anderssoortige initiatieven (bvb. het pluralistisch werkende ,,De Schakel" in het Antwerpse) of niet-zuilgebonden
zorgverleners (bvb. zelfstandige
verpleegkundigen) moeten ofwel
verdwijnen uit de thuiszorg ofwel
,,kleur" bekennen.
Bij deze kennelijk door de overheid gewilde machtsgreep rijzen
een aantal principiële vragen over
zin en plaats van zuilgebonden
partikuliere organisaties in het
maatschappelijk veld. De verwijzing naar het recht op vereniging,
het principe van de gesubsidieerde vrijheid en de vrije keuze van
de burger Is op zich waardevol,
maar niet meteen het harde punt.
De vraag is, welke ruimte diezelfde overheid kreëert voor al degenen die zich niet terugvinden in
de traditioneel-ideologisch gestruktureerde zuilen. Deze gevarieerde groep niet-traditionelen
(gaande van niet-gebonden strekkingen over Vlaams-nationale en
groene beweging tot alternatieve

buitensporig
aandeel
beantwoordt aan geen enkele maatschappelijke realiteit. Dat dominante zuilstrukturen er steeds opnieuw in slagen om ,,hun blauwdruk", via een gewillige overheid,
uitgeschreven te zien In pasklare
reglementeringen is ons inziens
een van de meest perverse vormen van verzuiling en machtsmisbruik.

Buitenspel

Dat dominante zuilstrukturen er
steeds opnieuw in slagen om
,,hun blauwdruk", via een gewillige overheid, uitgeschreven te
zien in pasklare reglementeringen is ons inziens een van de
meest perverse vormen van verzuiling en machtsmisbruik.

Bij het monopolie-streven van
dominante belangengroepen is
het ,,elimineren" van potentiële
konkurrenten een veel gebruikte
gedragsregel. Het thuiszorg-dossier is hierop geen uitzondering:
zelfstandige
verpleegkundigen
die niet passen in het zuilenstramien worden buitenspel gezet. Zo
is nu reeds het instrumentarium
voorhanden om bepaalde RIZIVtegemoetkomingen aan de patiënt afhankelijk te maken van
hulpverlening door erkende en
geïntegreerde équipes.

groepen) vormen een aanzienlijk
deel van de Vlaamse bevolking.
En wie zal betwisten dat zij evenzeer aanspraak kunnen maken
op hun eigenheid, hun gesubsidieerde vrijheid en hun vrije keuze?

Een dergelijke evolutie is funest voor de vrije keuze van de
patiënt en vormt een reële bedreiging voor de vrije beroepsuitoefening van zelfstandige para-medici
in de gezondheidszorg.

Monopolie

VU-voorstel

In beginsel is de samenwerking
binnen de thuiszorg vrij toegankelijk voor elke strekking. Maar door
enkel de erkende diensten als
uitgangspunt te nemen, wordt de
verdere uitbouw een eksluzieve
aangelegenheid voor de grootschalige organisaties. De verplichte kriteria zijn immers: werkzaam zijn in drie provincies, beschikken over minstens 20 lokale
diensten en 40 verpleegkundigen
in loonverband, en nu bijkomend
50 loonverpleegkundigen per samenwerkingsinitiatief.

Als onafhankelijke partij legde
de VU een eigen voorstel van
dekreet neer. Het werd ondertekend door Jef Valkeniers, Vic Anciaux, Nelly Maes, Jan Caudron
en mezelf.
Aldus wil de VU de thuisverzorging mogelijk maken voor verenigingen die beschikken over verpleegkundigen met zelfstandig
statuut, verbonden via een samenwerkingsakkoord. Ook wil zij
de erkenning als samenwerkingsinitiatief mogelijk maken voor
meer kleinschalige en pluralistisch georganiseerde verenigingen. Dit alles om de gezonde
ontwikkeling van de thuiszorg in
een pluralistische en demokratische geest te bevorderen.

Het gelijkheidsbeginsel is hier
dus eerder een loze kreet. Wat
gekreëerd wordt, is een feitelijk
monopolie. Welke legitimiteitsbasis kan door de overheid overigens worden ingeroepen om bij
de besteding van gelden in de
thuiszorg pakweg 80 % toe te
kennen aan de kristelijke zuil? Dit

Luk Vanhorenbeek,
volksvertegenwoordiger,
voorzitter werkgroep „Welzijn"
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Katalonié leeft!
Tarragona-Brussel — Sinds de gemeente Bree verbroederde met de Katalaanse gemeente Salomo laat VU-voorzitter Jaak Gabriels geen kans onbenut
om de banden tussen Vlaanderen en Katalonië sterker aan te halen. Het werd
hem snel duidelijk dat vanuit de basis dient gewerkt te worden. Kontakten op lokaal niveau, de dorpen, steden en de provincie maken de weg vrij voor gesprekken op topniveau. Vlaanderen kan zijn positie in Europa niet waarmaken zonder
een rechtstreekse dialoog van volk tot volk aan te gaan. Als de Vlaamse en Belgische ministers van Buitenlandse Betrekkingen hun plicht verzaken dient deze
leemte door anderen opgevuld te worden.
Ook levert Gabriels inspanningen, met het oog op de nakende Europese verkiezingen, om eerder gelegde kontakten met de CDC (Covergencia Democratica
de Catalunya), de Katalaanse nationalistische partij, in konkrete samenwerkingsakkoorden om te zetten.
p uitnodiging van de Generalitat (Katalaanse regering) en de provincie
Tarragona sprak de VU-voorzitter
een l<onferentie van gemeentelijl<e mandatarissen toe.
Vier Vlaamse joernalisten hadden het genoegen Jaak Gabriels
gedurende twee dagen tijdens
zijn diplomatieke zending te vergezellen... Vrij onzacht dropt de
kist van Iberia Airlines ons op Katalaanse bodem. Het is ongeveer
16u. als een vriendelijk kereltje
met gitzwart haar, hagelwitte tanden en donkere ogen met een
stuk karton staat te zwaaien. Zijn
boodschap „Senyor Jaak Gabriels" maakt ons duidelijk dat dit
de man is die ons binnen de
kortste tijd van de luchthaven van
Barcelona naar het Auditorium
de la Caixa d'Estalvis Provincial
in Tarragona zal brengen.

in zijn referaat zet Jaak Gabriels met rake woorden de gemeentelijke subsidiëringspolitiek
uiteen. De financiële toestand
van de gemeenten is volgens de
VU-voorzitter nogal belabberd.

leren en (sommige) Vlamingen
hebben slechte gewoonten. Net
iets teveel Whisky and beer gehesen. Terwijl iedereen nog
slaapdronken aan de ontbijttafel
schuift jogt Jaak Gabriels reeds
op het strand van Tarragona. Een
vroege visser vraagt zich af wat
deze man doet lopen...

Onder de legendarische appelsieneboompjes van de ,,Pati dels
taronges" praat Jaak Gabriels met de sekretaris-generaal van het
olympisch komitee. Joseph Maldonado (links), Jerome Dunleavy (uiterst links) en mevrouw Gabriels luisteren geboeid.
., , 5 " ^ ' ^ - -

We hebben een zwaar programma voor de boeg vandaag.
Eerst terug naar Barcelona, een
tentoonstelling bezoeken naar
aanleiding van de Olympische
spelen van 1992. Niet alleen de
bevolking van Barcelona, waar
deze manifestatie plaatsgrijpt,
maar gans het Katalaanse volk
leeft hier naar toe. Het belooft
wat te worden!

Appelsieneboompjes
Nu volgt een bezoek aan de
Generalitat, het histonsch gebouw van de Katalaanse regering. Hier heeft men blijkbaar niet
op wat bladgoud gekeken! Vervuld met eerbied leidt goeverneur
Maldonado ons door de verschillende zalen, de overvloed aan
kunstschatten, waaronder tal van
waardevolle muurschilderingen
en relikwieën benemen ons de
adem. Op de Pati dels Tarongers
(Katalaans voor sinaasappelplaats) ontmoeten we de sekretaris-generaal van het Olympisch
Komitee.
Deze ruimte vervult de funktie
van de wandelgangen in ons parlement. Het hoeft dus ook met gezegd te worden dat de appelsieneboompjes die deze plaats opfleuren de stille getuigen zijn van
praktisch alle belangrijke beslissingen die in de Katalaanse geschiedenis zijn genomen.
Nogmaals valt het op hoe deze
mensen hier hun geschiedenis,
hun volk en hun regering in hun
hart dragen. Het schaamrood
kleurt onze aangezichten wanneer we aan onze eigen deelregeerders denken, om maar te
zwijgen over de muffe kantoren
waarin hun diensten gehuisvest
zijn!

Salou en de Costa
In de gekende badplaats Salou
treffen we Jaak Gabriels en senyor Maldonado in gesprek met
de burgemeester, een piepjonge
CDC-er die gezien zijn prima beleid van een stijgende populariteit geniet. Men voorspelt nu al
dat deze jongste burgemeester
van Katalonië bij de nakende ge(lees door biz. 9)

Gaudii geniaal
of geschift ?
Het strand van Tarragona... binnen enkele ogenblikken jogt Jaak
Gabriels hier voorbij.
De besturen weten niet tot welke
instantie ze zich moeten wenden
om aan toelagen te geraken. De
gemeenten hangen tezeer af van
dotaties die op grond van weinig
objektieve kriteria worden toebedeeld. We moeten, zo zegt Gabriels, al het mogelijk in het werk
stellen om de belangrijke rol, die
de gemeenten sinds de middeleeuwen, als tegenwicht van het
centrale gezag hebben gespeeld,
te behouden. Aan het warm applaus te horen wordt deze uiteenzetting ten zeerste gesmaakt
door de talrijk aanwezige burgemeesters en gemeentemandatarissen.

ilEURO
PA

De boeiende, maar langgerekte toespraak van Jaques Puig,
burgemeester van het Occitaanse Balanyac wordt gevolgd
door een uiteenzetting van de
eerdergenoemde Jerome Dunleavy. De rode draad die door de
drie spreekbeurten loopt is duidelijk: de noodzaak van decentraliseren !
Er volgt nu een opening van
een tentoonstelling en de voorstelling van een lijvig boek El Pla
d'Orbes i Serveis a Catalunya
Periode 1980-1986. Zowel de tentoonstelling als het boek brengen
het resultaat van vijf jaar beleid
van de Generalitat op het vlak
van openbare werken in beeld.
Ondanks zijn ,,Vlaamse arrogantie" IS dhr. Gaston Geens er
bij ons nog niet in geslaagd de
verwezenlijkingen van zijn nepregering als dusdanig aan het publiek kenbaar te maken! Zelfs
wanneer dit zou gebeuren zal het
toch maar een dun boekje
worden
Nog even binnenwippen op de
perskonferentie waarop minister
Agusti Bassols het woord voert
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Jerome Dunleavy staat erop
om ons in een kleine bar nog een
glas te betalen. Vriendschapsbanden worden gesmeed, afstanden tussen volkeren worden kleiner, kontakten naar de toekomst
worden gelegd.

Olympische spelen

Behendig loodst Manuel, want
zo heet de chauffeur, ons door de
waanzinnig drukke straten van
de miljoenenstad Barcelona.
Wanneer we in Tarragona aankomen zijn we al beste maatjes met
Manuel, de kloof tussen Vlaanderen en Katalonië bestaat al niet
meer. In een mengelmoes van
Spaans, Engels, Katalaans en
Frans hebben we ons tijdens de
rit verstaanbaar gemaakt.

Decentraliseren

Op de terugweg naar het hotel
vertrouwen we Manuel toe helemóal gewonnen te zijn voor de
Katalaanse zaak.

Jaak Gabriels glundert, hier
leeft iets, hier groeit iets, de solidariteit tussen de kleine Europese volkeren wordt een feit!

O

Voor het auditorium wacht
Jaak Gabriels ons op, in gezelschap van Joseph Maldonado,
goeverneur van de provincie Tarragona en Jerome Dunleavy, lid
van het partijbestuur van de Ierse
Nationalistische partij, de Fianna
Fail.
In de konferentiezaal — onder
het bordje ,,premsa" — worden
we toevertrouwd aan een vriendelijke dame, de persverantwoordelijke van de Generalitat. Mevrouw vraagt ietwat verwonderd
of er m de stad Bree dan zoveel
kranten verschijnen, gezien de
niet
geringe opkomst
van
Vlaamse joernalisten...

en dan het fordje van Manuel in,
hotelwaarts.
Later rijdt hij ons naar Cambrils, een beminnelijk havenstadje aan de Costa Dorada, wereldvermaard om zijn visgerechten.
Hier schuiven we samen met
goeverneur Maldonado en minister Bassols aan de feestdis
voor een voortreffelijke maaltijd.
Katalonië is ook op kulinair gebied een beminnelijk land!

Een bezoek aan Barcelona,
hoe Kort ook moet gepaard
gaan met het bezJchten van
minstens één kreatie van de
grote Katalaanse architekt Antonio Qaudï. Martue! zet ons af
voor het impossante S&grada
Familia. In 1882 is men met
de bouw van deze katedraat
begonnen. Ze ïs echter nog
lang niet voltooid, daar deze
alteen van giften mag worden
bekostigd. Het enorme kompleKs moet 12 torens van
meer dan 100 m hoogte krijgen De grote kr^^ate is al voor
godsdienstoefeningen 'm gebruik. De aanblik van dit geheel overdondert je kompleet,
|e begint je af te vragen wat iemand'bezield heeft om aan
zo'n titanenwerk te beginne
Dit kan alleen gedrag>
door edele motieven, van
een oprecht religieus t
wustzijn.
Wat de stijt van dit bot
werk betreft, dit is een vorrr
nexplosie, een steenfontein,
ais 'm een deltnum op de tekentafel geschilderd. Geen
moment van verveling, geen
twee dezelfde vormen, geen
enkele rechte lijn storen het
geheel van de kompositie.
Moot? Dat iaat ik in het midden, maar van de Sagrada Familia kan op z'n minst gezegd

den dat het een gedurfd
stektonisch wonder is
Je basiliek van Koe-^ndanks haar vrolijkklm
.m verbleekt. Als
je i
^HAnkt in welke
pen
't zijn plannen >j>s ^^ fv.u^.jelijke overheid binnenstapte, krijg je
toch de indruk dat men hier te
doen heeft met een volk dat
open staat voor vernieuwing
en dat grote artistieke vnjheid
weet te waarderen
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(vervolg van biz. 8)
meenteraadsverkiezingen de volstrekte meerderheid zal behalen.
De CDC hoop trouwens zeshonderd van de negenhonderd burgemeesterszetels in de wacht te
slepen. In de binnensteden en de
dorpen staat de CDC zeer sterk,
in de randsteden is links echter
de grote konkurrent. Dit komt
vooral door de grote immigratie
van Kastilianen (Spanjaarden) in
Katalonië.
De burgemeester lijkt een bovenstebeste kerel te zijn, vlot in
de omgang en goed ter taal.
Salou is één van de grootste en
meest welvarende badplaatsen
van de Costa Dorado. Jaarlijks
spreiden er duizenden landgenoten onder de schroeiende zon
hun body tentoon. Het bevolkingsaantal schommelt in het hoogseizoen rond de tweehonderdduizend, het aantal inboorlingen bedraagt amper achttienduizend.
We bezoeken een tentoonstelliing van artisanaal aardewerk in
het Torre vella de Salou, een prachtig gerestaureerd kasteeltje
dat dienst doet als kultureel centrum. Bij het betreden van de
ekspositieruimte wordt de VUvoorzitter prompt aangeklampt
door een Westvlaamse vakantieganger, die hem diskreet meedeelt dat hij een fan is.
Wij zijn nog even getuige van
een schitterend klank-, licht-,
water- en muziekspektakel dat
gehouden wordt op een plein vlak
bij het strand. De honderden toeristen geven met hun oh's, ah's
(en hier en daar een ,,amai mijne
frak"), blijk van hun bewondering
voor
de
komputergestuurde
fontein.
Op een afscheidsmaaltijd worden de fijnste visgerechten opgediend, produkten van eigen bodem, of liever uit eigen water.
Wat nogmaals bewijst hoe waardevol (zee)water is...
Jerome Dunleavy en Jaak Gabriels
leggen in hun afscheidstoespraak de nadruk op
het belang van ontmoetingen als
deze. De kleine naties moeten
beletten dat ze gedomineerd worden door landen als Duitsland,
Frankrijk en Groot-Brittannië. Samen staan we sterk, Vlamingen,
leren en Katalanen en alle andere kleine volkeren. Laat ons
mekaar dus nog beter leren
kennen.

Voorbeeld
Misschien krijgt u na het lezen
van dit verslag de indruk dat in
Katalonië alles rozegeur en maneschijn is, dat er niets kan fout
lopen. Dat is echter niet juist. Tijdens het tweedaags bezoek was
het weer barslecht voor deze tijd
van het jaar. Maar het zou me
niets verbazen dat de Katalanen
daar binnen afzienbare tijd ook
Iets op vinden I
Dit is een volk in volle expantie,
met een diep zelfrespekt en een
grenzeloos vertrouwen in het eigen kunnen; zonder daarbij één
ogenblik aanstellerig of pretentieus te zijn. De dynamiek en de
wil van dit volk om een natie te
zijn zorgen ervoor dat veel dromen werkelijkheid worden.
Een voorbeeld voor Vlamingen
die denken dat de strijd gestreden is, een voorbeeld voor diegenen die zich behaaglijk wentelen
in zelfbeklag, een voorbeeld ook
voor lieden die geen blijf weten
met toekomstloze arrogantie.
(T.S.)

Milieuvloot om te zien wat we weten

Zo lang er leven is
dag gaat de tocht naar Gent, waar

Van 1 tot 7 juni e.k. vindt de tweede van vier een rondvaart in de haven en op
binnenwateren voorzien is.
miliel<aravanen plaats die de BRT dit jaar organiseert de
Van Gent vaart de milieuvloot
n.a.v. tiet Europees Miiieujaar. EH<e karavaan lieeft naar Zeebrugge (deels via het
een bepaald tema, de route en het vervoermiddel zeekanaal en de Noordzee, deels
worden telkens gekozen in het licht van dat thema. via binnenwateren).
Deze keer luidt het thema,,water"en werd gekozen Noordzeedag
voor boten als vervoermiddel.
Op de laatste dag (7 juni) wordt

V

AN deze milieukaravaan
wordt verslag uitgebracht
in het speciale milieuprogramma op zondagavond 21 juni
(TV 2).
In samenwerking met de vereniging Belgica Nautica wil de
BRT met een indrukwekkende botenkaravaan van zowel binnenvaart- als zeeschepen samenstellen. Gedurende een week zal op
de Vlaamse binnenwateren worden gevaren. Elke dag zullen ministers en een tiental schepen
deelnemen aan de karavaan, zo
onder meer een boot met de genodigden van de BRT, een tentoonstellingsboot, een vaartuig
van het Wereldnatuurfonds, het
marineschip, een boot van Greenpeace...

Hoe zuiver?
Op de verschillende aanlegplaatsen zal het tentoonstellingsschip gratis toegankelijk zijn voor
het publiek, dat er kennis kan
maken met een tentoonstelling
over het milieuthema water. De
bedoeling van deze miliekaravaan (ten van de daaruit voortvloeiende milieu-uitzending) is
een beeld te geven van de zuiverheid of liever de onzuiverheid van
het water in Vlaanderen: de rivieren, kanalen, binnenwateren en
de Noordzee. Wat met lozingen
van gevaarlijke stoffen in rivie-

I^NHET
IRONF

OEWEL wij niet zinnens zijn
wekelijks aan de klaagmuur
te staan, willen wij vandaag toch
even iets vertellen over het spijtige onbegrip, inzake het alternatieve, in het land- en tuinbouwonderwijs op alle niveaus.
Sedert een paar jaar wordt er
in het hoger en zelfs universitair
onderwijs een en ander verteld
over deze materie.
De teksten zelf (amper 5 biz!)
aan onze Vlaamse universiteiten
zijn van objektiefXoX meestal zeer
laatdunkend.
In ons land is er op dit niveau
geen enkel onderzoek gebeurd.
Dit in tegenstelling met b.v. Nederland, waar mensen uit Wageningen reeds in 1978 de alternatieve landbouw objektief hebben
doorgelicht en hiervoor niet minder dan 987 mensen, boeken
en tijdschriften hebben geraadpleegd...
Even naar onze Zuiderburen.
Daar worden postuniversitaire
leergangen ingericht, gaande
van 120 over 240 tot 360 uren en
dit in praktisch de meeste Franse
universiteiten. In ons land wordt

ren? Hoe staat het met de zuivering van het afvalwater van steden? Wat met de drinkwatervoorziening? Wat zijn de gevolgen
van watervervuiling voor fauna en
flora? Hoe is de kwaliteit van het
zeewater aan onze kust? Dat zijn
enkele van de vragen die in deze
milieureportage aan bod komen.

het trajekt Zeebrugge-Oostende
afgelegd. Deze dag valt trouwens
samen met de Noordzeedag, een
organisatie van het staatssekretariaat van Leefmilieu en het Natio-

naal Komitee voor het Leefmilieu.
Op zondagavond 7 juni vindt op
het Wapenplein in Oostende het
slotfeest plaats: interviews en optredens zorgen er afwisselend
voor informatie en animatie voor
het publiek.
Dagelijks gaan een 40-tal genodigden met de botenkaravaan
mee: vertegenwoordigers van de
overheid van milieuverenigingen
en van de industrie, milieu-experts e.d.m. Twee ploegen volgen
de karavaan dag aan dag. BRT 2
radio volgt de karavaan en zorgt
voor reportageflitsen In zijn uitzendingen.
Een slotbedenking: een milieuboot allemaal goed en wel, maar
moet de overheid nu echt op deze
manifestatie wachten om afdoende maatregelen te treffen voor
zuiver water?

Om deze problematiek zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen werd een trajekt gekozen
waarin de belangrijkste waterlopen in Vlaanderen opgenomen
zijn. De botenkaravaan begint in
Temse, waar plaatselijk rondvaarten gedaan worden. Over de
Schelde vaart de karavaan naar
Antwerpen, waar een rondvaart in
de haven op het programma
staat. Vervolgens vaart de karavaan naar Zelzate (deels via de
Westerschelde en het zeekanaal
Gent-Terneuzen, deels via de binnenwateren voor de niet-zeewaardige schepen). De volgende
(foto P. Vwi den Abeele)

Op 132 plaatsen in Vlaanderen

Geslaagde vogelkijkdag
In het kader van het Europees
Jaar van het Leefmilieu werd zondag l.l. in alle EG-landen een
Vogelkijkdag ingericht onder het
motto ,,Birdwatch Europe '87".
Het was de bedoeling dat op die
dag het grote publiek in de gelegenheid gesteld werd om onder
deskundige leiding vogels te
gaan bekijken en te beluisteren.
Naargelang de plaatselijke omstandigheden gebeurde dit in een

reservaat, maar ook in een landelijk gebied, een park, op het
strand of om het even waar. Want
vogels kan je inderdaad overal
waarnemen: ze laten zich gelukkig (nog ?) niet opsluiten in reservaten. Bij ons werd deze dag,
ingericht door De Wielewaal en
Aves, twee verenigingen waar het
naar vogels kijken in de top van
het vaandel wordt gevoerd, en
door de Natuur- en Vogelreserva-

ten, de voornaamste reservaatbeherende vereniging van het land.
Op 132 plaatsen in Vlaanderen
gingen zondag 1.1. zo'n gelelde
wandelingen door. Wat een gelukkige samenkxip van omstandigheden : het was een prachtige
lentedag. De foto toont zo'n uitstap geleid door Walter Roggeman, een van de landelijke koördinatoren, in de Aalsterse Osbroeck.

hieraan niet eens gedacht. Erger
nog, op enkele zeer loffelijke uitzonderingen na, wordt geregeld
op een negatieve wijze gereageerd op eventuele vragen van
studenten in verband met de biologische land- en tuinbouw.

en steunende hand reikt aan de
multinationalen van de biociden:
Onderzoekers van het INRA zijn
zinnens het erfelijkheldspatrimonium van de nuttige insekten als
bijen en Lieve-Heer-beestjes aan
te passen om ze te beschermen
tegen giftige Insektenverdelgers!

bogen op een goede waterhulshouding. In het kader van dit
laatste zal het soms nodig zijn
harde grondlagen te breken alvorens fruittxMnen te planten.
In deze optiek kunnen wij stellen dat schurft meer en eerder zal
optreden op laagslam- dan bij
hoogstambomen; verder dat het
open houden van de kruinen en
het niet té dKht uitplanten
gunstige maatregelen zijn.

Z'X
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Wij blijven echter hopen, tegen
beter weten in...

I

N ,,Nature et Progrès", van
mei-juni l.l. lazen wij het volgende: „Wanneer het wetenschappelijk onderzoek de sterke

In dezelfde waanzinnige gedachtengang zou men er kunnen
aan denken om bomen te selektioneren die resitent zijn tegen
zure regen, vissen die ongevoelig zijn voor zware metalen en,
waarom niet, mensen die radioaktiviteit kunnen verdragen..."

I

N de bio-fruittuin: Een lezer uit
de fruitstreek stelt ons volgende vraag.
Vraag. Wat te doen tegen
schurft bij appel en peer?
Antwoord. Schurft bij appel en
peer ontstaat gemakkelijker bij
hoge luchtvochtigheid, al dan
niet gepaard gaande met lage
temperaturen. Het Is duidelijk dat
men meer last zal hebben met
deze ziekte op lager gelegen
gronden dan daar waar het terrein minder vlak is, of men mag

Tenslotte is er ook nog een
rasse-gevoelighetd. Te Gembloers werden voorlopig drie rassen appelen op punt gesteld die
vrij resistent zijn tegen schurft.
Wij zullen ze volgende week
breder omschrijven.
Intussen willen we aanraden
om In de frulttuin. samen met de
groentetuin en zelfe de siertuln,
geregeld te stuiven met bazaltmeel en te spuiten met zeennerekstrakten.
Wat zuiver zwavelpoeder toevoegen aan het bazaltmeel kan
preventief werken tegen deze
ziekte.
Rik Dedapper
2« MEI1987
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D Ned. 2 - 16.30
Laurel & Hardy, film
D Ned. 2 - 16.50
De dolle domme dametjes, door
speelteater Gent
D Ned. 2 - 20.00
Wie, wat, waar en hoe laat?; kunst
D Ned. 2 - 20.20
Oorlogsdroom van een stel heilige
mannen, dok.

Van dag
tot dag
Zaterdag 30 mei

Donderdag 4 juni

D BRT1 - 16.00
Drang naar het Westen, film
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, magazine
D BRT 1 - 20.20
De erfenis van de Guldenburgs,
serie
D BRT 1 - 22.00
Terloops, nieuws in de marge
D BRT 1 - 22.45
Sport op zaterdag
D BRT2 - 19.45
Koningin Elisabethwedstrijd voor
plano
D Ned. 1 - 15.00
De zon tegemoet, serie
D Ned. 1 - 15.50
Flevolijn, een trein op nieuw land;
dok.
D Ned. 1 - 16.55
En ik ben Christian Hahn, serie
D Ned. 1 - 17.41
De gendarme van Saint-Tropez, film
D Ned. 1 - 20.27
Matlock, serie
D Ned. 1 • 22.40
Ver van mijn bed special, de DerdeWereldlanden
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 19.12
Tussen kunst en kitsch, info
D Ned. 2 - 20.40
Class, film
D Ned. 2 • 23.15
Een nieuwe dood, toneelstuk van
Jos Brink

n BRT 1 - 18,05
Anderwereld, SF-sene
• BRT 1 - 20,20
Matlock, sene
D BRT1 - 21,15
Panorama, aktualiteit
D BRT 1 - 22,05
Dallas, serie
D BRT2 - 12.00
Roland-Garros, tennis
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, sene
D BRT2 - 20.20
Allemaal beestjes, dok.
D BRT2 - 20.50
De smaak van water, film
D Ned. 1 - 15.30
Vrouw zijn
D Ned. 1 - 17.00
D'r kan nog meer bij, voor de kinderen

Zondag 31 mei
D BRT1 - 11.00
Konfrontatie, debat
D BRT 1 - 15.20
De klassenstrijd, jeugdfilm
D BRT 1 - 16.10
60 + , seniorenmagazine
n BRT 1 - 17.00
De paradijsvogels, serie
D BRT 1 - 18.25
Madagascar, het rode eiland; dok.
D BRT 1 - 19.20
Filmspot, filmaktualiteit
D BRT 1 - 20.40
De kostschool, serie
D BRT 1 - 21.30
Raymond De Kremer, alias Jean
Ray, alias John Flanders; dok
D Ned. 1 - 15.30
De terugkeer van de antilope,
jeugdserie
D Ned. 1 - 15.55
Een pony in een koffer, jeugdfilm
D Ned. 1 - 18.00
S.O.S. Paulus Potter, dok.
D Ned. 1 - 19.05
De Carsons, serie
D Ned. 1 - 20.20
Op de vlucht, televisiefilm
D Ned. 1 - 22.30
St. Elsewhere, serie
n Ned. 2 - 20.10
Monty Python's flying circus, komische reeks
D Ned. 2 - 21.45
Nick Cave, film
D Ned. 2 - 22.26
True West, TV-film

28 MEI 1987

Clint Eastwood gaat desnoods over lijken om zijn doel te bereiken
,,Dirty Harry". Woensdag 3 juni op Ned. 1, om 22u.12.

l\/iaandag 1 juni
D BRT 1 - 18.10
Avonturenbaai, jeugdserie
D BRT 1 - 18.35
Merlina, jeugdserie
n BRT 1 - 20.10
De erfenis van de Guldenburgs,
serie
D BRT1 - 21.05
Wikken en wegen, verbruikersmagazine
^W»»^5>
D BRT 1 -- 2T.55 ' ' ' "•*
Ooops, Ned. animatiefilm
D BRT 1 - 22.05
Terugblik Chansongala
D BRT2 - 20.20
Extra time, sportmagazine
D BRT2 - 20.50
Paul Daniels Magie Show
D BRT2 - 21.35
Festival van Vlaanderen
Ned. 1 - 14.30
Howard's Way, serie
D Ned. 1 - 15.20
Eastenders, serie
D Ned. 1 - 16.00
Otto is een neushoorn, jeugdfilm
D Ned. 1 - 17.47
Dollen met Neptunus, tekenfilm
D Ned. 1 - 17.55
Scooby en Scrappy Doo, tekenfilmserie
n Ned. 1 - 18.08
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.00
Special André Hazes
D Ned. 1 - 19.25
De baas in huis?, komische reeks
D Ned. 1 - 21.37
Vandaag is het twintig jaar geleden, dok.
n Ned. 2 - 20.00
De zwarte hengst, film
D Ned. 2 - 21.55
Zomer in Griekenland, muziek

Dinsdag 2 juni
D BRT 1 - 18.05
Jacobus en Corneel, kinderserie
D BRT 1 - 18.20
Madicken, jeugdserie
D BRT 1 - 18.45
Onbekende wereld, dok.
D BRT 1 • 19.10
De eeuw van Pericles, dok.
D BRT 1 - 20.20

I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.50
Ommekaar: Aids, info
D BRT2 - 14.00
Tennis, Roland Garros

in

D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.20
Argus, praatshow
D BRT2 - 21,35
Dempsey and Makepeace, serie
D Ned. 1 - 14.30
Marco Polo, serie
D Ned. 1 - 17.46
Toppop, eigentijdse muziek
D Ned. 1 - 19.05
Wordt vervolgd, tekenfilms
D Ned. 1 - 20.28
Survival of the Fittest, krachtpatsers
D Ned. 1 - 21.32
Gala of the year 1986, Lee Towers
D Ned. 1 - 23.10
Jonge mensen op het koncertpodium. Eva Lind Special
n Ned. 2 - 19.12
De openbaring van Johan, jeugdfilm
D Ned. 2 - 20.00
Een lied voor Mandela, Afrikaanse
muziekanten
D Ned. 2 - 20.30
Tweede Eurovisiewedstrijd voor
jonge dansers

Woensdag 3 juni
D BRT 1 - 18.10
Nils Holgersson, tekenfilmserie
D BRT 1 - 18 35
De terukeer van de Antelope, serie
D BRT 1 - 20.10
Pak de poen, de show van 1 miljoen
D BRT1 - 21.45
Eiland, kunstinfo
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.20
Matlock, film
D Ned. 1 - 15.05
Klub Veronica Clips
D Ned. 1 - 16.10
Only one Earth, milieuserie
D Ned. 1 - 16.35
Familie Ties, serie
D Ned. 1 •- 17.46
Starsky & Hutch, politieserie
D Ned. 1 - 19.00
Countdown Classics, pop
D Ned. 1 - 20.33
Miami Vice, serie
D Ned. 1 - 22.12
Dirty Harry, film
D Ned. 2 - 16.20
De zingende dokter, muziekprogramma

D Ned. 1 - 19.00
Nathalie, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 20.28
Holland ze zeggen, Flevoland
D Ned. 1 - 22.35
Vuur in Zuid-Afrika, dok,
D Ned. 2 - 19.12
Kro's wereldcirkus
D Ned. 2 - 20.05
De gendarme op vrijersvoeten, film
D Ned. 2 - 21.30
Polen, kerk en staat; dok.

Vrijdag 5 juni
D BRT 1 - 18.05
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
D BRT 1 - 18.30
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmsreeks
D BRT 1 - 18.50
Onbekende wereld, dok.
• BRT 1 - 20.20
Het Pajottenland, dok,
• BRT1 - 21,10
Wereldoorlog II; het verzet; dok,
serie
D BRT2 - 12,00
Roland-Garros, tennis
D BRT2 - 19,00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 19,25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.25
Premiere, filmnieuws
D BRT2 - 20.55
Een slippertje met allure, film
n BRT2 - 22.35
Filmspot, filmaktualiteit
D Ned. 1 - 14.30
Meet me in St. Louis, film
n Ned. 1 - 16.20
Jeugdkampioenschappen goochelen 1987
D Ned. 1 - 16.57
Het geheim van Vredenhof, serie
D Ned. 1 - 22,10
The Satan Bug, film
D Ned, 2 - 20,00
Pats Boem Show, talentjacht
D Ned. 2 - 20.35
A fistul of dollars, film
D Ned. 2 - 23,35
The Gauntlet, film

Zaterdag 30 mei
Class
Amerik, film uit 1983 met Jacqueline Bisset en Andrex McCarthy, De
18-jarige student Jonathan Ogner is
verliefd op de oudere Ellen, Hij liegt
haar wat voor om indruk te maken en
het komt tot een verhouding. (Ned. 2,
om 20U.40)

Zondag 31 mei
Le Cheval d'Orgeuil
Franse oorlogsfilm van Claude
Chabrol uit 1980 met c a , Jacques
Dufilho en Paul le Person, De jonge
Pierre-Jacques groeit op in een landelijk dorpje in Bretagne, Wanneer
de Eerste Wereldoorlog uitbreekt
worden de meeste mannen onder de
wapens geroepen, (RTL, om 20u.)

l\/laandag 1 juni
The Black Stallion
Alec Ramsay en een prachtige
zwarte
hengst
overleven
een
scheepsramp en stranden op een onbewoond eiland. Tussen de jongen
en het dier ontstaat een hechte
band,,, Amerik, avonturenfilm uit
1979 met o.a. Kelly Reno, Mickey
Rooney en Teri Garr. (Ned. 2, om
20u.)

Dinsdag 2 juni
Devill's Doorway
Amerik. avonturenfilm uit 1950 met
o.a, Robert Taylor en Paula Raymond, Na de Amerikaanse burgeroorlog keert Lance Poole van het Federale leger terug naar huis, maar
omwille van zijn indiaanse afkomst
wordt hij voortdurend vernederd. (FR
3, om 23U.20)

Woensdag 3 juni
Dirty Harry
Harry Callahan (Clint Eastwood) is
een keiharde politieman die omwille
van zijn methodes de bijnaam ,,Dirty
Harry" kreeg. Hij krijgt nu de opdracht een maniak op te sporen die in
San Francisco dreigt elke dag iemand neer te schieten indien hem
geen 100.000 $ wordt overhandigd.
Amerik. film van Don Siegel uit 1971.
(Ned. 1,om22u.12)

Donderdag 4 juni
De smaak van water
Ned. film uit 1981. Hes is een veertiger die als sociaal ambtenaar werkt
op een overheidsdienst. Hij venweert
zich met cynisme tegen de ellende
waarmee hij elke dag opnieuw gekonfronteerd wordt. (TV 2, om 20u.50)

Vrijdag 5 juni
The Satan Bug
Amerik, SF-film uit 1965 naar een
verhaal van Alistair MacLean, In een
geheim laboratorium werd een uiterst
gevaarlijk virus ontwikkeld. De verantwoordelijke geleerde wordt vermoord en een van de kweekcellen
wordt gestolen... (Ned. 1, 22u.10)
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M^i
dootrdBrw&ek^
Het gaat slecht
met ons voetbal,
hoor ik zuchten. De
scheidsrechters laten zich inpakken
door
opzettelijk
^^ _ ^ _
struikelende spe^ ^ K ^ J A
Iers, trainers leren
_ / ^ ^ M
hun manschappen
^ ^ J / ^ ^
hoe de tegenstre^ ^ ^ ^ ^
ver ten gronde te
• ^ ^ ^
richten, bovendien
^
^
swingen de tikket^^j^P
prijzen de pan uit.
^^^
De stadia lopen
leeg. Het is ooit anders geweest.
De Expo van '58 stond nog in de
steigers toen in ons dorp een heuse
voetbalclub opgericht werd. Geen
FC maar een VC en haar kleuren
zouden geel-zwart zijn en haar naam
De Leeuwkens. Het eerste bestuur
bestond uit een beenhouwer, een
bediende en een bierhandelaar. Aan
de rand van ons dorp werden op een
met knotwilgen afgezoomde weide
de grasmat afgepaald en de doelpalen geplant. Petrus en Cesar trokken
de krijtlijnen, spanden de netten en
pompten de ballen op. Liza waste de
11 truitjes en zette koffie. Als trainer
werd een oude glorie uit een naburige gemeente in dienst genomen. In
een aanpalende hoolschuur werden
de kleedkamers geïmproviseerd en
als het weer dorstig was schonk men
bier van achter lange tafels op schragen.

uu wivi/s 7

Naar het schijnt begon de kulinaire geschiedenis
van de mensheid bij de ontdekl<ing van het vuur, toen
dat wezen meteen ontdel<te dat zijn jachtbuit niet meer
rauw hoefde gegeten, maar ool< geroosterd l<on worden. Dat moet zo'n half miljoen jaar geleden gebeurd
zijn, in China waar nabij Peking de als alleroudste bekende stookplaatsen blootgelegd werden.

NDERTUSSEN heeft onze de poriën van de grillade zich inkulinaire kuituur nog veel middellijk sluiten zodat alle
aan verfijning en vernieu- aroma's, eiwitten, vitamines, enz.
wing beleefd. Maar het primitieve in het voedingsmiddel blijven.
roosteren of-grillen ken een Door die snelle sluiting van de
nieuwe hoogtij met de BBQ of de poriën ontstaat ook nagenoeg
barbecue rechtstreeks uit de geen gewichtsverlies, wat bij bakken, braden, koken, smoren of
USA overgewaaid.
stoven
wel gebeurt.
Iedereen kan grilleren. Er zijn
tientallen van goedkope lot door
De warmtebron kan, naargegesofistikeerde toestellen in de
lang de grilleerwijze, elektriciteit,
handel, grill- en stralingsovens,
gas of houtskool zijn. WIJ prefetuin-barbecue-sets, enz... maar
reert evenwel houtskool. Dit
zelfs met een oude kachelrooster
voegt aan het gerecht nog dat tyen wat bakstenen kan je een perpische houtskoolaroma toe, dat
fekte barbecue bouwen. Het
door velen terecht als natuurecht
komt er alleen maar altijd op aan
Het opstellen van De Leeuwkens dat bij 'het grilleren voedsel — gewaardeerd wordt. Nog een lekkere extra van houtskool is, dat in
was niet alleen een sportieve daad
maar tevens een politieke zet, want vlees, vis, groente of fruit — op het smeulende vuur allerhande
de
rooster
of
aan
het
spit,
door
door ons dorp liep een denkbeeldige
kruiden kunnen gestrooid worscheiding waarbij de kerk min of een sterke stralingshitte gaar ge- den, die dan op hun beurt hun
meer in het midden stond. De lijn maakt wordt. Door die droge aroma en smaak aan het gedwarstte families en vaak ook echte- maar hevige hitte moet direkt roosterde vlees meegeven.
lijke spondes, vooral wanneer ge- kontakt met het vuur of met vet
meenteraadsverkiezingen in aan- en vloeistoffen (zoals in de pan)
Nog een laatste raadgeving.
tocht waren. Dan werdde lijn schrik- vermeden worden. Dit hitte ont- Zorg bij houtskoolvuur — dat niet
inderdaat
uit
infra- altijd gemakkelijk in toom te houdraad. Dan pas brak ons dorp in staan
twee. Op stembusdag marcheerden roodstraling.
den is — ervoor dat het vlees vrij
de kampen naar het gemeentehuis
Welke grilleermetode men ook mager is. Te veel vet druipt vaak
en riepen mekaar zeer lelijke dingen
gebruikt, steeds moeten de appa- in het vuur en veroorzaakt dan
toe.
Toen De Leeuwkens dan promo- raten sterk verhit worden, voor steekvlammen die de grillade onveerden naar de devisie van de vijan- men tot roosteren overgaat. De smakelijk verbranden. Toch smadelijke elf leefde ons dorp in een fellet hitte zorgt er dan voor dat kelijk!
bestendige kiesstrijd, want er waren
ook de zogenaamde derby's. Het
ging er steeds grimmig aan toe. Later
vernam ik van scheidsrechters die
zo'n treffen hadden geleid dat ze
echt bang waren geweest.
Maar er werd gelukkig ook gevoetbald en nog goed ook. Onze jongens
weerden zich als leeuwen, daarbij
aangespoord door een vaste meute
supporters die afwisselend het klublied op de voois van Piet IHein aanhieven of kreten slaakten als Op de
man zitten]
Zeven lezers stuurden ons de juiste oplossing op
Zelfs Boma-Boma, die ons kandijsuiker als een uitheemse specialiteit ons 176ste spelletje: het gedicht,,Moeder" van Gerprobeerde te verkopen, deelde mee
rit Achterberg.
in het entoesiasme.
Onze jongens waren de helden van
Hans Noé uit Herzele werd als winnaar aangeduid
het dorp, wij keken naar hen op en
smeekten hun voetbaltas te mogen en ontvangt binnenkort enkele knappe boeken. Prodragen. Wanneer de trainer eens te ficiat!
luidruchtig vermaande vonden wij
dat oneerlijk en als de arbiter onU de hoop gewettigd Is dat in het warme bad van de zon.
rechtvaardig oordeelde riepen wij
het toch ooit zomer wordt,
hem boosaardig toe: of hij wel kon
zwemmen. De Dender stroomde inhouden we het deze keer De zon danst zijn toch maar kleine
derdaad in de buurt.
bij een verrukkelijk mooi liefdesge- rol
met zoveel overgave dat het heel
De Leeuwkens speelden zich uit dicht.
stil wordt, hier, in dit deel van het
de provinciale reeksen naar de natioAan U om uit te zoeken wie heelal.
nale, boven de stand van ons dorp
natuurlijk. Daarom vonden verlichte deze verzen schreef en welke tiIk heb je liever dan brood,
geesten dat onze jongens een na een tel hij erboven plaatste.
al zegt men ook dat het niet kan
dienden vervangen te worden door Ik heb je liever dan brood,
spelers uit verre dorpen. Vreemden al zegt men ook dat het niet kan en al kan het ook niet.
Liever dan vrolijkheid of regen,
eigenlijk, die niks begrepen van ons en al kan het ook niet.
liever nog dan ik heb je lief.
blinde entoesiasme. Zij waren huurlingen die van het dorpse gebeuren Ik heb je liever dan vrolijkheid of
Indien U meent de oplossing te
enkel de financiële room lustten. De regen,
kennen, aarzel dan niet deze
eigen kweek werd verwaarloosd, liever dan de stilte van drie uur
met die huurlingen werd het einde in de rustig in- en uitademende schriftelijk aan ons mee te delen:
WIJ,,,Meespelen (178)", Barrikavan ons voetbal ingezet. Toen ons nacht.
dorp dan werd weggefusioneerd was De meeuwen scheren overdag denplein 12, 1.000 Brussel.
het helemaal uit met de pret. En bleef met hun vleugels
Misschien bent U straks de gevan het voetbal alleen de oorlog, langs de blond warme lucht,
lukkige bezitter van enkele nieuwe
zoals Rinus IVlichels een paar jaar
later zo schaamteloos bedacht.
• De wilde bloemen staan te lachen boeken ?
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Vooral nu, nu de lente al zomerse allures zou moeten aannemen, is een goed idee voor een uitstap op
'n zonnige dag het bezoek aan een botanische tuin
of arboretum. In dit koninkrijk liggen die allemaal in
Vlaanderen en het Brusselse. Dus ver is het nooit.
ET ontstaan van plantentuinen gaat rechtstreeks
terug naar de Griekse en
Romeinse oudheid, ai moet de
echte oorsprong in afstand en tijd
veel verder liggen: China, Japan,
Perzië, zonder het wereldwonder
van de Babylonische hangende
tuinen te vergeten. BI] ons situeren we de eerste kruidentuinen in
de middeleeuwse kloosters, waar
ze, als annex van de apoteek,
vooral een medicinale funktie
hadden (Brugge, Orval), al zal
een kulinair geurtje of smaakje er
ook wel niet vreemd aan geweest
zijn.
Van de eerste echte botanische tuin in Vlaanderen wordt
melding gemaakt in 1675 in
Gent, al ging het dan nog om een
tuin opgericht door het College
der Medicijnen. Toch geldt hier
als wetenschappelijk georganiseerde hortus botanicus deze
vanLeuven (1738). Eerder voorlopers ontstonden vooral in Italië
(Bologna en Padua), Frankrijk
(Montpellier en Parijs), Beieren
en In de 16de eeuw al ook aan de
universiteit van Leiden. De grotere en systematische uitbouw
van onze plantentuinen gebeurde voornamelijk tijdens de
Franse overheersing onder Bo-

naparte (Antwerpen en Gent,
1797).
Wat er nu aan openbaar toegankelijke botanische tuinen en
bomenparken hier voorhanden
is, mag zowel kwalitatief als
kwantitatief, voor een geografische regio als de onze toch als
zeer opmerkelijk gelden: Nationale Plantentuin (Melse), Arboretum (Kalmthout), Stedelijke Plantentuin (Antwerpen), Zoo (Antwerpen), Experimentele Tuin
Jean Massart (Vrije Universiteit
Brussel), Arboretum van Groenendaal (Hoeilaart), Hortus Michel Thierry (Gent, door de goede
zorgen van de stad echter jammerlijk verkommerd), Plantentuin
van de Rijksuniversiteit (Gent),
Dodoenstuin (Schilde), Kruidtuin
Stad Leuven, Arboretum Waasland (Beveren), Arboretum Bokrijk (provinciaal domein, Genk) en
het Geografisch Arboretum van
Tervuren.
Wie eens tot de ontdekking van
deze mooie natuurterreinen met
zowel wetenschappelijk , historische, estetlsche als rekreatieve
waarde wil overgaan, kan de brochure ,,Botanische Tuinen en Arboretums" aanvragen bl] de Nationale Plantentuin van België, Domein van Bouchout, 1860 Meise,
02/269.39.05.
26 MEI 1987
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Over de poëzie van Rudolf van de Perre

„Plotse vlokken licht"
\/an Rudolf van de Perre verscheen de dichtbundel ,,Boergondische Suite" in de reeks De Golfbreker bij Lannoo. De auteur ("Okegem 1934) is vooral
gekend als essayist. In 1986 verscheen van zijn
hand een belangrijk werk over André Demedts.
Als dichter debuteerde van de Perre in 1962. Tien
jaar later volgde de bundel,,Herder en Koning". Na
veertien jaar zwijgen is er dus nu ,,Boergondische
Suite".
E bundel omvat drie kortere en één langere cyclus. In de eerste cyclus
neemt de dichter werk op uit de
bundel Herder en Koning. In het
gedicht gelijknamige gedicht
„Herder en koning" (p. 9) spreekt
hij zijn diepste wens uit: dichter
te zijn; de woorden te hoeden als
een herder en over de taal te
heersen als een koning.

D

Droom én woord
De tweede cyclus „De schaduw van de vlier" heeft als motto
de versregel van Rilke Ach, der
Erde, wer kennt die Verluste?.
De dichter die uit de ontmergde
twijgen van de vlier een fluit wou
snijden, beseft dat de vlier hem in
de steek liet. Hij klaagt de muze
aan, die hem verraden heeft. Een
bitter gedicht over de onmacht tot
zingen. De omgeving, de kracht
van bladeren, bloemen, bessen
heeft hem — zo lang — monddood gemaakt (p. 15). Deze cyclus gaat over de kwetsbaarheid
van allen die weerloos in dit leven
staan: het meisje en de jonge
vrouw (p. 16, 17), de vriendenkunstenaars zoals Raf Coorevits
en Frida Duverger (p. 18, 22) en
de dichter zelf. Hij worstelt om
droom en woord te verénigen en
zo het gedicht te kreëren. In het
sfeervolle driedelige
gedicht
,,Huisconcert" (p. 21) weeft de
dichter doorheen muziek warm
stemgeluid een zacht geheim het
raadsel van een ,,Dichterliebe".
Hij noemt zijn droom een schip
dat nooit aan land zal komen, een
droom die geen vervulling vindt.
Lijdt immers niet leder mens aan
heimwee waar de ziel niet van geneest? De cyclus besluit met een
gedicht voor/over Anton van Wilderode. De innige verstrengeling'
van landschap, werk en persoonlijkheid wordt in dit prachtige gedicht aan het licht gebracht
(p. 24).
De derde cyclus ,,Imago leonis" bestaat uit zes gedichten.
Rudolf van de Perre liet zich inspireren door het bekende beeldenpaar Ekkehard en Uta In de
Dom te Naumburg en door de bekende miniatuur, Voorstellend
Ruusbroeck, schrijvend in het
woud. Ook in deze verzen drukt
de dichter het verlangen uit één
te worden met zijn woord. Hij bezingt het wonder van de geest (p.
29) en hoopt op de weelde van
het dichterschap. Heel sterk
werkt hij dit hoofdthema uit in
,,Imago Leonis" (p. 30/31/32).
Zelf geboren in het zonneteken
van de leeuw, ziet hij hoe de
leeuw de sprong waagt, vervuld
van de aandrift tot schrijven, die
tomeloze kracht. Die aandrift
wordt getemperd door onverschilligheid en wanbegrip van de
omgeving. Zelfs nog slapend is
28 MEI 1987

hij met dit dilemma bezig of het
mag/dat dode letters hij thans
brult tot leven. De kreatie van het
eigen gedicht vervult hem met
ontzag-./uit chaos orde,/de tijd
staat stil, het woord is Woord geworden.
Zo suggereert hij de diepe religieuze ondergrond van zijn
scheppen. Want ook dit, zegt hij,
dit dichten is van verval verrijzenis. Zo zien we het sterven, het
mond-dood zijn én het verrijzen
van de dichter aangrijpend verwoord.

In het teken
van de leeuw
Ten slotte de langere cyclus
die de bundel zijn naam geeft
,,Boergondische Suite" (p. 35,
60): twaalf gedichten die de namen van de twaalf maanden dragen. Eerste inspiratie is het getijdenboek uit de middeleeuwen,
vervaardigd door de gebroeders
van Limburg; Tres riches heures
van Jean, Due de Berry. De dichter zag dit schouwspel als met
kinderogen en het ontroerde
hem. In vierentwintig gedichten
vertelt hij over zijn worsteling om
tot vrijheid en licht te komen. Te
lang heeft hij geleefd zonder
vraag en zonder verlangen. Toch
weet hij zichzelf als een ploeger
die doorklieft de taal van bleekgroen gras. Hij wordt gedomineerd door het kasteel, een beeld
voor al wat hem verdrukt, beknot
en bespiedt. En altijd weer 't
kasteel de dominant. Om zich
heen ziet de dichter een pralende
parade, een stoet van opgedirkten, verwaanden. Hij weet dat er
een andere wereld is, een andere
werkelijkheid, een feller leven. In
zijn eigen wereld zal hij leven
voortaan gescheiden van de
overzijde. Als hij zich van het
kasteel heeft vrij gemaakt, dan
kan hij dichten. Niet toevallig
plaatst hij het losbarsten van zijn
kreativiteit in de maand Juli. Hij is
een leeuw, in juli viert hij zijn
heerlijk zomerfeest met blije
woorden die als bijen zoemen/rondom de rode en blauwe
bloemen/die tussen schakeringen van geel/rustpunten zijn in
een gaaf geheel.

Plotse vlokken
Rudolf van de Perre weet dat
de diepe waarheid van het woord
zelden wordt verstaan. Wie zich
zo weerloos openbaart, stelt zich
wel kwetsbaar op. Toch hoopt hij
dat zijn woorden, die hij heeft uitverkoren en zorgzaam toegedekt, door enkelen zullen gevonden en begrepen worden. In deze
bundel kiest hij vanuit een ijzige
koude toch voor zijn dichterschap, voor zijn eigen wereld en
waarheid. In deze bundel open

Rudolf van de Perre verwierf niet alleen waardering als essayist en dichter maar verdiende alle lof voor zijn
wetenschappelijke biografie over het werk van André Demedts.
baart hij zijn diepe wezenskern.
Toch lijkt het, op het eerste gezicht, of hij, in soepel Nederlands, slechts beschrijft wat op
de miniaturen zichtbaar is. Heel
meesterlijk schildert hij met woorden zijn eigen drama: dit is het
tweede, diepere niveau van deze
poëzie. Zij heeft de glans en de
gloed van een nauwelijks bedwongen hartstocht. Immers, om
het woord heeft hij moeten werven als om een beminde. In het
openingsgedicht van deze bundel noemt hij zijn poëzie het vuurland van de taal. In het slotge-

dicht noemt hij zijn poëzie de
sneeuw. Als sneeuw neemt nu
zijn poëzie de wereld in bezit. De
weinigen die zijn woord verstaan
vergelijkt hij met mensen die beschroomd doorheen dit landschap gaan en plotseling inzicht
krijgen in deze diepe, openbarende gedichten; de sneeuwvlokken van zijn stille woorden worden plotse vlokken licht.
De vormperfektie van deze
poëzie is voor de lezer een waar
genot. In vér-voortstromende zinnen, vaak gevolgd door een
korte, soms schokkende versre-

gel verwoordt Rudolf van de
Perre zijn innerlijk drama. Zijn
kuituur is rijk, zijn natuurverbondenheid zeer diep.
Boergondische Suite is het verhaal van een bewustwording, een
psychische
niveau-verhoging.
Naar inhoud en vorm is het een
aangrijpende bundel.
Aleidis Dierick
— Boergondische Suite, R.
van de Perre. Uitg. Lannoo.
450 fr.

Eerste van tien delen verschenen

Wijsgerig leven
in de Benelux
C.EM StruykerSoudier heeft zich tot taak
gesteld, een overzicht te brengen van het wijsgerig leven in de Nederlanden tijdens de
jongste honderd jaar. Een belangrijke taak en
'een omvangrijk projekt: het geheel zou tien delen beslaan.
B auteur verklaart in de
inJeidirig -zijn werkwijze. Vooreerst is er
het grote aandeel dat van
kristelijke zijde, tot de jaren
70, in de wtjgerige literatuur
werd aangebracht.

D

Jezuïeten
De verscheidenheid — naar
afstamming — \n deze literatuur noopte tot een verdere diversiftkatie. De eerste delen
zulten gaan over de katolieken
en hun filosofie, omdat die
denkwereld de auteur het
naaste is.En in die delen is er
dan weer onderscheid naargelang de grote retigteuze
groepen. Het staat buiten kijf,
dat de jezuïeten daarin een
zeer belangrijke rot gespeeld
hebben. Het eerste deel is
dan ook aan de filosofen ge-

wijd die tot die orde behoorden of nog tiehoren.
Dit overzicht, binnen deze
kring, toont reeds de evolutie
aan, binnen één eeuw, van
het filosofische denken en van
de invloeden die van bulten de
kring doordrongen, na de beheersende gestalte van Thomas en «7 de schaduw der
meesters. Kant, Hegel, Bergson, Jaspers, Heidegger,
Scheler en Marcel zijn de belangrijkste namen, waarmee
de konfrontatie in deze eeuw
plaatsgreep.
In het nawoord over de jezuiete en de marxistische analyse wordt duidelijk gesteld
dat men de marxisitische analyse niet kan isoleren van de
totale leer, evenmin ais dat bv.
bij het kristendom mogetijk is.

Arrupe
De verwittigingen in dit verband zijn wei tekenend voor
het klimaat waarin sommige
jezuïeten in bun overnemen
van marxistische methodes
waren geraakt. De auteur verwijst naar een artikel in „Streven" (I98ö-'81) waarin ais
bestuit vastgesteld wordt dat
de brief van de vroegere —
progressieve — Jezuïetengeneraal Arrupe te laat komt in
het Westen, waarin we leven
in een post-marxisistische periode. De ,,promotto justitiae"
is een Intrinsiek deel van het
kristeli|k geloof, ook in
maatschappij die andere
dellen, methodes en analyses
dan de marxistische vraagt.
Een alfabetische lijst van
auteurs en hun pubükaties
sluit dit eerste deel van een
prestigieus werk af.
jv
— Wijsgerig Leven In Nederland, Betgië en Luxemburg 1880-1980 (Deel I: De
Jezuïeten), C.E.M. Struyker-Boudler. Uitg. Ambo,
Baarn — Westland, Schoten, 302 biz., 790 fr.
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Een bundel Vic Anciaux-columms

Sjouwer tussen de sjouwers
Voorzitters van een politieke partij als de Volksunie moeten markante figuren zijn, dat weten de militanten. Ook al kennen ze niet altijd de draagwijdte
van zo'n mandaat. De voorzitters die de VU tot nu
gekend heeft hebben allen — naar gelang hun temperament — op het Vlaams-nationalisme in het algemeen en op de VU in het biezonder een eigen stempel gedrukt.

babbel. Een boodschap, een bedenking. Niet krampachtig geformuleerd, maar met vranke openheid en hartelijke eerlijkheid. En
zoals wij dat van hem gewoon
waren: warme menselijk, sociaal
bewogen ook, Vlaams-nationaal.
De rubriek behoorde vrij vlug
tot de meest gelezen en druk bekommentarieerde items van het
weekblad.
De tijd vorderde, Vic Anciaux
beëindigde zijn mandaat en werd

voor de leefomgeving (met het
oog op de toekomst), de aandacht voor (wat men al te gemakkelijk noemt) de marginalen,
Brussel (waar Vic Anciaux het
Vlaamse boegbeeld is), internationale solidariteit (vanuit een
diep doorvoeld volks-nationalisme)...
Wellicht is de afsluitende bijdrage ,,Ueg niet a.u.b." het
sterkst geladen stuk, daarin ontleed Anciaux de gangbare me-

AN Vic Anciaux zullen de
militanten onthouden dat
hij in de na-Egmontperiode de zware taak op zich nam
de wonden die de partij na haar
regeringsdeelname waren toegebracht te helen en de Volksunie,
van hoog tot laag, weer samen te
smeden tot een hecht blok.

V

NIEUW
'
IN DE BIOS

Opdracht
Toen de VU-partijraad op 8
september 1979 Vic Anciaux tot
nieuwe voorzitter had verkozen
wist deze maar al te best wat hem
te wachten stond. In zijn maidenspeech aarzelde de nieuwe voorzitter dan ook niet het woordje
zending te gebruiken. Een opdracht voor ieder partijlid, maar
vooral hemzelf. Hij verwoordde
dat als volgt: „We kunnen die
verantwoordelijktieid pas goed
beseffen en bovendien dragen,
indien we allen een rotsvast geloof hebben in de waarachtigheid
van deze zending, in de kracht
van de Idee die vaak veel sterker
is dan de traditionele macht, geloof ook in de mogelijkheden om
deze zending te vervullen."
Vic Anciaux liet het niet bij
woorden en ging onmiddellijk aan
de slag. Klein is het aantal afdelingen waar Vic Anciaux tijdens
zijn zevenjaar durend voorzitterschap niet aan huis is geweest.
De harten van de militanten, en
met hen van het hele Vlaamse
volk, veroveren was een taak die
de voorzitter nauw ter harte nam.
Deze ronde van Vlaanderen werd
kracht bijgezet met een grootse
meeting op zondag 12 oktober
1980 in het Brusselse koninklijk
cirkus. Deze samenkomst, door
de pers met argusogen bijgewoond, werd omschreven als de
wederopstanding van de partij.
Bij de parlementsverkiezingen
van november 1981 sprong de
VU van 14 naar 20 kamerzetels.
Het vertrouwen met de kiezer
was hersteld.

Deze week dit...
Maar Anciaux ondervond vlug

r

Een VU-voorzitter zit niet alleen voor maar wordt soms ook geroepen de gemoederen te bedaren als die aan
(foto P. Van den Abeele)
beide kanten van de taalgrens eventjes de pan uitvliegen...

dat zijn kontakten met een blijvende en inhoudelijke boodschap dienden te worden omkleed. Daarom verzocht hij de redaktie van ons weekblad om wekelijks een korte boodschap tot
het brede VU-kader te mogen
richten. Nu is het schrijven van
een wekelijkse bijdrage voor een
druk bezet man als de VUvoorzitter geen gemakkelijke
klus. Maar Vic Anciaux nam de
uitdaging aan en van eind 1980
verscheen in WIJ op bladzijde
drie elke week de rubriek ,,Deze
week dit".

vervangen door Jaak Gabriels;
maar de boodschap bleef. Om
deze niet te vergeten en om de
goede herinnering aan Vic Anciaux te bewaren werden uit de
300 bijdragen 50 ,,stukken" gepuurd. Johan Artois klaarde deze
klus en de Vlaams-Nationale
Standpunten gaven de bundel
uit, als het dubbelnummer 5/6
van jaargang '86-'87. De geselekteerde colums werden naargelang het behandelde onderwerp
in tien rubrieken ingedeeld.

Driehonderd weken na mekaar
zou de rubriek verschijnen. Telkens fris van de lever geschreven, geen diktaat, geen tien geboden maar een vertrouwelijke

Zo komen o.a. aan bod: de zin
van het Vlaams-nationalisme, het
politiek engagement, het werken
en het spreken voor heel het volk
als een blijvende ambitie, de zorg

Sjouwer

-
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£ meest obscene frase die een
vrouw kan uitspreken is ,,lk
houd van jou", wanneer haar
die wordt afgedwongen tijdens een
verkrachting, schreef RIchar Corliss
in Time (25.8.'86) naar aanleiding
van het verschijnen van de film Extrlmltles van Robert M. Young. Deze
film gaat over wat er gebeurde met
Marjorie Easton (Farah Fawcett)... en
wat Marjorie zelf deed.
Wanneer Marjorie op een avond
laat, na het sporten, nog probeert
snel een ijsje te pikken bij de lokale
supermarkt, staat ze voor een gesloten deur. Ze keert terug naar haar
auto, waarin ondertussen haar aanvaller Joe (James Russó) — uitgerust
met skimuts en werpmes — heeft
plaatsgenomen. Hij dwingt haar naar
een afgelegen plekje te rijden en haar
tot oneerbare handelingen te brengen, ze slaagt er echter in te ontsnappen.

^
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Sjouwer tussen de sjouwers

J A , stuur mij

gehandtekend(e) eks. van Sjouwer onder de sjouwers

Naam:

ning dat jongeren zich van de politiek afkeren. Anciaux schrijft
deze houding te begrijpen maar
stelt daartegenover de ware inhoud van-het Vlaams-nationalisme: streven naar een politieke
kuituur van openheid en een
maatschappij van rechtvaardigheid en verdraagzaamheid. Een
levenshouding die steeds belichaamd werd door de gewezen
VU-voorzitter.
De verzameling kreeg de titel
,,Sjouwer tussen de sjouwers"
mee, duidelijk doelend op de vele
persoonlijke kontakten en op het
bestendig voor-gaan dat Vic Anciaux als partijvoorzitter heeft gehuldigd.
Maar de bundel bevat ook een
blijvende boodschap, wat de
hoofdredakteur van dit weekblad
in zijn inleidingswoord deed
besluiten: ,,...de bijdragen hebben nog niets van hun aktualiteit
en waarde verloren."
Wij raden onze lezers de verzameling Anciaux-columms ten
zeerste aan, zij is een blijvende
hulde aan een man die gedurende zeven jaar de ziel en het
hart van onze partij is geweest!

Adres:
Ik stort
fr. op rekening 435-0259801-18 van VNS, Barrikadenplein 12 te Brussel.
Vermelden „Sjouwer"
Of voeg hierbij een gekruiste check.

— Sjouwer tussen de sjouwers, Vic Anciaux. Uitg.
Vlaams-Nationale Standpunten, 100 fr. 128 biz.

Ze doet aangifte bij de politie (waar
ze reeds de eerste vernederingen van
het rechtssysteem zal ondergaan) en
vraagt om bescherming — de man
heeft immers haar portefeuille en ze
vreest zijn terugkeer. Dat kan men
haar echter met geven, de agente
zegt haar dat ze enkel op telefoonafstand liggen. (En ook van een afgerukte telefoon?).
Een week later is het zover. Wanneer haar twee huisgenoten (ook
vriendinnen) naar hun werk zijn komt
er een jonge, knappe man het huis
binnen en vraagt of Joe er is. Geen
Joe, uiteraard. Of wel? Want het is
dezelfde Joe, maar nu zonder skimuts. De terreur begint.
Dit is een film die zowel man als
vrouw met zichzelf konfronteert. De
man kan zich — samen met de camera die je medeplichtig maakt — in
de plaats van de verkrachter stellen
en er plezier aan beleven de vrouw te
vernederen. (Als dat zo is, loop dan
vlug naar een zieleknijper!) Of hij kan
de verkrachter veroordelen. Of hij...
De vrouw zal zich in de loop van de
film zo dikwijls vernederd voelen dat
ze zich, wanneer Marjorie er uiteindelijk in slaagt haar oven/aller te overmeesteren, net zals de film Marjorie
voor ht dilemma stelt, moet afvragen:
doden of laten leven? (want er is de
bijna zekerheid dat de man binnen de
kortste keren terug vrij rondloopt). De
film roep veel meer vragen op dan hij
beantwoordt, maar het is al voldoende dat de vragen er zijn.
Farah Fawcett, die we kennen uit
enkele verschrikkelijke TV-reeksen
en het alweer lang geleden Charlie's
Angels (1976), bewees ondertussen
reeds dat ze meer waard is in The
Burning Bed (1984) over een mishandelde vrouw, waan/oor ze een
Emmy-nominatie kreeg. Met Extremities bereikt ze ongelooflijke hoogten, net zoals James Russo, die de
rol van de verkrachter speelt. Wat is
hij een hatelijk man! Het tweetal
speelt al de anderen van de planken,
maar dat is uiteraard niet zo moeilijk,
als men weet dat ze enkel een herhaling geven van hetgeen ze samen
reeds voordien op de scène brachten. Alleen is de filmaanpassing door
William Matrosimone van zijn eigen
stuk, veel sterker geworden. De muziek van J.A.C. Redford is zeer
subtiel.
Oh, ja, de oplossing van de vraagHoeveel vrouwen lopen er rond in
ll^ascara van Patrick Conrad? is
twee De ene is Charlotte Rampling,
de andere het meisje dat haar dochter speelt Sorry geen prijswinnaars.

Willem Sneer
28 MEI 1M7
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Bordeaux-Parijs en... dopingbestrijding

Wielersport verwaarloost momentenzorg
in de ronde van Italië grondig werden gewijzigd. Niet omdat de organisatoren
hun
landgenotenkandidaat winnaars oogluikend willen laten begaan — dit vermoeden
rees natuurlijk onmiddellijk — maar
wel omdat de hoogste instanties
van de internationale wielerunie dat
voortaan zo zou willen. Stel je voor
dat de leider van de algemene
rangschikking met langer dagelijks
zijn plasje moet maken. Enkel in de
aanhef (de allereerste ritten) en...
na de slotrit zou hij aan een dopingonderzoek onderworpen worden.
Tenminste indien hij tussendoor
geen ritten wint. Maar dit is in een
zware rondewedstrijd — waarin
veel gecijferd en... verdeeld wordt
— absoluut niet ondenkbaar.

Bordeaux-Parijs is niet meer zoals weleer. Dat is al
lang geweten. De tijd dat de maraton van de weg tot
de verbeelding sprak situeert zich rond de jaren zestig.
Nadien begonnen de betere renners sistematisch te
bedanken voor deze koers van zeshonderd kilometer.
Er werd immers goed genoeg verdiend en hun vak was
zo al zwaar genoeg.
IJ ons groeide de interesse
nog éénmaal: toen Herman Van Springel zijn oog
liet vallen op deze klassieker en de
ovenwinningen aan elkaar rijgde.
Hij was Monsieur Bordeaux-Paris
en voor ons vergoedde dit veel.

Geen belang meer
De afbrokkeling die al ettelijke jaren aan de gang was veranderde in
regelrechte afbraak toen vorig seizoen de dernies uit de koers verdwenen. Zogezegd om van de maratonwedstrijd een onvervalste wielerhappening te maken waaraan
ook amateurs, veteranen, wielertoeristen en zelfs de vrouwen deel
hadden. De praktijk wees het anders uit. Momenteel is het zo dat
de naam van de winnaar nog am-

per belang heeft, dat niemand nog
met zekerheid weet wie twaalf
maanden eerder de koers op zijn
palmares schreef.
Men heeft al veel uiteenlopende
analyses gemaakt over de tjevreemdende teloorgang van deze
eens zo populaire koers. De reden
ligt nochtans voor de hand en het is
zinloos elders naar een verklaring
te gaan zoeken: de toprenners halen voor de maraton van de weg
hun schouders op. Ze zijn niet
meer in het minst geïnteresseerd.
Misschien om de inspanning ze afschrikt, misschien omdat de kalender met zijn vele verplichtingen zodanig overladen is dat nog amper
tijd kan worden vrij gemaakt voor
een specifieke voorbereiding.
Vast staat enkel dat Bordeaux-

Weet Bordeaux-Parijs de meute wielerfans niet meer te boeien dan
doen de drie Ronden dat nog wel. De Vuelta is gereden, de Giro —
waarin onze Eddy Planckaert de 5de rit won — en de Ronde die
nadert...
Parijs nooit nog een topkoers wordt
indien de kampioenen van het moment systematisch afwezig blijven.
De wielersport venwaarloost dus
één van zijn oudste monumenten.

Opnieuw winnaar van de Uefacup

Goteborg
verrijst
uit zijn as

Kwalijke evolutie
Maar er is dezer dagen méér
aan de hand. Lazen we niet dat de
modaliteiten van de dopingkontrole

Het is een bedroevende evolutie
die laat vermoeden dat men de
klok op één of andere manier wil terugdraaien. Dat is spijtig voor een
sportbond die altijd model heeft
gestaan op het gebied van de dopingbestrijding. Misschien is men
het moe met de vinger te worden
gewezen. Dat kan natuurlijk. Maar
nu bestaat de kans dat de geloofwaardigheid opnieuw in het gedrang komt. Wat weegt dan het
zwaarst?
Randrien

Bob Beamon achterna

Niets is eeuwig
dering waar die dan wel mag

Ergens in de Sovjetunie heeft ene Emmi Jan hetliggen.
zomerseizoen atletiek op gang gesprongen. Hij Overigens belooft het een
boeiend
ateietiekjaar
te
benaderde onmiddellijk het ongenaakbaar ge- worden.
waande rekord van de legendarische Bob Bea- ir» een pre-oiympisch zoIn het wereldvoetbal heeft Zweden altijd een apartemon, die tijdens de Olympische Spelen van merseizoen
melden
zich
plaats ingenomen. Het land heeft grote voetballers Mexico (1968) door ijle luchten acht meter negen-meestal de kampioenen van
voortgebracht die elders, en bij voorkeur in Zuid- tig ver sprong
twaalf maanden nadien Bovendien worden eind auEuropa (Italië), carrière maakten. Grenn, Nordahl en
gustus, begin september de
Liedholm zijn historische namen.
N ons land slaagden (in de jaren zeventig) Exelsson, Turesson, Nordahl (de zoon van
de vader), Ejderstedt en zelfs
Edström wondenwel. Stuk voor stuk
klasbakken met een stalen mentaliteit. Want het Zweeds voetbal is
van staal zoals u herhaaldelijk werd
bewezen. Immers, ook op de wereldkampioenschappen hebben de
Zweden vaak sterk gepresteerd en
hun heldendaden strekken zich
verder uit dan 1958 toen voor eigen
volk pas in de finale tegen het Brazilië van de jonge Pele werd verloren.

I

Onuitputtelijk
Hoe sterk en solide het Zweeds
voetbal wel is werd nog maar eens
bewezen tijdens de jongste Uefacupfinale. Enkele jaren nadat Goteborg Europa had verbijsterd met
een dubbele ovenwinning tegen het
Hamburg van Emst Happel werd
nu simpel afstand genomen van
het Schotse Dundee. Goteborg
speelde geen droomvoetbal, het
barstte niet van de ideeën maar
was gewoon met omver te krijgen.

EN rekord voor de eeuwigheid heette dat
toen erï dat klonk niet
eens overdreven ook af zou
Beamon nadien nooit nog het
echte topniveau halen. He*
bleef bij deze ene atmosfer
sche uitschieter.

Alles straalde degelijkheid en betrouwbaarheid uit. Het voetbal van
deze tijd? Misschien. Maar verbazend was toch dat de klub die na
haar eerste Europees sukses door
de rijke profteams uit het Zuiden en
het Midden van Europa werd leeggeroofd op korte tijd opnieuw met
eigen sportieve middelen het internationaal niveau haalde. Het
Zweedse reservoir moet wel onuitputtelijk zijn. Een kombinatie wellicht van mentaliteit, karakter, klimaat en organisatie. Het grote land
met weinig inwoners barst van uitstekende sportieve voorzieningen.
Het brengt dan ook voortdurend
topsporters voort in allerlei disciplines die meestal al vanop de school
worden aangeleerd en gepromoot.

is er
geen grens?
De Jongste jaren krabde
Cart Lewis al een stuk van de
onoverbrgg{:>are achterstand
weg en nu heeft EmmJ Jan
daar dus nog een schepje bovenop gedaan. De dat dat
Beamons rekord wordt neergehaald komt dan ook onherroepelijk dichterbij.

Precies het tegenovergestelde
van bij ons. Bij ons kan men de
middelbare verlaten en de universiteit binnenstappen zonder ooit tegen een bal te hebben getrapt.
Onze jongeren zijn pnmairen wanneer het op „aktieve sportbeoefening op kompetitieniveau" aankomt
en ze zijn daar zelf met eens verantwoordelijk voor.

Ook in de atletiek is geen
prestatie, geen kampioen voor
de eeuwigheid bestemd en
dat IS maar goed ook. De
sport blijft evolueren, techniek, materiaal en voorbereiding worden alsmaar verder

._
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Bob Beamon
geperfekttoneerd. Er moet
nochtans een grens zijn, zo
wordt met zekerheid gesteld,
maar niemand weet bij bena-

WE
gehouden jn Mome. \JB prestatiedrang zal dus automatisch
worden aangescherpt.
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Het partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie Partijbestuur van maandag 25 mei
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen
verspreid ten behoeve van de pers.
Het Partijbestuur van de Volksunie
heeft de regenngsvoorstellen inzake
het dossier Happart besproken
Het Partijbestuur stelt vast dat eens
te meer geen sprake is van het ten
uitvoer leggen naar de geest en naar
de letter van het arrest van de Raad
van State. Terzake stelt het Partijbestuur de vraag, wie er nu feitelijke
regeert: Happart of Marlens

Het door de regering voorgestelde
K.B. bevat mets anders dan de voorstellen die door minister van Binnenlandse Zaken Michel destijds werden
geformuleerd en die door de Vlaamse
partijen eensgezind werden afgewezen.
De godsvrede tot begin 1989 die de
regering voorstelt, komt er in feit op
neer dat zij zichzelf volmachten toe-

kent in de kommunautaire aangelegenheden en in alle belangrijke ekonomische dossiers met kommunautaire inslag.
Het Partijbestuur van de Volksunie
bezweert de Vlaamse meerderheidsfrakties dan ook ten zeerste, het regenngsvoorstel af te wijzen.
Het Vlaamse standpunt moet onverminderd blijven, dat de wet en de
rechtspraak worden nageleefd.

Maandag 1 juni te Brussel

Studiedag
Vlaanderen in Europa
Het partijbestuur van de Volksunie
en de Europese Vrije Alliantie nodigen
u uit op een studiedag onder het
thema' ,.Vlaanderen in Europa"
In onze rubriek ,,Vijf vragen aan ."
op biz. 3 vertelt Europoarlementslid
Jaak Vandemeulebroucke over de bedoeling van het opzet.
De studiedag gaat door op maandag 1 juni in de gebouwen van het
Europees Parlement zaal 62, Belllardstraat 97-113 te 1040 Brussel.
Programma:
lOu.' verwelkoming door Europarlementslid Willy Kuijpers
10u.15: ,,Europese integratie: verleden en toekomst" door prof. dr. H
Brugmans, rector ementus van het
Europakollege.
11u 30: ,,Sociaal-ekonomisch federalisme en de Europese eenwording:

een tegenstelling?" door kamerlid H.
Schiltz.
13u.: Lunchtijd
15u . ,,De regio in Europa: tweederangspartner'" Een debat met als
deelnemers: prof dr H Van Impe,
hoogleraar VUB, dhr. H. van der Werf,
Europees joernalist en publicist (NL),
J Vandemeulebroucke, Europarlementslid en F Baert, volksvertegenwoordiger. Moderator is Lieven De
Handschutter, direkteur vormingscentrum Lodewijk Dosfel.
16u 45' Slottoespraak door kamerlid J. Gabriels, algemeen voorzitter
van de Volksunie.
De praktika nog eens op een rijtje •
maandag 1 juni vanaf lOu tot omstreeks 17u. in het Europees Parlement, Zaal 62, Belliardslraat 97-113 te
1040 Brussel. Middagmaal ter plaatse
aan schappelijke prijzen De deelname aan de studiedag is gratis.

VU feestte In liartje Brussel
Het VU-feest in 't hart van Brussel is een waar su/cses geworden. Honderden dans- en feestlustigen vulden
de Ancienne Belgique. De feestkommissie mag terecht fier zijn op dit geslaagd Vlaams gebeuren waar
Brabantse militanten van het eerste uur — en in het biezonder stichter-voorzitter Frans Van der Eist — in de
bloemen werden gezet.
(foto oann)

Studiereizen

„Frans-Viaanderen
ieeft"
Nieuw VCLD-bestuur

Vier in topvorm
Het Vormingscentrum Lodewijk Vlaamse Instelling voor Edukatieve
Dosfel (VCLD) heeft een nieuw dage- Dienstverlening, en VAKBEL, het
lijks bestuur. Het bestaat uit voorzitter Vlaams Nationaal KoördinatiecenChris Vandenbroeke, sekretaris Jo- trum voor Sociaal-Kultureel Beleid.
han Beke, afgevaardigde bestuurder Verder is hij ondervoorzitter van de
Hugo Schiltz en direkteur Lieven De- Hoge Raad voor Volksontwikkeling,
handschutter.
het Kollege van Advies voor Kulturele
Centra en het Vlaamse Centrum voor
Voorzitter Chris Vandenbroeke de Volksontwikkeling. Johan Beke ze(°Waregem, 1944) volgt Eugene Van telt sinds 1981 in de Oostvlaamse
Itterbeek op, die het VCLD de voorbije provincieraad en sinds 1987 in de
tien jaar leidde. Vandenbroeke be- Gentse gemeenteraad.
haalde een doctoraat Geschiedenis
en IS thans werkleider aan het seminaAfgevaardigde bestuurder Hugo
rie voor Ekonomische Geschiedenis Schiltz (°Borsbeek, 1927) is advovan de RUG. Hij publiceerde o.m. kaat, gewezen algemeen VU-voorzit,,Sociale geschiedenis van het Vlaam- ter (1975-479) en ex-gemeenschapsse volk", ,,Vlaamse koopkracht", ,,De minister van Financiën en Begroting
toekomst van het Vlaamse volk" en (1981-'85). Hij publiceerde o.m.
,,Vrijen en trouwen van de Middeleeu- ,,Macht en onmacht van de Vlaamse
wen tot heden". Sedert 1986 maat Beweging" en ,,Uitdagingen aan de
Chris Vandenbroeke deel uit van het Vlaamse meerderheid". Hij is sedert
VU-partijbestuur.
1958 gemeenteraadslid te Antwerpen
en sedert 1965 volksvertegenwoordiSekretaris Johan Beke, (°Gent, ger en lid van het VU-partijbestuur
1945) was van 1975 tot '87 VCLD- Momenteel is Schiltz ook VU-fraktiedirekteur. Van opleiding maatschap- voorzitter in de Vlaamse Raad
pelijk assistent, volgde hij nadien diverse vervolmakmgskursussen. Hij is
Direkteur Lieven Dehandschutter
stichter-voorzitter van VLIED, de (°Sint-Niklaas, 1958) is licentiaat

Foto: het nieuw dagelijks bestuur
van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel met v.l.n.r. afgevaardigde bestuurder Hugo Schiltz,
direkteur Lieven Dehandschutter,
voorzitter Chris Vandenbroeke en
sekretaris Johan Beke.

Rechten. Hij is medestichter en voorzitter van de Wase Jonge Leeuwen.
Te Smt-Niklaas is hij voorzitter van de
Stedelijke Jeugdraad en bestuurslid
van het Davidsfonds en VOS. Hij publiceerde tal van artikelen over nationale minderheden en de brochure
„Nationalisme in Wales".
De overige leden van de raad van
beheer zijn Maurits Coppieters, Huguette De Bleecker, André Geens,
Herman Gevaert, Nelly Maes, Jef Maton, Edgard Vandevelde, Paul Van
Grembergen, Eugene Van Itterbeek,
Etienne Van Vaerenbergh, Frans-Jos
Verdoodt en Hugo Waterloos

Tijdens de zomermaanden staat de deskundigen en Frans-Vlamingen zelf
werking van heel wat verenigingen op verzorgd worden, wordt gepoogd een
een laag pitje omdat heel wat leden op beeld te geven van de historische,
reis gaan. Toch verliezen de besturen taalkundige, politieke en kulturele verdikwijls uit het oog dat een heleboel bondenheid van dit gebied met de
van hun leden gewoonweg niet op Nederlanden," aldus VCLD-kursusleivakantie gaan en thuis blijven. Een der Pascal Van Looy.
aangepaste programmalle in juni, juli
Vanzelfsprekend wordt bijzondere
en augustus zal dus alleszins kunnen aandacht besteed aan de opnieuw
rekenen op belangstellenden.
ontluikende Frans-Vlaamse BeweIn dat kader kan men een wande- ging. Ontmoetingen en gesprekken
ling, uitstap of fietstoch organiseren met verantwoordelijken van de taalen — waarom niet — een studiereis kursussen, de Vlaemsche Federalistinaar Frans-Vlaanderden. Het aange- sche Party, de uitgeverij Westhoek
name aan het nuttige paren kan en Editions, de kulturele organisaties, de
het nabijgelegen maar onbekende vrij Radio Uylenspieghel en de lokale
Frans-Vlaanderen biedt daartoe een gezagsdragers behoren tot de mogeuitstekende gelegenheid.
lijkheden.
Het Vormingscentrum Lodewijk
Daarnaast nodigen de pittoreske
Dosfel staat klaar om verenigingen dorpjes en steden, alsook de mooie
met plannen m die richting te begelei- natuur uit tot stadswandelingen, kasden. Voor belangstellende organisa- teelbezoeken, boottochtjes op het inties kan een programma op maat gewikkelde net van waterwegen enz.
worden samengesteld.
Verenigingen en groepen die een
Er IS keuze genoeg om er zelfs een dergelijke studiereis naar Franstweedaagse van te maken, waarbij Vlaanderen willen overwegen, kungebruik kan gemaakt worden van de nen op het sekretariaat van het VCLD
gastvrijheid van typisch Frans-Vlaam- vrijblijvend bijkomende inlichtingen
se restaurant-hoeves. „Aan de hand bekomen van kursusverantwoordelijvan een aantal inleidingen die door ke Pascal Van Looy.

DOSrELmrO
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw
Bennesteeg 4, 9000 Gent (tel. 091/25.75.27)
28 MEI 1987
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Mensen... zijn de kern van de
(nukleaire) zaak!
Welke vlieg heeft de Antwerpse Volksuniemensen gestoken
zodat ze zich sinds afzienbare tijd zo aictief bezighoudt met
rampenplannen en kerncentrales? Of is het soms de Tsfernobyineerslag die hen groen doet uitslaan? Vragen waarop antwoorden
nodig zijn.
Nog meer dan de T^mobyl-schok
IS vandaag de jarenlange goedkope
kernenergie is diskrediet geraakt Niet
alleen was de stroom uit kerncentrales van de zuiverste soort, hij was ook
nog goedkoper Stilaan echter, als
gevolg van de kritische op- en aanmerkingen blijkt dit vals te zijn Gewoon omdat een aantal kosten met
doorgerekend worden Bijvoorbeeld
twuw- en studiekosten Bijvoorbeeld
afbraakkosten bij het einde van de
ekspk>itatiepenode van een reaktor
Bijvooibeekj de al te beperkte aansprakelijkheidsverzekenng
Gevolg is dan ook dat iedereen die
dit beseft, zeker met begrijpt hoe het
komt dat een leind met bijna driekwart
vein zijn energievoorziening uit kerncentrales dan nog altijd behoort tot de
koplopers inzake dure elektriciteit En
hoe het komt dat om maar éen voort>eeld te noemen, Denemarken, zonder kernenergie, tot de goedkoopste
t>ehoort Kortom, de tx>eken zouden
beter openliggen En als het een
droom geweest is, doe de mensen
met verder in slaap'

Doorprikt baHonnetje...
Three Miles Island, Tsjemobyl zijn
bekende namen Maar ook Doel en
Tihange, bij ons, kennen storingen die
ernstig genoeg zijn om verplicht aangegeven te worden aan internationaal
kontroleorgamsmen De geheimdoe-

nenj echter, die dit jarenland m de
schaduw houdt, is ergerlijk Begin dit
jaar, kwam het aan het licht toen er
moest geantwoord worden op de parlementaire vraag van Jaak Gabriels

ANT
WER
PEN
Sinds 1982 tot en met 1985 waren er
ernstige storingen Zelfs indien ze met
,,echt ernstig zouden zijn met echt
gevaar voor de bevolking, dan blijft
nog altijd de vaststelling dat open
informatie de enige basis is van vertrouwen Of met'Want Sellafield met
zijn jarenlange radio-aktieve lozingen
in zee werd ook met bekend gemaakt,
ook vervolgens ontkend en na ettelijke bewijsvoenngen ook met mondjesmaat toegegeven Een voorbeeld.

maar het is hetzelfde overal, m Oost
en West En doet of zou moeten
lederen doen nadenken Daar is zelfs
geen Tsjemobyl voor nodig'

Machtige energielobby!
De energielobby in dit land, met de
gekende namen vein Tractebel, Ebes,
Intercom, enz afhangend van de bekende groepen Generale, Lambert,
enzovoort, is al te machtig Van bij de
tx)uw van een nucleaire centrale want
de Koninklijke Besluiten over de nucleaire sektor worden met toegepast
Ernstige energiedebatten worden met
gehouden, ondanks gewijzigde toestanden (kijk maar naar de steenkolensektor, de internationale energiemarkt, enz) De regering verschuilt
zich achter een akkoord met haar
koalitiepartner om het parlement te
beperken m zijn politieke besluitvorming Enzovoort De plaats is hier te
beperkt om alle bewijzen op te stapelen van de al te grote greep van de
energielobby op de besluitvorming
en moet gewoon gesteld worden dat
dit debat éérst moet gehouden worden, met alle betrokkenen En met
alleen met een energielobby die bijvoorbeeld privékontrakten afsluit met
Frankrijk En dan eigen boeten misbruikt als chantagemiddel op besluitvorming '

Rampenplan ramp
Het moet nu toch duidelijk zijn dat
de bevolking rond Doel m een unieke
positie zit Nergens is er m de wereld
zo dicht bij een kernpark zoveel volk
zonder dat er echte rampenplannen
zijn De oefeningen die in het verleden

VANUIT ANTWERPEN - BERENDRECHT - BERCHEM - BORGERHOUT
Luc Hennissen deed zijn intrede in
de Antwerpse distnktsraad waEir bij
afwezigheid van de pers toch nog
eütijd gewerkt wordt
Er was een
grondige bespreking van het rampzalige reimpenplan inzake kernnsiko's
Na een maandenlang aandnngen van
de VU-fraktie nam de raad een unaniem advies aan Een aggkimeratie
van een half miljoen inwoners verdient beter dan dit centralistisch or>volledig voorstel gonspireerd door de
energiek)bt>y' Mensen zijn de kern
van de zaak

Clem De Ranter scoorde met een
nuttig voorstel gevaarlijke doorsteek
aan het dienstencentrum vert)eteren
voor het voetgangersverkeer

Staf De Lie had het hier ook over in
de Polderdistnktsraad en drong vooral aan op een degelijke informatie van
de bevolking

Ook in de Kroonstraat is ze daar
niet op haar plaats En als men over
inspraak spreekt moet men ook de
buurt er in betrekken inplaats van

En in Borgerhout, zorgde de moskee andermaal voor beroering m de
distnktsraad Terecht na de reakties
van de buurtbewoners in de Vanden
Peerenboomstraat werd dit plan verlaten Maar de moskee dook eens te
meer op in een andere straat met
dezelfde problemen

paternalistisch te reageren Zoals de
burgemeester doet als hij belerend
spreekt Theo De Coninck had het
dan ook terecht in de Borgerhoutse
distnktsraad over de overlast van de
koncentraite van met-geïntegreerde
gastarbeiders Een gettovorming die
eigenlijk de schuld is van een verantwoordelijk vluchtend tiestuur'
Rik Boonen moest voor de zoveelste maal in Deurne het eeuwig Bosuildossier tx>venhalen Hij houdt vol tot
er resultaat komt'
De distriktsraden in de fusie werken
doorgaans goed Zij krijgen, behalve
in de kernstad, aandacht van de p)ers

- DEURNE • EKEREN - HOBOKEN - WILRIJK:

GOED GEZEGD
In de Antwerpse gemeenteraad
kwamen Vl>-raadsleden snedig uit de
hoek
Clara Govaert bestreed het voortrekken van vrouwelijke politieagenten bij de lichameljke proeven Zeker
als er gezegd wordt dat kracht en
snelfieid de pnvilegies van de man
zouden zijn En even snedig vroeg
ZIJ zich af of de raadsleden met beter
hun opmerkingen door de stadsservicetelefbon zouden laten behandelen
inplaats van maanden te moeten
wachten op een antwoord
Gerard Bergers, fraktieleider, vroeg
zich af of de politieke trouwtrekkenj
rond de interkommunales voor elektnctteitsvoorziemng nu nog met lang
genoeg geduurd had Het kost de stad
nu al 200 miljoen' Evenveel als één
sleepboot waarvan men er dnngend
meer nodig heeft
Agaiev trachtte een tweetal schepenen en de burgemeester door de gemeenteaad naar de rechttwnk te laten
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venwijzen inzake het Hoge Maeyschandaal De wijze waarop dit gebeurde werd afgekeurd door zowel
meerderheid als oppositie Maar de
VU-woordvoerder, Bergers, stipte terecht aan dat dit dossier door de VU in
de openbaarheid gebracht was en dat
er toen ook geruchten van korruptie
liepen Als de groenen die waar maken, dan moeten ze dat overmaken
aan de prokureur Maar politiek blijft
ook het ganse toenmalige kollege,
ook de SP-dissident inkluis, verantwoordelijk'
Ondertussen was er een andere
t>eschamende episode inzake strafmaatregelen tegenover Zuid-Afnka
aan bod gekomen De havenschepen
had zich met aangeloten bij Amsterdamse havensankties Scherpe woorden over en weer Maar vooral woorden naast de kwestie En waaruit eens
te meer de kloof in de geel-rodekoalitie bleek De ene maakt de ande-

re voor dominee uit En de burgervader tracht alles kalm te houden
omdat hij steun van de andere partij
verwacht in zijn pollstnjd voor de eerste plaats
Tweemaal debatten een stad zoals
Antwerpen onwaardig Gevolgd door
een nogmaals uitstellen van het Polderstaddossier Het nieuwe feit zal
zijn dat de ene koalitiepartner met de
dood in 't hart het netelige dossier van
de andere zal goedkeuren mits akkoord op zijn moeilijk punt Waarbij
dan de tucht onder de meerderheidsraadsleden gehanteerd wordt en de
Antwerpse burger de meerkost van
elk dossier betaalt door de belasingsaanslagen om Wedden''
Dirk Stappaerts kwam ook nog vinnig uit de hoek inzake de stedelijke
poppenteaters Reorganisatie, als
laat gevolg van politieke benoemingen Kunst- en vliegwerk zou dit beter
betiteld worden!

gebeurd zijn wezen het al uit En de
met veel tamtam aangekondigde
nieuwe rampenplannen brengen ook
al geen „nieuw feit" De beperking tot
10 kilometer rond Doel wordt behouden, de lokale overheden rond het
kernpark worden met of te weinig
betrokken, de mterventieploegen
(brandweer, politie, burgerbescherming, medici) zijn zelf met beschermd En de bevolking weet van
mets, buiten wat in het telefoonboek
staat en er op neerkomt dat men
binnen moet blijven en naar de radio
(op pillen') moet luisteren Je zou
verder kunnen gaan Maar nogmaals
het belangrijkste is dat een noodplan
alleen kan slagen als er vertrouwen is,
als er informatie is

Evakuatie van
de bevolking?
Die IS voorzien Jawel, voor de
buurt binnen de 10 kilometer Toevallig ook een streek waar relatief weinig
mensen wonen Toevallig'Kom nou'
Neen, het gevolg van de struisvogelpolitiek die er op neerkomt dat wat
men met wil zien, onbestaand is of het
zou moeten zijn Toegegeven, een
agglomeratie van een halfmiljoen inwoners zoals Antwerpen evakueren
kan onmogelijk zijn Dat men dat dan
vaststelt en er de besluiten uittrekt En
met foefelt met referentiewaarden
waarbij moet opgetreden worden (nog
altijd 5 tot 10 maal hoger dan in de
VS'ii) En dat men dan ook met altijd
afkomt met waarschijnlijkheidsrekeningen (1 kans op zoveel dat er iets
gebeurt) terwijl de overheid toch ook
weet dat deskundigen statitisch rekening houden met een nukleair ongeval
om de 14 jaar

Op de bres!
Het IS gewoon demokratisch op te
komen voor zijn volk En te eisen dat
inzake levensbelangrijke zaken een
ernstige inspraak, informatie en voorlichting van de bevolking gebeurt
Dan nog op basis van volledige dossiers, natuurlijk' Zij die dit ontkennen,
hebben andere belangen die met
noodzakelijk deze zijn van ons allen
Dit besluit moet nu eens eindelijk
getrokken worden inzake het nukleair
dossier Een dossier dat al te veel met
geheimzinnigheid omweven wordt
Waarin enkel onder druk openheid
kan komen, en het is deze druk die wij
als Volksunie moeten uitoefenen Omdat mensen de kem van de zaak zijn'
Hugo Hermans

LIMBURG
MEI
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 Willy Cralo
(011/4122 73)
Inschrijvingsgeld
1000 fr Org VU-Beverst-Schoonbeek Ook op 30 en 31 mei

zo^Kecge
n 22j gehuwde tweetalige A2 sekretaresse met 2j ervaring zoekt na huwelijk en verhuis een nieuwe betrekking als bediende op de as TienenLeuven-Brussel Voor inl zich wenden tot senator-burgemeester dr J
Valkeniers, tel 02/569 16 04
D Technisch Koordinator voor Derde
Wereld Diploma Burgerlijk Ingenieur
— landbouwingenieur of mdustneel
ingenieur minstens 2 jaar ervaring in
de Derde Wereld Goede kennis van
Frans en Engels Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem — Senator, Arm Lonquestraat
31, 9219 Gentbmgge Tel 091/
30 72 87

ANTWERPEN
MEI
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
2 BERCHEM: FVV Berchem gaat
naar Gent Vertrek Berchem-station
om 8u30 stipt Prijs leden 600 fr,
met-leden 650 fr Inschrijven vóór 27
mei bij mevr E Verplancke, tel
449 93 79 of bij één van de bestuursleden In de prijs is de bus, middagmaal, gids en chauffeur begrepen
5 RANST: ,,Met de Volksunie op
eigen vleugels" door Jaak Gabriels
In De Wachtzaal, Lievevrouwestraat,
om 20u Iedereen welkom Inkom gratis en gratis dnnk 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 Café De Pelikaan,
Dorpplaats 1 Inschrijvingsgeld 50 fr
Org Vlaams Jeugdcentrum vzw
11 LIER: Louis De Lentdekker over
,,De depressie en haar processen" in
het Vlaams Nationaal Centrum, Berlarij 80 Inkom 75 fr Org FW-Lier
12 BONHEIDEN-RIJMENAM: Asperge-Festival in de Dits Feesthoeve
vanaf 19 uur Eregast is Jaak Gabriels 400 fr per meesterportie, apentief inbegrepen Reserveren kan op
nr 015/5165 75 Org VU-Bonheiden-Rijmenam
14 LIER: Van 13 tot 20u Koopjesdag Ruim zolder en kelder en verkoop voor eigen winst U betaalt 150
fr per tafel aan het FVV Iedereen
welkom om te verkopen en te kopen
Vlaams Nationaal Centrum, Berlarij
80 Open om 12 uur Org FVV-Lier
14 GEEL: Fietsrally (14u) en Barbecue (17u ) in het,.Molenhof" te Geel
Deelname in de kosten 20 fr (rally)
en/of 200 fr (barbecue, 50 fr/kind)
Organisatie VU-Geel, i s m ,.Vlaamse Vnenden"-Geel Inschrijven bij L
Tops. Stelen 33. Geel (014/58 75 52
vóór 8 juni
20 BOOISCHOT:
Guldensporendansfeest in de parochiezaal om 21 u
Orkest The Wigs Inkom 100 fr Org
VU-Booischot
21 KAPELLEN: Geleide natuunwandeling in .,De Uitlegger" Vertrek om
14u Heidestraat-Zuid Org FVV-Kapellen
28 KAPELLEN: Deelname van
FW-Kapellen aan IJzerbedevaart
Diksmuide

Gemeente
Kapellen
(Provincie Antwerpen)
Een betrekking in vast verband
van bureelhoofd is te begeven De
kandidaatstellingen moeten uiter
lijk op 5 juni 1987 (eventueel aan
getekend) bij het gemeentebestuur
toegekomen zijn
Alle nuttige inlichtingen kunnen
bekomen worden bij de personeelsdienst (tel 664 73 70 — toestel
12)
De Gemeentesekretaris, De Schepen
R Hannes
voor Personeelszaken,
G Schonkeren

Fietsrally te Geel
Op zondag 14 juni organiseert de
VU-Geel. i s m de ..Vlaamse Vrienden", voor de derde maal een grootse
fietsrally door de gemeente Geel
Deelname aan deze fietsrally (aanvang 14u) kost slechts 20 fr per
persoon Na afloop van de rally heeft
in het VU-lokaal ..Molenhof" een spetterende barbecue plaats Deelname
in de onkosten hiervan bedraagt
slechts 200 fr/persoon (50 fr voor
kinderen) Inschrijven voor de rally
kan bij het vertrek aan het ..Molenhof", inschrijven voor de barbecue
dienen uiterlijk vóór 8 juni toe te
komen bij L Tops. Stelen 33. Geel
(tel 014/58 75 52)
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Aktie 100.000 handtekeningen bekroond

Verdiend sukses voor Lustrum
Volkszangavond te Edegem
ding Voor de muzikale omlijsting
zorgde vooral Leo Van Hoof, alsook
de Vlaamse Volksharmonie o.l v. Paul
Van De Voorde
De gemeentelijke sporthal ,,den
Het programma bestond hoofdzaWillecom" werd voor deze lustrumviekelijk uit koorzang en samenzang en
ring ter beschikking gesteld Bijna
het optreden van de solisten Tijdens
bleek deze feestelijk versierde sporthet tweede gedeelte werd er aandacht
zaal te klem, want ruim 700 mensen
geschonken aan de Edegemse tekstwoonden de avond bij De organisatoen toondichters, Louis Godon en
ren waren m hun opzet geslaagd.
Immers, de bedoeling is van bij de Frans Van Roosbroeck. Ook werd er
start geweest ,,ons volk samen te een muzikale selektie opgevoerd uit
brengen om het terug de vreugde te de Vlaamse operette „De Purperen
laten beleven van wat samenzingen Hei"; dit als eerbetoon aan wijlen
Armand Preud'homme
IS" Kom Zing Met Mij is steeds het
thema van de Edegemse VolkszangaDe Vaganten waren echter de erevonden.
genodigden van deze avond. Zij
brachten hun betekenis- en zinvolle
Gust Teugels
liedjes op hun typische, spontane wijze. Spijtig genoeg moest hun proNatuurlijk mogen wij hierbij de zeer gramma wegens tijdsgebrek ingekort
belangrijke inbreng van de zes gast- worden. Ook alle eerbetoon aan
koren niet over het hoofd zien. Vooral woordkunstenaar Jos Van Der Veken,
de inzet van Kantiek uit Berchem en die weerom het bewijs leverde dat
St -Cecilia uit Mortsel verdienen alle onze Vlaamse taal ,,de mooiste" is.
lof. Ook gaat onze waardering uit naar
de solisten Luce Mampuys, Vera Ver- 100.000
sieck, Renaat Van Beeck en zeker
Met fierheid werd ook tijdens deze
naar Gust Teugels.
viering de petitie-aktie ,,voor de herDeze laatste zorgde zoals steeds waardering van het Vlaamse lied" die
in Edegem startte, bekroond. Tijdens
voor een uitmuntende algemene leiOp zaterdag 16 mei l.l. organiseerde de VNSE zijn vijfde Volkszangavond te Edegem

het verloop van de avond werd met de
hulp van de Blauwvoetvendels uit
Edegem een piramide opgesteld, bestaande uit kartonnen dozen, waarin
simbolisch deze petities zaten. Op het
einde van de avondkon de doos met
daarin het 100 000ste eksemplaar
van deze petitie-aktie het bouwwerk
afmaken
Niets belet ons echter nog verder
aan deze piramide te bouwen... Het
Vlaamse lied verdient volledige herwaardering !
Na de klassieke dank- en lofbetuigingen, bloemenhulde en het zingen
van ,,Het Gebed voor het Vaderland"
en de ,,Vlaamse Leeuw" verliet het
publiek na middernacht voldaan en
tevreden de sportzaal.
De organisatoren en de medewerkers van deze Lustrum-Volkszangavond konden zaterdagnacht — of beter gezegd zondagochtend in de vroege uurtjes — terugblikken op een
suksesvolle viering. Aller inzet werd
ruimschoots beloond.
Wij hijsen de zeilen en zetten koers
naar de zesde Volkszangavond op
zaterdag 12 maart 1988!

(H.V.N.)

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba
Tel.:

Assesteenweg 101-103
TERNAT

02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

„Rustoord RooM>eek
breidt u\\M

Ouder dan 60 en het b « i om alles
alleen te moeten doen ? Ksm dan bij
ons wonea-r wij biedeaeen Vlaamse
familiesfeer — e«8ïat«wn om rustig en
zelfsl&pdia te lever\.,

baron ruzettelaan 78
8320 brugge 4
^aan brugge - oostkamo.
^ 050/35 74 04 y

Deze week
in Knack Magazine
De Koninginne-wedstrijd
Twaalf laureaten spelen in angst en zweet in de
Koningin Elisabeth-wedstrijd om een carrière te kunnen opbouwen. Knack vertelt de geschiedenis van de
wedstrijd en sprak met de vroegere laureaten André
De Groote en Daniël Blumenthal.
Verhofstadt en de wetenschap
Guy Verhofstadt is niet alleen
vice-premier en minister van Begroting, hij is ook minister van
Wetenschapsbeleid. Een materie
waarover hij zich nog niet zo vaak
heeft uitgelaten. Knack voelt hem
aan de tand. Wat denkt een liberaal over de wetenschap?
Altijd Aquino
De Vlaamse journaliste Marlies
Van Bouwel reisde meer dan drie
maanden door de Filippijnen en
maakte er de voorbije verkiezingscampagne van zeer nabij mee.
Haar reportage, deze week in
Knack.

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

ZO€KéRi;]6
D Volle metser uit de streek van
Opwijk zoekt gepast werk, in de drihoek
Brussel-Dendermonde-Aalst.
Voor ml. zich wenden tot senatorburgemeester dr. J Valkeniers, tel.
02/569 16.04.

D Een jonge bediende tot 20j. Geen
militieverplichting. Voor sektor Luchtvracht te Antwerpen. Indien mogelijk
handelsopleiding. Kontakteer. Hugo
Coveliers, 03/237.34.97.

n 27j. 4-talige ongehuwde licentiate
in de Germaanse Filologie met agregaatsdiploma en 5j. ervanng in belangrijke funkties in de VS, komt tegen september terug naar België en
zoekt een gepaste verantwoordelijke
betrekking, bij voorkeur m het Brusselse of Halle-Vilvoorde. Voor ml. zich
wenden tot senator-burgemeester dr.
J. Valkeniers, tel 02/569.16.04

Te Koop

Postbus 73
9000 Gent 12

Te Huur
D Gemeubeld appartement -i- garage te huur voor juli-augustus in de
Haan. Inl. 050/82.44.63.

Tel.:

<T--N STUDIO

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— t^ode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57

n Grote VI Leeuwenvlag te koop,
2m85 X 2m55. Inl. 050/82 44 63

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

TAALKLACHTENBUS

GELD
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

Art & Language
De Engelse kunstenaars, verenigd onder de naam Art & Language, veroorzaakten in de jaren
zestig een revolutie met de uitvinding van de konceptuele kunst
Hun jongste werk, ,, Incidents in
a tvluseum", is nu in wereldpremière in Brussel Een interview

D Erwin Brentjens van de aktiegroep
„Tijl Uilenspiegel" is op zoek naar
een aantal schapen. Inlichtingen 03/
457.72 40.

Infl^i; rustoord Roosbeek, Leuvensesteertwm 215, 3 ^ 0 SélJtersem,
016-73.31.30. -

Guido NUYTTENS

Sovjet-watcher Lindemans
Voorzitter Ignaas Lindemans van
Pax Christi is pas terug van een internationale vredeskonferentie in
Moskou, een stad die hij al lang
goed kent. Zijn indrukken over
glasnost en de recente ontwikkelingen in de Sovjetunie. Deze week
in Knack.

JLDJ

DANN

014/21.12.07

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

Tel. 426.19.39
KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

FRANSSENS OPTIEK;
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

n.v. de winneuyttendaele

^^^mM
migrostraat 128

handelsdrukkerij typo - offset
fabnkatie omslagen - zakomslagen
9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-460.68.93
Import - Export

KLEDING LENDERS

FERAUTO
Auto-onderdelen

SInt-Damlaanstraat 41
Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

Dames-, heren- en kinderkleding

PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

GEORGES DE RAS

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

PVBA

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

Houtzagerij
DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053.66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstf aat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49
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Aktiekomitee ,,Roosdaal = Crossdaal?"

Staat motorcross
boven Verkeersveiligheid ?
BI) besluit van 31 Juli 1986 heeft gemeenschapsminister Jan
Lenssens van Volksgezondheid en Leefmilieu de toelating geweigerd voor het inrichten van motorcrossoefenritten op het terrein
Roosdaal-StrI jtem.
Deze beslissing, was volgens de
minister mede gesteund op liet feit dat
door de afbakening van de bebouwde
kom Strijtem, zoals beslist door de
gemeenteraad van Roosdaal, in zitting van 25 april 1986 (en op 12 juni
1986 goedgekeurd door de minister
van Verkeerswezen), niet meer voldaan is aan de wettelijke bepalingen
voor het organiseren van motorcrossoefenritten.

straten bewijst het tegendeel. Ook is
het crossterrein niet noodzakelijk voor
het inperken van ,,wildcrossen". Objektieve feiten tonen aan dat het verlenen van een vergunning ,,wildcrossen" bevordert. Dat men niet zegge
dat het terrein slechts bedoeld is voor
streekjongens. Neen! Ten tijde van
een vroegere vergunning kwamen er
rijders vanuit Oostendel

Boze tongen?

Blijvend verzet!

Op de gemeenteraadszitting van
dinsdag 28 april 1987 stond een punt
op de agenda dat de wijziging van de
bestaande bebouwde kom te Strijtem
tot doel had. De Ramerstraat zou uit
de bebouwde kom moeten worden
gelicht, niet omdat er daar geen huizen zouden staan, maar omdat de
Ramerstraat op minder dan 500 meter
van het crossterrein ligt en een onoverwinnelijke verl}odsbepaling voor
het toekennen van een vergunning.
Wij klagen dit sollen aan met élle
gemeenteraadsleden, en met de bevoegde minister, die een gegeven
goedkeuring moet wijzigen. Omwille
van private belangen wordt het algemeen belang opgeofferd. Zou het inderdaad juist zijn dat het mogen uitbaten van een crossterrin een enorm
financieel voordeel met zich meebrengt, zoals boze tongen beweren?
Beweren dat een crossterrein de
wens is van de bevolking is niet eerlijk: een petitie met ca 150 handtekeningen gehouden in de aanpalende

Daarenboven bestaat in Roosdaal
een ander crossterrein waartegen
geen protest bastaan juist omwille van
het feit dat op deze plaats veel minder
hinder wordt berokkend aan de omwonenden. Zouden dezelfde boze
tongen gelijk hebben met hun bewering, dat op deze andere plaats nooit
geen vergunning zou worden toegestaan omwille van het feit dat een
belanghebbende er bouwt?
Gelukkig heeft een gemeenteraadslid van de meerderheid het snode plan
ingezien en wenst terecht dit spel niet
mee te spelen.
Het Aktiekomitee ,,Roosdaal-Crossdaal" blijft zich verzetten tegen een
mogelijke vergunning die er tot op
heden niet is, maar waarvan men er
blijkbaar vast van overtuigd is dat ze
zal gegeven worden, gezien de publiciteitsnormen voor de cross van zondag 24 mei l.l. op het betwiste terrein.
Laat ons ook niet uit het oog verliezen, dat het terrein aan de Ninoofse-

steenweg — een dodenbaan — ligt.
Wij weten allen welk tumult een crossterrein in de onmiddellijke nabijheid
met zich meebrengt. Wij wijzen erop
dat de dag van de motorcrosswedstrijd twee jaar geleden een dodelijk
verkeersslachtoffer op deze steenweg
te betreuren viel.
Het in dit dossier zorgt binnen de
CVP-PVV-meenderheid voor de nodige heibel. De zaal werd op de gemeenteraad o.a. door de VU krachtig
aangeklaagd I

BRABANT
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.

iiaiië
naar Diksmuide
Volksunie-Groot-Halle reist op 28
juni met een autocar naar de jaarlijkse
IJzerbedevaart te Diksmuide. Na de
IJzerbedevaart reist de VU door naar
zee voor een gezellige vrije namiddag. De prijs van de autocarreis is
vastgesteld op 250 fr. Kinderen gaan
mee voor slechts 200 fr. Inschrijven
kan bij Mark Demesmaeker te Halle
(tel. 360.06.31), Yvonne Turneer te
Buizingen (tel. 356.50.84) en Gaston
Luyckx te Lembeek (tel. 360.20.03).

Gentse raad ziet alles ,,later"

Ondertussen konden we van Aimé
Verpaele vernemen, bij de overdracht
van een aantal dossiers aan de
Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij dat er tot nu toe al 4 miljard
geïnvesteerd werd in kollektoren en in
het zuiveringsstation Ossemeersen
(dat eerstdaags opstart).

Nog 27 jaar...
Bij een gelijkblijvend investeringsritme van 330 miljoen per jaar (en dit
valt sterkt te betwijfelen) zal het nog
27 jaar duren eer al het afvalwater van
de stad Gent gekollekteerd en gezuiverd zal zijn. De interpellant drong er
dan ook op aan dat de stad stappen
zou zetten bij de bevoegde minister
om de inspanningen op te drijven. Als
politieke konklusie: met Vlaams geld
in Vlaamse handen zouden we er heel
wat beter aan toe zijn en zelf onze
prioriteiten kunnen vastleggen.
De schepen kon niet anders dan
Verpaele gelijk geven en hoopte op
het zelfreinigend vermogen van de
waterlopen om rond 2000 de Gentse
waterlopen zuiverder te maken.
Ook Guido De Roo vond dat Gent
altijd slecht bedeeld is geworden door
Openbare Werken (OW) en venwees
zowel naar de 20-jarige lijdensweg
van de Ringvaart als naar de al even
lange duur van de aanleg van de grote
ring.
Bij de eerste ondervraging over het
vorig jaar gesloten dierenpark in de
Gentse haven (Terdonk) door een SPraadslid was het Karel Van Hoorebeke
die de puntjes op de i zette en in
28 MEI 1987

tegenstelling tot de interpellante weinig of geen graten zag in de toestand
ter plaatse en integendeel in de huidige toestand heel wat verbetering zag
voor het eertijds door het stedelijk
onderwijs sterk verwaarloosde domein.

Slachthuis
Hef belangrijkste punt van de eerste avond werd aangesneden door
Bogaert (SP), namelijk de toekomst
van het slachthuis. Alhoewel dit 130
jaar oude stadsbedrijf op het einde
van het jaar zijn aktiviteiten op de
huidige vestigingsplaats stopzet is er
nog geen enkele beslissing of intentie
aan de raad medegedeeld.
Door K. Van Hoorebeke werd er op
gewezen dat er reeds van in 1985
door de schepen een debat over de
toekomst werd aangekondigd maar
behalve persberichten over de mogelijke privatisering is er geen visie van
het [college op de toekomst van het
slachthuis en veemarkt. Interpellant
vroeg zich dan ook af waaruit het
beleid inzake middenstand eigenlijk
bestond? P. Van Eeckhout maakte
gebruik van het debat om de schepen
en het kollege te wijzen op het uitblijven van een tuchtprocedure zoals
door de kommissie ad hoc al 6 maand
geleden voorgesteld.
H. De Bleecker wees op de ernstige
gevolgen van de sluiting op de kansarme buurt die St.-Macharius ook nu
al is en vroeg wat nu met de herwaardering te gebeuren staat.
Het tweeledig antwoord van het

Annemie Van de Casteele en de bestuursleden van VU-Hekelgem
danken via deze weg de vele leden, sympathisanten en mandatarissen
die tijdens het zonovergoten weekend van 9 en 10 mei l.l. naar het
eet maal kwamen.
Ook Jaak Gabriels en Jan Caudron vereerden ons met hun aanwezigheid.

Rouw te Zelllk
Vorige donderdag 21 mei hebben
wij ons trouw lid Leopold Verdoodt ten
grave gedragen. Pol was oud-burgemeester van de gemeente Zellik. Hij
heeft dit ambt aanvaard in de sombere oorlogsperiode, een tijd waarin het
niet benijdenswaardig was dit te doen.
Daarbij heeft hij slechts één betrachting gehad, nl. het beste van zichzelf
te geven om zijn Volk te dienen. Als
vader van een groot gezin, heeft hij
ook nadien zijn Vlaams-Nationaal
ideeëngoed altijd uitgedragen, en de
leuze ,,lk Dien" heeft zijn ganse leven
getekend. Hij was een Vlaming ,,uit
één stuk".

Het is niet iedereen gegeven de
gezegende leeftijd van 90 jaar in relatief goede gezondheid te bereiken,
doch het definitieve afscheid van
vrienden zoals Pol, komt nog altijd te
vroeg.
Het moge de achtbare familie een
troost wezen, tijdens de plechtige eucharistieviering waarop ook tal van
VU-mandatarissen aanwezig waren,
te kunnen merken hoe de overledene
in de herinnering van diegenen die
hem gekend hebben, is blijven voortleven als een goed en rechtschapen
man.
K.B.

Hugo Coveliers te
gast in Sint-Niklaas

Waterzuivering
voor liet laar 2000.
Een raad over twee dagen, 50 punten op de dagorde en 12
ondervragingen: voor Gent een gewone zaak.
De raadsleden én het kollege zetten er spoed achter want reeds
na 2 uren was de agenda afgewerkt.

Jaal( Gabriels te Hekeigem

kollege nl. Akkerman (O.W.) over de
vestigingsplaats van de nieuwe Veemarkt (beslissing deze maand?) en
Bracke gaven geen van de interpellaten antwoord op hun preciese vragen.
Men zou eventueel wel kunnen besluiten dat men met heel veel voorbehoud
een runderslachtlijn met privé-aandeelhouders zou kunnen uitbouwen
en dat er een vleesmarkt en vleesverwerkende industrie zou kunnen blijven. Maar met het vage antwoord laat
de schepen alle uitwegen open.
En dat het kollege dienaangaande
geen debat wenst werd overduidelijk
bewezen met de zeer strikte interpretatie van het reglement waardoor elke
verdere diskussie onmogelijk gemaakt werd...

„Later"...
Ook in de antwoorden op andere
interpellaties zo bijvoorbeeld over het
vonnis in beroep over de eindejaarspremie aan TWW hulde het kollege
zich in stilzwijgen en werd een antwoord ,,later" beloofd.
Over de nieuw op te richten Jeugdraad was de schepen ook zeer voorzichtig en bleven de vragenstellers,
o.a. H. De Bleecker, op hun honger.
Van de overige interpellaties valt
alleen te onthouden dat de unanieme
raad het kollege de opdracht gaf om
voor het stofprobleem ten noorden
van Gent binnen de maand konkrete
maatregelen uit te vaardigen. En uit
een twee uur durend duet over de
prestigepolitiek onthouden we dat er
dit jaar uitsluitsel komt over een of
twee nieuwe parkeersilo's en dat er
geen geld meer is voor de broodnodige renovatie van het Gentse patrimonium.
Carla Brion

Op zaterdag 21 maart was volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers, VUfraktieleider in de Kamer, te gast op
de 3e Kaas- en Wijnavond van de
Amedee Verbruggenkring Sint-Niklaas. Het was volksvertegenwoordiger mevrouw Nelly Maes die Hugo
Coveliers inleidde en hem ook enkele
vragen stelde over aktuele politieke
problemen.
Na een korte belichting van zijn
politieke loopbaan kwam natuurlijk
,,Het Dekreet" ter sprake. Het dekreet
Coveliers-Suykerbuyk dat de Vlaamse
Regering de bevoegdheid heeft kandidaat-burgemeesters ter benoeming
voor te dragen. Ondertussen weten
we dat de Vlaamse regering de Voerense Vlaming Jean Duyssens, voorgedragen door twee Vlaamse gemeenteraadsleden te Voeren, niet
durft voor te dragen en daarmee het
Vlaamse volk een zoveelste kaakslag
toedient.
Toen kwam het wetsontwerp Gol
over de politieke vluchtelingen aan
bod. Coveliers zette hier het VUstandpunt, dat hij zelf in de Kamer
verdedigde, uiteen. Het recht op politiek asiel als dusdanig moet behouden blijven. Als een persoon in zijn
geboorteland niet vrijuit zijn mening
kan beleven, dan moet de betrokkene
het recht hebben bij een andere volksgemeenschap te verblijven. Maar in
de huidige toeloop van vluchtelingen
is een belangrijk deel niet om politieke
redenen op de vlucht, maar wel uit
ekonomische overwegingen. Het is
dan ook nodig deze mensen strikt te
scheiden in ekonomische en politieke
vluchtelingen. We kunnen de ekonomische vluchtelingen beter helpen
met een doeltreffende ontwikkelingshulp dan door ze hier als vluchteling
op te nemen. Hugo Coveliers pleitte

tevens voor een gecentraliseerde en
menswaardige opvang van de kandidaat-politiek vluchtelingen tot de erkenning of uitwijzing volgt.
Als laatste luik in dit vraaggesprek
ging de aandacht naar Coveliers werk
in de kommissie van Justitie. Enkele
anekdotes toonden duidelijk aan dat
de wetsontwerpen van onze nationale
ministers en staatssekretarissen meer
lijken op kunst- en vliegwerk dan op
grondig voorbereid wetgevend werk.
Na dit vraaggesprek konden de
ruim honderd aanwezigen nog gezellig natafelen bij een goed glas wijn.
Luc Tratsaert

Dienstbetoon te
Schoonaarde
Jaarlijks invullen van de aangifte in
de personenbelasting ten huize van
gemeenteraadslid Herman Van Den
Abbeele, Losweg 11. Tel- 42.35.49.
Op zaterdagen 30 mei en 13 juni,
telken van 9 tot 11u.30. Alle nodige
dokumenten meebrengen aub.

Leningen
voor nieuwbouw, aankoop woning en
verbouwingen
Intrest 7,75 % zonder vijfjaarlijkse herziening
Persoonlijke leningen en financieringen voor elk doel.
Neem vrijblijvend kontakt of schrijf
aan:
Antolne Van Baeien
Broeseinderdijk 28
3580 Neerpelt - tel. 011/64.50.22

v^/^t
OOST-VLAANDEREN
MEI
29 SINT-LIEVENS-ESSE:
Kaas-,
wijn-, bier- en maatjesavond in SintLievenskring, Sint-Lievenspiein. Gastsprel<er: Toon Van Overstraeten.
Vanaf 20u. Kaasschotel: 250 fr.,
maatjes 200 fr. Inschrijven bij bestuursleden van VU-Steenhuize-Wijnhuize, Sint-Lievens-Esse en Sint-Antelinks.
30 DENDERLEEUW: Vlaamse Tafel
in 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 SintAnnabrug. Opstap mogelijk Sas Denderleeuw (9u.20), Sas Pollare(10u.20)
en Sas Idegem (12u.). Volwassenen:
200 fr., kinderen -12 j . 100 fr. Terug
Aalst om 18u. Inschrijven bij M. Tack,
Pontstraat 27, Aalst. Org.: VU-arr.
Aalst
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

De
Witte
(770.60.68)
en
H,
(770.57.65).
19 TEMSE: Kaasavond met als gast
Jaak Gabriels, in feestzaal ,,Ten
Oever", Oeverstraat 30, om 20u. Inschrijven voor kaasavond 250 fr. p.p.
(buiten bestuursleden). Org.: VUTsms©
26 BÉVEREN: Vlaams-Nationale 11
juli-viering. Om 19u.30 in zaal ,,Olympia", Kruibekesteenweg 8. Openingsrede door senator Paul Van Grembergen, optreden van Jef Eibers. Gezellig
samenzijn met muziek en zang. Org.:
A. Verbruggenkring en alle VlaamsNationale verenigingen.
27 BEVEREN: Vlaams-Nationale 11
juli-viering. Om 14u.30 op het domein
,,Cortewalle". Optreden van jeugdmuziekensemble ,,Uilenspiegel", optocht naar Grote markt. Dan langs
Vrasenestraat, Dockvijverstraat, D.
Van Beverenlaan, A. Panisstraat naar
Vlaams Huis waar de viering wordt
besloten. Org.: A. Verbruggenkring
i.s.m. Alle Vlaams-nationale verenigingen.
28 SINT-AMANDSBERG: VVVGSt.-Amandsberg naar IJzerbedevaart.
Inschrijven tot 8 dagen vóór vertrek bij
Katrien De Gelder-Cleiren, St.Amandsberg; Lissette RomboutGhys, Ledeberg (31.09.74) en Maurits
Vandewoestijne, Gent (26.24.00).
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VU organiseerde enquête:

7 % Koekelaarse bevolking
wil dat brouwerli bliift
In Koekelare wil het gemeentebestuur de oude brouwerij tot kultureel
centrum ombouwen. Zo'n prestigieus
projekt zou om en bij de 37 miljoen
kosten.

Duur projekt

Verschillende instellingen zouden
de ombouw betalen... De Koning Boudewijnstichting, de provincie, het Kultuurministerie,
Monumentenen
Landschapszorg en de gemeente
zelf. Allemaal hebben ze hun zegje in
het kwestieuze plan. Tot nu toe zou
het projekt 37.000.000 fr. kosten waar
de subsidies ongeveer 28.000.000 fr.
zouden bedragen. Blijft dus ±
9.000.000 fr. voor de gemeente. Deze
zou daarvan de helft wensen te rekuperern door verkoop van gronden.
Naar de 38 aangesloten kulturele
verenigingen is een brief geschreven,
een enquête over het gebruik van de
lokalen. 29 verenigingen waren geïnteresseerd maar in werkelijkheid hebben er 14 positief geantwoord. Dus 14
van de 38 kulturele verenigingen hebben toegestemd om gebruik te maken
van het kultureel centrum.
Momenteel loopt er tevens een enquête van de Koning Boudewijnstichting.
De enquête van de VU-afdeling is
een sukses geweest aldus de woordvoerder van VU-Koekelare. Niet alleen kwamen er veel antwoorden binnen, de meeste werden met naam
ondertekend. De reaktie van de bevolking was zeer positief. Er was een
algemene tevredenheid omdat ,,eens
hun gedacht gevraagd werdl".

Sprekende cijfers
Als we de cijfers bekijken dan spreken die voor zichzelf. Deze zijn echter
slechts voorlopig daar er nu nog altijd
enquêtebriefjes binnenkomen. Het is
overduidelijk dat de Koekelaarse bevolking de brouwerij kwijt wil. De gemeenteraad kan zelf haar besluit trekken, de bal ligt nu in haar kamp.
Hopelijk komt ze opnieuw met af met
de uitvlucht dat de brouwerij met meer
weg kan! Als men de wetteksten
leest, dan moet vanuit de gemeenteraad de beslissing komen dat de brouwerij weg moet. Dan pas gaat het
dossier een stapje hoger, tot uiteindelijk de hoogste trap bereikt wordt.
Vadertje Staat zal heel goed begrijpen
dat er in de gemeente geen geld
voorhanden is voor zulke luxe-projekten. De Staat zal zeker niet alles zelf
bekostigen. Het is spijtig dat de wil

van een paar mensen doorgedreven
wordt en dit tegen de mening van de
eigen kiezers. Hopelijk wordt nu de
brouwerij eens op de agenda geplaatst zodat tot een stemming kan
overgegaan worden.
Nu moeten alleen nog de redenen
waarom de mensen pro of contra
stemmen onderzocht worden. Dit is
nog een heel werkje en we wachten
best tot alles binnen is.
De Volksunie dankt de bevolking
voor zijn spontane medewerking. Hopelijk wordt haar stem gehoord.
Hier de uitslag van het ondezoek:
Pro Brouwerij: 7 %. Met naam: 72
%; geen naam: 28 %.
Geen mening: 33 %.
Contra Brouwerij: 60 %. Met naam:
69 %; geen naam: 31 %.
J. Houwen

Studie van notaris Pierre DE MAESSCHALCK,
Prinses Stefanieplein 9 - Oostende (tel. 059/70.23.29)
Op DINSDAG 9 JUNI 1987 om 15 uur in de gebouwen van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Brugge, Kartuizerinnenstraat 4,

TOESLAG, van:
GEMEENTE OUDENBURG
Een perceel bouwgrond gelegen aan de Bredevoordestraat, gekad. 1ste
afd. sie C nr 390/G, groot 837 m2.
INGESTELD: 962.550,- F.
Alle nadere inlichtingen ter studie van de verkopende notaris

Oostl(amp heeft een ,enlg' bekenlandschap
De akteurs van de kabaretgroep ,,Van Vroeger Door Nu". V.l.n.r.
Stefaar) Van Pottelberg (aan het orgel), Paul De Greyt, Maarteen De
Plukker en Karel Puimege.

Karabel te Sinaai
Als in de beste tradities van de
Vlaamse cafe-chantants werd er door
het gezelschap ,,Van Vroeger Door
Nu" heel wat herkenbare typetjes ten
tonele gebracht. Paul De Greyt, Stefaan. Marleen en vooral Karel Puimege voerden ons mee naar de kwajongensstreken van vroeger, de ambitieuze akademie-student van nu en de
stoute dromen van de buurman die
nooit werkelijkheid werden.
Het publiek in een volle zaal ,J3e

Kroon" keek niet weinig verrast op
toen het er even op leek dat ook Nelly
Maes deel uitmaakte van de groep.
Haar tussenkomst echter beperkte
zicht tot het ophalen van een bijzondere herinnering die ze scheen te
delen met Paul...
Mare Huys, bescheiden op de achtergrond, doch niet onopgemerkt, kon
nog niet het podium zien en genoot
van het spel<takel. Bij de politieke
grapjes nam hij toch maar een slokje
meer, dat slikt makkelijker door...

4 en 5 juli te Kortrijk-Heule

Nationale vui l Juil-iierdenking
Ook dit jaar organiseert de Volksunie een Nationaal 11-julifeest en wel
op 4 en 5 juli a.s. te Kortrijk-Heule.
Gelieve dus nu reeds deze data te
noteren De samenkomst te Heule is
levens een ontmoeting met de Volksunie parlementairen.

Heule, de Volksdansgroep ,,Eglantier" en de muzikale groep ,,Cabbardouche".
Feestrede: nationaal voorzitter
Jaak Gabriels.

4 juli: Vlaams avondfeest (Org.
VUJO) met optreden van de groep
Pinel, dansgelegenheid verzorgd
door DJ. Barbecue Gelegenheidstoespraak: Bart Tommelein (nationaal
VUJO-voorzitter).

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

5 juli: ^VU-nationaal 11 julifeest
(Org. Entiteit Kortrijk i.s.m. arrondissement Kortrijk en VU-Nationaal).
Aperitiefkoncert, aan de vleugel: de
heer Schelstraete.
Reuze barbecue.
Optreden van de Muziekkapel van

Gelijktijdig

Tot deze vaststelling kwam een
groep VU-wandelaars die de oevers
van de Waardammebeek afschuimden op een zonnige lentezondag.

verhoogde en versnelde waterafvoer.
Wat stelden de VU-wandelaars vast?

De Hertsbergebeek, Waardammebeek en Rivierbeek behoren tot de
weinige beken in Vlaanderen waarvan
de loop nog volledig natuurlijk is. Ze
slingeren zich doorheen een bekoorlijk en schilderachtig landschap met
bossen, parken, lage weiden en vele
bomenrijen.

Volgens de groep is het duidelijk:
de Waardammebeek In zijn natuurlijke vorm is wel degelijk in staat het
overtollige water af te voeren. Maar...
het IS werkelijk een noodzaak dat ze
onderhouden wordt. Zodoende zal de
afvoerkapaciteit ruim voldoen zijn.
Omgewaaide bomen, afgeknakte takken en ophopingen van grassen belemmeren nu op vele plaatsen de
vlotte loop van het water.

Na protestakties in de jaren '80
werd voorlopig afgezien van de dreigende kanalisering.
Momenteel is er een aanbesteding
klaar voor de Hertsbergebeek. Het
betreft het plaatsen van betonnen
kruisgaten en losse stenen op de
bodem. Dit alles met één doel: een

„Vlaamse
Vrouwen" te
Gistel
Onlangs werd te Gistel overgegaan
tot de stichting van de vereniging van
,,Vlaamse Vrouwen".
Als eerste aktiviteit wordt een bakavond aangekondigd op woensdag 10
juni eerstkomende om 19u.30 stipt in
de benedenzaal van café Uylenspiegel. Stationsstraat 85 te Gistel
Op het programma staan Parijse
wafelen, Normandisch gebak, fruittaart en frangipane.
Tijdens de demonstratie worden
door de firma Pieterland uit Ternat
gratis recepten uitgedeeld Ook de
toegang is gratis en iedereen is van
harte welkom, doch om praktische
redenen vraagt het bestuur vooral te
willen inschrijven — en dit voor 8 juni
— bij Agnes Decleir, De Donckerstraat 9, Gistel, tel. 27 96.58, alsook
bij Leen Depestele, Westbilklaan 4 te
Gistel, tel. 27.78.70 en Lut Van Craeynest, Haverstraat 9 te Snaaskerke, tel
27 61.60.

Onderhouden. Wel!

Tevens zijn, wat de nu nog geplande werken ook mogen zijn, overbodige uitgaven. Het belang van de gemeenschap ligt hier in het behoud van
de waarde van onze landschappen.
Wanneer we de biologische kwaliteit van deze waterlopen bekijken stellen we vast dat ze zeer zwaar verontreinigd zijn. Nogal logisch als je ziet
dat wekelijks varkensmest in de Rivierbeek wordt geloosd. Wanneer

WEST-VL.
MEI
JUNI
9 MIDDELKERKE: Speciale politieke raad om 20u. in het,,Vlaams Huis"
(De Pangel). Org. arr. OVD.
20 ASSEBROEK: 3de Assebroekse
Tref-fuif in ,,De Wandelweg", Weidestraat 313. Vanaf 20u.30. Inkom 80 fr.
vvk, 100 fr. de avond zelf. Opbrengst
ten goede aan „'t Laar" en „Trefcentrum voor mensen met vragen".
28 ALVERINGEM: Volkeren uit
Noord & Zuid bijeen te Alveringem.
Dag van de IJzerbedevaart' 14 uur.
m.m.v. EVA.
28 BRUGGE: Samen met de bus
naar Diksmuide. 180 fr. p.p. Vertrek
om 8U.45 Astridpark-Brugge. Inschr.
bij mevr. A. Heus, Oude Zak 13,
Brugge (33.87.15).

gaat de gemeentelijke overheid ipv
propagandistische filmpjes te draaien
in het milieujaar eens daadwerkelijk
de schuldigen aan deze vervuiling
vervolgen?
P. De Groote
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„'t Is zondejammer..."
De Moeren. — De wind raast over de laaggelegen
vlakke Westhoek, onder een zware zwartgrijze lucht.
,,Het kan hier zó hard waaien dat je amper rechtop
kunt blijven. Ooit werd er zelfs een boer gedood door
een schuurdeur die plots onhoudbaar dichtsloeg."
We staan op de grensweg tussen het oude duinengebied Cabourg van Adinkerke en De Moeren, die
lager dan de zeespiegel liggen. Als de nv Florizoone
mag doorzetten, komt hier straks een immens zandwinningsgebied.
p hun auto's hangt de klever ,,Geef de Westhoek
een kans". Bert Hendryckx (°1917) is schepen in De
Panne,
Urbain
Bruynoghe
(°1922) is gemeenteraadslid in
Veurne en dijkgraaf van De Moeren en Carol Vandoorne (°1934)
is eveneens gemeenteraadslid in
de Boetes toef-stad.
Ze spreken rechtuit-rechtaan,
'n beetje vierkantje, goudeerlijk.
Hun stem klinkt verbitterd wanneer ze over het verdriet van hun
streek praten, 'n Beetje moegestreden? En toch bereid om
door te gaan.

O

Waterbeheersing
WIJ: Net zoals U vernamen
wij via de media dat de voorzitter van de Vlaamse regering,
Gaston Geens, nu toch een uitbatingsvergunning zou verleend hebben aan de nv Florizoone uit Nieuwpoort om met
de zandwinning te starten in
Adinkerke.
Waarom gebeurt dit en wat
zullen de gevolgen daarvan
zijn?
B. Hendryckx: ,,Die zandwinning IS in het gewestplan verschenen op een manier waarvan niemand eigenlijk precies
weet hoe dit gebeurd is. In de
oorspronkelijke
gewestplannen
stond dit alleszins niet, maar bij
de vastlegging van de definitieve
gewestplannen was dit wel het
geval...
Het motief voor die zandwinning IS louter ekonomisch: goedkoop zand voor de aanleg van
de autosnelweg Veurne-Calais.
Zand is pas goedkoop wanneer je
het niet ver moet vervoeren.
De gevolgen zijn vooreerst op
het waterhuishoudkundige vlak
te situeren, met name de waterbeheersing. De vrees is groot dat
deze zware ingreep nefaste gevolgen zal hebben m.b.t. de verzilting van het grondwater."
U. Bruynoghe: ,,Dit stuk van
de Westhoek wordt door een ingenieus systeem inzake waterbeheersing in stand gehouden. Het
lijdt geen twijfel dat het graven
van diepe putten zal resulteren in
een verzilting van het grondwater.
U moet weten dat het hier wat
dat betreft een zeer gevoelig gebied is. Toen wij ooit zelf op de
rand van De l\Aoeren aan het boren gingen, kwamen wij meteen
in het zeer zoute water terecht.
Echte pekel. En dit zowel op vijftien meter als op vijf meter diep.
Dit betekent dat wij in De fi/loeren
heel nauwkeurig de waterstand
moeten bewaren. Wijzelf trekken
hooguit water tot 75 cm onder
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nul. Dat is het absolute maksimum. Zoniet komt het zoute water naar boven.
Dat is biezonder nadelig voor
de landbouw. Ivlaar ook voor het
drinkwater. Er zijn nu reeds twee
punten op de rand van De floeren voor de aanleg van het
Veurnse industriegebied. Deze
werken moesten stilgelegd worden na protest van de interkommunale waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht. Omdat
de waterwinning in het oude duinengebied Cabourg werd verstoord."

nen, vermits gemeenschapsminister Pede gezegd heeft dat gewestplannen kunnen herzien
worden; denken we maar aan de
diskussies over de Groene Gordel rond Brussel. Als dat echter
niet gebeurt, dan staan wij voor
een muur en is de zaak verloren. "

Huizen scheuren
WIJ: Hoe reageert de plaatselijke bevolking op deze aangekondigde zandwinning?
B. Hendryckx: ,,De overgrote
meerderheid, zeg maar 99%, is
ertegen gekant."
U. Bruynoghe: „Zeker de
mensen die in de huizen vlakbij
de geplande zandwinning wonen. Zij zijn erg bevreesd. De
goede en korrekte inrichting van
zandwinningsput kost heel veel
geld, en dit zal bijgevolg niet gebeuren. Zelfs als dit in de toe-

bing heeft gezorgd? Ik vrees dus
dat de dichtbij staande huizen
zullen scheuren en barsten."
B. Hendryckx: „Deingenieurs
van het l^ijn wezen hebben terzake een gunstig advies uitgebracht, maar dit staat lijnrecht tegen de adviezen van sommige
professoren.
En uit de ervaring leert men dat
het procederen omwille van opgelopen schade tegen zo'n firma
een straatje zonder einde is. Er
zijn soortgelijke gevallen gekend,
waarbij dan als argument ingeroepen werd dat de betrokken
huizen „niet voldoende gefundeerd" waren."

Raad van State?
WIJ: Welke mogelijkheden
van verweer bestaan er nog?
U. Bruynoghe: ,,lk moet daarover nog een jurist raadplegen,
maar ik meen dat het gemeente-

B. Hendryckx: ,,Indien deze
zandwinning inderdaad een feit
wordt, zal daar een enorme waterplas ontstaan die ook rekreatief weinig of mets te betekenen
zal hebben."

Maanlandschap
WIJ: U betreurt deze beslissing hartsgrondig?
C. Vandoorne: „ 't Is zondejammer, echt waar... We zitten hier
immers met twee heel biezondere landschappen.
Enerzijds De Moeren, die een
verrukkelijk landbouw- en natuurgebied zijn met een eeuwenoude
geschiedenis. De drooglegging
ervan in de 17de eeuw is een
enorm proces geweest. Nu is dit
goede landbouwgrond, dat evenwel nog steeds en blijvend een
speciale zorg vereist. l\/len moet
voortdurend dat waterpeil in de
gaten houden, om het zilte water te verdringen. Dat het uniek
is wordt bewezen door de vele
schitterende beschouwingen daarover van dichters en schrijvers:
het wijdse, de smalle kronkelende straatjes, het groen, de
vogels...
Anderzijds is er dat oude duinenlandschap van Cabourg dat
onmiddellijk grenst aan De floeren.
Wanneer men nu tussen deze
beide landschappen een maanlandschap van putten zal maken,
dan betekent dit een zo onherroepelijke en desastreuze verstoring, dat ik er geen woorden voor
vind."
WIJ: Hoe is het te verklaren
dat die zandwinning er nu toch
komt, ondanks het protest van
het gemeentebestuur van De
Panne en de provinciale
overheid?
B. Hendryckx: ,,Er moet een
verschrikkelijk steri<e lobby achter zitten. Wij proberen daartegen
op te boksen, maar ik vrees dat
het niet meer zal baten. Alhoewel
het toch moet mogelijk zijn dat
nefaste gewestplan opnieuw te
wijzigen?! Dat moet toch kun-

bating. Ook zullen wij ons verzetten tegen de al te langdurige termijn waarbinnen de werken moeten beëindigd worden.
Ik vrees evenwel dat we daarvoor niet de massa op straat krijgen. Zelfs indien dit het geval zou
zijn, dan zullen ze toch hun gedacht doordrukken."
U. Bruynoghe: ,,Wie kunnen
we daarvoor op straat krijgen?
Een deel van de bewoners van de
bedreigde huizen en een tiental
boeren uit De Moeren."

Zandbaronnen
WIJ: Maar wie heeft dan, behalve de firma zelf, wél voordeel bij deze ingrijpende
werken?
B. Hendryckx: „De staat, hé!
Die zal het nodige zand op de
goedkoopste manier geleverd
krijgen voor de aanleg van de autosnelweg. Er bestaan nog wel
andere plaatsen in Vlaanderen
waar men evengoed zand kan
winnen en waar de schade niet
zo groot zou zijn, maar dit zou
duurder uitkomen, gezien de
transportkosten.
Het merkwaardige is ook dat
de
CVP-gemeenteraadsleden
zich eveneens verzetten tegen de
geplande zandwinning, maar
blijkbaar niet over voldoende invloed beschikken om hun standpunt hard te maken bij hun
partijgenoten-ministers..."
WIJ: Het lijkt er op dat men er
stilaan maar zeker in slaagt de
Westhoek te vernielen?
C. Vandoorne: „Over de
noodzaak van de autostrade kan
gepraat worden, in het kader van
de ,,ontsluiting van de Westhoek". Maar als deze er komt
moet er minstens over gewaakt
worden dat de ingreep op de
minst pijnlijke manier voor de omgeving gebeurt?!"
B. Hendryckx: ,,lk verklaar dit
vooral door de ongebreidelde
macht van de technokratie. Men
geeft vrij spel aan de technokraten. Plus de macht van de lobby
der zandbaronnen, die toegang
krijgen langst de hoogste achterpoortjes..."

Carol Vandoorne, Urbain Bruynoghe en Bert Hendryckx: „Alvast uit
waterhuishoudkundig oogpunt, is de geplande zandwinnig ronduit
misdadig."

gestane vergunning staat, met
name de verplichting om er een
rekreatief gebied van te maken."
B. Hendryckx: „Florizoone
krijgt vijftien jaar tijd om dit gebied aldus in te richten. Misschien is hij dan al lang dood en
wie zal het dan opvolgen ?
Bovendien zullen de omwonenden al die jaren hinder ondervinden van de werken: eindeloos
zand wegvoeren, het zand
opspuiten, de zandwolken..."
U. Bruynoghe: ,,Bovendien
weet niemand hoe de ondergrond precies is samengesteld is.
Niemand kan voorspellen wat
de gevolgen zullen zijn voor de
funderingen van de huizen in de
buurt. De te graven putten bevinden zich in de open vlakte naar
De Moeren toe. Deze putten zullen erg onderhevig zijn aan de
westenwind. Wie kan zeggen hoe
het water zal knagen aan de zandoevers van die 15 tot 18 meter
diepe putten ?
De nu reeds bestaande putten
van ooit eens 5 meter diep, zijn
nu nog amper 2,5 m. Vanwaar
komt dat zand dat voor de toeslib-

bestuur nog in beroep kan gaan
bij de Raad van State. Als dit mogelijk is en veronderstel dat daardoor de vergunning ingetrokken
wordt, dan blijft er natuurlijk het
probleem dat de nv Florizoone
planschade kan eisen. Die in de
miljoenen zal lopen.
Wat zal het gemeentebestuur
dan doen?"
WIJ: Het Veurnse OCMW
heeft ook al protest laten horen
en wat doet het Veurnse stadsbestuur? Deze laatste zou toch
kunnen inroepen dat De Moeren bedreigd worden?
C. Vandoorne: ,,lk zou daaromtrent een initiatief kunnen nemen, misschien in de vorm van
een motie. De provinciale overheid IS alvast ook tegen. En ook
Stedebouw heeft een reeks opmerkingen gemaakt."
B. Hendryckx: ,,lk hoop dat
het kan en lukt bij de Raad van
State. Zoniet rest ons slechts het
opleggen van een reeks zeer
strenge voorwaarden voor de uit-

Na een picon in het grenskafee
glij ik over vlakke wegen langs
stille beken, waaruit reigers geërgerd opwieken, naar Steenkerke
bij Veurne. Sinds ons zomers
gesprek met hem, blijven de kontakten goed. Willem Vermandere is in zijn rommelig atelier
bezig met een oude guitaarkist.
Onlangs redde en restaureerde
hij op eigen Initiatief de St.Gustaafsmolen in De Moeren.
,,Wat kan ik nog doen?",
vraagt hij troosteloos. ,,lk heb erover gezongen en word steeds
sarkastischer in mijn bindteksten.
Wat haalt het uit? Tegen de
macht van 't kapitaal sta je als individu machteloos. En zelfs betogingen met honderdduizenden
kunnen de machthebbers niet tot
andere inzichten brengen..."
Via de bijna afgewerkte autoweg stuur ik naar het binnenland.
(pvdd)
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