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Wanneer een regering naar transakties zoekt ten voordele van diegene
die weigert de wet en de jurisprudentie te eerbiedigen, hoeft men zich
niet te verbazen, wanneer de burger daaruit argumenten haalt om de wet
ook elders te ontduiken."
> j

(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard" van maandag 1 juni 1987.)

Bananenrepubliek
„Happart is geen krisis waard", deze holle deun werd in lengte
van maanden het land ingelepeld.
Wat is Happart dan wél waard? Is Happart het waard dat brandhout gemaakt wordt van de grondwet, de wet, de rechtspraak en
de rechtstaat?
De regering slaagt er wellicht in nog een week, een maand, een
paar maanden te overleven. Maar zij kan dat alleen omdat zij de
demokratie wurgt. Wat door de regering als Voerkompromis wordt
opgedist, wat geslikt wordt door de meerderheidspartijen inklusief de CVP en de PVV, is niet alleen maar een anti-Vlaamse koehandel. Het is nog veel méér: een aanfluiting van wet en wettelijkheid. De regering schendt de grondwet, de taalwet, de
rechtspraak van de Raad van State en de bevoegdheid van de provinciale macht. Martens zal niet alleen de geschiedenis ingaan
als de man die zijn eigen verleden loochende, maar tevens als de
eerste-minister die overleefde op het lijk van de demokratie.
Het doel van dat alles? Naar Martens en de regeringspartijen
ons trachten wijs te maken: het voortzetten van het herstelbeleid.
Het voortzetten van wat? We zijn midden 1987. De begrotingen
van 1986, die al lang uitgevoerd zijn, werden nog niet eens alle'maal gestemd. De begroting van 1987, het lopend jaar dat reeds
half voorbij is, teert nog altijd op het regime van voorlopige twaalfden. En wie gelooft in ernst dat de verscheurde, totaal machteloze regering Martens-VI in staat zal zijn de begroting 1988 voor
te bereiden? Het steekt reeds nu de ogen uit dat de koalitiepartners, vandaag bevreesd voor onmiddellijke verkiezingen, vanaf
morgen maar op één ding zullen bedacht zijn: het voor zichzelf
zo gunstig mogelijke breekpunt te gebruiken om de anderen een
hak te zetten.
Het moge de bekrompen ijdelheid strelen van Wilfried Martens,
de grote arrangeur, dat deze vrees voor de kiezer gekoppeld aan
zijn eigen minachting voor wet en rechtspraak, hem lang genoeg
laten leven om straks op de Top van Venetië nog eens te paraderen naast de groten van de wereld.
Wat de jongste dagen in dit Koninkrijk gebeurde, zou zelfs de
machthebbers van een Centraal-Amerikaanse bananenrepubliek
nog doen blozen. Op verzoek van Wilfried Martens heeft de minister van Binnenlandse Zaken dagenlang rondgelopen met in
zijn boekentas het ontbindingsbesluit voor de Kamers. Dit ultieme
chantagemiddel zou, indien de regeringskrisis uitgebroken ware,
het volgend parlement opnieuw beroofd hebben van grondwetgevende bevoegdheid.
De minister van Binnenlandse Zaken loopt in de Wetstraat rond
met in zijn broekzak het Koninklijk Besluit over de zogenaamde
uitkleding van Happart. Hij durft en kan het niet bovenhalen, omdat het volkomen ongrondwettelijk is. Nochtans hebben de eersteminister en de minister van Binnenlandse Zaken de koning tot
over zijn oren gekompromitteerd, door hem dit onwettelijk stuk
voor te leggen en te laten tekenen.
Het „uitkledings"-kompromis zelve, het ontnemen aan Happart
van enkele bevoegdheden terwijl hem zowel het gros van de macht
als de sjerp en de wedde van burgemeester gelaten worden, is gewoonweg illegaal en zet artikel 3-bis van de Grondwet op de helling. Voor de taken die Happart verder ongehinderd mag uitoefenen, geldt de taalwet niet meer. Wanneer CVP-fraktievoorzitter
Vandenbrande beweert dat het Voerkompromis geen enkele verworvenheid op de helling zet, dan liegt hij. Ofwel liegt hij zichzelf voor.
De waarheid is, dat Wilfried Martens niet alleen de grondwet,
de wet en de rechtspraak aan mootjes hakt. De waarheid is tevens, dat hij de Belgische klok 25 jaar terug zet. De waarheid is
dat hij de taalgrensafbakening, de dingen waarvoor hij begin der
zestiger jaren door Brussel marsjeerde, volkomen uitholt en op
losse schroeven zet.
Toppunt van weerzinwekkend cinisme: met het voorwendsel van
het herstelbeleid worden in feite de vrees en de onzekerheid van
de gewone burger uitgebuit, zijn bekommerheid om werk en welzijn. Terwijl iedere dag dat deze machteloze regering verder leeft
en vegeteert en usurpeert, een dag minder is voor een opener en
veiliger Vlaamse toekomst.
tvo

VU-fraktJe dient Grondwetsverklaring in

CVP schaakmat
gestemd. De CVP gaf evenwel toe

,,Twee dagen lang had ik, op vraag van de eerste
aan het veto van de PSC. Maar
sindsdien zweren alle CVP-ers dat
minister, het besluit tot ontbinding van de wetgevende
straks niet meer het geval mag
vergaderingen in mijn tas", verklaarde minister vandit
en zal zijn. De uitspraak van Mibinnenlandse zaken Michel in een vraaggesprek met
chel bewijst nochtans dat dit louter praatjes zijn, aangezien Mar,,La Libre Belgique".
OSEPH MICHEL, die enkele
maanden geleden deze ministerpost van zijn gevallen
streek- en partijgenoot Nothomb
overnam, antwoordde dit op een
vraag over de ernst van de jongste
Voerkrisis. Het was inderdaad menens en de dreiging van vervroegde verkiezingen hing permanent in de lucht.

J

Michel loog niet, vermits nu ook
andere eksellenties toegeven dat
de vrees voor een stembusslag
eind juni een belangrijke rol
gespeeld heeft bij de totstandkoming van het voorlopig definitief
„kompromis op het kompromis".
twee overwegingen zouden terzake doorslaggevend zijn geweest.
Ten eerste zou, uit angstvallig
stil gehouden opiniepeilingen, blijken dat vooral Ije CVP aardige
klappen te verwachten heeft indien er nu verkiezingen komen.
Voorts was er het welgekomen
toeval dat België nog enkele we-

ken voorzitter mag spelen van de
EG-ministerraad. Het was trouwens vanuit die tijdelijke funktie
dat Wilfried Martens bij de president van het machtigste land ter
wereld op visite mocht.
De uitspraak van Joseph Michel
is erg betekenisvol, omdat zij op
ontnuchterende wijze aantoont dat
Martens helemaal niet de intentie,
laat staan de overtuiging, heeft de
onafgewerkte staatshervorming
door te zetten. Om dit mogelijk te
maken is het immers onontbeerlijk
dat het volgende Parlement de
grondwet zou kunnen wijzigen en
dit kan pas wanneer het nu zetelende Parlement een zg. Verklaring tot Herziening van de Grondwet goedkeurt net vöèr het ontbonden wordt.
Dezelfde onmogelijkheid heeft
zich trouwens voorgedaan in '85.
Toen besloten werd vervroegde
verkiezingen uit te schrijven, drongen bijna alle partijen erop aan dat
er nog zo'n Verklaring zou worden

tens bij gebrek aan een Voerakkoord onmiddellijk het Parlement zou ontbonden hebben, zónder Verklaring.
Om te vermijden dat men na
een te verwachten regeringsval en
verkiezingen in het najaar zou
kunnen schermen met de bewering dat er geen voorstel tot Verklaring voorhanden was, heeft de
VU-Kamerfraktie vorige week zo'n
initiatief genomen. De CVP staat
hierdoor schaakmat.
(pvdd)

Niks
Het iijkt er inderdaad
op dat wij in een land VVO*
nen waar de direkteurgeneraal van de doeme
niks weet.
Lees ons wapenkommissie-verslag op t>lz. 7.

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

GENT-EEKLO-GENT
Nu al drie jaar lang denderen
ganse dagen lege tremen over het
trajekt Gent-Eeklo-Gent ledere uur
twee Alleen 's morgens en 's avonds
zijn ze gedeeltelijk gevuld, enkel op
de piekuren Ganse dagen kun je er
zo door heen kijken, enkel gehinderd
door lege rugleuningen Waar is dèt
goed voor' En zeggen dat de NMBS
miljarden verliesmaakt
Dat nutteloze snertlawaai kunnen
we best missen, tenzij die tremen terug stoppen in Evergem (waar zonder
station een opstapje kan gemaakt
worden — de trap is er al), m Sleidinge en m Waarschoot, waar de stations nog overeind staan Van wanbeheer gesproken i
Ik schreef dit reeds eeKJer m ,,Het
Laatste Nieuws" omdat het de krant
IS van De Croo Allemaal boter aan de
galg Een tegenreaktie is er verschenen, en dan nog van iemand uit
Wetteren i
Ik heb een idee indien we nu eens
met z'n allen die Evergemse trap en
de stations van Sleidmge en Waarschoot m 't blauw zouden verven,
zouden die tremen dan met vanzelf
stoppen '
Willy Meerpoel, Evergem

VAN SEVEREN
Het heeft me sterk verbaasd in WIJ
van 14 mei II te moeten lezen hoe de
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herdenking van de moord op Joris
Van Severen wordt omschapen m
een bedevaart Was Van Severen
naast zijn vooruitstrevende aktiviteiten, binnen het Vlaams-Nationalisme
dan zo'n heilig prentje'
Sommige
Vlaams-Nationalisten
zijn blijkbaar vergeten dat Van Severen met zijn Verdmaso met altijd op
dezelfde golflengte zal van de zo sociaal en kultureel
waardevolle
Vlaamse Beweging
Men zou beter iets meer gaan publiceren over het wel en wee van August Borms, Flor Grammens, Dokter
Elias Hendrik Borgignon
enzomeer Archiefdokumenten dan maar
induiken I
L.A., Dilbeek

COMME C'EST MIGNON!
Met verstomming, verbazing en
met heel veel ergernis en ontzetting
heb Ik zaterdag 23 mei 11 het schoolfeest van de lagere afdeling van het
Mater-Deilyceum te Smt-PietersWoluwe bijgewoond
Het feest was uitermate vezorgd
Wat mij dan zo groen deed worden
van ergernis''
De voertaal van zo'n 70 % van de
aanwezige ouders en toeschouwers
was het Frans
Uitroepen als
,Comme c'est mignon" en ,,regard,
c'est Virgmie" waren met uit de lucht
Achteraf, bij enkele gesprekken
met leerkrachten, oud-leerlingen,
oud-leden en ouderkomitee Vlaamse
ouders, werd mij duidelijk gemaakt
dat er in sommige klassen (de laagste
klassen) maar 15 % volledig (waar
beide ouders nederlandstalig zijn)
Vlaamse kinderen zitten
Mijn ontzetting heeft te maken met
het feit wat wij 14 jaren deze school
bezocht hebben (1964-1977) en dat
WIJ gedurende al deze jaren voor
onze rechten hebbpn gevochten en
die ook voetje voor voetje verkregen
hebben
Als 12-jarigen hebben wij met enkele leerlingen het Nederlands in de
gebeden vóór de maaltijden ingevoerd Hoeveel uitgerukte haren en
blauwe plekken wij op de gezamelijke
(Walen en Vlamingen) speelplaats
geinkasseerd hebben waren met te
tellen I
En nu, nu men alles heeft aparte
gebouwen, refter, turnzaal, labo's en
speelplaatsemn (dit alles mee betaald door onze ouders en onze
Vlaamse gemeenschap), nu zijn deze
lokalen weer voor franstaligen i
U moet ook nog weten dat de
franstalige afdeling juist naast de nederlandstalige gelegen is
Krijgen wij dan nooit een eigen nederlandstalig onderwijs wan ik ben
zeker dat de mannelijke tegenhanger
(Sint-Jozefkollege) en nog vele
Vlaamse scholen m Brussel met dit
reuzegroot probleem kampen
Annemie Rastelli, Tervuren

SCHAPEN
De groep ,,Tijl Uilenspiegel" wil op
een ludieke manier ageren tegen de
jongste regeringsvoorstellen inzake

het dossier Happart Onder het motto
Veel gescheer weinig wol' zal
vooral de CVP aangepakt worden
Op Pinksterdag wil Uilenspiegel
een symbolische kaarskensprocessie
houden naar de woningen van CVPeerste minister Martens m Gent en
van CVP-voorzitter Frank Swaelen m
Hove bij Antwerpen, dit om de
geesten van deze twee CVP-politici te
verlichten
Een aantal,.typische" geschenken
zullen hierbij overhandigd worden Iedereen moet een kaars meenemen
en elkeen is trouwens vrij om enkele
rake slogans te ontwerpen
Afspraak om 12u aan het SintPietersstation inGentenom 14u aan
de hoofdkerk m het centrum van
Hove
De aktiegroep is inmiddels nog op
zoek naar een aantal schapen Wie
kan er voor zorgen '
Aktie voeren kost geld Daarom
doet ,,Tijl Uilenspiegel" een beroep
op milde schenkers om hun bijdrage
te storten op KB 408-2059361-19 van
Tijl Uilenspiegel te 2550 Kontich
Wie meer inlichtingen wil kan terecht bij Erwin Brentjens, Edegemse
Steenweg 2 bus 5 te 2550 Kontich tel
03/457 72 40
E. Brentjens

NIET NATIONALISTISCH
Met verbazing lazen wij dat u in
WIJ van 21 mei 11 de Fianna Fail uit
Ierland een nationalistische partij
noemt
De Fianna Fail laat de leren in het
bezette Noorden m de steek Zij doet
veel te weinig om de Ierse taal te
handhaven en te promoveren Met
haar tolerante houding tegenover het
Engels ekonomisch imperialisme m
Ierland en haar ultramontaanse visies
op ethische aangelegenheden (zoals
bijvoorbeeld het blijven wettelijk verbieden van alle voorbehoedsmiddelen zonder doktersvoorschrift) streeft
ZIJ zeker niet naar het welzijn en de
sociale vooruitgang van het Ierse
volk
In het Europees parlement verkiest
ZIJ de kristen-demokratische fraktie
boven de nationalistische Alliantie
De Fianna Fall verdient het met een
nationalistische partij genoemd te
worden
De enige nationalistische partij m
Ierland is de Provisional Sinn Féin
Johan Bosmans, Melle
Namens het Vlaams lerlandkomitee

THUISZORG

Wellicht had hier een dankwoordje
aan, en een kleine verwijzing naar de
VVZ en de heer Wilfried Leemans, de
VU als onafhankelijke partij met haar
,eigen politiek voorsteh" met in het
gedrang gebracht
Mochten daarenboven m de toekomst, de 65 % VU-leden, die nog lid
zijn van de CM, de socialistische of liberale mutualiteit, lid worden van een
VVZ-ziekenfonds, zou de VU, als onafhankelijke partij, nog heel wat meer
kunnen opsteken van de parate dossierkennis van een organisatie als de
VVZ
F Devos, voorzitter VVZ

D 19j schrijnwerker zoekt m het
Brusselse of Halle-Vilvoorde een betrekking in zijn vak na als handlanger
te hebben gewerkt
n 21 j ongehuwd meisje met getuigschrift gezins- en nijverheidstechnieken, zoekt een deeltijdse betrekking
met handenarbeid in het Brussels of
op de as Brussel-Ninove
G 22j tweetalige ongehuwde bediende m het bezit van rijbewijs B, met
reeds een paar jaar ervaring, zoekt
een nieuwe betrekking m het Brusselse of Halle-Vilvoorde Voor ml zich
wenden tot senatoT-bürgemeester dr
J Valkeniers, tel 02/569 16 04

ZOéK€K}€

22-jange jongeman diploma A4voeding zoekt betrekking als hulpkok
of andere hulp in restaurant Ervaring
als gargon m zaak van ouders Is
stempelgerechtigd

L LIC kunstgeschiedenis (vr) 30
jaar met erg brede kennis (theoretisch en praktisch bezocht alle belangrijke monumenten en musea van
het land), met jarenlange ervaring als
gids m vele musea en als lerares, met
kennis Duits, Engels, Frans, zoekt
passenfJe betrekking (ook deeltijds) in
het Brusselse
Kontakt via Albrecht de Schryver
Nmoofsesteenweg 515 te 1711 Itterbeek, tel 02/569 34 58

Q Jonge bediende, uitkeringsgerechtigd, zoekt werk Inl Vic Anciaux, tel
269 54 55
^ Samen met mijn vrouw en zoon
hebben we de eerste en tweede amnestiepelgnmstocht naar Rome meegemaakt Wie kan mij artikels of pamfletten over amnestie bezorgen' Fotocopies hierover zijn ook welkom
Sturen naar Jaak Verhemeldonck,
Kruisstraat 5, 3930 Zelem-Halen

U, als

Vlaming
sluit aan bij het V.V.Z.-Zielcenfonds van uw streel(!
Vlaamse Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z.

PROVINCIE ANTWERPEN
1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplein 1, 2800 MECHELEN,
tel 015/20 36 40
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, lUrnhoutsebaan 15, 2400 MOL,
tel 014/31 27 16
3. V.Z. VLAMAT, Amerikalei 137, 2000 ANTWERPEN, tel 03/237 77 78

PROVINCIE BRABANT
4. V.Z. EEN, Schapenberg 2, 1900 OVERUSE, tel 02/687 95 42
5. V.Z. BRABANT, Groenmgenveld 15, 1684 GOOIK, tel 02/532 03 29
6. V.Z. BRABANTIA, Nmoofsesteenweg 288, 1080 BRUSSEL,
tel 02/523 87 77
7. V.Z. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 TIENEN, tel 016/81 34 35
8. V.Z. LEDA, Markt 15, 1«80 LENNIK, tel 02/532 01 72
9. V.Z. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41 c, 1760 ROOSDAAL,
tel 054/33 45 81

PROVINCIE LIMBURG
10. V.Z. LIMBURG, Centrumlaan 11/6, 3600 GENK, tel 011/35 67 53

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
11. V.Z. FLANDRIA, Holstraat 21, 9000 GENT, tel 091/23 52 27
12. V.Z. FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40, 9220 MERELBE
KE, tel 091/30 79 09
13. V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40, 9900 EEKLO,
tel 091/77 23 51
14. V.Z. PRIESTER DAENS, Stationsplein 12, 9300 AALST,
tel 053/78 52 75
15. V.Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16, 9140 ZELE,
tel 052/44 83 03
16. V.Z. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 16, 9660 BRAKEL,
tel 055/42 5188
17. V.Z. WAASLAND, Oude Zandstraat 14, 2750 BEVEREN,
tel 03/775 66 66

PROVINCIE WESTVLAANDEREN
18. V.Z. BRUGSE VRIJE, Katelijnestraat 115, 8000 BRUGGE,
tel 050/33 22 24
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Graaf Gwijde van Namenstraat
7, 8500 KORTRIJK, tel 056/22 56 98
20. V.Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Sint Michielsjtr 23, 8800
ROESELARE, tel 051/20 83 45

In ,,WIJ"-van donderdag 28 mei
1987 las ik onder de titel ,,Thuiszorg
KONSEKWENTE VLAMINGEN SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN
gezond houden" dat de VU een eigen voorstel van dekreet terzake V.V.Z. ZIEKENFONDS ^^
:
_ L.^
neerlegde
VVZ-DoelstelIingen:
Als voorzitter van de VVZ herken ik
m het artikel volledig het standpunt * Uitbouw v a n een V l a a m s , niet parti) politiek g e b o n d e n ziekenfondswezen
van de Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen Dat dit VVZ-standpunt zelfs * V l a a m s e a u t o n o m i e in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg
woordelijk overgenomen werd door
de VU verwondert mij niet vermits, op * M e d e w e r k i n g a a n de uitbouw v a n e e n V l a a m s sociaal front
aanwijzing van de VVZ, beroep werd
gedaan op onze deskundige de heer VVZ-Sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7 - 8500 KORTRIJK
Tel (056)22 56 98
Wilfned Leemans

M^
Coveliers
boos

BRTobjektiviteit
Het is een oud zeer: de objektiviteitsmaatstaaf bij tv-uitzendingen als „Konfrontatie". Zondag jl.
bijvoorbeeld vond een debat
plaats over het Voerens onheilsakkoord met als deelnemers de
CVP'er Suykerbuyk en de SP'er
Galle.
Dit werd door fraktievoorzitter
Coveliers niet genomen. Boos
schreef hij een brief aan de administrateur-generaal van de BRT,
met het verzoek journalist E. Van
den Bergh te schorsen. Amper
twee maanden geleden had het
kamerlid een gelijkaardig protest
laten horen naar aanleiding van
een konfrontatie over het probleem van de politieke vluchtelingen. „Toen heette het dat de VU,
ondanks een eigen standpunt,
toch met de regeringspartijen had
meegestemd en dus niets nieuws
in het debat had in te brengen."
De Raad van Bestuur van de BRT
deelde deze mening echter niet
en oordeelde dat de VU ten onrechte was geweerd.
,,Nu evenwel werd de VU geweerd in een debat over Voeren,
en als er één partij is die het hier
zeker niet eens is met de regering, Is het toch wel de VU."
Aldus Coveliers, die de handelswijze van de betrokken journalist
een manifeste inbreuk noemde
op de objektiviteit.

Wet is theorie
In een gesprek met ,,La Libre
Belgique" en voor de kamera's
van RTL en RTBF bevestigde minister Michel van Binnenlandse
Zaken wat alle weldenkende Vlamingen reeds lang doorhadden.
Maar blijkbaar horen CVP en PVV
daar niet bij...
Voor Michel is het zonder meer
duidelijk dat Happart eerste schepen en waarnemend burgemeester blijft. De enkele bevoegdheden die hij moet afstaan zijn misschien wel spektakuiair, maar

geenszins essentieel. Feit is, aldus nog de minister, dat voor
meer dan de helft wordt teruggekomen op het arrest van de Raad
van State. Cynischer kon zijn eksellentie de Vlamingen niet wandelen sturen.
Toppunt bij dit alles is, dat een
minister ongestraft mag beweren
dat wet en rechtspraak slechts
theorie zijn. Lijken deze ontoepasbaar, dan dient een kompromis gezocht. Of hoe men 's lands
instelling ondergraaft.

Cynische
Michel

Tegen
Het is inderdaad al een hele tijd
geleden dat alle Vlaamse strijden kultuurverenigingen zo eensgezind en krachtdadig een kommunautair ,,akkoord" de grond
inboorden. Dit lot ondergaat nu
het bij nacht en ontij bereikte
„kompromis op het kompromis"
over Voeren.
Wij ontvingen tientallen moties,
standpunten en kommuniqués.
De door deze niet-partijpolitieke
organisaties gebruikte woordkeuze laat weinig twijfel bestaan: vernederend, schandalig, onaanvaardbaar, geklungel, kaakslag,
diktatoriaal, onbespreekbaar, verwerpelijk, ...
De Vlaamse oppositie-partyen
(met op kop de Volksunie) hebben
al evenmin een goed woord over
voor deze zoveelste Belgische
koehandel. Het verzet blijft echter
niet daartoe beperkt. Ook de

X||JEM24GEN
AAN...
Voorzitter Jaak Gabriels
• Maandag hebt U zich op de
VU-studiedag over „Vlaanderen In Europa" geërgerd over
het passief toelcijlcen van de
Belgische regering inzalte internationale ontwikltelingen.
,,Inderdaad, er zijn de jongste
tijd op internationaal vlak zeer
belangrijke dingen aan het gebeuren, en wanneer we de algemene trend in pers en politieke
media aanvoelen, dan is het net
of we hebben hier in ons land
weinig anders te doen dan aandachtig toehoren wat over ons
hoofd heen beslist wordt.
Dat de bevolking niet zomaar
klakkeloos aanvaardt dat het vredes- en veiligheidsbeleid in Europa gevoerd wordt door de twee
grootmachten wordt aangetoond
door de ongerustheid die massaal
haar uiting vond in de vredesbetogingen in alle Europese landen.
De aangehaakie mogelijkheid
van een beperkte kernoorlog in
Europa beangstigt de bevolking
die totnogtoe de verzekering had
gekregen, dat het nukleaire evenwicht een gewapend konflikt vrijwel uitsloot."
• België fungeert nochtans tijdelijlc ais voorzitter van de EG...
„Precies op 'n ogenblik dat België het voorzitterschap van de EG
waarneemt en er de signifikante
signalen van de grootmogendheden komen zou men van de regering van een klein land, dat zijn

mond vol heeft over vrede en
veiligheid, toch een positievere
en meer aktieve rol mogen verwachten?!
Dat dit niet gebeurt, illustreert
mede het gebrek aan Europese
politieke samenwerking en enig
optimisme voor de toekomst is
spijtig genoeg niet verantwoord.
Wordt het niet hoogtijd dat wij,
zelfs al zijn we een klein land, bij
het spijtig gebrek aan enige Europese besluitvorming, zélf stappen
gaan ondernemen ? Of moet de
Minister van Buitenlandse van
een kleinere staat de rol van slippendragen blijven spelen? Niet
alleen het Belgisch, maar allicht
meer nog het Beneluxkader laten
ons toe belangrijke bilaterale betrekkingen aan te knopen met
Oost-Europese landen."

dustrie een ekonomische noodzaak zou zijn is eveneens een
onterechte bewering: de ekonomische grootmacht Japan bewijst
dat het zonder wapenindustrie
ook welvarend kan zijn."

• Ontwapening hangt nauw
samen met ontwiidceiing?

„De huidige Vlaamse regering
doet echt niets meer om Vlaanderen internationaal (h)erkenbaar te
maken. Nu merken we dat het
integendeel Wallonië is dat sa-menwerkingsakkoorden op technologisch vlak gaat afsluiten met
andere regio's, dat Wallonië een
zeer aktieve rol speelt in de Europese raad der regio's, een raad
waarin de meeste Europese regionale regeringen vertegenwoordigd zijn. en die de officiële gesprekspartner aan het worden is
voor de Europese Gemeenschap.

„Ontwapening is de evidentie
zelf: wie beweert dat meer bewapening meer vrede brengt, begaat een morele obsceniteit. Niet
alleen hier, ook elders ter wereld
en niet het minst in de derde
wereld is bewapening oorzaak
van armoede en volkerenmoord.
In dat licht zijn de aanklachten
van onze parlementsleden tegen
de wapenleveringen in het Midden Oosten en elders terecht. De
wapenindustrie is een reëel gevaar, precies omdat die moet leven van konflikten. Dat deze in-

""NIEUMS
wordt. En in het Konfrontatie-debat liet CVP-kamerlld Suykerbuyk ook al verstaan dat hij lang
niet laaiend entoesiast is.
Onze vraag (én vrees) is of dit
toenemend en voorlopig louter
verbaal protest ook echt zal volstaan om de Vlaamse (sic) regeringspartijen te weerhouden hun
akkoord te betuigen met deze
slechte en domme regeling. En of
die laatste Vlaamsgezinde CVPers daden zullen voegen bij hun
stoere woorden.

VU-kamerlid Nelly Maes herinnerde Coens aan deze belofte en
vroeg zich af waarom het betrokken koninklijk besluit — dat nota
bene van zeer groot belang is

Vrijsteiiingen

voor studenten en hoogleraren —
nog steeds niet werd uitgevaardigd. Als enig resultaat werd een
werkgroep opgericht, bestaande
uit vertegenwoordigers van de
beide kabinetten, de bevoegde
administratie en de sekretarissen
van de vaste raden. „Deze manier van handelen wekt bij de
studenten en de direkties van de
hogescholen de indruk dat een
oplossing op de lange baan wordt
geschoven", stelde Nelly Maes.

Ter gelegenheid van de installatie van de Hoge Raad voor het
Kunstondenvijs op 29 januari
1986 verklaarde minister Coens
dat alle studenten aan de universiteiten en daarbuiten zullen kunIn pure Greenpeace-stijl — met kleine bootjes, luchtkan^nen, luide nen worden vrijgesteld van een
sirenes en de megafoon in de aanslag — slaagde de Kruibeekse VU- vak waarin ze reeds zijn geslaagd
burgemeester Antoine Denert erin de ,,milieu-boot" van gemeen- of dubbelden, dan wel naar het
schapsminister Lenssens dinsdag tot een onvoorziene halte te dwin- volgend jaar overstappen. Deze
gen. Denert maakte op die manier duidelijk wat hij zo van het water- stellingname werd door de minis(wan)beleid dacht en illustreerde aan de minister hoe hij het, met ter bevestigd in antwoord op een
•sukses, in zijn gemeente aanpakt.
parlementaire vraag, waarbij toen
De VU-burgervader verdient een dikke proficiat voor zijn grandioze 1 september 1986 als streefdastunt!
tum werd vooropgesteld.

„ Vlaanderen wordt in deze kontekst vaak geciteerd al voorbeeld
voor wat decentralisering, regionalisering in staatsverband wel
vermag. Vlaanderen heeft een eigen regering, en zou als zodanig
wel die middelen kunnen gebruiken als hefboom voor meer erkenning en waardering in het buitenland. "
•

Maar dit gebeurt nu niet!

Vlaanderen blijft daarin afwezig. Waar blijft het zo geroemd
Vlaams dynamisme?"

Repressie

VMHMSEN
CVP-mandatarissen uit het Brusselse randgebied en de Voerense
CVP-gemeenteraadsleden
nemen dit onding niet en beloven
voor grote heibel te zullen zorgen,
indien deze regeling echt een feit

• Een derde essentiële pijler,
zo beweert U, is het recht op
eigenheid en zelfbestuur?

Nelly Maes
en studenten

Coens antwoordde haar nu
dat de voorziene datum bepaald
is op 1 september van 1987.
„Derde datum, goede datum",
hoopt Maes.

VU-kamerlid André de Beul
stelde in april 1987 aan gemeenschapsminister Dewael over de
BRT-reeks „De Nieuwe Orde",
en meer bepaald over het aangekondigde vervolg.
„Nog steeds verwachten wij op
de in het vooruitzicht gestelde
programma's over de repressie,
die het geheel zouden afronden.
Graag vernamen wij van de Minister wanneer deze programma's
zullen worden uitgezonden ?Ofis
het misschien zo dat deze nu niet
meer opportuun zijn en moet
onze bevolking zich tevreden stellen met de ene zijde van de medaille, die zij te zien heeft gekregen ?"
Enkele dagen geleden ontving
De Beul een antwoord van de
minister, waarin staat dat ,,de
repressie zal zeker aan bod zal
komen in de reeks België tijdens
de Tweede Wereloorlog". Maar,
zo besluit Dewael, „De subreeks
,,Repressie" zal niet eerder dan
in 1989 kunnen worden uitgezonden."
Hopelijk worden op dat ogenblik geen budgettaire nep-argumenten ingeroepen om deze
reeks toch maar niet op het
scherm te brengen.

De Beul
dringt aan
4 JUNI 1987

M^
Een stukje
hier...
Niet een bevoegdheisterrein,
ooit toegekend aan de gemeenschappen, blijft onbesmet. Alom
knaagt de centrale regering aan
de al zo luttele materies die werden gefederaliseerd.
Nu is het weer de minister van
Arbeid en Tewerkstelling, de
PSC'er Hansenne, die grijpgraag
hele materies her-centraliseert.
Zo de beslissingen inzake de tewerkstellingsprogramma's en de
kontrole en begeleiding van het
alternerend leren.
Het protest tegen deze onwettelijkheden kwam broederlijk van
de Sociaal-Ekonomische Raad
voor Vlaanderen en de Waalse
tegenhanger, de Conseil Economique et Sociale de la Wallonië.
Of dacht u soms dat onze
Vlaamse regering eindelijk wat
tegenwerk begon te bieden?

...een stukje
daar
Zelfs dekreten van de Vlaamse
Raad, die dan toch kracht van
wet hebben, worden door centrale ministers losjes met de voeten getreden.
In de Vlaamse gemeenten Niel
en Tongeren werden twee
nieuwe
burgemeesters
benoemd. Beide voorgedragen
door minister Michel van Binnenlandse Zaken, alweer een
PSC'er. In het koninklijk benoemingsbesluit wordt in geen enkel
opzicht gerefereerd naar het dekreet Coveliers-Suykerbuyk.
Het feit dat het Arbitragehof

vooralsnog geen oordeel ten
gronde velde over het dekreet, is
terzake onbelangrijk. Het dekreet
IS van toepassing, maar zoals
voor andere wetten en arresten
geldt ook hier de vaststelling, dat
sommigen nu eenmaal boven de
rechtstaat verheven zijn. Sommigen? Zeg maar: de franstalige
politici.

RTTop
reserve
De reserves van onze RTT zijn
haast uitgeput.
In oktober vorig jaar liepen de
bestaande
leveringskontrakten
voor centrales teneinde, begin dit
jaar deze voor kabels en telefoontoestellen. En dit allemaal omdat
het al zo lang aangekondigde
RTT-kontrakt in de kommunautaire regeringslade bijft hangen.
RTT-administrateur generaal
De Proft verzocht de regering om
voorlopig de kontrakten met de
vroegere leveranciers, Bell en
Atea, te verlengen. Tussen het
plaatsen van een bestelling en de
levering verlopen immers zo'n 5
maanden. De dienstverlening zal
dan ook lelijke deuken krijgen.
Maar kom, dan kan weer om privatisering geschreeuwd...

De trofee voor „stunt van het jaar" zal in 1987 hoogstwaarschijnlijk overhandigd worden aan de jonge
Westduitser die zonder blil<ken of blozen met zijn sportvliegtuigje, vertrokken vanuit Finland, ongestoord
tot Moskou vloog en landde op het Rode Plein. Deze stunt verpulverde meteen het blind geloof van zovelen
in de onfeilbaarheid van de militaire veiligheidssystemen.

Ondertussen zou het gerucht
gaan dat het kontrakt eigenlijk
rond is. En vermits dit gerucht uit
franstalige
regeringskringen
komt, mag men ervan overtuigd
zijn dat deze hun deel van de
koek binnen hebben.

den, op 22 mei, besloot de regering de vier overblijvende smaldelen met Nike-luchtdoelraketten
te ontmantelen.

Martens
international
Amper een tiental dagen gele-

Erg gelukkig was onze defensieminister niet met deze beslissing — wat zou hij op de NAVO
moeten horen? — maar hij
diende bij te draaien omwille van

Dag, manneke
MMMIE
<Jsf Cassiers was,
^ ^ w wat hij allemaal geMm
daan
en
gemaakt
heeft: de kranten, de radio en
tv hebben het gelukkig allemaal
nog eens uitvoerig in herinnering gebracht.
Wat mij persoonlijk
van Jef Cassiers?

bijblijft

Een heel klein beetje materiële nalatenschap.
In mijn
huiskamer hangt een werktekenlng uit ,,Jan zonder Vrees". Ik
zou ze eigenlijk om de veertien
dagen eens moeten omdraaien.
De voorzijde — of wat thans als
voorzijde hangt — is een uitgewerkt tafereel inkluslef
de
doorzichtige
kleurfllmen.
De
achterzijde Is het voorontwerp
van het tafereel, minutieus met
potlood getekend door Jef. In
mijn bibliotheek zit een kopie
van het draaiboek voor de
„Soldaat Johan". Af en toe, op
een regenachtige weekenddag,
blader Ik het eens door. Je kan
het bekijken zoals je een
kloosterlijk miniatuur zou bekijken, ledere scène van wat de
film zou worden Is door Jef getekend, formaat een grote postzegel. Het draaiboek bevat honderden
kleine
grafische
meesterwerkjes.
Een verrassing voor al wie Jef Cassiers

slechts van bultenult kende.
Deze man Improviseerde niet.
Het zetten van een typetje, het
maken van een scetch of een
film was voor hem niet alleen
maar talent. Inspiratie en transpiratie gingen, zoals het een
gedegen
en
ambachtelijk
kunstenaar past, hand In hand.
Hij tekende zeer goed, Jef Cassiers, ook in deze richting had
hij zijn weg kunnen maken.
Door zijn visie, gekoppeld aan
het minutieus
monnikenwerk
van het draaiboek, was zijn film
eigenlijk reeds af vooraleer de
eerste opname werd gemaakt.
Hij had een
avant-première
voor zichzelf: hij zag zijn werk
voor het bestond.
Veel goede
herinneringen.
Als BRT-beheerder was het mij
vergund, mee het groene licht

te geven voor een paar van zijn
ondernemingen.
We hebben
een tijdlang samengewerkt aan
een projektje „In de rand". De
ontmoetingen uit die tijd zullen
mij uitzonderlijk duurzaam blijven. Het gerimpelde, expressieve gezicht, het plezier van
het al even expressieve Antwerps en het vaak weemoedig
einde van het gesprek, de paar
minuten stilte waarna Jef vaak
Iets zegde dat van heel diep
kwam. Een broze, gevoelige
man wie Inderdaad — naar het
grote woord van de dichter —
niets menselijks vreemd was.
Misschien wel de diepste indruk: de warmte waarmee hij
en zijn zoon Guy met mekaar
omgingen.
De
vanzelfsprekendheid waarmee de vader
niet alleen zijn métier, maar alle
frêle menselijkheid die daarachter school, doorgaf aan de
zoon.
Niets was natuurgetrouwer
dan „Natuurgetrouw".
Ik ben
blij, niet alleen het werk van de
kunstenaar gekend te hebben,
niet alleen de kunstenaar hiaar
de echtgenoot, de vader. De
mooie, mooie mens Jef Cassiers.

de onhaalbare kostprijs van een
vervanging: zo'n 30 miljard.
Het bijkomende gat in de
schatkist moest zwaarder wegen
dan het zgz. mogelijke gat in het
luchtafweersisteem.
In het verre Amerika leek voor
Martens het gat in de eigen
schatkist plots veel minder belangrijk. Martens International
zou de zaak nog eens bekijken.
Want nu dat een klem vliegtuigje
erin slaagde door te dringen tot in
Moskou werd het gat van onze
luchtafweer plots veel en veel
groter.

€enciraclitig
onmachtig
De Vlaamse mandatarissen uit
Voeren en de Brabantse randgemeenten gaven vorige week het
voorbeeld. Onmachtig in hun gemeenten maar eendrachtig over
alle partijgrenzen heen riepen zij
op tot verzet tegen het onheilsakkoord inzake Voeren.
Terecht oordeelden zij dat de
PSC haar slag had thuisgehaald,
dat de Raad van State in de toekomst zinloos wordt, dat de faciliteiten in feite worden uitgebreid
en dat de Franstaligen nieuwe
hoop wordt gegeven met betrekking tot de taalgrens en de taalwetgeving. Er werd dan ook bijna
gesmeekt om algemeen Vlaamse
verzet in het Parlement.
Daar in het Parlement beschikken de Vlamingen wel over de
meerderheid en dus de macht.
Helaas ontbreekt daar de moed
en de eendracht inzake Vlaamse
belangenbeljartiging.

De Nationale Bank diende vorige week, 6,9 miljard frank aan
Duitse marken te verkopen om
de Belgische frank te helpen. De
nieuwe staatslening werd geen
sukses, buitenlandse investeerders schrokken terug, de vreugde om een fiskale hervorming
kwam op een laag pitje te staan
enz.
Een dure vogel, die H. van V.
En zeggen dat de cijfertjes van
Eyskens slechts een week betreffen.
Ter overweging van de minister moet evenwel de vraag
gesteld, of de gehele Voerense
heisa toevallig niet te danken is
aan hemzelf en zijn partij. Reeds
sedert de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 kost dit dossier
Vlaanderen heel wat centen en
vooral veel zelfrespekt. Maar dit
laatste zal Eyskens' kouwe kleren wel niet raken

VLAANDEREN ÉÉN
VLAANDEREN EERST

DIKSMUIDE
28 JUNI'S?

UZER
BEDE
VAART

Marken
voor Happart
Financieminister Mark Eyskens heeft er cijfertjes op ge-
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plakt, op de recente Voerense
krisis.

Wh
ADVERTENTIE

Wordt 1987 het jaar van de doorbraak

Naar een
nieuwe groeifase?

ZWERVEN MET TICKET
Groepsexploratietochten nnet Vlaamse reisbegeleiding

WEST-AMERIKA
PER MOBILHOME
van 4 juli tot 25 juli 1987
van Disneyland tot H a w a i
PRIJS: van 82.860 F tot 122.340 F

WEST-CANADA
PER MOBILHOME

gen ook uitbreidingsinvesteringen konden genoteerd worden.
De politieke gebeurtenissen hebben de aandacht
blijven deze aan de lage kant
afgeleid van de ekonomische problematiek. De re-Al
in verhouding tot de beschikbare
cente aanpassingen van de groeivooruitzichten voor
middelen in de bedrijven. De
de EG en de evaluaties die door diverse studie- hoge kapaciteitsbezettingsgraad
samen met de hoge financiële rediensten worden gemaakt over het jaar 1986 verdieserves zouden normaal aanleinen enige aandacht en toelichting.
ding moeten geven tot nieuwe
uitbreidingen in 1987.

van 7 juli tot 30 juli
van 4 augustus tot 24 augustus
3.900 km d o o r d e natuurgebieden van Alberta
en British C o l u m b i a
PRIJS: van 59250 F tot 102.680 F

ZUID-AFRIKA
PER ZWERFWAGEN

E mededeling van de minister van Begroting dat
het overheidstel<ort voor
mei gevoelig lager ligt dan vorig
jaar wordt door de meeste waarnemers gunstig onthaald. Het tekort zou eind mei 44 miljard lager
liggen dan vorig jaar. We moeten
hierbij dadelijl< laten opmerken
dat 20 tot 25 miljard hiervan enkel te wijten is aan de herschikking van de schuldenlast. Dit wil
zeggen intrestbetalingen die normaal reeds moesten gebeurd zijn
maar die via nieuwe leningen
naar de toekomst verschoven
worden. Volgens de vooruitzichten van de begroting moet het tekort eind 1987 niet minder dan
135 miljard lager liggen dan eind
1986. Dus afwachten maar!

D

van 2 tot 23 augustus 1987
d o o r de fraaiste natuurgebieden en nationale parken
PRIJS: van 67730 F tot 106.450 F
De prijzen per persoon zijn afhankelijk van het type
mobilhome of z w e r f w a g e n . Zij bevatten lijnvluchten,
huur van de w a g e n , verzekering, reisbegeleiding.
GEDETAILLEERD REISPROGRAMMA
VERKRIJGBAAR IN ELK TICKET KANTOOR.
BEL TICKET BRUSSEL: 02/513 92 60, GENT: 091 /24 45 69
ANTWERPEN: 03/232 37 01, LEUVEN: 016/20 54 79,
STERREBEEK: 02/731 56 28

Binnenlandse
vraag verzwakt
De gezinsbesteding nam gedurende de eerste helft van 1986
gevoelig toe ingevolge de stijging
van het beschikbaar inkomen,
wat te danken was aan de daling
van de olieprijzen en de dollarkoers. Dit resulteerde in een stijging van de omzet in de kleinhandel met 5,7 % in het eerste kwartaal van 1986. Daarna volgde
echter een blijvende verzwakking
en het vierde kwartaal van 1986
bleef de groei beperkt tot 1,8 %.
Het waren vooral de duurzame
konsumptiegoederen die voor de
opleving zorgden o.m. de verkoop van personenwagens. De
besparingen van het St.Annaplan
laten voorzien dat in 1987 eerder
een trage groei zal optreden.
De woningbouw evolueerde
zwak in 1986 maar voor 1987

INFLATIE
mi De Leuvense prof.
mmê Paul De Grauwe publiceert
in liet Jongste nummer van
tiet „ Tijdsciirift voor Ekonomie en Management" een
studie over de invloed van
U i l liberaal en socialistisch geaMtJ tinte regeringen op de evolutie van de werkloosheid en
de inflatie in Nederland en
België.

ICKET
De woningbouw was in 1986 zwal<,voor dit jaar is verbetering voorzien. Moet ool<, want de bouw is een ekonomische termometer...

wordt een verbetering venwacht,
vooral dank zij de lagere intrestvoeten.
De bedrijfsinvesteringen stegen met 8,5 % op basis van de
BTW-aangiften. Ook hier is een
duidelijke vertraging merkbaar.
In het eerste kwartaal van 1986
bedroeg de stijging nog 15 %.
Positief is wel dat er in 1986
naast de vervangingsinvesterinvan de inflatie en de wer- ^j^
kloosheid in België en Ne- . ^ ^
derland tijdens de periode | ^
t3oo-o5.

isa^^

KLEURLOOS

mi Deze stelling past in de
visie van De Grauwe die inhoudt dat centrum-linkse regeringen geneigd zijn een liberale noot aan hun tieleid
te geven, en omgekeerd
voor centrum-rechtse regeOp basis van de liberale ringen, om hun politieke
ideologie moet de overheid ntacht te bestendigen. Reprioriteit geven aan de geringen voeren dus, onbestrijding van de inflatie, in geacht hun ideologische
socialistische
partijpro- voorkeur, een Ijeleid dat hen
gramma daarentegen wordt populariteit verschaft bij de
het meeste belang gehecht modale kiezer.
aan de tewerkstelling.
Konkreet betekent dat dat
Uit de analyse die De zowel linkse als rechtse reGrauwe maakt kan t>esloten geringen op een gelijkaarworden dat deze ideologi- dige wijze hun ekonomisch
sche voorkeuren van opeert- beleid voeren, dat dus
volgende regeringen geen slechts in zeer geringe mate
waameemlyare Invloed uit- of niet gekleurd wordt door
oefenen op de ontwikkeling Ideologische voorkeuren.

^

Stijgt de uitvoer?
De goederenbalans van de
BLEU
(Belgisch-Luxemburgse
Ekonomische Unie) kende in
1986 een verbetering van 150
miljard BF. Deze verbetering is
echter uitsluitend toe te schrijven
aan de ruilvoet.
De invoerprijzen daalden met
10 % in 1986 maar de uitvoerprijzen met 16 %. Deze dalingen
houden uiteraard rechtstreeks
verband met de evolutie van de
olieprijzen. Globaal genomen
moet men echter weten dat de invoer sneller steeg dan de uitvoer.
Onze invoer blijft kampen met
problemen van strukturele aard,
zoals de samenstelling van ons
uitvoerpakket.
Anderzijds trad er een sterke
verslechtering op van het kapitaalbeheer met het buitenland.
Het deficit van de kapitaalverrichtingen van de BLEU-privé-sektor
bedroeg in 1982 160 miljard BF.
In 1985 was dit tekort teruggebracht tot 60 miljard BF. In 1986
trad opnieuw een ongunstige
evolutie op en volgens de cijfers
van de Nationale Bank werd een
rekordhoogte van het tekort bereikt met 185 miljard BF.
De oorzaak hiervan ligt in de
sterk toegenomen aankoop van
buitenlandse effekten door partikulieren en bedrijven, terwijl buitenlanders onvoldoende tegengewicht boden. Een andere oor-

REISORGANISATIE
zaak lag in de sterk toegenomen
investeringen van Belgische bedrijven in het buitenland van 14
miljard BF in 1985 tot 38 miljard
BF voor de eerste 10 maand van
1986. In dezelfde tijdspanne
daalden de investeringen van
buitenlanders in ons land van 57
miljard BF tot 7 miljard BF.

Werkloosheid
blijft veel te hoog
Alle zegebulletins ten spijt blijft
de werkloosheid zeer hoog. De
toename van de tewerkstelling,
door de voorzitter van de
Vlaamse regering op 18.000 en
door de minister van Sociale Zaken op 11.000 geraamd op basis
van de statistieken van de RSZ,
is uitsluitend toe te schrijven aan
de gevoelige toename van de
deeltijdse tewerkstelling. Voor de
komende maanden kunnen twee
tegengestelde tendenzen worden
verwacht. Enerzijds een daling
van de tewerkstelling ingevolge
de effekten van het besparingsplan van de regering en anderzijds een toename indien de
aanwervingen aanhouden. In
funktie van de evolutie van de
deeltijdse werkaanbiedingen zat
het saldo evolueren naar een stabilisatie van de werkloosheid.

Hypoteek
Indien de saneringsoperatie
zoals door de regering voorop-

Verg Kat A1846

gesteld uitmondt in een veriaging
van het overheidstekort tot 8 %
van het BNP kan dit het vertrouwen van de investeerders vergroten. De grote problemen die een
rem betekenen op echte groeiperspektieven blijven echter
bestaan: de hoge fiskale druk en
zeer hoge parafiskale lasten,
vooral op de loonmassa en de
overdreven reglementeringen.
Daarenboven is de geloofwaardigheid van een stabiel politiek
klimaat geschokt door de recente
politieke heibel rond Voeren die
een zware hypoteek legt op de
toekomstkansen van deze regering.
Verder zullen een aantal ekonomische dossiers het politiek
klimaat vergiftigen wegens hun
kommunautaire behandeling, we
denken hier o.m. aan het RTTkontrakt en de legerbestellingen.
Prioriteit geven aan de ekonomie en de financiën is op zich niet
verkeerd maar daarnaast de
kommunautaire vraagstukken m
de koelkast willen stoppen betekent een permanent iotjpuwen
van konfliktsituaties.
Een blijvend herstel en het
kreëren van reële groeikansen
zal enkel lukken wanneer men
eindelijk inziet dat de kommunautaire hypoteek moet gelicht worden. Hiertoe is een nieuwe en
grondige staatshervorming absoluut noodzakelijk.
André Gcens
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Eens te meer Voeren:

„Wie regeert eigenlijk:
IMartens of Happart?"
Aan het hoeveelste Voeren-debat zouden we reeds toe zijn ? En van langsom
wordt het gekker en gekker. Waar het in den beginne nog het Vlaams karakter
van Voeren en de onwil van Happart betrof, heeft de regering het dossier ondertussen opgeblazen tot de gehele problematiek van taalwetgeving en rechtsstaat.
Een historikus vertelde onlangs aan voorzitter Gabriels dat voor de geschiedschrijving de jaren '80 niet de jaren van Martens zullen zijn, wel de jaren van
Happart. Vernietigender kan het oordeel over Martens-I tot en met -VI moeilijk
zijn.
^ E L nieuws viel uit het
jongste
Voeren-debat
overigens niet te rapen.
De stenigen waren ingenomen.
Zo bleef de P W ook ditmaal totaal'afwezig. Slechts Iraktievoorzitter.-Öeysen kwam bevestigen
dat zijn partij de weg van de geleideiyklieid bewandelt. Die weg
lektt in dit geval dan wel naar de
afbouw van het Vlaamse recht en
de Techtsstaat.

V

geling en het kompromis van
1970 waarbij de Vlamingen in ruil
voor kulturele autonomie hun
meerderheid prijsgaven. „Ondanks de vastlegging van de taalgrens en de taalgebieden ont-

staan er opnieuw grenskonflikten. We moeten een derde kompromis afsluiten en er een derde
keer voor betalen." Want het is
zonder meer duidelijk dat het huidige kompromis een grondige af-

wijking inhoudt van de toepassing van de taalwetgeving. In
feite, aldus Jaak Gabriels, worden de faciliteiten uitgebreid
van de bestuurden tot de bestuurders.

Gevaarlijk
precedent
In feite had Happart nooit mogen benoemd worden. Maar eenmaal dit kwaad geschied, zou
men het arrest van de Raad van
State afwachten. Dit arrest dateert van eind september '86.
„De eerste minister verklaarde
daarop dat het arrest onverkort
naar de letter en de geest zou uit-

„Wat moest
bewezen worden"

CVP'er Vanden Brande deed
zijn toenaam van Vanden Blussche eens te meer alle eer aan.
Het HXJ om een vergelijk gaan,
een liideiijke regeling enz. De
marv werkte zodanig op de heupen van gewezen voorzitter Vic
AnaatÊX, dat deze uitriep .„Ik kan
niét ^wygen bij zoveel hypokrisier

van WaKer ixpfiim heerst grote
beroering o v ^ hel mlstopen
•sfian ee» b e ^ ^ l » g van S8KJ
aMlobyssen <bxs TliaBand.
Het tjettokken Lfer* bedrp zat
nj^Kfgedwor^^ zo*a §00
ster^sen m e ^ e n <3|J siraal zetW%, Nooft dêast n o d l icsn dit
tjedrljl <^ wÉat oenirale steun
rekena». Hterbiner a maar fee*

E buitenlaftdse betrekkingen van de Vlaam-

erger dan tp-een lag^ pirje —
\ Ojj tïun gal;
Voorfeeetd een. In Q taöen
Daarmede is zowat het voorwerd óniffiftgs eeo pttmoilBnaamste gezegd. Behalve dan
feroGhuurtje opgesteld. Te ver*
missctiien dat PSC'er Gendebien
sprewfen in net buttenlaftd
vrijgedöde kreeg om voor zijn
langs de dlplom^^ke feafta*
p a i ^ wat stoom af te blazen.
tertNieuw is het aleszins niet, dat
Hmn, zei TIndemans, Da(
Agsiev het nog maar eens nodig
kaa rtM, zeker niet aonder
vond^nit te halen naar de VUmig overleg of zosviQf pmtO'
inziditen: „De VU venvacht te
kolaire procedufes. Bovenveef heil van een doorgedreven
dien sdiaadï een dergefijk©
staatshervorming. Een federabrochure ons amm^tx in het
lisme leet twee wapent ons niet
büilmUmü.
Konklusfe van
om rfe werkelijke problemen van
morgBR-man te pakken." Waarop Huge ,^J§chllt^; jnhoudelijke
censuüf en t^enwerkiog vanHugo Schiltz krachtig repliwege de .centrale regering.
keerde: „Beter ondenvijs en
meer tewerkstelling zijn onze
U&i deie boodschap betand
eerste zorg. Maar dit kan slechts
bij de Vlaamge kollega en p^rt,
bereikt worden in een goed funktijgenoól' vaii f indemans^ (5etionerende staat. Het zindelijk remeenscljapsmjoisfer Cïeprez,
gelen van de kohabitatie tussen
bleek deze van niets te weten.
Vlamingen en Franstaligen in
Maar ate'dö vej^preiding eotit
deze staat is uiterst belangrijk."
niet m0 kunnen, dan kunnen
er we mets aan doen. Fair-play
Het Antwerps kamerlid ging
zou l.wr moeten kunnen geloverigens terug tot de kern van
den, Enfin, veel vijven en zesde zaak: het kompromis van
1963 betreffende de taalgrensre-

1963 op de helling
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ko«; het

Walter Luyten: „... eeo sck0tmi stukje Vlaamse aatmo-

sen om dan «iteiftdelllk w e te
geven dat de bestendige^ kontaktkowmlssle tüSsen Vlaamse en centree redering een
stille dood is gestorven.
Voorbeeld twee. In de streek

mocht nfet rsaar Oer i ^ stmffe
van regerlngskrisis- Ên isat
<fe \
m dm&^ doen,
WattKT L i ^ i * .
C)e ^^EKtmse el^e8«i8e wisi
evenïïet v a t «iets. ^M&t doseer Is mi| o t ^ k e n d . De naHOnaie osi^held-l»-ftief-"Op deeerste plaats be^^egö." Waar,(^'.Lu^ia,ref^ifeeefd8: „W«t
moest toe^f^Een wordenf*
Voor het öveoge laat de
Vlaamse rnlfiiister wel bfoklet*
teren dat tll| <eèo eigen ind«strieet b^i^d ultekent, en del
hi| de Vlaamse ek^ortpromorie vooral richt op de KMO's.
Kom nou.

Voorzitter
Jaak
Gabriels:
„Vlaamseprincipes, instellingen,
rechtspraak en wetten: dit alles
offert Martens op om toch maar
te blijven."
gevoerd worden. Bovendien zou
Happart, aldus nog de premier,
niets eens schepen kunnen zijn."
Het enige wat we sedertien
kregen is een mallemolen van
vernietigingen en herbenoemingen, van regeringsbeloften en
krisistoestanden. ,,En alle ontkledingsbeslulten ten spijt. Happart
is en blijft dienstdoend burgemeester!"
En wat erger is, aldus Johan
Sauwens: „Het regeringskompromis slaat een bres in de taalwetgeving." Dat Happart voor
zo'n drie-vierde in funktie blijft, is
een gevaarlijk precedent voor
verkozenen in de Brusselse randgemeenten. „Wat blijft er van de
rechtsstaat over, wanneer arresten van de hoogste rechtskolleges niet worden toegepast?"
En blijkbaar venvachtte Gabriels
op deze vraag geen ernstig antwoord, want zelf riep hij vertwijfeld uit: „De politieke zeden in dit
land zijn diep gezakt!"
En dit alles omwille van de
nieuwe afgod: de sociaal-ekonomische toestand. Geen ommekeer; het einde van de tunnel is
nabij. Hoelang moet dit fabeltje
nog dienst doen? „Mijnheer de
Eerste-minister, noemt u dat, wat
u de jongste maanden doet, regeren ? U offert eenvoudig alles op
om toch ^^éir te blijven. Uw
Vlaamse principes gc^lf u overboord. De instellingen zet U op
de helling. De rechtspraak maakt
u belachelijk. Wetten mogen
overtreden worden. Dit alles om
toch maar te blijven."
Misschien kan de vraag inderdaad beter gesteld zoals Johan
Sanwens het deed: ,,1'V/e regeert
eigenlijk: Martens of Happart?"
Üa.)

ii4r
CVP-er, in wapenkommissie, over doeane-direkteur
Het systeem
paraplu...

„Hij weet niks!"
Na twee uur ondervraging werd het CVP-kamerlid
Uyttendaele duidelijk te gortig: „Meneer de
direkteur-generaal van de Belgische doeane weet
dus niks!".
Voordien had Uyttendaele hem al gevraagd of hij
het verschil tussen kanonnen en appelen kende...

Maes omtrent leveringen aan landen in het Midden-Oosten bleven
onbeantwoord, alhoewel deze topambtenaren verklaarden dat
België eigenlijk naar alle landen
in dit kruitvat-van-de-wereld wapens en munitie uitvoert. Bij de
diskussie over het eindbestemmingscertifikaat en de echte

INDS dinsdag en vermoedelijk nog tot een stuk in
juli fungeert de fraaie Europazaal van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers als een
biezonder soort rechtszaal. In
deze hoekig getxjuwde, luchtgekoelde ruimte vergadert immers
de speciaal opgerichte parlementaire „kommissie belast met tiet
onderzoek naar de Belgische leveringen van wapens en munitie
aan landen die in een gewapend
konflikt verwikkeld zijn of waartegen een wapenembargo geldt."

S

Dé prijs voor onbenulligheid (of
was het sluwheid?) van deze
eerste zittingsgdag gaat ongetwijfeld
naar de
direkteurgeneraal van de administratie der
Doeane en Aksijnzen, M.J. Maquet. Deze oudere man, die nota
bene geen woord Nederlands
bleek te verstaan (op zo'n funktie... I), wekte aanvankelijk medelijden en vervolgens mateloze ergernis op. Niet gehinderd door
enige deskundigheid terzake,
verklaarde hij herhaaldelijk op
konkrete aantijgingen: ,,Je n'en
sais rien". Zelfs de voor het overige gemoedelijke kommissievoorzltter kreeg het naar het einde toe
zichtbaar op zijn heupen.

Deze
onderzoekskommissie
kwam er mede op hardnekkig
aandringen van de Volksunie en
moet het Belgische Wapengate
onder de loepe nemen. Belangrijk is dat zo'n kommissie optreedt met dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter.
De door zo'n kommissie opgeroepen getuigen spreken onder ede
en mogen bijgevolg niks anders
dan de waarheid vertellen.

Eergisteren
begonnen
de
echte werkzaamheden en meteen werd geïllustreerd hoe moeizaam deze zullen verlopen. Behalve de techniciteit van nogal
wat dossiers, is er de manifeste
onwil van de franstalige kommissieleden om tot ware opheldering
te komen. Telkens één van hen
het woord nam, was dit om te benadrukken dat de „rechtmatige
ekonomische belangen van onze
wapennijverheid" toch niet geschaad mochten worden of om te
stellen dat één of andere scherpe
vraag „buiten de bevoegdheid
van de kommissie" valt. Ook
werd duidelijk dat de voorgestelde kalender waarschijnlijk
niet zal kunnen gehaald worden.

Geheimhouding
Als eerste getuige werd R.
Buysse opgeroepen, bestuursdirekteur op het ministerie van buitenlandse betrekkingen en gewezen hoofd van de dienst „internationale samenwerking op het gebied van bewapening". Na hem
was het trouwens de beurt aan
het huidig hoofd van deze dienst,
L. Teirlinck. Beiden hielden voet
bij stuk en zegden dat er, op basis van hun informatie, geen illegale wapentransporten hadden
plaatsgegrepen in de afgelopen
jaren. Wanneer zij evenwel iets te
nadrukkelijk in het nauw werden

Dinsdag werden <ie topambtenaren van dne van
nabij betrokken departementen als getuigen gehoord: het mjmsterie- van
buitenlandse
betrekkingen, het mmistene van financiën en het mmisterje
van ekonomtscfm zaken
De politiek verantwnnfdelijken van deze ministeries
zijn respektieveit|k Leo
Tindemans (CVP), Mark
Eyskens (CVP) en Philip
Maystadt (PSC).
Vandaag,
donderdag,
vergadert de onderzoekskommisaiö met gestoten
deuren, vermits het dan
gaat over „eventuele gerechtetijke dossers" Minister van jystitie Jcan 6 o l
{PBlJsu^deietten dan te
wooröi^ian.

Niet opgewassen

Rechtmatige
belangen

In de Kamer — want deze
week startte ook de Senaat met
haar onderzoek — telt de kommissie elf leden: de CVP, PS en
SP hebben er elk twee, de PRL,
PVV, PSC en VU één. De VUkamerfraktie mandateerde Nelly
Maes. Voorzitter is de Westvlaamse CVP-er Bourgeois, terwijl de SP-er Vanvelthoven en
de PRL-er Neven als verslaggevers optreden.

teruggevonden, dan is het eenvoudig om na te gaan van welke
levenng aan welk land dit wapen
ooit deel uitmaakte. En aldus
kom je toch op het spoor van mogelijke misbruiken met end-usedokumenten?" Een eenvoudige
kontroletruuk, waarop de Belgische diensten schijnbaar nog niet
gedacht hadden. Niettemin beweerden zij — in opdracht van?
— dat de huidige reglementering
best volstaat. Toen Nelly Maes
a.d.h van officiële Deense justitiedokumenten bewees dat er inderdaad gefoefeld werd, antwoordde Teirlinck dat hij over
deze zaken geen verdere informatie bezat. De Waalse liberaal
Neven bestond het zelfs ook
deze onthullingen in twijfel te
trekken.

Op de vraag van VU-kommissielid Nelly Maes welk land van het
Midden-Oosten eigenlijk niet in een konflikt gewikkeld is, antwoordde
een topambtenaar dat het aan de minister toekomt om daarover een
oordeel te vellen...
gedribbeld door de kritische kommissieleden, trokken zij aan de
noodrem door te verwijzen naar
de „noodzakelijke geheimhouding" of de „ambtelijke zwijgplicht". Zo werd zelfs de eksakte
lijst van landen waaraan België
oorlogstuig mag bezorgen, aan
de kommissie onthouden!? Wat
op verbolgen reakties werd onthaald bij de Vlaamse kommissieleden met uitzondering van de
PVV-vertegenwoordiger,
die
schitterde door afwezigheid.
Heel konkrete vragen van Nelly

waarde daarvan, bleek dat er met
de huidige reglementering geen
wezenlijk toezicht wordt uitgevoerd in het land dat officieel de
Belgische
wapens
geleverd
krijgt. „Toch is fraude met certifikaten zeer moeilijk", zwoeren
Buysse-en Teirlinck.
Uyttendaele gaf deze twee heren een lesje in hoe je toch kunt
nagaan of wapens al dan niet in
verkeerde handen zijn geraakt.
,,Elk wapen heeft een nummer.
Wanneer een wapen in een bepaald oorlogvoerend land wordt

TÊndemanS'StijÊ
Dinsdagavond zat minister van buitenlandse betrekkingen Tlndemans op de praatstoel van het televisie-programma Argus. Hij werd er
gekonfronteerd met Willam Van Laeken en Jan Van Rompaey n.a.v.
zijn verbolgen reaktie op de kritische Zinzen-reportage ,, Twee jachtgeweren" in Panorama.
De eksellentie beweerde dat hij niet echt boos was en dat hij het programma eigenlijk niet echt slecht vond, alleen het laatste vond hij onterecht. Toen werd gezegd dat Tmdemans de politiek hoofdverantwoordelijke was (wat overigens herhaaldelijk bleek tijdens de eerste
kommissie-zittingsdag), maar dat hij geweigerd had een interview toe
te staan voor dit nleuw/wsprogramma.
In pure Tindemans-stijl zei de minister dat hij slechts antwoord verschuldigd was aan de beide parlementaire kommissies. De leden, of
toch sommigen, zijn bijgevolg uiterst benieuwd...

Het ophefmakende Zweedse
doeanerapport was dan wel acht
maanden geleden op de diensten
van Maquet toegekomen, maar
men is nog steeds bezig met de
bestudering ervan... Eventjes
scheen enige hoop gerechtvaardigd toen hij meedeelde dat deze
bestudering heel binnenkort rond
zou zijn, maar hij haastte zich om
eraan toe te voegen dat men
geen ,,onregelmatigheden" had
kunnen ontdekken.
Wél gaf hij meermaals toe dat
de doeanediensten, door een
schrijnend personeelsgebrek, helemaal niet opgewassen zijn om
de vele aan hen opgedragen taken naar behoren uit te voeren.
Nelly Maes, aardig in haar sas,
kreeg de direkteur-generaal zelfs
zo ver dat hij erkende dat er met
eens een grondig nazicht gebeurde van ladingen, die aan
boord worden gebracht van schepen die een internationale ,,reputatie" genieten als wapen- en
munitiekargo's. Het blijft in de allermeeste gevallen bij een louter
papieren kontrole. Eén en ander
dwong Uyttendaele tot de bovenvermelde uitval.
Het lijkt er nu reeds op dat
deze onderzoekskommissie een
uitputtingsslag zal worden voor
deze leden die de echte en ,,niets
dan de" waarheid willen vernemen. De opgeroepen ambtenaren beweren ofwel niks te weten,
ofwel dat zij geen vertrouwelijke
gegevens mogen meedelen. Terzake dient uitgekeken naar het
optreden van de kommissievoorzitter tijdens de volgende zittingsdagen. Enig optimisme schijnt
nochtans gewettigd, gezien de
CVP-wil tot medewerking...
(pvdd)

Eerste
getuige
V<:rfgende djnsdag is het
dan de beurt aart een verantwoordelijk MBtrtenaar
van het ministerie van buitenlandse handel en vrarden de havenkaptteins
van Zeebrugge, Gent, Antwerpen, Zaventem en
Oostende aan de tand gevoeld, evenals de hoofdwaterschout
Dit eerste,lijstje van getuigen wordt afgesloten
met verklaringen van Hendrik Berlau, onxtervoorzitter van de vakbond der
Deense zeelieden, en Sigvard Falkentand, hoofd
van de Zweedse doeanerecherche. (Duiderifk tengevolge
van
de
IV/J-artikeSs?)
Deze verhoren zulten
vernKiedelijk resulteren in
een eerste tussentijds rapport, dat aan alle kamerleden zal vrorden overgemaakt
Dat het onderzoek na
deze reeks getM^fenvE^aringen met kao teëindigd
worden, werd door het verloop van de eerste zjtür^sdag bewezen. Te vaak immers werd het systeem paraplu toegepast, door te
verwjzen enerzijds naar
personen die op het teirein
zelf akttef zijn en anderzijds de politta die de
zwaarwichtige
beslissingen moeten nemen.
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Suksesvolle studiedag

Vlaanderen in Europa
Ongeveer honderd geïnteresseerden woonden
maandag de studiedag ,, Vlaanderen in Europa" bij,
die georganiseerd werd door liet partijbestuur van
de Voll<sunie en de Europese Vrije Alliantie.
Onder leiding van Europarlementslid Willy Kuijpers groeide deze bijeenkomst uit tot een suksesvolle ontmoeting, op biezonder hoog niveau.
A de verwelkoming door
Willy Kuijpers (zijn VUkollega Jaak Vandemeulebroucke lag ziek te bed), sprak
de rektor emeritus van liet Europakollege, prof. dr. Hendrik Brugmans, over „Europese integratie:
verleden en toekomst". Daarna
had ex-gemeenschapsminister
Hugo Schlltz het over ,,Sociaalekonomische federalisme en Europese eenwording: een tegenstelling?"

Geanimeerd
De namiddagzitting werd (goed)
gevuld met een geanimeerd debat
tussen cfe (kontroversiële) VUBhoogleraar H. Van Impe, de Eu-

ropese journalist H. van der Werf
en het Vlaamse kamerlid Frans
Baert. Dit soms geanimeerde
gesprek werd voortreffelijk geleid
door Lieven de Handschutter, de
nieuwe direkteur van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel.
Algemeen partijvoorzitter Jaak
Gabriels hield daarna de opgemerkte slottoespraak (lees ook biz.
3).
De organisatoren verdienen
onze waardering voor het opzet en
de organisatie van deze studiedag, als (voorlopig) slot van een
drieluik; „Vlaanderen in Europa" Ondanks het feit dat de meeste mensen op maandag moeten werken, kwamen er toch bijna honderd
volgt immers op de kolloquia over geïnteresseerden opdagen voor deze studiedag. Achter de sprekerstafel zaten 's ochtens VU-fraktieleider
het energievraagstuk en het land- Hugo Schiltz, ere-rektor Hendrik Brugmans, VU-Europarlementslid Willy Kuijpers en de Nederlandse
journalist Van der Werf.
(foto: studio oann)
bouwbeleid.

VU-voorzitter Jaak Gabriels:

Hechte banden smeden
Volksunie-voorzitter Jaak Gabriels hield op deze studiedag een opgemerkte slottoespraak. Hij brak immers niet alleen een lans voor meer internationale
Vlaamse dynamiek, maar nam ook stelling tegenover
de aktuele wereldproblemen.
R zijn de jongste tijd op internationaal vlak zeer be^ ^
langrijke dingen aan het
gebeuren, maar het lijkt erop dat
ons land weinig meer doet dan lijdzaam berusten in wat boven ons
hoofd heen beslist wordt.

premier Martens dreigt overigens
een erg naar staartje te zullen krijgen, met de vervanging van de
versleten A///ce-raketten door zeer
dure PafrioNwapens.
,,Dat een eerste minister onder
invloed komt van het Witte Huis,
begrijpen we. Dat ons land voor

4 JUNI 1987

De VU-partijvoorzitter zei tot slot

,,Het moment van handelen is
aangebroken en wars van alle Belgische veto's, willen we hechte
banden smeden met de andere
volkeren. Dit brengt niet alleen
vaart in Europa, maar garandeert
ook echte vrede en sociale rechtvaardigheid. En dat is toch het
streefdoel!"

Gesprek tussen
kleine landen
T
/

Katalonië

In dit verband schreef de VUvoorzitter trouwens een brief aan
de Vlaamse universiteitsrektoren
en
gemeenschapsminister
Deprez.

,,De VU neemt het niet dat er op
dit ogenblik geld te kort is om wetenschapslui ook van Vlaanse universiteiten te ondersteunen in hun
pogingen, systemen te ontwikkelen om woestijnen vruchtbaar te
maken, en dat men onder druk
van één reis zinloze militaire projekten met miljarden gaat toedekken!"

dat het vreedzaam samenleven
van alle volkeren door ontwapening, ontwikkeling en zelfbestuur
de enige prioriteit is en kan zijn.

r

Ook het tijdelijk voorzitterschap
van de EG schijnt de Belgische
machthebbers geenszins te inspireren tot een meer aktieve rol op
het vlak van vrede en veiligheid.
„Voor ons federalisten", aldus
Gabriels, „steunt vrede op drie pijlers: ontwapening, ontwikkeling
en zelfbestuur".

Toen hij sprak over het recht op
eigenheid haalde Gabriels biezonder scherp uit naar het gebrek aan
initiatief en dynamisme vanwege
de Vlaamse regering. Zelfs m.b.t.
de kontakten met Katalonië
presteert de Geens ll-regering het
om Wallonië ons de kaas van het
brood te pikken; zo sloten de KataJanen onlangs samenwerkingsakkoorden met Louvain-la-Neuve
en niet met één van de Vlaamse
uniefs. ,,Vlaanderen moet dringend een uitgebreid raamakkoord
inzake samenwerking op diverse
vlakken met Katalonië afsluiten."

Woestijnen

1"
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UDENS de VU-studieöag
wsrdefi zevSft dutd^hjk
$tartdpyn.ten ingenomen
roftd M tema „Vlaamierert tn Eu^
rüpa eft de weföld'*.
De (geduftóe) visies werden
door voofzittsr öaöfiils in sen
öftef aan eerste-mimsief Wartens
Overgemaakt,
„Wtj ondérkennoA vooral ais
n*euw ift de êvofutied© bea^p^ekstjaarheid van de nuiofïite naar de
dübbete nytoptfö, de vomsi^iim
om alte kernwapens wsM ook
hun reikwijdte mogert wezen in de
tnititair-nukiealfo atboüw fe be*
trekken en ook de «jee om werk te
msMm van een strategische wederz-tjdse ontwapening van mejjen en zgn.- konveööof*eef ooriogist«ig, me< de garantie van wederzijdse kofttfote 00 het veld."
(„)

Jaak Gabriels: „Hoe relatief het afschrikkingssysteem is, werd nog eens
onderstreept door de stunt van de jonge Westduitser die alle afweersystemen meesterlijk trotseerde."
Het „beleid" van de centrale regering genoot al evenmin genade
bij Gabriels. Het recente reisje van

die roes zou moeten opdraaien, is
onaanvaardbaar!"
benadrukte
Jaak Gabriels.

„Wij delen tmi velen de droom,dat W«8t«Europa ooi voor eigen
veigheid zou mmm kumm In*
staan, U&i ü ti\a we ifBSiddeis
^fvaifi ovMülgd, dat onze veiligh«(d 1han« het best kaftwofden

verzekerd binnen de MAVO, Waar
de NAVO (s voor ons m de OefSte
tnstötttie een defensiegemeenschap. Sij afwezigheid van posilleve initlafieven tot ontwapenlrig,
kan ons iand zeer konkrete signalen voor wederzijdse ontwapening
geven. Zo komt hel ons essentieel
voor een Naterafe ontwapentngs*
dialoog op te starten met kieinere
satellietlanden aan de Oostzijde
van hst yz&ren 0ordf|n." („.)
„Het zoü ift djt licht een niet te
enderschattsn teken van doorbraak kmmn tjetefcenen, jndien U
samen met yw kollega van Neder\&rté en Luicemburg ^n gemeenschappelijke wed»2i{dse ontwapefii«gsvefklaring ma kunnen opstellen ora z^ ctoor X9 sturen naar
knden als T$jechoslovaki|e, Honganj, l^jemsnië of Poten voor po»
sitleve ffiaktie- De vseerslag vandit Initiatief zou groter z^n indien
het nog kan genorsen worden |i]<^m bet Belgisch Eö-voorzittersohap."
Uit de brtel van VU-voorxitter
Jaak <3abrlëis aan eerste-mtfiister
Martens

w&
Hendrik Brugmans op studiedag:

„Europa, 'n onmondig
VS-protektoraat"
De inleidende voordracht tot de studiedag werd
voorbetiouden aan l-lendrif< Brugmans, rectoremeritus van het Europakollege te Brugge.
Brugmans was in zijn studententijd betrokken bij
het Diets Studentenverbond, stapte daarna over naar
het Groot-Nederlandse weekblad „Vlaanderen" en
kwam uiteindelijk terecht bij „Schakels", het tijdschrift dat sociale beweging wilde verbinden met de
Groot-Nederlandse gedachte, maar open stond voor
een breder internationalisme.

lisme of bevrijdingsnationalisme.
Blijft natuurlijk de vraag welke
kansen de Europese integratie
zal krijgen. Er wordt maar al te
gemakkelijk aangenomen dat die
integratie onvermijdelijk is. Dat is
ze volstrekt niet. Elke stap vereist
een doorgedreven inspanning.
Het zogezegd vanzelfsprekende van de Europese integratie dreigt zelfs op die manier de
Europese eenheid af te zwakken.
Om de nodige animo te behouden moet het bouwen aan Europa gedragen worden door de

LS vooraanstaand Nederlands intellektueel belandde Brugmans tijdens
de oorlog in een gijzelaarskamp.
Geen prettige omgeving maar alleszins intellektueel een bijzonder boeiend midden om na te
denken over de samenleving ven
de toekomst.

A

Het politieke denkwerk blijft helaas ten dele achter op de werkelijke evolutie. Landsverdediging
is als term verouderd, vermits
veiligheid slechts in grotere gehelen bereikbaar is. Hetzelfde
geldt voor de ekonomie. Maar de
politieke besluitvorming hinkt
slechts moeizaam achterop. De
spanningsverhouding tussen te
groot en te klein is moeilijk hanteerbaar en de federalistishce
idee is de enig mogelijke oplossing. Enkel het federalisme
schenkt een bruikbaar instrument om grensoverschrijdende
problemen op een demokratische
manier aan te pakken.

Europa moet een onontbeerlijke cirkel worden van ons
bestaan. Ons bestaan verloopt in
kringen van groter wordende gemeenschappen: gezin, wijk, stad
of dorp, gemeenschap, Europa.
Het Europese luik is onontbeerlijk
geworden omdat het een noodzakelijke schakel is in het aanvatten

van de problemen die ons bezighouden.
De basis voor die Europese
eenheid is tot dusver vooral een
Europees ekonomische potentieel geweest. Die nadruk heeft er
onder meer toe geleid dat Turkije
een aanvraag tot toetreding kon
doen. Maar veel essentiëler is het
Europees kulturele luik hetgeen
onontbeerlijk is voor een uitgebalanceerd Europees samenhorigheidsgevoel. Op een louter ekonomische, utilitaire basis zal
nooit een Europees beslissingsniveau kunnen uitgebouwd worden. De Europese eenwording
vereist pijnlijke aanpassingen
maar het is noodzakelijk als wij
demokratie willen blijven koppelen aan het aanpakken van grote
problemen.

Leidraden voor een
Belgisch buitenlands beleid

Europa
als leidraad
De uitkomst van dat denkwerk
was de Europese gedachte. Voor
die grootse idee heeft Hendrik
Brugmans zich tenvolle ingezet.
Daarvoor koos hij de socialistische beweging, gezien zijn afkomst een emotionele keuze.
Brugmans werd uiteindelijk rector van het Europa-kollege waar
hij de gelegenheid kreeg om een
deel van de Europese intelligentsia te vormen. Hij is nu tachtig
jaar maar blijft bedrijvig, ondermeer via krantenwerk en talrijke
voordrachten.
Uit zijn voordracht proberen wij
de krachtlijnen te noteren.
Brugmans lievelingsonderwerp
en leidende idee is Europa. Voor
hem is Europa een essentieel
belsissingniveau in het oplossen
van de grensoverschrijdende
problemen die de mensheid
bestormen. Er zijn wereldproblemen, zoals de vervuiling van de
oceanen, maar die kunnen pas
aangepakt worden als er adequate maatregelen kunnen genomen worden per deel van de wereld. De Europese Gemeenschap
is daarin de boeiendste en verstgevorderde partner.

ropa volstrekt stemloos zijn in het
debat tussen de supermachten,
wat in Reykjavik ten overvloede
werd bewezen. West-Europa blijft
op de huidig gangbare manier
weinig meer dan een onmondig
Amerikaans protektoraat. Dat
ontkracht meteen de demokratische stem van de bevolking(en)
want een deel van haar beslissingsbevoegdheid,namelijk
de
veiligheid, wordt haar afgenomen.

7 VU-standpunten
1. Binnen het Atlantisch Bondgenootschap. ^ 1 ^ gj t i t i . i i i yf
De NAVO is en blijft het geschikt kader waarbinnen de
vredes- en veiligheidsproblematiek besproken moet worden. De
onderlinge solidariteit van de
lidstaten vormt een stevig geheel
dat garant staat voor een doeltreffende verdediging in geval
van konflikt.
2. Afwijzen van kernwapens.
Kernwapens zijn principieel
een misdaad tegen de mensheid,
en moeten als zodanig afgewezen worden. Ze zijn uit hun aard
een aanslag tegen het humanitair
recht.

Hendrik Brugmans: "Europa moet een onontbeerlijke cirkel worden
van ons bestaan..."

wantoestanden en onrechtvaardigheid heeft geleid. Maar, op
voorwaarde dat de federalistische idee tot haar recht komt,
biedt eenheid ook de mogelijkheid grotere problemen adekwaat aan te pakken. De Europese eenheid moet zo gezien
worden. Het is de enige
oplossing.

Enige oplossing

De Vlaamse beweging zal zich
aan dat nieuwe perspektief moeten aanpassen. Elke beweging
wordt permanent bedreigd door
dogmatisme en een te grote bereidheid tot pragmatisme. De Europese dimensie kan dat gedeeltelijk ondervangen.

Blijft natuurlijk de vraag welk
karakter die eenheid moet aannemen. „Eenheid" is immers een
beladen begrip. Wij hebben
slechte herinneringen aan de
Belgische eenheid omdat die tot

De federale idee kan de
Vlaamse beweging toelaten te
ontsnappen aan chauvenistische
uitwassen die elk nationalisme
bedreigt. Het is een noodzakelijk
komponent voor elk volksnationa-

gedachte eenheid in verscheidenheid.

Cirkels...
Het doel moet zijn met één
stem spreken in de spanningsvelden die de gehele Europese kultuurgemeenschap aangaan. Het
is bijvoorbeeld duidelijk dat de
volksgemeenschappen van Eu-

3. Geen gratis overdracht van
nationale soevereiniteit.
Totnogtoe is de nationale soevereiniteit de enige echte houvast in het veiligheidsbeleid, omdat geen enkele supranationale
organisatie die tievoegdheid
heeft.
4. Eer moet positief ingegaan
worden op de voorstellen van de
USSR.
De voorstellen die in de zogenaamde
dubbele
nuloptie
bestaan, met kontrole ter plaatse,
en met wegname van alle kernwapens tot aan de Oeral zijn
bespreekbaar. Bovendien wordt

de konventionele bewapening
eveneens bespreekbaar, zodat
positief moet ingegaan worden
op de voorstellen om te komen
tot een akkoord.
5. Proliferatie van kernwapens
wordt gevaarlijk.
De verspreiding van kernwapens in gebieden van de wereld
waar zeer konfiiktueuze toestanden bestaan is erg gevaarlijk: Israël, Iran, Brazilië, Zuid-Afrika.
Daar waar het gebruik van kernwapens in Europa en tussen de
grootmachten niet meteen voor
de hand ligt, dreigt het gebruik
ervan in die gebieden waar geen
gestadigd overleg is, gevaarlijker
te worden.
6. Er moeten bilaterale stappen
ondernomen worden.
Niets belet staten, ook kleinere
zoals België, stappen te ondernemen om bilaterale akkoorden af
te sluiten met staten uit het oostblok. Zij dragen bij tot een klimaat
van ontspanning en wederzijds
vertrouwen.
7. Wapenindustrie moet afgebouwd worden.
De helse kringloop van de aanmaak van wapens is gevaarlijk,
omdat ze konflikten voedt en tot
konflikten leidt. Japan bewijst dat
het ekonomisch ook goed kan
zonder wapenindustrie.
Europa biedt op dit moment
geen echt alternatief, geen oplossing: de Europese Politieke Samenwerking komt maar niet van
de grond, en de West Europese
Unie is een te bepekrt kader voor
gemeenschappelijke onderhandelingen die trouwens een Europa met twee politieke snelheden zou kunnen tot stand brengen, hetgeen nefast is.
Vandaar dat deze zeven punten leidraag zijn voor een Belgisch buitenlands beleid.
4 JUNI 1987
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Drinkwater voor 5 miljoen mensen

De maas, riool of levende waterloop?
Steden als Antwerpen, Brussel,
Den Haag en Amsterdam maken
er dagelijks dankbaar gebruik van.
Het spreekt voor zich dat dit drinkwater aan een hoge kwaliteit
moet voldoen. Een goede waterzuivenng blijft dan ook een belangrijk element. Hier knelt een eerste
schoentje: de mate waarin de hoeveelheid afwalwater in de landen
van het stroomgebied van de
Maas wordt gezuiverd verschilt
sterkt. Het verst is Duitsland gevorderd (een vrijwel volledige behandeling van alle zijrivieren), het
minst ver België...

\NaXer is waardevol... een slogan waaronder tal
van VU-besturen aktie voeren ter vrijwaring van ons
leefmilieu. De Maaseikse Volksunie en heel in het
speciaal eerste schepen Jaak Cuppens hebben niet
gewacht op deze aansporing om hun bezorgdheid
voor een proper en leefbaar Maasbekken in daden
om te 'zetten. Reeds op 1 en 2 maart 1986 organiseerde het stadsbestuur onder de bezielende leiding
van de VU-schepen met leden van de Stichting Milieuaktie en de Maaseiker Adviesraad Leefmilieu een
tweedaags internationaal symposium: ,,De Maas:
dode riool of levende waterloop?".
NLANGS verscheen het
verslagboek van deze
studiedag en werden de
bevindingen aan de pers in het Internationaal Perscentrum te Brussel voorgesteld. Europees Parlementslid Willy Kuijpers was gastheer, de Vlaming Cuppens en de

O

Nederlander Oskam, vice-voorzitter van de Maaswaterleidingsbedrijven stelden het verslagboek
voor en lichtten de knelpunten toe.

5 miljoen mensen
Het Maaswater is de drinkwaterbron voor vijf miljoen mensen.

s .^
•^.^
De Nederlander Oskam van de Maaswaterleidingsbedrijven en VUschepen Jaak Cuppens: grensoverschrijdende zorg voor 5 miljoen
drinkwaterverbruikers...

Het probleem moet echter aan
de wortel aangepakt worden; vervuiling moet zoveel als mogelijk tegengegaan worden. Probleem blijven organische mikroverontreinigingen (ondermeer de lozingen
van de papierfabrieken), de veel te
hoge zoutbelasting, het te hoge
Vervolg van op 11

lets voorzichtiger:,,Alleen in gras
doet het (gif) zijn dodelijk werk.
Wie het besproeide gras opeet kan
wel ernstig vergiftigd worden..."
En,,,Hooguit kan je stellen dat
het psichologisch met erg verstandig is geweest te spuiten tenvijl de
kleuters op de speelplaats waren.
een glas water)" schrijft het ko- van Nijlen, ja van heel Vlaanderen Maar dat is noch onwettelijk, noch
gevaarlijk. Storm in een glas wadat ook zouden doen."
Het artikel in ons weekblad van 21 mei l.l. over het mitee:
ter dus. Niets aan de hand."i
„Het artikel (...) heeft ons (...)
gebruik van pesticiden op de speelplaats van de Rijks- aan het denken gezet. Omdat iets
Het is wel prettig als je zo lichtbasisschool te Nijlen heeft in en om de school voor wettelijk in orde is, is het daarom
Wij kunnen ons alleen maar ver- zinnig kunt spreken over produkde nodige deining gezorgd. Wat was de bedoeling van nog niet aan te raden. De wetge- heugen over deze beslissing, toch ten waarvan het ouderkomitee zelf
ver kon wel eens te laks zijn. Hoort moet het ons van het hart dat — schrijft: „dat het letterlijk geen katons artikel ? Niet de school, noch de direkteur in moei- gif,
hoe veilig ook verwerkt, eigen- zowel de direkteur als de ouderve- jes zijn om zonder handschoenen
lijkheden brengen; wel wijzen op de gevaren die het lijk wel thuis in een school ? Is een reniging — na raadpleging — blij- aan te pakken"...
Ondertussen werd de redaktie
gebruik van zware chemische sproeimiddelen met zuiver milieu niet een belangrijker ven volhouden dat het allemaal
nog niet zo erg was en dat ook ingelicht over een gelijkaardig
waarde
dan
een
brandschoon
afzich kunnen meebrengen.
geboord gazonnetje? En is het ,,...daarbij alleen wettelijk toe- geval enkele jaren terug in een
ook in de opvoeding van de kinde- gestane produkten zijn gebruikt en kleuterschool te Deurne, daarbij
echter
nog
een
stap
verder
gaan.
ren niet belangrijk op zulke waar- dat de firma in kwestie over een diende een hele kleuterklas meLIJKBAAR heeft de direkvolstrekte legale vergunning be- disch te worden onderzocht. Hoteur van de school dat be- Reeds voor de bewuste artikels den te wijzen?
schikt om deze middelen te ge- pelijk zullen beide gevallen een
verschenen had de direktie in
grepen want in een brief
Naar aanleiding van al die her- bruiken." en „...dat daarbij alle vingerwijzing zijn voor alle schoolaan de ouders (22 mei) schrijft hij overleg met leerkrachten en het
bestuur van de Oudervereniging rie hebben direktie, leerkrachten voorzorgsmaatregelen getroffen direkties in Vlaanderen. Het is ino.m.
zijn en de produkten op de voor- derdaad zo dat ,,een zuiver milieu
, Alhoewel er (...) op geen enkel besloten het bij deze ene spuit- en Ouderkomitee van RBS-Nijlen geschreven manier zijn gebruikt, meer waarde heeft dan een branddaar grondig over nagedacht. En onder andere met een afschermogenblik enige reden tot ongerust- beurt te laten.
schoon afgeboord gazonnetje..."
De opdracht tot spuiten met her- er is besloten het bij die ene spuit- kap die moet verhinderen dat iets
heid kan geweest zijn, willen wij
Aan kamerlid Sauwens werd de
biciden wordt uit het kontrakt met beurt te laten. De opdracht tot van het gif elders terechtkomt dan
opdracht gegeven minister Coens
de onderhoudsfirma geschrapt."
spuiten met herbiciden wordt dus op bedoelde plaatsen."
te interpelleren over diens zending
het kontrakt met de firma l\Aertens
„Er kan dus op geen enkel mo- naar de leraren biologie ,,de noodgeschrapt. Geleerd door deze onaangename ervaring willen wij nu ment sprake geweest zijn van enig zaak van gewasbeschermingsmidOok de oudervereniging van de
risiko voor om het even welk delen" in het onderwijs te beschool greep naar de pen. In een heel bewust de eerste gifvrije kind." (De direkteur).
preken.
school
worden.
En
we
zouden
het
uitvoerige brief onder de titel
(m.v.l.)
De
oudervereniging
doet
het
toejuichen
als
de
andere
scholen
,,Storm in de kleuterschool (en in

Direkteur en oudervereniging antwoorden

Pesticiden op school

Alleen in gras?

I^NHET
RtONr

ITRATEN zitten in iedere groene
plant. Net als zout, is dit enkel
schadelijk voor onze gezondheid bij te
hoge percentages.
Reeds een paar decennia lang begint men zich zorgen te maken over de
veel te hoge nitratengehaltes in landen tuinbouwprodukten, bestemd voor
de voeding.
Het z:jn dan ook vooral de groene
groenten die terzake een zeer kwalijke
naam hebben en niet het minst de voor
de rest zo heelzame groenten als spinazie, andijvie en zelfs wortelen.
Wij weten reeds lang dat een te
grote opname van nitraten zeer schadelijk is voor de bloedhuishouding (nitneten) en tenslotte kankervenwekkend
kan zijn (nitrosaminen).
Het bejeid begint op dit vlak wakker
te wórden. Men denkt aan een wetgeving terzake, die voorlopig dus onbestaande is in dit land.
Intussen wil men toch rekening houden met bestaande toestanden. Ver-

N
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Storm in glas water

mits de gehalten toch reeds vrij hoog
liggen, zou het onrealistisch kunnen
zijn om land- en tuinbouwers maximumwaarden op te leggen die thans
meestal fel overschreden worden. De
gezondheid van onze gemeenschap
speelt hier duidelijk een ondergeschikte rol...

Als de hemel
zo blauw... ^
weten reeds meer dan een
W IJhalve
eeuw dat vliegen en andere

insekten, zelfs vo-

Intussen willen wij zelf In eigen tuin
toch maar voorzichtig zijn. Vergeten wij
bij dit alles niet dat het absurd is om
goede humusrijke gronden nog eens
extra te belasten met stikstof.
Dit geldt niet enkel voor overbemesting met chemische stikstofmesten, maar ook met organische
meststoiffen op basis van kippemest en
bloedmeel.
BIJ ditalles,moeten wij-rekening hourden met het feit dat heel wat groenten
als andijvie, sla en suikerij luchtstikstof fixeren door de spirillumbakterie. Het wordt dus maat houden,
ook in eigen (bicfituini M
• '

Reeds lang voor de onzalige DDT
haar intrede deed, werd de witkalk
waarmee men de muren van de stallen bestreek, met een zakje blauw gemengd om de vliegen weg te houden.
Intussen reeds lang vervangen door
het gluiperige DDT, voor zover tenminste nog ergens stallen „gewit"
worden.

Het is nu wel de tijd om zich zaden
van lentebloeiers aan te schaffen,
vooral indien men iets bijzonder wil. Wij
denken hierbij aan de grote gele vioOnze gevederde vrienden overdrij- len met zwart hart; echt iets voor wie
ven soms in onze fruittuin; vooral onze zijn Vlaming zijn op die manier wil dekersen en aardbeien vinden ze bijzon- monstreren (ras Rheingold).
der lekker. In de fruittuin, of in de
groentetuin en waar men het ook maar
Tolerant als wij zijn, willen wij de ennodig acht, kan men deze zomer pro- kele échte Belgen die ons nog resten,
beren om smakke strookjes licht- het ras Red Wing bijzonder aanbeveblauwe plastiekfolie te laten wapperen. len: de kleuren van deze prachtige
Graag later uw ervaringen hiermee.
grootbloemige viool zijn zwart, geel en
rood!
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Volgende week bespreken wij de
ET gaat hier om de grootbloe- nieuwere appelrassen die vrij bestand
mige violen, die thans nog zo zijn tegen schurft en wietziekte.
mooi staan te bloeien, dat het
jammer is ze nu meteen te ruimen voor
Rik Dedapper
zomerbloemen.

H
gels en wild, als de pest zijn voor alles iwat zweemt naarblauw.

Wie volgend jaar nog mooiere bloemen wil, kan liefst niet zaaien voor
einde juni en de bloemen die in
augustus-september verschijnen,
wegknijpen.
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ammoniumgehalte in het Belgisch gedeelte van de Maas, de
kunstmatige belasting met fosfaten en tenslotte de tritlumbelasting door kerncentrales.

Kerncentrales
Operationeel zijn thans de
twintig jaar oude kerncentrale
Chooz A en de drie centrales te
Tihange. In aanbouw zijn twee
nieuwe grote centrales eveneens
te Tihange. Uit metingen bleek
dat vooral de lozing van de oude
kerncentrale Chooz A onaanvaardbaar hoog is. Sluiting van
deze kerncentrale is dan ook een
centrale eis in het verslagboek.
Willy Kuijpers acht de tritiumbelasting een dusdanig gevaar dat
een sluiting van alle kerncentrales overwogen moet worden.
Eerste schepen Cuppens benadrukte de noodzaak aan uitgebreide diskussie en ruimer overleg. „Een ruimere aanpak dringt
zich op, niet alleen tussen België
en Nederland maar ook met
Duitsland en Frankrijk. Dat kan
via de oprichting van een internationale
Maaskommissie als
overleg- en beheersorgaan".
Willy Kuijpes van zijn kant benadrukte het belang van aktie. Hij
pleitte voor interpolitiek overleg
en een gezamenlijke aanpak van
het Maasprobleem. Deze aktie is
van belang voor iedereen al was
het maar omdat het bevuilde water na verloop van tijd de Noordzee, nu al één van de sterkst bevuilde zeeën ter wereld, invloeit.

strukturen en hun kiezers met gemandateerd zijn om de Oksitaanse eisen voorop te stellen.
Alirol pleit voor een geest van
openheid en nieuwe benadering
die het met moet hebben van verbaal Oksitaans geweld. Hij vindt
dat de nieuwe partij alle problemen moet kunnen aanpakken
doch vanuit een Oksitaans standpunt, met het oog op het Oksitanië van de 21e eeuw. Hij deed een

Moet einde maken aan traditionele verdeeldheid

Stichtingskongres
van de Partit Occitan

HMK^'Z^ZZ.^

TOLOSA — Op 22 en 23 mei il. had in Toulouse,
alias Tolosa — hoofdstad van Languedoc — de
stichting plaats van de Oksitaanse Partij.
Het politiek Oksitanisme bestaat sinds lang maar
het was machteloos en versnipperd. Onder de stimulans van burgemeester Gustave Alirol, voorzitter van
onze EVA-partner „Volem viure al pais", kwam er
een groepering van politieke en kulturele bewegingen tot stand binnen de Partit Occitan. De zusterpartijen uit Katalonië, Baskenland, Bretagne en Vlaanderen waren aanwezig om hun sympathie te betuigen. Dat is in Oksitanië niet ongemerkt voorbij
gegaan.
E Oksitaanse beweging is
in kultureel opzicht steeds
erg belangrijk geweest.
De taal, la langue d'Oc, bestaat
weliswaar niet als onderwijstaal,
maar is steeds het bindmiddel geweest binnen het uitgestrekte gebied dat Oksitanië heet en dat heel
het Franse Zuiden beneden de
Loire omvat.

Dit uitgestrekte en relatief dun
bevolkte gebied waar de helft van
de bevolking in steden woont en
de overige helft in zeer kleine
dorpjes, kent enorme problemen
op ekonomisch vlak, op het vlak
van de infrastruktuur en allerhande voorzieningen. De politieke
organisatie is lastig.

aan de regionale frustraties. Maar
de linkerzijde, traditioneel erg
sterk, is tot een puinhoop geworden. De kommunistische partij
kent een soort leegloop. De socialisten, de traditionele machthebbers, werden wegens korruptie en
politieke boerderij met Le Pen uit
een aantal traditionele bolwerken
verdreven. Dit alles opent per-

De moeite waard!
Het Maaseikse gemeentebestuur kontakteerde ondertussen alle Maaslandse gemeentebesturen en overhandigde het
dossier aan de provinciale overheden. Kamerlid Sauwens beloofde het dossier aan te kaarten
in de Vlaamse Raad en het Belgische Parlement. Willy Kuijpers
zal overleg plegen met Nederlandse, Franse en Duitse Europarlementsleden over alle frakties heen. In het najaar wordt in
de gebouwen van het EP te Brussel een internationale Maasbijeenkomst georganiseerd en de
parlementaire milieukommissie
zal ertoe bewogen worden een
In het midden Gustave Alirol omringd door mevr Pilar Busquets I Medan van de Oksitaanse minderheid in
verslag op te stellen en beleidKatalonië en parlementslid van de Convergencia; Francese Vernet Mateu, eveneens van de Convergencia.
saanbeveling te formuleren.
Nelly Maes namens de Volksunie en bestuursleden van de Partit Occitan.
Volksunieschepen
Cuppens
Waren ook aanwezig: P. Charritton, van het centraal bureau van de Baskische partij Euskadi Askasuna en
besloot met een belangrijke F. Mosschenross, van de Elzas-Lotharingischer Volksbund. De Katalaanse minderheid van Perpignan was
boodschap: ,,Het Maasland mag vertegenwoordigd door de Unida Catalana. De Union Democratique Bretonne door Evelyne le Grevellec.
zich niet laten terugdringen in de
rol van een reservaat voor werklozen, een kolonisatiegebied
Subregionale tendenzen rem- spektieven voor een echte Oksivoor ontgrinders of een gebied
men het pan-oksitaanse streven af taanse politieke partij.
van waterplassen als reservebeken verlenen aan het centrale
kens voor de drinkwaterbevoorrading van het Maas-Rijngebied. InVanaf Gaskonje aan de Atlanti- Franse gezag de gelegenheid om
tegendeel: we moeten streven sche Oceaan over de Limousin, de Oksitaanse strevingen ondernaar groei in de werkgelegen- Auvergne, Languedoc, tot aan de geschikt te maken aan de centrale
heid. Er is nood aan sociale rust Franse Alpen en de Provende; in- prioriteiten. Toch groeit het beVoor de voorzitter Gustave Alien ons streven moet gericht zijn derdaad een uitgestrekt land I Va- wustzijn dat er dnngend iets moet rol, gaat het in het pan-Okstianisop de inplanting van nieuwe mi- naf de Middeleeuwen met als gedaan worden. Het nabije Kata- me om meer dan regionalisme De
lieuvriendelijke bedrijven, het in- hoogtepunt de poëzie van de trou- lonië en ook het verder afgelegen keuze voor Oksitanië is geen popikken van nieuwe technologieën badours, IS het Oksitaans een eiVlaanderen zijn voor de Oksitanen sitieve keuze. Hij pleit voor een
en de promotie van nationale en gen literaire taal en een gesproken het voorbeeld van dynamisme modernisering van Ie discours Ocregionale industrieterreinen."
volkstaal als draagster van de pk- door meer autonomie. Traditioneel citaniste, niet omdat de traditinele
sitaanse kuituur.
heeft de linkerzijde uiting gegeven strijd verlaten wordt maar omdat
De Maas: dode riool of levende
•^••ï^^^ -X-ÏVs, y^: ^
de traditionele stijl van de Oksiwaterloop? Een voorbeeld-aktie
taanse klaagmuur met suksesrijk
met diepe wortels in het gebied,
IS gebleken. Daarom ook moet een
grensoverschrijdend en voor een
einde gemaakt worden aan de trabeter en leefbaarder milieubeditionele verdeeldheid. Het inzicht
leid. Echt de moeite waard voor
moet groeien dat de strijd voor de
een grote inzet!
kulturele identiteit een politiek verlengstuk nodig heeft om effektief
te zijn.
(Inlichtingen bij J. Cuppens,
Hiervoor kan men geen vertroueerste schepen. Stadhuis Maawen stellen in de socialisten die
seik, te 3680 Maaseik)
omwille van hun objektief, hun

Occitania

Gedurfd,
maar realistisch

EURO

dringende oproep om het Oksitanisme niet louter te zien als een erfenis uit het verleden.,,// faut sortier du passéïsme", klonk het
kernachtig. Frankrijk moet als een
realiteit gezien worden. Europa is
met het zwarte beest. Oksitanisme
is niet identiek aan de strijd tegen
Europa. Men moeten integendeel
Europa opbouwen „pour dépasser
I' état-nation". Europa maken om
de regio's gestalte te geven en
omgekeerd. Die Oksitaanse beweging moet weg uit het getto en
deelnemen aan het politiek debat
op alle niveaus. De nieuwe partij
wil, noch kan geplaatst worden op
de schaal van links-rechts polarisatie, hoewel zij erkent dat de Oksitaanse eisen steends hun klankbord vonden bij de linkerzijde.
Maar zij wenst geen Oksitanisme
dat voor alles en nog wat moet
dienen.

Eensgezind
naar
de toekomst
Gustave Alirol pleit voor een
echte politiek aanpak. ,,// y avait
trop de morale = c'était toujours
trop dur et trop pur." Daarom ook
wenst hij dat de parij met lukraak
aan alle verkiezingen deelneemt
zoals vroeger, maar selektief als
de zaak er werkelijk door gediend
IS. Op die manier wil Alirol een onderhandelingsmarge kreëren en
met de 2 a 3 procent die de Oksitaanse Partij voorlopig heeft, maksimaal wegen op de besluitvorming van de andere partijen. In het
uitgestrekte Oksitanië pleit hij voor
een werking naar de basis toe, niet
centralistisch maar wervend opdat de kiesdrempel van 5 % zo
snel mogelijk zou overschreden
worden.
Uit de rede van de voorzitter kan
opgemaakt worden welke diepgaande en moeizame diskussies
aan de stichting van de Oksitaanse partij voorafgegaan zijn.
Blijkbaar werd daarover een grote
eensgezindheid bereikt. Blijft het
reusachtige werk van de uitbouw.
De luciede, minzame maar vastberaden houding'van de voorzitter en
zijn jonge ploeg laat het beste hopen Voor de Europese Vrije Alliantie, voor de opbouw van het Europa der Volkeren én voor Oksitanië IS hun sukses van enorm
belang.
Nelly Maes
4 JUNI 1987

12

41^1
domréB-W&^

D Ned 2 - 20 00
Wie, wat, waar en hoe laat?, kunst,
1(ultuur, rekreatie, toensme
D Ned 2 - 20 20
Kameraad Mydear, TV-komedie

Donderd. 11 juni Zaterdag 6 juni

Van dag
tot dag
Zaterdag 6 juni
D BRT1 - 15 00
Wikken en wegen, verbruikersmagazine
D BRT1 - 16 00
Willie Wonka in Wonderland, film
D BRT 1 - 1810
Rock in Montreux
D BRT1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
D BRT 1 - 20 20
Mijn grote liefde heet muziek, Willem Vermandere
D BRT2 - 13 45
Franse open kampioenschappen,
Roland Garos - finale vrouwen
D Ned 1 - 15 00
De zon tegemoet, serie
D Ned 1 - 15 50
Opdracht voltooid, dok
D Ned 1 - 16 55
En ik ben Christian Hahn, jeugdserie
n Ned 1 - 17 41 ^
De gendarme in New York, film
D Ned 1 - 20 27
IMatlock, misdaadserie
D Ned 1 - 21 52
Maupassant, serie
• Ned 1 , 2 2 50
Brandhaard Midden-Amerika, dok
D Ned 1 - 23.43
Alfred Hitchcock presenteert, serie
D Ned 2 - 1912
Corduroy, jeugdfilm
D Ned 2 - 19 25
Welkom thuis. Lassie!; film
D Ned 2 - 21 05
Hill Street Blues, politiesene
D Ned 2 - 23 15
Murder she wrote, detectiveserie

Zondag 7 juni
D BRT 1 - 15 35
Eiland, kunstmagazine
D BRT 1 - 16 35
Ons eigen zonnestelsel, dok serie
D BRT 1 - 1810
Prikballon, voor de kleuters
n BRT1 - 18 25
Het pad van de regengod, dok serie
D BRT 1 - 1915
De eeuw van Pericles, dok sene
D BRT 1 - 20 40
De kostschool, serie
• BRT 1 - 21 30
De wereld van morgen, dok
D BRT2 - 15 00
Franse
open
tenniskampioenschappen, Roland Garros
• Ned 1 - 15 55
De terugkeer van de Antelope,
jeugdsene
D Ned 1 - 16 25
Swiebertje, komische serie
2 Ned 1 - 19 05
De Carsons, serie
I Ned 1 - 20 20
James Herriot, TV-film
" Ned 1 - 22 35
St.-Elsewhere, sene
C Ned 2 - 13 15
Von Karajan in koncert
D Ned 2 - 20 10
Monty Python's Flying Cirkus, komische reeks
4 JUNI 1987

Een film
per dag

Jeanne Moreau en Brigitte Bardot gaan de revolutionaire
,,Viva Maria I" Maandag 8 juni op Ned 2, om 19u 27
D Ned 2 - 21 31 "
Rocket to the moon, TV-drama
D Ned 2 - 23 22
Holland festival

IVIaandag 8 juni
D BRT1 - 16 00
De vijanden, film van Hugo Claus
D BRT 1 - 1810
Avonturenbaai, serie
G BRT 1 - 18 35
Kameleon, doe-programma voor kinderen
D BRT 1 - 2010
De erfenis van de Guldenburgs,
Duitse serie
D BRT 1 - 20 55
Agenda voor een kleine planeet II,
dok info
D BRT 1 - 21 50
Schipbreuk, humoristische kantate
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 19 25
Oshin, serie
D BRT2 - 20 20
Extra-time, sport
D BRT2 - 20 50
Paul Daniels magie show
D BRT 2 - 21 40
Blikvanger, modemagazine
D Ned 1 - 14 30
Eastenders, sene
D Ned 1 • 15 00
Zuster Benjamin, TV-film
D Ned 1 - 17 47
Sinbad de zeeman, tekenfilm
D Ned 1 • 18 06
De tovenaar van Oz, tekenfilmsene
D Ned 1 - 20 18
De vliegende dokters, sene
D Ned 1 - 22 32
Golden Girls, sene
D Ned 1 - 22 57
Jenny's war, sene
n Ned 2 - 19 27
Viva Maria, film

Dinsdag 9 juni
D BRT 1 - 18 05
Jacobus en Corneel, sene
D BRT 1 - 18 20
Madicken, serie
• BRT 1 - 18 45
Onbekende wereld, dok
C BRT 1 - 1910
De eeuw van Pericles, dok
C BRT 1 - 20 20
Het moorddadig plan, film
C BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
C BRT2 • 19 25
Oshin, sene

toer op in

D BRT2 - 20 20
Argus, praatprogramma
D BRT 2 - 21 35
Dempsey and Makepeace, serie
D Ned 1 - 14 30
Marco Polo, sene
D Ned 1 - 19 00
Wordt vervolgd, tekenfilms
D Ned 1 - 20 28
Battle beyond the stars, film
D Ned 1 - 23 05
Kasteelkoncert Coevorden, Michaele Paetsch, viool en Arnaldo Cohen, piano
D Ned 2 - 20 00
Apartheid, dok
D Ned 2 - 21 30
Beeldspraak, kunst

Woensd. 10 juni
D BRT1 - 18 10
Nils Holgersson, tekenfilmsene
D BRT 1 - 18 35
De terugkeer van de Antelope, serie
n BRT 1 - 19 15
Leven... en laten leven, extra
D BRT 1 - 20 10
Stripkwis, kwisprogramma
D BRT 1 - 20 45
Wie schrijft die blijft, literair magazine
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19 25
Oshin, serie
D BRT2 - 20 20
Modem: Aids, rechtstreekse uitzending
D BRT 2 - 21 50
Koncert, int muziekwedstrijd te
Geneve
D Ned 1 - 15 00
Seabert, tekenfilmserie
D Ned 1 • 15 10
Ghostbusters, tekenfilmsene
D Ned 1 - 15 35
Klub Veronica Clips, muziek
D Ned 1 - 16 35
Only one earth, info dok
D Ned 1 - 17 00
Family Ties, serie
• Ned 1 - 18 15
Starsky & Hutch, politiesene
D Ned 1 - 20 33
Miami Vice, politiesene
D Ned 1 • 22 02
Magnum Force, film
G Ned 2 - 16 20
Het tradische ballet, een levend
schilderij in drie delen
D Ned 2 - 16 30
Madoc, bewerking van het oude Reinaert de Vos-verhaal

n BRT 1 - 18 05
Fame, sene
n BRT 1 - 20 20
Matlock, sene
D BRT 1 - 21 10
Panorama, aktualiteiten
D BRT 1 - 22 00
Dallas, sene
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19 25
Oshin, serie
D BRT2 - 20 20
La luna, film
n Ned 1 - 15 30
Last frontier, natuurserie
D Ned 1 - 16 00
Daktari, sene
D Ned 1 - 19 24
Cliff Richard special
dok
D Ned 1 - 22 40

Willy Wonka and the Chocolate
Factory
Amenk sprookjesfilmuit 1971 naar
Roald Dahl In de chocoladefabnek
van Willy Wonka wordt het lekkerste
snoepgoed van de wereld gemaakt
Elke dag komt de kleine Charlie er
voorbij en vraagt zich af wat die hoge
muren van de fabnek verbergen
(BRT 1, om 16u.)

Zondag 7 juni
Prends ta Rolls en va pointer
Franse komische film uit 1981 Camille heeft een ongeval gehad en
trekt om te herstellen naar zijn neef
Alphonse, een wijnbouwer in Roussillon Me\ o a Jean Lefebvre en Micheline Lucioni (RTL, om 17u.20)

Het jaar van de rat, dok
D Ned 2- 18 30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned 2 - 19 37
De ongelofelijke avonturen van Pieter Jelles, musical
n Ned 2 - 21 04
Misdaadverhalen, Franse sene
n Ned 2 - 23 00
Britse verkiezingen

Vrijdag 12 juni
n BRT 1 - 18 05
De tovenaar van Oz, tekenfilmsene
n BRT1 - 18 30
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
D BRT1 - 18 50
Onbekende wereld, dok
D BRT 1 - 20 20
Down to the moon, Andreas Vollenweider live-koncert
D BRT 1 - 20 55
Wereldoorlog II: het verzef dok
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 19 25
Oshin, sene
D BRT2 - 20 20
Premiere, filmnieuws
D BRT2 - 20 50
Nunzio, film
D . B R T 2 - 2215
Filmspot, filmaktualiteit
D Ned 1 - 16 00
Tweestrijd, TV-film
D Ned 1 - 1712
Calimero, animatiereeks
D Ned 1 • 18 20
De mooiste foto's maak je zelf, basisfotografie voor iedereen
D Ned 1 - 18 35
Het geheim van Vredenhof, jeugdsene
D Ned 1 - 19 00
Calimero, strip
C Ned 1 - 19 05
Knight Rider, serie
D Ned 1 - 20 28
Te land, ter zee en in de lucht, tobbedansen
D Ned 1 - 2210
Baxter, film
C Ned 2 •'- 20 35
Wachten op het wonder, dok
D Ned 2 - 21 00
Marjon Lambriks in de open lucht,
show
D Ned 2 - 23 35
Wacht maar tot mamma thuiskomt,
film

l\/laandag 8 juni
Viva Maria!
I^ana, de dochter van een Iers revolutionair, vlucht naar MiddenAmerika en sluit aan bij een rondreizend teatergezelschap, dat wordt geleid door een andere f^/lana Die verleent daadwerkelijke steun aan het
plaatselijk verzet tegen de grondeigenaars Frans-ltal avonturenfilm van
Louis ivlalle uit 1965 met Brigitte Bardot, Jeanne Moreau en George Hamilton (Ned. 2, om 19u.27)

Dinsdag 9 juni
Battle beyond the Stars
Amenk SF-film uit 1980 met o a
Robert Vaughn en Richard Thomas
De planeet Akir leidt een vreedzaam
bestaan De rust wordt verstoord
wanneer een ruimte-tyran de planeet
wil aanvallen (Ned. 1, om 20u.28)

Woensd. 10 juni
Magnum Force
Amenk politiefilm uit 1973 met o a
Clint Eastwoord en Hal Holbrook
San Francisco wordt opgeschrikt
door een reeks brutale moorden
(Ned. 1,om22u.02)

Donderd. 11 juni
La Luna
Catenna Silven (Jill Clayburgh),
een operazangeres, neemt haar 15jarige zoon Joe (Matthew Barry) mee
op een tournee m Italië Amenk -Ital
film uit 1979 (TV 2, om 20u.20)

Vrijdag 12 juni
Nunzio
Amenk film uit 1978 met o a David
Proval en Morgana King Nunzio Sabatino IS een achterlijke twintiger die
als besteljongen aan de kost komt
HIJ IS erg geliefd bij de kinderen omdat hij hen zo'n mooie verhalen vertelt ven zijn nachtelijke acties als
,.Superman"
(TV 2, om 20u50)
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Toen De Leeuwkens voor het eerst
kampioen speelden was ons dorp
te klein, althans dat
gedeelte van ons
dorp waartoe de
ploeg behoorde.
^^A^S
De andere kant
^^^2>tt
bleef dagenlang
^^ ^ ^ ^ k f l
een verlaten gat in
!^^^^^
het Verre Westen.
^^•^^^
Gesloten winkels,
• ^ ^ ^ k neergelaten rolluiM^ ^ ^ ken, geen levende
Wie in Vlaanderen over hoger kunstonderwijs
^ ^ ^ ^ P ziel op straat.
^ Q ^ r Slechts in hun
spreef<t,
denkt terecht aan de akademies van AntwerMublokaal schoof
pen (met Rome en Parijs de eerste drie van de
af en toe een bleke hand het gordijn
opzij. Om te zien of niemand de
westerse wereld) en Gent, uiteraard ook aan de St.solidariteit verbrak.
Lukaskoepel.
Maar Vlaanderen laat zijn hoofdstad
Aan onze kant werden de elf, het
bestuur en de trainer in stoet naar de niet los. Daarom vestigen we hier enige aandacht op
feestzaal gebracht. De kadetjes
een akademie die wellicht minder weerklank kent,
vormden een ere-haag en de triomfbogen waren niet te tellen. Wij leken hoewel de Vlaamse inbreng daarin zeer aanzienlijk
wel één familie en er bestond in heel
Vlaanderen geen ploeg die De was en het jammer zou zijn moest die aldaar verder
Leeuwkens kon verslaan. Dat zonaan jonge Vlaamse aanwezigheid inboeten.
gen wij althans. Maar in de hogere
reeksen vonden onze jongens hun
draai niet. Voetbal, heb ik altijd geN de Koninklijke Akademie deze blijkbare genieën kunnen wij
hoord, is de spiegel van de maatvoor Schone Kunsten van enkel steriel akademisme en zeschappij. Een dorp voetbalt provinBrussel loopt nog tot 28 juni ker geen imponerende meesterciaal, steden voetballen nationaal.
een tentoonstelling ,,275 Jaar werken.
Maar wacht eens. Is het voetbal
Kunstonderwijs". In hun 3Maar wat de expositie wel intevan de grote klubs nog wel sport?
Beoefenen zij niet eerder een stiel?
maandelijkse aganda besteden ressant maakt, is dat er ook werEen beroep waar veel geld mee ge- de alweer Koninklijke Musea voor ken aanwezig zijn uit het oeuvre
moeid is. Te veel om nog sport te
Schone Kunsten van België daar van een selektieve groep van 90
zijn. Mij, die een geboren voetbalin het Nederlands minder dan de kunstenaars uit de duizenden
freak ben, maak je niet wijs dat het
grote voetbal nog sport is. Voetbal is helft tekstinfo aan dan in het passanten die (tot 1930) het instieen bedrijf zoals een ander geworFrans. Dat is op velerlei Brussels tuut bezocht hebben en waarvan
den, met een manager achter de
niveau al eerder met duidelijk op- er toch een aantal het bekijken
ebben-houten tafel, een handelaar
die koopt en verkoopt en de beursbe- zet gebeurd. Dit wil niet zeggen waard zijn: Toorop, Van Gogh,
richten leest waar zijn ploeg geno- dat wij, hoe gemanipuleerd die Meunier, Khnopff, Brusselmans,
teerd staat.
info ook mag zijn, er onwetend van Rysselberghe, Ensor, Wouvan moeten blijven, integendeel. ters, Evenepoel, Delvaux, Minne,
\Nat Brussels is, is ook — en in de Margritte, Servranckx.
eerste plaats — van ons.
Het Gemeentekrediet geeft
De Brusselse akademie werd in over de tentoonstelling een rijkeWinsten maken staat in zijn vlag en
niet langer meer Excelsior of Volhar- 1711 opgericht en speelde inder- lijk geïllustreerde katalogus (300
den of Klein maar Dapper. Zakenluidaad een rol in de ontwikkeling bladzijden, 750 frank) uit, aangeverwachten altijd return of invest- van de ,.Belgische" kunst, wat dit vuld met kunstenaarsbiografieën
ment, daarom staat sportiviteit niet
wezenloze begrip inhoudelijk ook en een essay over de evolutie van
in zijn agenda, wel rendement. Deze
mag betekenen. Vooral na 1830 het kunstonderricht. Dit werk
mentaliteit vertaalt zich binnen de
(!) moet zij daarin, met eindeloze kwam tot stand uit onderzoek in
krijtlijnen; een hakje hier, een kopstoot daar, een haal naar het been en kopieën van het Franse klassi- de archieven van de Brusselse
niet naar de bal, een buiteling in de
cisme een belangrijke (?) rol ver- Akademie. De expositie, Kohoop op een strafschop. Trainers
vuld hebben om op het einde van ningsplein 1-2, 1000 Brussel is
brengen hun spelers die truuks bij,
vorige eeuw een hoogtepunt be- toegankelijk tegen 80 frank, wat
knippen de video aan om desnoods
in slow motion de dodelijke hak nog reikt te hebben met voor de schil- min noch meer overdreven is...
wat bij te schaven.
derkunst professoren als Navez, maar alleszins de moeite waard
Zo wordt een van de mooiste
Portaels, Delville en voor de voor wie wil kennis maken met het
groepssporten naar de kloten gebeeldhouwkunst Godecharie, Si- onwaarachtige onbegrip ,,Belgitrapt. En de manager veriangt niets
monis, Van der Stappen. Van tude in de kunst"...
liever. Zijn kwiek brein vindt van
seizoen tot seizoen wat beters. Jongste vondst: een NV die een nieuw
stadion bouwt en dat hij verhuurt aan
zijn eigen klub. Moet je die boekhouding eens zien. Bovendien denkt hij
een onderneming uit die spelers aan
diverse klubs verhuurt. Een vedetje
hier, een crack daar en liefst bij de
nauwste tegenstrevers! Niet zo
slecht bedacht. Tal van klubs kunnen
zich geen dure spelers meer veroorloven, dan maar huren voor een seizoen of wat.
Zonder de kijker er graten in ziet
heeft de manager, die bovendien een
Het is lang geleden dat we voor deze rubriek meer
eigen topklub leidt, bij tal van ploedan vijftig juiste inzendingen mochten begroeten. Het
gen een paar benen in het spel.
Komt goed uit als de kompetitie
gedicht ,,De Tuinman en de Dood" van Pieter Nicospannend wordt. Het is maar een
laas van Eyck is duidelijk erg goed gekend bij onze
telefoontje en een lichte aanpassing
van het huurkontrakt om... Dat heeft
lezers.
u goed geraden.
Sport, zei U. Kommercie in menOnze onschuldigste hand haalde er Marja Delvasen. Huuriingen, slavenhandel. De
UNO moest het weten.
Verhaegen, die langsheen de Geluwesteenweg te
Ooit leverden de straat en de kolleWervik woont, uit als gelukkige winnares van ons
ges de knapste voetballisten op. Nu
worden vedetjes gekweekt in afzon- boeken-kado.
dering. Ooit werd gekampt om de
voetbaleer, wie agressief speelde
werkte zich vanzelf aan kant. Nu is
E willen natuurlijk verder pet en pijp
voetbal ooriog.
gaan op dit elan. Wie van het visserke-vis
Ooit was voetbal je eigen krachten
herkent
immers gpeiendag
meten, een aanval opbouwen in geniet volgende fraaie verzen?
zamenlijk overleg. Nu is voetbal beDaa-ag vis
perken, afstoppen, spelbederf. Ooit
Wij verwachten van U dat U ons dag lieve vis
was voetbal leren< eervol verliezen.
de titel en de naam van de auteur dag klein visselijn mijn
Nu wordt er niet meer verioren, de
kassa wint. Ooit was voetbal 11 trui- toestuurt.
U hebt tijd tot maandag 15 juni
tjes door Liza met liefde gewassen
Dag ventje met de fiets op de om uw antwoord op de bus te
en te drogen gehangen in het bloementuintje. Nu is voetbal een beurs- vaas met de bloem ploem ploem
doen: WIJ, ,,Meespelen (179)",
bericht. En zeggen dat al deze ziek- dag stoel naast de tafel
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
ten ook onze dorpsploegen plagen. dag brood op de tafel
Petrus en Cesar hadden het nog dag visserke-vis met de pijp
Misschien bent U straks de gemoeten beleven. Ze zouden beslist
lukkige bezitter van enkele
en
geweigerd hebben de krijtlijnen bij te
knappe boeken?
kalken.
• dag visserke-vis met de pet
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De recentste decennia is er in onze eet- en kookgewoonten flink wat veranderd. De goeie ouwe burgerkeuken is gelukkig onuitroeibaar, maar er is. in
korte tijdspanne immens veel aan,,nieuws" bijgekomen. De,,nouvelle cuisine" en de vegetarische keuken hebben een overtuigende intrede gemaakt, gezondheidswinkels en reformhuizen genieten steeds
meer bijval en vooral het niet aflatende sukses van
buitenlandse restaurants hebben onze fornuisinspiratie aanzienlijk verrijkt.
RODUKTEN die tot kortelings nog als zeldzaam
golden worden nu overal
in diverse vormen aangeboden.
Over één van deze hebben we
het nu even; d&wieren of algen.

P

Algen zijn een gewas dat in
zeeën maar ook in gezonde binnenwateren voorkomt. Zij worden
veelvuldig toegepast in de Japanse kulinaria, maar het gebruik
ervan is ook in de (nieuwe) Europese keuken doorgedrongen,
omdat ze licht verteerbaar, gewichtsvriendelijk en rijk aan vitamines en verschillende mineralen zijn. Zeewier bestaat hier in
twee soorten; de smalle (iziki) en
de brede (kombu). Gemalen zeewier heet hier kelp en is zelfs in
tabletvorm verkrijgbaar. Merkwaardig is dat door toevoeging
van algen de kooktijd van grangen en peulvruchten zo goed als
gehalveerd wordt. Van wieren
kan ook soep gekookt worden, of
kalorieënarme
maar
lekkere
bouillons waarmee men dan weer
alle kanten uitkan.
Een van de opmerkelijkste bereidingen uit tropische algen is
agar-agar, een woord dat uit het
Maleis stamt en een begrip is op

Java, Sri Lanka en in Japan. Het
is een vaalwit, reuk- en smaakloos
produkt dat gewonnen wordt uit
verschillende soorten gedroogde
en gebleekte roodwieren die met
vloeistof vemrengd een soort gel
(gelei) gaan vormen. Het toegevoegde water moet dan wel bijna
koken. Een deel van de oplossing
stolt bij afkoeling tot een min of
meer troebele gelei. Agar-agar is
hier in de handel verkrijgbaar in
strengen en in poedervorm. Bij de
bereiding van gerechten kan
agar-agar op voortreffelijke wijze
de funktie van gelatine vervullen.
Agar-agar is evenwel zuiver plantaardig, heeft een duidelijk hoger
kookpunt dan gelatine, terwijl de
bindkracht tweemaal zo groot is
en de stof minder gevoelig is voor
de verandering Van zuurgraad.
In de meeste kulinaire handleidingen (tenzij enkele vegetarische) is van wier of algen nauwelijks sprake. Maar het gezonde
gewas is, in zijn rijke verscheidenheid, tegelijk lekker en toch vrij
neutraal van smaak, zodat de fantasierijke thuiskok er rrioeiteloos
en vrijk risikoloos met kan improviseren.
4 JUNI 1987

m

14

rotsig eilandje. Als een Robinson
Crusoe richtte hij er zijn verblijf
in. Bijna tweehonderd dagen
bleef hij de gevangene van het eiland. Dan werd hij opgepikt, ditmaal door... alweer mohammedaanse zeerovers. Die konden
een goed vakman best gebruiken, en dat was Fardé, zoals hij
in Agades had getoond. Enkele
dagen voor Kerstmis 1689 arriveerden de piraten in hun thuishaven Sale op de westkunst van
Marokko. Het zou dan nog bijna
een jaar duren eer Pieter Fardé in
Hamburg aankwam. Het einde
van zijn odyssee was dan in
zicht: in januari 1691 bereikte
Pieter opnieuw Gent.

Pieter Fardé, fiktie of fraude?

Een Vlaming
ontdekt
Midden-Afrika
Het levensverhaal van Pieter Fardé zou beslist tussen de plooien van de geschiedenis van Vlaanderen
verdwenen zijn als er niet een aantal brieven van en
over hem bestonden. Een kluif voor de historici trouwens, deze brieven. André Capiteyn ging op zoek
naar de oplossing van de puzzel en publiceerde er
een boeiend boek oven
N 1651 werd in Gent Pieter geboren, het vierde kind van de
Franse
inwijl<eling
Jean
Fardé, een handelaar. Toen hij
twintig was trad Pieter in het
klooster bij de Minderbroeders
Recolletten, aan de Nederkouter
te Gent.

I

Kruistocht
In 1682-'83 verbleef hij in Jeruzalem. Daarna werd hij teruggezonden naar Europa om geld in
te zamelen. Dit was bestemd om
de strijd om de hpilige plaatsen te
financieren. De Islam was immers nog zo sterk dat de veroveraars Wenen bedreigden! De financiële kruistocht die Pieter ondernam, had sukses. Hij werd opnieuw naar het Midden-Oosten
gestuurd, om daar zijn bedelopdracht verder te zetten. Hij was
toen vijfendertig jaar. In 1686
brak echter, voor de zoveelste
maal, een oorlog uit tussen de
Verenigde Provinciën en de Algerijnse piraten, die bij het Ottomaanse Rijk hoorden. Hiermee
werd de Middellandse zee erg
onveilig. Reeds sinds de oudheid
werd deze binnenzee trouwens
geteisterd door piraten... Toch
vertrok Pieter naar Amsterdam,
om er In te schepen naar het
Oosten.

Zeven brieven
Tussen mei 1686 en december
1690 zou Pieter Fardé zeven
brieven schrijven aan zijn familie
en zijn ordebroeders. Hieruit, en
uit vijf andere brieven van kennissen uit die periode, kunnen we
deongelooflijke avonturen van de
Minderbroeder afleiden.
Einde mei 1686 vertrok zijn

schip uit Amsterdam, en het bereikte zonder problemen de Portugese hoofdstad Lissabon. Op 3
augustus wierpen de matrozen
opnieuw de trossen los, maar de
trage vrachtvaarder kreeg met tegenwind af te rekenen. Toen het
schip, met de twee begeleidende
vaartuigen, op een flottielje Algerijnse zeerovers botste, nam het
ijlings de vlucht. Toch ontsnapten
de Hollanders niet aan een
zeeslag, en de twee begeleiders
verdwenen in de golven. Gelukkig maakte een fikse storm een
einde aan het gevecht. Pieter
Fardé en zijn medepassagiers
ontsnapten zo aan de slavernij.
Fel gehavend zocht het schip beschutting en herstel in de haven
van het eiland Sint-Michiel van de
Azoren (de Vlaamsche Eylanden\). Het was reeds september
eer de reis verderging, en begin
oktober zeilde het schip voor de
noordkust van Afrika.

Gevangene in Afrika
Opnieuw sloeg dan het noodlot
toe. Op 19 oktober overvielen Algerijnse piraten opnieuw het
schip. Ditmaal had Fardé minder
geluk. Het schip ontplofte, en 37
passagiers en bemanningsleden
werden
gevangengenomen.
Fardé kwam in Bona, NoordAfrika, op de slavenmarkt terecht. Daar kocht een Moors
heerser hem. Pieter vertrok noodgedwongen mee, dwars door de
Sahara, naar de stad Agades. Al
vlug verwierf hij de achting van
zijn meester. Pieter wist één en
ander van architektuur af, en ontwierp voor zijn heer een huis in
Italiaanse stijl. Door de naijver
van andere slaven kreeg hij ook

Ontluistering...
U e t lezer» van heillger^tevens was een bezi^efd die Vlaamse
•"joogetut generaöes na mekaar werd aangerideri. X ^ # ^ arsenaal behoorden de avonturen van Pieter Fardé Vooral s i ^ ^ ^ ^ s
pracfit^ geschrevert,
„Vlaanderen verovert'
mynck uit 1946.
Boefeftd eo stjctóend dat wel» of de verhalen mei de histor«
waariietd
,>c'' i.t 5t Arthur Viüti
„VJaaridei
ï ^ f%ter P. Zo schreef ht) o m „Ds Jijdiduur*^'
komaf
Europa bereikten lijkt afeown onwasrethijrrtijl' en
lïöl van zijn eenzaaRtfjekïiip een eiiamt waar hi| na
ndde. iA&ëk achteraf t<^a' uit de lucht oeon^ppp
te ztjn .

, Als verontschuldiging kan men inroepen da; er dringend geld
nodig was om de krtstenslaven te tsevrifden en dat 'mundus vult
discjp* {de wereld wd bedrogen worden).
Van <initutsten«S sespfoken!
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Aken: het einde
De reis en de avonturen hadden de minderbroeder beslist
geen goed gedaan. Hij werd dan
ook prompt met de zieke overste
Coen naar Aken gestuurd. Dat
was toen een bekend kuuroord.
Enkele dagen na zijn aankomst
werd Pieter steeds zieker, en hij
overleed op 16 juni 1691. Hij wat
net veertig geworden. Het graf
van de onfortuinlijke reiziger verdween bij de bombardementen
van de Tweede Wereldoorlog.

Feiten en fiktie

minder aangename zaken te verwerken. Hij werd er tenslotte van
beschuldigd de kristelijke leer te
verspreiden in het mohammedaanse land waar hij gevangenzat. Na een zware marteling kon
zijn meester hem terugkopen.
Ondertussen geraakte in Vlaanderen het lot van Fardé bekend,
en werden losgelden ter beschikking gesteld om hem te bevrijden. Dankzij een aanzienlijke
koopsom werd Pieter in vrijheid
gesteld. Hij vertrok in juli 1688
naar Sint-George d'Elmina, in het
huidige Ghana. Toen was deze
stad een factorij van de Verenigde Provinciën.

Dwars door Afrika
De beproevingen waren echter
nog lang niet voorbij voor Pieter
Fardé. Zijn tocht door de wilder-

UU.
OODY ALLEN is om het eufemistisch te zeggen, een
zeer komplex mens, een
geniaal akteur en regisseur. Zijn filmen vallen echter in periodes uit elkaar. Zo kennen we de fun om fun
films van de eerste periode, de
tweede periode waarin hij zonodig
wilde bewijzen dat hij Fellini en Bergman was, tenvijl hij al Allan de beste
was, toen hij Allen pasticheerde in
Manhattan, de eerste van de nostalgische reeks, met Purple Rose of
Cairo, Zelig en Broadway Danny
Rose als exponenten, tenwijl Hannah
and her sisters daar wat buiten viel. In
Radio Days is Allen weer warm en
plezierig (zonder lachen-brullengieren). Misschien is dit wel zijn
meest onderhoudende en vermakelijke film. Het is een film die aan de
hand van de radioprogramma's van
zijn jeugd — waar zijn alle radiohelden heengegaan? — de geschiedenis van zijn familie en zichzelf
schetst. Er zijn trouwens veel gelijke-

W

HJ.

nis, grotendeels alleen, werd opgevrolijkt door ontmoetingen met
wilde dieren en baanstropers (nu
ja: veel stropers, weinig baan).
Hij at giftige bessen, en werd
doodziek. Als bij wonder werd hij
gered door een inlander. Samen
trokken ze verder tot Angola, dus
reeds in zuidelijk Afrika! Daar
kreeg Pieter de kans In te schepen en, eindelijk, de thuisreis aan
te vatten. Door ongunstige wind
werd het schip echter naar het eiland Sint-Helena gevoerd. Op
een nacht verzwolg een zware
storm met vaartuig. Slechts één
overleefde de ramp: Fardé, die,
naar hij vertelde, als naar gewoonte aan dek gekomen om bij
het wisselen van de middernachtwacht mijn getijden de lezen. Dagenlang zwalpte hij op enkele
stukken wrakhout rond, tot hij terug vaste grond bereikte op een

Een prachtig verhaal is dit natuurlijk wel. Een goed historicus
tracht natuurlijk Dichtung en
Wahrheit te onderscheiden, en
één en ander na te trekken. En
dan stuit André Capiteyn toch wel
op vele vraagtekens, een aantal
zaken die best juist kunnen zijn,
en ook regelrechte onzin. De auteur noemt de ,,f van Fardé" ook
de ,,f van feiten, fabuleuze fantasmen, fake en fraude". Hij sluit
niet op voorhand uit dat Fardé dit
alles niet heeft meegemaakt.
Maar waarschijnlijker is wel dat
één en ander geromantiseerd
werd. Tot opwekking van de strijd
tegen de Islam en de slavernij,
en/of om aan de lees- en kennishonger van het achttiendeeeuwse publiek tegemoet te komen? Een histo-thriller, besluit
de achterflap terecht.
F. Seberechts
— Een Vlaming ontdekte Afrika: Pieter Fardé, Feiten, Fictie, Fraude. A. Capiteyn. Kritak
1986. 595 fr.

• ••••••••••••••••••fTW
Zijn rol met de nodige patethiek
brengt. Er is ook nog de kommunistische buurman, die er in slaagt de
hele Yom Kippurviering naar de duivel te helpen met z'n lawaaierige radio en daar bovenop zijn joodse buur
ervan overtuigd dat het de rijken
moeten zijn die ze uitroeien en'dal
godsdienst opium is voor het volk. En
daar is de link naar de beter gesitueerden, de mondaine wereld, de wereld van het geld, van de glitter, van
het leed van de arme drommel die er
in vermalen wordt. In die wereld leeft
een grandioze, sublieme, supersonische Mia Farrow, die als de aktrike
Sally White, samen met verteller Joe
(Woody Allen dus), vertolkt door Seth
enz) is subliem in de rol van de onge- Green, de draad door deze film trekt
huwde tante, fanatiek op zoek naar Ook zien we enkele cameorolletjes,
Mijnheer Juist, maar steeds op Mijn- waarbij Diane Keaton weer even opheer Verkeerd botsend. Julie Kavner vallend om de deur komt piepen. Als
en Michael Tucker geven als Ma en je nog nog met van Woody Allen hield
Pa een hartvenwarmende prestatie, IS dit de kans om van gedachte te vertenwijl Josh Mostel als oom Abe, altijd
anderen.
stinkend naar vis — altijd met vis in
de hand — altijd vis presenterend,
Willem Sneer

nissen terug te vinden met dat andere
Joodse gezin uit Neil Simon's Brighton Beach Memoirs, alleen is Allen
iets minder nostalgisch en gebruikt
hij het verleden om ons de kwaliteit
van het heden te schetsen. Dianne
Wiest (reeds schitterend m Hannah
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Dirk en Juan op gitaar, of

Hoe blues tango kan klinken
Veertien sfeervolle nummers,
waarvan je op de ommekant
,,. Compadre San Miguel", geschreven door Del Monte en Placios, onmiddellijk zal herkennen.
Het leuke refrein, de pittige gitaarriff tussendoor, de charmerende eenvoud, gekruid met een
leuk verhaaltje doen het steeds
bij optredens.
Gitaarklanken met weemoedige ondertoon, een ballade die
erg Spaans aandoet, vol ingetoomde passie, een hoopvol liefdesliedje en virtuose gitaarduetten: kortom een plaat voor een
zalige, zwoele zomeravond. Nog
even na de barbecue...
Een plaat om bij weg te dromen naar verre horizonten. Na
het
beluisteren
van
deze
langspeler rep je je onmiddellijk
naar een live-optreden ergens te
velde I

Neen, tango is niet wat Malando en konsoorten
ons wilden aanprijzen of wat je als begeleiding van
die stijlvolle salondansen ten gehore krijgt. Het is rasechte blues uit Argentinië, die een eeuw geleden ontstond in Buenos Aires en Montevideo, uit de kombinatie van de Spaanse zarzuela, de Cubaanse habanera en negerritmen. Zoals Antwerpen en de Linkeroever kijken de twee grootsteden, zij over een veel
grotere monding van de Rio de la Plata, elkaar aan.
EN oud verhaal zegt dat de
Peruvianen
afstammen
van de Inca's, de Mexicanen van de Azteken en de Argentijnen van... de boten.

Bandoneon
De muziekstijl werd omstreeks
1880 geboren uit de gemengde
bevolking van Indianen en Cubanen, Spaanse zeevaarders die
negerslaven uit Afrika importeerden. Naast de gitaar werd de
bandoneon het ideale instrument
om de tango te vertolken. Deze
kleinere harmonika of akkordeon
is in 1840 ontworpen door Heinrich Band, een Duitse muziekleraar uit Krefeld. De oorspronkelijke bedoeling was om er klassieke muziek mee uit te voeren.
Via Duitse zeelui en immigranten
verzeilde de bandeneon op de
oever van de Rio de la Plata.
Vanaf 1920 kenden de tangoorkesten een overweldigend sukses. De bandoneon vertolkte de
ziel van deze muziekvorrn. Door
de rijke verscheidenheid aan ritmen (véél anderen dan padampam-pam-pam) en melodielijnen
herontdekten de mensen een
stukje van zichzelf. Later werd
deze volksmuziek gekommercialiseerd.
In de kleine kroegen leefde
deze muziek écht, en evolueerde
verder. Vooral mensen als Piazolla en Mosalini maakten dat de

bandoneon algemeen aanvaard
werd.
En hier belanden we bij Alfredo
Marcussi, die als jongemaan de
naoorlogse periode meemaakte,
zowel in de kroeg als op de grote
podia. Hij drukte zijn eigen stempel op de tango. Met een ommetje langs Parijs belandde hij bij
ons terecht. Met zijn landgenoot
Juan Masondo en ex-Rum
zanger-gitarist Dirl< van Esbroecl<
startte hij in '85 een tangotrio.
Met hun programma ,,Tango y
otras Milonga's" toerden zij twee
jaar suksesvol rond in Vlaanderen en Nederland (Er verscheen
een gelijknamige plaat, een
Mallemolen-uitgave
tel.:
02/657.24.30).

Verre horizonten
Met hun nieuwe plaat ,,Guittarras Argentinas" zijn Dirk en Juan
weer als duo op pad. Het gitaarspl en de zang staan terug op
het voorplan. Opvallens is ook
dat Juan voor het eerst voor de
helft van de nummers tekent (eigen komposities en bewerkingen
van traditioneel werk), en hiermee een eind maakt aan zijn
tweederangsrol. Eens te meer
komt zijn virtuose gitaarspel, dat
hij tijdens optredens moeiteloos
(?) tentoonspreidt, uit de verf,
aangevuld met het meer romantische gevoelsvolle begeleidingsI werk van Dirk van Esbroeck.

Deze week
in Knack Magazine
Haar derde keer
Over een week gaan de Britten naar de stembus om
Margaret Tatcher wellicht voor de derde keer in het
zadel te helpen. Want wie zal het ijzer met zijn handen breken? Frans Verleyen bericht uit Londen, deze
week in Knack.
Ibssen Happart en Reagan
Op zoek naar een zoveelste Voerkompromis moest Wilfried Martens vorige week ook de klok in
de gaten houden. Hij had immers
ook een afspraak met Ronald
Reagan in het Witte Huis. Knack
was in de Wetstraat,
en in Washington.
De Royal Beige onder^^uur
De Belgische verzekeringsmaatschappij Royal? Beige was de
voorbije weken het voorwerp van
een regelrechte aanval op zijn
beursaandeel. Wat is er precies gebeurt ? De kronologie van de feiten, deze week in Knack.

*

Puriteins Amerika
Dat presidentskandidaat Gary
Hart na één persartikel over een
echtelijk slippertje de aftocht
blies, heeft in Europa verbazing
gewekt. Een interview met schrijver Gore Vidal over wat politici in
de VS mogen en niet mogen doen.
Deze week in Knack.
Het alfabet van Rombouts
Dankzij de uitvinding van een eigen alfabet vond de Antwerpse
kunstenaar Guy Rombouts wonderlijke wegen van beeldende
kommunikatie. Met zijn jongste
installaties werd hij opgenomen in
de Belgische selektie voor de Biënnale van Sao Paulo. Een ontmoeting.

D/r/c van Esbroeck en Juan Masondo..

Paul Rans (zie WIJ nr 30 april)
meldde ons dat hij dit zomerseizoen weer in het land is: op 19
juni e.k. live voor Fred Brouwers
op televisie vanuit Leuven, op 25
juni voor een Coda-opname en
vrijdag 26 juni voor een optreden
in Aaigem. Zaterdag 27 juni geeft
hij een solokoncert in de St.Jacobstraat te Aalst en op 11 juli op
het Brosella-folksfestival (in de
schaduw van het Atomium). Op
het Brosella-festival heeft tevens
de laatste uitvoenng van de
Ijslandsuite plaats. Niet te
missen!
Serge Demol

Hendrik Boenen over

„De onschuld
is uit liet ieven"
De Deurnese dichter Hendrik Boonen is in Antwerpse VU-kringen geen onbekende. Zelf zegt hij dat
zijn maatschappijkritische instelling hem in de
Vlaams-nationale politiek bracht. Boonen zetelt immers als VU-afgevaardigde in de distriktsraad van
Deurne. Maar Hendrik Boonen (° 1953) is bovendien
dichter, een dichter die het de lezer geen gemakkelijke verhaaltjes vertelt; maare op zoek is naar zin en
onzin van het leven.

H

BOONEN voelde zich
reeds zeer jong geroepen
om een maatschappelijke
rol te spelen. Dat gaf hij gestalte
door het voorzitterschap van de
leerlingenraad van het Antwerps
Koninklijk Atheneum op zich te
nemen en zijn engagement bij de
Unesco-jongeren.

dood, liefde en Vlaanderen. Elk
gedicht heeft een eigen mantel
van sfeer en gevoeligheid meege-

Mantel van
gevoeligheid
Na een baan in het leger werd
Boonen docent fiskaliteit aan het
Hoger Studiegenootschap voor
Sociaal Recht. Beroepshalve ontmoet Boonen allerhande noden,
het ligt dan ook voor de hand dat
deze elementen terug te vinden
zijn in zijn poëtisch engagement.
Vier thema's staan centraal in
het werk van deze auteur: leven.

kregen. In het kader daarvan is de
definitie die de dichter aan poèzie
meegeeft zeer belangrijk.

Spiegel
Volgens hem is poèzie ,,de representatie van de ziel van de
auteur, ze licht ons in over zijn
gemoed en is door zijn afwisseling de spiegel van het dagelijksleven van de dichter. Een gedicht
dient getoetst te worden aan een
boventijdelijke absoluutheid van
een zuivere poëtische schoonheid. Het dient daarentegen los
beschouwd te worden in het kader van zijn tijdelijke maatschappelijke en kulturele ontstaansgronden. "
V
Uit ,,Boulevard of broken
dreams" dit fragmentje, het gaaK
verder dan de anekdote van een
dag uit 1986: ,,Het geluid vaneen
hese/blueszangeres en enkele
onzuivere/noten van een saxofoonspeler/geven
onvolmaaktheid een/volmaakte dimensie.."
(m.v.l.)

Hendrik Boonen, een eigen-aardige stem...

— De onschuld Is uit het leven, H.
Boonen. Ultg. Erlka, Korte Lozannastraat 2 te Antwerpen, 295 fr. (315
fr. port inbegrepen) op rek. 9793544205-24.
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Bedenkingen bij de twintigste lompioenstitel

Veertig jaar stuurmanskunst
Sporting Anderlecht is vorige zaterdag voor de twintigste maal in veertig jaar
landslfampioen geworden. Dat is een prestatie zonder weerga en een bewijs van
nagenoeg ongeëvenaarde stuurmansl<unst.
Sporting Anderictit is na de tweede wereldoorlog uitgegroeid tot een instituut.
De klub van Theo Verbeeck, Albert Roosens en Constant Vanden Stock — drie
voorzitters slechts in de tachtigjarige geschiedenis van Sporting — liep altijd
voorop in de ontwikkelingen.

daardoor verkeerde konklusies
getrokken. Dat Anderlecht 57 en
KV 55 punten verzamelde is op
zichzelf een bewijs van grote
kracht. Hoe vermeend zwak de
konkurrentie ook moge geweest
zijn. Maar Lokeren was toch de
revelatie van het jaar en het ingestorte Club Brugge overwon op
eigen veld toch de twee koplopers. Voorzichtigheid blijft dus
geboden.

wacht geen gemakkelijke opdracht maar Mac the knife was altijd al een taaie en het zou ons
verwonderen indien hij voor vedetten opzij gaat. Nieuwsgierigheid dus rond een landskampioen die er volgend seizoen helemaal anders zal uitzien...
Mechelen wacht een niet minder zware opgave. Even goed
doen als dit seizoen is een mini-

NDERLECHT was en is in
ons voetbal de doodgeverfde baanbrel<er.

Suksesverhaal
De eerste grote transfer (Jef
Mermans), de eerste buitenlandse toptramer (Bill Gormlie),
de eerste jeugdschool met een
eigen gelaat en een eigen op
technisch
brio
afgestemde
speelstijl (voorzitter Verbeeck
zegde al voor de tweede wereldoorlog: „De klub met de beste
kadettenploeg moet uiteindelijk
kampioen worden"), de eerste
semi-profs, de eerste ploeg die
na het Braziliaans sukses in de
wereldbeker '58 naar de 4-2-4
(onder Sinibaldi) overschakelde,
de eerste klub die het zaterdagavondvoetbal introduceerde, de
eerste echte profs (onder de huidige voorzitter), de eerste Belgische Europacupwinnaar en helaas nog altijd de enige, de eerste
klub die zich een volledig nieuw
stadion bouwt door zelffinanciering, de eerste klub met loges en
business-seats, de eerste klub
met een echte topmanager (Michel Verschueren), de eerste
klub die miljoenentransfers realiseerde (Coeck, Lozano, Vandenbergh, Scifo), de eerste klub van
wie men met zekerheid kan zeggen dat ze morgen wel weer wat
nieuws zal bedenken. De klub
ook met een galerij van onsterfelijken: Mermans en Meert, Jurion
en Van Himst, Heylens en Hanon. Verbiest en Puis, Stockman
en Mulder, Rensenbrink en Vercauteren, Scifo en Lozano en gemakkelijkheidshalve vergeten we
de overigen maar.
Anderlecht is een onwaarschijnlijk suksesverhaal, gebaseerd op kontinuïteit in het beleid, op opperste sportieve en
bestuurlijke bekwaamheid.

Over berg en dal...
Anderlecht was nochtans geen
voortjestemde topklub. Integendeel. Union Sint-Gillis en Daring
Brussel k)eheersten het hoofdstedelijk voetbal toen de paarswltten
aan de rand van de stad — de
olievlek was toen nog niet uitgelopen... — verbeten werkten om
uit de schaduw van de grote twee
te kunnen treden.
Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog werd dit opzet definitief verwezenlijkt. Van dan af kon
niemand de opmars nog stuiten.
Sporting moest vele aanvallen op

Anderlecht voor de 20ste maal in 40 jaar'kampioen. Daar werd menige fle? op gedronken. Comme chez sol...

zijn troon afslaan — van FC Mechelen (toen nog Malinwa) en FC
Luik eerst, van Standard en Club
Brugge nadien en nu dus opnieuw van het herboren KV —
maar bleef toch altijd overeind.
Op het eind van de jaren zestig
moest een gevaarlijke klip worden omzeild. De klub verkeerde
financieel in ademnood ondanks
de sportieve basis en de bestuurlijke strukturen onaangetast bleven. Constant Vanden Stock, net
als zijn geroemde voorgangers
een oud-speler van de klub, was
de redder in nood. Met zeldzame
t)ekwaamheid en vasthoudendheid maakte hij van Anderlecht
een financieel gezonde topklub.
Een en ander geraakte in een
stroomversnelling toen in het begin van de jaren tachtig Michel
Verschueren werd aangetrokken.
Deze turbulente doodwroeter is
de bumper van de klub. Hij walst
over alle hindernissen en neemt
de bluts met de buil. Hij is het
ideale komplement van de bezai digde, wijze voorzitter. Dat An-

derlecht opnieuw kampioen werd
mag dus geen verwondering
wekken. Twintig keer m veertig
jaar: het werk van vele generaties spelers, bestuurders en supporters. Want zo'n suksesrijke
vereniging telt natuurlijk aanhangers over gans het land. Wat niet
wegneemt dat de natuurlijke voedingsbodem van Sporting zich situeert in de groene (en dus
hoofdzakelijk Vlaamse) gordel
rond Brussel. En nog preciezer
bepaald: in het Pajottenland en
de Zennevallei.

De beste of de
minst slechte?
Een en ander neemt niet weg
dat het voorbije kampioenschap
zeker niet het beste van de voorbije tien jaar was. Al moet men
toch voorzichtig blijven bij de beoordeling. De laatste indrukken
zijn vaak doorslaggevend en voor
een kompetitie die over negen
maanden loopt is dat misleidend.
Zo speelde Anderlecht voor de
jaarwisseling bijvoorbeeld wekenlarig uitstekend en als een
waardig kampioen en voetbalde
KV Mechelen over het geheel van
het seizoen zeker niet defensief.
In de slotfase van een spannende kampagne verkrampen
evenwel de zenuwen, treedt de lichamelijke en geestelijke vermoeidheid in en wordpn mede
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Anderlecht verzamelde ongetwijfeld meer talent dan KV en
voetbalde in zijn betere momenten onmiskenbaar met meer
zwier en fantasie. Mechelen
legde meer discipline, organisatie, verbetenheid en gretigheid in
zijn spel. De ploeg groeide snel
onder trainer De Mos en heeft
vermoedelijk zijn piek nog niet
gehaald. Misschien wint KV volgende week de beker van België
j(yoór het eerst in zijn bestaan!)
•én de hiërarchie in ons voetbal
zou dan weer voor een tijdje gevestigd zijn.
Al laat de sport gelukkig niets
overeind. Wat vandaag wordt
aanbeden is morgen al verbrand.
Of omgekeerd...
Beide klubs moeten daar voortdurend rekening mee houden.
Want os ze nu de besten of de
minst slechten waren, volgend
seizoen wachten nieuwe uitdagingen.

Leekens
Anderlecht moet zijn elftal
grondig vernieuwen. Scifo stapt
op en Lozano komt misschien
nooit meer goed. Bovendien was
de aanvalskracht al niet ongewoon groot en wanneer nu ook
nog de verbeelding moet worden
ingeleverd... Sporting probeert
het volgend seizoen met een
nieuwe trainer. Georges Leekens
krijgt zijn eerste grote kans. Hem

male betrachting maar een loodzware opdracht. De kern wordt
zeker uitgebreid. Kwantitatief —
dat staat al vast — en kwalitatief
— dat moet nog bewezen worden
— kan de huidige groep de aangekondigde versterking best verdragen. KV haalde ook al een
nieuwe manager binnen. Paul
Courant, niet de eerste de beste.
Destijds een voetballer waar wij
grote sympathie voor koesterden.
Een wijs en beschaafd man ook
met oog voor verhoudingen. Een
voorbestemde
topbestuurder
wiens kennis en inzicht op praktische ervaring stoelt. Een werker
over lange afstand.
Het zal ons niet verwonderen
indien over enkele jaren moest
blijken dat John Cordier precies
met deze Paul Courant zijn beste
transfer heeft gerealiseerd.
Beide klubs weten dus waar ze
voor staann. Wanneer over enkele weken de transferperiode
wordt afgesloten, zal men een
eerste balans kunnen opmaken.
Hopelijk worden de al scherp afgelijnde
krachtsverhoudingen
dan niet nog verder vervormd.
Want twee topklubs is te weinig.
Club Brugge moet zo snel mogelijk zien terug te keren en Lokeren zou de uitverkoop moeten
proberen te vermijden. Maar de
geldnood blijft overal groot, vandaar dat we er niet gerust in zijn.
Flandrien
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Ledenaktie april-mei... juni

Verlengingen!
De VU-atdelmgen Laakdal en Roeselare eindigen gelijk, met elk 28
nieuwe leden Verlengingen dus'
van twee keer vijftien dagen 't Lijkt
wel de nationale voetbalkompetitie
Alleen zijn wij veel toleranter dan de
heren van de — nog steeds Belgische
— voetbalbond Van ons mag élke
afdeling nog steeds meedingen naar
de kampioenstitel Zelfs de afdelingen Mechelen en Anderlecht
WIJ begroeten met vreugde twee
„nieuwelingen" in de top-tien Wijgmaal en Wommelgem Knap gedaan
jongens'
De voorlopige stand ziet er
volgt
1 VU-Laakdal
VU-Roeselare
3 VU-Middelkerke
VU-Wijgmaal
5 VU-Niewerkerken
6 VU-Beverst
VU-Ternat
8 VU-Wommelgem
9 vu-Oostkamp
VU-Smt-Andries-Brugge

uit als
28
28
21
21
18
17
17
16
15
15

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

Sommige afdelingen maakten —
niet helemaal ten onrechte — de opmerking dat ze vóór de start van de
werfaktie een seneuse inspanning
hadden geleverd Daarom drukken wij
voor een keer de lijst van de beste-tien
af, sedert het jaarbegin

6
7
8
9
10

VU- Roeselare
VU- Aalter
VU- Burcht-Zwijndrecht
VU- Laakdal
VU- Waregem
VU- Lier
VU- Lede
VU•Aalst
VU -Bree
VU •Genk
VU- Gent-Muide
VU- Oostkamp

92
78
70
68
60
57
46
39
34
33
33
33

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

Bettens, Tonie Soete en Oscar De
Bruyn
Naast bovenvermelde afdelingen
hebben wij ook nog een bloempje
over voor VU-Melle, VU-Bree, VU
Vlezenbeek, VU-Opwijk, VU-Kuurne
VU-Eigenbilzen VU-lzegem, VU-Stabroek VU-Wervik, VU-Tielt en VUSt Katelijne-Waver

Zoals steeds gaat onze oprechte
dank ook naar de individuele wervers
van de week Valere Oversteyns,
Klaartje Allaert, Jan Van Esbroeck, J
Trappeniers, dhr Dubois, E Suis,
Hans Bracquené, J Meulepas, Nelly

VU op de radio
VLAANDEREN ÉÉN
VLAANDEREN

V

atJUM'Sz

De VU-tribune op BRT 1-radio van
donderdag 4 juni as begint om
18u45 De uitzending handelt om
over het voor de Vlamingen vernederende regeringskompromis na het zoveelste rondje van de Voerense carrousel Een gesprek met VU-fraktievoorzitter in de Vlaamse Raad, Hugo
Schiltz

De nodige inlichtingen zijn steeds te verknjgen op het nationaal VUJO-sekretariaat, Bamkadenplein 12,
1000 Brussel, tel 02/219.49.30 elke werkdag tot 17 30 uur. De stafmedewerkers Luk Eechout en Roger
Vermylen staan tot uw dienst,

kulturele Groot-Nederlandse verbondenheid

VOVO-Oostende brengt LP uit

gzlg „niiooi Viaanderen"

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

Op 20 juni verschijnt de veelbelovende langspeelplaat „Mooi
Vlaanderen", met twaalf liedjes — waaronder tien speciaal voor
deze plaats gekomponeerd — en vertolkt door artiesten zoals Jef
Elbert, Lily Gastel, Yvette Ravell, Mark De Coninck, Francis Guntler
e.a. De jonge arrangeur Paul Vermeulen zorgt voor eigentijdse
klankkleur, terwijl een fijn studiekoortje en een professioneel
begeleidingsorkest, de opnamen ondersteunen.
Het verschijnen van
WIJ willen ook inspelen op de bevan deze elpee
hoefte van Vlaams radio- en televisiewordt beslist een gebeurtenis voor
producers om aan nieuw platenmatezingend Vlaanderen Eindelijk werd
riaal te komen", verklaren de initiatiefaansluiting gevonden bij de grote tranemers het opzet
ditie van Preud'homme en Hullebroeck
Liedjestltels
,,Wi] willen inderdaad een bijdrage
leveren tot vernieuwing van het
,,Zing ook eens ik hou van jou in
Vlaams repertorium met zinrijke,
plaats van I love you" bedoeld als
volksbewuste en poëtische liedjes in
reaktie tegen de Angelsaksische
eigentijdse stijl en inspelend op de
vloedgolf op radio en TV
hedendaagse Vlaamse aktualiteit als
,,Bredere" een vitalistisch luisterop ons Nederlands kultureel verleden
lied over de gifuur van een onzer
Nederlandse dichters
,,Nele" een meeslepend chanson
over Tijl en Nele, de legendansche
figuren
,,Was 't in leper of in Veurne ' " de
sfeer van Vlaanderen's oude steden
,,Overde Schreve" een liedje over
en voor de Frans-Vlamingen en hun

4 en 5 juli te Kortrijlc-l-ieule

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

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

r"

BON

Gelijktijdig
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
wegbewijzenng is voorzien

JA,

,,De wachter aan de IJzer" eer
lied over de IJzertoren als het Vlaam
orakel en geweten
„Limburg strekt de armen uit" helemaal inspelend op de aktualiteit van
de mijnsluitingen, de noodzakelijke
rekonversie en de wederopbloei van
het nieuwe Limburg
,,Goeiedag" een prettig en guitig
stapliedje met dubbele bodem

Voor uw
vereniging:
De kleinhandelsprijs van de elpee bedraagt 399 fr en dit is ook
de individuele verkoopprijs Verenigingen die zich inzetten om
onder hun leden een doos platen
(25 ex) te verkopen kunnen per
doos 2 500 fr verdienen voor hun
verenigingskas (100 fr per plaat)
BIJ bestelling van vier dozen tegelijk bedraagt die winst 12 900 fr
(129 fr /pi) Bestelde platen worden met teruggenomen
Besteladres VOVO, Aartshertogstraat 4 te 8400 Oostende (059/
50 84 80)

,,lk hou van mijn Nederlands" een
ware belijdenis in een tijd van taalverloedenng en ,,Engelse ziekte"
,,De molens van het Vlaamse
land"
een hef meezingertje met
Vlaams strijbaar karakter
,,Twee meeuwen" een poëtisch
chanson voor wie nog echt luisteren
kan
,,Vlaanderen éen" eerr modern
strijdlied in Groot-Nederlandse kulturele geest en weerbaarheid
De tekstdichters zijn Jef Eibers, Jo
Deensen en Will Ferdy De komponisten zijn Bert Gevaert, Jef Eibers en
Ray Vernier

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

Sjouwer tussen de sjouwers

->§

"H

door Vic Anciaux

stuur mij

Naam-

gehandtekend(e) eks van Sjouwer tussen de sjouwers, Vic Anciaux. Ultg.
Vlaams-Natlonale Standpunten, 100 fr. 128 biz.

Adres

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

Eerst algemeen
struktuurplan Maasland

Vooraleer reserves worden toegewezen dient de funktionele noodwendigheid te worden aangetoond, aangezien de exploitatiekwota nog ruimschoots volstaan
Gebieden als de Uiterwaarden, Armen-Bos-De Bek-De Watenngen, en
andere dienen opnieuw te worden
onderzocht
Ook dient rekening gehouden te

De gemeenteraad van Maaseik heeft zich uitgesproken over de
grmdproblematiek en de struktuurplannmg in het IMaasland.
Verschillende belanghebbende partijen en instanties zetten de
overheidsinstanties onder zware druk om over te gaan tot allerlei
aanpassingen en wijzigingen aan het Gewestplan Maasland.
De raad heeft daarop volgende overwegingen gemaakt.
Een Technische Gnndkommissie,
samengesteld i o van minister Geens
en onder voorzitterschap van administrateur-generaal De Rijck, zal binnen
korte tijd beleidsopties voorstellen
aan de Vlaamse Executieve, die ter
zake beslissingen zal nemen

Wijziging?
De beleidsopties zullen steunen op
ondermeer adviezen van de AROLdiensten, de bestendige deputatie
van Limburg, de GOM-Limburg en de
IML
Het gaat hier met om een beperkte
aangelegenheid, maar wellicht om
een belangrijke wijziging naar uitbreiding toe van de gnndexploitaties in
het Gewestplan
Deze beslissing kan met lichtzinnig
worden genomen en zeker met zonder een gefundeerde, wetenschappelijk ondersteunde beleidsfilosofie te
ontwikkelen, die als basis zal dienen
voor een ruimtelijk, ekologisch en
ekonomische beleid voor de eerstvolgende 10 jaren
Het Maasland is rijk aan gnnd, water en veel mensen Grind wordt rijkelijk uitgebaggerd Aan herstrukturenngskoncepten vooraf wordt nauwelijks of geen tijd en nog minder geld
besteed Alleen is er zorg voor de
herstrukturering achteraf Een dergelijke roofbouwpolitiek mag met langer
blijven duren Als massa's zand en/of
grind zijn geëxploiteerd wordt water
het volgende probleem Er zijn ook de
waterverdragen tussen België en Nederland, die om een oplossing vragen
Er IS het,,watergevecht" tussen Wallonië en Vlaanderen Over het debiet
van Maas, Rijn en Schelde wordt druk
gedebatteerd en gespekuleerd
Volgens voorstellen in een in opdracht van de Vlaamse Exekutieve,
gemaakte recente studie van de
groep Tractionel, zal het Maasland als
algemene ,,waterregelaar" optreden
De deuren van een aantal mijnen
dreigen langzaam, maar zeker gesloten te worden Geen andere deuren
worden voorlopig geopend De tewerkstelling dient daarom dringend te
worden bijgestuurd op een strukturele

LIMBURG
22 IWIUNSTERBILZEN:
Bestuursvergadering VU-Munsterbilzen in lokaal Bloemenhof te Munster om 20u

Gemeentebestuur
BILZEN
Er wordt de belanghebbende ter
kennis gebracht dat het Gemeen
tebestuur van BILZEN zal over
gaan tot aanwerving van de hier
navolgende betrekking
1 Maatschappelijk Assistent
Aanwervingsvoorwaarden en
andere inlichtingen zijn te beko
men op de Personeelsdienst, Klok
kestraat 1 te 3740 Bilzen, alle
werkdagen tussen 9 en 12 uur
De sollicitaties dienen voor 25
)uni 1987 aangetekend te worden
gezonden aan het College van
Burgemeester en Schepenen
Namens het Gemeentebestuur,
De Secretaris,
De Burgemeester,
J JACKERS
J SAUWENS
4 JUNI 1987

Beleidsvisie nodig!

1 Geen wijziging naar uitbreiding
van het huidige Gewestplan en geen
aanvatten van de reservezones vooraleer een algemeen struktuurplan
Maasland is opgesteld

Schepen Jaak Cuppens, impuls achter een vooruitziend milieubeleid in
2
het Maasland

Dat struktuurplan moet door de
Overheidsdiensten worden opgevat
en in korte tijd van 1 a 3 jaar worden
beëindigd

termijn te komen tot een brede struktuurplannmg voor het hele Maasland
Er zouden geen uitbreidingen van
exploitatiegebieden mogen worden
voorzien, integendeel de enige wijziging zou moeten gaan naar inknmping en beperking
Een valse diskussie van ,,natte of
droge uitbatingen", is hierbij met relevant, wel de uitbatingskwota, die van
+ 12 miljoen ton/jaar bij het opstellen
van het Gewestplan golden en nu zijn
teruggevallen op 6 tot 7 miljoen ton/
jaar
Het inschakelen van een groter
aantal kleinere fasenngen en beperking van de exploitatiekwota in tijd,
dus grotere beheersing van de exploitaties, geeft de nchting van een oplossing aan

Derde wandelzoektocht
In het spoor van Karel Buis
Naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de geboorte van
Karel Buis te Brussel wordt de derde zoektocht een feestelijk
gebeuren.
Herinneringen aan Karel Buis zijn in grote getale te vinden in
,,zijn" Brussel.
eeuwen heen had ontwikkeld, in tegenstelling tot zijn voorgangers die
deze eigenheid hadden opgeofferd
aan hun verlangen Brussel een even
prestigieus aanzicht te geven als andere Europese steden
De wandelzoektocht wil de aanwe-

„De formule van Vlezenbeek"

Jaak Gabriels tegenover
publiek
Een paar weken geleden had in Vlezenbeek, een dorp in SintPieters-Leeuw, een ontmoetmgsavond plaats tussen VU-voorzitter
Jaak Gabriels en een ruim publiek. Organisator van dit treffen was
VU-senator Daan Vervaet, deze had geen moeite gespaard bij de
voorbereiding. Zowel langs pffiches, als langs kranten waren
vooral jonge mensen uitgenodigd. Vanzelfsprekend gingen ook
ouderen m op het voorstel.
De bijeenkomst leverde een ruime
belangstelling op, de folkgroep Zakdoek verwelkomde muzikaal en Mark
De Mesmaeker, presentator van de
VNOS-uitzendingen leidde de voorzit-

Naast de grondige inventansering
van alle basisgegevens, kan een beleidskonstruktie worden opgebouwd
die op objektieve wijze rekening houdt
met de belangen van de verschillende
sektoren, die hierbij moeten worden
afgewogen

De raad van Maaseik besluit zijn
zitting in volgende krachtlijnen

Zaterdag 13 juni te Brussel

Hij verbeterde als schepen en later
al burgemeester, het sociale klimaat
voor zijn Vlaamse stadsgenoten en
verdedigde eveneens een zeer persoonlijk visie inzke stedebouwkunde
Deze was gericht op het behoud van
de eigen stijl die de stad door de

Bij alle betrokken instanties zal
Maaseik aandringen op een beleidsplan dat ruimtelijk-ekologisch en wetenschappelijk onderbouwd is, en rekening houdt met de milieu-effekten

Tevens dringt de gemeenteraad
van Maaseik aan dat er dnngend
wetenschappelijk onderzoek start
naar matenaal dat dezelfde eigenschappen zou hebben als de natuurlijke grind en dat op termijn de natuurlijke grind zou kunnen vervangen worden, zodanig dat op termijn de ontgnnding in het Maasland definitief kan
beëindigd worden

basis, om te vermijden dat het Maasland een nog groter reservaat van
werklozen zou worden De verwerking
van grind en zand in het Maasland
zou daartoe een bijdrage moeten leveren

Gezien de belangrijke, pnmaire en
bepalende impakt van de gnndexploitaties en hun reservezones, op het
leven en de leefomgeving van de
Maaslandse gemeenten, is het duidelijk dat dit hele gebeuren een pnoritaire beleidsvisie vereist
Daarom dient in een globaal referentieplan een andere, hernieuwde,
vitale visie te worden ontwikkeld die
naast ekonomische aspekten, ook
ekologische en ruimtelijke dimensies,
woonbehoeften, infrastruktuur, landbouwkundige- en toenstische aspekten enz zou moeten moeten bevatten
De Maaslandse gemeentebesturen
en hun bevolking dienen zelf mee de
keuze te bepalen welke rol en taak het
Maasland zal vervullen Het zal meer
en anders dienen te zijn, dan een
gebied met veel werkloosheid, waar
grind en zand worden gedolven en
weggehaald en waterplassen lukrake
nabestemmingen krijgen
De financiële voordelen voor de
gemeentekas kunnen of mogen hier
bij met het doorslaggevende argument zijn
Omwille van de hierboven aangehaalde redenen steunt de gemeenteraad van Maaseik de idee om op korte

rijk dossier te doen, vooraleer er nieuwe beleidsopties kunnen worden vastgelegd

ter in Deze kreeg de gelegenheid om
in een kort bestek zijn visie op de
politieke toestand en andere vraagstukken te geven en stelde daartegenover het VU-alternatief

worden met het feit dat de Raad van
State nog steeds een aantal klachten
in behandeling heeft en dat hierover
eerst jundische-admimstratieve duidelijkheid moet zijn, vooraleer nieuwe
gebieden aan te snijden De VlaamseExekutieve kan hierover een uitspraak van de Raad van State uitlokken

IVlilieu-effektrapport
Tevens dienen verschillende ministers van de Vlaamse Exekutieve, namelijk minister Geens verantwoordelijke van de Natuurlijke Rijkdommen
minister Pede, verantwoordelijke voor
RO en Stedebouw, minister De Wael,
verantwoordelijke voor de bescherming van Monumenten en Landschappen hun inbreng in dit belang-

zigen met enkele van deze aspekten
in kennis brengen, naast meer algemene wetenswaardigheiden
Vertrekpunt ,,De Witte Roos", Grote Markt 11, tussen 13u en 14u om
het vragenformulier op te halen
De duur van de wandeling wordt op
dne-en-een-half uur geschat
Onderweg is een kontrolepost voorzien waar men het tweede deel van de
zoektocht krijgt
Aankomst en afsluiting van de zoektocht om 18 uur in zaal A B , Steenstraat 15, 1000 Brussel
Terwijl de formulieren worden ingezameld en de punten geteld is er
muziek ,een drankje en een hapje

Het is ons hier met te doen een
woordelijk verslag te brengen van de
avond wel het mekanisme van dit
treffen te belichten want de avond
zoals hij in Vlezenbeek gepland en
uitgevoerd werd, biedt tal van aantrekkelijke mogelijkheden, vooral voor
jonge mensen die geen boodschap
hebben aan de traditionele politieke
meetings
Na de toespraak van Gabnels kon
het publiek middels schnftelijke vragen de VU-voorzitter interpelleren
Een na eén handelde hij de gestelde
tema' af, daarbij kon hij geïnterviewd
worden langs mikro's die in de zaal
stonden opgesteld De vragen gaven
herhaaldelijk aanleiding tot vinnige
maar fatsoenlijkem diskussies
Uiteindelijk werd het een opbouwend gesprek tussen een partijvoorzitter en een kritisch maar belangstellend publiek dat geen blad voor de
mond nam

3 De Maaslandse gemeentebesturen dienen hierbij struktureel te worden betrokken
4 De Vlaamse Exekutieve en de
verschillende ministers worden opgeroepen arresten van de Raad van
State uit te lokken inzake hef Gewestplan Maasland
5 Alleen een oplossing in de nchting van een inknmping van de gnndexploitaties in hoeveelheid en m tijd
zal voor de Maaslandse toekomst
aanvaardbaar zijn
6 De raad dringt aan het wetenschappelijk onderzoek te starten of te
versnellen naar alternatief matenaal,
dat de gnnd op termijn zou kunnen
vervangen

Om 20u treedt Johan Verminnen op
samen met de pianist Tars Lootens,
hij brengt zijn liedjesprogramma
,,Traag is moois"
Voor de prijsuitreiking is er nog een
korte histonsche verklanng bij de
voornaamste vragen met diaprojektie
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Ingnd Reinhard, tel 02/
511 44 73, tussen 12 en 18 uur, behalve op zondag en maandag
Kom mee vieren en leer wat meer
over Brussel I De deelnameprijs voor
het hele programma is 200 fr
Een groot aantal waardevolle prijzen worden geschonken door Vlaamse bedrijven Wellicht wordt ook uw
kennis, uw speurzin beloond i

De suksesvolle formule van Vlezenbeek raden wij andere afdelingen ten
zeerste aan

BRABANT
JUNI
12 DILBEEK: Vergadering arrondissementsraad m zaal Collegium te
Groot-Bijgaarden om 20u
13 VOSSEM: Groot VU-bal met Studio FM in zaal Edelweiss, Vossemberg Deuren om 20u ledere Vlaming
IS van harte welkom Org VU-Vossem
JULI
4 HERENT: Jaarlijks ledenfeest
Braadspit In de Gemeenteschool Veltem, Overstraat Inschrijvingen bij G
Sijs (48 94 12) en J
Robeets
(23 62 59) 250 fr p p Org VU-Herent

m
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Deel 2 van start

Projekt

„Groen
en Vlaams"
Na een eerste algemene vergadering voor het tweede deel (Vlaams)
/van het projekt „Groen en Vlaams"
op 14 mei 1987 zullen nu de vier
deelgroepen vergaderen.
1. Brussel-Halle-Vilvoorde in Vlaanderen
Dinsdag 23 juni 1987 om 20u. in 't
Schuurke te Brussel.
2. Vlaams (gemeente)beleid
Dinsdag 9 juni 1987 om 20u. in 't
Schuurke te Brussel. Verantwoordelijke: Lode Pletinckx (en Etienne Keymolen), Ten Broeke 1, 1700 Asse 02/
452.52.78.
3. Sociaal ekonomisch beleid in
Halle-Vilvoorde
Dinsdag 16 juni om 20u. in h^t Gemeentehuis te Lennik. Verantwoordelijke: Etienne Van Vaerenbergh, Ninoofsesteenweg 136, 1690 Lennik
054/33.35.04.
4. Faciliteiten en Randgemeenten
Dinsdag 16 juni 1987 om 20u. in zaal
LIjsterbest aan de Lijsterbessenbomenlaan 6 te Kraainem. Verantwoordelijke: Luclen Van Hamme, Kinnenstraat 123, 1950 Kraainem 02/
731.08.22.

• f '

HET VAK

Als u wel wil meewerken aan een
van deze deelgroepen maar de eerste
vergadering ervan niet kan bijwonen
geeft u de verantwoordelijke van de
deelgroep best een seintje zodat u
voor de volgende vergadering van
een deelgroep een uitnodiging kan
ontvangen.
\

Hier spreekt vakmanschap vanuit een eigen,
eigentijdse vormgeving Italiaans van design ?
Kwaliteit uit Duitsland ?Toch niet
Bulo's nieuwste luxezetel, een welhaast klassiek
model en toch origineel, modern.

Halle
naar Dlksmuide
Volksunie-Groot-Halle reist op 28
juni met een autocar naar de jaarlijkse
IJzerbedevaart te Dlksmuide. 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).

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

Melse
Het Karel Bulsfonds van Meise-Wolvertem-Oppem legt een bus in op
zondag 28 juni naar de 60ste IJzerbedevaartplechtlgheid te Dlksmuide. De
reis gaat verder ook naar Alveringem,
waar heel wat te beleven valt (olksmuziek, tentoonstellingen, wandeling).
Vertrek om 7.30 u. op het gemeenteplein van Wolvertem en om 7.45 u.
aan de kerk te Meise. Kostprijs 100 fr.
volwassenen en 50 fr. kinderen, gepensioneerden en werklozen. Gelieve
in te schrijven bij: Miei De Valck,
Merchtemsesteenweg 84, Wolvertem,
Friede Vergaelen Hoogstraat 18 a,
Wolvertem tel. 02/269.90.04, Peter
Carrière, Mechelbaan 32, 1860 Meise, tel. 02/269.29.52 of Maurice Passchyn, Vilvoordsesteenweg 81, 1860
Meise, tel. 02/269.69.35.

Koekelberg
Op zondag 28 juni 1987 richt de
wandelkiub ,.Wandel u gezond" van
Koekelberg een autocar in naar de
vredesbedevaart Dlksmuide en achteraf naar zee. Leden en niet-leden
'^j;..'^.

200 fr. voor leden van de Wandelkiub.
250 fr. voor niet-leden.
Vertrek: 7u.35 gemeentehuis Koekelberg, Van Huffelplein; om 7u.40
Trefcentrum, Pantheonlaan 14, om
7u.45 Berchem-Schweitzerplein hoek
J. Goffinlaan en Gentsestwg.
~Kontakt opnemen met L. Suys, Veiligheldsstraat 43 te 1080 Brussel
(425.36,33).

BUL

«
^
.*

KANTOORMEUBELEN n.v.

Sinds 1 mei is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniek complex
van 36.000 m^ langs de E19 Antwerpen-Brussel in de industriezone Mechelen-Noord
(Toontalen ook op zaterdag open van 8.30 tot 17.30 u.)
\
BULO Kantoormeubelen n.v.
fndüstriezone Noord N
2800 MECHELEN

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

Filiaal: Montoyerstraat 10-1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18
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Geslaagde vooriaarsreceptie
te Mechelen
De foyer van het Mechels Miniatuurtheaterr was gezellig volgelopen als de jonge begaafde saxofonist Frank Vaganee, met zijn
begeleidend trio, de voorjaarsreceptie inspeelde die het VUbestuur Groot-Mechelen elk jaar aan zijn leden aanbiedt.
Voorzitter Hugo Servaes begroette
na de muzikale ouverture de aanwezigen en introduceerde de kersverse
VU-schepen Firmain Verlinden Hij
beheert sinds vorige maand Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Landbouw in de aartsbischoppelijke stede
In het Europees jaar van het Leefmilieu schonk de nieuwe schepen, in
zijn maiden-speech, vooral aandacht
aan de (tweede) grote boomplantingsaktie die het Mecnels stadsbestuur dit
jaar organizeert Niet minder dan zestigduizend, aan de biologische situatie aangepaste bomen zullen in 1987
het groene patnmonium van Mechelen verrijken Aan de VU-aktie voor
zuiver water kon en wilde Firmain
Verlinden ook met voorbijgaan Hij
beloofde de Dijlewateren mens- en
visvriendelijker te maken, tenminste
als de (Leuvense) bovenburen niet al
te veel roet in dit Mechels water gooien
Financieschepen Van Esbroeck
vergat voor eenmaal de financiële
toestand van stad en land, om open
en genuanceerd de interne keuken
van de Mechelse Volksunie te behandelen Daann werd, in het jongste
verleden, wel eens te luid met de
bestekken gerammeld Zelfs een paar
gebroken potten vielen te betreuren
Senator Walter Luyten vertolkte in
een (kort) wederwoord de mening van
de hele zaal toen hij zijn waardenng
uitsprak voor die mandatanssen en
bestuursleden die het Mechels VUschip in moeilijke tijden in de juiste

koers gehouden hebben en daarom
het vertrouwen van de hele Volksunie
verdienen

Wapenhandel
Na een gesmaakt intermezzo, met
Frank Vaganee en het bedienend personeel in vedette, namen Europarlementslid Willy Kuijpers en historikus
Luc Vandeweyer samen het woord
om, in een gesproken duet, de erger-

Door het stadsbestuur van Mechelen wordt overgegaan tot
aanwerving van een onderluitenant voor de brandweer.
Voorwaarden
— minimum 21 en maximum 35 jaar oud zijn,
— in het bezit zijn van een diploma van industrieel ingenieur bouwkunde
of technisch ingenieur openbare werken of burgerlijke bouwkunde,
— slagen in een bekwaamheidsproef
Aanvragen voor 04 07 87 aangetekend te zenden naar de heer Burge
meester van en te 2800 Mechelen
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren
Personeelsdienst
Reuzenstraat
2800 Mechelen
tel 015/20 85 11
(diensten open op werkdagen van 8 tot 12 uur)
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Bi) verordening:
De Secretaris.
G Ardies

Vlaamse Kring Kontich leeft
Tijdens een besloten pers- en ledenbijeenkomst werd de werking van
de Vlaamse Kring van Kontich heropgestart
Tot en met september 1988 zal er
gewerkt worden rond vier centrale
thema's verkeer, leefmilieu, gastronomie en beeldende kunst
Op 26 septemt)er e k organiseert
de knng een tentoonstelling ,,Van
Verkeersstraat tot Woonstraat" Aan
de hand van deskundige kommentaar
wil deze tentoonstelling een overzicht
bieden van bestaande mogelijkheden
om de wooncentra leefbaarder te maken door technische ingrepen op de
verkeersstroom
Van 1 september tot en met 15
oktober organiseert de VKK een opstel- en tekenwedstrijd rond het thema
,,Water is waardevol" voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar die in
Kontich school lopen De mooiste tekeningen zullen tentoongesteld worden op 11 november in zaal D'Ekster,
waar op dat ogenblik ook een speelgoedruilbeurs zal gehouden worden
De bekroonde opstellen zullen gebundeld worden en er zijn prachtige prijzen voorzien
In de loop van februari 1988 zal de
kring aandacht besteden aan de typi-

ALLE ROUWKLEDING
voor dames en heren
De meest uitgebreide kollekties
zwart en grijs
voor darries en heren.
Alle denkbare maten !
Alle retouches worden direkt gedaan
terwijl U rustig van een koffie geniet

SUCCES KLEDING MEYERS

sche Vlaamse streekgastronomie, terwijl in apnl 1988 opnieuw met de
slaapbus naar Rome en Venetië gereisd wordt
Tijdens een uitgebreide feestdis zal
de kring voor de eerste keer de prijs
,.Oorkonde van de Vlaamse Knng"
uitreiken aan een inwoner van Kontich
die zich speciaal ingezet heeft voor de
medemens

De Burgemeester,
G Joris
In september 1988 volgt er dan nog
een tentoonstelling van de werken
van beeldende kunstenaars met de
laureaten van de gemeentelijke akademie
Een verheugend nieuws was alleszins dat bij koninklijk besluit van 24
februari 1987 de gemeentelijke kulturele raad eindelijk officieel erkend
werd
Deze erkenning en de erkentelijkheid hiervoor mag vrijwel uitsluitend
op de hoed gestoken worden van het

Fietsrally te Geel
Op zondag 14 juni organiseert de
VU-Geel, i s m de ,,Vlaamse Vnenden", 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)

VU-WesterIo
naar Diksmulde
Zoals voorgaande jaren kan U ook
in '87 met de autobus naar Diksmuide
Na de plechtigheid rijden we onmiddellijk door naar Nieuwpoort Hier is er
gelegenheid tot gezamelijk middagmaal (aan 310 fr) in het restaurant
van ,,Sandeshoved" aan de zeedijk
Thuiskomst omstreeks 20u
Inschrijvingen tot 15 juni bij Jef en
Lief Thys-Aerts, Koning Leopoldstraat
1, Westerio, tel 014/54 48 07
Prijs voor de bus 260 fr Vermindenngen voor kinderen
Vertrek om- 7u in Westerlo-Ring,
7 lOu in Tongerio aan de kerk, 7 20u
in Voortkapel aan 't Pleintje — Nieuwe
Baan
eigenste VKK-lid Jos Renders, die na
jarenlang knokken en optornen tegen
plaatselijke CVP-dorpskronkels zijn
met aflatend werk uiteindelijk bekroond zag
Hiervoor werd Jos door het VKKbestuur uitgebreid in de bloemetjes
ezet De huidige voorzitter van de
lulturele Raad van Kontich, de heer
Karel Broecks, werd mede in deze
hulde betrokken Ere aan wie ere
toekomt •

g

Erwin Brentjens

VU-Geel protesteert

Onfrisse praktijken blJ OCMW-Geel
o p de jongste gemeenteraad te
Geel werden de aanstellingsvoorwaarden voor de funktie van gemeentesekretaris besproken
Tijdens de voorbije OCMW-raad
werd een soortgelijk probleem aangekaart, nl de benoeming van een
OCMW-sekretaris en ontvanger
Tegen de wil van de VU in werd
verleden dinsdag door de CVP-meerderheid in de OCMW-raad beslist om
deze beide funkties enkel open te
verklaren voor personeelsleden uit de
OCMW-admimstratie M a w personeelsleden uit de ziekenhuisadministratie komen voor deze betrekkingen
met in aanmerking Het aantal kandidaten voor deze funkties wordt door
deze regeling dermate beperkt dat
men nu al namen op deze vakatures
kleven kan
De VU heeft op twee manieren
geprotesteerd tegen deze onfrisse
praktijken Vooreerst werd er reeds
daags na de OCMW-raad door VUmilitanten een pamflet verspreid binnen de OCMW- en ziekenhuisadministratie In dit pamflet werden —
onder het motto ,,Niets maakt ons zo
ziek als vriendjespolitiek — de benoemingsperikelen binnen het OCMW
gehekeld en werd het VU-standpunt
toegelicht
Tevens werd door de VU een punt
bijgeplaatst op de agenda van de
volgende OCMW-raad Hierdoor zal
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lijke houding te schetsen die de nationale minister van Buitenlandse Zaken
en de (oh zo) nationale regering aannemen ten aanzien van de illegale
wapenhandel vanuit en over ons
grondgebied Zelfs op onweerlegbare
dokumenten waann Belgische wapenleveranciers met alleen de traditionele FN-wapens maar zelfs materiaal
voor de aanmaak van kernwapens
aan het oorlogvoerende Iran aanbieden, reageren de bonzen van de officiële kristen-demokratie met een huichelachtig stilzwijgen De VU mag
hen, in de pacifistische traditie van de
Fronters en het VOS, hierover geen
ogenblik met rust laten

De kiezer moet hen door een stem
voor de Volksunie, tot een eerlijke
,,nooit-meer-oorlogpolitiek" dwingen
Dit was het besluit van de sprekers
En van de hele zaal

volgende vergadering van de OCMWraad een hoofdelijke stemming uitge-

lokt worden over de benoemingsvoorwaarden voor beide vakatures'

Nu zaterdag 6 juni te Bonhelden

Groot Vlaams-nationaal
tuinfeest
In en rond de Krankhoeve te BonHet VU-arrondissement Mechelen
heiden (centrum), die veel VU-mihtan- heet iedereen hartelijk welkom nu
ten nog wel kennen van de propagan- (Pinkster-)zondag vanaf 17u Volwasdadag van vorige kiesstrijd, houdt het senen betalen 300 fr en kinderen (-12
arrondissement Mechelen, voor de jaar) 150 fr Geef op voorhand een
6de keer haar jaarlijkse barbecue seintje, wanneer u komt Telefoneer
Zowel kwalitatief, als kwantitatief een Mia en Willy Bogaerts 015/51 31 69
familiale topper met veel sfeer in een of Eddy Andries 015/20 52 00
Er wordt tevens een grote feesttent
prachtige omgeving Ook onze algemene voorzitter Jaak Gabriels weet opgespannen, zodat eventueel regendat en zal als eregast aanwezig zijn op weer geen spelbreker zal zijn voor dit
het tuinfeest
festijn

ANTWERPEN
JUNI
5 RANST: ,,Met de Volksunie op
eigen vleugels" door Jaak Gabriels
In De Wachtzaal, Lievevrouwestraat,
om 20u Iedereen welkom Inkom gratis en gratis 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
8 KONTICH: Familie-uitstap naar
Oostduinkerke-Koksijde
Strandontspanning en bezoek aan visserijmuseum 200 fr p p , 500 fr per gezin
Vertrek om 8u 30 aan St Martinuskerk, terug om 19u Inl eninschr tot 5
juni bi] Erwin Brentjens 03/457 72 40
Org Vlaamse Kring Kontich
11 LIER: LOUIS De Lentdekker over
,,De depressie en haar processen" in
het Vlaams Nationaal Centrum, Berlarij 80 Inkom 75 fr Org FVV-Lier
12 BONHEIDEN-RIJMENAM: Asperge-Festival in de Dits Feesthoeve
vanaf 19 uur Eregast is Jaak Gabriels 400 fr per meesterportie, aperitief inbegrepen Reserveren kan op
nr 015/5165 75 Org VU-Bonheiden-Rijmenam
13 BERENDRECHT: Barbecue op
,,Ponderosa" om 15 uur Deelnameprijs 350 fr, kinderen 150 fr Inschrijven voor 12 juni bij Peter Van Ael
(664 41 95) Org VU-Stabroek
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 BORGERHOUT: Uitstap naar
Bornem Ter plaatse wandeling o I v
gids Vertrek met eigen wagen om
13u aan de Schans Deelnemers
graag verwittingen op nrs 322 08 06
of 236 84 38 Voorzie u van regenkleding en marsschoeisel
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
15 KALMTHOUT: Geld voor sommigen ,,Alles", voor iedereen noodzakelijk* Praktische tips om geld te beheren op een rendabele manier Voordracht met mog tot vragen stellen,
door V Janssens, Lic Ek Om 20u in
„De Raaf", Withoeflei 1, Heide Inkom leden gratis, n-l 50 fr Org
FW-Kalmthout
16 WILRIJK: Avond over de Vlaamse Beweging in Frans Vlaanderen met
senator Walter Luyten om 20u 30 in
„De Kern" Org VU-WiInjk
19 BERCHEM:
Volkszangavond
,,Berchem herdenkt de Gulden Sporen" m m V Berheem Vlaams Zangkoor, Jubilate, Kantiek Voordracht
M Huybrechts Gastspreker K De
Meulemeester Alg leiding G Teugels Zaal Vrede, Vredestr 20 om 20
u Inkom 100 fr Org DF-FVV en VI
Kring Berchem
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 HERENT ALS: De kulturele knng
,,De Wijngaert" legt een bus is naar
de IJzerbedevaart en organizeert nadien een uitstap naar zee Inschrijving
tel 22 31 86
28 KAPELLEN: Deelname van
FVV-Kapellen aan IJzerbedevaart
Diksmuide
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n Firma zoekt vertegenwoordiger
voor verkoop van plastieken buizen
Verdienste ± 40 000 F — Wagen
van de firma Voor nadere inlichtingen: O Van Ooteghem — Senator,
Atm. Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge (091/30 72.87)
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Arrondissementeel kongres te Aalst

Wanneer zuiver
Denderwater?
In een eerste aflevering bracht ons weekblad een algemeen
overzicht van het kongres van het arrondissement Aalst. Daar
stonden enkele grote tema's aan de orde: zuiver water, propagandatechnieken en de sociaal-ekonomische toestand van het arr.
Aalst.
Vandaag geven we een overzicht van de tussenkomst van
kamerlid Caudron over de (slechte) toestand van het Denderwater
en de akties die daarrond reeds gebeurden.
Of het voor de biologische redding
van het Denderwater nu vijf voor
twaalf dan wel tien voor twaalf is, het
maakt weinig uit Hoofdzaak is dat de
zuivering van de Dender bij voorrang
wordt aangepakt
Het IS daarom dat kamerlid Jan
Caudron, reeds 10 VU-woordvoerder
inzake milieutema's in het Parlement,
minister Lenssens geregeld aan de
tand voelt
Over de zware verontreiniging van
het Denderwater — reeds van achter
de taalgrens — en over de gebrekkige
wijze waarop de zuivenng wordt aangepakt

Valse zuinigheid?
Tijdens zijn aandachtig beluisterde
uiteenzetting besprak Jan Caudron
ondermeer de optimistische antwoorden die hij van Lenssens kreeg en
waarin voorspeld wordt dat tegen
1995 de Dender opnieuw vol vis zal
zitten Hoogst onwaarschijnlijk, want
valse zuinigheid heeft tot gevolg dat
de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij (VWZ) over te weinig geld en
manschappen beschikt voor de uitbouw van voldoende infrastruktuur en
voor het toezicht op naleving van de
lozingsvoorwaarden
Zo dreigt de rioolwaterzuivering te
mislukken en is het toezicht op 30
lozende bedrijven een lachertje De
tien (I) PV's die het Gerecht reeds
ontving bleven zonder gevolg Alle
klachten werden zondermeer geseponeerd, de eerste rechterlijke vervolging moet nog worden ingesteld
Sedert de federalizeringsronde van
1980 IS het waterbeheer een gewestelijke verantwoordelijkheid De bovenloop van de Dender ligt dus eigenlijk
in het buitenland Naast de werking
van VWZ is de tweede weg naar
waterzuivenng van de Dender dan
ook de weg van politieke onderhandelingen met het Waals Gewest Maar
de Waalse regenng en pers nemen
aanstoot aan de verplichting om Nederland het hele jaar door voldoende
en zuiver Maaswater te waarborgen
Omdat dit een prijs is voor Antwerpse
belangen in het kader van de Waterverdragen Daarom, vinden zij, moeten de Vlamingen de kosten voor
zuivenngsstations en stuwmeren voor
watervoorziening maar meebetalen
Zo kon Wallonië reeds bekomen dat
Taifer uit de centrale kas betoelaagd
wordt, dus met 60 % Vlaams geld
Bovenop de Vlaamse financiële aderlating voor het zuiden van jaarlijks 130
miljard Bedrag dat ovengens voldoende IS om al onze waterlopen ruim
twee keer per jaar te reinigen i

Kapitein Caudron
Zonder overdrijven mag gezegd
worden dat de nationale VU-aktie

,,Zuiver Water" in het arrondissement
van de ajuinen rusteloos wordt gevoerd Onder leiding van kamerlid Jan
Caudron blijft de plaatselijke VU onverminderd voortwerken om van de
bijna-dode-Dender opnieuw een waterloop vol leven te maken Getuige
hiervan de aktiviteiten die wij organizeerden of waar wij aan deelnamen
D15nov '86 protestmars Wielewaal
van Ninove naar Geraardsbergen
o I V Herman de Kegel en met VNOS
die er een uitzending aan wijdde

n 17 nov '86 voorlichtingsvergadenng ,,Aalst 2000" op de Ark, eveneens met VNOS
D 19 dec '86 arrondissementele
VU-meeting met ruime weerklank in
de pers
D 8 maart '87 interpellatie door Jan
Caudron in Vlaamse Raad
D 7 maart '87 deelname aan kaderdag te Dendermonde
n 2 april '87 interpellatie over de
gebrekkige wijze waarop de Dender
zal gezuiverd woden eveneens door
Caudron
n 4 mei '87 deelname aan vergadenng Aktiekomitee Moyersoen te Geraardsbergen
D 16 mei '87 kongres te Aalst
Volgende maand varen we met kapitein Jan Caudron en zijn Ark te
kaapren op de Dender — er zijn geen
plaatsen meer vrij — en m september
volgt een milieu-avond te Ninove met
redevoenng en diavoorstelling van
deskundige hoogleraard Geysels
Tussendoor houdt het A B rekening
met een opzienbarende stunt om het
overlijden van onze rivier te voorkomen
(erwin vermeire)
Volgende week brengen wij het sociaal-ekonomisch portret van het arr
Aalst

Rouw te Lede

Burgemeester
Henderickx overleden
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OOST-VLAANDEREN
JUNI
6 AALST: Boottocht op de Dender
Vertrek om 8u stipt aan de SintAnnabrug Opstap mogelijk Sas Denderleeuw (9u 20), Sas Pollare (lOu 20)
en Sas Idegem (12u ) Volwassenen
200 f r , kinderen -12 j 100 fr Terug
Aalst om 18u Inschrijven bij M Tack,
Pontstraat 27 Aalst Org VU-arr
Aalst
12 AALST: FVV-zangavond in de
bovenzaal van lokaal Gulden Vlies,
Esplanadeplein 13 om 20u Deelname
IS gratis Iedereen welkom
14 DE KLINGE: 1 ste Poldertochten
Wandelingen van 7,5 - 10 en 15 km,
alsook een zoektocht Inlichtingen en
inschrijvingen op het VU-sekretariaat,
Oude Molenstraat 88, (770 69 54) of
bij de bestuursleden R Van Duyse
(770 60 68)
en
H
De
Witte
(770 57 65)
19 TEMSE: Kaasavond met als gast
Jaak Gabnels, in feestzaal ,,Ten
Oever", Oeverstraat 30 om 20u Inschrijven voor kaasavond 250 fr p p
(buiten bestuursleden) Org
VUTemse
21 AAIGEM: Wandelzoektocht Inschrijving en vertrek tussen 13u 30 en
15u aan de boerderij van Jan De
Vuyst Populierenstraat 15, Opaaigem Afstand ong 5km Prijsuitreiking 17u30 Na zoektocht gelegenheid tot barbecue Inschrijven hiervoor bij bestuursleden van VU-BurstAaigem-Bambrugge Prijs volw 200
fr , kind -12j 100 fr

Vorige donderdag overleed m het bracht in Lede, waar hij vanaf 1977
OLV-ziekenhuis te Aalst Paul-Jules schepen werd van Ondenwijs en KuiHendenckx, burgemeester van Lede, tuur De koalitie met PVV en SP werd
op 53-jarige leeftijd Hij werd op 7 ook na de gemeenteraadsverkiezinaugustus 1933 geboren, werd licen- gen van 1982 voortgezet en volgens
tiaat Germaanse en leraar aan het een afspraak binnen de koalitie werd
hij in februari vorig jaar burgemeester
Sint Maarteninstistuut te Aalst Op het
politieke vlak engageerde hij zich in
de Volksunie Hij werd in 1974 verko- HIJ zou de laatste dne jaar volmaken,
zen tot provincieraadslid en zou dat , maar problemen met zijn gezondheid
beslisten er anders over Een van zijn
blijven tot de verkiezingen van 1985
Toen was hij geen kandidaat meer, laatste publieke optredens gebeurde
als gevolg van een meningsverschil tijdens het bezoek van voorzitter Gamet de partijleiding over de samen- bnèls aan Lede in februan jl De
stelling van de lijsten Intussen had hij voorzitter noemde hem toen nog een
dank zij zijn grote populariteit de echte leeuw, maar ook voor hem is de
Volksunie mee aan het bestuur ge- strijd nu gestreden

26 BEVEREN: Vlaams-Nationale 11
juli-vienng 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 Verbruggenknng en alle VlaamsNationale verenigingen
27 MALOEGEM-ADEGEM: Vredesmanifestatie op het Canadees Kerkhof om lOu 30 Traditionele herdenking n a V de IJzerbedevaart Org
VOS
27 BEVEREN: Vlaams-Nationale 11
juli-vienng 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 vienng wordt
besloten Org A Verbruggenknng
I s m Alle Vlaams-nationale verenigingen
28 SINT-AMANDSBERG: VVVGSt -Amandsberg naar IJzerbedevaart
Inschrijven tot 8 dagen voor vertrek bij
Katrien De Gelder-Cleiren, St Amandsberg, Lissette
RomboutGhys, Ledeberg (31 09 74) en Maurits
Vandewoestijne, Gent (26 24 00)
28 MALDEGEIM: Met eigen wagen
naar IJzerbedevaart Vertrek om
8u 30 op de Markt Eventuele meerijders inschrijven bij H Van den Bulcke In de namiddag uitstap Neem je
knapzak mee '

Prijs Willy Van Mossevelde

Wandelen en zoeken in De Klinge

1ste Poldertochten 1987
Op 14 juni 1987 worden er in De
Klinge voor de 1ste maal poldertochten georganiseerd door de plaatselijke afdeling, met vertrek en aankomst
aan de sporthal Het is de bedoeling
dat men op een gezellige, milieubewuste en sportieve wijze het uiterste
noorden van het „Soete Waasland"
leert kennen
Er zijn verschillende mogelijkheden
zoals tochten van 7,5, 10 en 15 km
en/of een zoektocht met mooie prijzen
voor de 10 bestgeplaatsten in de katogorie van 14j en ouder, 9 tot 13j
Na de inspanningen de ontspanning nl wat dacht U van het proeven
van een streeksoep' Ook vinden de
hongerigen en dorstigen hun gading,
alles aan zeer schappelijke prijzen
De 1ste start wordt gegeven om
1lu en de laatste om 17u De prijsuitreiking vindt plaats om ± 18u30 Het

Kunst- en landelijke meubelen

_^c4c)cÉ
In eik, den en fruithout
Reprodukties in eigen atelier
Dit alles gepresenteerd op de authentieke Tibetaan
• Be DOC-tapi]ten Decoratie o a Laura Ashley
.Eegenen 105
Bevrijdingslaan 135a
Schoonaarde
Appels
052 42 2156
052 22 3157
Welkom ook op zondag Sluitingsdag donderdag

einde is voorzien om 19u De inschrijvingsprijs bedraagt 65 fr voorde14j
en ouder, 55 fr van 9 tot 13j, gratis 9)
WIJ hopen zeer vele afdelingen en/
of sportieve VU-ers te mogen begroeten op 14 juni Inlichtingen en/of voorafinschrijvingen zijn steeds te bekomen op het sekretanaat Oude Molenstraat 88, 2782 De Klinge of bij de
bestuursleden

Gent naar
Diksmuide
VVVG-St -Amandsberg richt voor
het Gentse het vervoer naar Diksmuide in Na de plechtigheid wordt de
knapzak onmiddellijk aangesproken
op de weide Vertrek te Diksmuide om
15 uur voor een bezoek aan Brugge
Vertrek rond 20 uur Aankomst te
Gent rond 21 uur Prijs reis -i- zitplaats op de weide 250 fr
Inschrijven tot 8 dagen voor het
vertrek
— voor St-Amandsberg Destelbergen, Oostakker bij Katrien De Gel
der-Cleiren August Van Geertstraat
10 St-Amandsberg
— Voor Gentbrugge Ledeberg bij
Lisette Rombout-Geys, Aug V^n Lokerstraat
20
Ledeberg
Tel
31 09 74
— Voor Mariakerke, Wondelgem Drongen bij Maurits Vandewoestijne Re
sedastraat 50 Gent Tel 26 24 00

VU-gemeenteraadshd Willy Van Mossevelde schreef al voor de derde maal
een prijs uit naar zijn naam, voor de meest spirituele karnavalisten De uitreiking
ervan had bij hem ten huize plaats, waar de Stopnoillekes met 10 000 frank
werden bedacht en Noig met Oostenrijkse schillings Daarmee werd allussie
gemaakt op hun uitbeelding in de stoet, die naar Van Mossevelde vendees

Zondag 24 mei a.s.

37ste Abbevlllebedevaart
Op zondag 24 mei 1987 gaat de
37ste jaarlijkse bedevaart naar Abbeville om de moord op Jons van Severen op 20 mei 1940 te herdenken

Joris van Severen, Guido Gezellestraat 18/1 te 2630 Aartselaar (03/
887 47 90)

De deelnemers, met bus of met
eigen wagen, komen om 11u30 samen beneden aan de ingang van het
kerkhof Ze volgen dan, in stilte, de
ene grote krans rode rozen

Zondag 14 juni a.s.

Aan het monument heeft een korte
ceremonie plaats zoals steeds zonder uniformen vlaggen of redevoenngen Nadien rijden de deelnemers
naar Wakken geboortedorp van Joris
van Severen voor de plechtige herdenkingsmis om 17u30 met offergang en uitreiking van een gedachtenisprentje met de namen van de laatst
overleden oud-leden
Nadien is er gelegenheid tot verde
re kontaktname in het Kultureel een
trum te Wakken
Deelname m de onkosten voor het
ondej^hpud van het graf en voor de
krans op P C Ö00-0476853-01 van A
Paesmans
Antwerpen
penningmeester
Voor verdere inlichtingen Nationaal Studie- en Dokumentatiedienst

Daensdag
Zondag 14 juni '87 is het de tachtigste verjaardag van het overlijden van
priester A Daems, op die dag wordt te
Aalst de Daensdag gehouden
Het programma ziet er uit als volgt
— lOu Plechtige herdenkingsmis
in St Martinus met homilie door K
Stappers, ere-abt van Averbode
11u Optocht naar het monument
van priester Daens op de Werf Korte
toespraak door F J Verdoodt, afg
beh van het ADVN
— 11 45u Akademische zitting in
de feestzaal van het stadhuis Uitreik i n g e n de driejaarlijkse Daensprijs
Gelegervheidstoespraak door R Laridon voorzitter van het O W en van K
De Meuleraeester, VTB Muzikale omlijsting
Na afloop biedt het stadsbestuur
een receptie aattt^sa,^^*^" • * « ^
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Projekt ,,pleisterpleinen"

lijkheden Maar er wordt op termijn
aan gewerkt en aan later gedacht
•Nieuw wordt dan een uitgewerkt dokument over de wandelpaden, de torenbezoeken op St Michiels en zijn gerestaureerde beiaard en de herope-

Roeselare zorgt voor vroliike
vakantie-noot

Je kan de Rodenbachstad bezwaarlijk een toeristisch centrum
noemen, hoewel een bezoek aan Roeselare meer dan de moeite
waard blijft. Roeselare trad vorig jaar toe tot Westtoerisme en dat
houdt in dat de stad vanaf nu mede vertegenwoordigd is in de
campagnes die Westtoerisme in het buitenland voert voor het
toerisme in West-Vlaanderen.
Tijdens de zomervakantie en in de
zgn congés payes worden de centrumstraten en pleinen haast enkel
door verdwaalde thuisblijvers bevolkt,
en daar wil men hier iets aan doen
Om dit jaarlijks kultureel morato
rium te overbruggen nodigde de stedelijke Toeristische Dienst de Roeselaarse Gidensknng uit om mee een
aantal geleide bezoeken te organizeren en vanuit de kulturele raad kwam
het projekt „Pleisterpleinen" uit de
bus

Avondvullend
Vijfmaal in juli en augustus wordt
's avonds ergens in het stadscentrum
een ruim terras opgezet waar aan
straatanimatie wordt gedaan Vijf muziekgroepen, telkens van een ander
genre, zullen er een avondvullend
programma verzorgen Bij regenweer

grijpt een alternatief plaats in een
nabijgelegen zaal of kroeg
De pleisterpleinen moeten uitgroeien tot een muzikaal straatfeest, waar
in tevens prijzen te verdienen zijn voor
de toeschouwers via een tomliola
Het festijn wordt ingeluid door de
Roeselaars folkgroep 0'Djael op 17
juli aan het Stationsplein Met de Tirolergroep .Spitzbuben" wordt het op
24 juli ,,Schuhplattlern" in de Zuid
straat en op 31 juli zet de Crooktown
Dixie Jazzband een muzikaal punt
achter de zomermaand Het zigeunerorkest ,,Lachto Bilo" neemt de fakkel
over in de Wallenstraat (Vismarkt) op
7 augustus en het cafe chantant dat
op 14 augustus door Kunst Vereldt
wordt verzorgd op de Grote Markt,
belooft een ware apoteose te worden
Los van de ,,pleisterpleinen", maar
om dezelfde reden voorziet de stedelijke toenstische dienst voor juli en

Wandelplezier
Van dit opzet is overigens een folder in de maak Op 4 juli en 1 augustus start de reeks om 14u 30 met een
bezoek aan de St-Michielskerk Op
11 juli en 8 augustus is het kasteel van
Rumbeke aan de beurt en op 18 juli en
22 augustus is het om 15u verzamelen geblazen op de Grote Markt voor
een wandeling door het stadscentrum Een bezoek aan het stadhuis
wordt gebracht op 26 juli en 29 augustus
,,Niet spektakulair, maar eerlijk"
zo wordt op de infodienst het eerste
Roeselaarse toensme-aanbod omschreven De stad heeft geen traditie
op dat vlak en puilt niet uit van moge-

CAF€

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

ZAAi.

CAJIBRiNOS
BJiCC
^
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In het raam van de Breydel- en De Coninckfeesten
geven de
Volksunie-jongeren van Brugge een reeks van vier originele postkaarten uit Tekenaar Jo de Meester kijkt op zacht ironiserende manier naar
het dubbelstandbeeld
en kombineerde dit met een zinsnede uit onze
rijke liederenschat
Bovenstaande kaart kreeg als titel „ 't Zijn weiden
als weigende
zeeën".
De reeks van vier kaarten kost 100 fr en kan verkregen worden bij
Bart de Loof, Akademiestraat 8, 8000 Brugge (tel 050-33 60 74) Voer
voor relativerende Vlaamsgezinden en verzamelaars

V'

iKcstautant
Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269 70 45

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

^-<r<?V"

St - J a c o b s v r u c h t e n ^ . ^ 0 ^
Lamszadel
V^^
Kaasplank
^
Menu 4 diensten

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

|drfaf-to<

Tel 582.10.93

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

Aperitiefhapje
Huisgemaakte ganzelever

Sorbet

m

P V B A Bierhandel Hellinckx
Slalionssiraal 42

800 f r p p

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

H
HEUINCKA

IIEBHANDIIW

S. M. B.

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

'^rftasselttbetij

(Cyper)

augustus telkens vier (dezelfde) geleide bezoeken Dit initiatief is gerezen
vanuit de zorg zowel thuisblijvers als
bezoekers de mogelijkheid te bieden
om ook in Roeselare een toeristische
vakantie door te brengen Hiervoor
werd de Gidsenknng onder de arm
genomen die 6 rondleidingen zal verzorgen, tero/ijl 2 bezoeken aan he\
stadhuis worden verzorgd door eigen
personeel

lepel & vork...

^

ning van het heropgeknapte stedelijk
museum voor folklore dat vanaf dan
de merkwaardige antieke wielerkol
lektie zal etaleren

Overname — huur —
verhuur van cafe s
Wij bestellen ten huize
RESTAURANT

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

I

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 091-67.57.12

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel 217 9153

W a a r Vlamingen
thuis zi)n
in 't hartje van Brussel

4Pi

Banketbakkerii

Dortmunder ThIer-Braü-hoven
Beringen Markt 17-011/43 20 51
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28
Hulste Brugse stwg 1 056/7115 36
Kontich Kon Astridlaan 85 034/57 30 32
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout Stwgnr Lichtervelde 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialilerten Dort
munderThiervan tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten

et ^aling^utó

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
De familiezaak met traditie
Jaarlijks verlof december

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Nationaal Tapkampioen

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

Uoerenhof

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

Tel 087-68 67 03
4 JUNI 1987

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

RESTAURANT-HOTEL

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

Overelnde 8 AS
Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40

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

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

ylbdijkaas

Affligem

M4j
„Vrienden" van Martens
Tijdens de Ijzerbedevaart van 1958
sprak Wilfned Marlens de bedevaarders toe. Zijn boodschap van toen is
nog immer aktueel.
Dit wordt geïllustreerd aan de hiand
van een knappe postkaart met foto én
citaten • „Het Vlaamse volk brengt als
een zeer loyale partner in het kader
van de Belgische staat de offers opdat
deze staatsorganisatie zou kunnen
voortbestaan. Maar de Vlaamse gemeenschap krijgt niet eens het levensminimum terug. Zolang wij niet
beschikken over een eigen apparaat,
zijn WIJ gedoemd minderwaardigen te

Onderwijs en
werk
Op 21 maart jl organiseerde de
Volksunie van het arrondissement
Kortrijk onder impuls van kamerlid
Franz Van Steenkiste een boeiend en
geslaagd symposium rond het tema
„onderwijs en tewerkstelling".
Van deze studiedag werd nu een
knap en leesbaar eindverslag gemaakt, dat WIJ graag aanbevelen bij
allen die geïnteresseerd zijn in deze
problematiek. Dit verslag kan besteld
worden op het arrondissementeel VUsekretariaat, p.a. Guido Verreth,
Olympiadeplein 14, 8510 Marke, tegen de prijs van 150 fr (bij voorkeur
door overschrijving op rekeningnummer 468-2210271 -95), met vermelding
,,eindverslag symposium"

blijven en uiteindelijk als volk te verdwijnen...."
,,De vrienden van de jonge Martens" zijn al diegenen die m in 1958
met de huidige eerste minister de
dragers waren van de eis om zelfbestuur. Nu de 60ste IJzerbedevaart
nadert, vonden zij het noodzakelijk
om de premier te hennneren aan zijn
toespraak van weleer.
Ook U kunt helpen bij de verspreiding van deze merkwaardige postkaart, gericht aan Wilfried l\/lartens
Eksemplaren zijn te verkrijgen bij „De
vrienden van de jonge Martens",
Postbus 73, 8 000 Brugge tegen 5 fr.
per stuk Bestellingen van 25 kaarten
en meer kosten 4 fr per kaart en
bestellingen van 1.000 kaarten en
meer gaan de deur uit aan 3 fr per
kaart. De bestellingen kunnen ook
gebeuren via het IJzerbedevaartsekretariaat, IJzerdijk 49, 8160 Diksmuide (tel; 051/50 02 86).

Afstamming
Op dinsdag 16 juni organiseert Trefpunt-Damme een informatie-avond
met senator Guido Van In, rond de
tema's afstamming, herziening van
de pachtwetgeving en invoering van
de eenmans-venootschap.
Nadien kan elke geïnteresseerde
vragen stellen aan de specialist terzake
Afspraak dus op 16 juni om 20 uur
in het kultureel centrum ,,Rosthune"
te Sijsele-Damme

ZO^K€RC}?
D Ervaren werkkracht, met njbewijs
D en geneeskundige schifting, in bezit van ADR-attest, zoekt een voltijdse
betrekking in de regio Waregem-Kortrijk. Zich wenden: Jaak Zauters, H.
Lebbestraat 133, 8790 Waregem.

WEST-VLAANDEREN
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 Alvenngem.
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).

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba
Tel.

Assesteenweg 101-103
TERNAT

02/582.13.12
02/582.04.10

. ' DEVRIESE ^
woonverlichting

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

„Rustoord
breidt

eek

Ouder dan 60 en het h ^ om alles
alleen te moeten doen?,^J(iijm dan bij
ons v»one(3t>TO,\yij biedosjt'een Vlaamse
familie^èer - ^ ' « « « a i i p i om rustig en
«fMa. tn lf)ven,>#

baron ruzettelaan 78
8320 brugge 4
ybaan brugge Oostkamp^
^^ 050 3 5 - 4 04 J-'

Zoals heel atletiekminnend
Vlaanderen reeds weet, wordt op 11 juli
a.s. de eerste Gulden-Sporen-Marathon
tussen Kortrijk en Brugge
gelopen. Organisatoren zijn de vzw's Olympic Brugge en Trefpunt en
de algemeen koördinator van deze sportieve en Vlaamse topper is
onze redakteur Pol Van Den Driessche.
Gezien de grote bijval die de daartoe ontworpen publicitaire
affiche
kent, besloten de organisatoren een poster aan te maken op zwaar
papier. Het betreft een knappe verwerking van een tafereel uit de
Gouden Boomstoet (waarop de strijders van 1302 worden herdacht) ter
hoogte van de Brugse Markt met twee atleten (waarop
ingewijden
natuurlijk marathonloper
Peter Dhaenens zullen herkennen).
Deze
poster wordt slechts gedrukt op 350 eksemplaren, waardoor ook de
verzamelwaarde sterk toeneemt.
Lezers die zo'n prachtige poster wensen, kunnen terecht bij André
De Rycke, St.-Katarinastraat
16, 8320 Brugge 4 (tel.:
050/35.06.14).
Indien men ter plaatse de poster komt ophalen, betaalt men 100 fr.;
indien deze dient opgestuurd te worden, betaalt men 140 fr.

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

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000Gent12

Tel.: 014/21.12.07

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

GELD

rr~\
Xü/

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— l\/lode/architekluur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING

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

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

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

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

STUDIO
DANN

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

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

KLEDING LENDERS

Zondag en maandag gesloten

FERAUTO
Auto-onderdelen

Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

Dames-, heren- en kinderkleding

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

Houtzagerij

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

DE ROOSE N.V.

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89

Autocars, autobus,
ceremoniewagens.
begrafenisonderneming

Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496

Wi) bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel. 053-21.36.36

Tel 053-66 83 86
AFD OKEPEM - 9471
Leopoldstraal 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49
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Wlh
60 jaar ringwerk
WIJ: Wat doet U precies in het
Instituut?

„Vogels beschermen
alleen volstaat niet..."
BRUSSEL — Vijftien hoog in liet Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuunvetenschappen aan de
Brusselse Vautierstraat werkt Walter Roggeman.
Met enige fierheid kan hij vertellen van zijn hobby
zijn beroep te hebben gemaakt. En wij geloven hem,
want met entoesiasme wacht hij elke morgen de post
af of er geen bericht is over een van haast half miljoen vogels die zijn dienst in het voorbije jaar heeft
geringd. Want vogels, dat is het leven van Walter
Roggeman. Op zondag 24 mei koördineerde hij de
Europese Vogelkijkdag in Vlaanderen, op één dag
met duizenden mensen het bos in.
E Aalstenaar Walter Roggeman hielp reeds als
student mee bij het Individueel merken van vogels, het ringen IS inderdaad een belangrijk
deel van de ornitologie geworden.
Vanuit die prille belangstelling
werd Roggeman bioloog-dierkundige bij prof. Humble, in Vlaanderen een naam inzake natuurbehoud. Iemand die reeds vrij vroeg
begonnen is met de studie van de
zogenaamde populatiedinamika:
het volgen van vogels gedurende
een lange periode. Zelf maakte
Roggeman een uitgebreide studie
van de koolmees om dan in 1972
in het Instituut verantwoordelijke te
worden van het ringen van vogels
in België. Toch eerst aan Roggeman gevraagd waarom zo'n Europese Vogelkijkdag.

D

EG-vogelrichtlijn
W. Roggeman: „Sinds 1973
voert de EG-kommissie een aktieprogramma voor vogelbescherming. In 1979 vaardigde de Gemeenschap dan haar Vogelrichtlijn uit, met alleen voor de vogelbescherming maar voor het hele
natuurbehoud. Het is dus logisch
dat in het Europese jaar voor het
Leefmilieu de EG haar steun verleent aan zo'n vogelkijkdag. De
bedoeling was mensen vrijblijvend
naar vogels te laten kijken en met
hen te praten over de Europese
richtlijnen en verplichtingen die de
lidstaten (nog) niet toepassen."

gionalisatie geen hinderpaal te
zijn. In Vlaanderen is minister
Lenssens verantwoordelijk. Niks
houdt hem tegen een regionale
lijst in te dienen bij de nationale minister mevr Smet. Verder haalt
men aan dat er in dergelijke gebieden bepaalde aktiviteiten niet
meer zouden mogen doorgaan.
Ook dat is larie."

Het ringwerk werd voor het eerst
in 1899 door een Deen toegepast,
bij ons in 1927. De oorspronkelijke
bedoeling van het ringwerk is altijd geweest het bepalen van de
trekwegen van de vogels. Bij ons
worden jaarlijks zo'n 450.000 vogels genngd; 2/3 in Vlaanderen,
1/3 in Wallonië. Als iemand een
geringde vogel vindt of vangt
wordt hij geacht het Instituut daarvan op de hoogte te brengen.
Jaarlijks ontvangen wij om en bij
de 4000 meldingen. Deze gegevens worden ontleed en verzameld in een geheugen dat op een
Europese databank is aangesloten. Al naargelang de gegevens
zich ophopen kan men studies
maken over de trekbeweging, de
leeftijd en de plaatsen waar vogels
gevangen of gedood worden. Ook
waar vogels overwinteren en waar
het nodig is om hen te beschermen."
WIJ: Wat leert zestig jaar
ringen?
W. Roggeman: „Dagelijks worden de gegevens nog verfijnd omdat naargelang de leeftijd en het
geslacht van de vogels veranderingen in het trekgedrag optreden.
Maar vergeet niet dat het ringwerk
geen wetenschap op zichzelf is,
maar een hulpmiddel om aan wetenschappelijk onderzoek te doen.
Het is een tak van de ornitologie
geworden waarin men overgegevens beschikt uit een zeer lange
periode. Er is geen andere tak,
zelfs niet in de dierkunde, waar
men over zo'n lange reeksen gegevens beschikt."

WIJ: Gebeurde er ondertussen dan helemaal niets?

België veroordeeld?
W. Roggeman: ,,Toen de EGkommissie vaststelde dat de
lidstaten niet reageerden heeft ze
opdracht gegeven aan de Internationale Raad voor Vogelbescherming om dan maar zelf per land
zo'n gebieden aan te duiden. Voor
België kwam er een Vlaamse en
een Waalse lijst. Die lijst werd
goedgekeurd door de Hoge Raad
voor Natuurbehoud, ook het dito
Vlaams Instituut maakte deze tot
de zijne. In feite is er dus niets dat
de minister tegenhoudt de lijst
goed te keuren. In een TVtoespraak heeft minister Lenssens
reeds aangekondigd de lijst neer
te leggen, maar hij deed het nog
niet. Met als gevolg dat de EGkommissie België voor het Europees Hof te Luksemburg zal dagen."

W. Roggeman: „Binnen het Instituut ben ik bedrijvig in de afdeling Gewervelden en in deze sektor IS er een dienst Vogels waarbinnen ik belast ben met de organisatie van het ringwerk in België.
Dat gebeurt door zo'n 280 vrijwilligers.

WIJ: Heeft het ringen ook belang voor het algemeen natuurbehoud?

Walter Roggeman leidt kijklustigen rond in de Aalsterse Osbroek: ,,De
W. Roggeman: „Ringwerk levogelbescherming is niet meer mogelijk door alleen maar de soorten vert ook inlichtingen op over de tite beschermen. Men moet ook de leefgebieden voor die vogels bescher- ming van de vogeltrek. Vogels
men, voldoende grote leefgebieden".
(foto P. van den Abeeie) doen tijdens hun trek plaatsen aan
waar zij nieuwe reserves opdoen.
Als een vogel trekt verbruikt hij
Men moet dus Vlaamse vinken veel energie, zeg maar vet. Met 1
met een Vlaamse eindstrofe kwe- gram vet kan een vogel een paar
ken. Pittig detail: men schijnt er nu honderd km vliegen. Hij moet dus
ook in te lukken Waalse vinken op bepaalde tussenstations die
vetlaag kunnen aanvullen.
WIJ: Jaren geleden werd de een Vlaamse eindstrofe aan te
leren...
vogelvangst
verboden...
Voor watervogels
worden
WIJ: Is het dan zo slecht
beschermd,
gesteld met onze vogels?
Omdat het aantal nodige vinken stroommondingen
W. Roggeman: ,,De massale
WIJ: Wat hield die richtlijn In?
zo'n 20.000 bedraagt is men tole- maar voor kleine zangvogels ligt
W. Roggeman: „l\/let tal van vo- vogelvangst werd inderdaad in rant geweest. De kontrole is bo- dat iets moeilijker. Door hen te rinW. Roggeman: ,,Een EG- gelsoorten is het inderdaad slecht
1972 afgeschaft Dat wil zeggen
gen konden hun eetplaatsen achrichtlijn is bindend voor elke gesteld, in die zin dat ze in aantal- dat in de periode tussen 1 oktober vendien té gering om efficiënt te
terhaald en beschermd worden.
lidstaat, zegt dat tal van vogelsoor- len achteruitgaan. Er zijn ook soor- en 15 november — de tijd waarin zijn. Verkoop van inheemse vogels
Na al die jaren ringwerk ontdekken
werd
ook
verboden,
ruilen
mag
ten in Europa achteruitgaan en dat ten die aan aantal winnen. Kraai- zeer grote aantallen vogels uit het
we nog geregeld nieuwe zaken.
het noodzakelijk is voldoende leef- achtigen en meeuwen bv. profite- Noorden en uit Oost-Europa bij wel; maar iedereen weet dat daar
De jongste twintig jaar vooral, blijkt
gebieden aan te wijzen waarbin- ren van de aanwezigheid van de ons voorbijtrekken of overwinteren een loopje mee genomen wordt.
het ringwerk van groot belang te
nen die vogels ongestoord een mens, ze vinden op boerderijen en — niet mag gevangen worden. In De minister beschikt slechts over
zijn voor het hele natuurbehoud,
normale populatie blijvend in op storten voedsel in overvloed. Bij die periode werd de vogelpopula- 20 kontroleurs...
want de bescherming van vogels
stand kunnen houden. Konkreet ruilverkavelingen verdwijnen ech- tie massaal uitgedund. De vangst
alleen volstaat niet..."
Nu
men
weer
over
een
langere
wil dat zeggen dat elke lidstaat
ter veel soorten vogels, andere die met grote netten werd dus afgeverplicht is bij de kommissie een zich in grote ruimten goedvoelen schaft. Maar amper een jaar later periode de netten uitgooit valt dat
(m.v.l.)
lijst neer te leggen van grote land- zullen aangroeien. Er zijn meer is men daar een beetje op terug zeer nadelig uit voor de vogels.
schapseenheden waarbinnen aan- soorten die te lijden hebben van gekomen. Bedoeling was dat men Onmiddellijk na het verbod hebdacht besteed wordt niet alleen landschapsveranderingen
vogels ben wij vastgesteld dat een aandan enkele tienduizenden
voor de soorten die bescherming omgekeerd. De grote karekiet, het mocht vangen om mensen te be- tal soorten toenamen: de putter,
behoeven maar ook voor alle trek- woudaapje, de kleine reiger, de voorraden die aan kweek deden. de barmsijs, de Europese kanarie.
vogels die tijdelijk langskomen. rietzanger, de watersnip; dat zijn Op den duur zouden er genoeg Hun aantallen gaan weer naar beElke lidstaat kreeg daarvoor tot 2 allemaal prachtige vogels die wij
vogels zijn zodat vangst niet meer neden, zelfs lager dan vroeger.
mei 1981 de tijd, daar is toen niets definitief aan het verliezen zijn... nodig was. Maar daar is het toen
De vangst voor komsumptie is
van in huis gekomen; zes jaar lafout gelopen. Vooral bij de vinke- ook verboden, maar in bepaalde
ter nog niet. Een aantal landen
In gans Europa zijn er ruim 600 niers, die stellen blijkbaar zeer delen van Vlaanderen bestaat een
beenden ondertussen bij, België is soorten, waaronder een goede hoge eisen. Een vink is een vogel bloeiende handel in spreeuwen.
echter bij de laatkomers. Het poli- 300 in de EG, daarvan zijn er 144 met een aantal dialekten wat de Ook deze zou moeten eindigen,
tiek milieu zegt dat ons geregiona- soorten die echt dringende be- eindstrofe betreft, vooral de de middelen om het verbod toe te
liseerd natuurbehoud daarvan de scherming behoeven. En dat is
Vlaamse eindstrofe wenst men te passen zijn er echter niet. Spijtig
oorzaak is. In mijn ogen hoeft re- toch niet weinig!"
horen, niet de Waalse eindstrofe. is dat..."

Vlaamse
eindstrofe...

vMDISBI
"SIONS
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