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,,Geen enkele Vlaamse volksvertegenwoordiger of senator kan, zonder 
wet en recht belachelijk te maken, het door de unitaire regering voor
gestelde ,,aanhangsel-ontwerp" (toevoegsel bij het wetsontwerp over 

bijzondere-machten-maatregelen) goedkeuren.'' 
(Uit de oproep van het Davidsfonds tot de Vlaamse P-leden, 2 Juni 1987.) 

En nu het standwerk 
Een der dnikkingsmiddelen die Martens liet gelden om het zie

lig bestaan van zijn regering te reliken, is het Belgisch EG-
voorzitterschap dat loopt tot einde juni. Het zou ondenkbaar en 
katastrofaal zijn, zo luidt het argument, dat België tijdens de zes 
maanden van dit belangrijk en eervol voorzitterschap zou gekon-
fronteerd worden met een regeringskrisis. 

Het argument heeft zijn werk gedaan. Een uit het Belgisch EG-
voorzitterschap voortvloeiende verplichting, het bezoek van Wil-
fried Martens aan VS-president Reagan, heeft tijdens de zwoele 
Happartnachten ongetwijfeld bijgedragen om de uitkledings-
koehandel door te drukken. 

Aan de Europese gloriol van de eerste-minister offeren de 
Vlaamse meerderheidspartijen aldus de rechtsstaat en de eerbied 
voor de wel. Bij nader toekijken heeft de EG-beurtrol misschien 
wel de persoonlijke ijdelheid van Martens gestreeld, maar voor de 
rest weinig zoden aan de nationale of Europese dijk gezet. Wel in
tegendeel! Te Venetiè liep de Belgische eerste-minister er bij als 
het negende wiel aan de wagen, een eventjes gedulde bui
tenstaander zelfs op de staatsiefoto's. Het bezoek aan Reagan ein
digde met een rel in de regering, omdat Martens te Washington 
door zijn Nik e-knieën was gegaan. Klap op de vuurpijl: het voor
zittende België heeft zich de levieten zien lezen door een van de 
EG-kommissarissen. Carlo Ripa di Meama, EG-kommissaris voor 
kulturele aangelegenheden, heeft zich boos gemaakt omdat Bel
gië tijdens het voorzitterschap er niet in slaagt, de kultuurmi-
nisters van de EG-landen bijeen te brengen. 

De mislukking van de kultuurkonferentie tijdens het Belgisch 
EG-voorzitterschap is de zoveelste C7oc/ienier7e-geschiedenis 
waarmee ons land zich internationaal belachelijk maakt. Voor 
één keer was er roerende eensgezindheid tussen de franstalige en 
de Vlaamse executieven en hun kultuurministers: ze zouden 
einde juni te Brussel de EG-kultuurkonferentie organiseren. Tin-
demans, nationale minister voor Buitenlandse Betrekkingen, 
heeft daar zijn stokje voor gestoken. Hij bewaakt met de jaloers
heid van een gesneden haan de internationale relaties en wil niet 
dulden, dat de gemeenschappen daar ook maar één stapje zetten. 

Het EG-voorzitterschap heeft dus niet alleen mede aanleiding 
gegeven tot de Voerense striptease-koehandel, maartevens tot het 
wegmoffelen van het bestaan van twee kuituren in België. EG-
kommissaris Carlo Ripa di Meama heeft ten overstaan van gans 
Europa bevestigd dat België te kort is geschoten aan zijn taak, dat 
België er de oorzaak van is dat de Europese kultuurbijeenkomst 
voor maanden en misschien wel voor een jaar moet worden uit
gesteld. 

Ziedaar de wijze waarop Wilfried Martens en zijn regering het 
Europese aanzien van hun land hebben gediend. Ziedaar op welk 
heidens altaar de Vlaamse meerderheidspartijen de belangen van 
Vlaanderen en hun eigen fatsoen hebben geofferd. 

Inmiddels sijpelt het miezerig snotstroompje van de nationale 
politiek verder. Het ziet er niet naar uit dat de plechtige oproep 
van de Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen nog kan zorgen 
voor een ultieme oprisping van fatsoen bij de Vlaamse CVP- en 
PVV-parlementsleden. De hond is al over de hindernis, de staart 
zal dus volgen: ondanks alles zal de regering wel weer het ver
trouwen krijgen van haar Vlaamse meerderheid. Het ekskuus dat 
na het EG-voorzitterschap mag gelden, heet dat er nu werk moet 
gemaakt van de serieuze dingen: begroting, werkloosheid en fls-
kaliteit. 

Hoe serieus deze dingen zijn en hoe ernstig ze worden aange
pakt, blijkt deze week uit de onverholen laatdunkendheid waar
mee de heren Eyskens en Verhofstadt of vice versa hun respek-
tieve projekten voor belastingsvermindering bejegenden. De rege
ring Martens-VI heeft al lang opgehouden, te fungeren als rege
ring. De topministers behandelen hun dossiers niet meer in dé 
schoot van het kabinet, maar doen aan standwerk in volle straat. 

Met de toezegging dat morgen gratis wordt geschoren, schijnt de 
tijd van verkiezingsbeloften nu wel definitief aangebroken. En de 
nog altijd niet uitgeklede Happart kan grinnikend toekijken. 

tvo , 

Pre-elektorale sfeer op 

Venetiaanse top 
Het paradijselijke Venetië leek de voorbije dagen 

op een zwaar belegerde burcht. Terecht trouwens, 
want terwijl de groten-der-aarden hun zwaarwichtige 
besprekingen voerden, knalden de bommen in 
Rome. 

Ook België was van de partij... 

WAT meteen ook verklaart 
waarom de regering 
(voorlopig) niet viel over 

de Voerkwestie. Door een welge-
komen toevalligheid fungeert 
België tijdens de eerste helft van 
'87 als voorzitter van de Euro
pese Gemeenschap. Dit bood 
aan een hele trits Belgische ek-
sellenties de gedroomde kans 
om eens mee aan te zitten aan de 
tafels van de machtigen én met 
hen op talloze kiekjes te prijken; 
kiekjes die steevast de frontpa
gina's van vele kranten haalden. 

(Over de resultaten van dit Bel
gisch EG-voorzitterschap wordt 
straks de magere balans opge
maakt.) 

De Belgische delegatie in Ve
netië was overigens indrukwek
kend. Niet alleen de premier en 
zijn dame stapten af ter plekke. 
Ook minister van buitenlandse 
betrekkingen Leo TIndemans en 
Europees kommissaris Willy De 
Clercq daalden met grote waar

digheid van de vliegtuigtrap om 
de troepen te schouwen. 

Het Volksunie-partijbestuur for
muleerde over deze Top een 
reeks fundamentele bedenkin
gen. Wat aanvankelijk een louter 
informele bijeenkomst was over 
sociaal-ekonomische aangele
genheden, werd omgevormd tot 
een formeel overleg over strategi
sche en politiek-militaire aangele
genheden. Dit is een nefaste evo
lutie en het minste wat van de 
Belgische eerste minister ver
wacht kon worden, was dat hij dit 
selekte gezelschap wees op de 
Europese bezwaren die a fortiori 
leven in de kleinere Europese 
landen, zoals België. 

Het is inderdaad onduldbaar 
dat over aangelegenheden, die 
van wezenlijk belang zijn voor de 
Europese vrede en veiligheid, 
beslist wordt in een konfidentièle 
klub wiens samenstelling of 
agenda volkomen ontsnapt aan 
de bevoegdheid van Europa en 

de Europese landen. Het gevaar 
dat deze Venetiaanse top mis
bruikt wordt voor politieke doel
einden, is heus niet denkbeeldig. 

Bovendien gingen de Westerse 
leiders achteloos voorbij aan wat 
tot de allerbelangrijkste knelpun
ten behoort van onze wereld, 
vandaag en morgen. Met name 
de steeds groter gapende kloof 
tussen de industriële landen in 
het noorden en de armere landen 
in het zuiden. Ook daarop had de 
Belgische delegatie kunnen en 
moeten wijzen. 

Martens en 0° waren er even
wel, net zoals Tatcher en Fan-
fani, vooral op uit een propagan-
dashow op te voeren. Want ook 
m België hangt een pre-
elektorale sfeer. Of niet soms? 

(pvdd) 

Eigen-liefde 
Dat staatssekretaris 

voor Leefmilieu vooral 
zichzelf goed vindt, bleek 
op de Noordzeedag. 
Greenpeace bracht nuan
ces aan... 

Lees biz. 8 
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en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

De redaktie 

VLAAMSE STAD? 
Met meer dan gewone belangstel

ling hebben we ook dit jaar weer 
rondgelopen in de Hallen ter gelegen
heid van de 33ste Jaarbeurs van 
Kortrijk Dat dit organisatorisch mo
nument een verwezenlijking is van 
dezelfde organisatie die ons al zo 
vaak heeft uitgenodigd met de woor
den ,,Voel je klant bij de mid
denstand", kunnen we ons nog altijd 
moeilijk voorstellen 

Want oordeel nu zelf, waarom laat 
men toe dat de bezoekers van de 
Jaarbeurs in toestanden verzeild ra
ken die elke verbeelding tarten op 
meer dan eén stand valt geen woord 
Nederlands te bespeuren verschei
dene standwerkers spreken onze 
mensen aan in een taal die de onze 
met IS een resem tweetalige stands 

— zelfs tot in het belachelijke toe — 
geven ons de indruk ergens ver van 
huis' te zitten Zelfs m de folder kon 
men het met laten voor bepaalde be 
voorrechten een woordje Frans in te 
lassen (Hoeveel zilverlingen hebben 
ZIJ ervoor neergeteld'), m a w een 
jaarbeurs waar men zelfs met overal 
in z'n eigen taal terecht kan' 

Is dat nu het beeld dat de Kortrijkse 
Middenstand de jaarbeursbezoekers 
wil ophangen van onze stad' Alvast 
een pikant voorsmaakje van wat 
,,Classic" een nieuw NCMV-parade-
paardje waarvan de volksvreemde 
naam ook al niet veel goeds voor
spelt, ons in het najaar zal bieden i 

We verwachten dan ook een krach
tige aanpak van de NCMV-verant-
woordelijken om het Vlaamse karak
ter van Kortrijk ook m hun eigen pro-
jekten in ere te houden In de kontrak-

ten die worden afgesloten moet wor 
den bepaald dat de stand eentalig 
Nederlands moet zijn en dat er een 
Nederlandstalige de mensen moet 
kunnen te woord staan 

Of moeten de Vlamingen zich geen 
klant meer voelen bij de Kortrijkse 
Middenstand' 

Jan Deweer, Kortrijk 

FRANKOFONE DIKTATUUR 
De Federatie van Vlaamse Kringen 

IS ten zeerste ontstemd door Mar
tens' Voerakkoord 

Om Zelfbehoud worden de wetten, 
waaraan trouw is gezworen verloo
chend, en het volk dat men vertegen
woordigt, verraden 

Een Vlaming heeft het recht in zijn 
taal bestuurd te worden Eenslui-

'n Dringende aankoop ? 
Met mijn lening 

loopt alles op wieltjes. 

Hoe moet het als u snel 
nil t een pak geld op tafel 
nu >et komen' Voor een 
nil uwe auto bijvoorbeeld 
()l voor een andere dure, 
iii.iar noodzakelijke inves-
tfiing Een lening brengt 
dein uitkomst Maarniet 
elke lening schikt u goed 
Want met elke interest is 
redelijk En met elke voor
waarde IS aannemelijk 
Dus kiest u het beste voor 
een lening bij de ASLK Bij 
de ASLK leent u immers 
op duidelijke condities 
Tegen een aantrekkelijk 
lage interest Laat uw 
ASLK-agentschap u even 
uw voordeel voorrekenen 
Dan loopt straks alles op 
wieltjes 

•* we doen met u mee 

dende verdikten van Raad van State 
Arbitragehof Hof van de Rechten van 
de Mens 

Andermaal wordt geknield voor de 
dreiging van kraaiende Walen Geen 
recht zegeviert te Voeren noch in de 
Brusselse randgemeenten Happart 
kan in hemdsmouwen en korte broek 
verder burgemeester spelen 

Het arrest van de Raad van State is 
met uitgevoerd 

Het België van volmachtenverza
melaars zoals Martens is geen 
rechtsstaat meer Het is een diktatuur 
van de frankofome geworden Zelfs 
de Vlaamse meerderheid wordt door 
het akkoord volledig de mond ge 
snoerd Demokratie' 

De FVK eist 
— integriteit van de Vlaamse 

bodem 
— afschaffing van de faciliteiten 
— herstel van de rechtstaat 
— uitvoering van het arrest van de 

Raad van State 
FVK-Nationaal 

WAALS MACHTSMISBRUIK 
Het Priester Daensfonds stelt vast 

dat in de bespottelijke zaak Happart 
de Waalse partijen hun wil aan de 
Vlamingen willen opdnngen Zij wil
len dat de minister van Binnenlandse 
Zaken de goeverneur van Limburg er 
toe dwingt in te gaan tegen een 
beslissing van zijn bestendige depu
tatie 

De franstalige regeringspartijen 
gaan in tegen ieder begrip van zede
lijkheid en tegen de federalistische 
opvatting 

Volgens het Priester Daensfonds 
bestaat er slechts één oplossing de 
Walen bezitten geen enkel echt zich 
te bemoeien m een aangelegenheid 
van een Vlaamse gemeente Om dat 
te verhinderen dient het departement 
Binnenlandse Zaken te worden 
gesplitst De voogdij over een 
Vlaamse gemeente en een Vlaamse 
provincie komt alleen toe aan een 
Vlaamse instantie Het Priester 
Daensfonds drukt de hoop uit dat de 
Vlaamse meerderheidspartijen een 
regeringscrisis zullen verkiezen bo
ven de schande 

Luc Delafortrie, voorzitter 

HET KOMPROMIS 
Wij beamen de stelling van het Da-

vidsfonds ,Deze regering is onbe
trouwbaar voor Vlaanderen'' Dat we 
van de PVV regering weinig Vlaamse 
refleks mochten verwachten is een 
oud zeer maar dat ook de CVP weer 
eens zou door de knieën gaan is on 
vergeeflijk Weer eens werd duidelijk 
dat de PSC deze regering domineert 

Dit Voerakkoord moet resoluut wor 
den afgewezen het arrest van de 
Raad van State wordt gewoonweg 
van tafel geveegd Waar blijft de 
rechtstaat' 

Hoe men het ook voorstelt Hap
part zit weer eens een stukske stevi 
ger in het zadel en draagt zijn sjerp 
rustig verder Met d'Ydewalle wordt 
er nog een franskiljon toezichter naar 
Voeren gestuurd Daarmee wordt de 
tweetaligheid van Voeren officieel ge
maakt Wat een klucht Voeren is en 
blijft Limburg = Vlaams i 

Ook WIJ als IJzerbedevaartkomitee 
gewest Maaseik zeggen volmondig 
Laat de Vlaamse meerderheid spelen 
en de zaak Happart en de problemen 
in de Brusselse randgemeenten zijn 
opgelost tenminste indien men Bel 
gie als rechtstaat wil behouden CVP 
maak U los van de PSC' 

Er IS maar een oplossing Vlaande
ren een, Vlaanderen eerst' 

IJzerbedevaartkomitee 
gewest Maaseik 

BELGISCHE LOGIKA 
Een hoogmoedige eerste minister 

van een westers onsamenhangend 
en ruzieend landje ging bij de presi 
dent van een machtig land de grote 
mijnheer uithangen en daar onderda 
mg prediken voor ontwapening en 
ontspanning in West Europa terwijl 
hij weet (of met wil weten) dat het be 
wezen is er vanuit diit vredelievend 
landje langs Zweden om oorlogswa 
pens en ander oorlogstuig (maar 

geen 2 jachtgeweren) naar oorlog 
voerende landen uitgevoerd worden 

Die grote mijnheer speelt hierbij 
het domme volk de diktator maar legt 
steeds de duimen voor z n arrogante 
geestesgenoten van de (schijnbaar 
onbeduidend) partijtje de PSC 

Een Vlaming perfekt tweetalig 
werd door aparentering in een Waals 
kanton tot senator verkozen maar 
prompt door de Waalse gewestrege 
ring met geweld aan de deur gezet 
daar waar een eentalige Luikse stijf 
kop met de goedkeuring van onze 
lakse z g Vlaamse ministers met de 
voornoemde grote mijnheer op kop 
de scepter blijft zwaaien in een 
Vlaamse gemeente en er dagelijks 
onze stamgenoten terroriseert 

Met dat nieuw uitgebroed belgisch 
vergelijk over Voeren zullen wij Vla 
mingen alweer het gelag moeten be
talen 

Heren (mis-)leiders als U geen 
beetje politiek fatsoen in U meer 
heeft stapt het dan maar af' 

Jan De Dier sr, Erembodegem 

FLANDERS 
Na een week Flanders Technologie 
Wanneer Flanders Amnestie' 

M.A., Maaseik 

D üc kunstgeschiedenis (vr), 30 
jaar, met erg brede kennis (theore
tisch én praktisch bezocht alle be
langrijke monumenten en musea van 
het land), met jarenlange ervanng als 
gids in vele musea en als lerares, met 
kennis Duits, Engels, Frans, zoekt 
passende betrekking (ook deeltijds) in 
het Brusselse 

Kontakt via Albrecht de Schryver, 
Nmoofsesteenweg 515 te 1711 Itter-
beek, tel 02/569 34 58 

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

D Samen met mijn vrouw en zoon 
hebben we de eerste en tweede am-
nestiepelgnmstocht naar Rome mee
gemaakt Wie kan mij artikels of pam
fletten over amnestie bezorgen' Fo-
tocopies hierover zijn ook welkom 
Sturen naar Jaak Verhemeldonck, 
Kruisstraat 5, 3930 Zelem-Halen 
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Van 
Grembergen 
aan 
Tindemans 

Geen vodje 
,,De grondwet is geen vodje 

papier. Il< verdedig de rechts
staat. Ik wens geen avonturen. Il( 
ga naar de koning om het ontslag 
van de regering aan te bieden." 
Wie herinnert zich niet deze me
morabele woorden van Leo Tin
demans, nu bijna tien jaar gele
den? 

VU-senaatsfraktieleider Paul 
van Grembergen haalde ze nog 
even boven in een open brief aan 
de toenmalige premier. ,,ln Vlaan
deren oogstte uw handelswijze 
ongemeen sukses en de daarop
volgende Europese verkiezingen 
kroonden u tot de meest populai
re en de meest gezaghebbende 
politicus met meer dan één mil
joen voorkeurstemmen.", schrijft 
de VU-senator. „Het argument 
van de rechtsstaat en de grond
wettelijkheid van handelen was 
althans volgens U de diepe 
grondreden voor uw ontslag en 
gang naar de Koning." 

Van Grembergen wijst er Tin
demans op zich dat vandaag de
zelfde analoge feitelijkheden 
voordoen, weliswaar erger en 
zwaarwichtiger. Het gaat nu' om 
het voorbijlopen van arresten en 
vonnissen van de hoogste recht
banken van dit land. ,,lk begrijp 
echter niet goed waarom u nu van 
uw ongebroken gezag en uw be
langrijke positie binnen de rege
ring geen gebruik maakt om de 
rechtsstaat nu te behoeden voor 
een grotere aanslag op de wette
lijkheid dan ooit voorheen in de 
geschiedenis van dit land." 

Paul van Grembergen roept 
Tindemans in zijn slotbedenking 
op om zijn portefeuille in de weeg
schaal te leggen, teneinde het 
slechte Happart-akkoord tegen te 
houden. 

Of speelden er toen, tien jaar 
geleden, toch andere motieven bij 
Tindemans...? ,,_ 

m 
Medisch 

voorschrift 
Van 28 mei tot 2 juni vond in 

Moskou het 7de Wereldkongres 
van de Medische Werkgroep te
gen Atoomwapens plaats. Deze 
jaarlijkse ontmoeting, die in '85 
bekroond wwerd met de Nobel
prijs voor de Vrede, telde zo'n 
3.000 deelnemers uit 55 landen. 
Onder hen ook 18 leden van de 
Vlaamse afdeling met voorzitter 
(en Vlaamsnationalist) dr. Jef de 
Loof. 

De artsen wezen erop dat het 
met de voorhanden zijnde tech
nologie perfekt mogelijk is om op 
zeer korte termijn een aantal be
langrijke sterfte-oorzaken voor
goed uit te bannen. Als de midde
len maar vrijgemaakt worden. 
,,Zolang echter de bewapenings
wedloop de beste wetenschap
pers en voorhanden zijnde inves
teringsmiddelen voor zich blijft 
opeisen, wordt de toekomst voor 
de gehele mensheid met de dag 
onzekerder." 

Als ,,medisch voorschrift" be
velen de dokters een onmiddellij
ke mundiale stopzetting van alle 
kernwapenproeven aan. De ge
neesheren benadrukten tenslotte 
dat alle atoomapens de wereld 
uitmoeten, wat volgens de op het 
kongres aanwezige specialisten 
perfekt verifieerbaar is. 

Op het einde van dit wereldkon
gres werd bekendgemaakt dat de 
volgende edities zuilen plaatsvin
den in Montreal en Hiroshima. En 
naar alle waarschijnlijkheid zal 
het 10de kongres van de medici 
tegen atoomwapens in 1990 in 

NUFS^ 
Kamerlid-burgemeester 

Julien Desseyn 
• Het voorbije Pinltsterweek-
einde was een tegenvaller voor 
onze kust, net zoals het hele 
voorseizoen. Staat of valt alles 
met het weer? 

,,Dat het Pinksterweekeinde 
slecht was kan niemand looche
nen en veel hangt inderdaad sa
men met de weersomstandighe
den. De kustgemeenten moeten 
met deze wisselvalligheid reke
ning houden, en dus zoeken naar 
alternatieve vormen van vakantie
beleving en het gebruik van de 
vrije tijd. 

In Middelkerke bv. lanceerden 
wij akties rond het motto ,,Sport 
aan zee", waarbij vakantiegan
gers aktief bezig kunnen zijn on
der leiding van sportmonitoren." 

• Ook zondag ging de Noord
zeedag door. Welke bedenkin
gen hebt U daarbij? 

„Deze Noordzeedag werd ei
genlijk een flop! 

De kustburgemeesters hadden 
als tijdstip de eerste helft van 
september voorgested. Dan kon 
men heel speciaal het zoeklicht 

richten op de immense milieupro
blematiek van de Noordzee. Nu 
verdronk de Noordzee dag letter
lijk, maar ook figuurlijk tengevol
ge van de talloze Sinksenaktivitei-
ten. 

Staatssekretaris Miet Smet is 
dus niet ingegaan op onze sug
gestie en het gevolg heeft men 
kunnen vaststellen: mislukt. Bo
vendien was het hele opzet ook 
organisatorisch onvoldoende uit
gewerkt. " 

• U bent trouwens één van de 
dynamische krachten in de ver
gaderingen van de kustburge
meesters. Hebt U de indruk dat 
de „hogere overheden" naar 
jullie luisteren? 

,,0p het provinciale vlak vinden 
we gehoor. Maar globaal is er nog 
te weinig koördinatie inzake toe
ristische politiek. 

Dit impliceert dat de kustge
meenten zelf kreatief moeten zijn. 
Zo is Middelkerke suksesvol ver
broederd met een reeks van 
Vlaamse steden en gemeenten. 
Ook ons bierweekeinde met 
Vlaamse streekdranken is steeds 

een voltreffer, mede dankzij de 
BRT-medewerking." 

• Welk is uw grootste zorg voor 
het komende zomerseizoen? Of 
uw diepste wens? 

„Ik hoop dat de vele toeristen 
ook het ongeëvenaarde Vlaamse 
hinterland leren kennen. Voor 
onze streek verwijs ik naar het 
heemkundig museum in Izenber-
ge, het Kasteel van Wijnendale en 
de hele Westhoek. 

En voor de kust zelf proberen 
wij de zoveel tegenstrijdige ver
wachtingen van vakantiegangers 
harmonieus te verenigen. We 
zoeken de gulden middenweg." 

• Hoe staat het met het Vlaams 
karakter van onze kust? 

,,Het Vlaams karakter wint 
zienderogen veld! De kustbewo
ners worden zelfbewust. Anders
taligen zijn zeer welkome gasten, 
maar vormen niet langer een kas
te die de lokale bevolking domi
neert. 

Belangrijk is dat de al te grote 
sociale verschillen zijn wegge
werkt!" 

AfENSENiH 
HET lyjiEi l |4iC 

ons land worden georganiseerd. 
Onder het motto van de aan Al
bert Einstein ontleende woor
den: ,,We need a substantially 
new manner of thinking if man
kind is to survive." 

Zaterdag waren de VU-(oud)-senatoren, op uitnodiging van senator-
schepen Guido Van In, te gast in Brugge. Zij bezochten er o.m. het 
museum van de Pottene (o I. v. Jan Fraipont) en het Grootseminarie. Zij 
werden tevens ontvangen op het stadhuis door eerste schepen Pieter 
Leys, waarop zij per boot terug naar de startplaats werden gevoerd. 
Sommigen bleven nadien nog een tijdje doorzakken in café Vlissinghe, 
waar de Brugse VU gesticht werd. 
Een heerlijke dag, zo werd ons toevertrouwd. 

Kompensaties 
Wanneer de Volksunie beweert 

dat Vlaanderen blijvend bedot 
wordt bij de kompensaties, dan 
glimlachen de zg. weidenkenden 
(vaak bijgetreden door de zg. se
rieuze kranten). Wanneer Gaston 
Geens, voorzitter van de Vlaamse 
regering, zoiets beweert, dan kijkt 
iedereen op. Ook de zg. welden-
kenden (en hun kranten). 

Tijdens een studiedag in Ant
werpen verklaarde Geens dat 
Vlaanderen sinds '83 voor liefst 
3,2 miljard fr. te weinig aan kom
pensaties heeft gekregen. Van de 
35,8 miljard fr. aan toegevoegde 
waarde die sinds '83 in vier grote 
militaire programma's als kom
pensaties werden toegekend, 
ging amper 46 % naar Vlaande
ren, terwijl er 54 tot 56 % aan 
Vlaanderen was toegezegd. Hij 
voegde eraan toe dat dit een bie-
zonder ernstig feit is, ,,vermits de 
toegezegde 55 % voor het totale 

Geens: 
3,2 miljard 
te weinig 

pakket reeds onvoldoende was 
als inhaalmaneuver t.o.v. de on
geoorloofde situatie voor 1982." 

Straffer nog. Vooraleer er over 
nieuwe regionale verdelingen kan 
gepraat worden, moeten eerst 
alle vroeger aangegane verbinte
nissen uitgevoerd. Dit betekent 
dat er geen nieuwe programma's 
kunnen worden aangenomen, 
vooraleer de vroegere afspraken 
werden nagekomen. Een niet mis 
te verstane waarschuwing. 

Uitkijken nu als puntje bij paal
tje komt. Of is men vergeten dat 
Geens nog wel eens meer zijn 
heldhaftige krijgstaal vergat een
maal het beslissende moment 
daar is? 

Goed nieuws 

Gelukkig waren er nog enkele 
goede nieuwsfeitjes. 

Waaruit we alvast onthouden 
dat het Roosdaalse VU-raadslid 
Linda Van den Eede bij de aan
vang van de gemeenteraadszit
ting een boeket rozen mocht ont
vangen voor haar overwinning m 
het Nederlandse kwisprogramma 
,,De wereld rond in 80 vragen". 
Proficiat! 

Plus de belofte dat er na regen 
wellicht ook zonneschijn komt... 
En dat Oostberlijnse jongeren van 
popmuziek houden. 

Argus 

Begint het ook op uw zenuwen 
te werken? De al te eenzijdige 
invalshoek van het dinsdag
avond-programma Argus? Wij 
zijn het alvast zat. 

Nu reeds maanden lang slaagt 
het duo Van Rompaey-De Calu-
wé erin om eigenlijk alleen maar 
journalisten en woordvoerders 
van socialistische signatuur een 
goede beurt te geven. Je moet tot 
,,het klubje" van ,,linkse intellek-
tuelen" behoren om in dit pro
gramma eerlijk aan bod te komen. 

Vorige week presteerde Argus 
het zelfs om Johan Anthierens 
erbij te sleuren, uitstluitend om 
hem te laten zeggen dat hij voort
aan vast rubriekschrijver wordt in 
De Morgen. Deze week werd als 
Rekenhof-eksperi de jonge SP-er 
Frank Vandenbroucke in de 
praatstoel geplaatst, daar waar er 
heus ook andere politici zijn die 
dit dossier al veel grondiger heb
ben uitgepluisd. 

Over het ter ziele gaan van Le 
Rappel of het feit dat een PSC-
politikus hoofdredakteur wordt 
van een andere Waalse krant: 
geen woord. Om nog maar te 
zwijgen over het bewust verdoe
zelen van de onthullingen in Le 
Soir of WIJ over de wapenhandel. 
En zo zouden we kunnen door
gaan... Week na week 

Ronduit ergerlijk. 

De Ca luwe: 
eenzijdig 
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Uitstel onderzoekskommissie 

Obstruktie-
truukjes 

.Ondanks de uitdrukkelijke wens van een meerder-
tieid van de wapenhandel-kommissieleden om eer
gisteren dinsdag de werkzaamheden voort te zetten, 
ging deze zitting toch niet door. 

Het vermoeden dat er obstruktie in het spel is, 
neemt toe. 

OG vöör deze kommissie 
werd samengesteld en 
haar aktiviteiten startte 

was het duidelijk dat het biezon-
der moeilijk zou zijn om ophelde
ring te krijgen over het Belgische 
wapenhandel-kluwen. 

Waalse lobby 
De franstaligen, en dan vooral 

de PSC en PRL, zitten zichtbaar 
erg verveeld met het feit dat er 
zo'n onderzoekskomniissie werd 
opgericht. Te pas en te onpas ko
men zij aandraven met de dood
doener van de ,,respel<tabele 
el<onomische belangen" van de 
(Waalse) wapenindustrie. Daarbij 
vergeten zij dat (zelfs) de wapen-
lobby niet boven de wet verheven 
IS en dat financiële berekeningen 
niet altijd kunnen primeren op ju
ridische en morele bezwaren... 

Vorige week donderdag was er 
zitting met gesloten deuren, ver
mits justitieminister Gol een 
reeks vertrouwelijke gegevens 

zou meedelen over de lopende 
gerechtelijke onderzoeken. De 
vergadering kon pas na een half 
uur aanvatten, omdat er zich 
vooraf een diskussie ontspon 
over het tijdstip van de daarop
volgende vergadering. De PRL-
afgevaardigde Marcel Neven 
wou ten allen prijze vermijden dat 
er deze week dinsdag zou verga
derd worden, vermits er een zit
ting van de Waalse Raad gepland 
was. 

(Zoals bekend is deze Conseil 
,,vreemd" samengesteld en be
schikt de PRL-PSC-koalitie er 
over een zeer nipte meerderheid 
en dit pas na het onwettig buiten-
gooien van de in Nijvel verkozen 
VU-senator Toon van Over-
straeten. Dit impliceert dat alle 
Waalse gekozenen op elke stem
ming moeten aanwezig zijn, wil 
men ,,ongelukken" vermijden. 
VU-kommissielid Nelly Maes her
innerde Neven terecht aan deze 
manifeste verkrachting van de 
demokratie.) 

De meeste kommissieleden 

Eerstdaags moet ook de luchthavenmeester van Oostende voor de onderzoekskommissie komen getuigen. 
Deze luchthaven, gelegen in een idyllisch polderlandschap, kwam al eerder in het nieuws op beschuldiging 

van allerlei vreemdsoortige transporten. 

eisten dat er dinsdag wél verga
derd werd. Ter elfder ure werd de 
bijeenkomst toch nog afgelast, 
zonder opgave van een reden. 
Wapenhandel-kommissievoorzit
ter Bourgeois is bijgevolg uitleg 
verschuldigd, te meer nu blijkt 
dat er dinsdag helemaal geen al
gemene openbare zitting van de 
Waalse raad was, doch slechts 
werkvergaderingen in kommis
sie. Het incident illustreert echter 
op schrijnende wijze dat weini
gen geneigd zijn door te boren tot 
op het been. We mogen ons dus 
verwachten aan nog meer 
obstruktietruukjes. 

Of om VU-partijvoorzitter Jaak 
Gabriels te citeren: ,,Dienen hier 
misschien ook eerst nog een aan
tal bezwaarlijke dokumenten, al 

z 
VS-jurken 

OALS algemeen bekend 
struikelde Gary Hart on
langs op de weg naar de 

nominatie als demokratische 
kandidaat voor het VS-presi-
dentsschap over de sierlijke be
nen van ene Donna Rice. De 
„Miami Herald" had uitgebracht 
dat Hart een nachtje bij Rice in 
plaats van bij zijn echtgenote 
had gesleten. 

De rel gaf aanleidiing tot heel 
wat kommentaren en onderstel
lingen. Was het de „Miami Her
ald "er alleen maar om te doen, 
z'n oplage omhoog te jagen 7 Of 
school er een diepere grond 
achter? 

De aanhangers van de theorie 
dat het méér was dan sensatie
zucht, schijnen dezer dagen ge
lijk te krijgen. De bekentenissen 
van de 27-jarige Fawn Hall voor 
de Kongreskommissie die Iran-
gate onderzoekt, werpen een 
nieuw licht op de gang van za
ken in het Witte Huis. 

Miss Hall — ook dit is thans al
gemeen bekend — was de aar
dige sekretaresse van Reagan-
vertrouweling luitenant-kolonel 
Oliver North, spilfiguur in iran-
gate. Toen de Irangeschiedenis 
aan het licht dreigde te komen 
heeft miss Hall, zo onthulde ze 
thans (en ze hééft iets te onthul
len), grote hoeveelheden kom-
promitterend bewijsmateriaal 
versnipperd, op dusdanige wijze 

zelfs dat de snippermachine 
oververhit geraakte en het liet 
afweten. De nog niet verslip-
perde stukken werden door haar 
dan maar buitengesmokkeld, zo
als ze dat noemt, onder haar 
jurk. 

De bekentenis dat dossiers en 
administratieve bescheiden het 
Witte Huis binnen- en bulten-
wandelen onder de jurk van 
lichtvoetige sekretaressen ver
klaart meteen, waarom het de 
„Miami Herald" In de zaak Hart 
feitelijk te doen was. 

Een vlug overzicht van de 
jongste geschiedenis der VS 
leert, dat de deugdzaamheid van 
presidenten in omgekeerde orde 
staat tot hun sukses. Een aantal 
suksesvolle presidenten blon
ken niet uit door onthechting. 
Roosevelt had een affaire bij we
ten van zijn Eleonora. Voor J.F. 
Kennedy was geen vrouw uren 

In de omtrek van het Witte Huls 
veilig. Van Ike Elsenhower was 
algemeen geweten, dat hij In zijn 
Londense tijd de handen voller 
had met zijn vrouwelijke chauf
feur dan met de Normandische 
Invasie. 

Presidenten die struikelden, 
die verwikkeld geraakten In 
schandalen of nooit herkozen 
werden, waren doorgaans trou
we echtgenoten of suksesloze 
minnaars. Nixon had een der
mate loens voorkomen, dat suk
ses bij het andere geslacht vrij
wel uitgesloten was. Carter hield 
het bij peanuts, uit vrome over
tuiging. Reagan, thans verwik
keld in Irangate, wordt door zijn 
leeftijd en een waakzame Nancy 
behoed voor ledere misstap. 

Waaruit de algemene regel 
mag worden gekonkludeerd dat, 
naarmate VS-presidenten min
der de neiging of de drang ver
tonen om hun toezicht uit te 
breiden tot onder de jurken van 
sekretaressen, zij minder suk-
sesvol zijn. 

In werkelijkheid heeft de „Mi
ami Herald" dus belet dat een 
ondernemend en doortastend 
man het Witte Huls zou verove
ren. De krant pleegde met an
dere woorden een nauwelijks 
verholen aanslag op de efficiën
tie van het presidentschap 
zelve. 

In wiens opdracht? 

dan niet onder de jurken van se
kretaressen, buitengesmokkeld 
en versnipperd te worden?" 

Geen prioriteit 
Uit de zitting met gesloten deu

ren lekte toch één en ander naar 
buiten. Sommige kranten brach
ten vrijdag een beknopt relaas 
van wat Gol verteld had. Zo zou 
er een onderzoek bezig zijn te
gen tien al of niet vermeende ille
gale transakties. Sommige be-
drijfsverantwoordelijken zouden 
zelfs in staat van beschuldiging 
zijn gesteld, maar niemand werd 
aangehouden. De parketten, al
dus Gol, zijn te overbelast om alle 
geruchten te gaan natrekken. 
Waarmee de justitieminister dui
delijk liet verstaan dat hij het on
derzoek naar de wapensmokkel 
helemaal niet als een prioriteit 
beschouwt. 

Het is toch hoogst merkwaar
dig te moeten vaststellen dat be
drijven die internationaal werden 
geciteerd als leveranciers van het 
Khomeiny-regime — zoals PRB, 
Asco en FN — niet aan een en
quête werden onderworpen... 

Voorlopige konklusie? Voor de 
galerij wordt her en der mis
schien wel wat speurwerk ver
richt, maar de grote verdachten 
blijven buiten schot. En dat er al 
te veel mankementen zijn aan de 
bestaande wetgeving, hoeft hier 
nog weinig betoog. 

Vandaag (donderdag) is het de 
beurt aan o.m. de hr. Jonard, ver
antwoordelijke van de Belgische 
doeane-recherche en sinds 
maènden in het bezit van het 
Zweedse rapport. Wordt het toch 
nog boeiend? 

(pvdd) 

FN-direktie dreigt 

Uitgerekend nu 
Vorige week trommelde de FN-direktie de pers bij

een om te wijzen op de grote moeilijkheden waar
mee het Luikse wapenbedrijf kampt. 

Belangrijk is dat FN uitgerekend nu deze perskon-
ferentie houdt. 

N A een uiteenzetting over 
de slechte financiële re
sultaten, werd immers 

duidelijk waarom het de FN-
direktie in wezen te doen is. De 
Belgische overheid, aldus de wa-
penbazen, mag geen wettelijke 
schikkingen treffen die ,,onnodig 
beperkend" zouden zijn en die 
de sektor zouden ,,benadelen" 
tegenover de buitenlandse kon-
kurrentie. 

,,AI te overdreven ijver" van
wege de overheid t.a.v. de wa-
penproduktie en -handel kan de 
ekspansie van FN zeer negatief 
beïnvloeden, zei afgevaardigd-
bestuurder Michel Vandestrick. 

Tegemoetl(oming 
Deze uitspraken kunnen niet 

mis begrepen worden en beteke
nen noch min noch meer een af
dreiging voor de politici die het 
toch maar zouden aandurven 

een waarschuwende vinger uit te 
steken naar de wapenproducen-
ten en -trafikanten. 

Het wordt inderdaad moeilijk 
voor beïnvloedbare politici om 
door te duwen. Zelfs al menen zij 
(in hun hart en bij het zien van de 
beelden over slachtoffers van 
Belgische wapens) dat er paal en 
perk moet gesteld worden aan de 
handel van de dood. Om nog 
maar te zwijgen over diegenen 
die niet ongevoelig zijn voor ver
fijnde vormen van tegemoet
koming... 
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Na belastingshervorming: 

Hogere werkloosheid en 
groter overheidstekort ? 

Het planbureau heeft een studie gewijd aan de 
maf<ro-el<onomisclie effekten van de belastingstier-
vorming zoals ze werd voorgesteld door de Konink
lijke Kommissie. Volgens deze studie zou het ont
werp voor fiskale hervorming de inflatie opnieuw ver
snellen, de ekonomische groei afremmen en de wer
kloosheid doen stijgen. 

De negatieve effekten zouden pas na een drietal 
jaren gestabiliseerd worden. Voorwaar geen bemoe
digend vooruitzicht voor de regering. 

H ET is normaal dat de mi
nister van Financiën wil 
weten welke gevolgen 

verbonden zijn aan de uitvoering 
van een belastingshervorming. 
Op zijn verzoek maakte het Plan
bureau een verkennende analyse 
van de gevolgen van een hervor
ming zoals ze door de Koninklijke 
Kommissie voor de Harmonise
ring van de Fiskaliteit werd voor
gesteld. 

Reeds veroordeeld? 
Op korte termijn (drie jaar) zou 

de verlaging van de personenbe
lasting gekoppeld aan een verho
ging van de aksijnsrechten tot het 
Europees gemiddelde leiden tot 
een inflatieversnelling, lagere 
groei, meer werkloosheid en ne
gatieve gevolgen voor het over
heidstekort. Op langere termijn, 
na 1991, zouden de effekten een 
positieve wending kunnen 
nemen. 

Het Planbureau suggereert dat 
de negatieve effekten kunnen 
verminderd worden door bij de in-
deksberekening geen rekening te 
houden met de prijsstijging inge
volge de aksijnsverhoging. Het 
spreekt echter vanzelf dat derge
lijke ingreep door de vakbonden 

veroordeeld is vooraleer ze Is 
doorgevoerd? We denken van 
niet omdat de makro-ekonomi-
sche kriteria niet de enige zijn. 

De essentiële principes die aan 
de basis van de voorgestelde fis
kale hervorming liggen zijn im
mers ook: 
D de eenvoud, nodig om een effi
ciënter en rechtvaardiger be
lastingsinning te ven/vezenlijken; 
D rechtszekerheid en stabiliteit; 
D neutraliteit van de belasting 
ten overstaan van het gezin, het 
huwelijk, diverse inkomstenbron
nen enz...; 

moeilijk zal aanvaard worden 
vooral na de indeksinleveringen 
van de voorbije jaren. 

Moet men uit deze konklusies 
van het Planbureau dan beslui
ten dat de belastingshervorming 

D de harmonisering tussen be
lastingtypes, belastingniveau's 
onder meer inzake indirekte be
lasting in het kader van de Euro
pese harmonisering, enz...; 
D de gelijkheid; 
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Verkiezings
propaganda 

Naast de objektieve redenen 
vermeld in de studie van het 
Planbureau zijn er ook elektorale 
beweegredenen om een be
lastingshervorming door te voe
ren. Na de recente politieke 
poespas rond de zaak H. hebben 
de verschillende partijen van de 
meerderheid immers met luide 
stem laten horen dat de be
lastingshervorming een priori
taire aangelegenheid is. De ver
schillende partijen bedoelen wel 
niet hetzelfde maar het klinkt ge
lijkluidend. Sommige, zoals de 
PSC, willen een verlaging van de 
parafiskale druk op lonen ten
einde de tewerkstelling te bevor
deren. De PVV wil dan weer een 
gewone verlaging van de perso
nenbelasting zonder kompensa-
ties en gelooft dat hierdoor vol
doende ekonomische stimuli zul
len ontstaan om het verlies voor 
de schatkist te kompenseren. 

De projekties van het Planbu
reau zijn vernietigend voor deze 
liberale optie. Noch op korte, 
noch op middellange termijn kan 
de voorgestelde hervorming van 
de personenbelasting alleen en 
zonder kompensaties verant
woord worden. Deze operatie zou 
het overheidsdeficit in 1988 met 
37,6 miljard verhogen en in 1991 
met 31,8 miljard. 

Zelfs indien de verlaging van 
de personenbelasting gekom-
penseerd wordt door een verho
ging van de aksijnsrechten, zou 
het tekort in 1988 en 1991 nog 
steeds meer dan 7 miljard ekstra 
bedragen. 

Werkgelegenheid 
en inflatie 

Indien men de hervorming van 
de fiskaliteit zou beperken tot een 
verlaging van de personenbe
lasting zou dit een daling van de 
werkloosheid tot gevolg hebben 
met 3.900 eenheden in 1988 en 
6.200 in 1991. Indien men echter 
tegelijk ook de aksijnsrechten 
zou verhogen zouden er integen
deel ongeveer 300 arbeidsplaat
sen verloren gaan en het gunstig 
effekt van de verlaging van de 
personenbelasting volledig ver
nietigen. 

Dit negatieve effekt zou op 
middellange termijn — tegen 
1991 — kunnen geneutraliseerd 
worden indien men de prijsverho
gingen ingevolge verhoogde ak
sijnsrechten niet zou doorbereke
nen in de indekscijfers. 

Ook de beheersing van de in
flatie zou door de voorgestelde 
belastingshervorming in het ge
drang komen. Ze zou immers een 
stijging van het indekscijfer met 
1,54 % in 1988 en 2,02 % in 1991 
tot gevolg hebben. Zonder door
berekening van de aksijnsverho
ging in het indekscijfer kan de in
flatie beperkt blijven tot 1,47 % 
en 1,34 0/0. 

André Geens 
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!jj ONGEWENST 
^ De antl-alkoholkampanje 

die Gorbatsjov voert, lijkt op 
een ongewenste manier het pri
vaat Initiatief te stimuleren. Uit 
de cijfers kan worden afgeleid 
dat de slulkstokerlf In volle op
bloei Is, nadat de beschikbaar-
field van alkohollsche dranken 
onder het Gorbatsfov-bewlnd 
sterk afgenomen Is. 

De cijfers zijn vrij duidelijk: 
enerzijds Is de alkoholproduktle 
tijdens het eerste kwartaal van 
'87met 20 % gedaald t.o.v. het 
vorige Jaar, terwijl anderzijds de 
suikerverkoop met 13 % toege
nomen Is. Suiker Is een belang
rijke grondstof voor de alkohol
produktle. 
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m Italië ziet zijn toerisme de 
\F^ Jongste Jaren met lede ogen 
| / > achteruitgaan. In 1986 Is Italië 

voor het eerst sinds Jaren van 
de tweede plaats In het wereld-
toerisme, na de VS, verdron
gen. Dat gebeurde door Spanje. 

TT" Deze evolutie veroorzaakt 
S J j heel wat ongerustheid In Italië 
s e aangezien het toerisme van alle 
• * f sektoren het meeste vreemde 

deviezen oplevert. Deze 
vreemde munten heeft Italië 

^ broodnodig om zijn handelsba-
lans In evenwicht te houden. 

Enerzijds Is deze achteruit
gang veroorzaakt door faktoren 
die los staan van het toerisme-
beleid: vooral het terrorisme en 
de lage dollarkoers maken het 
Italiaans toerisme minder aan
trekkelijk. Anderzijds heeft Ita
lië moeilijkheden om de stroom 
van toeristen te blijven verwer
ken. Er bestaat Immers heel wat 
kritiek op de manier waarop de 
monumenten onderhouden en 
aangepast worden. Het ministe
rie van Kuituur Is destijds zo gul 
geweest In het definiëren van 
monumenten en kultureel erf
goed, dat zowet de helft van Ita
lië daaronder valt. 

Het kultuurbeleld van haar 
kant heeft de strijd aangekon
digd tegen het rugzak- of ham-
burgertoerisme. Als er dan toch 
oververzadiging Is In bepaalde 
steden, dan moeten diegenen 
die het minst uitgeven ophoe
pelen, redeneert men. 

se 

uu 
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TUNNEL 
u u a t Als we de voorspellingen 

van de ekonomische Instituten 
Pjjjj mogen geloven, laat het einde 
[~" van de tunnel nog lang op zich 
• " wachten. Een fundamentele 

verbetering van onze ekonoml-
• H sche Indikatoren zal zich bln-
r y nen de eerste twee jaar niet 
1 ^ voordoen. 

^ / ^ Ongeveer alle Instituten zijn 
£ g | het erover eens dat de blnnen-
U y landse handel In '87 en '88 zal 
mmt vertragen en dat de groei van 
%U het BNP op U 1,5% zal blijven 
!™» hangen. Voorts wordt geen da-
WA llng van de werkloosheid ver-
^ wacht: deze zal blijven hangen 
Md boven de 500.000 statistische 
M M I werklozen en In werkelijkheid 
bW dus meer. Ook de voorultzlch-
'"^ ten op het vlak van onze eksport 
W ^ zijn niet rooskleurig: ons marirt-
S e aandeel zal afnemen. 

^^ Geen van de ekonomen van 
U y onze onderzoeksinstituten ge-
iMiK looft dat het St.Annaplan ulteln-
ypi^ delijk zal gerealiseerd worden. 
•jgt De schatting van het verwachte 
j j y overheidstekort tot 417 miljard 
naai BFzal beperkt worden, anderen 
U U situeren hun schattingen rond 
H » de 500 miljard. 
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Senator Walter Luyten: 

„Samen zoeken naar 
opwaardering van het Parlement" 

Landbouw, Openbare Werken en Buitenlandse Zaken in de Kamer. Sociale 
Voorzorg, Volksgezondheid, Openbaar Ambt, Rijkswacht en Binnenlandse Za
ken in de Senaat. Acht begrotingen dus, met als toemaatje een Voeren-debat 
in beide vergaderingen. 

Dat was het zowat, de parlementaire agenda van vorige week. De ene week 
te zot, de andere week te bot. Aldus zegt de volksmond, en met betrekking tot 
de parlementaire werking klinkt het geenszins overdreven. 

D E wijze waarop momen
teel met de karwats de 
begrotingen door beide 

kamers versast worden, is rond
uit onbetamelijk. Meer zelfs: de 
fundamenten van de korrekte 
parlementaire demokratie gaan 
erbij aan 't trillen. 

Begrotingen zijn werkstukken 
waarin per departement de in
komsten en uitgaven voor het vol
gende jaar worden geraamd. Ze 
weerspiegelen meteen liet beleid 
en de inzichten van de minister. 

Verleden tijd 
Maar de stukken die momen

teel voorliggen slaan op de jaren 
1986 en 1987. Ze zijn groten
deels voltooid verleden tijd. Ei
genlijk moeten dra de begrotin
gen voor 1988 ter diskussie 
staan... 

Jonge parlementsleden als 
een Sauwens, Coveliers en 
Geens mochten dus nog niet op 
een normale wijze aan een be
grotingsdebat deelnemen. Trou
wens, ook voor oudere ratten is 
het ai een tijdje geleden dat het 
begrotingswerk reglementair ver
liep. 

Meteen rest de parlementairen 
slechts een uitweg: de begrotin
gen aangrijpen om een evaluatie 
te maken van wat al dan niet ge
presteerd werd en een blik te 
werpen naar de toekomst. Al bij 
al een voldoende voedingsbo
dem om boeiende debatten te 
kweken. 

Maar dan komt een andere aap 
uit de mouw. Neem bvb. Land
bouw. In plenaire vergadering 
venwoordde Pillaert de inzichten 
van zijn fraktie, maar tegelijker
tijd vergaderde zijn kommissie 
van Landbouw over een of ander 
wetsontwerp waar hij al evenzeer 
had moeten aanwezig zijn. Om 
dan nog te zwijgen van de vele 
andere kommissies die op de
zelfde voormiddag samenkwa

men. Het enige wat echter bij
blijft, is een hel verlicht halfrond 
met veel lege zetels. 

Vrijdag was het overigens net 
hetzelfde. Buitenlandse Zaken 
plenair en onder meer Onderwijs 
in kommissie. Ondoenbaar voor 
iemand als Nelly Maes, en zij is 
lang niet de enige, die beide ter
reinen opvolgt. 

Slee 

VU-pareitjes 
En zo gaat het de hele week 

door. Ontgoochelend en frustre
rend. Ook al omdat de pers er 
amper met een zinnetje op reflek-
teert. Helemaal niet te smaken 
wanneer handige public rela-
tions-jongens er wel in slagen het 
antwoord van hun minister uitge

breid te laten uitsmeren in een 
krant. 

Niet zelden voelt een parle
mentslid dit gevecht tegen de 
bierkaai aan. Zo richtte Luyten 
zich onlangs, na een zoveelste 
golf van kritiek op het parlement, 
vertwijfeld tot de senaatsvoorzit
ter: „In uw wijsheid weet u dat ik 
soms, in mijn onwijsheid, al die 
jaren blijk heb gegeven van een 
bijna naïeve aanwezigheid in 
deze zaal, vanuit een fundamen
teel respekt voor het Parlement." 
Leemans kon slechts instem
mend knikken: „We zijn hier in
derdaad vaak nog alleen." 

De inzet van beide VU-frakties 
bij de begrotingsronde is voor
treffelijk en verdient alle lof. Zo 
waren de tussenkomsten van 
Sauwens bij Openbare Werken, 
Anclaux bij Buitenlandse Betrek-

, VCR Openbare Weaken 
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Samen met Rik Vandekerckhove 
beheerste Jef Valkeniers het de
bat over Volksgezondheid. Twee 
hoogstaande betogen, een aka-
demlsche zitting waard. 

kingen, Van Ooteghem bij de 
Rijkswacht, Valkeniers bij Soci
ale Voorzorg — om maar deze 
enkele te noemen — stuk voor 
stuk pareltjes. 

Een aparte vermelding moet 
zeker naar Jef Valkeniers en Rik 
Vandekerckhove, de gezamenlijk 
— elk met eigen aanvoelen en 
temperament — de begroting van 
Voll<sgezondheid beheersten. 
Goedkeurend waar het kon en 
hard kritisch waar het moest. 
Toch ging hun aandacht vooral 
naar de grote problemen van 
deze tijd: de daling van het ge-
boortencijfer, het groeiend aantal 
zelfmoorden bij jongeren, het zie-
kenhuisbeleid, de politieke vluch
telingen, de aanpak van aids enz. 
In de pers was van hun boeiende, 
bijwijlen akademisch hoog
staande analyses en inzichten 
weinig terug te vinden. Nochtans 
speurt men op vele colloquia nut
teloos naar zulke inbreng. 

Bij wijze van besluit, nog dit pa
ragraafje uit de vertwijfelde be
denking van Luyten bij het parle
mentaire werk: „...en waarom 
niet samen zoeken naar een for
mule voor het beantwoorden, 
vanuit het Parlement, van de uit
dagingen zoals ze op bepaalde 
niveaus worden geformuleerd." 
Deze uitnodiging van de VU-
senator wordt best ernstig geno
men. Het Parlement ten bate. 

Ü-a.) 
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SENAAT 
Rechtsstaat met 
2 versnellingen 

mièl^ml^!^^C^ 

Amper een dag na de Kamer kon het Voerendebat 
in de Senaat nog weinigen boeien. Alles was gezegd. 

Het leerde wel dit: wie nog enige hoop koestert 
over de afloop van de kamerstemming vandaag... de 
Senaat stemde reeds. Het werd een volmondig ja van 
CVP en PVV. 

DAARMEDE is ons land, al
dus De Nieuwe Gids, 
goed op weg om een 

rechtsstaat te worden met twee 
versnellingen: een voor de bur
gers en een voor de politici. Dat 
het zover kon komen schreef Wal
ter Luyten op rekening van een 
aloude vaststelling: Vlaanderen 
telt veel getrouwen zonder macht, 
maar helaas ook machtigen zon
der trouw. Bij deze laatsten re
kende hij uiteraard CVP en PVV. 

Nu reeds meer dan vier jaar 
laten deze Vlaamse partijen met 
zich sollen. „De huidige situatie 
doet terugdenken aan de ko
ningskwestie. In totaliteit was 57 
% van de bevolking voor het be

houd van de monarchie, In Vlaan
deren zelfs 70 %. In Wallonië 
brak echter de revolutie uit..." 
Van recentere datum was de 
tweede verwijzing van fraktie-
voorzitter Van Grembergen. De 
uitspraak van de toenmalige Eer-
ste-minister in 1978, ten tijde van 
Egmont: de grondwet is geen 
vodje papier, adviezen van de 
Raad van State dienen au sérieux 
genomen, de rechtsstaat is hei
lig... en dus stap ik naar de ko
ning. 

Vandaag gaat het om heel wat 
meer dan een advies, dat dan 
toch maar een „advies" is. Het 
gaat om een arrest, dat uitvoer
baar en afdwingbaar is! Maar eer-

Voor de Voerense carrousel geldt 
volgens W.Luyten slechts een al
ternatief: de Vlamingen moeten 
een lastig intern Vlaams pro
bleem zelf oplossen! 

der dan de toepassing ervan te 
verzekeren, opteerde de regering 
voor de wijziging van de wetge
ving die aan de basis ligt van het 
arrest. „Haast stelselmatig", al
dus nog Van Grembergen, „heb
ben de FranstalIgen sinds 1963 
aan de taalgrens trachten te sleu
telen. Nu wordt de deur voor hen 
op een kier gezet. Op deze wijze 
wordt chantage beloond." 

Feit is, dat ondertussen met 
Luyten moet bevestigd dat ie
mand die geen burgemeester 
mocht zijn, toch burgemeester zal 
blijven tot aan de gemeenteraads
verkiezingen van 1988. „Dankzij 
de lamentabele houding van de 
CVP en pantoffelheid Martens." 
Ten gronde gaf hij het enig moge
lijke alternatief aan: de Vlamin
gen moeten een lastig intern 
Vlaams probleem zelf oplossen! 

KIMER 
België „motor" 

Haast aan de rand van het kamergebeuren viel 
vorige week de zoveelste maal het verdikt over een 
amnestievoorstel. 

De kommissie van Justitie besloot het initiatief van 
Coveliers „voor onbepaalde termijn" te verdagen. 

S LECHTS 13 van de 23 kom-
missieleden namen deel 
aan de stemming. De bei

de VU'ers en één enkele CVP'er 
stemden tegen de verdaging. De 
vijf andere CVP'ers en een 

PARLEMENIAIRE 

SftOKKEIS 
|k|OG in de ban van het Voeren-
' ^ debat handelde de Kamer toch 
drie begrotingen af. Zo deze van 
Landbouw, waarbij Jean-Pierre Pil-
laert de onrust bij de landbouwers 
vertolkte met betrekking tot hun inko
men en hun toekomst. Zijn besluit: 
,,Een maatschappij zonder midden
klasse dreigt tenonder te gaan aan de 
polarisatie tussen de zeer grote en de 
zeer kleine uitersten. En dit was toch 
waar de Europese landbouw wilde 
tegenin gaan?' 

MAAST Johan Sauwens maakte 
*^ook VicAnciaux bedenkingen bij 
het beleid van Openbare Werken, 
meer bepaald bij de Brusselse haven-
aktlvitelten. Aldus pleitte hij voor een 
stevige ruggespraak met het Vlaams 

gewest en de zeven betrokken Vlaam
se gemeenten. 

UETZELFDE kamerlid nam Buiten-
••landse Betrekkingen voor zijn re
kening, tenNijl PaulPeeters de Buiten
landse Handel evalueerde. Met een 
weinig gunstig resultaat, want het 
voorbije decennium daalde ons 
marktaandeel in de wereld gevoelig. 
Ruim 71 % van onze uitvoer bleef In 
1986 binnen de EG. 

I N de Senaat was Sociale Voorzorg 
' uiteraard weggelegd voor Jef Valke
niers. Zeer gedetailleerd ontleedde hij 
alle begrotingsposten. Om te beslui
ten: „De minister dient geenszins de 
belangen van het RIZIV en de patiën
ten." 

Vlaams socialist opteerden sa
men met de Franstaligen voor de 
vergeetboek. 

Wat dient hier nog aan toege
voegd, meer dan 40 jaar na de 
feiten? En met bijna even zoveel 
jaren CVP-regeringsdeelname. 

Vrede en verzoening waren 
eveneens de themata die Vic An-
ciaux bij Buitenlandse Betrekkin
gen betokkelde. „Het Vlaams-Na-
tionallsme wordt nogal eens be
keken als een lokale, sentimente
le aangelegenheid. Het is echter 
bovenal een idee die de bevrij
ding van de volkeren Inhoudt, het 
heeft een positieve en progressie
ve draagkracht erop wijzend dat 
er een orde in de wereld kan 
ontstaan wanneer elk volk bevrijd 
Is van een druk of een overwicht 
van een ander volk." Hierbij kan 
ons landje, zowel intern als naar 
buiten, een grootse rol vervullen. 

Waarom bvb. kan België niet 
de motor zijn voor het opstarten 
van een bilaterale ontwapenings
dialoog met kleinere satellietlan-
den aan de andere zijde van het 
ijzeren gordijn? „Het zou een 
doorbraak betekenen, mocht bvb. 
de Benelux een gemeenschappe
lijke wederzijdse ontwapenings
verklaring kunnen opstellen met 
landen als Polen of Tsjechoslowa-
kije." 

Binnenin moet ons land kracht 
geven aan een dubbele bewe
ging : enerzijds het uitbouwen van 
een open en demokratisch Euro
pa der volkeren en regio's, ander
zijds het optillen van de autono
mie en het zelfstandig zijn der 
volkeren. In plaats daarvan hou
den Tindemans en de zijnen niet 
op, de reële internationale be
voegdheid van Vlaanderen en 
Wallonië te minimaliseren, zelfs 
te ontkennen. Beide landsdelen 
hebben nochtans de volle macht 
over de internationale betrekkin
gen inzake kulturele en persoons
gebonden materies. 

In de aanval! 
Het ogenblik is aangebroken om in de Brusselse 

gemeenten en in de agglomeratie orde op zaken te 
stellen. 

De logische gedachtengang van de Raad van 
State wat de Vlaamse gemeenten van het Neder
lands taalgebied betreft, dient doorgetrokken naarde 
gemeenten en de agglomeratie van het grondwette
lijk vastgelegde tweetalig gebied. 

H ET is duidelijk dat de 
scherpe franstal ige op
stelling tegen de onver

korte uitvoering van het arrest van 
de Raad van State inzake de 
gemeente Voeren slechts een 
schot voor de boeg is en kadert In 
een veel belangrijker strategie die 
Brussel en de Vlaams-Brabantse 
gemeenten op het oog heeft. 

Daarom vinden wij het hoog tijd 
dat de Vlaamse partijen zelf in de 
aanval gaan betreffende Brussel. 

Sommigen menen dat uit de 
taalwetgeving en het artikel 3bis 
van de grondwet (,,België omvat 
vier taalgebieden: het Neder
lands taalgebied, het Frans taal
gebied, het tweetalig gebied 
Brussel-hoofdstad en het Duits 
taalgebied.") voortvloeit dat de 
kennis van het Nederlands en het 
Frans in Brussel een wettelijke en 
zelfs een grondwettelijke ver
plichting is voor de gezagsdra
gers. Het grondwetsartikel geldt 
vogens hen rechtstreeks en is op 
zichzelf uitvoerbaar. 

Anderen menen dat de ver
plichte kennis slechts geldt voor 
één van beide talen. 

Wij staan achter de eerste the
sis. Zij is immers de meest logi
sche. Het is toch evident dat de 
houders van uitvoerende manda
ten in het tweetalig gebied de taal 
moeten kennen en spreken van 
alle inwoners die zich tot hen 
richten. 

Een realistische kijk op de feite
lijke gegevens toont echter aan 
dat de huidige toestand in heel 
wat Brusselse gemeenten en de 
Brusselse agglomeratie niet be
antwoordt aan deze logika of evi
dentie. 

Om hieraan te verhelpen en 
tevens om elke twijfel of diskussie 
over de draagwijdte van de huidi
ge wettelijke bepalingen uit de 

Vic Anciaux 

weg te ruimen, achten wij een 
wetgeving terzake nodig. Samen 
met een aantal kollega's legden 
wij een voorstel neer, dat in het 
Brusselse de kennis van het Ne
derlands en het Frans oplegt aan 
elke burgemeester, schepen en 
voorzitter van het OCMW alsook 
aan de voorzitter van het agglo
meratiekollege. Elke inwoner van 
de hoofdstad kan bij inbreuk hier
op, de afzetting van de gezags
drager eisen bij de Raad van 
State, Binnen de 30 dagen dient 
deze hierover een uitspraak te 
vellen. 

h/lochten nu ook eens alle 
Vlaamse verkozenen aan een 
zeel trekken en gezamenlijk in de 
aanval gaan, dan wordt dit voor
stel wet. 

Vlo Anciaux, 
kamerlid 
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Greenpeace doorprikt propagandaballon op 

Grijze Noordzeedag 
ZEEBRUGGE-OOSTENDE — „In het kader van 

het Europees Jaar van het Leefmilieu organiseer ik 
een grootse Noordzeedag op Pinksterzondag 7 juni 
1987", luidde de aanhef van de uitnodiging aan de 
mandatarissen van de kustgemeenten en getekend 
door de staatssekretaris voor leefmilieu en maat
schappelijke emancipatie, Miet Smet. 

PINKSTEREN 1987zal in de 
herinnering geprent blij
ven als donker somber, 

zeker voor de Vlaamse kust. Met 
uitzondering van enkele opklarin
gen in de namiddag werd het he-
meldak vooral gevuld met grijze 
zwaar-zwangere wolken. 

Italiaans 
georganizeerd 

De met veel poeha aangekon
digde Noordzeedag bleek op de 
keper beschouwd al evenmin in 
staat deze hoogdag een kleuriger 
tintje te bezorgen. Alleen bewon
deraars van Miet Smet konden la
chen... tot op het ogenblik dat de 
marineboot met haar en andere 
hoogwaardigheidsbekleders aan 
boord de Oostendse haven bin
nenvoer. 

Het begon nochtans heldhaf
tig. Op de kadans van stoere 
marsmuziek en geflankeerd door 
haar eerste-minister (voor de ge
legenheid met sportieve schoent
jes), de provinciegoeverneur en 
vele plaatselijke notabelen, 
schreed zij van de loopbrug over 
de kade (vanwaar op andere da
gen wapens worden verscheept) 
naar het oude zeestation. Daar 
was een sobere tentoonstelling 
neergepoot over onze dierbare 
maar onbetwistbaar zieke Noord
zee. Ekspositie die rijkelijk op
gesmukt werd door twee kleuren-
posters met de beeltenis van de 
minzaam glimlachende staatsse
kretaris. 

Bij nader toezien leek de hele 
affaire Italiaans georganizeerd, 
dit betekent dus niet of slecht ge
organizeerd. De ,,vele aktivitei-
ten", waarmee gepocht werd in 
de kleurige folders, trokken overi
gens heel weinig belangstellen

den : slechts één fietser nam deel 
aan de kustfietseling en geen en
kele wandelaar ging in op de uit
nodiging... 

Welles nietes 
In haar openingstoespraak be

nadrukte de Wase Smet vooral 
hoe goed zij de problemen aan
pakt. Het moet erkend, Miet Smet 
geeft de indruk er iets te willen 
aan doen... Al blijft het allemaal 
zo braafjes en duurt het toch zo 
ontzettend lang. Daarenboven 
beging zij de stommiteit nog 
maar eens een rondje welles-
niets uit te vechten met haar Ne
derlandse kollega over de graad 
van vervuiling van de Schelde. 
Geleuter, waaruit de modale bur
ger slechts kan besluiten dat 
deze stroom wel zeer zwaar vuil 
moet zijn, net zoals de Maas. 

Na de opening, de rondgang 
(tijdens dewelke je vergast werd 
op een lul<sueuze Noordzee-
folder, alweer gesigneerd door 
Miet Sn)et) en het bijhorende 
drankje, kon men kijken naar de 
knappe demonstraties van di
verse reddingsploegen. Vervol
gens werd ingescheept voor een 
zeereisje naar de Koningin der 
Badsteden. Dit verliep, met in-
achtname van de weeromstan
digheden, relatief rimpelloos. 

Tot het zg. staketsel in zicht 
kwam... 

Kat en muis 
Om het hoekje lag een tot 

Greenpeace omgetoverd log 
vaartuig, boordevol perslui en 
angstvallig in de gaten gehouden 
door enkele zee-ordehand-
havers. Plots, als een duiveltje uit 

een doosje, schoot een biezon-
der handzaam en vlug rubber
bootje de havengeul in, recht 
naar het ministeriële fregat. De 
zeevaartpolitie, zichtbaar verrast 
door dit maneuver, zette de ach
tervolging in, maar bleek niet op
gewassen tegen de snelheid en 
het lef van de Greenpeace-
aktievoerders. 

De honderden toevallige toe
schouwers werden getrakteerd 
op een watershow, kat en muis. 
Vanop de reling schreeuwde de 
zeevaartpolitiechef dat de vaar
geul onmiddellijk moest worden 
vrijgemaakt; richtlijnen waaraan 
de Greenpeace-durvers zich na
drukkelijk niet stoorden. Zij dan
sten integendeel steeds dichter 
en vervaarlijker rond het grote 
marineschip met verbolgen en 
stuurs neerkijkende bewindslie
den. 

Riskanter nog, één van de ak-
tievoerders aarzelde niet om ver
gezeld van een veelkleurige 
Greenpeace-viag het zilte nat in 
te duiken. Vlak voor de hoge 
boeg, waaraan zij zich nader
hand vastmaakte. Inderdaad een 
,,zij", want aangezien Smet ook 
verantwoordelijk is voor emanci
patorische kwesties, had Green
peace ditmaal voor een vrouw ge
kozen I 

Etienne 
Vandenbergh 

Jammer genoeg heeft tv-
nieuwskijkend Vlaanderen van 
deze stunt niks gemerkt. Of 
houdt dit verband met het feit dat 
ene Etienne Vandenbergh (er
kend behoeder van de CVP-
doktrine) van dienst was...?! 

Een grijze Noordzeedag, met 
gelukkig een onverwacht en spet
terend slot. Dankzij Greepeace 
werd Smets ijle propagandabal
lon knallend doorprikt. 

(pvdd) 

I^NHET 
IRONF 

Jaak Gabriels feliciteert Greenpeace 

Eén ministerie! 
Volksunie-voorzitter Jaak Gabriels juichte het 

idee en de realizatie van een Noordzeedag toe, 
want de situatie moet dringend verbeteren. 

TOCH heeft hij zo zijn be
denkingen bij deze 
Noordzeedag, die er 

schijnbaar vooral op gericht 
was de staatssekretaris voor 
leefmilieu in de kijker te 
plaatsen. 

Van een echt gedurfd be
leid rs In dit land overigens 
weinig te merken. Veel heeft 
te maken met de versnippe
ring van de bevoegdheden. 
Terzake herhaalt de Volksu
nie haar eis dat er één 
leefmrlieu-ministerie moet ko
men, op het niveau van de ge
meenschap; ministerie dat 

Jaak Gabriels: „Eén ministerie 
verantwoordelijk voor Leef

milieu l" 

ook bevoegd moet zijn voor de 
Noordzee. 

De milieuschandalen blij
ven zich overigens ophopen 
en m.b.t. de Noordzee zijn de 
voorgestelde termijnen veel te 
groot: de stortingen in zee 
moeten nü reeds verboden 
worden en met de stopzetting 
van het verbranden van afval-
op-zee dient niet gewacht tot 
1995. Volgende week dinsdag 
zal Jaak Gabriels Miet Smet 
daaromtrent interpelleren. 

Gelukkig, aldus de partij
voorzitter, was er het geslaag
de optreden van Greenpeace 
die op vreedzame en tref
fende wijze nuances aan
bracht op het „beleid" van 
Miet Smet. 

EIcsiclusieve foto-reportage 

Als een duiveltje uit een doosje schoot het Greenpeace-rubberbootje 
de vaargeul tussen het Oostendse staketsel in. Onmiddellijk achterna 
gezeten door een jacht van de Zeevaartpolitie, die er niet in slaagde de 
aktievoerders tegen te houden. Het Greenpeace-vaartuigje leek wel 
een libel die over het water danste en steeds dichter bij het marinefre
gat A960 draaide. Plots sprong een vrouwelijk lid vlak vóór de steven 
van het ministeriële schip in het brakke water. Applaus van de verraste 
omstaanders... (eigen foto's) 
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Waarom zuiver water ,,dorpspolitiek" is... 

Kruibeke eskorteert 
BRT-botenkaravaan 

Op 2 juni 1987, trok de botenkaravaan van de 
BRT-leefmilieucampagne voor zuiver water van 
Temse over de Schelde naar Antwerpen. 

Enkele maanden geleden werd in het Amerikaans 
Theater te Brussel voor honderden politieke manda
tarissen door de BRT meegedeeld dat deze kara
vaan in Rupelmonde zou vertrekken. Bovendien zou 
er in het programma aandacht besteed worden aan 
de waterzuiveringsinstallatie in de vijver van het 
Kasteel Wissekerke te Bazel. Maar het liep enigszins 
anders... 

DE BRT liet echter niets 
meer van zich horen en 
plots bleek dat Temse als 

vertrekpunt was gekozen. Er zou 
zelfs niet gestopt worden in Ru
pelmonde en Kruibeekse manda
tarissen konden niet meevaren. 
Burgemeester Denert (VU) was 
niet te spreken over deze han
delswijze. 

Vanuit het dorp 
Uit protest wilde hij de botenka

ravaan dwingen om halt te hou
den in Rupelmonde. Aan de kaai 
werden een vijftal kannonetjes 
opgesteld waarmee men de kara
vaan, wilde verwelkomen en met 
enkele privé-bootjes zou men 
trachten de karavaan tot staan te 
brengen. 

Met het protest-bord „Zuiver 
water — Dorpspolitiek" wilde 

men duidelijk maken dat men 
vanuit een dorp moet starten met 
te streven naar zuiver water Krui

beke wil als kleine gemeente, 
een voorbeeld stellen. Getuigen 
hiervan zijn de zelfontworpen wa
terzuiveringsinstallatie in de kas
teelvijver te Bazel en het jaarlijks 
maaien van de rietvelden in de 
schorren, wat een niet te onder
schatten waterzuiverend effekt 
heeft op het Scheldewater. Krui
beke vraagt aandacht voor klein
schalige projekten, die meer ef-
fektief zijn dan dure installaties 
die bijna of helemaal niet ge
bruikt worden, daar bestaan in 
ons landje voorbeelden genoeg 
van. De gemeente werkt ook 
nauw samen met de plaatselijke 
milieuverenigingen. 

,,Zuiver water is ook dorpspoli
tiek in de pejoratieve zin als men, 
omwille van de politieke motie-

Hef vlaggeschip van de BRT-botenkaravaan wat mnister Lenssens 
aan boord, werd door burgemeester Denert ei zo na geënterd... 

ven, Temse als vertrekplaats 
koos, terwijl de BRT-redaktie zelf 
eerder voor Rupelmonde had ge
kozen en men nu gewoon Rupel
monde links liet liggen, alhoewel 
de gemeente Kruibeke duidelijk 
in de milieuaktualiteit staat. Tot 
daar het standpunt van het ge
meentebestuur en de redaktie 
van ,,WIJ in Kruibeke". 

Kanongebulder 
Maar laten wij nu terugkeren 

naar de namiddag van 2 juni. 

Het was rond 15 uur dat het 
schip met aan boord ondermeer 
staatssekretaris voor Leefmilieu 
Jan Lenssens, Rupelmonde na
derde. 

De kanonnen begonnen te bul
deren vanop de kade, alsof een 
of andere vreemde mogendheid 
bezit had genomen van de Mer-
catorstede, onmiddellijk verlieten 
de motorboten de aanlegsteiger, 
met aan boord burgemeester De
nert en enkele persfotografen. 

Evenwijdig varend met het pro-
minentenschip ontstond via de 
megafoon een gesprek Denert-
Lenssens met als resultaat een 
half uur later een rechtstreekse 
konfrontatie tussen de gemeen
telijke en nationale bewindsman
nen op de aanlegsteiger van He-
miksem. Daar werden de Krui
beekse grieven nogmaals mooi 
op een rijtje gezet in aanwezig
heid van de BRT-filmploeg en de 
pers. 

Op zondag 21 juni om 20 u. 30 
wordt een twee uur durende mi
lieuprogramma uitgezonden, kij
ken dus... 

Jos Cop 

VU-boot op de Dender 

Belasting 
op Waalse vervulling 

Pinksteren was in vele opzichten een waterweek-
einde. Zaterdag l.l. voer van Aalst naar Geraardsber-
gen en terug een VU-boot op de Dender. Bedoeling 
was op ludieke maar krachtige wijze te protesteren 
tegen de vervuiling van de waterlopen en dan meer 
biezonder van de Dender. 

TOETERS, bellen, spandoeken, 
vlaggen en een heuse jazz
band maakten van de 

trip een feestelijke bedoening maar in 
Geraardsbergen was het toch wel even 
ernstig toen kamerlid Jan Caudron het 
waarom van de manifestatie toelichtte. 

Wanneer wij? 
Jan Caudron: „Met deze boottocht 

willen WIJ de publieke opinie op een 
speelse manier beroeren en de po
litieke verantwoordelijken waar
schuwen. 

Wij nemen het niet meer dat deze 
eens zo aantrekkelijke rivier in deze bij 
uitstek toeristische streek van ons ar
rondissement de steen des aanstoots 

is geworden en een bron van ergernis 
voor alle omwonenden. 

Wanneer wij straks geen dode vis
sen meer zien bovendrijven, zoals vo
rige jaren, betekent dit alleen maar 
dat alle leven in deze dode rivier on
mogelijk IS geworden en dan kunnen 
WIJ ons de vraag stellen: „Nu de vis
sen, wanneer wij?" 

Telkens ik hierover in de Vlaamse 
Raad interpelleer, krijg ik het ant
woord dat de Denderzuivering abso
lute voorrang krijgt, dat in 1990 weer 
vissen zullen zwemmen tot in Aalst 
en in 1995 tot in Dendermonde! 

Dit is een grove leugen!" 

Wegens de armtierige overheids
toelagen en de totaal verkeerde aan

pak van de waterzuivering is dit ge
woon onmogelijk. 

Om het afvalwater in Vlaanderen te 
zuiveren is 60 tot 100 miljard frank 
nodig De Vlaamse Gemeenschap 
beschikt jaarlijks over 1,8 miljard.' 
Wanneer men die som niet krachtig 
optrekt, zullen onze waterlopen nooit 
meer proper worden. 

In de plaats van de zuivering bij de 
bron aan te pakken, gaat men langs 
de Dender omgekeer te werk! 

Belasting op 
Waals afvalwater 

De grootste vervuiler van de Den
der IS Walloniè met zijn vervuilende 
industrieën te Aat, Lessen en Leuze. 
Het eerste wat gemeenschapsmi
nister Lenssens moet doen, is dus 
onderhandelen met zijn kollega van 
het Waals Gewest. Waarop wacht 
hij? 

Waarop wacht de Vlaamse Execu
tieve om na de kaakslag vanwege het 
Waals Gewest die Vlaanderen een 
drinkwaterbelasting van 3 F/kubieke 
meter wil aansmeren, een zelfde mi
lieubelasting aan Wallonië op te leg

gen voor elke kubieke meter Waals ri
oolwater die Vlaanderen bin
nenstroomt? 

De drinkwatervoorziening in ons ar
rondissement vomit een tweede 
schandaal zonder weerga. De ge
meente Haaltert werd verleden jaar 
vier maal en dit jaar reeds twee maal 
geplaagd met drinkwatertekorten zo
dat vrachtwagens met citernen de 
goortste nood trachtten te lenigen." 

Caudron zei verder het niet te ne
men dat de Vlaamse regering geldge
brek inroept om de afvalwaterzuive
ring degelijk te organizeren ten/vijl 
jaarlijks 130 miljard Vlaams geld naar 
Wallonië vloeit. 

Als tegenprestatie voor deze 
Vlaamse solidariteit krijgt Vlaanderen 
letterlijk Waalse stank voor dank. 

Verder protesteerde hij tegen de 
bespottelijke manier waarop de 
Vlaamse Waterzuivenngsmaatschap-
pij kontrole uitoefent op de naleving 
van de lozingsvergunningen door de 
bedrijven De vervuilende industrie 
ligt niet wakker van de zes (6) kontro-
leurs die twintigduizend vergun-
ningsplichtige bedrijven in de gaten 
moeten houden. 

Wie, bij lage waterstand, de Den
der inspekteert ziet als leek de ver
schillende klandestiene afvoerbuizen 
steken die ongestraft hun giftig vuil 
lozen, 

En Caudron besloot: „Hopelijk zal 
ons protest gehoord worden in Den
dermonde waar de gemeen
schapsminister voor Volksgezond
heid en Leefmilieu woont." 

INHAKENDE op brieven van onze le-
.zers en lezeressen, willen wij thans 

drie nieuwere, tegen schurft en wit-
ziekte resistente rassen, even om
schrijven. 

Tenslotte is het ook zo dat rassen-
gevoeligheid (of -weerstand) zeer be
langrijk is in het kader van een zuivere, 
verantwoorde gewasbescherming. 

De drie thans te bespreken rassen 
werden op punt gesteld door de heer 
C. Popuier, verbonden aan het Land
bouwkundig Onderzoekscentrum te 
Gembloers. 

In dit Centrum beschikt men over ge
netisch matenaal van enkele honder
den fruitrassen. De drie thans voor
gestelde appelrassen zijn allicht de 
eerste van een ganse reeks diverse re
sistente fruitrassen. 

Nog even dit: het telen met re
sistente rassen van groente en fruit be
tekent niet dat wij de biologisch verant
woorde teeltechniken minder nauwge
zet moeten toepassen... 

{^ PC 

UIJLJLJI : 

mmmmm 
LA PAIX is de eerste in de reeks en 

willen wij dan ook, omwille van de 
bijzonder vredige benaming, warm 
aanbevelen aan een gekend fruitkwe-
ker uit V 

Dit IS voor de rest een middelma
tig grote appel, iets lang'werpig, fel 
gekleurd en zeer vruchtbaar. Het 
is een smakelijke appel, die bijzon
der goed op laagstam (M9) groeit, 
maar waarvan men kan vrezen dat 
de vruchten op hoogstam iets te 
klein zouden kunnen uitvallen. 

Deze appel plukt men begin ok
tober. Hoewel hij kan verbruikt 
worden tot in de maand decem
ber, is het aan te raden hem te ver
bruiken van half oktober tot einde 
november. Bij langere bewaring 
vermindert de kwaliteit. 

DE PRESIDENT ROULIN is een vrij 
grote, zeer smakelijke appel, die 

het in warme bereiding uitzonderlijk 
goed doet. Het is een zeer vruchtbare 
boom, die zowel op hoogstam als op 
laagstam kan geteeld worden. Het 
wordt een gele appel, met roze stre
pen, die kan verbruikt worden van 
einde september tot in de maand de
cember. 

Bijzonder goed ras dat wij om al zijn 
goede gaven en vooral hoge kwaliteit 
warm kunnen aanbevelen. Zijn supe
rieure kwaliteit, niet enkel voor wat de 
bijzondere smaak van het fijna witte 
vruchtvlees betreft, maar ook voor 
kompot, pleit voor deze wei uitzonder
lijke appel. 

JOSEPH MUSCH IS een zeer grote, 
breed uitdemende appel, die be

waart van november tot maart in na
tuurlijke bewaring. 

Het is een appel van het Reinette-
type, die op alle boomvormen best 
groeit Zelfs bij lange bewaring blijft de 
goede kwaliteit best gehandhaafd. 

Draagt met zo overvloedig als de 
President R , maar dit wordt dan weer 
goedgemaakt door de regelmatige pro-
duktie en de grootte van de vruchten. 
Zeer aan te raden. 

Nu stelt zich voor onze lezer(es)sen 
de vraag waar die rassen te bekomen 
zijn, WIJ willen liefhebbers dan ook 
aanraden om die nu reeds te bestel
len bij kwekers die het kweek- en ver-
koopsrecht van deze variëteiten beko
men hebben. 
'Voor het Vlaamse land zijn er zo'n 

tiental kwekers die deze rassen kun
nen leveren. Het adressenlijstje is op 
de redaktie van dit weekblad te be
komen. Rik Dedapper 
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De historiek van een satirisch weekblad 

„'t Pallieterke" 
van Bruno De Winter 

De historiek van een satirisch 

„'t Pallieterke" 
van Bruno De M 

Met de monografie 't Pallieterke van Bruno Dewin-
ter heeft de 29-jarige lic. Geschiedenis Mark Van
vaeck (Leuven) ongetwijfeld een leemte opgevuld. 
Een geaktualiseerde historiek van dit satirisch week
blad moest er ongetwijfeld reeds in 1985 gekomen 
zijn, n.a.v. „40 jaar 't Pallieterke" maar daar had 
blijkbaar niemand aan gedacht. Het pasverschenen 
boek is intussen wel een dokument geworden dat 
ons heel wat leert over de periode 1945-1955 en over 
de onmiskenbaar belangrijke joernalist Bruno De 
Winter. 

GEEN AMNESTIE 
Moeyersoen tot Generaals : Amnestie 

mon general ? Maar daar is geen kwestie 
van. Wees gerust, niemand in de cfvepe 
heeft daar ooit aan gedarht. 

NOG Ï)E IJZERBEDEVAART 
De eed van trouw aan Vlaanderen. 

SEGERS (tot De Boodt) : Steek gij uw ander 
hand ecus op voor mij. Ik heb mijn twee handen 
nodi?^ om mijn portefe«iüe vast te houden. 

Enkele voorbeelden van pallieteriaanse Cevepe-aanpak. (Tekeningen van Sinjoorke uit 1950 en 1951). 

H ET gaal wel te verstaan 
over 't Pallieterke van 
Bruno De Winter en dat 

heeft duidelijk niets te maken met 
„Pallieter", het weekblad van Fi-
lip De Pillecyn, dat verscheen 
tussen april 1922 en juni 1928, 
noch met 't Pallieterke zoals wij 
het op heden kennen. 

Bruno De Winter 
Op 17 mei 1945 werd te Ant

werpen het Vlaams satirisch 
weekblad 't Palliekerke boven de 
doopvont gehouden. Het was het 
geesteskind van joernalist Bruno 
De Winter, een overtuigd en on
besproken Vlaming, een witte, 
die voordien reeds onder de
zelfde naam zijn sporen had ver
diend, onder dezelfde Timmer-
mansiaanse naam in het dagblad 
,,Het Handelsblad". 

De Winter is ongetwijfeld een 
naam als een klok in de Vlaamse 
beweging en het weekblad, dat 
hij aanvankelijk zelf helemaal vol 
schreef, drukte zijn stempel op 
het na-oorlogse Vlaanderen. Met 
een oplage van bijna 60.000 ek-
semplaren, eind 1945 (er kwam 
nadien een lichte terugval) was 
het op een gegeven ogenblik de 
spreekbuis van honderdduizen
den Vlamingen. Het was een 
weekblad dat openblijk opkwam 
voor amnestie maar niettemin de 
excessen van de kollaboratie ver
oordeelde. ,,Dat waren dan niet 
alleen de beulen der koncentra-
tiekampen, de verraders en de 
ekonomische kollaborateurs van 
tijdens de bezetting, dat waren 
evenzeer de onbekwamen en 
korrupte gezagsdragers die in de 
jaren '30 Vlaanderen bleven dis-
krimineren en die bij velen de 
simpathie voor de totalitaire regi
mes hadden gewekt." (bIz. 57). 

De mislukking 
van de CVP 

De visie van De Winter op de 
repressie staat centraal. Ze is 
scherp maar eerlijk. Verder wordt 
vooral ook de ondermijning van 
het parlementair stelsel in België 
op de korrel genomen (hoe aktu-
eell). De Koningskwestie, — nog 
een uitloper van de na-oorlogse 
periode — en de Schoolstrijd vor
men eveneens belangrijke onder
werpen. 

't Pallieterke was ongetwijfeld 
een gevreesde publikatie. Op het 
Waals kongres te Bergen, op 8 
februari 1948, wordt het week

blad van De Winter als Ie plus im
portant hebdomaire flamand ai-
gedaan. (bIz. 82). 

Zeer interessant is de persoon
lijk evolutie van Bruno De Winter. 
Zijn sympathie voor de Vlaamse 
Concentratie, zijn real-Politik die 
hem er toch toe dwingt de lezers 
voor de CVP te laten stemmen 
als het minste kwaad, zijn beden
kingen rond de tragische gewe-
tensstrijd (bIz. 98), en vooral zijn 
visionaire uitspraken: als hij in 
1950 nog oproept voor de CVP te 
stemmen voegt hij er aan toe: 
,,Want ik heb de indruk dat, met 
vandaag eensgezind voor de 
CVP te stemmen, wij de grond
slag leggen voor de Vlaamse 
volkspartij die zal worden opge
bouwd op de mislukking van de 
CVP". (bIz. 99). 

Alsof hij reeds voorzag dat de 
grootste Vlaamse partij de 
Vlaamse verzuchtingen zou ver
raden. Vanvaeck schrijft: ,,0p 21 
november 1954 zou de Volksunie 
gesticht worden en bleek de voor
spelling van Bruno De Winter te 
zijn uitgekomen." (bIz. 99). 

Het uitblijven van amnestie, de 

knechtenrol van de grote CVP te
genover de kleine PSC, het inbin
den n.a.v. de Koningskwestie, 
het negeren van de Vlaamse ei
sen, het was voor De Winterde 
immer weerkerende mislukking 
van de CVP. 

Daarom ook zou hij op het 
einde van zijn leven opteren voor 
een eigen Vlaams-nationale par
tij. Mark Vanvaeck schrijft: ,,Die 
overtuiging, gekoppeld aan de 
vraag naar een partij die kordaat 
de V van Vlaams als eerste letter 
in haar naam zal voeren waren 
een belangrijk gevolg van de ont

knoping van de koningskwestie." 
(bIz. 103). 

De CVP was een partij van 
mossels (bIz. 48). 

Het testament 
Het boek is vooral interessant 

omdat het ons op vandaag kon-
fronteert met de lijn van 't Pallie
terke, die o.i. afgeweken is van 
de gedachten van Bruno De 
Winter. 

— Waar men op heden een 
evaluatie van het rakettenstand-
punt wenst te brengen is de be
denking van De Winter over de 
herbewapening zeer overtui
gend: hij was, als anti-militarist 
(de Frontgedachte getrouw!) te
genstander van een waanzinnige 
wapenwedloop. Vanvaeck: ,,'t 
Pallieterke had pnncipièle en 
praktische bezwaren tegen de 
herbewapening. (...) Het princi
pieel bezwaar bestond er in dat 
De Winter voorstander was van 
de afschaffing van het leger, en 
op de vraag of hij zich dan weer
loos onder de voet zou laten lo
pen door Rusland antwoordde hij 
bevestigend." (bIz. 116). 

— ,,Kortom, 't Pallieterke was 
van oordeel dat de NA VO met het 
ideale verdedigingsmiddel was 
tegen de Russische bedreiging." 
(bIz. 84). De Winter pleitte overi
gens voor een Europese Defen
siegemeenschap. 

— „De Winter was van oordeel 
dat het pacifistisch karakter van 
Ghandi's vrijheidsstrijd met eer
bied moest benaderd worden." 
(bIz. 86). Hij aarzelde met om kar-
toonist Jef Nys (geestelijke vader 
van Jommeke) hierover een op
merking te geven! 

Men moet 't Pallieterke van 
Bruno De Winter bekijken in de 
tijdsgeest. Het is evenwel zeer de 
vraag of hij op heden gelukkig 
zou geweest zijn met bepaalde 
standpunten van zijn Pallieterke. 
Ongetwijfeld zou hij de verdeeld
heid in de Vlaams-nationale ran
gen betreurd hebben. Zeer zeker 
zou hij geen slaafse NATO-adept 
geworden zijn, noch zou hij zich 
druk gemaakt hebben over Die 
Stem van Zuid-Afrika. 

In feite kunnen wij alleen maar 

betreuren dat Bruno De Winter 
er niet meer is. 

Vooruitstrevend 
man 

Want De Winter was een bie-
zonder man. Socialisten als Hen
drik Fayat en Lode Craeybeckx 
konden op zijn clementie reke
nen (bIz. 78) en hij zou beslist het 
absenteïsme van de korrupte ar-
rivisten in het parlement, — de 
praatbarak — hebben aange
klaagd. (bIz. 65). 

Ook zou hij nog steeds zijn be
denkingen gehad hebben over de 
ondemokratische poll (bIz 77-78) 
die steeds weer iedere verkiezing 
voorafgaan (,,Zet de kandidaten, 
alfabetisch op een lijst!"). 

Vooral zou hij het betreurd 
hebben dat Vlaanderen nog 
steeds met is losgekomen van de 
heerschappij van een Franse 
minderheid en van een bekrom
penheid van de eigen geesten. 

Geslaagde studie 
Mark Vanvaeck heeft alvast 

een zeer degelijk studie van 't 

>ICHTERUiT 

SPIEGEL U V A 

Pallieterke van Bruno De Winter 
gebracht. De gewezen praeses 
van het Katholiek Vlaamse 
Hoogstudentenverbond en huidig 
stafmedewerker op het nationaal 
sekretariaat van het Davidsfonds 
bracht een ongemeen boeiend 
overzicht van 't Pallieterke in de 
pioniersjaren. Met dit werk treedt 
hij in de voetsporen van illustere 
voorgangers als prof. Theo 
Luyckx of prof. Louis Vos, zijn 
promotor. Het werk getuigt van 
een strikte wetenschappelijk be
nadering, wat precies de waarde 
ervan verhoogt. Gemakkelijk is 

het beslist niet geweest voor 
deze jonge Vlaming aan wie men 
maar één iets kan verwijten: dat 
hij geen persoonlijke visie naar 
voor brengt en dan ook geen oor
deel uitspreekt over 't Pallieterke, 
waar hij toch jaren vaste voet in 
huis had. 

Niettemin heeft hij de geest 
van Bruno De Winter goed aan
gevoeld. Mogelijks volgt dan toch 
ooit nog eens een eigen besluit, 
nadat hij ook de jaren 1955-1995 
heeft doorgenomen Als uiteinde
lijk blijkt of men na een halve 
eeuw Bruno De Winter is trouw-
gebleven. Wij wensen alvast 't 
Pallieterke die vijftigste verjaar
dag toe en durven maar verder 
hopen dat het weer een blad 
wordt voor alle Vlaamsgezinden 
met een goed hart en een slecht 
karakter. Zoals wijlen Bruno De 
Winter het gewild heeft. 

Lieven Demedts 

— 't Pallieterke van Bruno De Win
ter, Mark Vanvaeck. Uitg. De 
Nederlanden, Antwerpen. 1987, 
540 fr. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 13 juni 
D BRT 1 - 15.00 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatprogramma 
D BRT 1 - 15.50 
Opdracht voltooid: 'n gok van 
6 miljoen 
D BRT 1 - 16.00 
Afspraak in St.Louis, film 
D BRT 1 - 16.55 
Candy, Candy: klnderprograma Afl. 
De Schat 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons, voor peuters 
D BRT 1 - 18.10 
Rock in IMontreux 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, aktual. uit de wereld 
van kunst en kuituur 
D BRT 1 - 20.20 
De executie, TV-film 
D BRT1 - 21.50 
Terloops, een aparte kijk op de 
wereld 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.50 
Intieme kontakten, Aids-probleem 
D Ned. 1 - 15.00 
De zon tegemoet, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
Opdracht voltooid, serie 
D Ned. 1 - 16.55 
En ik ben Christian Hahn, jeugd-
serie 
D Ned. 1 - 17.41 
De gendarme in paniek, film 
D Ned. 1 - 20.28 
Matlock, misdaadserie 
D Ned. 1 - 21.52 
Maupassant, verfilmde verhalen 
D Ned. 1 - 22.50 
Brandhaard Midden-Amerika, info 
D Ned. 1 - 23.42 
Alfred Hitchcock presenteert, serie 
D Ned. 2 - 20.35 
Sergeant Rutledge, film 
D Ned. 2 - 23.15 
Dood in Venetië, film 

Zondag 14 juni 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, politiek debat 
D BRT 1 - 15.35 
De stoet van Canteclaer, reportage 
D BRT 1 - 16.35 
Ons eigen zonnestelsel, dok. 
n BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons, voor de kleintjes 
D BRT 1 - 18.10 
Prikballon, magazine voor kleuters 
D BRT 1 - 18.25 
Het pad van de regengod, dok. 
D BRT 1 - 19.15 
De eeuw van Pericles, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
De kostschool, serie 
n BRT1 - 21.30 
Chasing a rainbow: The life of Jo
sephine Baker 

Een onmogelijke liefde bloeit open tussen Victor Lanoux en Marie-
Christine Barrault in ,,Cousin, Cousine". Vrijdag 19 juni 

op Ned. 2, om 23u.40) 

D Ned. 1 - 15.30 
De terugkeer van de Antelope, 
jeugdserie 
D Ned. 1 - 15.55 
Van man tot man, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.15 
Schapen, natuurfilm 
D Ned. 1 - 18.00 
De citadel, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 20.25 
De rode pimpernel, avonturenfilm 
D Ned. 1 - 22.50 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Monty Python's Flying Cirkus, ko
mische reeks 
D Ned. 2 - 21.30 
De muziek van Steve Reich, dok. 
D Ned. 2 - 22.27 
Holland festival: Ajax 

IVIaandag 15 juni 
D BRT 1 - 15.30 
Centannial, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons, voor peuters en 
kleuters 
D BRT 1 - 18.10 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.40 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.55 
Juke Box 
D BRT 1 - 19.10 
Uitzending door derden: pro
gramma van Het Vrije Woord 
D BRT 1 - 20.10 
De erfenis van de Guldenburgs, 
serie 
D BRT 1 - 20.55 
Agenda voor een kleine planeet II, 
serie 
D BRT1 - 21.40 
Extra-time, sportmagazine 
D Ned. 1 - 14.30 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
Schipbreuk, film 
D Ned.1 - 16.40 
Hound hunters: tekenfilm 
D Ned. 1 - 16.48 
Scooby en Scrappy Doo: kinder
programma 
D Ned. 1 - 18.07 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.00 
De baas in huis?, komedieserie 
• Ned. 1 - 20.28 
De vliegende dokters, doktersserie 

D Ned. 1 - 22.39 
Golden girls, komedieserie 
D Ned. 1 - 23.04 
Jenny's war, serie 
D Ned. 1 - 23.50 
Simon Carmiggelt, vertelt uit eigen 
werk 
D Ned. 2 - 20.35 
Escape from Alcatraz, film 

Dinsdag 16 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centennial, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons, voor kleuters 
D BRT 1 - 18.10 
Jacobus en Corneel, serie 
D BRT 1 - 18.25 
Madicken, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.50 
Onbekende wereld, Amer. dok. 
D BRT 1 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
Argus, praatshow 
D BRT 1 - 22.15 
De koele krijger, spionageserie 
D Ned. 1 - 15.50 
Marco Polo, sene 
D Ned. 1 - 18.15 
Uit het archief van het North Sea 
Jazz Festival 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, over tekenfilms 
D Ned. 1 - 20.28 
Survival of the fittest, dok. 
D Ned. 1 - 22.40 
Skintricks, info 
D Ned. 2 - 20.00 
Apartheid, info-dok. 
n Ned. 2 - 21.30 
Beeldspraak, kunstrubriek 

Woensdag 
17 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centannial, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak en Plons, voor kleuters 
D BRT 1 - 1810 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
De terugkeer van de Antelope, 
jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
De zoete inval, humoristische reeks 

D BRT 1 - 20.40 
Noel coward's ,,The Masters Col
lection, serie 
D BRT1 - 21.40 
Charbon-velours, filmmagazine 
O Ned. 1 - 16.35 
Only one earth, milieuserie 
n Ned. 1 - 17.00 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 1 - 18.15 
Starsky en Hutch, politieserie 
D Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, politieserie 
D Ned. 1 - 22.30 
The enforcer, film 
D Ned. 1 - 0.00 
Veilig vrijen, voorlichting over AIDS 
D Ned. 2 - 15.30 
Sprookjesteater, serie 
D Ned. 2 - 16.30 
Laurel & Hardy, film 
D Ned. 2 - 16.50 
Het triadische ballet 

Donderdag 
18 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centennial, serie 
n BRT 1 - 18.00 
Tik tak, voor de kleintjes 
D BRT 1 - 18.05 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
Matlock, serie 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, reportage 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D Ned. 1 - 16.10 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 22.40 
Europese nationale parken, Grie
kenland; dok. 
D Ned. 2 - 20.10 
Als er een morgen is, serie 

Vrijdag 19 juni 
D BRT 1 - 16.00 
Centennial, serie 
D BRT 1 - 18.00 
Tik tak, voor peuters 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
Vrouwjte Teelepel, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.50 
Onbekende wereld, dok. 
D BRT 1 - 19.15 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 
D BRT 1 - 20.20 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Fingers, film 
D BRT 1 - 22.20 
Filmspot, filmaktualiteit 
D Ned. 1 - 16.00 
Eenzame speurtocht, TV-film 
D Ned. 1 - 19.05 
Knight Rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Als er een morgen is, driedelige 
serie 
D Ned. 1 - 22.45 
De piloot, TV-film 
D Ned. 2 - 19.12 
De Muppet Show 
D Ned. 2 - 19.45 
Charles en Lucie, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Vurig van geest, portret van een 
aartsbisschop uit Afrika 
D Ned. 2 - 23.40 
Cousin, Cousine, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 13 juni 
Morte a Venezia 
Fr.-ltal. film van Luchino Visconti uit 

1971 met o.a. Dirk Bogarde, Silvana 
Mangano en Mansa Berenson. Tijdens 
een gezondheidstrip naar Venetiè ont
moet de Duitse komponist Gustav 
Aschenbach een Poolse familie. De 
oude man voelt zich op vreemde wijze 
aangetrokken tot de 15-jarige zoon 
Tadzio... (Ned. 2, om 23u.1S) 

Zondag 14 juni 
Sunset Boulevard 
Ex-filmdiva Norma Desmond (Gloria 

Swanson) kwam haar afgang ten ge
volge van de opkomst van de geluids
film nooit te boven en hoopte een 
come-back te maken met de hulp van 
een jonge tekstschrijver... Amerik. film 
uit 1950. (RTBf 1, om ISu.SO) 

l\/laandag 15 juni 
Escape from Alcatraz 
Frank Morris belandt in 1960 in het 

beruchte Alcatraz, bij zijn aankomst 
wordt hem duidelijk gemaakt dat hier 
geen ontsnappen mogelijk is. Amerik. 
film van Don Siegel uit 1979 met o.a. 
Clint Eastwood en Patrick McGoohan. 
(Ned. 2, om 20u.35) 

Dinsdag 16 juni 
L'aigle a deux tetes 
Franse romantische film van Jean 

Cocteau uit 1947 met o.a. Jean Marais 
en Silvia Monfort. 1880 in een land in 
Centraal-Europa. De dag na zijn huwe
lijk wordt de koning vermoord. De kers
verse koningin blijft ondanks alles over 
het land regeren... (RTBf 1, 21u.20) 

Woensd. 17 juni 
The Enforcer 
Inspekteur Callahan wordt na een 

brutale tussenkomst bij een overval 
overgeplaatst naar de personeels
dienst, waar hij examens moet afne
men van kandidaat-agenten. Op een 
dag worden wapens gestolen... Ame
rik. avonturenfilm uit 1976 met o.a. 
Clint Eastwood en Harry Guardino. 
(Ned. 1, om 22u.30) •.'-< .-

Hnal a« tnHi> 

Donderd. 8 juni 
Benjamin ou Les Memoires d'un 

Puceau 
Franse film uit 1967 met o.a. Michèle 

Morgan, Michel Piccoli en Catherine 
Deneuve. Benjamin heeft zijn kinder
jaren doorgebracht bij zijn voogd en 
komt nu als 17-jarige jongeling naar 
het kasteel van zijn tante... (Ant. 2, om 
20U.35) 

Vrijdag 19 juni 
Cousin, Cousine 
Franse film uit 1975 met o.a. Marie-

Christine Barrault en Mane-France Pi-
sier. Op het huwelijksfeest van Biju en 
Gobert, twee joviale zestigers, amu
seert iedereen zich kostelijk. Maar na 
het feest blijven twee mensen achter: 
Marthe en Ludovic... (Ned. 2, om 23u. 
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Wij noemen ze ge
vederde vrienden. 
Maar dat tweede 
lijkt mij lichtelijk 
overdreven, want 
wie sluit zijn vrien
den op in een 
kooi? Wie pijnigt 

^ ^ ze om ze meer te 
I ^ ^ A ^ I doen zingen, te 
^ ^ H ^ i B spreken, te slaan? 
^ ^ ^ ^ ^ P Gevederde 
^ ^ ^ ^ ^ ^ vrienden, vergeet 

^ ^ ^ ^ ^ het maar. Een jon-
H ^ ^ k ge boer uit mijn 
^ L ^ H dorp zag een uiltje 
^%[^F zitten en reed naar 

huis het geweer 
halen. Nu zet de vogel grote glazen 
ogen tussen het Chinees teeservies 
en de andere gevederde vrienden. 

Omdat ikzelf te weinig vogelken-
nis heb noem ik alles wat vliegt 
vogel. Maar deze gebrekkig kennis 
probeer ik goed te maken door ze 
allemaal graag te zien. Ook de lelijk-
aards die mijn kersen opvreten. 

Als een loerder volg ik vlucht en 
gevrij, probeer ik zang van roep te 
onderscheiden, maar dat wil nog 
niet zeggen dat ik vinken en mezen 
bij de voornaam noem. 

Elke avond geeft vanop de tele
foondraad een merel een gratis kon-
cert. Moet je die horen! Ik laat er 
met veel plezier Dempsey en de 
fraaie Macepeace voor... 

En zo is dat het hele jaar door. 
's Winters sla ik de meesjes gade 

die op de vensterbank een graantje 
komen meepikken, schaamteloze 
mussen maken er voortdurend hei
bel en een schuchter roodborstje 
zorgt voor de nodige kerstkaarten-
romantiek. Als een winterse wande
ling kan bekroond worden met het 
zien van een ijsvogel is dat pas 
show. 

Gevederde 
vrienden 

IHet voorjaar vraagt alle aandacht 
voor de merels, zij leggen lucht
bruggen m, eerst met bouwmatena-
len vervolgens met live aid Dan is 
het wachten op de eerste zwaluw en 
op de vroegste koekoek. Zij brengen 
het zomeruur en — zoals de men
sen zeggen — als ze laag vliegen en 
's avonds roepen, regen. In de ker
selaren komen de spreeuwen zich te 
goed doen. Ze lijken bovendien 
best op de mensen: ze stelen als de 
pest en pronken bovendien met an
dermans liedjes. 

Toen de velden nog bloot lagen 
kon je fazanten bezig zien, zo tam 
als wat. De jagers hebben ze uitge
zet, met de herfst worden ze dan 
neergeknald; maar eerst moeten ze 
wat meer beest worden en minder 
kraakbeen. Met een onverwachte 
dieselronk schrik je steevast een 
patrijzenechtpaar op, dat rent schou
der aan schouder weg. En vlucht in 
de vlucht. 

Kraaien zijn de jets van de natuur, 
nauwelijks van de grond beschrij
ven zij een wijde bocht om wat 
verder te landen, de flaps naar be
neden. Eenden zijn jachtvliegtui
gen, maar biezonder bukolisch 
wanneer ze als paar in een drassige 
weide lopen te ruzieën. 

De soorten uilen haal ik door me
kaar, ze zijn me steeds te vlug af. 
Soms vliegt, in de vroege avond
schemering, een eksemplaar met 
me mee. Is dat uit vriendschap? 
Nieuwsgierigheid? Een vogel die ik 
hoogschat is de reiger. Niet zelden 
tuur ik hem na aan de beek of in de 
vijver. Urenlang staat hij er, een 
vogel met standing. Vaak hangt hij 
hoog in het zwerk en trekt met 
waardige vleugelslag voorbij, zon
der omkijken. Hij moet geen hoge 
dunk van ons hebben. En dan heb ik 
het nog niet gehad over de karekiet, 
de leeuwerik, de ekster, de specht. 
En de vogelscftrik... 

Een Schots spreekwoord zegt dat 
de mooiste vogels de slechtste zan
gers zijn. Kan best, de fraaist gerok
te Schotten heblien doorgaans de 
lelijkste benen... • 

Een van de nu meest populaire metoden om le
vensmiddelen — vers of bereid — te konserveren is 
het diepvriezen. Logisch dus dat er in de euforie van 
alles kan diepgevroren en bewaard worden (zelfs het 
leven) nogal wat misverstanden durven te bestaan. 
De totaliteit van het in zich erg praktische en waarde
volle bewaarsysteem kan in één rubriekje niet hele
maal ontdooien. 

NKELE korte benaderingen 
van het procédé die zel
den op de gebruiksaan-

wijziging van de „freezer" of de 
verpakking van het diepgevroren 
produkt vermeld staan, kunnen 
misschien roch richtinggevend 
zijn 

Door de lage diepvnestempera-
turen worden in het voedel worden 
de levensomstandigheden van de 
mikro-organismen die bederf ver
oorzaken zodanig beperkt dat ze 
met tot ontwikkeling komen Maar 
die organismen worden, zoals bij 
steriliseren wel het geval is, niet 
gedood waardoor de produkten 
na ontdooiing toch kunnen beder
ven In het voordeel van het diep
vriezen pleit alleszins dat er min
der bederfkans bestaat en dat bij 
een juiste manier van vriezen en 
opslaag de B- en C-vitamines be
ter behouden blijven Dat gebeurt 
in 2 fazen deze van het invriezen 
gedurende 8 tot 12 uur bij een 
temperatuur van -30 tot -40°C en 
deze van het bewaren waarbij de 
temparatuur konstant op -18 tot -
20°C gehouden wordt 

Hoe dan ook, de produkten die
nen altijd markt- of bereidingsvers 

en van goede kwaliteit te zijn 
Groenden dienen vooraf liefst 
even geblancheerd te worden in 
water of stoom Vruchten worden 
ingevroren met een suikeroplos
sing of bestrooid met knstalsuiker, 
zodat er geen lucht bij kan komen 
(oplossing of bestrooisel respektie-
velijk maximaal 40 en 25 % van 
het gewicht van de vruchten) Toe
voeging van een vitamine C-tablet 
voorkomt onaantrekkelijke ver
kleuring Vlees dient na het slach
ten 24 uur koel te worden be
waard, maar dan wel onmiddellijk 
te worden ingevroren, hoewel 
rundsvlees wel enkele dagen mag 
besterven Nooit mag het evenwel 
gezouten zijn 

Enkele specifieke tips nog 
Brood moet altijd kwasi bakvers in
gevroren worden Eieren in de 
schaal invnezen in ronduit nefast 
Men kan wel het wit en dooier ge
scheiden of verenigd invriezen, 
maar nooit in de schaal Voor de 
diverse ingevroren produkten gel
den ook onderscheiden bewaartij
den, variërend van 14 dagen tot 
eenn jaar en uiteraard ook van de 
gebruikte vrieskast Desbetreffend 
bestaan uitvoe'rige tabellen 

^ee!felen 
Het onthutsend mooie gedicht ,,lk heb je liever" 

van Hans Andreus viel duidelijk in de smaak van een 
aantal poëtische lezers. Zo blijkt uit de vele juiste in
zendingen voor onze 178ste opgave. 

Lezer Van den Eeckhout uit de Klein Kapellaan 3 
te 1710 Dilbeek wint deze week het boekenpakket. 

Z ONDAG IS het vaderdag 
Daarom kozen we deze 
keer enkele verzen uit 

een toch wel erg bekend gedicht 
over een vader 

Wie schreef dit gedicht en 
welke titel gaf hij eraan'' 

Mijn vadertje, hij was rechtvaar
digheid 
HIJ had den zwaren last op zich 
geladen, 
een eerlijk man te zijn 
in woord en daad 
Dat IS het schone, dwaze kwaad 
waar, na ons Here Jezus 
Chnstus, 
de sterkste man aan ondergaat 

Zijn oog was rustigblauw, een 
verre zee 
Zijn woord van blijheid soms 

plotse fusee 
in stalen nacht 
HIJ lachte rood en zoende onver
wacht 
mijn dwaze haren en mijn jong 
gedacht 

( ) 
Onder de schaduw van een 
dorpse kerk 
ligt zijn sobere zerk, 
Ik weet hoe zijn gedenken 
mij gelijk een lichte wolk behoedt 
Zijn rode, bange handen hield hij 
stervend Christus tegemoet 

Indien U meent de oplossing te 
kennen, stuur dan een kaartje of 
een briefje naar WIJ, ,,Meespe
len (180)", Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 

Veel geluk' 

l'Jicr HAFPAKT 

^nihoudBii 
De Antwerpse Lombardenvest (vlakbij de Groen

plaats) is een weinig riante straat, nochtans met een 
rijk verleden dat teruggaat tot in de late middeleeu
wen, toen ze nog Gilles Sandersvest heette en pas 
in 1830 overwelfd werd. Haar huidige naam dankt de 
straat omdat ze ooit de vestigingsplaats was van de 
Lombardische handelaars die als geldschieters met 
ongelooflijke woekerintresten daar fortuin maakten. 
Een V-1 verwoestte op het einde van de 2de wereld
oorlog de straat grotendeels. 

AAR het nummer 6 staat 
er nog steeds en draagt 
een muurplaat die ons 

vertelt dat hier, m 1605, het 
eerste nieuwsblad — zeg maar 
krant — door Abraham Verhoe
ven gedrukt en uitgegeven werd 
De Lombardenvest en de nabij
gelegen Kammenstraat waren in 
de 16de eeuw het uitgevers-, 
boekverkopers en drukkerscen
trum bij uitstek Zelfs groot
meester Christoffel Plantijn 
woonde en werkte als boekbinder 
bij zijn aankomst te Antwerpen, in 
1549 

Het even gezellige, leerrijke als 
boeiende museum en informatie
centrum IS eigendom van de A 
Verhoevenstichting en kwam tot 
stand op initiatief van Georges 
Blommaert, een bekend reklame-
schilder die ook het portret van 
Abraham Verhoeven maakte zo
als het geldt als embleem van de 
stichting en het museum Aan de 
hand van originele en facsimile-
eksemplaren en andere doku-
menten bewijst het museum dat 
Verhoeven inderdaad de eerste 
krant ter wereld uitgaf, hoezeer 
nabuurlanden Vlaanderen deze 
historische primeur ook betwis
ten 

Het kleine museum herbergt 
een schat aan eeuwenoude en 
recentere dokumenten, voorwer
pen, archiefstukken, kostbare 
naslagwerken, enz Tevens geeft 
het een didaktisch inzicht in de 
ontwikkeling van het geschreven 
en gedrukte woord ontstaan van 
het schrift, lettervormen, schrijf
benodigdheden plus een kol-
lektie met meer dan 50 000 ver
schillende kranten, van een 
handgeschreven dagblad uit de 
15de eeuw tot de elektronische 
krant van nu 

Het aantrekkelijke museumpje 
IS publiek toegankelijk voor groe
pen van tenminste 20 mensen, 
die dan elk 100 frank betalen 
Maar daar is dan wel 'n drankje 
inbegrepen en een verhelde
rende rondleiding door konserva-
tor Blommaert zelf Vooraf telefo
nisch afspreken 03/887 50 86 

Alleszins een goed idee voor 
afdelingen en kultuurverenigin-
gen die eens een eendagsuitstap 
plannen ter ontdekking van een 
brok Vlaamse rijkdom die nog re
latief onbekend is Ter plaatse is 
een keurig verzorgde dokumen-
tatiemap verkrijgbaar 
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TOT 18 UUR, OOK ZATERDAG. 
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Bij de opening van een museum 

Hoe morgen-aktueel zijn onze 
„hedendaagse" museumdirekteurs ? 

In Antwerpen wordt eerstdaags een ,,Museum 
voor Hedendaagse Kunst" geopend. Op zichzelf na
tuurlijk een verblijdende gebeurtenis, maar waar w\\, 
uit enige toeschouwende ervaring elders,toch wat be
scheiden bedenkingen durven maken. Algemeen 
subjektief natuurlijk. De anekdotische objektiviteit 
over opzet en kollektie volgt na de officiële 
openstelling. 

DE weliswaar algemeen gel
dende definitie museum 
voor hedendaagse kunst 

lijkt ons meer op een in zich al te-
gensprekelijke slogan dan op een 
redelijke benaming 

Betekent 
hedendaags ook 
toekomst? 

Hoe hedendaags is de kollektie 
morgen dan wel, en overmor
gen'' Zou moderne kunst met 
verreikdender, nederiger ge

weest zijn"? Of gewoon realisti
scher'' Maar nee hoor onze 
nieuwe generatie museumdirek-
tuers wil zonodig, de grijzende 
haren ten spijt, aktueel zijn Zij ei
genen zich daarbij onrechtmatig 
funkties toe die hen met toebeho
ren, maar die wel aan de niet-
konserverende instellingen als 
b V de gallerijen en kulturele 
centra behoren Waar tot dusver 
de kunstenaars zelf de inhoud, 
de vorm en de evolutie van de 
kunst bepaalden, zien wij van
daag steeds meer hedendaagse 
museumdirekteurs zich als mam-

Hedendaagse kunst "^ 
Onze nieuwe generatie museum-
direkteuren wil zonodig, de grij
zende haren ten spijt, „aktueel" 
zijn 

pulerende smaakmakers opwer
pen Dat uit het aktuele kunstaan
bod een konservatorische selek-
tie kan en moet gemaakt worden 
staat buiten kijf Maar de miljoe-
nensubsidies (te weinig, daar ko
men we in) moeten dan wel 
museum-oordeelkundig gebruikt 
worden Daar heeft onze hele 
kunstminnende gemeenschap 
recht op (over de belastingbetaler 
zwijgen we maar) De investering 
die hedendaags is, moet ook toe
komstgericht zijn WIJ menen aan 
een hoopje zavel, een lege sok
kel en nog van dat fraais weinig 
boodschap te hebben Maar het 
ontbreekt ons uiteraard aan 
visie 

Pseudo-intellektuele 
ijdelheid 

Akkoord, zonder een grensver
leggende, permanente avant-gar
de IS de kunst gedoemd tot ver
starring een afsterven Het kon-
ceptuele en zelfs het kntisch 
kunst-ontkennende is in de kunst 
belangrijk en vaak verheiderend 
maar mag geendoel op zichzelf 
zijn, laat staan een absolute norm 
om door onze aktuele museumdi
rekteurs au serieux genomen te 
worden Zij schrijven in hun kata-
logi vaak lachwekkend diepzin
nige bespiegelingen over de sim
pelste pratical jokes van ongetwij
feld intelligente tafelspringers die 
de hedendaagse instrumenten 
met willen missen Zijn die heren 
en dames misschien vergeten dat 
het alleszins fundamenteel eerlijk 
geïnspireerde dadaïsme ai ruim 
een iialve eeuw voorbij is'' Dat 

mnT nnnnnmni u 
IR zijn critici die af en toe graag 

dwarsliggen en met wiiien mee
huilen, in een koor van aiie-

maal goede of ailemaai slechte kritiek, 
over een bepaalde film, boek of uitvoe
ring Ais ik dit moest toepassen op 84 
Channg Cross Road van David Jones 
zou er hier nu een slechte kritiek moe
ten volgen, want over het algemeen 
zijn de koilega's lovend iVlaar neen, dit 
IS zo'n sterke en mooie fiim, dat men 
al te slechter trouw moet zijn om dit te 
doen Gelukkig maar is er een IVlei 
Brooks die met zijn Brooksfiims af en 
toe — een op het eerste gezicht met 
kommerciele film durft produceren, en 
dit onder invloed van zijn echtgenote 
Anne Bancroft Zo was daar Fatso 
(1980) van diezelfde Bancroft, The 
Elephant Man (1981) van David Lynch 
(wie had ooit gedacht dat dit een kom-
mercieel sukses zou worden''), The 
doctor and the devisi (1985) van Fred
die Francis welke hier voor de eerste 
maal echt op de voorgrond kwam, 
maar wie deze film goed heeft beke
ken weet dat David Lynch in The Elep
hant Man alles aan deze Freddie Fran
cis te danken heeft, en recent kwam 

daar nog de David Cronenberg film-
remake van The Fly (1986) bij 

Het 84 Channg Cross Road van de 
fil 'een echt gebeurd verhaal) bestaat 
nu met meer Deze straat is gelegen 
in net hartje van de Londense teater-
buurt Channg Cross is een van de 
drukste kruispunten van Londen en 
zijn oorsprong gaat terug naar 1290, 

NIEUW 

IN DE BIOS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
toen koning Edwart I van Engeland een 
kruis liet oprichten ter nagedachtenis 
van Eleanora van Castilie (Channg 
komt van het Franse chere reine) 84 
CCR liep als teaterstuk m het Lon
dense West End en op Broadway en 
IS gebaseerd op het m 1970 versche 
nen gelijknamige boek van Helene 
Hanff — rol hier vertolkt door Anne 
Bancroft Hanff was een jonge 
schrijfster die ontzettend van boeken 

hield, maar haar geliefde klassieken 
waren financieel onbereikbaar Dan 
antwoordt ze op een annonce in The 
Saturdya Review of Literature van 
Marks & Co , een antiquair, gelegen 
aan 84 Channg Cross Road En dit is 
het begin van een twintigjarige relatie 
tussen Hanff en de boekhandelaar 
Frank Doel 

Iemand die van boeken houdt — en 
een beetje sentiment over heeft — zal 
zich met deze film de ogen uit het 
hoofd kunnen snotteren in ieder ge
val werd er tijdens de persvisie heel 
wat afgeslikt Er wordt in deze film heel 
wat gepraat, want is feit is het dus een 
verhaal over bneven en bneven zijn nu 
met direkt het stof waarvan men grote 
toneelstukken of films maakt Maar 
hier worden brieven taal en film Het 
zijn liefdesbneven aan de literatuur, 
aan de verkopers ervan, aan die spe
ciale Londense boekhandelaar, Frank 
Doel dus, sublieme rol van Anthony 
Hopkins Ja er is nog hoop voor de ci
nema als er Mei Brooksen blijven 
bestaan 

Willem Sneer 

mnT inmnn 

Yves Klem en Zero inmiddels tot 
de waardevolle geschiedenis be
horen dat hedendaags maar al 
te vaak hersenarme oudlichtenj 
\s'> 

Als ze dat inderdaad met weten 
— wat met onwaarschijnlijk is — 
dat ze dan even op bezoek gaan 
(het zal wel kunnen op gemeen-
schapskosten) naar de ten
toonstelling Zauber der Medusa in 
Wenen Daar loopt tot 12 juli nog 
die expositie gewijd aan het ma
nierisme van de 16de eeuw en (^e 
betekenis ervan tot op heden In 

de Wunderkammer van de ten
toonstelling hangt een werk van 
Cornelius Norbertus Gijsbrecht dat 
een schilder van de achterkand 
van een schilderij is Het cynisme 
van onze hedendaagse kunstpo
tentaten wendt door hun smaak
makende pretenties het publiek af 
van de werkelijke moderniteit, die 
wel leeft bij een groot aantal echt 
en essentieel vernieuwende 
kunstenaars Jammer genoeg 
met, in de verrukt navelstarende 
breinen vol pseudo-intellektuele ij
delheid van och, laat maar 

Nic. V.B. 

^^Standaard 
Boekhandel 

TWINTIG EEUWEN VLAANDEREN 
- Een unieke reeks van 15 delen gebonden in kunstieder 

met goudopdruk 
- Samen meer dan 6000 rijk geïllustreerde bladzijden 
- Een vlot leesbaar naslagwerk met historisch 

verantwoorde teksten 
- Een uitgebreid register in elk deel, waardoor dit naslag

werk nog waardevoller en vlotter bruikbaar wordt 
- Deze onvergankelijke culturele prestatie is een tijdloze 

reeks die in uw boekenkast niet mag ontbreken 
delen 1 tot en met 3 Geschiedenis van Vlaanderen 

delen 4 en 5 De Vlaamse Beweging 
delen 6 tot en met 8 De Vlaamse Gemeenschap 

delen 9 tot en met 11 Kunst en Wetenschap 
delen 12 en 13 Vlaamse Figuren 

delen 14 en 15 Oude en Nieuwe Visies 
Hoofdredactie 
Prof Dr M Lamberry Prof Dr R Van Roosbroeck Dr jur M Vandekercktiove 
Prof Dr K Van Isacker Dr jur L Roppe Dr A W Willemsen 

Ondergetekende bestelt ex van de serie 
Twintig Eeuwen Vlaanderen aan de voordeelpnjs van 12 995 fr per 
serie 

NAAM 

ADRES 

TELEFOON 

O Ik haal de boeken, na verwittiging, zelf af in de 

Standaard Boekhandel te 
O Ikstortl3 235fr (incl port) op rekening 407-0030301-26 van 

Standaard Boekhandel met vermelding van Twintig Eeuwen 
Vlaanderen en de boeken worden mij thuis bezorgd 
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Na Sint-Truiden ool( Winterslag eersteldasser 

Doorbreekt Limburg de cirkel? 
Een paar weken nadat Sint-Truiden met wild en-

tiiousiasme de promotie naar eerste Idasse vierde, for
ceerde ook Winterslag de doorbraak naarde elite. Dat 
mocht geen verwondering wekken want over het ge
heel van het seizoen waren de Vieze Mannen mis
schien wel de besten en de regelmatigsten geweest. 

In de eindspurt werden zij evenwel verrast door de 
bezeten geestdrift van de Truienaars. Gelukkig was 
er nog de eindronde waarin orde op.zaken kon wor
den gesteld. 

W INTERSLAG heeft, on
danks het de eerste 
Limburgse mijnklub (op

gericht in 1923) was, vaak in de 
schaduw van buur Thur Water
schei geleefd. 

In het vagevuur... 
Pas in 1974 kwam daar veran

dering in. Onder leiding van Ge
rard Wasseige forseerde de klub 
voor het eerst de doorbraak naar 
de topklasse. Zonder sukses even
wel want twaalf maanden later de
gradeerden de roodzwarten als 
twintigste op twintig. Weer twaalf 
maanden later was het opnieuw 
raak. De FC promoveerde en zou 
gedurende zes seizoenen méér 
dan behoorlijk zijn man staan on
der de besten. Het zevende sei
zoen ('82-'83) was er teveel aan 
want Winterslag degradeerde, sa
men met gougenoot Tongeren; 

Intussen werd evenwel een 
historisch hoogtepunt bereikt. In 
'80-'81 eindigden de Vieze Man
nen vijfde en verwierven daardoor 
een Uefacupticket. Dat toen het 
Noorse Bryne werd uitgeschakeld, 
was geen verrassing. Maar dat 
ook Arsenal werd overmeesterd 
was Europees nieuws. 1-0 aan de 
mijn en 2-1 op Highbury. Engeland 

werd die avond in zijn eergevoel 
gekwetst. 

Maar ook in het leven van een 
voetbalklub zijn op- en neergang 
aan elkaar vastgeklonken. In het 
jaar van de Uefacup eindigde Win
terslag moeizaam dertiende (met 
slechts twee puntjes méér dan het 
degraderende Beringen) en twaalf 
maanden later was het zover: de 
klub tuimelde opnieuw naar 
tweede voor vier jaren vagevuur. 

Meerdere faktoren hadden 
daartoe bijgedragen. Het sukses 
woog financieel zwaar omdat an
dere klubs aan de meer getalen
teerde spelers begonnen trekken. 
De lijst van betere Vieze Mannen 
die elders hun geluk gingen be
proeven is niet kort: Theunis, 
Lambrichts, Van Lessen, Van 
Woerkum, Denier, Deferm, Nüis. 
En vermoedelijk vergeten we er 
nog een paar. Daarnaast was er 
de Bellemans-ingreep die onze 
klubs verplichtte binnen de wette
lijkheid te gaan leven. De tering 
moest naar de (te lage) nering wor
den gezet. 

In de lift? 
Ook Winterslag weet er alles 

van maar onder leiding van voor-

FC Winterslag uit het vagevuur verrezen. 

zitter Van der Meulen werd verder 
gewerkt. Op een realistische ba
sis. Daarom worden nu vruchten 
geplukt. 

Toch staat Winterslag, net als 
het Limburgs voetbal in zijn geheel 
'trouwens, voor nieuwe uitdagin
gen. De gieren zullen weer 
neerstrijken. Voor Wilmots en Ag-
ten. Voor Teppers en Rudy Jans-
sens. In die provincie, zo heet het 
elders in dit land, valt nog wel wat 
te rapen. Op die manier blijft de vi
cieuze cirkel die de werking van 
Winterslag, Sint-Truiden, Water
schei, Beringen, Hasselt en Ton
geren omspant, fataal gesloten. 
Op die manier kan niets meer wor
den betrecht dan een plaatsje in 

..l .>•• . 1^ J.J. J 1 JUJiNIIIIIIIIHIII »^l? 'WWWV"P«!P^' '^?^!WW»WW 

.-. ^,..-,,^^«.«^...-..-,-ap,^aert stopt 

Had het niet 
anders gekund? 

't fs windstttin de wereld van het veioke. De Giro 
sleept zich verder maar weinigen maken zich daar 
druk over. 

Het voornaamste nieuws van de voorbije dagen 
W0S dat coureur Tackaert er (bijna noodgedwon
gen) een streep onder trekt 

TACKAERT werd weer 
betraf^t op bet gebrutk 
van dopir^g en vond zelf 

dat het ou welletjes was gs-
we«st. Ai een f>aarjaaï ŵas hij 
voortöufertd \t\ opspraak en 
dat sfoopt een mens. B i p «a-
tüuiW^ de vraag of Tackaert, 
d*e toch wei eens eng tJicftt btj 
de top stond, een slachsofier 
of een bewüsi {v&ri<eei*<J5 hars-
deieod sportmarj is geweest? 

Sport als bijzaak 
Diö vraag j>robererï tJeant-

woorden ts zinloos, öedertké-
:éS*fe*^^È^•^«•x«<'•fe.<o»««<«:^^«'«*^•^^ -v-w 

lijk IS enkel dat Tackaert af 
iang ntet meer aan ïijn proef
stuk was tmSit desondanïcs 
nooit ingreep, Een èandeïwij-
ze die misschien in eer? brecier 
kader moet worden gesi
tueerd. Een kader waaivan de 
grenzen worden getïO^<ker) 
door ongel^reideldê prestatie* 
draftg. f r bestaan feltjkbaar 
geen remmer? meer en aües 
sciiijnt geoorloofd. Wanneer 
mefi ieesi dat almaar rrteer 
rekreöliesporters hun toe-
viüciit nemen tot stimulerende 

middefen gaat er wat verkeerd 
in <mz& samenieving. Sport is 
de beiangrijJcste nevenzasK 
geworden. Kommercieei wordt 
2i| totaal geii<spl<Jiteerd, Nie-
marsd stet nog vrageo- In dit 
Ifberafe tijdperk is aifea toege
laten. Wordt doping eerlang 
de normaalste, bron van le
ven ? Waar zuilen we dan ein
digen '> 

;••'!'m"'•)••' ' '• • . ''.'it-^-

de lift die onophoudend op- en 
neergaat. Het is droevig maar het 
is waar. 

Met opnieuw twee eerste klas-
sers heeft Limburg zijn sportief 
zelfrespekt teruggevonden. Voor 
hoelang? Wie zal de vicieuze cir

kel kunnen doorbreken? In deze 
tijdens wordt veel over fusies 
gesproken. Vanuit de Gui-
mardstraat worden signalen ver
stuurd die aandringen op de vor
ming van grotere, sterkere klubs. 

Droom en daad... 
Verenigingen die dan niet af

hankelijk zouden mogen worden 
van gekke geldschieters die nu 
plots op ons voetbal komen neer
gestreken. Genk is één van die 
centra die misschien ruimte kan 
bieden aan één grote klub maar 
wanneer Winterslag en Water
schei samen aan tafel gaan zitten 
komen nog zoveel andere faktoren 
dan de rede aan bod. Argumenten 
waarvoor wij altijd begrip hebben 
kunnen opbrengen omdat voetbal 
méér is dan een som van cijfers. 
Maar de waarheid gebiedt ons het 
wedervaren van Seraing in herin
nering te brengen. Toen de fusie 
met Standard ter sprake kwam 
gingen duizenden (via handteke
ningen tenminste) op hun achter
ste poten staan. Dat kon of mocht 
niet. Maar wanneer een paar we
ken nadien voor het behoud moest 
worden gevochten stonden met 
pijn en moeite duizend toeschou
wers achter de omheining om de 
spelers aan te moedigen... 

Tussen droom en daad niet
waar? Overigens zal het sukses 
van Winterslag wel weer een bij
komende stimulans voor Water
schei betekenen en zal de overle-
vingsstrijd zeker verscherpen. 

Want triomferen in tweede 
spreekt, gek genoeg, vaak meer 
tot de verbeelding dan zweten en 
hijgen om het behoud in eerste. 
Ook zo zit voetbal in elkaar. 

Flandrien 

Het slachtoffer, de ref, de trainer... 

Het regent prijzen 
't Is prijsuitreiking in de voetbalsport. De vroede va

deren — deontologisch zouden het sportjoernalisten 
moeten zijn — gaan rond rijk gevulde tafelen zitten, 
laten zich wat voorkauwen en wijzen dan „met ken
nis van zaken" de trainer van het jaar en de belofte 
van het jaar aan. 

T USSENDOOR beamen ze 
ook nog dat de profvoet
ballers overschot van ge

lijk hadden door Juan Lozano tot 
prof en Marcel Van Langenhove 
tot ref van het jaar te verkiezen. 

't Is mooi geweest en het is tijd 
dat het doek valt want we zijn er 
zo ongeveer op uitgekeken. Lo
zano is inderdaad het slachtoffer 
van het jaar van het hedendaagse 
prof-voetbal. Van Langenhove is 
een goede ref met een eigen stijl 
die niet altijd door iedereen kan 
gevolgd worden. Is hij niet beter 
dan zijn kollega's, hij is ook zeker 
met slechter. Aad De Mos is trai
ner van het jaar en dat kon ook 
moeilijk anders. Hij maakte van KV 
Mechelen een perfekt geoliede 
machine met maar weinig verbeel
ding maar met hoge efficiëntie en 
in het op resultaten beluste top
voetbal is dat het enige overgeble
ven doel. 

Troostprijs 
Albert, de getalenteerde maar 

nog onbehouwen verdediger van 
Sporting Charleroi, werd de reve
latie. Voor wat hoort was en het 
kunnen niet altijd Vlamingen of 
Hollanders zijn die op het podium 
worden gehesen. We blijven dus 
leven in de beste der werelden, 
drinken een glas, pissen een plas 
en laten alles zoals het was. De 
geloofwaardigheid van het voetbal 
moet op de groene rechthoek wor
den afgedwongen en daarvan 
schijnt men zich alsmaar minder 
bewust. 

Dat Lozano de troostprijs van de 
schaamte kreeg toegestopt en dat 
Aimé Antheunis, die in het jonge 
maar inmiddels nagenoeg leegge
roofde Lokeren de verbeelding 
aan de macht liet, tweede trainer 
van het jaar werd, vermag daar 
mets aan te veranderen... 
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Het partijbestuur deelt mee... 

17 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van dinsdag 9 juni 
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Voeren 

De Volksunie feliciteert de Vlaamse 
kuituur- en strijdverenigingen voor 
hun verzet tegen het onmogelijk rege-
ringskompromis Net zoals het Over-
legcentrum van Vlaamse Verenigin
gen doet de VU een appel op het 
persoonlijk geweten van de Vlaamse 
parlementsleden om dit wetsontwerp 
te verwerpen Niet alleen de taal
grensregeling wordt immers op de 
helling gezet, maar ook de faciliteiten 
worden verruimd naar de bestuurders 
toe, daar waar zij uitsluitend bedoeld 
waren voor de bestuurden 

Alle juridische stappen zijn volgens 
de VU uitgeput en bijgevolg moet het 
arrest van de Raad van State naar 
geest en letter worden uitgevoerd 
iedereen in Vlaanderen was het daar
over eens Nu komt het ogenblik om 

VLAANDEREN 
VLAANDEREN 

V DHCSMUIDE 
2SJUNIV7 
HHV 60tl9 

IJZER 

ZO€K€BC}€ 
• Mmdervalide zoekt vervoer naar 
IJzerbedevaart vanuit Antwerpen Ge
lieve tel kontakt te nemen met C 
Raes 03/238 05 18 

dit te bewijzen en een eerste nieuwe 
test IS de stemming van donderdag 
overdemotiesn a V de interpellaties 

Venetië 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

heeft een bespreking gewild aan de 
bijeenkomst van de politieke leiders 
der grootste industnelanden te Vene
tië 

Het Partijbestuur stelt vast dat de 
Top van Venetië een ongelukkige 
trend bevestigt, namelijk de omvor
ming van een louter informele bijeen
komst over sociaal-ekonomische aan
gelegenheden tot een formeel top-
overleg over strategische en politiek-
militaire aangelegenheden 

Het Partijbestuur waarschuwt uit
drukkelijk voor deze evolutie en ver
wacht van de Belgische eerste-minis-
ter, die via de EG-omweg te Venetië 
aanwezig mag zijn, dat hij het Top-
gezelschap wijst op de Europese be
zwaren, die a fortiori leven in de 
kleinere Europese landen zoals Bel
gië 

Het IS immers onaanvaardbaar dat 
over aangelegenheden, die van we
zenlijk belang zijn voor de Europese 
vrede en veiligheid, beslist zou wor
den in een konfidentiële klub wiens 
samenstelling of wiens agenda volko
men aan de bevoegdheid ontsnapt 
van Europa en de Europese landen 

Het gevaar dat de huidige Top te 
Venetië misbruikt wordt voor politieke 
doeleinden is met denkbeeldig Het 
EG-voorzitterschap legt België de ver
plichting op, daarop te wijzen 

Ook het ontbreken van een gesprek 
over de Noord-Zuid-problematiek, hét 
probleem van deze wereld, wekt er
gernis op 

Wapenhandel 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

protesteert met klem tegen de maneu
vers waardoor de werkzaamheden 
van de speciale kamerkommissie voor 
onderzoek van de wapenhandel ver
traagd en belemmerd worden 

Het Partijbestuur stelt vast dat m 
deze kommissie een stelselmatige ob-
struktie gevoerd wordt door de Waal
se kommissieleden De vraag moet 
dan ook gesteld, in hoeverre deze 
leden zich opstellen als lobbyisten 
voor de Waalse wapenindustne 

Zaterdag 20 juni 
in liet provinciaal domein 

VU-Kaderbiieenkomst 
te Wachtebeke 

Nog... even voor we op vakantie gaan Is het goed nog eens een 
aantal zaken op een rijtje te zetten, zeker nu iedereen het 
fluisterend en hardop over verkiezingen heeft. Het kan geen kwaad 
onze batterijen wat op te laden, wanneer zij dreigen te verzwakken 
na een jaar hard werken. 

Een jaar van onafgebroken, onbaat
zuchtige inzet voor de Volksunie, voor 
de Vlaamse Beweging Willen wij de 
motor van die beweging draaiende 
houden, dan is het noodzakelijk om 
samen met de partijtop tot een ge
sprek te komen Het resultaat van dit 
gesprek zal een hart onder de riem 
zijn in de zenuwachtige pre-elektorale 
tijd 

Gesprek 

Daarom nodigen algemeen voorzit
ter Jaak Gabnéls en het Partijbestuur 
uit op eenr ontmoetingsdag voor het 
kader Er kan met voldoende gewezen 
worden op het belang van uw aanwe
zigheid Indien U met kan komen, 
zorg dan voor minstens één afgevaar

digde uit uw bestuur Het gesprek 
gaat door op zaterdag 20 juni van 
14u 30 tot 17 uur in het provinciaal 
domein „Puyenbroeck" te 9070 
Wachtebeke 

Terwijl de vergadering loopt hebben 
uw gezinsleden (of vrienden) het do
mein ter hunner beschikking Na het 
gesprek met het Partijbestuur wordt 
U met uw gezin vergast op een 
koffietafel 

Worden venwacht partijbestuurs-
en partijraadsleden, arr bestuursle
den afdelingsvoorzitters, provincie
raadsleden, burgemeesters en sche
penen 

Gelieve het algemeen sekretariaat 
van uw komst te verwittigen voor 15 
juni (02/219 49 30) 

De Volksunie betreurt deze vertra-
gingsmaneuvers en heeft ook vragen 
bij de verklaringen van de ambtena
ren die reeds gehoord werden ofwel 
zijn ze onbekwaam ofwel moedwillig 
Of moeten er ook eerst nog een reeks 
dokumenten buitengesmokkeld wor
den, al dan met onder de jurk van 
sekretaressen? 

Overheidspersoneel... 
Naar aanleiding van de in de over-

heidssektor aangekondigde akties 
wijdde het Partijbestuur van de Volks
unie een bespreking aan de diep
gaande malaise bij het overheidsper
soneel en de oorzaken daarvan 

Het Partijbestuur is er zich van 
bewust dat het regenngsbeleid de 
rechtstreekse oorzaak is van de aan
gekondigde staking en er dus ook de 
verantwoordelijkheid voor draagt 
Desalniettemin bevestigt het Partijbe
stuur zijn principieel standpunt, dat ht 
grote publiek met het slachtoffer mag 
worden 

Het Partijbestuur stelt vast dat het 
openbaar ambt sinds lang de speelbal 
IS geworden van het politiek beleid, 
gevoerd zowel door vorige als door de 
huidige regenng 

Het partijpolitiek kliëntelisme en de 
gesel van de politieke benoemingen 
zijn in een eerste faze belangrijke 
oorzaken geweest voor het opblazen 
van sommige openbare diensten 
Thans wordt het openbaar ambt door 
een even onsamenhangend beleid af
gebouwd, bij zoverre dat in een aantal 
diensten er onvoldoende vakbe
kwaam personeel overblijft om de op
gelegde taken te volbrengen 

...geslachtofferd 
Naast de financiële en sociale af

bouw van het openbaar ambt wordt dit 

op de koop toe nog ondermijnd door 
depreciatie en onderwaardering Dit 
verklaart mede de vaststelling dat 
hooggekwalificeerde krachten ofwel 
de openbare dienst verlaten ofwel 
hem met vervoegen 

De stelselmatige afbouw van het 
openbaar ambt valt samen met een al 
even stelselmatige uitbreiding der mi
nisteriële kabinetten en met het stel
selmatig aantrekken van rijkelijk ver
goede externe managers De zin, de 
taak en het bestaansrecht zelve van 
een bekwame en aan de partijpolitiek 
onttrokken ambtenarentop en een 
toegewijde administratie worden al
dus op de helling gezet 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
stelt tevens vast dat het financieel en 
sociaal statuut van het openbaar ambt 
worden afgeknaagd door de huidige 
regering, die echter mets durft onder
nemen tegen de miljardenuitgaven tot 
steun aan de tot in het vakbondswe
zen toe verpolitiekte zullen 

Het Partijbestuur is van mening dat 
de zogenaamde ,,krimpbegroting", 
waarover de regenng het bij haar 
huidig beleid heeft, door haar onsa
menhangendheid en haar ondeskun
dig snoeien neerkomt op een ,,kramp
begroting" t o V het openbaar ambt 

Op bladzijde 10 vinden onze le
zers de afdruk van een raamaffi-
che die eerlang langs de arr 
sekretariaten verspreid wordt. 
Eer het echter zo ver is kan de 
afdruk in ons weekblad gebruikt 
worden. Een tip voor de afdelin
gen de weg naar Diksmuide kan 
aangeduid worden met onze vra
gende boodschap Het is maar 
een suggestie 

Ledenwerving april-juni 

Zwaar geschut 
uit Haaltert en Hoogstraten! 

wij openden de briefomslag, keken bllj-verrast naar de Inhoud 
ervan en knepen ons in de arm... 

De afdeling IHaaltert bezorgde ons In één klap honderddrieën
twintig nieuwe leden I Ook uit de Noorderkempen mochten we 
deze week een prachtprestatie noteren. VU-Hoogstraten was goed 
voor vierenveertig nieuwe VU-leden. 

Al dat geweld bracht met zich mee 
dat de rangschikking duchtig door 
mekaar werd geschud Bij de beste 
tien begroeten wij trouwens nog twee 

nieuwelingen de afdelingen Huiden-
berg en Liedekerke Samen met Wijg-
maal en Ternat zorgen zij voor leven 
in de Brabantse brouwerij 

De rangschikking 
VU-Haaltert 
VU-Hoogstraten 
VU-Laakdal 
VU-Roeselare 
VU-Middelkerke 

123 NL 
44 NL 
28 NL 
28 NL 
21 NL 

7 
8 
9 

VU-Wijgmaal 
VU-Huldenberg 
VU-Nieuwerkerken 
VU-Beverst 
VU-Liedekerke 
VU-Ternat 

21 NL 
20 NL 
18 NL 
17 NL 
17 NL 
17 NL 

Buiten de reeds geciteerde toppers 
brachten ook volgende wervers en 
afdelingen deze week hun steen(tje) 
bij Johnny De Brabanter, Helene Van 
den Meuther Jos Trappemers, Bart 
De Nijn, Jean Pellens, Martine Des-
camps, Huguette De Bleecker, Jules 
De Cuyper, Rudi Simons, René Van 
den Cruyce, Jaak Baelemans, Lau
rent Plan, dhr Peelman, Guido Maes, 
Boudewijn De Waele, Jan De Graaf, 
Jaak Gabnëls, Marcel Op de Beekc, 
Eddy Andnes, Lieve Robert, Paul Van 
Grambergen Willy De Petter Agnes 
Van den Steen Frans Croonen, Koen 
Thevissen, Bertha Dierickx, Arthur 
Bucqué, vu-Gavere VU-Welle, VU-
Ukkel en VU-Elsene 

VUJO's llde VfeJesfieHerias 
naar de UzerbeJwaart 

25, 26, 27, 28 Juni 
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Een standpunt van de Volksunie-Kempen 

Is de Kempen noodgebied 
of kansgebied ? 

Reeds vele jaren heeft de VU van het arrondissement Turnhou beklemtoond dat de Kempen met 
dezelfde problemen worstelt als de provincie Limburg op het vlak van tewerkstelling. 

Op diverse plaatsen, In het parlement, In de provincieraad, tijdens perskonferenties, via moties en 
straatakties werd dit steeds zeer duidelijk gesteld. Ook door de Volksuniejongeren van het 
arrondissement Turnhout wordt reeds enkele jaren gewezen op dit feit. Heel duidelijk kwam dit tot 
uiting tijdens hun laatste perskonferentle op 11 oktober 1986 en meer recent nog door hun akrtles 
rond het thema „Kempen-Technologie". 

Deze aktie werd gevoerd in de pe
riode van „Flanders Technologie" 
door jongeren uit Limburg en uit het 
arrondissement Turnhout samen. Zij 
namen gezamenlijk het standpunt in 
dat Limburg en de Kempen één pro
bleem vormen, dat een gemeen
schappelijke aanpak vergt. Mits een 
degelijke aanpak, wordt heel dit ge
bied een kansgebied in plaats van een 
probleemzone. 

Feiten 

Het is ook duidelijk waarom beide 
streken met dezelfde moeilijkheden 
kampen: de demografische evolutie is 
identiek. 

Het probleem van de werkloosheid 
in de Kempen en in Limburg is immers 
niet zozeer ontstaan door het wegval
len van een aantal werkplaatsen, dan 
wel door de massale aangroei van het 
aantal werknemers. 

Zowel in Limburg als in het arron
dissement Turnhout groeide de werk
nemersbevolking gedurende de jong
ste decennia veel sneller dan in de 
rest van het land. Hieruit vloeien uiter
aard hogere werkloosheidspercenta
ges voort. 

Wanneer men binnen de provincie 
Antwerpen een vergelijking maakt, 
komt men tot de onthutsende vaststel
ling dat de Kempen driemaal sneller 
groeide dan Antwerpen! 

Van 1970 tot 1985 bedroeg de aan
groei van de werknemersbevolking in 
het arrondissement Antwerpen 11 %. 
In Mechelen bedroeg de aangroei 
19,3 %, tenwijl het in de Kempen niet 
minder dan 35,4 % was. 

6,1 op 100 

Het is dan ook meteen duidelijk dat, 
zonder korrigerende maatregelen 
vanwege de overheid, de industrie 
geen gelijke tred kan houden met 
deze aangroei. Dat het gebrek aan 
een dergelijk korrigerend beleid tot 
fatale gevolgen leidt, kan men mo
menteel merken aan de torenhoge 
werkloosheidscijfers in Limburg en 
het arrondissement Turnhout. 

De werkloosheid bedraagt op dit 
ogenblik in Antwerpen 3,5 mensen op 
100 inwoners; in Mechelen 4,3, maar 
in het arrondissement Turnhout niet 
minder dan 6,1 op 100 inwoners. Let 
wel; dit zijn cijfers die betrekking heb
ben op de totale bevolking, kinderen 

en bejaarden inbegrepen. Uiteraard is 
6,1 % dan een zeer hoog getal. In de 
Zuiderkempen ligt dit percentage nog 
hoger: 7 è 9 % in het kanton Westerlo. 

Voldoende cijfers... 
Deze cijfers en vergelijkingen wer

den reeds dikwijls gemaakt en zijn 
uiteraard zeer bekend. 

Tot op heden hield de overheid 
hiermee echter weinig of geen reke
ning. Bovendien bestaat de vrees op 
dit ogenblik dat de Kempen nog meer 
in de vergeetboek geraakt, omdat alle 
ogen op Limburg gevestigd zijn. 

Het lijke een klare evidentie te zijn 
dat Limburg moet geholpen worden. 
Ekonomische steun wordt toegezegd 
vanuit de regionale, nationale en Eu
ropese overheden. Dit is ook volko
men terecht I De even klare evidentie 
dat het arrondissement Turnhout is 
dezelfde noodsituatie verkeert, wordt 
echter over het hoofd gezien. Het 
arrondissement Turnhout, de Ant
werpse Kempen dus, ligt blijkbaar in 
de provincie Antwerpen, hetgeen ve
len de ogen doet sluiten voor de harde 
realiteit. De Kempen is namelijk Ant
werpen niet, maar is op demografisch 
en ekonomisch gebied een voortzet
ting van Limburg. De Kempen moet 
dus zeer goed opletten om niet tussen 
de klassieke wal en het schip te val
len. 

Zeer recent werd de Kempen nog 
geweerd door de EG als ontwikke-
lingszone. Wie kan zoiets begrijpen ? 

Realistische gronden voor deze af
wijking zijn er uiteraard niet. Blijkbaar 
is de verdediging van de Kempen 
door onze vertegenwoordigers in de 
regionale en nationale regering min
der goed gebeurd, zodat de EG de 
Kempen niet weerhouden heeft als 
noodgebied. 

De steen mag trouwens niet alleen 
naar deze vertegenwoordigers ge
gooid worden. 

Hebben de Kempenaars de zaal 
wel goed aangepakt? Hebben de 
Kempense organisaties, bedrijfslei
ders, politieke partijen enz. wel de 
juiste taktieken gevolgd, de beste 
strategie om tot resultaten te komen ? 

Wanneer men de akties van de 
laatste tien jaar overschouwt, kan 
men de indruk van krachtenverspilling 
niet ontwijken. Hoeveel persoonlijke 
initiatieven en initiatiefjes hebben er 
niet gespeeld? Blijkbaar heeft ieder 
zijn eigen hobby-oplossing voor de 

\)^^^ 

De Kempen Is 
een toekomst-streek 

De; VU van het arr, Twmhout w» èdhter «let pessimistisch zyu. 
De K^mpfirt h«^t ateer veel troevéo. Uen looge bevotkirtg, een 
goed ulls«i>»ii»i«^ onderw!jsftét,J8*n Ideale ligging ir» Europa, 
een praohög^e Infraisiti'uktuur m«t«è*owegen, km«A&nen Indus-
trteterrelnen, krachtige Isedrtjviftn «te hilts voleloer*de l^ijektles 
v«M3* e«tt) gevoelig» «libreldlng var» d« tewerksïeWins kannen 

; zorgeo-K 
Ook de o^BtwIfekelIng van toel^verlngsbedrljveB voor dé groot

industrie moet In de K^mpim kunnen, net zoal» in umbarg. 
In Umbwrg «it mem taomenteel In de uttvoeringsfase. Binnen 

enkele jaren zal mea resultaten jSén van de tnssimnnlngen w îki» 
nu geleverd worden, Oc^ in Wót arrondissement Turnhout moet 
e* «en dynamfsche aanpak, #en g»N>ol Ir» eigen KMnnen groeien, 
Met m«n dosisdoor^ettlngsti/ftrimagenmoetan we dex^lfde steun 
kunnen afdwingen als Umtourg, Wa habb&n er »venveel recht 
op en zonder de*e steun zaï de Kampen «en onlwikkefing^a» 
blad blijven. 

De Kempen en Mmburg: één probleem dat één aploisslne 
vergat: samen nweten we naar ean betere toel^mat. 

Kempen. De samenwerking, de koör-
dinatie is er niet, het groot plan ont
breekt. 

In Limburg heeft men de krachten 
gebundeld (het Strategisch Plan Lim
burg), over politieke en sociale me
ningsverschillen heen. In de Kempen 
is er geen bundeling, wel een vrij 
groot aantal personen die allen bewe
ren de Kempen te kunnen redden, of 
althans die indruk willen wekken. 

Wij beschikken ook over een res-
pektabel aantal organisaties en instel
lingen met ekonomische doelstellin
gen. We willen helemaal de goede 
bedoelingen van deze organismen 
niet in twijfel trekken (sommigens zijn 
trouwens geboren uit noodzaak of om 
bepaalde kredieten naar de streek te 
kunnen loodsen), maar we stellen ons 
toch vragen in verband met de nood
zakelijke koördinatie. 

We hebben een Bedrijvencentrum, 
een Kempens centrum voor Innovatie 
en Technologie, reeds jarenlang ken
nen we het Ekonomisch Komitee voor 
de Kempen, er betaan T-zones in 
onze streek, alle gemeentes zijn aan
gesloten bij de Interkommunale Ont-
wikklingsmaatschappij van de Kem
pen, er worden P-dagen georgani
seerd, we hebben een Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij. 

Maar als de Kempen moet erkend 
worden door de EG, pakt de Kempen 
er finaal naast... 

Nogmaals: niemand beweert dat de 
genoemde organismen, noch de an
dere sociale, politieke of ekonomische 
organisaties, slecht of onvoldoende 
werk leveren. Alleen de vaststelling 
dat de Kempen als entiteit blijkbaar 
niet bestaat ondanks het geleverde 
werk, moet aanzetten tot wijziging van 
de strategie. 

Alle initiatieven tot op heden blijken 
speldeprikken te zijn op een groot 
bord, maar de grote doorsteek laat op 
zich wachten. Daar moet elke verant
woordelijke zich over durven bezin
nen. 

Partijpolitiel< dient de 
Kempen niet 

Een zekere verpolitisering van veel 
van de genoemde initiatieven is ook 
geen goede zaak. Indien men een 
bundeling wenst van alle politieke, 
sociale en ekonomische krachten, 
mag de egocentrische of partijpolitie
ke ijver niet de bovenhand halen. Het 
doel moet zijn een betere Kempen, 
niet de persoonlijke glorie of partijpoli
tiek gewin. 

Al te zeer worden vele organisaties 
gedomineerd door steeds weer de
zelfde politieke personen. Al te zeer 
willen bepaalde politieke personen 
het laten uitschijnen dat zij, en zij 
alleen, de Kempen aan het redden 
zijn. Het gebrekkige resultaat van hun 

pogingen moet een aanleiding tot ma
tiging in hun uitlatingen vormen... 

Dit gebrekkige resultaat, het steeds 
verder achterop geraken van de Kem
pen, moet tevens een aanleiding zijn 
voor echte samenwerking, over partij-
grenzen heen. Ook het bedrijfsleven 
treft hier schuld indien sommige be
drijven al te opvallend bepaalde politi
ci of partijen gaan steunen. Deze 
steun is soms moreel, maar soms 
zelfs materieel. Een tekening hierbij 
maken hoeft wellicht al niet meer. 

Onze Kempen is niet gediend met 
partijpolitiek favoritisme. Ook het 
voonwendsel dat de Kempen een mi
nister nodig heeft, kan deze houding 
niet rechtvaardigen en verstoort zeker 

. AoaT 

de noodzakelijke samenwerkingsver
banden over partijgrenzen heen. En
kel wanneer de Kempen alle maat
schappelijke krachten bundelt in één 
streven en één plan, zal de Kempen 
als regio ernstig genomen worden en 
de overheidsaandacht krijgen die ze 
verdient. 

VU wii meewerl(en 
De Volksunie van het arrondisse

ment Turnhout wil positief meewerken 
aan deze bundeling van krachten. 

In het verleden deed zij reeds meer
dere voorstellen, onder andere in ver
band met decentralisatie van Brussel
se overheidsdiensten naar de Kem
pen toe, de heraanleg van de treinver
binding Antwerpen-Roergebied langs 
de vroegere lijn, dwars door de Kem
pen, uitbouw van het SCK te Mol tot 
een volwaardig onderzoekcentrum 
voor milieu- en energiestudie, enz. 

De VU heeft ook inzake werkloos
heid diverse voorstellen gedaan, on
der andere het plan Van Ooteghem, 
dat vooral bedoeld was voor een snel
le oplossing van de jeugdwerkloos
heid (dit plan voorzag in een over
heidssteun aan Ijedrijven die jonge
ren tewerkstellen, dus in feite steun 
voor werkende jongeren in plaats van 
steun aan stempelende jongeren: 
voor de staatskas een nuloperatie, 
voor de bedrijven een goede zaak en 
voor de jongeren extra kans op werk 
en motivatie in plaats van het doffe 
stempelen). 

De VU heeft de laatste jaren vol
doende haar programma Inzake tech
nologie en ekonomie bekendgemaakt 
en geijverd voor een toekomstgericht 
Vlaanderen, dat de weg moet vinden 
naar de HITech-wereld van morgen. 
Was het niet ex-minister Hugo Schiltz 
die aan de wieg stond van Imec bij
voorbeeld ? 

Niet alleen de HiTech moet aan
dacht krijgen. Traditioneel is de Kem
pen een streek waar veel mensen 
werk vinden in de sektoren bouw en 
landbouw. Ook op dat vlak moet de 
Kempen de ogen open houden, toe
komstgericht denken in Europese 
kontekst. 

Wanneer we momenteel vaststellen 
dat bijvoorbeeld de aardbeienteelt in 
de streek van Hoogstraten over haar 
hoogtepunt heen is en enorme kon-
kurrentie begint te krijgen vanuit 
Spanje, dan moeten hieruit zeer snel 
konklusies getrokken worden en re-
konversieplannen gemaakt worden, 
zoniet zitten we binnen 10 jaar weer 
met zoveel werklozen meer. 

Wie meer inlichtingen wenst over 
de werking rond dit tema of een 
wezenlijke bijdrage wil leveren tot 
een aktie neemt kontakt op met Rob 
Geeraerts, Meidoornstraat 4 te 3998 
Laakdal (013/66.13.84). 

ANTWERPEN 
JUNI 

11 LIER: Louis De Lentdekker over 
,,De depressie en haar processen" in 
het Vlaams Nationaal Centrum, Berla-
rij 80. Inkom 75 fr. Org.. FVV-Lier 
12 BONHEIDEN-RIJIViENAIVI: Asper
ge-Festival in de Dits Feesthoeve van
af 19 uur. Eregast is Jaak Gabriels. 
400 fr. per meesterportie, aperitief 
inbegrepen. Reserveren kan op nr. 
015/51.65.75. Org.; VU-Bonheiden-
Rijmenam. 
13 BERENDRECHT: Barbecue op 
,,Ponderosa" om 15 uur. Deelname
prijs: 350 fr., kinderen 150 fr. Inschrij
ven voor 12 juni bij Peter Van Ael 
(664.41.95). Org.: VU-Stabroek. 
14 LIER: Van 13tot20u. 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 Bor-
nem. Ter plaatse wandeling o.l.v. 
gids. Vertrek met eigen wagen om 
13u. aan de Schans. Deelnemers 
graag venwittingen op nrs. 322.08.06 
of 236.84.38. Voorzie u van regenkle
ding en marsschoeisel. 
14 GEEL: Fietsrally (14u.) en Barbe
cue (17u.) m 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. ,.Vlaam
se Vrienden"-Geel. Inschrijven bij L. 
Tops, Stelen 33, Geel (014/58.75.52 
vóór 8 juni. 
14 MECHELEN-WEST: Wandelzoek
tocht in Leuven. Samenkomst op Par
king Thier Brau nabij Naamse Poort. 
Org.; VU-Mechelen-West. 
15 KALIMTHOUT: Geld; voor sommi
gen ,,Alles", voor iedereen noodzake
lijk! Praktische tips om qeld te behe
ren op een rendabele manier. Voor
dracht met mog. tot vragen stellen, 
door V. Janssens, Lic. Ek. Om 20u. in 
,,De Raaf", Withoeflei 1, Heide In
kom: leden gratis, n-l. 50 fr. Org.; 
FVV-Kalmthout. 
16 WILRIJK: Avond over de Vlaamse 
Beweging in Frans Vlaanderen met 
senator Walter Luyten om 20u.30 in 
,,De Kern". Org.: VU-Wilrijk. 
19 BERCHEIM: Volkszangavond 
,,Berchem herdenkt de Gulden Spo
ren" m.m.v. Berheem Vlaams Zang
koor, Jubilate, Kantiek. Voordracht: 
M. Huybrechts. Gastspreker: K. De 
Meulemeester. Alg. leiding: G. Teu
gels. Zaal Vrede, Vredestr. 20 om 20 
u. Inkom lOOfr. Org.; DF-FVV en VI. 
Kring Berchem. 
20 BOOISCHOT: Guldensporen-
dansfeest in de parochiezaal om 21 u. 
Orkest The Wigs. Inkom 100 fr. Org.: 
VU-Booischot. 
21 KAPELLEN: Geleide natuurwan
deling in ,,De Uitlegger". Vertrek om 
14u. Heidestraat-Zuid. Org.; FVV-Ka-
pellen. 
27 IMERKSEIM: Fietstocht door Merk-
sem in kader van ,,Water is Waarde
vol". Samenkomst aan lokaal Vlanac, 
Bredabaan 360 om 13u.30. 
28 MERKSEM: Met bus naar IJzerbe
devaart. Vertrek aan lokaal Vlanac, 
Bredabaan 360 om 7u.30. 's Namid
dags bezoek aan Middelkerke. Volw.: 
250 fr., kinderen 150 fr. Inschrijven bij 
bestuursleden van Vlaamse Kring 
Groeninghe of VU-Merksem. 
28 HERENTALS: De kulturele kring 
,,De Wijngaert" legt een bus is naar 
de IJzerbedevaart en organizeert na
dien een uitstap naar zee. Inschrijving 
tel. 22.31.86. 
28 KAPELLEN: Deelname van FVV-
Kapellen aan IJzerbedevaart Diksmui-
de. 
30 IWECHELEN-WEST: 2de Kollo-
quium over,.Oppervlaktewatervervul
ling in het Zennebekken" in zaal de 
Pnns, Elewijt om 20u. Org.: VU-Me
chelen-West. 

JULI 

4 MERKSEM: Guldensporenvienng. 
Om 19u. H. Mis in de kerk van St.Bar-
tholomeus. Daarna in lokaal Vlanac. 

gastspreker is Paul Van Grembergen. 
irg.: VU-Merksem. 

12 HERENTALS: 11-juliviering in de 
Boskantien Wijngaard Herentals met 
zangkoor St.-Maartensfonds en om 
18u. toespraak door Paul Van Grem
bergen. Org.; VU-Herentals. 
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VU-aktie te Ranst 

RU 30, 't is genoeg 
Onder deze slogan hield de Volksunie van Groot Ranst een 

motlveringsaktie voor veilig verkeer. 
Méér dan 50 bordjes met de afbeelding van 2 schoolkinderen en 

de tekst „30 km — 't is genoeg" werden aan alle scholen en in alle 
woonwijken van Groot Ranst opgehangen. 

Het tijdstip was alleszins goed ge
kozen, de winter is nu definitief voorbij 
en de eerste mooie dagen van het jaar 
zorgen voor meer kinderen op en rond 
onze straten Voorzichtigheid is dus 
geboden 

De bedoeling van deze motivenngs-
aktie IS uiteraard de sterke weggebrui
ker (het gemotoriseerd verkeer) attent 
te maken op de aanwezigheid van de 
zwakke weggebruiker (fietsende kin
deren, ouden van dagen, enz) 

Veel geblaat 
Tevens heeft de Volksunie met der

gelijke aktie de bedoeling om het 
gemeentebestuur te sensibiliseren 
om nu eens eindelijk iets daadwerke-
lijks te doen om onze zwakke wegge
bruikers te beschermen Want op het 
gebied van verkeersveiligheid en ver-
keersleefbaarheid is het in Ranst 
zoals het spreekwoord zegt „Veel 
geblaat maar weinig wol" 

Groot Ranst is momenteel één van 
de weinige gemeenten waar tot op 
heden nog geen enkele verkeersrem
mer (wegvernauwing, verkeersdrem
pel, enz) te vinden is 

\blksnnie 
Deze wel sterk suggestieve medede
ling kon Ranst met onberoerd laten 

Wel heeft men onder impuls van 
schepen Ooms (ere wie ere toekomt) 
enige jaren geleden een opiniepeiling 
aangaande verkeersveiligheid gehou
den onder alle inwoners van Groot 
Ranst 

Uit deze opiniepeiling kwamen een 
hele reeks behoeften en verlangens 
naar voor, en werden er tevens kon-
krete beloften gedaan 

Op het schepenkollege van dinsdag 
10 juni 1986 bijvoorbeeld werd er voor 
wijk Zevenbergen, waar volgens de 
opiniepeiling de grootste behoefte be
staat aan verkeersremmende elemen
ten, beslist dat er effektieve verkeers
remmers zouden worden geplaatst 

Het IS droevig vast te stellen dat nu, 
bijna een jaar later, er nog steeds 
mets tastbaars gebeurd is om onze 
jonge (en oude) Ranstenaren écht te 
beschermen 

,,Veel geblaat en weinig wol" Het 
IS inderdaag zo dat dit een gekende 
CVP-eigenschap is,,Luister naar mijn 
woorden, maar kijk met naar mijn 
daden" We stellen dit vast op natio
naal vlak (federalisering onderwijs — 
Voer-carrousel — illegale wapenhan
del enz) en tevens op gemeentelijk 
vlak) 

Dit stemt ons droevig, want er kan 
nog zoveel gedaan worden voor de 
inwoners uit Groot Ranst Naast een 
degelijke beveilighing aan scholen en 
in woonwijken, is er tevens de oude 
Volksunie-eis om de gemeentehuizen 
van Oeiegem, Ranst en Emblem terug 
open te stellen of tenminste een dege
lijke administratieve dienstverlening 
te waarborgen Het is verbijsterend te 
horen vertellen van een gepensio
neerde zonder auto hoeveel moeite 
en tijd het hem heeft gekost om een 
eenvoudige administratieve verrldv 
ting te laten doen op het gemeente
huis van Broechem 

Waarop wacht men toch steeds in 
Ranst, of is er gebrek aan goede wil? 

Jette schaft Nederlands 
avondonderwijs af... 

Tijdens de Jongste gemeenteraad te Jette stemde men over de 
afschaffing van het Nederlandstalig onderwijs (avondkursussen). 

VU-raadslid Jan De Berlangeer verzette zich hevig tegen deze 
beslissing. Schepen Garcia van Nederlandse kuituur verklaarde 
dat hij aan verschillende Vlaamse gemeenten gevraagd had de 
kursussen van Jette te fusioneren om zo het Nederlandstalig 
avondonderwijs te redden... 

Garcia durfde te verklaren dat alle 
Vlaamse gemeenten geweigerd had
den en zo nogmaals het bewijs te 
leveren Brussel in de steek te laten 

Eén van deze gemeenten was Mei-
se 

Snit en naad... 
Na raadpleging van het dossier, 

waann tot zijn venwondering geen en
kel stuk van briefwisseling met Meise 

te bespeuren viel, nam Jan De Berlan
geer kontakt op met deze gemeente 

Daar vernam hij van schepen Noel 
Catry het volgende 

,,Bij het begin van het schooljaar 
kreeg mij dienst een telefoontje van 
de gemeente Jette, met de vraag of 
WIJ bereid zouden zijn een fusie tus
sen uw snit en naadschool en ons 
audio-visueel centrum aan te gaan 

Ons antwoord op deze vraag, die 

ons informeel en zonder nadere ver
klaring van de hachelijke situatie van 
uw nederlandstalige school, gesteld 
werd was negatief omdat de kombina-
tie talen/snit en naad ons op het 
eerste gezicht vergezocht leek 

Een schriftelijk verzoek of verdere 
kontakten zijn er met geweest 

Het spijt ons dan ook dat wij in de 
krant moeten lezen dat ons bestuur 
aansprakelijke wordt verklaard voor 
het verdwijnen van het Nederlandsta
lig ondenf/ijs in Brussel 

Indien uw school nog te redden is 
zijn WIJ zeker bereid de mogelijkheden 
tot fusie ernstig te onderzoeken " 

Tot daar het antwoord van schepen 
Catry Ondertussen is het Neder
landstalig onderwijs te Jette afge
schaft 

Halle 
naar DIksmuide 

Volksunie-Groot-Halle reist op 28 
juni met een autocar naar de jaarlijkse 
IJzerbedevaart te Diksmuide Na de 
IJzerbedevaart reist de VU door naar 
zee voor een gezellige vrije namid
dag 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) 

Melse 
Het Karel Bulsfonds van Meise-Wol-

vertem-Oppem legt een bus in op 
zondag 28 juni naar de 60ste IJzerbe-
devaartplechtigheid te Diksmuide De 
reis gaat verder ook naar Alveringem, 
waar heel wat te beleven valt (olksmu-
ziek, tentoonstellingen, wandeling) 

Vertrek om 7 30 u op het gemeen
teplein van Wolvertem en om 7 45 u 
aan de kerk te Meise Kostprijs 100 fr 
volwassenen en 50 fr kinderen, ge
pensioneerden 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 
Carnère, Mechelbaan 32, 1860 Mei
se, tel 02/269 29 52 of Maurice Pas-
schyn, Vilvoordsesteenweg 81, 1860 
Meise, tel 02/269 69 35 

vu-Vilvoorde 
De VU-afdeling Vilvoorde gaat naar 

IJzerbedevaart '87 Vertrek om 7u 30 
aan de O L Vrouwkerk, Heldenplein 
te Vilvoorde 

Prijs 200 fr per persoon, kinderen 
tot 12 jaar 100 fr 

Voor inlichtingen Mimi Clerckx tel 
251 36 51 

Daan Vervaet 
vraagt TGV-info 

VU-Senator Daan Vervaet heeft 
Verkeersminister Decroo verzocht de 
bevolking van Halle en omstreken te 
komen inlichten over de plannen voor 
een TGV tussen Halle en Brussel 
Vervaet acht het stadhuis van Halle 
daarvoor een geschikte plaats 

Daan Vervaet ,,lk deed dit voorstel 
reeds eerder mondeling op een verga
dering met het kabinet van Verkeer op 
19 maart met de mandatarissen uit 
het arrondissement Leuven Het lijkt 
mij aangewezen eveneens een info-
vergadenng met alle politieke manda
tarissen uit het arrondissement Halle-
Vilvoorde te organiseren " 

In het Pajottenland en langs het 
trajekt Halle-Brussel is er grote onze
kerheid over de TGV-plannen Na
mens de bevolking vraagt de VU-
senator een verklanng vanwege mi-
Jiister Decroo 

Koekelberg 
Op zondag 28 juni 1987 richt de 

wandelklub ,,Wandel u gezond" van 
Koekelberg een autocar in naar de 
vredesbedevaart Diksmuide en ach
teraf naar zee Leden en met-leden 
zijn welkom 

200 fr voor leden van de Wandel
klub 

250 fr voor met-leden 

Vertrek 7u 35 gemeentehuis Koe
kelberg, Van Huffelplein, om 7u 40 
Trefcentrum, Pantheonlaan 14, om 
7u 45 Berchem-Schweitzerplein hoek 
J Goffinlaan en Gentsestwg 

Kontakt opnemen met L Suys, Vei-
ligheidsstraat 43 te 1080 Brussel 
(425 36 33) 

MET EUROPECH 
KAN JE VAKANTIE NIET STUK. 
Je weet maar ncxDit wat er gebeurt Met Europjech ben je echter 

op alles voorbereid Bovendien kost een jaar Europech voor jezelf, 
je gezin en je auto slechts 2 200 F 
Vraag vlug meer informane bij de VTB-VAB, de Kredietbank, de 
ASLK de Standaard Boekhandels, Vakantiegenoegensof de Ultra 
Montes kantoren 

) ! 

EUROPECH. DE VERZEKERING VOOR VAKANTIEPECH 

Een dienst van VTB-VAB 

MET EUROPECH VALT JE { 
VAKANTIE NIET IN HET WATER. 

Je weet maar nooit wat er gebeurt Met Europech ben je echter 
op alles voorbereid Bovendien kost een jaar Europech voor jezelf, 
je gezin en je auto slechts 2 200 F 
Vraag vlug meer informatie bij de VTB-VAB, de Kredietbank, de 
ASLK, de Standaard Boekhandels, Vakanoegenoegensof de Ultra 
Montes kantoren 

EUROPECH. DE VERZEKERING VOOR VAKANTIEPECH. 

Een dienst van VTB-VAB 

I 

BRABANT 
JUNI 

12 DILBEEK: Vergadering arrondis-
sementsraad in zaal Collegium te 
Groot-Bijgaarden om 20u 

13 VOSSEM: Groot VU-bal met Stu
dio FM in zaal Edelweiss, Vossem-
berg Deuren om 20u ledere Vlaming 
IS van harte welkom Org VU-Vos-
sem 
26 TERNAT: Kantonnale vergadenng 
in zaal Uilenspiegel om 20u Voor de 
bestuursleden van het kanton Asse 

30 ZEMST-ELEWiJT: 2e kolloquium 
over ,,Oppervlaktewatervervulling in 
het Zennebekken" in zaal De Pnns 
om 20u Org VU-Mechelen-West 

JULI 

1 VILVOORDE-ZEMST-MECHELEN: 
Fietszoektocht langs de Zenne Alle 
dagen van 1/7 tot 2/9 Inl 015/ 
41 44 16 
4 JETTE: Guidensporenvienng met 
optreden van Miek en Roel In de zaal 
van het St Pieterskollege, J B Ver-
beyststraat 25 Deuren 14u Inkom 
50 fr , + 3pas 25 fr Org Vlaamse 
Bond van Gepensioneerden Jette 
4 HERENT: Jaarlijks ledenfeest 
Braadspit In de Gemeenteschool Vel-
tem, Overstraat Inschrijvingen bij G 
SIJS (48 94 12) en J Robeets 
(23 62 59) 250 fr p p Org VU-He-
rent 

Kennismaking met 

De Vlaamse 
dienstweigeraars tussen 
de twee wereidooriogen 

Naar aanleiding van een bijdrage 
van A E Eyckerman in het Jaarboek 
Vlaamse Beweging ,,Vlaams Archief 
1987" richten het Verbond VOS en 
het Berten Fermont-Herdenkingsko-
mitee samen een aantal vergadenn-
gen in, waann in de vorm van een 
vraaggesprek kan kennis gemaakt (of 
hermaakt) worden met de bevoorrech
te getuigen van de Vlaamse dienst
weigeraars 

Hier de agenda van deze bijeen
komsten 

Leuven op donderdag 11 juni in 
zaal St Jozef, Burgemeesterstr 59, 
Leuven (nabij de Blijde Inkomststr) 

14u 30 vraaggesprek met de voor
malige Vlaamse dienstweigeraars 
August van Humbeeck, Rik Decleir, 
Willem de Roover, Jons Kenns, Rik en 
Stan Spiessens 
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17u euchanstievienng met pater 
Edoardo (Rik Spiessens, nu Italiaans 
capucijn) 

18u Koffietafel (150 fr p p melden 
bij P Clijsters, Rijschoolstraat 1, tel 
016/22 34 84, 

Beigem op zondag 14 juni 
15u Kerk, euchanstievienng met 

pater Edoardo 
16u ,,Hof Leonard" (vlakbij de 

kerk) Vergadering in de vorm van een 
vraaggesprek met de Vlaamse dienst
weigeraars 

St-Niklaas op vnjdag 19 juni 
19u euchanstievienng met pater 

Edoardo in de kapel van de Zwartzus-
ters, Kalkstr 54 

20u in lokaal „Steenstrate" van 
de Gebr van Raemdonckkring, 
Nieuwstr 86 (zijstraat van Grote 
Markt) Vergadenng vraaggesprek 
met Vlaamse dienstweigeraars 

Als moderators van de vergadenn-
gen treden op A E Eyckenman en ra-
dio-joernalist Jos Bouveroux 

zo^Kcccje 
in Jonge logopediste uit Oudergem 
zoekt een betrekking Inlichtingen tel 
02/672 38 74 na 18u of tijdens de 
kantooruren 02/641 33 39 (Nikol) 
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Aalsterse raadsleden gemuilband 

Waarnemend burgemeester 
speelt cavalier seul 

De Jonge Aalsterse gemeenteraad verliep weliswaar vrij vlot, 
maar erg gelukkig zuilen de oppositieleden er zich niet bi) gevoeld 
hebben. De vergadering werd op een pedante manier geleid door 
waarnemend burgemeester De Maght, van wie de nieuwe stijl erin 
bestond niet rechtstreeks op meerdere Interpellaties te antwoor
den, maar een schriftelijk antwoord te beloven. 

Bovendien het mevrouw zelfs haar 
eigen schepenen met aan het woord, 
ook met toen Willy Van Mossevelde 
zich uitdrukkeliik tot een van hen 
nchtte Wellicht waren die meerder-
heidsleden dan nog ongelukkiger dan 
de oppositie, maar dat ze zich zo 
lieten muilbanden hebben ze tenslotte 
alleen aan zichzelf te danken De hele 
bedoening straalde trouwens weinig 
zelfvertrouwen uit van een meerder-
heidsgroep, die van raadslid Hoog-
huys op de koop toe nog eens een 
lesje kreeg in verband met de toepas
sing van de gemeentewet 

Muilband 
Traditiegetrouw had Danny Denay-

er zijn zegje over meerdere punten 
Zo vroeg hij dat de dispersiekabine 
van Intergem in Moorsel in streekei
gen materialen zou worden opgetrok
ken, dat er een werkplan zou worden 
opgesteld voor een betere verlichting 
van heel wat straten in de binnenstad 
en hij kreeg hef zelfs gedaan dat een 
punt werd verdaagd omdat het kolle
ge de Ronsevaalstraat wou behande
len, daar waar het de Ronsevaaldreef 

moest zijn Zijn voorstel om zelf pikto-
grammen te maken voor het kultureel 
centrum en ook voor andere stadsge
bouwen, werd weggestemd Toen Wil
ly Van Mossevelde bij deze gelegen
heid even wou uitweiden over de tota
le kostprijs van het kultureel centrum, 
die al meermaals werd gevraagd, 
werd hem gewoon het woord ontno
men door de voorzitter 

Met zijn eerste interpellatie raakte 
Danny Denayer een blijkbaar erg deli-
kaat punt aan voor de levenng van 
papier voor de drukkerij heeft steeds 
dezelfde firma altijd de laagste prijs, 
ZIJ het meestal met slechts enkele 
franken verschil Van de jongste be
stelling ten belope van meer dan 
570 000 frank, vond Denayer echter 
geen PV, zodat alle veronderstellin
gen mogelijk zijn Hij vroeg dan ook 
een ernstig onderzoek en dat werd 
door schepen De Maght beloofd 
Een vraag over het vervoer van een 
zieke in de hondenwagen van de 
politie werd weggelachen en op de 
aanklacht van de eigenaar van een 
rioolruimbedrijf reageerde het stads

bestuur door een gerechtelijke proce
dure tegen de man m te stellen 

Willy Van Mossevelde diende zijn 
vraag van vorige keer over de toe
stand van straten en wegen, opnieuw 
te stellen omdat er blijkbaar een mis
verstand was gerezen over wie welke 
lijsten aan wie zou opsturen Hij vroeg 
naar het werkprogramma, de pnoritei-
tenlijst en de stand van zaken in de 
dossiers Meldert, Sint Appolonia-
straat en Lindenstraat, het herwaar-
denngsplan van Varkensmarkt-Hove-
mersstraat en de Hofstaadse straten 
Babbelaar, Molenstraat en Sint Anna-
straat Een antwoord kreeg hij met 

En hij werd eveneens met een kluit
je in het net gestuurd naar aanleiding 
van zijn vraag over de beschikbaar
heid van panelen voor een tentoon
stelling Zijn zoektocht begon bij de 
dienst Feestelijkheden, om over de 
akademie en de dienst Kuituur, toch 
in een vraag aan het kollege uit te 
monden Maar na dne weken was ook 
hier het antwoord dat er om allerhan
de redenen geen panelen beschik
baarwaren Het opmaken van een lijst 
blijkt al jaren een onderwerp van dis-
kussie te zijn, maar dat de interpellant 
ook in de gemeenteraad wandelen 
gestuurd wordt met de mededeling 
dat hem schriftelijk zal geantwoord 
worden, komt toch maar heel pover
tjes over vw 

Senator Geens op arr. VU-kongres te Aalst 

De soclaal-ekonomische 
toestand van het arr. Aalst 

Een derde luik dat de deelnemers op het arr. VU-kongres te Aalst 
voorgeschoteld kregen was de studie van senator André Geens 
over de soclaal-ekonomische toestand van het arrondissement. 
Een met verrassende cijfers en feiten gestoffeerde spreekbeurt. 

De jongste 20 jaar verloor het arron
dissement Aalst bijna 4 000 inwoners 
en kent daarmee de snelste ontvol
king van de provincie De bevolking 
neemt alleen nog toe te Geraardsber-
gen, Ninove en te Haaltert, dank zij 
het aantal vrouwen De uitwijking ver
loopt meest in het voordeel van het 
arrondissement Dendermonde Het 
grootste aantal echtscheidingen in 
verhouding tot het jaarlijks aantal hu
welijken noteert de gemeente Zotte-
gem, het kleinste cijfer is voor Erpe-
Mere en St Lievens-Houtem 

Snelle veroudering 
Waar Aalst in 1947 nog een jong 

arrondissement was, bewijst de senili-
teitskoèfficiènt ons nu dat de veroude
ring sneller verloopt dan het provin
ciaal gemiddelde en veel sneller dan 
het rijksgemiddelde Dit is verontrus
tend want het wijst erop dat vooral de 
jongeren ons verlaten 

De gemiddelde inkomens zijn zeer 
behoorlijk opgelopen sinds 1965 en 
hebben het provinciaal gemiddelde 
bereikt Deze evolutie past in de ten-

Hoorzitting te 
Nevele 

Ing Verslype, VU-voorz arr Tieit 
heeft toegezegd om het probleem 
,,Pookebeek" toe te lichten 

G Schaeck geeft een overzicht van 
de huidige toestand van ons waternet 
te Nevele en hoe het kan verbeterd 
worden Dit alles gebeurt tijdens een 
hoorzitting in zaal St Cecilia, Dorp te 
Landegem, onder de titel ,,Water m 
onze gemeente, een probleem?" De 
zitting gaat door op vrijdag 12 juni om 
20u 

dens van vervaging van de inkomens
verschillen tussen de verschillende 
regio's Voor Aalst zou de toename 
van de pendelarbeid de inhaalbewe
ging verklaren, maar sinds meer ge
pendeld wordt per auto dan per trein 
IS dit moeilijker in cijfers vast te stel
len 

In 1981 blijkt de woonuitrusting nog 
steeds beneden het rijksgemiddelde 
te liggen Van alle Aalsterse woningen 
IS 92,7 aangesloten op het waterlei-
dingsnet, beschikt 70,4 % over een 
eigen badkamer of stortbad en heeft 
40,9 centrale verwarming Blijkbaar 
blijven er nog zeer veel verouderde 
woningen over 

De tewerkstelling in de bouw (-
3 600 arbeidsplaatsen van 68 tot 84), 
in de tekstielsektor en in de voeding
en kledingnijverheid had zwaar te lij
den gedurende de jongste 15-20 jaar 
Bovendien heeft ons arrondissement 
een merkelijk lager tewerksteliingsni-
vo in de dienstensektor De cijfers van 
1986 melden 874 verdwenen arbeids
plaatsen, terwijl er maar 116 bijkwa
men Alle inspanningen ten spijt lukt 
het dus met om de tewerkstelling op te 
vijzelen Nieuwe initiatieven dringen 
zich dan ook op 

Jonge vrouwen 
Onder de 20 740 werkzoekenden 

eind vong jaar zijn de meisjes jongere 
dan 25 jaar het zwaarst getroffen Dit 
IS mede te verklaren door de zwakke 
uitbouw van de dienstensektor De 
werkloosheid is in verhouding het 
hoogst te Denderleeuw en het laagst 
in St -Lievens-Houtem Van alle 
Vlaamse arrondissementen komt 
Aalst op de derde plaats voor de 
mannelijke werkloosheidsgraad en op 
de vijfde plaats voor de vrouwelijke 

De gebrekkige wegemnfrastruktuur 

in het zuidoosten van het arrondisse
ment, zoals het uitblijven van de ver
beterde verbinding Geraardsbergen-
Zottegem-Gent en het ontbreken van 
een dergelijke verbinding met het au
tosnelwegennet in Henegouwen, ver
klaart het geringe sukses van de in
dustrieterreinen te Zottegem en Ge-
raardsbergen 

BIJ wijze van slot sprak André 
Geens de hoop uit dat zijn beperkte 
studie enkele universiteitsstudenten 
zou aansporen eens een grondig 
eindwerk te maken over onderwerpen 
die hier met aan bod konden komen 
De pendelarbeid, opleiding voor jon
geren, prognosen over de ekonomi-
sche en demografische toekomst 
stuk voor stuk punten die met de hulp 
van de senator kunnen uitgewerkt 
worden tot een boeiende tesis over 
het land van Aalst 

Erwin Vermeire 

Kunst- en landelijke meubelen 

In eik, den en fruithout 
Reprodukties in eigen atelier 

Dit alles gepresenteerd op de authentieke Tibetaan
se DOC-tapijten Decoratie o a Laura Ashley 

Eegenen 105 Bevrijdingslaan 135a 
Schoonaarde Appels 
052-42 21 56 052-22 31 57 
Welkom ook op zondag Sluitingsdag donderdag 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

12 AALST: FVV-zangavond in de bo
venzaal van lokaal Gulden Vlies, Es
planadeplein 13 om 20u Deelname is 
gratis Iedereen welkom 
12 NEVELE:,,Water in onze gemeen
te, een̂  probleem?" Hoorzitting in 
zaai St -Cecilia, Dorp te Landegem, 
om 20u Org VU-Nevele 
14 DE KLINGE: 1ste Poldertochten 
Wandelingen van 7,5 - 10 en 15 km, 
alsook een zoektocht Inlichtingen en 
inschrijvingen op het VU-sekretanaat, 
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 Gabnéls, in feestzaal „Ten 
Oever", Oeverstraat 30, om 20u In
schrijven voor kaasavond 250 fr p p 
(buiten bestuursleden) Org VU-
Temse 
20 MERELBEKE: VU-barbecue in Hof 
Ten Bosch, B Maenhoutstraat 92 
Kostprijs volw 300 fr , kinderen 150 
fr Van 19 tot 22 uur Kaarten verkrijg
baar bij bestuurleden Tel vóór 17/6 
bij Koen Van Caimere (31 68 45) en 
Juiien Maeyens (30 41 00) 
21 AAIGEM: Wandelzoektocht In
schrijving en vertrek tussen 13u 30 en 
15u aan de boerderij van Jan De 
Vuyst, Populierenstraat 15, Opaai-
gem Afstand ong 5km Prijsuitrei
king 17u30 Na zoektocht gelegen
heid tot barbecue Inschrijven hier
voor bij bestuursleden van VU-Burst-
Aaigem-Bambrugge Prijs volw 200 
f r , kind -12j 100 fr 
26 BEVEREN: Vlaams-Nationale 11 
juli-vienng Om 19u 30 in zaal ,,Olym-
pia", Kruibekesteenweg 8 Openings
rede door senator Paul Van Gramber
gen, optreden van Jef Eibers Gezellig 
samenzijn met muziek en zang Org 
A Verbruggenknng en alle Vlaams-
Nationale veremaingen 

27 MALDEGEM-ADEGEM: Vredes-
mamfestatie op het Canadees Kerk
hof om 10u30 Traditionele herden
king n a V de IJzerbedevaart Org 
VOS 
27 BEVEREN: Vlaams-Nationale 11 
juii-vienng Om 14u 30 op het domein 
,,Cortewalle" Optreden van jeugd-
muziekensemble ,,Uilenspiegel", op
tocht naar Grote markt Dan langs 
Vrasenestraat, Dockvijverstraat, D 
Van Beverenlaan, A Pamsstraat naar 
Vlaams Huis waar de vienng wordt 
besloten Org A Verbruggenknng 
I s m Alle Vlaams-nationafe vereni
gingen 
28 SINT-AMANDSBERG: VVVG-St-
Amandsberg naar IJzerbedevaart In
schrijven tot 8 dagen vóór vertrek bij 
Katrien De Gelder-Cieiren, St -
Amandsberg, Lissette Rombout-
Ghys, Ledeberg (31 09 74) en Maurits 
Vandewoestijne, Gent (26 24 00) 
28 MALDEGEM: Met eigen wagen 
naar IJzerbedevaart Vertrek om 
8u 30 op de Markt Eventuele meerij
ders inschrijven bij H Van den Bul-
cke In de namiddag uitstap Neem je 
knapzak mee ' 

JULI 

4 ERTVELDE: Tentoonstellin „Frans 
De Craemer" in Vlaams huis De Veld
bloem, Hoge Averijstraat 5 Open op 
WO-, do-, vrijdag vanaf 17u , op zater
dag vanaf 14u en zondag vanaf lOu 
Deze tentoonstelling loopt tot 4 au
gustus Org Vrienden Vlaams Huis 
10 HAMME: 11-julivienng in zaal 
,,Vlaamse Schouwburg" met feestre
denaar Vic Anciaux en optreden van 
Zakdoek Org VU-Hamme 
12 MALDEGEM: Guidensporenvie-
nng bij V Verstnnge (Paddepoele — 
wegwijzers vanaf expresweg) Anima
tie (Hullebroeckkoor), spreekbeurt, 
koekebak, gezellig samenzijn in de 
boomgaard Org VOS-VU-Malde-
gem 

Vrijdag 10 juli op de Kouter 

Guldensporenvlering te Gent 
Op 10 juli heeft op de Kouter in het 

hart van Gent, de arrondissementele 

VU-arr. Gent-Eeklo 
op Gentse Feesten 

Dit jaar hebben de Gentse Feesten plaats van 18 tot 27 juii Zoals vorig jaar — 
tóen voor de eerste maal en met groot sukses — richt het arrondissement van de 
Volksunie Gent-Eeklo met medewerking van alle afdelingen een terras in aan 
het Volksumesekretanaat in de Bennesteeg (dit jaar met aan Vlaams Huis ,,De 
Roeland") 

Gedurende 10 dagen kan men daar in een gezellige sfeer iets drinken en 
geestesgenoten ontmoeten, vnenden en kennissen op een gemoedelijke 
manier met het Vlaams-Nationale aktiviteitsieven in kontakt brengen 

Per dag zullen er twee tot 3 afdelingen van het arrondissement instaan voor 
een keurige bediening 

Elke dag ook zullen er één of meer Volksunie-arrondissementen te gast zijn 
op het ,,Gentse terras" 

Je ziet het terras in de Bennesteeg zal de ontmoetingsplaats bij uitstek zijn 
tijdens de Gentse Feesten 

Van harte welkom alleen, met twee, met het ganse gezin, met vnenden en 
kennissen' 

Tot dan I 
Het arr bestuur van Gent-Eeklo 

Vlaams-Nationale 11 juii-vienng 
plaats, georganiseerd door de Volks
unie-afdelingen van Groot-Gent 

De gelegenheidstoespraak wordt 
gehouden door onze algemene voor
zitter, Jaak Gabriels 

Er IS een optreden van Sjef Van 
Uytsel en daarna samenzang 

De 11 juli-viermg van vong jaar in 
het Beursgebouw was een groot suk
ses Dit jaar werd gekozen voor de 
Kouter Dit grote plein moet vol lopen 
met Vlaams-Nationalisten, zodat ook 
dit jaar deze Volksunie 11 juli-viering 
een groot sukses wordt 

Door een massale aanwezigheid 
steunen wij onze algemene voorzitter, 
én bevestigen wij ook onze aanwezig
heid in de Gentse grootstad 

In de aanloopperiode naar te ver
wachten parlementsverkiezingen is 
dit zeer belangrijk 

WIJ rekenen dan ook op grote aan
wezigheid, samen met het ganse ge
zin, vrienden en kennissen 

Tot vrijdag 10 juli om 19 30 op de 
Kouter te GentI 

Het arr. bestuur van Gent-Eeklo 
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Minister Olivier in de rol van krommenaas 

Openbare Werken 
in de Wase achtertuin 

Het verslag van de besprekingen vah de begroting in de kommis
sie van Openbare Werken werd onlangs aan de parlementsleden 
rondgedeeld. Er staan voor het Waasland een aantal wetenswaar
dige dingen in. 

Zo vinden we dat er voor de toe
gangswegen naar de Liefkenshoek-
tunnel gezocht wordt naar „alternatie
ve financiering" Kort gezegd: voor 
de Grote Ring is geen geld, tenzij met 
privé-geid wordt gebouwd en dus met 
zodat er tol voor moet betaald worden. 
Dat onderstreept nog maar eens hoe
veel beter het zou zijn als de Minister 
zou afstappen van de Grote-Ring-
Waas en door aanpassing van de 
bestaande infrastruktuur de Liefkens-
hoektunnel bereikbaar zou maken 
zoals voorzien m het Wase alternatief. 
Overigens blijven wij van mening dat 
die „alternatieve financiering" die 
voor de Liefkenshoektunnel werd ge
kozen voor ons onaanvaardbaar is. 
Wij willen een tunnel zonder toM 

Sigmaplan 

Ook de uitvoering van het Sigma-
plan kwam ter sprake. De minister 

verwijt naar het ontwerp voor de 
stormvloedkering als naar een essen
tieel onderdeel wartoe besloten werd 
op de Ministerraad van 18 februan 
1977. (WIJ herinneren eraan toen 
werd ook de bouw van de fameuze 
scheepslift te Strépy beslist maar daar 
zijn inmiddels al vele miljarden aan 
besteeds sinds 1980) De minister 
zegt verder: „Thans wordt het eerste 
luik van dit plan uitgevoerd, nl. de 
verhoging en versterking van de dij
ken en het aanleggen van gekontro-
leerde overstromingsbekkens Het 
tweede luik, de stomivloedkering, kan 
slechts aangevat worden wanneer de 
nodige budgettaire middelen daartoe 
voorhanden zijn. Het Nederlandse ini
tiatief toont eens te meer aan dat het 
noodzakelijk is het veiligheidsniveau, 
vastgelegd in de Regenngsbeslissing 
van 18 februari 1977, te bereiken. Het 
is terzelfdertljd ook een herbevesti
ging van het nut van de door Belgiè 

genomen beslissing om te Antwerpen 
een stormvloedkenng te bouwen." 

We herhalen echter onze stelling 
bouw de stormvloedkenng en ver
hoog de dijken. Dan is de aanleg van 
de Kruibeekse potpolder overbodig. 

Nog bezig... 

Op de lijst van ,,zwarte vlekken" 
inzake geluidshinder staat de E 17 
vermeld, o.a. te Tielrode en te Sint-
.Niklaas. De minister beloofde ons 
reeds twee jaar geluidswerende pane
len maar ze zijn er nog met. Het blijkt 
nu uit het verslag dat er in Waver wel 
werden aangelegd en dat elke Waalse 
provincie er dit jaar 20 miljoen scher
men bijkrijgt. Aan de Oostvlamingen 
zei minister Olivier dat een kommissie 
nog bezig is met de voorschriften voor 
het ontwerpen en met de criteria voor 
de plaatsing! 

Ook de vaste oeververbinding over 
de Westerschelde kwam ter sprake en 
de gevolgen voor ons land. Wij den
ken natuurlijk aan de plannen voor de 
R 60 die dan weer zullen bovenkomen 
maar de minister gebaarde voorlopig 
van krommenaas en zei dat de beslis-

Spring eruit, 
win de Lotto-buit 

<f, 

^ / 

Ö2 

sing in Nederland uitgesteld is tot 
september en dat daarna pas met 
Nederland overleg zal gepleegd wor
den. 

Over de Linkeroever lezen we: 
,,Ook moeten de nieuwe havens van 
Zeebrugge en Antwerpen (linkeroe
ver) worden voltooid vooraleer het 
goederenverkeer zal kunnen toene

men. Beide projekten vinden hun eko-
nomische verantwoording niet in het 
goederenverkeer tijdens de uitvoering 
der werken, maar in het verwachte 
goederenverkeer na de voltooiing der 
werken." 

Dus: hopen maar dat de Waasland-
haven dan ook werkelijk voltooid 
wordt. 

Nelly Maes, kamerlid 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 

TERNAT 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944 
Diensten- verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

„Rustoord Rooj 
breidt uit 

eel< 

penen we 
teord in het 
•n 

01^3 3-Lao 
tolfersJas^^res-

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARI^ING 

Tel. 426.19.39 

Ouder dan 60 en het beu om alles 
alleen te moeten doen? Kdm dan bij 
ons wonea ̂ r wij bieden een Vlaamse 
familieisifeer —'eiematei^ om rustig en 
zelfsitJ^ig te levenj^* 

l n % |istd^r(fcRèosbeek, Leuven-
sesteeiyto, 'è l^ j ,3 j7Q, iSèütersem, 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VijfhuJzen 6, Erpe 

Tel. 053-78 10.09 en 053-21.27.57 

OEVRICSE 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

baan brugge - Oostkamp 
K 050/35 74 04 / 

vjj)0coodt 
VERZEKERINGSMAKELAARS 

E3 Plein 1, 9218 Gent 

Tel.: 091/31.25 25 - Telex: 12581 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

q — N STUDIO 
A-U DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkjnstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

a. 'ï̂  
migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA -

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21.36.36 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 

AFO NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 
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In de Aafsterse gemeenteraad 

Jan Caudron vraagt 
restauratie stadspark 

Op de jongste gemeenteraad in Aalst vroeg Jan Caudron een 
spoedige restauratie van het stadspark. Sinds 1976 zijn er 240 
bomen verdwenen en niet vervangen. In overleg met het stadsbe
stuur stelde het bestuur van monumenten en landschappen een 
beheersplan op, dat al twee jaar had moeten uitgevoerd zijn. 

Daarbij citeerde Caudron een brief 
van de gemeenschapsminister uit 
1985, waarin de uit te voeren werken 
werden opgesomd heraanleg van de 
toegangsdreef, het openhouden en 
herstellen van de zichten, herstel
lingswerken aan het centrale plein 

Gebrek aan samenspraak 
In de begroting 1986 werd al 

600 000 frank voorzien voor de ver
vanging van bomen, maar die werden 
naar de begroting 1987 overgeheveld 
Op 6 maart van dit jaar leverde de 

gemeenschapsminister het machti
gingsbesluit af, maar een groot pro
bleem blijkt de koordinatie van de 
stadsdiensten te zijn De dienst Leef
milieu maakt de plannen op, Openba
re Werken moet ze uitvoeren 

De grote struikelblok blijkt ook de 
officiële betoelaging te zijn Het wach
ten op subsidies heeft de stad al 
enorm veel tijd en geld gekost, aldus 
Caudron, die ook het kultureel cen
trum als voorbeeld aanhaalde Zonder 
toelagen en de eraan" verbonden 
grootheidswaanzinnige verplichtin
gen, had Aalst er al vijftien jaar het 

Voor de zevende keer 

VredesvoettoGht 
Rupelmonde-Diksmuide 1987 

Dit jaar is het reeds voor de zeven
de maal dat, van uit Rupelmonde ter 
gelegenheid van de IJzerbedevaart 
een vredesvoettocht wordt gehouden 

Het vertrek van deze circa 115 km 
lange tocht is voorzien op zaterdag
morgen 27 juni om 8u vanop het 
Mercatorplein De deelnemers hopen, 
voortgaande op het schema der voor
gaande jaren in Diksmuide aan te 
komen op zondagmorgen 28 juni om
streeks 8u 

Vierentwintig uur stappen langs 
Vlaanderens wegen, om de bood
schap van de IJzerfrenters ,,Nooit 
meer oorlog" levendig te houden 

Kandidaat deelnemers worden uit
genodigd tot de oefenstonden op vrij
dag 12 en 19 juni, samenkomst op het 
Mercatorplein Duur van de oefen-
tochten 4 a 5 u 

Voor verdere inlichtingen kan men 

St.Gillis naar 
Diksmuide 

Volksunie Groot St -Gillis legt een 
busreis in naar Diksmuide Na de 
plechtigheid blijven wij m Diksmuide 
tot 15u Dan vertrekken we naar de 
Zwalmstreek voor een wandeling 

Opstapplaatsen Kerk Meerdonk 
7u , Kerk De Klinge 7u 10, Hoek 
Eeckbergstr 7u20, Kerk St-Gillis 
7u 30, Dries St -Pauwels 7u 40 

Reiskosten 180 fr voor volwasse
nen, 100 fr voor kinderen onderde 14 
jaar 

Inschrijven bij 

Verrebroek Amedee Kegels, 
Spaans Fort 28, 773 49 98 

De Klinge Jef De Clercq, Oude 
Molenstraat 88, 770 69 54 

St -Pauwels Freddy Van Vlierber-
ghe, Vlasrootstr 80, 779 66 65 

St-Gillis Lucie De Munck, Kerkwe-
gel 28, 770 57 87 

of bij Remain De Grave, Eeck
bergstr 20, 770 70 62 

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

terecht bij Raymond De Roeck, Kal-
verstraat 119 te 2628 Rupelmonde 
(03/773 00 57) 

Damse raadszitting 

VU attent 
Het lijkt erop dat de Damse over

heid haar inwoners luchtkastelen wil 
verkopen De VU-raadsleden wezen 
vooral op de noodzaak van een reeks 
onmiddellijk uit te voeren werken 

Zo vroeg en kreeg raadslid Jos 
Millecam volgende beloftes een om
heining voor de bolbaan te Sijsele, 
verbeteringswerken aan een voetbal
terrein, enz Zijn VU-kollega Reinilde 
Buicke-Verbruggen wees op het be
lang van een goed onderhoud van de 
landbouwwegen 

En Damme mag dan al de onder
wijsminister ,,rijk" zijn, blijkbaar is 
men met goed op de hoogte van hoe 
men op wettelijke wijze de verkoop 
van een schoolkompleks moet afwer
ken Verder wezen de beide VU-ers 
op het feit dat het gemeentelijk onder
wijs moet gemengd zijn, wat met altijd 
het geval is 

Water te zilt 
Jos Millecam interpelleerde ook 

over de mogelijkheden voor hengel
sport-liefhebbers m de Damse vaart, 
waarvan het water te zilt IS Het stads
bestuur trok de paraplu en zei dat dit 
een bevoegdheid is voor de provincie 
en het waterbekken van de Schelde 
Millecam kreeg wel voldoening m b t 
de verkeersremmende bloembakken 
in de Kerkakker, meteen vroeg hij ook 
aan te dringen bij het ministerie van 
openbare werken tot afsluiting van de 
middenberm ter Natielaan Over de 
polemiek rond het golfterrein, zei het 
kollege nog niks te weten 

Tot slot deelde het kollege mee dat 
binnenkort een slagboom wordt ge
plaatst langs de Hoekevaart, eventjes 
voor de Nederlandse grens, waardoor 
het autoverkeer dus onmogelijk zal 
worden Remilde Verbruggen wees 
op de risiko's bij het met tijdig openen 
ervan voor hulpwagens Jos Millecam 
zei dat hij dit een regeling vond die 
,,onwaardig" is voor een moderne 
staat 

L. Cordy 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

m 

genot van gesmaakt tegen een tiende 
van de huidige prijs Hij pleitte dan 
ook voor de uitvoering van de eerste 
fase van het beheersplan in eigen 
beheer, zoals de aanplanting van der-
tieg nieuwe zilverlinden aan de hoofd
ingang, de oeverbeplanting en de her
aanleg van het centrale plein 

Basisdokument 

Ook op enkele kleinere punten trok 
hij de aandacht, zoals de opruiming 
van steenslag langs de Canalaan, het 
afdekken van een vroeger stort, het 
regelmatig maaien van de netels en 
het opruimen van omgevallen bomen 
Ook zou er meer toezicht moeten 
komen in hel park, ook tijdens de 
weekends, want vandalisme, diefstal 
en zelfs schunnige graffiti zijn met uit 
de lucht 

Waarnemend burgemeester De 
Maght beloofde de interpellant dat zijn 
tussenkomst een basisdokument zou 
zijn de kommissie van Leefmilieu en 
dat zijn volledige vraagstelling terde
ge zou worden onderzocht 

Deze week 
in Knack Magazine 

Doping-kontrole in opspraak 
Er worden nu in ons land sportlui bij de doping-

kontrole positief bevonden, terwijl ze echt helemaal 
niets hebben genomen. Het hele systeem is lek. 

Knack sprak met professor Kenny De Meirleir, die 
de kat de bel aanbindt. 

Het Hansenne-systeem 
Michel Hansenne (PSC) is 
sinds 1981 minister van Te
werkstelling en Arbeid. Hij 
probeert sindsdien met aller
lei plannen en systemen om de 
werkloosheidscijfers terug te 
drmgen. Een gesprek, deze 
week in Knack. 

De oppositie tegen Gorbatsjov 
Niet iedereen in de Sovjetunie 
is even gelukkig met de her
vormingen die Mikhail Gor
batsjov wil doorvoeren. Wie is 
er tegen hem, en hoe sterk is 
die oppositie? Deze week in 
Knack. 

De Thatcher-tijd 

In het vooruitzicht van een 
nieuwe parlementaire meer
derheid voor de Britse konser-
vatieven houdt half Londen 
zich bezig met de vraag: wat 
heeft Maggie dat anderen niet 
hebben? Een balans van de 
Thatcher-epoche, deze week in 
Knack. 

De ruimte-dokter 

Kolonel-arts Jacques Bande 
van de Belgische Luchtmacht 
is gespecializeerd in ruimte-
vaart-geneeskunde. Een ge
sprek, deze week in Knack. 

Op IJzerbedevaartdag 

10de Houtlandse Kastelentoclit 
De organisatoren van de — ondertussen reeds ver over de 

grenzen heen — gekende Houtlandse Kastelentocht zijn druk in de 
weer bij de laatste voorbereidingen van hun tiende editie die 
doorgaat op zondag 28 juni aanstaande. 

Traditioneel zijn heel wat attrakties 
op deze unieke wandeltocht voorzien 
en ook dit jaar zal het daar met aan 
ontbreken De klemtoon voor deze 
jubileumuitgave ligt echter bij de ver
nieuwing van het parkoers 

Dieper... 

Zo zullen de wandelaars hun keuze 
kunnen maken uit vier afstanden van 
7-13-23 en 35 km Ook hebben de 
organisatoren er bewust voor geko
zen de tochten dieper het Houtland — 
met zijn mooie natuur en zijn prachti
ge kasteeldomeinen — te laten intrek
ken 

De 7 km-tocht is een uitgelezen 
toch voor de gezinnen die het rustig 
aan willen doen en toch een aangena
me namiddag willen beleven Vanaf 
het Torenhof (startplaats) leidt de weg 
door de prachtige natuur naar het 
statiehuis van Moere, vandaar naar 
de hoeve Vanbellghem en Chateau 
Meerbeek Via landerijen en landwe

gen naar het Stokerijbos, aiover de 
boerderij van Devnendt gaat het naar 
het kasteel van Moere en zo terug 
naar de startplaats 

De 13 km-tocht verlaat het parkoer 
van de 7 km aan Chateau Meerbeek, 
nchting Statieput Vandaar gaat het 
naar de boerderijen van Provoost en 
Sneyers, waarna de tocht langs stati
ge kasteeldreven het rustige kasteel
domein Rozendahl bereikt, gelegen 
op de grens der deelgemeenten Ichte-
gem-Eernegem 

Langs een oude kerkwegel berei
ken we de boerderij ,,Hof ter Rozen
dahl" en van daaruit naar het Stokerij-
bos waar we opnieuw aansluiten bij 
de 7 km-tocht 

De 23 km bewandelt dezelfde om
loop als de 13 km uitgebreid met de 
Gistelse kastelen Montjoye, Ter Wae-
re, het domein Debaets en de Oost-
molen van Gistel 

De deelnemers aan de 35 km be
wandelen eveneens het parkoers van 

Brugse VU-bestuursleden 
brengen Bedrijfsbezoek 

Vrijdagavond 12 juni is er de maan
delijkse arrondissementsraad voor de 
VU-bestuursleden van Brugge-Tor
hout-Oostkust Niks biezonders, ware 
het met dat het arrondissementsbe-
stuur deze keer als vergaderplaats het 
motorenbedrijf Ford-New Holland uit 
koos 

Daarmee gaat de VU m op de 
uitnodiging van de direktie na een 
bezoek dat arrondissementsvoorzitter 
Luk Grootaerdt, senator Guido Van In 
en PR verantwoordelijke Pol Van Den 
Driessche vorig jaar aan dit boeiende 
bedrijf brachten 

De avond bestaat uit twee luiken 
enerzijds een bedrijfsrondleiding en 
een gesprek met de direktie en ander
zijds de klassieke punten van een 
arrondissementsraad Belangrijk is 
dat dit een uitgebreide raad is, d w z 
dat ook alle andere VU-bestuursleden 
(die geen zitting hebben in de arr 
raad) langs deze weg heel nadrukke
lijk worden uitgenodigd 

Afspraak dus nu vrijdag om 19 30 
uur aan de ingang van het bedrijf 

Ford-New-Holland De Bruggelingen 
verzamelen om 19 15 uur aan de 
achterzijde van het station van Brug
ge 

de 13 km doch aan de hoeve Provoost 
volgt men de weg die leidt naar het 
kasteel van Eernegem, van daar naar 
het kasteel De Maere en het kasteel 
van Wijnendale om terug aansluiting 
te krijgen bij de 13 km op het kasteel 
van Rozendahl 

Startplaats is het Torenhof, rijksweg 
Oostende-Torhout te Moerdijk Eerne
gem Er IS vrije start voor 7-13-23 en 
35 km vanaf 8 30 uur tot 12 30 uur, 
vrije start voor 7-13 en 23 km vanaf 13 
uur tot 15 uur Voor elke afstand is er 
keuze tussen inschrijven met brevet 
30 fr of inschrijven met kunstmedaille 
180 fr 

Inlichtingen zijn te bekomen bij Luc 
Maes, voorzitter van de VZW Hout
landse Kastelentocht op nr 059/ 
27 75 35 of bij Rony Anseeuw, sekre-
taris, tevens voorzitter van onze VU-
afdeling Gistel, op nr 059/27 78 70 

Het kasteel ,,de Maere te Torhout 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

16 DAMME-SIJSELE: Info-avond met 
senator Guido Van In over afstam
ming, herziening van de pachtwetge-
ving en invoering van de eenmans-
vennootschap Gelegenheid tot vra
gen stellen In Kultureel Centrum 
Rosthune, Stationsstraat Org Tref
punt Damme 

20 ASSEBROEK: 3de Assebroekse 
Tref-fuif in ,,De Wandelweg", Weide
straat 313 Vanaf 20u 30 Inkom 80 fr 
vvk, 100 fr de avond zelf Opbrengst 
ten goede aan ,,'t Laar" en ,,Trefcen-
trum 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 pp Vertrek om 
8u 45 Astridpark-Brugge Inschr bij 
mevr A Heus, Oude Zak 13, Brugge 
(33 87 15) 
JULI 

11 BLANKENBERGE: Guldenspo-
renwandeling en -fietstocht Start om 
18u in Opslagplaatsen Van Oost, 
Schaerebrugstraat 225 Deelname in 
de kosten 120 fr Inl en inschrijvin
gen bij bestuursleden van DF — 
VKKB — VTB — VWB — VVKSM — 
KSA — Chiro — VOS — VVVG en HK 
Blankenberge 
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Gewest Maaseik naar Diksmulde 
Het IJzerbedevaartkomitee-gewest 

Maaseik legt bussen in naar de IJzer
bedevaart 

Namens de jeugd spreekt dit jaar op 
de zestigste bedevaart Miet Vander-
steegen uit Opoeteren en lid van de 
werkgroep, als bestuurslid van het 
Katholiek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond 

Een hele eer voor het KVHV-Ltu-
ven en voor onze werkgroep Daar
om kom mee met ons naar Diksmui-
de De prijs van de busreis wordt zo 
laag mogelijk — en gezinsvnendelijk 
gehoude: 250 fr per persoon, 750 fr 
per gezin, 150 fr voor studenten 

Inschrijven bij-

Maaseik: J. Deben, Oude Ophover-
baan 88, tel. 56.47 38 

Neeroeteren: R Brouwers, Hoog
straat 6, tel 85 45 06, W Verheyen, 
Voorshoventerweg 62, tel 86 45 06, 
W. Rosiers, Wijklaan 21, tel 86.35 38 
en Mevr Cuppens, Kinrooiersteenweg 
42, tel 86.34.50 . 

Opoeteren: M Assenberg, School
straat 7, tel. 86.58.04; L De Clerck, 
Dorperberg 19, tel. 86 36.24; E Geu-
sens, Houwstraat 34, tel 86.64.56; M. 
Meuwis, Neeroeterenstraat 67, tel 
86.65.24; R. Nauwelaerts, Dorper-
berg 33, tel. 86 34.56 en M. Vander-

steegen, Ridderpadstraat 42, tel 
86 31 08 

D(/ser7 M Vastmans, Burg Henry-
laan 88 en Koen Thevissen, Europa
laan 38, tel 75 50 52 

Kinrooi G Gerits, Pastorijstraat 3, 
Geistingen 

Leningen 
voor nieuwbouw, aankoop woning en 
verbouwingen 
Intrest 7,75 % zonder vijfjaarlijkse her
ziening 
Persoonlijke leningen en financienn-
gen voor elk doel 
Neem vrijblijvend kontakt of schrijf 
aan 
Antolne Van Baelen 
Broeselnderdljk 28 
3580 Neerpelt - tel. 011/64.50.22 

LIMBURG 
22 MUNSTERBILZEN: Bestuursver
gadering VU-Munsterbilzen in lokaal 
Bloemenhof te Munster om 20u 

-m 
Litanie van CVP-toegevingen 

23 

Een 30-tal sympathisanten van de 
aktiegroep ,,Tijl Uilenspiegel" hebben 
zondag m Gent een ludieke kaars-
kensprocessie gehouden naar de wo
ning van eerste-minister Martens Be
doeling was te protesteren tegen het 
jongste Voer-kompromis van de rege
ring Waar de gerechtvaardigde 
Vlaamse standpunten andermaal met 
aan bod kwamen en het uitblijven van 
Happart als eerste-schepen indruist 
tegen de uitspraken van maar liefst 
drie rechtbanken 

Tijdens deze korte optocht werd 
een hele litanie van CVP-toegevingen 
afgedreund terwi|l aan de woning van 
Martens simbolisch een paar pantof
fels werd afgegeven, daar, aldus Ui
lenspiegel, Martens zich als een vol
leerde pantoffelheld laat regeren door 
Happart en zijn Waalse aanhangers 

Ook in Hove (Antwerpen) bij CVP-
voorzitter Swaelen was een dergelijke 
manifestatie gepland, maar deze 
werd door het schepenkollege in de 
loop van de week verboden CVP-
voorzitter Swaelen verblijft immers in 
het buitenland. Uilenspiegel heeft 
echter reeds een afspraak voor een 
latere datum bepaald 

Onverwacht werd dan ook uitgewe
ken naar de woning van CVP-fraktie-
leider in de Kamer, Luk Van den 
Brande, m Mechelen Ook hier werd 

een korte simbolische optocht gehou
den, waar o m een (verkleed) schaap 
meegevoerd werd, verwijzende naar 
het volksgezegde ,,Veel gescheer, 
weinig wol". 

Hiermee wou Uilenspiegel verwij
zen naar de soms schreeuwenge 

CVP-uitspraken van Vlaamse begin-
selvastheid en vastberadenheid maar 
die dra achterhaald worden door toe
gevingen en kompromissen die de 
Vlaamse refleks van de CVP steeds 
weer herleiden tot een politiek dood-
gewicht 

" ^ 

lepel & vork... 
^ 

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

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

„HAUS WALDBLICK" 5489 OHLENHARD DUITSLAND 
TEL. 00 49/ 269.42 28 

TZestautant „ KzJtassadibatc^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269.70 45 

Aperitiefhapje 
Huisgemaakte ganzelever 

Sorbet 
St.-Jacobsvruchten 

Lamszadel 
Kaasplank 

Menu 4 diensten 800 fr p.p. 

Doiimunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 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, Stwg nr üchtervelde • 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonisstemer Sprudel, goed en goedkoop eten 

et ^alingbw^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Z.AAI. 
lOGCMCHT 

BR.CC 
011/47.28.97 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

m 
I drive-in | 

S .M.B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HIIEBHANDEIW 

ELUNCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

Wij bestellen ten huize 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 

Enniel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

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

Nationaal Tapkampioen 

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

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren • 
Tel 087-68 67 03 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT. 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten. 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

RESTAURANT 

t / ^ ï & \ i Hoek 
< ^ W ^ I Wolvengracht 

en 
Leopoldstraat f j t >-t B ' o r . " 

Tel 217 91 53 

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

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
' ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons R a y m o n d 
— banketza len tot 300 per

sonen 
— specia l i te i ten bru i lo f ten 

en banket ten 

Overe inde 8 A S 

T e l . 0 1 1 / 6 5 . 7 3 . 0 5 - 6 5 . 8 9 . 4 0 

Miciijkaas 
Affligem 
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RUG-psycholoog Geert Schacht over studenten in eksamentijd: 

„Helpen zichzelf aksepteren" 
GENT — Studentensteden bieden dezer dagen 

een vreemde aanblik: de helft van de kroegen even
als de straten rond de fakulteitsgebouwen liggen er 
verlaten bij. De enkele studentachtige wezens die je 
haastig op de voetpaden herkent, zijn al te netjes ge
kleed en vertonen neurotische trekjes. 

G EERT SCHACHT be
haalde tien jaar geleden 
zijn akademische graad 

psychologische wetenschappen 
aan de Gentse universiteit. 
Sindsdien is hij werkzaam als 
studie-adviseur binnen het ad
viescentrum voor studenten. 

Dit centrum integreert verschil
lende diensten die vroeger ver
spreid zaten overal in de stad. Ais 
student kan je daar terecht voor 
alle mogelijke informatie. Je vindt 
er eveneens een geneesheer en 
de plaatsingsdienst voor afgestu
deerden. Tenslotte is er ook het 
psychologisch adviesburo. 

Met Geert Schacht hadden wij 
een gesprek over studenten en 
eksamentijd, piëteitsvol onze 
„kwade dagen" in herinnering 
brengend... 

WIJ: Met welke moeilijkhe
den worden studenten in de 
aan gang zijnde eksamenpe-
riode het meest gekonfron-
teerd? 

G. Schacht: ,,Laat mij vooraf 
nadrukkelijk stellen dat tieel de 
hetze rond de eksamenproble-
matiek, gaande van stress over 
medikamenten tot zelfmoord, 
ferm overdreven is. Veel feitjes 
worden over-gedramatiseerd. 

Ik zeg dit vooral n.a.v. een re
portage die ik onlangs las m een 
krant. Daarin werd melding ge
maakt van zelfmoord-gevallen 
onder studenten a rato van 0,2 tot 
0,5 %. Als dit voor de RUG juist 
zou zijn, dan zou dit een groep 
van 25 tot 60 personen per jaar 
zijn die a.fi.w. zou ,,sneuvelen". 
Dit is volkomen onjuist! In werke-
lijkfieid halen we hier aan de 
RUG niet één student per jaar; 
gelukkig maar. En als dit voor
valt, dan gebeurt het meestal in 
de loop van het jaar en/of tenge
volge van andere oorzaken dan 
studiestress." 

Gewijzigde 
mentaliteit 

WIJ: Blijft natuurlijk de 
zwaarte van de eksamenpro-
blemen... 

G. Schacht: ,,lnderdaad. Maar 
ook hierin zit een positieve evolu
tie. 

Tien jaar geleden bestond hier 
nog een teledienst eksamens, en 
daar was echt behoefte aan. 
Zelfs met avond- een weekend
diensten. Deze dienst is de voor
bije jaren steeds meer afge
bouwd, omdat het aantal speci
fieke eksamenproblemen als
maar verminderde. 

Er is immers één en ander ver
andert. Ongetwijfeld is er nu de 
spreiding van de eksamens, 
waardoor de korte rush met de 
bijhorende paniek verminderd is. 
Voorts IS er het verbeterde 
systeem van de vrijstellingen. In
dien je vroeger voor één eksa-

men faalde, dan moest je bijna 
alle eksamens overdoen in de 
volgende zittijd. Het was een 
systeem van alles of niets, dat tij
dens de voorbije jaren drastisch 
aangepast werd. Ook is de voor
lichting rond de eksamenregle-
mentering duidelijker geworden 

nomen blijft dit ongeveer gelijk, 
maar er is een duidelijke daling 
om en rond de eksamentijd." 

Positief zoelcen 
WIJ: Hoe staat het met het 

gebruik van medikatie? 

G. Schacht: „Het gebeurt nog 
steeds, maar minder met de be
faamde dramatische gevolgen. 
Het lijkt nu eerder beredeneerd te 
gebeuren. 

Uit een door ons gehouden on
derzoek zou men kunnen aflei
den dat ongeveer 50 % van de 
studenten in deze periode iets 
slikt. Maar daar zitten allerlei za
ken bij: vitamines, tonika, ver-

Psycholoog Geert Schacht: „De echte panieksituaties zien we niet meer. 
(...) Veel feitjes worden trouwens over-gedramatiseerd." 

en verbeterd. Onze dienst heeft 
terzake verdienstelijke werk ge
leverd. 

Tenslotte is er een nieuwe 
mentaliteit gegroeid onder de 
studenten..." 

WIJ: Hoe bedoelt U? 

G. Schacht: ,,De studenten-
mentaliteit is in het algemeen ge
wijzigd. Specifiek naar de eksa
mens toe merken we een evolutie 
die kadert binnen de algemene 
toename van het ik-gericht zijn, 
de zg. ,,me-"jongeren. De tijd 
van de zg. voortrekkers die alles 
naar buiten brachten, is voorbij. 
De nieuwe voortrekkers zijn veel
eer zij die zich op afstand hou
den, koeler lijken, meer individu
eel de zaken oplossen. 

Dit leidt er echter toe dat men 
meer zaken opkropt. Ik denk dat 
de eksamens nog steeds sterk 
emotioneel beleefd worden, maar 
de neiging om naar hulpverleners 
te stappen, is afgenomen." 

WIJ: U stelt dus een afname 
vast van het aantal studenten 
dat bij U terecht komt? 

G. Schacht: ,,Op jaarbasis ge-

sterkende middelen met ijzer en 
magnesium,... Niet zelden onder 
impuls van de ouders! Het ge
bruik van de zware middelen 
draait om en bij de 5 %, met een 
overwicht bij de oudere studen
ten. 

De problemen van eerstejaars 
verschillen trouwens nogal wat 
van de moeilijkheden waarmee 
ouderen kampen." 

WIJ: Wat doet U met iemand 
die binnenvalt en zegt: ,,lk stop 
ermee. Ik zie het niet meer 
zitten."? 

G. Schacht: ,,Beginnen met 
de persoon een beetje gelijk te 
geven. Om de situatie zo goed 
mogelijk te begrijpen. En vervol
gens de nuances te achterhalen 
en aan te brengen. Onderzoeken 
waar het precies ligt. Want veelal 
beperkt het probleem zich tot de 
nuchtere vaststelling dat het niet 
meer gaat, door de te langdurige 
stress als gevolg van de erg 
lange eksamenperiode. Het kan 
dus gebeuren dat je als student 
voor je kursus zit en je er ge
woonweg niks meer in krijgt. Dan 
beginnen de zorgen. 

Wij proberen uit het verhaal de 
'positieve elementen te halen en 
te zoeken naar alternatieven: van 
definitief stoppen over vrijblijvend 
verder doen tot het ontwikkelen 
van een strategie om toch weer 
echt door te duwen, teneinde er 
nog het maksimum uit te halen. 
Veel hangt daarbij af van het ge
leverde werk in de loop van het 
jaar en de persoonlijkheid. Het 
komt er doorgaans op neer de 
studenten te helpen zichzelf te 
aksepteren. Als je lijf niet mee 
wil, heb dan respekt voor dat lijf. 
Zo gaan wij stapsgewijs op
bouwen. 

Ik ben geen wonderdokter, 
maar toch stel ik vast dat het 
meer dan eens lukt." 

WIJ: Heeft het niet zeer di
kwijls te maken met het gebrek 
aan een goede studiemetode? 
En schiet het sekundair onder
wijs daarin niet te kort? 

G. Schacht:,,Studiemetode is 
heel dikwijls een kapstok waar
aan veel problemen worden op
gehangen. Er bestaan ook niet 
iets dat „dé studiemetode" heet. 
Wat met belet dat er heel wat 
voorbereiding kan gebeuren in 
het sekundair onderwijs. Al blijft 
het zo dat de knappere studenten 
veel sneller een eigen metode 
vinden, dan de anderen. 

Er kan nochtans hulp geboden 
worden. In feite moet zoiets geïn
tegreerd worden in het kur-
suspakket zelf. Wij geven dan 
wel een zg. blokwijzer uit, maar 
het probleem is vaak de prakti
sche toepassing. Gelukkig zijn er 
nu reeds een aantal fakulteiten 
die terzake keurig werk verrich
ten, die helpen bij het instuderen 
van de kursus." 

IVIotivatie-lcrisis 
WIJ: Wat is het ergste dat 

een student in deze periode 
kan overkomen? 

G. Schacht: ,,Laat mij toch toe 
een onderscheid te maken tus
sen eerste- en laatstejaars. 

Neem een eerste kandida-
tuurstudent die altijd schitterende 
resultaten haalde tijdens zijn se
kundair onderwijs en hier nu voor 
het eerst een mislukking onder
gaat, terwijl hij nooit geleerd 
heeft hoe je een mislukking moet 
verwerken. Niet zelden wordt dit 
dan gekoppeld aan de situatie op 
het thuisfront en blijkt dat de ge
kozen richting eigenlijk niet deze 
was die het best aan zijn inte
resse beantwoordt. Tot overmaat 
van ramp heeft die jongen of dat 
meisje het hele jaar door goed 
gewerkt... Zoiets is erg. Komen 
daar soms nog bij: schrik en een 
black out. 

Bij laatstejaars ligt het door
gaans anders. Zij weten waar ze 
aan toe zijn en wat van hen ver
wacht wordt. Sommigen hebben 
al zicht op werk of trouwplannen. 
De druk om te slagen is bij hen 
vaak groter dan bij eerstejaars! 
Plus het feit dat het naar het 
einde van de studieperiode toe 
alsmaar lastiger wordt om het 
schoolse systeem nog aan te ne
men, waardoor de kritische in
gesteldheid groter wordt t.o.v. 
het vakgebied. Dit kan uitmonden 
in een motivatie-krisis." 

WIJ: Bestaan er nog veel 

„beestige" profs? Of zijn de 
feiten en de verhalen ver
minderd? 

G. Schacht: ,,De verhaaltjes 
hebben altijd een eigen ont
staansgeschiedenis en zijn 
meestal afkomstig van studenten 
die het zelf erg moeilijk hadden of 
hebben. Tal van verhalen zijn zo 
te doorzien en zo goedkoop, dat 
je er geen geloof kunt aan 
hechten. 

Voorts is er een hele nieuwe 
generatie van professoren aan
getreden en de mentaliteit is glo
baal veel soepeler geworden. De 
echte boemannen, waarvoor men 
schrik had, lijken verdwenen. 
Waarschijnlijk ook dankzij de de-
mokratizering." 

WIJ: Zijn amoereuze perike
len niet dikwijls oorzaak van 
moeilijkheden? 

G. Schacht: ,,Het kan, maar 
de frekwentie ligt heus niet zo 
hoog. Het is een niet onbelang
rijke problematiek voor studenten 
— het is er trouwens de leef
tijdsperiode voor — maar ik ge
loof niet dat tijdens de eksamen
periode veel relaties stuklopen. 
Meestal heeft men voldoende 
verstand om rond die periode in 
een soort quarantaine te gaan. 

Waarmee ik niet gezegd heb 
dat emotionele kwesties onbe
langrijk zouden zijn. Het gebeurt 
dat latente konflikten van tijdens 
het jaar op zo'n moment erg ma
nifest opborrelen." 

WIJ: Bent U 's avonds niet 
eens moedeloos na het aanho
ren van een reeks ellendige 
verhalen? 

G. Schacht: ,,Een zeldzame 
keer, vermits ik ook na verloop 
van tijd een professionele hou
ding ben gaan aannemen. Al be
leef ik soms hysterische toestan
den..." 

Stielman 
WIJ: Als U gevraagd wordt 

om tussenbeide te komen bij 
professoren of ouders, doet U 
dit dan? 

G. Schacht: ,,ln eerste instan
tie proberen wij altijd neen te zeg
gen en te onderzoeken of het niet 
mogelijk is zonder ons. Omdat het, 
zeker bij profs, gebleken is dat dit 
niet tot eer strekt van de student. 
Ook zitten wij met onze reputatie 
die niet op de helling mag komen 
te staan. Wij zoeken andere oplos
singen, die ook voor de student 
beter zijn." 

WIJ: Welk advies hebt U voor 
de omgeving van de student, 
behalve de bede om geen hels 
lawaai te maken? 

G. Schacht: ,,Proberen een 
zeer positieve interesse te betui
gen voor de persoon in zijn ge
heel, en dus niet alleen voor zijn 
eksamensituatie. Ik pleit eigenlijk 
voor een zo groot mogelijk behoud 
van het normale levenspatroon tij
dens deze periode. En vooral: niet 
alles weggooien wat iemand had 
aan steunpunten, op het vlak van 
kontakten en ontspanning. 

Een eksamen dient men a.h.w. 
te beschouwen als een stielman 
die een klus opknapt." (pvdd) 

AIENSEN 
BU^ 
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