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Nu zondag: 60ste IJzerbedevaart
Vlaanderen één

Vlaanderen eerst

Het wezenlijke
In 1916 schreef de 19-jarige oorlogsvrijwilliger Frans van Raemdonck in een brief: „De Vlaamse strijd moet gestreden worden. De
strijd tegen alle vijanden van land en volk. We moeten alles trotseren, zelfs de dood. En als ik val, dan voor Vlaanderen eerst."
Dit was geen holle rethoriek. Toen Frans van Raemdonck deze
tekst schreef, had hij twee jaar front achter de rug, was hij reeds
gekwetst geweest. De dood was voor hem geen dichterlijke metafoor, maar dagdagelijkse werkelijkheid. Een jaar later sneuvelde
hij, samen met zijn broer Edward.
„Vlaanderen eerst"! Dit is, samengebald in de woorden van
Frans van Raemdonck, de meest essentiële zin van het IJzertestament: Vlaanderen eerst. En daarom zelfbestuur, nooit meer oorlog, godsvrede.
Sinds de eerste IJzerbedevaart in 1920 tot op vandaag is het bevestigen en het uitdragen van deze boodschap de wezenlijke reden van de jaarlijkse bijeenkomst in de IJzervlakte. Rationalisten
zowel als twijfelaars zullen met verbazing vaststellen dat deze
boodschap nu al bijna drie-kwart eeuw generatie na generatie
blijft aanspreken. De diepe draagkracht van de Vlaamse Beweging, die in Diksmuide aan de oppervlakte komt, heeft een tijd
overwonnen met veel hoogten en laagten, met stilstand en vooruitgang, met wisselende aksenten en tragische episoden.
„Vlaanderen eerst" blijft vandaag even aktueel als in 1916, toen
Frans van Raemdonck het neerschreef. Het testament van de IJzer
is nog altijd niet uitgevoerd. Er is een reusachtig stuk afgelegd op
de weg naar zelfbestuur. Het eigentijdse Vlaanderen, dat kompleksloos Vlaams is geworden en dat het ekonomisch zwaartepunt
van het land torst, is sterker en machtiger dan destijds, toen het
net goed genoeg was om zijn jeugd als kannonenvoer te offeren.
Zelfbestuur echter heeft het nog altijd niet. Voor zelfbestuur kan
onmogelijk doorgaan de grondwettelijke poespas die in 1970 en
1980 tot stand kwam, die ons weliswaar gezegend heeft met een
aantal instellingen en raden onder Vlaamse vlag, maar die ons
verwijderd houdt van het essentiële: als volk te beschikken over
eigen reilen en zeilen, over eigen hebben en houden.
Het zelfbestuur waarvan de IJzergeneratie droomde was niet
een Vlaanderen dat weliswaar een eigen vlag en lied heeft, maar
dat zich jarenlang machteloos moet neerleggen bij de tergende
plagerijen in de Voerstreek of aan de Vlaams-Brabantse rand van
Brussel. Het was een ander Vlaanderen dan dat, wat zijn eigen
brood gedoteerd en geristorneerd krijgt nadat er een stuk is van
afgesneden.
Zelfbestuur is nog altijd een schim in het Vlaanderen, dat vertegenwoordigd wordt door een politieke meerderheid die weliswaar
de terminologie van de Vlaamse Beweging usurpeert maar die op
ieder beslissend ogenblik het „Vlaanderen eerst" verloochent en
die aan alle schijnmaneuvers en taktisch spelletjes de voorrang
geeft boven het Vlaams belang.
De beschamende kapitulaties van de Vlaamse partijpolitieke
meerderheid, het slikken van kompromissen die de volgende dag
nog onterender zijn dan de vorige, het weigeren om zélf een elementaire Vlaamse daad te stellen, het beschaamd wegkruipen
achter de toga van de rechters van de Raad van State: is dat de
vervulling van de hartekreet der IJzergeneratie?
Méér dan ooit moet „Vlaanderen eerst" gelden: voorrang voor
een zelfstandig Vlaanderen dat, in de zin van de IJzer, ijvert voor
de binnenlandse en de buitenlandse vrede en dat de godsvrede
verwezenlijkt in een oprecht pluralistische, open maatschappij.
Het motto van de 60ste IJzerbedevaart luidt niet alleen „Vlaanderen eerst", het luidt eveneens ,.Vlaanderen één". Opdat de
Vlaamse Beweging bij machte zou zijn, de laatste ruk naar zelfbestuur af te dwingen en zo het testament van de IJzer volledig uit
te voeren, moet zij één zijn in het wezenlijke en zich niet laten verleiden tot tweedracht in het bijkomstige.
Dat vriend en tegenstrever de hernieuwde boodschap van de IJzer duidelijk en scherp zou vernemen, niet verminkt door onderling geraas, is een Vlaams-nationaal belang.
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Minder belastingen door
meer werkgelegenheid

'n Haalbaar
YU-alternatief
Vandaag maakt de Volksunie haar inzichten bekend rond één van dé aktuele politieke tema's, met
name de noodzakelijke belastingshervorming en vereenvoudiging.
De VU vertrekt van vier belangrijke uitgangspunten.
ELDEN werden rond dit
tema zoveel voorstellen en
suggesties de wereld ingestuurd, wat illustreert dat de
publieke opinie aan deze materie
biezonder veel belang hecht. Het
betreft immers de inhoud van de
eigen portemonnee.
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Toch heeft het debat rond de
belastingsvermindering een onwezenlijk karal<ter, omdat er te
weinig aandacht besteed wordt
aan de grenzen van de huidige
mogelijkheden (tengevolge van
de (zieke) toestand van de overheidsfinanciën) en aan het maatschappelijl<e doel dat men met
een belastingshervorming wil bereiken.

De Voll<sunie meent dat een
verlaging van de totale fisl<ale
drul< meer dan noodzakelijk is,
maar stelt daarbij onmiddellijk
dat het eerste doel dat moet nagestreefd en gerealiseerd worden, de kreatie van meer werkgelegenheid is. Waardoor automatisch ruimte vrijkomt voor belastingsverlaging. Bij elke hervorming moeten vier belangrijke
uitgangspunten voor ogen worden gehouden.
Vooreerst is het noodzakelijk
dat de staatsuitgaven in evenwicht worden gebracht met de
staatsontvangsten enerzijds en
dat de belastingsschalen worden
aangepast aan de indeksevolutie

anderzijds. Vervolgens moet de
rechtszekerheid van de burger
gewaarborgd worden door een
stabiele fiskale wetgeving over
voldoende lange termijn. Dit betekent konkreet dat er ook een
einde moet komen aan de jaarlijks terugkerende wetten ,,houdende fiskale bepalingen".
De VU stelt tevens dat belastingen zo neutraal mogelijk moeten
zijn t.o.v. de verschillende vormen van inkomens (arbeid, kapitaal, vervangingsinkomens, ...)
evenals t.o.v. de burgerlijk staat
van de belastingsplichtige (gehuwd, ongehuwd, alleenstaand,
samenwonend...). Tenslotte, aldus de VU, moet het rechtvaardigheidsprincipe gevrijwaard blijven ; dit betekent dat de belastingen gelijk moeten blijven voor iedereen die zich in dezelfde situatie bevindt en waarbij ook
rekening moet gehouden worden
met de bijdragemogelijkheid van
elkeen.
Vanzelfsprekend hamert de
VU op doeltreffender maatregeien om de fiskale fraude aan de
basis te bestrijden, zodanig dat
de werkelijke inkomsten zo dicht
mogelijk de belastingsinkomsten
benaderen.
Deze basisprincipes bieden
een haalbaar alternatief en kunnen vermoedelijk worden onderschreven door de meeste verantwoordelijken, alhoewel iedereen
kan vaststellen dat deze in het
huidig belastingsstelsel helemaal
niet gerespekteerd worden. Er is
dus werk aan de belastingswinkel.
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... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

ARGUS
Na het lezen van het kommentaartje (in WIJ van 11 )uni) over Argus
en de lezersbnet,.Eenzijdig" (in WIJ
van 18 juni 11) wil ik enkele bedenkingen kwijt over dit TV-programma
G L uit Hooglede beweert dat prezentator noch prezentatrice verantwoordelijk zijn voor de inhoud Schrijver stelt daar bij de vraag of WIJ nooit
van een producer heeft gehoord Ja
natuurlijk, is er de producer, maar
ook het researchteam dat een sterk
bepalende rol speelt Maar er zijn ook
de presentatoren In het geval Argus
gaat het om twee vedetten die elk iets
te verdedigen hebben, elk een eigen
imago en een reputatie Dat weten
zelfs de oppervlakkigste BRTgebruikers maar nog t>eter de bewoners van het huis aan de Reyerslaan
Beide mensen zadelt men met op met
Items waar ze niet achterstaan (,,achterstaan", wat dat dan ook wil
zeggen )
Een van die onden/verpen is b v de
Vlaamse Beweging in het algemeen
en de VU in het biezonder De ergernis over het veelvuldig citeren van De
Morgen is begrijpelijk en terecht, met

alleen bij WIJ maar ook en nog meer
bij de drie editorialisten van kranten
die ooit voor de kar werden gespannen I V m De Morgen De drie voelden zich ,.gepakt" G Lefever uit
Hooglede haalt als verdediging de
namen Leysen. mevr Martens en
Tindemans aan Een schaamlapje
De eerste en de derde werden lekker
door de buis gehaald Daaraan kunnen nog toegevoegd worden de fitmkeuringskommissie, Manu Ruys en in
de laatste uitzending Walter Luyten
Argus had een zeer goed programma
kunnen worden was er met een bepaalde eenzijdigheid geweest waarop
WIJ terecht heeft gewezen Het voorbeeld van het boek over het Rekenhof volstaat Diezelfde eenzijdigheid
doet zich voor bij andere BRTprogramma's Ik haal aan Konfrontatie Kunstzaken (Wie schrijft die blijft,
b V ), De-steek-er wat-van-op-show
Bestond het ooit een debat over Brussel te organiseren zonder dat er iemand van de VU bij was
Zo wordt de goede reputatie die de
BRT had door enkele in het gedrang
gebracht Vooral sinds 1980
Naam en adres
op de redaktie bekend J

STAKEN
Een gemeenschappelijk vakbondsfront heeft beslist te staken op 19 juni
in sommige scholen
Een sindikaal afgevaardigde van
het Sint-Gummaruskollege te Lier,
die anoniem wenst te blijven, schrijft
o a het volgende

,.ln de huidige omstandigheden is
het ons onmogelijk voor een opvang
te zorgen en wij beslisten dan ook de
school te sluiten op de bewuste dag
Schoolreizen die op die dag gepland ware, gaan normaal door De
leerlingen van het tweede leerjaar
worden dus wel op school verwacht
De lessen worden normaal hervat
op maandag, 22 juni
In de hoop dat U begnp kan opbrengen voor deze voor ons ook
moeilijke situatie zullen wij ervoor
zorgden dat onze leerlingen van de
derde graad die examens moeten afleggen geen hinder zullen ondervinden van deze onderbreking '
Het meest schokkende m de hele
geschiedenis is m i echter dat som
mige leerkrachten, in dienst van de
gemeenschap en betaald door de ge
meenschap, de lef hebben om te staken tijdens de examenperiode van de
leerlingen
Plots worden alle pedagogische
principes en regels overboord geworpen en zijn de belangen van de leerlingen van generlei waarde En toch
durft men dan nog de hoop uitdrukken dat de leerlingen in kwestie geen
hinder zullen ondervinden van de onderbreking
Van
beroepsernst
gesproken'
Staken is een recht, maar het moet
gebruikt worden op een verantwoorde en gerechtvaardigde wijze,
wat hier duidelijk met het geval is
F. Boogaerts, Lier

VERWAALST
Iemand uit mijn kennissenkring bezorgde mij de brochure ,,Wallonië"
keurig uitgegeven en in goed Nederlands vertaald
Ik kan aanvaarden, dat het een
poging is om de regio te laten kennen
en te laten waarderen Hier gaat het
soms een tikje te ver Zij palmen een
ietsje te veel in Zij ,,verwaalsen" een
aantal beroemde personen die met
Wallonië mets of bijna mets te maken
hebben De Gentenaars, Emile Verhaeren en Maurice Materlinck, verfranst, zeker, verwaalst met
De sterk Vlaams bewogene Marguerite Yourcenar wordt ook al een
Waalse schrijfster en Eddy Merckx,
geboren in Vlaams- Brabant (Meensel-Kiesegem), Vlaams sprekend van
huis uit. sterk verfranst in ,,la capital"
wonend in Kraamem, wordt plots ook
een Waal
Hebben zij in het verleden nog met
genoeg ingeweken Vlaamse families
,,ven«aalst '
Bert Ruysschaert, Oostende

n Mindervalide zoekt vervoer naar
IJzerbedevaart vanuit Antwerpen Gelieve tel kontakt te nemen met C
Raes, 03/238 05 18
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HELUNCKA
BIEBHANDELX/

Overname — huur —
verhuur van café s
WIJ bestellen ten fiuize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

RESTAURANT

T^astautant
Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269 70 45

„ "^z^assattbauj
Aperitiefhapje
Huisgemaakte ganzelever
Sorbet
^
St -Jacobsvruchten,/^tS^/
Lamszadel
/
Kaasplank .
/
Menu 4 diensten
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RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs
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Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
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WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel 217 91 53

W a a r Vlamingen
thuis zijn
in 't hartje van Brus.sel
Banketbakkerii

Dortmunder ThIer-Braü-hoven
Beringen Markt 17-011/43 20 51
Hulsie Brugse stwgl 056/71 15 36
Kontich Kon Astndlaan 85 034/57 30 32
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevesl 60-016/22 86 72
2 Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten

liet ^aling^uiiö

Koffiebranderij
Emiel V\/ittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87
Joris Van den Driessche
zaakvoerder

BROOD - BANKETBAKKERIJ -

DOOPSUIKER

LAS AT ^ Tel. 521.14.40

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

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

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Nationaal Tapkampioen

Taverne Pallieter
Bosstraat 96
1742 Sint-Katarina-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi s — Pannekoeken
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag
ssloten
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tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu
v/è 290
Bfr Bfr
koffietafel
v/è 180
groepen
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel 087 68 67 03

ANTWERPIA
' ^

.

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raynnond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05-65.89.40

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

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT
Alle dagen opgen vanaf 11 u
Donderdag gesloten
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28
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De 60ste IJzerbedevaart
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Diamanten
jubileum

Koen Baert,
IJzerbedevaartsekretaris

Zondag is de ,,Bedevaart naar de graven van de
IJzer" aan haar 60ste editie toe. Hopelijl< wordt tiet
een groots feest, een diamanten jubileum waardig.
E verwachtingen
zijn
hoog gespannen, alhoewel de aangekondigde
verstoring door enkele marginale
groepjes ongetwijfeld een reeks
potentiële bedevaarders dreigt af
te schrikken. Zo kwamen wij te
weten dat sommige onverlaten
hardnekkig zullen pogen 30
spandoeken (van 3 m bij 0,7 m)
op de dodenweide te ontrollen,
waarop slogans tegen de IJzerbedevaartvoorzitter en de zg.
,.verlinksing" van het Bedevaartkomitee staan. Een geraffineerder manier om de Vlaamse zaak
een on-dienst te bewijzen, is
moeilijk denkbaar...
Samen met het VU-partijbestuur hopen wij dat de overgrote
meerderheid van goedmenende
nationalisten niet Ingaat op deze
en andere provokaties, maar integendeel het tema ,,Vlaanderen
één, Vlaanderen eerst" zal onderschrijven.

60 kentekens
Op vraag van vele Ijzerbedevaarders werd een nieuwe poster
uitgegeven met de herkenningstekens van alle IJzerbedevaarten.
De unieke verzameling van
broeder Krispijn de Poorter van
de abdij van Steenbrugge, die als
basis diende voor de poster van
tien jaar terug, werd aangevuld
met de jongste affiches en met
een afbeeding van de herdenkingspenning.
Een geschiedenis van strijd en
Inzet in affiches en herkenningstekens.

Verkeersinfo
Het
IJzerbedevaartkomltee
verzoekt ons, In afspraak met de
wegpolitie, enkele richtlijnen mee
te delen over hoe men zondag
het best DIksmuide kan bereiken.
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Vier reiswegen worden aangeraden :
1. Autosnelweg E40, richting
Nieuwpoort,
tot
uitrit
4
,,Middelkerke-Diksmuide" en zo
via de provinciale weg 369 naar
DIksmuide.
2. Autosnelweg E40 tot uitrit
7bis ,,Torhout (Wijnendale)" en
zo via provinciale weg 363 naar
Beerst en DIksmuide.
3. Autosnelweg E17 tot uitrit 7
,,Deinze" en zo via rijksweg 35
naar Tielt, Pittem, Lichtervelde
en DIksmuide.
4. Gelet op de grote verkeersdrukte langsheen de E40 richting
kust, wordt volgende alternatieve
reisweg eveneens aanbevolen:
autosnelweg E17tot de uitrit aan
de verkeerswisselaar te Kortrijk
naar de A17, vla de Al 9 naar leper, de N 38 en 369 naar
DIksmuide.
Bij saturatie van het verkeer
tussen
lichtervelde
en
DIksmuide, zal het verkeer te
Lichtervelde omgelegd worden
via de N33 naar Torhout, de
N363 naar Beerst en de N369
naar DIksmuide.
Te en rond DIksmuide zijn
ruime
parkeergelegenheden
voorzien.
Via BRT1 en BRT2 zal eventueel bijkomende verkeersinformatie verstrekt worden.

Lees ook op bladzijde
28 ons vraaggesprek
met Lionel Vandenberghe, lid van de Raad
van Bestuur van het
IJzerbedevaartkomltee.
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60ste IJZERBEDEVAART
onder het motto

«Vlaanderen één - Vlaanderen eerst»

Het Ijzerbedevaartkctmiree het deze gouden en zilveren penningen slaan als herinnering aan deze unieke gebeurtenis.
De opbrengst van de verkoop zal besteed worden aan het zo noodzakelijke onderhoud en restauratie van de IJzertoren. Ook uw steun is ncxlig!
Verkrijgbaar in. goud 0 30 mm BEF 14.975 en 0 22,5 mm BEF 7.500,zilver 0 40 mm BEF 2.450.
Te bestellen bij: A.S.L.K. • B.A.C. Spaarbank • Bank Nagelmackers • Bank
van Roeselare en West-Vlaanderen • Bankunie • CERA Spaarbank • Kredietbank • Nationale Kas voor Beroepskrediet • Noordkrediet België • Volksdepositokas.
Inlichtingen: INTERMINT tel. 03/651.54.01.

• Zondag is er weer IJzerbedevaart, voor de zestigste keer.
Hoe verliep de voorbereiding?
„De zestigste IJzerbedevaart
heeft vele geestelijke vaders. Onmiddellijk na de editie '86 verzamelden wij opmerkingen, suggesties en kritieken. Daaruit ontsproten de ideeën voor de
zestigste bedevaart.
Reeds in het najaar van '86
legde het Komitee het motto en
de inhoud definitief vast. Dit gebeurt steeds in het oude herenhuis aan de Jacqmainlaan, waar
zovele VOS-herinneringen bewaard worden. Al deze ideeën
trekken van Brussel naar de
werktafel van Anton van Wilderode, naar de verantwoordelijken
voor regie en klank, naar de tekentafel van Karl f^eersman.

Vlaamse Beweging zich niet mag
laten versnipperen."

Eigen staat
• Het aanhoudend regeringsgeklungel rond Voeren zal ongetwijfeld onderwerp zijn van
kommentaar?
,,Dit voortdurend geklungel is
trouwens lang niet zo onschuldig.
Na elke stoere verklaring of eik
nieuw feit, kreeg je de indruk dat
de media niet zaten te wachten
op een definitieve oplossing,
maar wel op de zoveelste technische zet van premier IVIartens.

VLAANDEREN ÉÉN
VLAANDEREN S R S T

Voor het Komitee start dan de
dubbele taak. Enerzijds moet het
bedevaartmotto politiek worden
ingekleurd en anderzijds is het
nodig dat dit tema tot in elke stad
of gemeente doordringt.
Dit jaar hebben alle medewerkers een rekordprestatie geleverd. Reeds tijdens de Paasvakantie werden tal van klusjes opgeknapt en de jongste dagen kregen we heel wat hulp van twintigers en dertigers die vele uren
slijten op en rond de Bedevaartsweide. Dit entoesiasme werkt
aanstekelijk."

MKSMUIDE
28 .Ami's?
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Niet versnipperen
• Welke zijn de hoofdtema's
van deze editie?
,,Toen het motto ,, Vlaanderen
één, Vlaanderen eerst" werd
vastgelegd, kon niemand vermoeden dat precies de junimaand de nood aan Vlaamse
eensgezindheid, bij het bepalen
van prioriteiten, zou aantonen.
,,Vlaanderen eerst" betekent
niet dat de Vlaamse gemeenschap een ander volk wil overvleugelen en overtreffen. Maar
wel dat bij het bepalen van een
politieke lijn, het Vlaams belang
moet primeren. De slagvaardigheid van de Vlaamse verkozenen
leek omgekeerd evenredig met
hun bekommernis om de regering te laten overleven. Vooral in
de zaak Happart bleek duidelijk
dat er van een Vlaams profiel
geen sprake was.
Het massaal ongenoegen van
de Vlamingen over de Voerense
mallemolen kan op geen enkel
ogenblik teruggevonden worden
in de maandag-verhalen van de
grote partijbureaus. Wordt het
dan echt geen tijd dat wij, in
plaats van steeds te laten affirmeren dat we toch al een Vlaamse
regering en een Vlaamse raad
hebben, ook duidelijk stellen dat
we geen echte macht bezitten?!
Noch op binnenlands vlak, noch
inzake de kontakten met het buitenland.
De ervaring leert dat, om maar
één stap vooruit te zetten, de

60SI*

Sommige journalisten verborgen zelfs hun bewondering niet
voor de meester-tovernaar, die
toch wel weer een formule zou
vinden om de regering overeind
te houden. Deze houding maakt
mij inderdaad ongerust.
We mogen immers niet vergeten dat de regering bij de benoeming van Happart reeds een onwettige daad stelde en dat zij na
de uitspraak van de Raad van
State niet alleen de onwettigheid
liet voortbestaan, maar vlakaf
weigerde het arrest uit te voeren.
Zo'n houding is helemaal niet onschuldig.
Zelfs de eerste faze van onze
ontvoogdingsstrijd, nl. de strijd
op erkenning van onze taal en
ons taalgebied, is niet voorbij. En
zal wellicht nooit voorbij zijn zonder
een
eigen
Vlaamse
staatsstruktuur.

Geen ruzie
• Vreest U niet dat het een
woelige bedevaart zal worden,
gezien de aangekondigde heibel vanwege enkele marginale
groepjes?
,,Sommige groepjes lieten verstaan niet akkoord te kunnen
gaan met het IJzerbedevaartprogramma. Vooral de verschuiving
van ,,Die Stem" en het ,,Wllhelmus" naar het midden van de IJzerbedevaart vinden zij een aantasting van de geest van de Be-

devaart. Sommigen uiten hun bekommernis dat op deze wijze
geen aandacht meer besteed
wordt aan de kulturele verbondenheid met Noord-Nederland en
de Afrikaner-gemeenschap.
In verschillende verklaringen
heeft het IJzerbedevaartkomltee
gesteld wél aandacht te willen
besteden aan deze kulturele verwantschap, doch dan een aandacht die verder reikt dan het roepen van slogans en het opvoeren
van een welles-nietes-spelletje.
Tot op heden hebben wij geen
fundamentele en gefundeerde
kritieken op dit standpunt vernomen. Integendeel.
Er werden niettemin een reeks
verdachtmakingen geuit als zouden de eucharistieviering geschrapt en de letters AVV-VVK
verwijderd worden. Deze totaal
uit de lucht gegrepen beweringen
werden echter voor waarheid
aangenomen door een reeks
mensen. Ik kan erin komen dat
niet iedereen alle beslissingen
van het IJzerbedevaarkomitee
goedkeurt, maar ik begrijp niet
dat dit ongenoegen dient vertolkt
te worden door het verspreiden
van onjuistheden en het gebruik
van middelen die toch niet netjes
zijn. De dreiging met heibel is
zo'n aktiemiddel.
Ik ben er echter van overtuigd
dat de ware betekenis van elke
Bedevaart deze diskussie ver
overstijgt. De IJzerbedevaart is
een plaats van eendracht, niet
van ruzie maken."

Hindernissen
• Hebt U in dit verband aanbevelingen voor de grote meerderheid van bedevaarders die
walgen van een verstoring?
,,De zestigste bedevaart moet
aantonen dat de lange weg naar
zelfbestuur nog steeds bezaaid
ligt met hindernissen. Elke stap
in de goede richting komt er pas
na een mobilisatie van de brede
Vlaamse publieke opinie. Laten
wij ons bijgevolg niet verdelen
over bijkomstigheden.
De IJzerbedevaart is de eerste
grote Vlaamse manifestatie na alles wat gebeurde rond Voeren.
Het is belangrijk dat én het ongeduld én de positieve strijdvaardigheid van de Vlamingen verwoord worden op de meest harde
en massale wijze. Het tema van
deze Bedevaart liegt er niet om.
Dit moet herhaald en herhaald
worden, precies omdat heel konkreet aangetoond werd dat de
unitaire regering nooit in staat zal
zijn de voortdurende spanningen
op te lossen.
Het streven naar de Vlaamse
staat moet massaal en eendrachtig vertolkt worden. De overgrote
meerderheid van de bedevaarders wil dit ook zo!"
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Wanneer worden de wapenproducenten ondervraagd?

weekblad WIJ"

Kommissie sicoort
Vorige week donderdag was dit weekblad in de
wandelgangen van het Parlement het meest gevraagde medium. Onze onthullingen en beweringen
werden die dag trouwens (deels) bevestigd door de
verklaringen van de chef van de Belgische doeaneopsporingsdienst.
N onze 18-juni-editie drukten
wij kopies af van dokumenten
uit het Zweedse doeanerapport, waaruit de medeplichtigheid
bleek van minstens één Belgische fabrikant {PRB) bij de levering van grote hoeveelheden munitie aan het Iran van Khomeiny.

I

Uitgerekend die dag werd het
hoofd van de Belgische doeaneopsporingsdienst, de hr. Gerard
Jonart, door de kommissieleden
aan de tand gevoeld.

„Bevroren kippen"
Dat deze ambtenaar iets méér
wist dan de eerder ondervraagde
ambtenaren, bleek uit zijn verwoede pogingen om de kommissie met gesloten deuren te laten
vergaderen. Ondanks het protest
van Nelly Maes — die verwees
naar de opdracht van deze biezondere kommissie — ging voorzitter Bourgeois in op het verzoek van Jonart.
Uit zijn openbare verklaringen
kon toch één en ander vernomen
worden. Zo benadrukte Jonart
dat zijn diensten niet gewacht
hadden op het Zweedse rapport
om zelf een onderzoek te starten.
,,De Zweden bezorgden ons
slechts aanvullende informatie".
Op de vraag of er dan ook een

Belgisch rapport was, antwoordde
hij
bevestigend,
„...maar dit is nog niet klaar".
Snelheid is inderdaad niet meteen de beste troefkaart van onze
doeane, als men bv. vaststelt dat
men er na acht maanden nog
steeds niet in geslaagd is een volledige vertaling te maken van het
(weliswaar
lijvige)
Zweedse
verslag.
Jonart beijverde zich overigens
in het afzwakken van de bevindingen van de Zweedse doeane.
,,Een aantal van de in dit dossier
vermelde schepen heeft niet
eens een Belgische haven aangedaan. " Toch gaf Jonart toe dat
er één keer een manifeste overtreding was vastgesteld: toen in
maart
'86
munitie
vanuit
Oostende naar Burkina Fasso
werd vervoerd, ingeschreven als
een transport van „bevroren l<ippen". In de haven van Antwerpen
werd zelfs ooit eens munitie verscheept in een doodgewone kontainer, zonder inachtname van de
noodzakelijke
veiligheidsvoorschriften!

Transammo bekent
Van de zitting achter gesloten
deuren lekte uit dat er in zeker
zeven gevallen duidelijk sprake

Deze week kwam er (einde,,,,./ y^öd nieuws uit Zeebrugge. Dinsdag
werd daar immers een hoogtechnologisch windmolenpark in gebruik
genomen. De aldus gewonnen zachte energie zal worden aangewend
om de Zeebrugse haveninstallaties te bedienen. Een staaltje van
Vlaams vernuft, waarvoor nu reeds internationale belangstelling
bestaat.
was van munitiesmokkel naar
Iran. Het Antwerpse ekspeditiebedrijf Transammo heeft deze
feiten bekend, in de hoop aldus
PRB volkomen af te dekken.
Zichtbaar met sukses, aangezien nog steeds niemand van de
PRB-direktie werd ondervraagd.
Zoals we in onze bijdrage van vorige week aanstipten is het nochtans erg twijfelachtig dat PRB

Verplaetse terpiaetse
MMÉflE best in z'n polletjes
^^^
mag wrijven, is makker
^ ^
M. Devlts. Hij wordt
adjunkt- Vastwervingssekretaris. Dit goede nieuws, uit de hemel gevallen aan de vooravond
van de maand juli, zal wel van
aard zijn om z'n vakantieweken
zonnig te laten wezen.
Makker Devits zat op het allerlaatste plaatsje in de allerlaatste wagon van de benoemingstrein die de regering verleden week op de sporen heeft
geleid. Hij is meteen een uitzondering, die de regel bevestigt dat Martens-VI alleen
roomsblauwe
kabinetsleden
Oekwaam acht om de hoogste
ambtenarenposten
te
bekleden.
Makker Devits heeft z'n hoge
benoeming wel aan een héél
merkwaardig toeval te danken.
Als SP-Vlaming valt hem de onverwachte eer te beurt, de rol
te mogen spelen van compensatie voor de benoeming van
een PS-Waal. Zo gaat het Immers in dit koninkrijk: een wind
die beneden de taalgrens
vliegt, moet ook erboven worden gelost. Beneden de taalgrens heeft het Martens-VI behaagd
te
l)enoemen
tot
administrateur-generaal bij het
Ekonomisch en Sociaal Instituut van de Middenstand een
-.38
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Waalse socialist. Eigenlijk een
sociaiiste, met de -e van het
vrouwelijk geslacht. Burgerlijke stand gehuwd. Naam van
de echtgenoot Guy Spitaels;
beroep: senator, voorzitter van
de Parti Sociaiiste enzoverder
enzovoort.
Wie durft daar boudweg beweren dat Martens-VI alleen
partijvriendjes van hemzelf en
van Guy Verhofstadt zou belonen? Van de 31 topbenoemingen uit de jongste trein gaan er
slechts 29 naar de roomsblauwen. In een geest van het ailerbreedst pluralisme, van de allergrootste bekommernis voor
de waardigheid van het openbaar ambt wordt daarnaast madame Spitaels benoemd. En als
compensatie
dus
makker
Devits.
TIen nieuwe sekretarissen-

generaal, waarvan acht kabinetscheffen
of
adjunktkabinetscheffen van roomsblauwe ministers. Je gaat toch
niet naar een kabinet om je
broek af te steken! Zeven arrondissementskommissarlssen, het schoonste baantje van
heel het koninkrijk want gegarandeerd geen werk. De namen
zijn nog niet ingevuld, maar dat
het roomsblauwen zullen zijn
staat al vast. Een direkteur bij
de Nationale Bank. En een koppel regeringskommissarlssen.
Eén daarvan waarschijnlijk
Yannick De Clercq, zoon van
vader Willy.
Nou, en waarom ook niet?
Wilfried Martens In hoogstelgen persoon heeft het goede
voorbeeld gegeven. Zorgde er
voor, aan de vooravond van de
verkiezingen anno 1985, dat
zijn kabinetschef Verplaetse directeur en vice-goeverneur
D'Haeze mocht opvolgen bij de
Nationale Bank. De verkiezingen Hepen goed af, Martens
bleef aan. En Verplaetse zit nog
altijd terpiaetse op het kabinet,
terwijl z'n stoel bij de Nationale
Bank leeg blijft maar voorbehouden.
Moraal? Mensen zijn vooral
dan belangrijk, wanneer zij de
juiste kleur hebben.

„Het vu-

nergens van afwist; zeker één
brief i.v.m. de betalingsmodaliteiten wijst op een nadrukkelijke
Iraanse konnektie.
Wordt het niet de hoogste tijd
dat de kommissie ook de bedrijfsverantwoordelijken van PRB, FN,
Asco, e.a. het (onthullende)
woord gunt? Zelfs al zijn deze direktieleden daar heus niet zo tuk
op.
(pvdd)

Het
persagentschap
Betga was de eerste die opmerkte dat „het Volksunieweekblad WIJ" m zijn editie
van 18 juni uitpakte met opzienbarertde dokumenten en
een dito verhaal.
De
BRT-radionieuwsdienst maakte melding van
deze primeur in haar journaal van 10 en 13 uur en
tetevMe-kotlega
Guy
Polsjpoel verwees donderdagvond naar dit medium, 's ,
Anderdaags Kon men hieK^
over iels lezen In „Het Belang van Limburg" en „Het <
Laatste Nieuws". De overige
kranten namen wéi het WUverhaal (en soms ook de dokumenten) over, maar
presteerden het om de naam
van dit blad volkomen te ver-,
zwijgen!
;
m hetioemaüstieke bedrijf
is het voor sommigen dus
blijkbaar zeer moeilijk om de
verdiensten van een ènder
bléd te erkennen. „Wat zou
je eigenlijk wel willen?",
grinnikte de WU-hoofdredakleur tegen zijn jonge redakteur. „Toch niet dai de
rijkste, de slimste, de grootste en de b&langrijkste
krant(en) van het land toegeven dat een ,^klein blaadje"
zoals de WIJ soms ook wel
eens !&t$ kan...?"
Waarvan akte

Nelly Maes eist
verlenging opdrachit

Doordringen
tot Icern
In een open brief aan de voorzitter van de
wapenhandel-onderzoekskommissie dringt VUkamerlid Nelly Maes aan op een verlenging van de
opdracht.
OEN de onderzoekskommissie
(met veel vertraging) toch van
start ging, werd haar opdracht
gelimiteerd in de tijd: na twee maanden moest deze kommissie klaar zijn
met haar verslag. Terecht verzoekt
Nelly Maes nu om een verlenging van
dit mandaat.

T

fungeren om de fabrikanten „buiten
schot" te houden — zouden worden
opgeroepen om zich voor de kommissie te komen verantwoorden.

Bovendien waagt zij zich reeds aan
een drietal konklusies. Vooreerst is er
de ondoeltreffendheid van de doeanekontrole, die ook blijkt ut de EG,,Het IS immers duidelijk", aldus landbouwfraude. Vervolgens is er de
het VU-lid, „dat de kommissie nu pas laksheid van de minister van buitentot de kern van de zaak begint door telandse betrekkingen en zijn kollega
dringen. Na een défilé van ambtena-van ekonomische zaken, die wapenren die doorgaans een grote parapluen munitieleveringen toestaan aan
opstaken als het om hun verantwoor-landen die geen zekerheden bieden
delijkheid ging, brachten vooral het i.v.m. de waarachtigheid van de eindZweeds doeanerapport en de getui-gebruikers. Tenslotte wordt een verfijgenis van de hr Jonart van de Belgi-ning van de bestaande wetgeving onsche opsporingsdiensten van de doe-afwendbaar.
ane, meer licht in de duisternis."
Uitkijken nu hoe voorzitter BourOok eist Nelly Maes dat de hoogste geois en de voltallige kamer van
verantwoordelijken van de wapen- en volksvertegenwoordigers op de voormunitiefabrieken evenals de ekspedi- stellen van Nelly Maes zullen reageteurs — die vaak als tussenschot ren.

H^
SLECHTE
SEKTOREN?

m

m De Antwerpse prof. Van- 3 S
lommei besluit uit zijn onder- ^ ^
zoekingen dat een sektioneel ^ ^
beleid geen zin heeft in ons ^n
land. Hij steunt deze bewering ^ ™
op de bevinding dat de resul- ^ p
taten van een onderneming ^ ^
slecfits in tteel beperkte mate ^^^
afhankelijk zijn van de sektor. " ^
„Er zijn geen goede of slechte ^
sektoren, enkel goede en ^
slechte ondernemingen", al- ^ p
dus Vanlommel.
Volgens prof. Vanlommel ^_^
zijn de belangrijkste faktoren i S
die de rendabiliteit van een ^ S
onderneming bepalen de soli- ^^
dariteit, de relatieve loonkost, ^m
de kapitaalsintresten en de ju- ^ s |
ridische vorm. Verrassend is
zijn besluit dat noch uitgaven ^ 3
voor onderzoek en ontwikke- ^ ^
ling, noch overheidssubsidies
een signifikante invloed uitoefenen op de ondernemingsre- ^ ^
sulfaten. Tenslotte blijkt uit ^ ^
zijn onderzoek van 890 onder- ^ 3
nemingen dat er binnen be- | S
paalde sektoren een verschil ^ ^
in resultaten tussen Vlaamse ^m
en Waalse ondernemingen ^ |
bestaat.
We betreuren dat prof. Van- ^ |
lommei niet inging over de sa- f^
menhang van de door hem ge- I T I
noemde invloedsfaktoren van ^ C
het
ondernemingsresultaat V%
met regio en sektor.
anal

DEREGULATIE "^

m Deregulatie die op een on- po
bedachtzame manier doorgevoerd wordt kan chaotische
situaties tot gevolg hebben.
Volgens het Franse tijdschrift
„Revue Frangais de gestion"
is de deregulatie van de Ame- ^ J
rikaanse telekommunlkatiesektor daar een geknipt voorbeeld van. De deregulatie van
deze sektor, die in januari '84 f n
Ingevoerd werd heeft heel wat
^
onvoorziene situaties met zich ^ J
meegebracht. In een sektor ^51
werd immers plots de norm W 1
van de ekonomische efficiën- ««^
tie prioritair. Opvallend is wel P f l
dat de ongemakken van deze ^ ^
bruuske overgang doorgaans ^ g
door de konsument gedragen ^ ^
werden.
' "'
Hoewel de Europese telekommunlkatiesektor verschilt
van de Amerikaanse kan men
hier lessen trekken uit de
Amerikaanse mislukking. Het ^ 2
is een feit dat de konkurrentle ^ J
meer en meer speelt in de Eu- ^ J
ropese kommunikatie.

VISIE

ffTI

m Zonder toe te geven aan
het opportunistisch geweeklaag over het gebrek aan ™2
overheidsinvesteringen is het
een feit dat deze de jongste
twee jaar op een zeer laag peil
staan. Dit fenomeen doet zich
zowat in alle Europese staten
voor. In Nederland bijvoorbeeld zijn de overheidsinvesteringen het laagst sinds
dertig jaar.
De Nederlandse Sociaai- V I
Ekonomische Raad stelt dat
het lage peil van de overheidsinvesteringen niet alleen te
wijten Is aan de bezuinigingen
in de overheidssektor, maar
ook veroorzaakt wordt door
het ontbreken van een inhoudelijke visie op de ekonomische infrastruktuur. Een gegronde visie daarop moet nu
^^
gesteund zijn op het inzicht in DHIFWH
relevante maatschappelijke
trends aangevuld met beleids-yni
vragen m.b.t. het beheer en
de financiering van deze infrastruktuur.
38ttUB9SS
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Bedenkingen bij het RTT-l(ontrakt

Industriële non-politlek
Vorige week kwam dan toch een ,,akkoord" uit de
bus over wat men „tiet kontrakt van de eeuw" is
gaan noemen.
Aan specialist en oud-voorzitter Hugo Schiltz vroegen wij om zijn bedenkingen bij dit kompromis neer
te schrijven.
lEN staaltje van industriële
non-politiek. Als we tenminste de beschikbare informatie mogen geloven.

Onderzoek
en ontwikkeling
Het heeft er inderdaad de
schijn van dat onder liberale en
Waalse invloed de overheidsbestellingen inzake de RTT weliswaar gegund zullen worden aan
„Vlaamse" bedrijven. Maar dan
zonder inrekening in de prijs van
een aantal kosten van onderzoek
en ontwikkeling.
Dit komt er in feite op neer dat
Bell en Atea zullen mogen leveren aan zuivere produktieprijzen.
Maar dat zij, willen zij gelijke tred
kunnen houden met de technologische
evolutie,
al
hun
onderzoekinspanningen
voortaan zélf moeten financieren.
Dit zou verdedigbaar zijn indien overal ter wereld dezelfde
methode werd toegepast. In de
praktijk is het juist andersom.
Overal wordt het zeer dure industriële onderzoek
in de
spitstechnologieën rechtstreeks
of onrechtstreeks door de staat
ondersteund.
Als dit reeds zo is in grote landen (zoals Japan en de USA),
dan is dit zeker noodzakelijk in
kleine landen die anders vlug
weggedrukt worden door de groten en herleid tot ondergeschikte
toeleveraars van onderdelen.

Geen serieus
beleid
Dé telekommunicatie is één
van de weinige sektoren waarin
de eigen nijverheid nog enige rol
zou kunnen spelen in de industriële revolutie. Deze sektor
wordt door de regering nu het internationale veld opgestuurd zonder steun van de thuismarkt, die
de andere spelers op dit veld wél
krijgen.

een gezond beleid had moeten
en kunnen zijn.
Deze staat is ziek aan zijn nietopgelost nationaliteitenkonflikt.
Getuige de juichkreet van Le Soir
die als konklusie schreef: ,,De
grootste winst voor de franstaligen is eigenlijk het verlies van de
Vlamingen. Zij zullen voortaan
via de telefoon geen onrechtstreekse steun meer moeten betalen aan de Vlaamse industrie. "
Dat hiermede een zware hypotheek wordt gelegd op onze industriële toekomst is hen blijkbaar geen zorg. Zij hopen immers
dat de Vlaamse geldkraan hoe
dan ook zal blijven stromen. In
enkele richting wel te verstaan.
H. Schiltz,
VU-fraktleleider Vlaamse Raad

Hugo Schiltz: „De Vlaamse geldkraan blijft stromen. In enkele richting
wel te verstaan..."

Pn'vest
Geen toetredings- of uittredingskosten.
Pensioensparen met Privest betekent dat uw
spaargeld tot op de laatste frank wordt belegd,
en dus tot de laatste frank rendeert. U betaalt
immers geen toetredings- of uittredingskosten: 20.000 F pensioensparen is 20.000 F
beleggen.
Geef ons nu al een doorlopende opdracht. Dat is het makkelijkst en het
het veiligst. Ten eerste komt u dan
op het einde van het
jaar niet plots voor
een grote uitgave te
staan. Ten tweede heeft
een doorlopende Privestopdracht het voordeel
dat u op de eenvoudigste manier, én onmid

dellijk, begint te beleggen met vrijstelling
van roerende voorheffing. En niet te vergeten, ten derde: u bent nü al zeker dat u flink
wat bespaart op uw belastingen over 1987.
Al wat u moet doen, is opnieuw intekenen en ons laten weten hoeveel er, bijvoorbeeld elke maand, moet overgeschreven
worden van uw zichtrekening of uw depositoboekje naar uw KB-Pensioenrekening.
Ais u nog geen pensioensp.djrderbent
Kom er dan toch eens over
IMaten. U weet nu dat het
n leer dan de moeite waard
is. U bent welkom in elk
KB-kantoor, waar u
meer informatie
krijgt.

Onder druk van de liberale begrotingsobsessie en van de vrees
voor Vlaams-Waalse heibel heeft
de regering dan maar afstand gedaan van ieder serieus industrieel beleid. Van een toekomstgericht beleid gesproken!
De inkrimping van het kontrakt
heeft er vermoedelijk ook toe geleid dat slechts twee ondernemingen aan bod kunnen komen en
dat een derde, die nochtans inzake tewerkstelling en investering in ons land serieuze cijfers
op tafel kan leggen uit de boot
dreigt te vallen. Tenzij er op andere domeinen kompensaties
kunnen gevonden worden.

Le Soir juicht
Wat er ook van zij. Eens te
meer heeft de drift waarmede
franstaligen in ons land de
Vlaamse posities inzake telekommunikatie hebben aangevallen,
geleid tot een afbraak van wat

b
de Kredf
uw pens
Beter bij de
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Kamerleden F. Baert en H. Coveliers:

„België omvormen
tot konfederale staat"
De politieke al<tiviteiten van de voorbije dagen speelden zich voornamelijk buiten het Paleis der Natie af. In de Tweekerkenstraat kronkelde de PSC. In de
Wetstraat zag een nefast RTT-kontrakt het licht. En aan het Kongresplein vernietigde het Arbitragehof het dekreet Coveliers-Suykerbuyk.
De rust in Kamer en Senaat werd slechts tweemaal abrupt gestoord. Tweemaal tengevolge van een onbegrijpelijke, zelfs anti-demokratische ingesteldheid
van de meerderheid.
EKER wat betreft het gebeuren in de Hoge Vergadering klinkt de omschrijving ,,anti-demokratisch" met
overdreven.

Z

Bij het begin van de donderdagzitting legde Guido Van In namens zijn fraktie een hoogdringende resolutie neer: een aanmaning tot de regering om de
voorgenomen reeks topbenoemingen niet te laten plaatsgrijpen.

Hugo Coveliers en Frans Baert
werd evenwel afgewimpeld. Ook
door de Vlaamse meerderheid
van CVP en PW. Het pleidooi
van de fraktievoorzitter mocht
met baten: ,,Uit de praktijk van
elke dag blijkt dat een herziening
van de grondwet dringend noodzakelijk is. Ik vraag de hoogdringendheid voor het voorstel, omdat een politiek ongeluk tijdens
de zomer het hele debat weer op

Tot algemene verbijstering
evenwel besloot de meerderheid
niet alleen de spoedbehandeling
te venwerpen. De resolutie werd
zelfs onontvankelijk, onbespreekbaar geacht. ,,Want", stelde
CVP'er Gijs, „ikzie niet in hoe wij
kunnen reageren tegen een
beslissing die de regering nog
niet heeft genomen en hoe het
parlement het probleem van de
politieke
benoemingen
kan
bespreken op basis van persberichten."
Straffe koffie. Diezelfde middag immers had staatssekretaris
Bril de benoemingen bevestigd
en een dag later rolde een eerste
serie uit de kabinetsraad.
Zo'n anti-demokratische vaart
liep het niet in de Kamer. Het
voorstel van verklaring tot herziening van de grondwet werd ontvankelijk verklaard. Het had eens
anders moeten zijn... De spoedbehandeling van het initiatief van
25 JUNI 1987

Konfederaal
Het voorstel is volgens beide
initiatiefnemers ,,een poging om
de staatshervorming mogelijk te
maken, een herschikking van de
grondwet te realiseren en vooral
een duidelijke, eenvoudige struktuur te ontwerpen uitgaande van
de eerbiediging van het bestaan

Organisatorisch wordt centraal
één wetgevende kamer behouden, met daarnaast een reflektiekamer vergelijkbaar met de Nederlandse Eerste Kamer. Voor de

Eindeloos toeval?

Anti-demokratisch
Een korrekt en logisch initiatief, zelfs noodzakelijk wanneer
men weet dat amper tien dagen
tevoren vertegenwoordigers van
alle partijen hadden gepleit voor
depolitisering en henwaardering
van het openbaar ambt. En, op
z'n zachtst uitgedrukt, met deze
principes nam de regering nu
toch wel een loopje...

de lange baan zal schuiven."

van twee volksgemeenschappen
in dit land". Hiertoe willen zij
eerst en vooral aan gemeenschappen en gewesten ruimere
en duidelijker afgebakende bevoegdheden toekennen, gekoppeld uiteraard aan ruimere financiële middelen. Bondig samengevat komt het hierop neer dat het
hervormd België een konfederale
staat wordt, waarbij de nadruk op
de eerste plaats bij de ,,lidstaten" wordt gelegd en de konfederatie in tweede orde komt. Voor
Brussel schetsten beide kamerleden ,,een statuut sui generis, dat
het recht op bestaan en ontplooiing van elke gemeenschap erkent en in de strukturen vrijwaart".

u en dan 9\uMn verkozenen al eens op een
elgenaard)gheld"|e.
Zo aciïterhaafde Oi<iaaf
Meyntjerts enkele wekeo terug
dat tijdens de voorbij© v i | laren 2<»wat 73 % vari de vr||stettingan tot het betalen van sociale bijdragen aart franstafige
zelfstandigen loekwam. En dit
terwlfl Vlaanderen 61 % van
de zelfelandigen herbergt.
Nu was tiet 4ohan Sauwervs
die iets merkwaardigs legen*
kwam. En hoe cyrtisch ook,
het komt er op neer dat hst
Waalse volk gebukt gaat onder handikaps.
Bïj een diakussie over bet
kijK* en luistergeld vtel het aantal toegestane vr|atellingen. In
het totaal moeten dit jaar
258.712 Belgen geen kijk- en
luistergeld belalen, 130,176
Vlamingen en 128,535 Franstatigen.
Een bijna flity-frfiy verhou*
ding die Sauvwens aan het denken zette, Hij verzocht om detaillering. En ziehier het re&uftaat.
Krijgen vrijstelling: 7.44Ö
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J0han $auw0ns op speurtocht
nmr {i& vrlj^teffmgen van h&t
kijk- m imterg0td.
blinden, Waarvan 47 % t^ en
53 % F.
Krijgen vrijstelling; 105,872
gebrskkigen. Waarvan 43 % N
en 57 % F.
Krijgen vrptellmg: 13.251
oorlogsinvaliden.
Waarvan
2S,7 % H m 74,3 % F.
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Krijgen vrijstel!
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Krijgen vrijstel! N
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Krtjgen vrijstel'
onderwijssnsl^lino
vart 56,S % N en
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Dit alles terwijl ^
volk toch 60 % tel
fen we goed, dat
slakker» zont dient
het hanteren van
kersweegschaa!
gen aanspreekt
sohien veie relev
ringen kunnen w
roepen.

jse

.F.
ïarFat.

Maar de eindeloze .<rt?Ao
van onbegrijpelijk scheve percentages, kan dat nog langer
toeval zijn?
Bfj het kijk- en luistergeld
komt er nog b»} dat amper 45
0/0 ervan wordt „geristorneerd", tert;igvtoeit naar de
gemeenschappen. Een tweede maal dat de Belgische
weegschaal aan haar zuidetlj»
ke &m doorbuig?.
- s s v ; ; • • • • •••.i.

F. Baert ziet zijn poging om eindelijk werk te maken van een
konfederale
staatshervorming,
stranden op CVP en PVV.

lidstaten zal er eveneens een
wetgevende kamer zijn. Het dubbel mandaat vervalt uiteraard.
Vermelden we tot slot dat de provincies als politieke entiteiten
vervallen. Wel wordt gepleit voor
een nieuw intermediair niveau
tussen gemeenten en lidstaten.

Artikel 131
Centraal in het voorstel van Coveliers en Baert is zeker het feit,
dat ook artikel 131 van de grondwet voor herziening vatbaar
wordt verklaard. Dit artikel organiseert de topzware procedure
waaraan de grondwetsherziening
onderworpen is. Volgens de initiatiefnemers dient de voorafgaande verklaring tot herziening
afgeschaft zodat het parlement
op elk ogenblik, mits een voldoende meerderheid, tot een wijziging kan overgaan.
Het is duidelijk dat dit herzieningsvoorstel voornamelijk mikt
op alle artikels die betrekking
hebben op de staatsomvorming
in konfederale zin. Andere mogelijke wijzigingen zoals openbaarheid van bestuur en legislatuurparlement, zullen eerstdaags
aanhangig worden gemaakt.
Maar met de wankele wil van de
meerderheid om van de grondwetsherziening eindelijk een degelijk werkstuk te maken, dreigt
ook het volgende parlement
monddood te blijven.
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De Vlaamse dienstweigeraars:

SENAAT

Hefbomen voor
een betere wereld

Tot op
de eerste rij...
^ L S een puzzel komt stilaan de
kostprijs van de Happart-carrousel aan het licht.
BIJ de begroting van de Rijksw/acht diepte Oswald Van Ooteghem op dat terrein de grillen van
de afgezette burgemeester op. In
1986 vorderde hij driemaal de
rijkswacht. Kostprijs: 19,7 miljoen! Op 22 maart van dit jaar
werden opnieuw 650 rijkswachters gemobiliseerd om ongeveer
even zoveel Vlamingen uit Voeren te houden. Kostprijs: 6,5 miljoen. Of 10.000 fr. per Vlaming.
...Dit alles telkenmale zonder
resultaat want tot voor het gemeentehuis werd gewandeld. „Is
mee in België knettergek geworden om dergelijke toestand verder te laten bestaan?" Vooral,
aldus Van Ooteghem, omdat er te
weinig tijd, te weinig middelen en
te weinig manschappen zijn voor
de voornaamste opdracht van de
rijkswacht: de bestrijding van de
zware kriminaliteit.

Dure H.-vogel
Een andere begroting, deze
van Binnenlandse Zaken, bracht
een nieuw puzzelstukje. De verdediging van Happart voor het
Hof van Kassatie — een procedure die toenmalig minister Nothomb inleidde — kostte reeds
161.000 fr. Uiteindelijk zal het
zeker het dubbele worden.
Hierdoor op z'n tenen getrapt
voelde Walter Luyten zich des te
sterker om opnieuw zijn amendement in te dienen bij de post

Walter Luyten vond geen steun
voor herstellingen aan de crypte
van de IJzertoren. Ook niet bij de
CVP'ers die zondag op de eerste
rij zitten.
„Verzorging van militaire begraafplaatsen". Doel van het initiatief is het losweken van een
bijkomend krediet voor het herstel
van de crypte van het IJzermausoleum te Diksmuide.
Twee jaar geleden had hij het al
eens geprobeerd. Een onderzoek
was toen beloofd en wat meer is,
de CVP had hem gesteund.
Nu moest hij zelfs niet om bijkomende gelden voor de begroting
van Binnenlandse Zaken vragen.
Hij verplaatste de 161.000 fr. gerechtskosten voor Happart eenvoudig naar Diksmuide.
Het mocht echter niet baten.
Met uitzondering van zijn eigen
fraktiegenoten kreeg hij niet de
minste steun. Ook niet vanwege
de CVP. Zelfs niet van deze
CVP'ers die zich zondag tot op de
eerste rij zullen wringen.

PARLEMENrAIRE

SIkOKKElS
• J j E T was een rustige week in Kamer en Senaat. Deze laatste vergaderde overigens slechts een enkele
dag.
1#AN deze gelegenheid maakte Guido Van In gebruik om een resolutie neer te leggen, waarin de Senaat
zich afzet tegen de voorgenomen
reeks topbenoemingen van de regering Niet alleen werd de spoedbehandeling ervan geweigerd, de resolutie
werd koudweg onontvankelijk verklaard Onbespreekbaar voor de
meerderheid!
T I J D E N S het vragenuurtje bracht
' Daan Ven/aet het vertrek van Béjart en zijn Ballet van de XXste eeuw
ter sprake. André Geens van zijn kant
maakte zijn beklag over het laattijdig
uitbetalen van de werkloosheidsvergoedingen.
I N een interpellatie bepleitte Oswald
'Van Ooteghem de nodige maatregelen, om aan de manke werking van
het Instituut voor Veterinaire Keuring
te verhelpen. Ook vroeg hij erop toe te
zien dat de keuring in gans het land
even deskundig als integer zou gebeuren
j N de /Camerkommissie voor Infrastruktüur werd zwaar uitgehaald
naar minister De Croo. Een zoveelste
reorganisatieplan binnen de NMBS

zou in het reeds zwaar getroffen Limburg honderden jobs op de helling
zetten. „En dit", aldus Johan Sauwens, ,,nadat amper een goeie
maand geleden een toekomstkontrakt
voor Limburg werd ondertekend."
• E A N - P I E R R E P I L L A E R T wees mi-

nister Eyskens op de nefaste gevolgen, die de onderbezetting van de
diensten van de Direkte Belastingen
meebrengt.
De
Financieminister
maakte er zich met enkele vage beschouwingen over het openbaar ambt
van af.
Q E VU-fraktie stemde in met het
voorstel om de arrondissementen
Aalst en Oudenaarde samen te voegen voor de verkiezingen van de
volksvertegenwoordiging. Toch uitte
Frans Baert het ongenoegen van zijn
kollega's over de dubbelzinnige en
schijnheilige houding van de meerderheid die voor Oudenaarde en Aalst
argumenten inroept, die ze voor andere arrondissementen verwerpt.
| l i | E L D E N we tot slot dat nog maar
eens voorlopige kredieten werden goedgekeurd om de werking van
de openbare diensten tijdens de volgende maanden te waarborgen Nog
nooit werd volgens Hugo Schiltz zo
lang met voorlopige kredieten gewerkt.

Op uitnodiging van VOS-Leuven en het Berten
Fermont-lierdenl<ingskomitee, werd te Leuven op 11
juni een soort ,,praatl<afee" georganiseerd met een
reel<s Vlaamse dienstweigeraars zoals Rik Decleir,
Julien Dehoperé, Willem De Roover, Albert Eyckerman, Stan Spiessens, Gust Van Humbeeck en enkele tijdgenoten.
De onmiddellijke aanleiding was het verschijnen
van Eyckerman's bijdrage: ,,De Vlaamse dienstweigeraars tussen de twee wereldoorlogen" in het
jaarboek ,, Vlaams Archief 1987".
ET verhaal van deze eerste
pioniers uit de jaren dertig strekt tot bezinning
over onze huidige veiligheidssituatie.
Waar we deze mensen op de
eerste plaats dankbaar mogen
voor zijn, is het inzicht dat een
samenleving niet enkel op basis
van wapengeweld kan verdedigd
worden. De ,,samenhang" en het
,,vlot-verlopen" van het maatschappelijk weefsel is van een
nog veel groter belang.
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Een samenleving kan pas echt
stabiel zijn als ze in staat is kritiek
op geweldloze manier mogelijk te
maken. Het voorbeeld van zovele
verzetsbewegingen die in handen
geraken van buitenlandse geldschieters is er om dat aan te
tonen!
Het is bovendien een kenmerk
van een volwassen samenleving
dat ze het recht erkent van de
enkeling die principieel weigert
om aan te leren hoe hij zijn medemens — ook al is dat een gewapende en agressieve vijand —
moet doden. Per slot van rekening is het,,verdedigen" van een
samenleving ook op andere, geweldloze manieren mogelijk en
zelfs noodzakelijk.
De IJzerbedevaart is het hoogtepunt van de geest die Vlaamse
Beweging verbindt met dit diepe
besef. We kunnen het dan ook
niet anders dan een geestelijke
afwijking te noemen, dat sommigen onverholen dreigen met opstootjes en fisiek geweld bij deze
manifestatie van het beste in de
Vlaamse Beweging. De,idealen
van de fronters: Zelfbestuur en
Nooit meer oorlog op basis van de
Godsvredegedachte, houden immers de volstrekte geweldloosheid in. Anders is er van waarachtige, volkse bevrijding geen sprake meer.

Een van de grote geesten uit
het Oude Griekenland heeft ooit
gezegd: ,,Geef mij een hefboom
die lang genoeg Is en ik hef de
wereld op". Enkelen zijn daar
werkelijk in geslaagd.
Ze hadden geen hefboom nodig want ze waren zelf die hefboom. Deze grote namen, waar
we slechts stil kunnen bij worden,
hebben hun navolgers. Ze zijn
steeds niet zo groot en niet zo
bekend, maar ieder voor zich hebben zij hun best gedaan om de
wereld een beetje op te tillen naar
een hoger en een beter niveau.
Dat hebben onze vooroorlogse
Vlaamse dienstweigeraars zeker
geprobeerd en ze zijn er voor een
deel in geslaagd. Hun taak verder
zetten is de opdracht van elke
Vlaamsgezinde.

Volkse bevrijding
Hierbij past een bedenking met
betrekking tot de jongste regeringsmaatregelen in verband met
de gewetensbezwaarden. Deze
zijn bedoeld om aan oppositionele organisaties de noodzakelijke
werkkrachten in de persoon van
gewetensbezwaarden te onthouden. Is de stabiliteit van onze
naoorlogse demokratie niet in een
belangrijke mate het gevolg van
het feit dat de overheid zijn eigen
kritici het leven mogelijk maakt
door het uitbetalen van subsidies
maar ook door het toekennen van
gewetensbezwaarden ?

weg in de kuituur, bij Mahatma
Gandhi. Deze Indische leidsman
is voor zovelen de bron van hun
sterkte. We willen ook venwijzen
naar Maarten Luther King die de
Amerikaanse Apartheid bestreed
op een durvende maar vooral geweldloze manier. Maar ook menig
repressieslachtoffer wordt in deze
zin te weinig herdacht, denken we
maar eens aan de afscheidsbrieven van August Borms, Theo
Brouns, Leo Vindevogel enz.

,,De idealen van de Fronters —
Zelfbestuur en Nooit meer oorlog
op basis van de Godsvredegedactite — houden de volstrekte
geweldloosheid in. Anders is er
van een waarachtige, volkse bevrijding geen sprake meer."

,,Geef mij
een hefboom..."
Bevrijding is nooit afgelopen.
Het is een eeuwigdurende poging
om de samenleving leefbaarder
te maken.
Onze vooroorlogse Vlaamse
dienstweigeraars vonden hun
sterkte niet alleen in het bevrijdende van de Vlaamse Beweging
zelf maar ook bij Kristus en, dichter bij ons in de tijd maar verder
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Geweldloosheid"

Gelukkig hebben wij, na vijftig
jaar, nog altijd enkele mensen
van deze voortrekkersgroep die
kunnen getuigen van hun levend
voorbeeld. Een woord van dank
voor het gepresteerde past hier
maar het is niet volledig zonder
het vaste voornemen verder te
helpen tillen aan onze wereld.
Als we hun boodschap in één
woord willen samenballen kiezen
we overtuigd voor ,,geweldloosheid". Enkel dan is er sprake van
volle eerbied voor de menselijke
persoon. En een ontvoogdende
beweging moet in de eerste
plaats daardoor gedragen worden. Zonder dat kan ook een volk
niet vrij worden.
Willy Kuijpers,
lid Euro-Parlement
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Konservatieven weggeveegd in Keltische randgebieden

Hoelang blijft Thatcher er
nog meester?
Zoals reeds gemeld in de vorige editie van ,,WIJ",
maakten de Keltische nationalisten in Schotland,
Wales en Noord-lerland geen slechte beurt in de
Britse parlementsverkiezingen van 11 juni jl.
Toch was het niet al rozegeur en maneschijn, want
de Schotse en Welshe nationalisten hadden gehoopt
met hun kleine parlementaire frakties mee op de wip
te kunnen zitten tussen de grote partijen. Zij hadden
met het oog daarop een ,,alternatieve" nationalistische alliantie afgesloten.
ET akkord tussen de Scottish
National Party (SNP) en
Plaid
Cymru
hield
in
dat beide partijen slechts hun steun
aan een minderheidsregering zouden
verlenen op voorwaarde dat Schotland en Wales een autonoom parlement en meer ekonomische steun
kregen. Wel waren de nationalisten
het erover eens dat de konservatieven geenszins op hen zouden kunnen rekenen omdat de regering Thatcher de voorbije acht jaar zowel
Schotland als Wales danig verwaarloosd had.

H

Schotse rebellie?
Door de komfortabele meerderheid
waarover Thatcher nu andermaal beschikt, zijn de plannen van de SNP en
Plaid Cymru in het water gevallen. Dit
betekent echter niet dat de nieuwe
konservatieve regering de Schotse
kwestie zomaar terzijde zal kunnen
schuiven.
In Schotland dreigen zware moeilijkheden. Driekwart van de stemmen
ging er naar partijen die voorstander
zijn van de oprichting van een
Schotse Assemblees. Enkel de konservatieven zijn daar tegen gekant.
Hun onverzettelijkheid heeft hen trouwens stemmen gekost. Zij verloren
bijna 5 t.h. stemmen en de helft van
hun zetels. Waar de Tory's in 1955
nog 50 % van de Schotse stemmen
kregen, zijn dat er nu maar 24 t.h.
meer.
Nu reeds wordt openlijk gesproken
over een zgn. Doomsday Scenario in
Schotland. Dit komt er op neer dat de
62 Schotse parlementsleden van Labour, de Alliance en de SNP — een
meerderheid in Schotland, maar in de
minderheid in het Britse parlement —
eenzijdig stappen zouden ondernemen om een autonoom Schots parlement op te richten
De SNP IS gewonnen voor zo'n
gang van zaken, maar ziet dat slechts
als een etappe naar totale onafhankelijkheid. De SNP ging 2,3 t.h. vooruit
bij de verkiezingen en stuurt drie
nieuwe verkozen naar Londen: Alex
Salmond (32), een ekonomist die vertrouwd is met de Schotse Noordzeeolieproblematiek; Andrew Welsh (43),

die sinds 1984 burgemeester van het
distrikt Angus is en reeds parlementslid was in de penode 1974-79;
en Margaret Ewing (41), eveneens
een gewezen parlementslid in die periode.
Deze drie versloegen elk een uittredend konservatief parlementslid.
Minder fraai was dat de SNP door Labour overvleugeld werd in de twee
kiesomschrijvingen die ze tot 11 juni
vertegenwoordigde. Partijvoorzitter
Gordon Wilson, die sinds 1974 parlementair was, werd verslagen in Dundee East. In de Western Isles had uittredend parlementslid Donald Stewart, die de zetel sinds 1970 bezette,
zich met opnieuw kandidaat gesteld.
Zijn opvolger werd er overtroefd door
de socialistische kandidaat.
De Welshe nationalisten zijn met
gemengde gevoelens uit de verkiezingen gekomen: vreugde omdat in
de Welshtalige gebieden een derde
parlementszetel werd veroverd en
droefheid omdat in het geïndustrialiseerde en verengelste zuidoosten het
stemmenaantal van Plaid Cymru, dat
in 1970 nog 12 t.h. bedroeg en een
verdere doorbraak deed verhopen,
verder afkalfde tot nog geen 4 t.h.
Men zou ook van een Doomesday
Scenario in Wales kunnen gewagen
omdat de oppositie er meer dan 70
t.h. haalt, ware het met dat de
politiek-kulturele situatie er grondig
verschilt van de Schotse.
Ten eerste zijn de nationalisten
nog steeds getraumatiseerd door het
referendum over beperkt zelfbestuur
voor Wales in 1979, toen amper 20
t.h. voor stemde (in Schotland was
iets meer dan de helft pro). Dit bedroevende resultaat was mede het
gevolg van het verzet van de socialisten uit Zuid-Oost-Wales, onder wie
de huidige partijvoorzitter Kinnock.
Ten tweede lijkt Wales nu meer
dan ooit in drieën opgedeeld: Welshtalig Wales in het westen, dat landelijk en nationalistisch is; Welsh Wales
m het zuidoosten, dat geïndustrialiseerd, verengelst, socialistisch en
anti-autonomistisch
maar
toch
Welshbewust is; en Brits Wales in het
noordoosten en zuidwesten, dat landelijk, liberaal en konservatief en taal-
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tigde Social Democratie Labour Party
(SDLP) beloond voor haar steun aan
het akkoord met stemmen- en zetelwinst. De radikale Sinn Féin moest
daarentegen inbinden.
De nationalistische parlementairen
zijn John Hume (50), die pas sinds
1983 zetelt en sinds 1979 Europees
parlementslid is, Seamus Mallon (40),
die de zetel die hij bij een tussentijdse
verkiezing in 1985 won behield, en
nieuwverkozene Eddy McGrady (44)
voor de SDLP en Gerry Adams (38)
die als Sinn Féin-parlementslid voor
het eerst in 1983 verkozen werd maar
weigert zijn zetel in te nemen in het
parlement van Westminster
Lieven Dehandschutter

Info

PLAID CYMRU
kundig en que bewustzijn verengelst
IS.

De dne Plaid Cymru-parlementsleden staan dus voor geen gemakkelijke opgave. Het zijn partijvoorzitter
Dafydd Elis Thomas (40) en Dafydd
Wigley(44), beiden sinds 1974 gekozen, en nieuwkomer leuan Wyn Jones (38).

Noordierse impasse
Noord-lerland blijft in een politiek
impasse zitten. De unionisten hadden
als virulente tegenstanders van het
Brits-lers akkoord moeite om hun
aanhang nogmaals storm te laten
lopen.

Organisaties met belangstelling voor een gedol<umenteerde
gespreksavond over een
of meerdere Keltische
volkeren kunnen kontakt
opnemen met Lieven Dehandschutter, direkteur
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg
4 te 9000 Gent (tel.
091/25.75.27).

Bij de nationalisten werd de gema-

Verslag Vandenmeutebroucke aangenomen

Deportatie Armeniërs
(1915-1917) genocide
Nooit zagen wij een menigte zo blij ais vorige
donderdag op de open vfakte voor het Buropees
Parlement te Straatsburg. Tweeduizend Armeniërs, jong en oud en van alle politieke gezindheden stonden die dag in een pletsende regen
waardig te manifesteren ten gunste van Jaak
Vandemeuiebroucke's rapport over een politieke
oplossing voor het Armeense vraagstuk.
I0£^f bekendraakle dat dit
verslag tarnen met een
aantaf beiangrijke amendementen was
aangenomen
barstte een daverend applaus utt,
Mensen omhelsden etkaar, juich»
ten, \mhim, f n met de tranen in
de ogen zong rnen het Armeense
vöikslied. Mooit tevoren was de
zie! van een vofk zo zichtbaar. Da!
vofk iêéft.

1915-1917
De aangenomen tek^
„de tmgisch^ gebeme
zich in i915-W7 h$b
speeid moeten wor
sohouwd ats een voti<e
in de zirf van het Vi
voorj(oming en foestrijdi
kerenmoord dat door c
ne Vergedermg van d'
december 1948 is aan^
Et EP erkent dat het h
Jffje nïet verantwoordeln
dsn gestefd voor de trs
beyrtenissen «/aarvan
niërs in t^et Ottomaans,
sfachtoöer werden Btje
de erkenning van deze tgebeurtenissen geen .
geven tot juridische ot
eïsen t.a.v, het heéwéi,
klje

In zfjrt versiag beschrijft verslaggever VandemeuiebrOücke de Armeense kwestie en het vraagstuk
van de minderheden in Turkije
tegen de acfitersrond van de betrekkingen tyssen Turkije en de
Gemeenschap, in een land kan
slechts een demokfatis&h bestel
worden gevestigd als dit land zijn
geschiedenis erkent en deze ver»
njkt met zijn etnische en kufturele
verscheidenheid

Geoocltte
De erkenning van de gebeurtenissen die mf^h tussen i a i 5 m
t a i 7 voordeden en de bestempeling ervan ais ^ijfide een genocide
is een histonsctï teit- Voor het
staat een Intem-öfon^ie in•n aan de kant van iwï Arolk en ondefsteifnt hm
"^f^' gerectitighteid. Dat
r geensztfis een
" (^et btinde en
ens terroriSr
---'ag roept
Turken
"e-

W^\

Traditionele seictor met
ruime toelcomsticansen
Weinigen zullen er aan twijfelen. De tekstielsektor mag zowaar tot het industrieel erfgoed van Vlaanderen gerekend worden. Sinds jaar en dag zijn de
Vlaamse wevers ware grootmeesters in hun vak.
Weliswaar is het relatief belang van deze sektor de jongste jaren gevoelig afgezwakt, zeker voor wat de tewerkstellingsgraad betreft; dit alles belet allerminst dat het hier om een uitermate gemoderniseerde deelsektor van het ekonomisch gebeuren gaat, waar flexibiliteit in het tot stand brengen van specifieke
arbeidsregelingen met conintu-werk en weekend-prestaties sinds jaren tot de
normaalste zaak van de wereld behoren.
OEN minister Hansenne
met dit soort regelingen
als een experimentele
nieuwigheid meende te kunnen
uitpakken en zodoende bijdroeg
tot het veralgemenen van de
theoretische koncepten zoals ze
bij het begin van de jaren tachtig
met veel bravouere door T Palasty waren ontwikkeld, kwam hij
m feit schromelijk laat met zijn
voorstellen

T

Vlaams realisme
In tal ven tekstielbedrijven in
het Zuiden van West- en OostVlaanderen werd de theone van
de continu-arbeid naast een kortere
indivivuele
arbeidsduur
reeds jarenlang in de praktijk omgezet Meteen werd hiermee nog
maar eens geïllustreerd wat precies bedoeld wordt met Vlaams
realisme en pragmatisme Theoretische beschouwingen met
oogverblindende blauwdrukken
afleveren vormen stellig met onze
sterkste kant, dat hoeft ook met,
als tenminste met degelijke resultaten wordt uitgepakt Dat en dat
alleen is van belang, daar komt
het op aan, liever dan eksuses
VOO zwakke ekonomische prestaties achter verbaal geweld en
grootsprakerigheid te willen verdoezelen
De vergelijkingen lieger er
overigens met om In die zin is
het toch wel treffend dat in de
tekstiel, als enige van de bedreigde en zogenaamde nationale sektoren, met sukses aan
een rekonversie en herstrukturering gewerkt werd Probleemloos
IS dat zeker met gebeurd, zoals
het tot stand komen van het mul-

tivezelakkoord en het tekstielplan
ten voeten uit hebben aangetoond De strategie werd evenwel
op een totaal andere manier aangepakt dan bijvoorbeeld in de
Waalse staalsektor het geval
was In plaats van de overlevingskansen kunstmatig en met weggegooide gemeenschapsfondsen
te subsidieren, werd van meetaf
voor een duurzaam herstel gekozen Uiteraard heeft dit, op korte
termijn alvast, veel leed en verlies aan arbeidsplaatsen gekost
Tienduizenden jobs van — overwegend vrouwelijke — laaggeschoolde tekstielarbeiders kwamen aldus op de helling te staan
De keerzijde, en meteen het reuzegrote pluspunt, houdt evenwel
m dat hiermee een duurzame sanering werd op punt geteld, hetgeen betekent dat de konservatieve refleksen van de verstarring
voor de progressieve vernieuwingstendenzen werden ingeruild Het heeft nu eenmaal geen
zin mensen massaal aan het
werk te willen houden in sektoren
die vroeg of laat tot het terrein
van de industnele archeologie
zullen behoren In het beste geval heeft men daartoe met een
paar konservators en gidsen
ruimschoots genoeg Daartegenover staat een toekomstgerichte
strategie, die precies inhoudt dat
de produktieprocessen maximaal
gemodermzeerd worden zodat
de konkurrentie meteen een garantie van bedrijfszekerheid betekent

gen uitbetaald, zodat men op die
manier inderdaad een verhoogde
kompetitiviteit nastreefde Tot
veel dient dit echter met, echt
duurzame resultaten moet men
op die manier zeker met verwachten Vandaar dan ook het fundamenteel belang van saneringen
en herstrukturenngen zoals ze
sinds de jaren zeventig in het
tekstielbedrijf werden aangevat

Spitstechnologie...

Met enige fierheid wordt dan
ook door de technische scholen
aangevoerd dat zij effektief in
staat zijn een toekomstgerichte
en jobvaste karnere aan te bieden In die zin leveren ze een typevoorbeeld van de soms radikale herschikkingen die zich op
het blak van de arbeidsmarkt en
de plaatsingsmogelijkheden kunnen voordoen Enkele jaren geleden werden nog nauwelijks jongeren bereid gevonden tot het
volgen van een opleiding als wever, vandaag de dag dreigt zich
daarentegen een tekort aan bekwame tekstielarbeiders af te tekenen

De ontwikkeling die de tekstielsektor sinds het begin van de jaren zeventig heeft doorgemaakt,
biedt in die zin een zeer goeie illustratie van wat precies onder
produktvernieuwing en produktiviteitsstijgingen door toepassing
van spitstechnologie moet begrepen worden Alleen op die manier
kan men zich wapenen tegen een
al maar door stijgende konkurrentie van lage loonlanden en andere kapers op de internationale
markten, een bedreiging waaraan weefsels extra gevoelig zijn
Zo'n acht tot negen tienden van
de omzet moet immers buiten de
landsgrenzen
doorverkocht
worden

Bebotex (Olsene)

Uiteraard kan men verhoogde
afzetkansen betrachten door
o m tegen lagere lonen te gaan
weven en stikken Al te lang zijn
trouwens in deze typisch Vlaamse sektor eerder lage vergoedin-

...en scholing
Enkele indikatoren hiervan
werden in bijgaande tabel (ontleend aan een werknota van prof
J Maton) samengebracht, meer
bepaald voor wat het verloop van
de tewerkstelling betreft alsook
m b t de omzet en de produktiviteit (vgl grafiek) Ten gronde
werd de vernieuwing kort na
1970 aangevat, wanneer de minder rendabele bedrijven effektief
tegen een versneld tempo werden afgestoten en gesloten In
een tijdspanne van een vijftal jaar
werd de tewerkstelling toen gehalveerd Met dit saneringsplan
IS men blijven doorgaan tot op
vandaag, al dient onmiddellijk
toegegeven dat het uitstoten van
arbeid minder snel evolueert
sinds 1978 In 1982-84 was zelfs
de aanzet voor een lichte ekspansie aan de orde Na de dramatische terugval van het voorbije decennium, kon opnieuw een toename van het aantal aanwervingen genoteerd worden Het is
een tendens die trouwens nog
steeds aanhoudt

Wel ZIJ toegegeven dat er ondertussen heel wat veranderd is
in de scholing en vereiste vakbekwaamheid Wevers die thans
100 of 200 ultramoderne en computergestuurde getouwen doen
draaien zijn nog maar nauwelijks
te vergelijken met hun voorgan(vervolg op p 10)
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(vervolg van p.9)
gers van 10 of 20 jaar geleden.
Dank zij hun hoge scholingsgraad werd er inderdaad voor gezorgd dat de nodige mankracht
kon geleverd worden om het
sterk gemoderniseerd en zelfs
gesofistikeerd machinepark vakkundig te bemannen. Het resultaat vinden we weerspiegeld in
de enorme stijging van de produktiviteit, waar zelfs groeiritmes
van ca 10 % per jaar geenszins
de uitzonderng zijn. In een
tijdspanne van nauwelijks tien
jaar werd zowat een verdubbeling van de produktiviteit gerealizeerd. Weinig traditionele — en
zelfs zogenaamde moderne —
sektoren deden beter!

Op rolschaatsen...
Wat de inbreng van spitstechnologie precies vermag, beseft
men pas bij het volgen van de
omzet. Het is gewoon verpletterend hoeveel lopende meter
weefsels en tapijten er dagelijks
voortgebracht worden in de regio
Kortrijk, het tekstielgebied bij uitstek dat zo graag als het Texas
van Vlaanderen wordt voorgesteld. In sommige bedrijven
worden er tot 500.000 meter per
week afgeleverd en dit door nauwelijks een handvol arbeiders.
Op rolschaatsen of met een minifiets verplaatsen ze zich tussen
de massa getouwen, hier en daar
en kleine fout of technische hapering korrigerend waarvan de preciese reden door het beeldscherm was aangegeven. Verder
reikt de fysieke inbreng al lang
.niet meer.
Door steeds meer en beter te
produceren met al maar door
minder werkkrachten is men er
inderdaad in geslaagd om de
weefkunde, die aloude troefkaart
van Vlaamse inzet en kunde, toekomstgericht te laten evolueren.
Vaak hoort men stellen dat de
maatschappelijke processen om
een permanente bijsturing vragen; in geaktualiseerde termen
heeft men het dan over flexibiliteit en inventiviteit. Wat daaronder moet begrepen worden, vinden we tot in de perfektie in het
tekstielbedrijf geïllustreerd. Eeuwenlang was het gebruikelijk dat
men, met het handweven, niet
meer dan één lopende meter per
etmaal voortbracht. De veelvuldige technische vernieuwingen
die zich sinds de tijd van Lieven
Bauwens zijn blijven voltrekken,
hebben dit produktieritme met
faktor 500 tot 1000 vermenigvuldigd. Een handvol arbeiders
volstaat m.a.w. om de wereldmarkt met alle mogelijke variëteiten van weefsels en stoffen te bevoorraden, daar waar nauwelijks
een halve eeuw geleden nog ongeveer een kwart van de bevolking in het tekstielbedrijf aktief
was. Een kleine historische verwijzing maakt dit meteen duidelijk.
Nauwelijks kan men zich een

palend te noemen is voor de slagkracht waarmee deze sektor zich
steeds in Vlaanderen heeft weten
te manifesteren.

Vlaamse familie indenken waarvan de ouders of grootouders niet
op één of andere manier met
deze branche verbonden waren.
Beter dan met cijfergegevens
kan men deze vaststelling wellicht met beschrijvende bronnen
en met stamboomonderzoek illustreren. G. Gezelle was de
kleinzoon van een linnenwever,
H. Vernest wzs de zoon van een
kamslager, de voorouders van A.
Rodenbach lieten zich met de linnenhandel in, P. Benoit kwam uit
een bescheiden milieu van vlaswerkers, C. Verschaeve wzs de
zoon van een blauwverver en
Stijn Streuvels verheerlijkte de
roots van al die industriële en
agrarische bedrijvigheid in zijn
Vlaschaard]

Traditionele sektoren hoeven
niet per definitie afgebouwd te
worden in de Westerse wereld.
Mits de nodige aanpassingen
kunnen ook hier — zoals in het
Texas van Vlaanderen dagdagelijks bewezen wordt — nog
steeds schitterende resultaten
voorgelegd worden.

Meerwaarde
Bevreemdend is wel dat men
zich in Vlaanderen, en dit tot op
heden, steeds en uitsluitend op
de garenbereiding en op het produceren van weefsels heeft toegelegd terwijl tal van andere
schakels in het produktieproces
niet of nauwelijks werden ter
harte genomen. Treffend komt dit
ot uitdrukking met het machinepark. Terwijl Vlaanderen door de
eeuwen heen steeds de allerbeste wevers heeft afgeleverd,
moesten zij doorgaans op weefgetouwen van buitenlandse makelijk hun talenten ontplooien.
Het IS een realiteit waar men, enkele kleine uitzonderingen te na
gesproken, niet naast kan kijken
en die tot op vandaag even reëel
blijft. Spitstechnologie weten te
benutten is één zaak; ze zelf ontwerpen en voor derden beschikbaar stellen zou dan ook op termijn beter in overweging genomen worden. Het is een andere,
meer lukratieve en echt opportunistische weg om de meerwaarde
maksimaal te gelde te maken.
Bovendien is het de aangewezen
we om de dreigende konkurrentie
van New Industrial Countries
(NIC) steeds een stap voor te
blijven.

Speeksel...
Wie verder in de tijd wenst op
te klimmen, ziet zich al evenzeer
met de kwalitatieve facetten van
de produktievernieuwingen gekonfronteerd. Flexibiliteit en inventiviteit
kunnen misschien
goed in de mond liggende modewoorden zijn; bij het uitdiepen
van de geschiedenis van de
tekstiel IS dat soort aanpassingsvermogen een oude bekende,
een soort konstante die we over
alle perioden heen steeds opnieuw terugvinden.
Over de eeuwen heen, zij het
met ups en downs, heeft de
tekstiel in Vlaanderen meerdere
ingrijpende situaties weten te verwerken. In de 12e-13e eeuw waren het de wolwevers van leper.
Gent en Brugge die het voor het
zeggen hadden • wereldvermaard
waren ze voor hun vakkennis. In
de 15e-16e eeuw was het de lichtere drapene om en rond Hondschote die de trend aangaf, terwijl de tapijtwevers van Oudenaarde en omgeving een internationale reputatie wisten op te
bouwen. Nog iets later, in de 18e19e eeuw, waren het de linnenwevers van Zuid-Vlaanderen die
de mythe van de Golden River
wisten uit te dragen; daarnaast
waren er natuurlijk de Kortrijkse
damastwewers evenals de kantklossers van Brugge, Mechelen,
Brussel of Antwerpen. Het was in
die periode dat men anderzijds
het fabeltje verspreidde als zou
het speeksel (!) van de overtalrijke Vlaamse spinsters garant
gestaan hebben voor een schitterend lichteffekt op het handgesponnen garen. Ondertussen
was het tijdperk van de industrialisatie en het mechanisch spinnen en weven aangebroken, met
als resultaat een vermenigvuldiging van de produktie der katoenen stoffen en andere, gemengde weefsels. Echt revolutionaire veranderingen op het kwalitatieve vlak zullen zich tenslotte
voordoen in de twintigste eeuw
en meer bepaald in de naoorlogse periode, wanneer de
traditionele garenvoorziening onder de vorm van wol, katoen of
linnen met een immens gamma
van synthetische vezels (nylon,
polyester, viskose, e.a.) werd uitgebreid.

Lee Europe (St.-Niklaas)

Chr. Vandenbroeke
ADVERTENTIE

Slagkracht
Dat deze produktvernieuwing
en produktverruiming bovendien
gevolgd werd door een ingrijpende modernisatie van het machinepark,
kwam
hierboven
reeds ter sprake Het is het zoveelste bewijs van een flexibel inspelen op de gewijzigde arbeidsmarkt, een gegeven dat met
een veelvoud aan voorbeelden in
het tekstielbedrijf kan aangetoond worden en dat aldus be-
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WORDT DEZE ZOMER Ms VERLIEFD OP KNACK
mier '87, vakantie
Het moment om
jk eens het
Fenomeen Knack te ontdekken.

Knack Magazine
+ weekend Knack
+ tele Knack
3 magazines...
1 Knack
voor slechts

Knack, het meest moderne, volledige en internationale
magazine van het land. Ruim
400.000 Vlamingen lezen elke
week Knack. Het zijn jongere,
aktieve, dynamische vrouwen en
mannen. Waarom bent u nog
geen lezer van Knack ?
Knack is uniek: een aktueel nieuwsmagazine van internationaal niveau: Knack Magazine.
Een life-style-blad: Weekend
Knack* én een kompleet televisieprogrammablad : Tele Knack.
3 magazines: samen Knack.
Met bijgaande reduktiebonnen welke door alle dagbladverkopers in het land aanvaard
worden, geven we u een unieke
kans om voor slechts 50 fr. zo'n
Knack (3 afzonderlijke magazines) enige weken te proberen.
Wedden dat u verliefd wordt op
Knack.

DRIE MAGAZINES IN EEN
Knack Magazine
Vanaf het eerste nummer zal u de eigen
stijl waarderen waarmee de Knackredaktie het nieuws, en de achtergronden
ervan tegemoet treedt. Die redaktie heeft
de reputatie dat zij objektief en boeiend
naar waarheid kan vertellen wat er eigenlijk aan de hand is. Door zijn scherpe
analyses van de soms woelige politiek is
Knack een gezaghebbende stem in dit
land.
U wordt zeker geboeid door het beste van
wat de internationale pers te bieden heeft,
dank zij het uitgebreide net van
copyright-akkoorden - Knack lezen is
meteen Time en Newsweek volgen. Der
Spiegel en Elseviers, Forbes en US News &
World Report, The Financial Times en
l'Express. Uit dit kollosale aanbod kiest
Knack elke week de meest opvallende verhalen.
De terugslag van de wereld van de computer, ruimtevaart, wetenschap en techniek
op onze maatschappij en sociale samenleving wordt gevolgd door gespecialiseerde
medewerkers. Zij zorgen voor boeiende en
levendige verhalen vol afwisseling en in
kleuren.

dewerkers signaleren u nieuwe strekkingen, ledere week interviews en reportages
over film, theater, boeken, platen, enz...
Daarenboven volgen een schare medewerkers overal ter wereld de sportaktualiteit.
Hun kleurrijke reportages en eksklusieve
achtergrondinformatie vragen uw aandacht om het systeem en de mensen achter de prestaties. Sport in Knack-stiji.

Weekend Knack
Elke week ontvangt u ook nog het extra
life-style-magazine. De Weekend-redaktie
signaleert voor u de aktuele mode en
beauty-trends. Vlot lezende reportages
met prachtige kleurenfoto's...
Tips voor uw gezondheid, schoonheid en
lichaamsbeweging. Het Weekendinterview met de personaliteit van de week
brengt een eerder ongewoon doch diepgaand gesprek zonder clichés. Tenslotte
brengt Knack Weekend u elke week tips
voor weekend-trips, goede adressen voor
leuke dingen en plezierig shoppen.

* Tussen 15 juli en 15 augustus is
Weekend met vakantie en wordt
gedurende die periode vervangen
door Knack Vakantie. Deze
kleurrijke bijlage met agenda's,
TV-bijlage en ekstra puzzelbladzijden steekt in Knack
Magazine.

Over de wereld van de kunst bericht
Knack zoals over de politiek met een blik
achter de schermen. Tientallen me-

Knip deze bon uit, geef hem aan uw
krantenverkoper en u krijgt deze week
Knack magazine samen met Knack
Weekend/Vakantie Knack voor slechts
50 f r. i.p.v. 70 f r.
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KNACK

Nieuw: Tele Knack
32 pagina's met de programma's en films
van alle zenders van de hele week en gekommentarieerd door Patrick
Duynslaegher.
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Ondanks dinamisme een kwetsbare sektor

Tekstiel:
een nieuwe toelcomst?
Waar elders in dit blad Chris Vandenbroeke wijst
op het historisch belang van de tekstielindustrie in
Vlaanderen, willen wij even ingaan op de evolutie
van de jongste jaren, en door de bespreking van enkele basiskenmerken aangeven waar de sterkte en
zwakte van de tekstielsektor zich situeren.

E financiële strul<tuur van
de tekstielondernemingen is gevoelig verbeterd
vanaf 1982. De lonen en de loonkost liggen nog steeds lager dan
in de rest van de be- en verwerkende nijverheid, waarbij wel
moet opgemerkt worden dat de
Inhaalbeweging aan de gang is,
vooral dan in de kledingindustrie.
De herstrukturering heeft gleid
tot een gevoelige daling van het
aantal inrichtingen van 1782 in
1973 tot 1270 in 1985. Deze daling deed zich voor in alle grootteklassen.

Produktie en
toegevoegde
waarde
De aktiviteitsverbetering sinds
1983 Ingezet, bracht het produktievolume op het niveau van 1976
maar blijft nog steeds onder het
peil van 1973. Tot 1978 is de toegevoegde waarde sneller gedaald dan de produktie, maar
sindsdien is de toegevoegde
waarde sneller gegroeid en heeft
in 1986 ongeveer het niveau van
1973 bereikt.
Deze evolutie betekent dat de
tekstielnijverheid in 1986 produkten op de markt bracht met een
gemiddelde hogere waarde dan
in 1973. De omzet lag in 1986
bijna 3 % onder het niveau van
1985. Rekening gehouden met
de gestegen produktie betekent
dit dat de prijzen met ongeveer 5
% zijn gedaald.

Hieruit blijkt dat het procentueel verlies aan arbeidsplaatsen in
Brussel het grootst is geweest en
in Vlaanderen het laagst. Uit
beide tabellen kunnen we afleiden dat van het totaal verlies van
93.000 arbeidsplaatsen er 57.000
banen verloren gingen in Vlaanderen; 23.000 in Wallonië,
13.000 in Brussel.
In deze omstandigheden is het
merkwaardig dat de tewerkstelling in de tekstielnijverheid toch
nog steeg in sommige Vlaamse
arrondissementen, vooral
in
West-Vlaanderen. Voor de kledingnijverheid enkel in Eekio,
Tielt en leper.
In 1986 nam de werkgelegenheid opnieuw af in de tekstielnijverheid.

De herstrukturering van de
tekstielsektor is gepaard gegaan
met een groot verlies aan arbeidsplaatsen, zoals blijkt uit de
tabellen voor de tekstielnijverheid
en de kledingnijverheid.

Dat de tekstielondernemingen
hard bezig zijn met hun modernisering blijkt uit de investeringsbedragen. In 1986 werd voor ongeveer 11 miljard fr. geïnvesteerd
en tijdens de jongste 5 jaar bedroegen de globale investeringen
ongeveer 50 miljard fr. voor de
tekstielnijverheid en 6 miljard fr.
voor de konfektienijverheid. In de
periode 1977-81 bedroegen de
investeringen nauwelijks de helft.

Uitvoer en
handelsbalans
Bijna driekwart van het zakencijfer wordt gerealiseerd in het
buitenland: 78 % voor tekstiel en
42 % voor kleding. Uit de samenstelling van de eksportkorf,
kunnen we afleiden dat het
meeste sukses wordt geboekt
met woningtekstiel.
Wat het overschot op de handelsbalans betreft wordt deze
in
hoofdorde
gerealiseerd
door woningtekstiel, industriële
toepassingen, weefsels en breigoedstof. Konfektie en breidgoed
worden meer ingevoerd dan uitgevoerd. De hoofdoorzaak van

Voor de kledingprodukten waren de landen uit Zuid-Oost-Azië
biezonder konkurrentieel waardoor deze landen hun invoer flink
konden opdrijven in alle Europese landen en ook bij ons.
Ook dit jaar dreigt moeilijk te
worden, de aangehaalde tendenzen zetten zich immers verder.
Dit betekent dat onze eksport in
de drie eindbestemmingen (kleding, woningtekstiel en industrieel tekstiel) het moeilijk zullen hebben om de behaalde resultaten van 1986 te evenaren.
Daarenboven valt een stijging
van de grondstofprijzen te verwachten die niet volledig in de
verkoopprijs zal kunnen doorberekend worden. Hetgeen onge-

twijfeld een negatieve invloed zal
hebben op de rendabiliteit van de
bedrijven.

Nieuwe bloei?
Ondanks de Inspanningen
die geleverd werden, zowel
langs de kant van de investeringen als de produktvernleuwing
blijft de tekstielsektor in zijn
geheel erg kwetsbaar.
Het blijkt echter vooral in
Vlaanderen ook een sektor die
door zijn dinamisme bewezen
heeft krisissituaties aan te kunnen en te overwinnen. Wij kunnen enkel hopen dat de kreativiteit van de ondernemers en
de geleverde inspanningen zullen resulteren in een nieuwe
bloei voor de tekstielnijverheid.
Ook in deze sektor kan de rendabiliteit en de werkgelegenheid positief evolueren indien
de parafiskale druk op de lonen
zou afnemen.
André Geens

1973

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1985
Ind. 1973 = 100

HET RIJK

86.634

56.066

52.415

49.785

45.141

42.817

42.079

41.227

40.263

46

VLAANDEREN

59.398

41.735

40.240

38.354

35.144

33.954

33.945

33.783

33.620

57

WALLONIË

13.825

7.359

6.291

6.043

5.102

4.679

4.162

3.576

3.081

22

BRUSSEL-HOOFDSTAD

13.411

6.972

5.884

5.388

4.895

4.184

3.972

3.868

3.562

27

Bron: Rijksdtonst voor Sociale Zekerheid

TEKSTIELNIJVERHEID
1973

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1985
Ind. 1973 = 100

107.792

73.285

68.384

66.470

62.744

59.609

59.413

60.877

60.929

59.300

57

VLAANDEREN

81.703

57.016

53.859

52.614

50.579

48.135

48.520

50.139

50.531

62

WALLONIË

23.571

15.001

13.569

12.963

11.437

10.820

10.249

10.137

10.072

43

2.518

1.268

956

893

728

654

644

601

326
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de minder goede evolutie in 1986
was de daling van de dollarkoers
omwille van de hieruit voortvloeiende stijging van de invoerdruk
op onze markt en ook de grotere
moeilijkheden bij de eksport.
In 1985 realiseeerden we een
eksport van bijna 11 miljard fr.
naar de VS en Canada, terwijl dit
bedrag in 1986 terugviel op 9 miljard fr. of -15 %. In het MiddenOosten daalde onze eksport van
9,7 miljard fr. in 1985 naar 7,4
miljard fr. in 1986 of -23,4 %.

KLEDINGNIJVERHEID

HET RIJK

Tewerkstelling

Investeringen

MAGAZINE

Deze bonmagdoorde dagbladhandelaar aanvaard worden
(zolang de voorraad strekt) als gedeeltelijke betaling bij aankoop van een nummer Knack (Knack Magazine + Knack
Weekend/Vakantie Knack) Ermagslechts 1 bonpereksemplaar aanvaard worden Onderhavige bon is slechts geldig
bij aankoop van een nummer van Knack (Knack Magazme
+ Knack Weekend/Vakantie Knack) van 1 juli 1987 tot en
met31 augustus 1987 in alle verkoopspunten in België

Deze bon mag door de dagbladhandelaar aanvaard worden
(zolang de voorraad strekt) als gedeeltelijke betaling bij aankoop van een nummer Knack (Knack Magazine -I- Knack
Weekend/Vakantie Knack) Er mag slechts 1 bon per eksemplaar aanvaard worden Onderhavige bon is slechts geldig
bij aankoop van een nummer van Knack (Knack Magazine
+ Knack Weekend/Vakantie Knack) van Ijuh 1987 tot en
met 3! augustus 1987 in alle verkoopspunten in Belgie

Deze bon mag door de dagbladhandelaar aanvaard worden
(zolang de voorraad strekt) als gedeeltelijke betaling bij aankoop van een nummer Knack (Knack Magazine -i- Knack
Weekend/Vakantie Knack) Er mag slechts 1 bon per eksemplaar aanvaard worden Onderhavige bon is slechts geldig
bij aankoop van een nummer van Knack (Knack Magazme
-f Knack Weekend/Vakantie Knack) van 1 juli 1987 tol en
met 31 augustus 1987 in alle verkoopspunten in België

Deze bon mag door de dagbladhandelaar aanvaard worden
(zolang de voorraad strekt) als gedeeltelijke betaling bij aankoop van een nummer Knack (Knack Magazine + Knack
Weekend/Vakantie Knack) Ermagslechts I bonpereksemplaar aanvaard worden Onderhavige bon is slechts geldig
bij aankoop van een nummer van Knack (Knack Magazine
+ Knack Weekend/Vakantie Knack) van Ijuh 1987 tot en
met 31 augustus 1987 in alle verkoopspunten m Belgie

De uitgeverij Roularta verbindt er zicli toe de tegenwaarde van deze bon
aan de dagbladverkoper rechtstreeks in speciën terug Ie betalen

De uitgeverij Roularta verbindt er zich loede tegenwaarde van deze bon
aan de dagbladverkoper rechtstreeks in speciën terug te belalen

De uitgeverij Roulana verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon
aan de dagbladverkoper rechtstreeks in speciën terug te betalen

De uitgeverij Roularta ve'•^^'"d'e••'•c'"oede'ege^waarde van deze bon
aan de dagbladverkoper rechtstreeks in speciën terug te betalen
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Miss Vlaanderen An De Baetzelier:

„Eerst Vlaming, dan Belg,
maar vooral op-en-top model"
Bij mode horen modeshows, mannequins en fotomodellen, meisjes en jongens die met stijl de jongste
kreaties presenteren.
Wie l<ohden we daarom beter aan het woord laten
dan de Miss Vlaanderen van 1986.
E is 23 jaar, stralend mooi,
heeft prachtig blond haar
en ogen die heel wat
adrenaline in de aders doen
vloeien. Bovendien heeft ze een
stel hersens dat meetelt, een stevige mentaliteit, en beschouwt ze
zichzelf als een professional. Wat
ze doet wil ze goed doen, anders
hoeft het niet. Aan het woord
IS An De Baetzelier, exit Miss
Vlaanderen en de kersverse eredame van Miss België. Ze geeft
les, maar bouwt stap voor stap
een karrière als fotomodel en
mannequin uit.* Met sukses overigens.

Z

Persoonlijk
WIJ: Als model en mannequin krijg je regelmatig opdrachten uit de modewereld?
An De Baetzelier: ,,Tot nu toe
is dat nog kalm. Ik doe vooral defile's, voor verschillende merken
of boetieks. Het fotowerk begint
nu zo'n beetje."
WIJ: Hoe sta je zelf tegenover
het hele modegebeuren 7
An De Baetzelier: „l\/lode is
een manier van jezelf etalleren. Ik
tracht een middenlijn te vinden.
Ik volg niet alle nieuwe trends. Ik
koop de kleren die ik leuk vind,
dingen die me bevallen. Dat hoeven dan niet noodzakelijk de
laatste snufjes te zijn. Kleren zijn
een deel van je persoonlijkheid.
l\/let je kleren kan je ook uitdrukken wie of wat je bent. Wat ik
mooi vind, moet jij niet mooi vinden en omgekeerd."
WIJ: Trek je die persoonlijkheid ook door naar je werk,
naar het model An de Baetzelier ?
An De Baetselier: ,,Nee, als
model moet je je kunnen aanpassen aan het type dat gevraagd
wordt. Je moet heel wat verschillende imago's kunnen uitbeelden. Dat gaat van een kokette sekretaresse
tot
een
frivool
vrouwtje of een jong meisje. Ik
voel me wel het best in een sportieve rol. Ik hou niet erg van
strakke kleren, wel van spullen
die gemakkelijk zitten, waar ik mij
goed in kan bewegen. Extravangente kleren liggen me evenmin."

Spektakel
WIJ: Hoe gebeurt de keuze
van een model voor modefoto's?
An De Baetzelier: ,,Als de
klant een model zoekt voor een
affiche bijvoorbeeld, dan wordt
meestal een agentschap ingeschakeld.
De ontwerper specifeert ook meteen welk type model men zoekt
en om welke opdracht het gaat.
De opdrachtgever heeft meestal
een duidelijk beeld voor ogen van
het model of het gezicht dat hij
wil geprojekteerdzien. Het agent-

schap stuurt dan de modellen die
in aanmerking kunnen komen.
De klant beslist, nadat hij ons
vroeger werk bekeken heeft en
na een gesprekje.
Soms laat de opdrachtgever de
keuze over aan de fotograaf. Hij
kent de meeste modellen en weet
wie welke opdrachten het best
aankan. Het éne model kan goed
spontaan en beweeglijk werk
doen, andere zijn beter in onbeweeglijke poses. Je kan dus best
heel wat fotografen kennen in dit
wereldje."
WIJ: Als model ben je dan
één van de schakels tussen de
producent of de ontwerper en
het publiek. Ben je dan een
mooie kapstok voor de kleren
of kan je er een eigen dimensie
aan geven ?
An De Baetzelier: ,,Wij moeten een kollektie naar voor brengen. Men zou ook gewoon de kledingsstukken op een pop kunnen
etaleren. Bij een défilé wordt er
iets aan toegevoegd... spektakel
eigenlijk. Je moet het als een geheel zien, je hebt de kleren die
geshowd worden, op muziek of
soms in een koreografie. Ook de
accessoires zijn belangrijk om de
kreatie tot uiting te laten komen.
Je krijgt dan een showeffekt, een
beetje sensatie. Je mag niet vergeten dat mode een kommerciële
bussiness is, de kleren moeten
aan de koper worden gebracht."

Blikvangers
WIJ: Op die manier kreëer je
toch een vrij artificieel beeld
van de aangeboden kleding.
Het model is in dit showgebeuren het ideaal type voor het
ontwerp. En zoveel ideale maten lopen er toch niet rond, niet
?
An De Baetzelier: ,,Nee, ik
denk van niet. Ik zou niet durven
zeggen dat wij de ideaaltypes zijn
Wij geven met onze 'presence'
een mogelijkheid aan, een voorbeeld van hoe je het kledingstuk
kan dragen. Bovendien zijn er
toch ook kollekties voor oudere
dames en meer korpulente mensen die ook geshowd worden.
Voor die mensen is er tenslotte
ook mode, het zijn met alleen de
jonge, slanke types die moeten
gekleed worden.
Natuurlijk is er een verschil tussen de kleren van alledag, de zogenaamde prèt-a-porter, en de
hele dure, exclusieve modellen
van Dior of Yves Saint Laurent
bijvoorbeeld. In die kollekties zitten stukken die niemand zou kunnen dragen. De ontwerpers geven dat ook grif toe, maar dat is
weer een onderdeel van die
show, van het spektakel. In die
kreaties proberen ze hun meest
extravagante ideeën uit te werken, niet echt met het doel dat ie-

tf

An De Baetzelier: ,,Een internationale cover halen, dat zint mij wel!"

mand ze ook zou dragen. Het zijn
ook vaak de blikvangers voor de
rest van de kollektie.
Dergelijke defile's vind je ook zelden bij ons. Hier zijn het meestal
de kollekties van boetieks die
worden geshowd, die stukken
kunnen wel gedragen worden."
WIJ: Hoe is het eigenlijk
gesteld met de Vlaamse en
Waalse ontwerpers ? Hebben
zij een inbreng in de modemarkt ?
An De Baetselier: ,,Veel verschil zal je op dit vlak niet merken
tussen Vlaanderen en Wallonië.
Ze komen er allemaal even weinig aan te pas. De modewereld
wordt op dit ogenblik nog volledig
gedomineerd door de grote buitenlandse merken. Dit is spijtig.
Men doet wel pogingen om de eigen ontwerpers meer bekendheid te geven, met de "Dit is Belgisch"-aktie bijvoorbeeld."
WIJ: Denk je dat dergelijke
akties vruchten afleveren ?
An De Baetzelier: „Wellicht
wel ja. Sommige mensen pikken
daar op in. Maar ik denk dat het
bekendheid geven aan de individuele mode-ontwerpers en kreaties, door wedstrijden zoals "De
Gouden Spoel"
bijvoorbeeld,
toch belangrijker is."

Miss Vlaanderen
en Happart
WIJ: Net zoals een Misswedstrijd de beste modellen
selekteert ?
An De Baetzelier: ,,Misschien
wel ja, maar bij een Missverkiezing komen heel wat meer
elementen kijken. De intelligentie
speelt daarbij de grootste rol. Er
worden daarbij veelal vragen
gesteld over alles en nog wat, of
je moet over een bepaald onderwerp vertellen. Voor de Miss
Vlaanderen verkiezing moesten
we bijvoorbeeld over Vlaanderen
vertellen. Ik heb er toen Happart
bijgehaald en blijkbaar viel dat in
goede aarde."

WIJ: Hoezo ?
An De Baetzelier: „Iedereen
begon toch te lachen... Nee hoor,
je moet om de prijzen in de wacht
te slepen heel wat meer in je
marge hebben dan een leuk
snoetje. Eén van de grote uitdagingen voor mij was het feit datje
bij zo'n verkiezing verplicht bent
om voor een menigte op te treden. Je leert zo wel de zenuwen
te bedwingen. Die zaken kunnen
allemaal van pas komen bij een
later beroep."

Cover
WIJ: Je blijft niet als model
werken ?
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An De Baetzelier: ,,Toch wel,
maar model zijn is maar een tijdelijk beroep. Vandaar dat ik ook
eerst mijn studies heb afgemaakt. Het diploma was voor mij
het belangrijkste. Ik ben me dan
ook pas vorig jaar gaan toeleggen op een karrière als model en
mannequin. Eerst via een bureau
in Gent, maar omdat ik daar geen
fotowerk kreeg ben ik overgestapt naar een Brussels agentschap. Op dit ogenblik zien mijn
toekomstperspektieven er wel
beter uit. Ik wil klimmen in de
branche."
WIJ: Tot welk niveau ?
An De Baetzelier: ,,Als de mogelijkheid er in zit wil ik een cover
halen, Vogue of Elle, Femme
d'aujourd'hui... Ik blijf wel realist
hoor, lukt het niet dan zal mijn
wereldje niet in mekaar storten.
Als ik te oud word voor dit beroep
zou ik liefst iets met mijn talen
doen (Ann studeerde EngelsSpaans) in de dienstensektor,
toerisme of public-relations, journalistiek misschien.
Presentatrice lijkt me ook wel interessant. Daarbij zouden mijn
ervaringen van de Miss-verkiezingen en als model wel goed van
pas komen. Ik wil me nog niet
echt vastpinr^en op één richting."
WIJ: Een laatste vraag. Je
bent nu Miss Vlaanderen en
ere-dame van Miss België.
Welke titel draag je het liefst ?
An De Baetzelier:
Vlaanderen uiteraard."
WIJ :Waarom ?

„Miss

An De Baetzelier: ,,Omdat ik
me e^rst Vlaminge voel en pas
dan Belg !"
En Vlaanderen mag er fier op
Zijn.

sec

Deze week
in Knack Magazine
De boer die sterft
Nu bijna alle kleine boeren zijn uitgezweet, bezwijken de grote landbouwers onder de schulden: per
jaar worden méér dan honderd failliete boerderijen
door de banken uitverkocht. Het mirakel is ingestort. Een reportage, deze week in Knack.
Sabena en SAS
Fusie? Nieuwe airline? Klunzig
gevoerde onderhandelingen over
een samenwerking? Moedwillige
leugens? Een rekonstruktie van de
korte idylle tussen SAS en Sabena. Deze week in Knack.
Veertig jaar Marshall-plan

Generaal Marshall kondigde veertig jaar geleden een groot herstelplan voor het door de oorlog geteisterde Europa aan. Het plan
moest zowel de ekonomie uit de
slop halen, als het kommunisme
indijken. Een tijdsdokument, deze week in Knack.

Maurice Béjart
Wat schuilt er achter het vertrek
van Maurice Béjart uit Brussel?
Een communautaire twist, een
Brusselse mtrige of een persoonlijke vete? Een portret van
maestro Béjart, deze week m
Knack.
De dood van Documenta?

De achtste Documenta voor aktuele kunst m Kassei is een dure
show zonder ziel, met veel visueel
effektbejag en narcisme. Er is veel
goede kunst te zien, al staat die
vaak verloren in een opstelling die
een jaarbeurs niet zou misstaan.
Een reportage, deze week in
Knack.
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Z Ned 1 - 16 40
Only one earth, milieuserie
" Ned 1 - 17 05
Family Ties, serie
Z Ned 1 - 18 15
Starsky en Hutch, serie
~ Ned 1 - 19 00
Countdown Classics, muziek
^ Ned 1 - 20 33
The master, serie
Ned 1 - 22 02
The great American Traffic Jam,
TV-film
" Ned 2 - 20 20
Nina Wiener and dancers in het
Holland festival, dok

Van dag
tot dag
Zaterdag 27 juni
r BRT 1 - 16 00
Jongensstad, film
BRT1 - 18 00
TikTakC BRT 1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
C BRT 1 - 20 20
Hartstocht, weekendfilm
Z BRT 1 - 21 50
Terloops
C BRT 1 - 22 35
Sport op zaterdag
Z BRT 1 - 22 50
Intieme kontakten, reeks AIDSprobleem
G BRT2 - 17 15
Europabeker atletiek, rechtstreeks
uit Praag
Z Ned 1 - 15 00
De zon tegemoet, serie
Z Ned 1 - 16 40
Candy, Candy; tekenfilmserie
Z Ned 1 - 17 50
De gendarme ziet ze vliegen, film
Z Ned 1 - 20 28
Matlock, serie
Z Ned 1 - 21 52
Maupassant, serie
Z Ned 1 - 22 52
Brandhaard Midden-Amerika, dok
Z Ned 1 - 23 42
Alfred Hitchcock presenteert, serie
Z Ned 2 - 19 12
Nederland muziekland, talent van
Ned bodem
Z Ned 2 - 20 05
Goliath awaits, TV-film
Z Ned 2 - 21 40
Pats-Boem show, talentenjacht
Z Ned 2 - 23 15
Goliath awaits, 2de deel

Zondag 28 juni
Z BRT 1 - 11 00
Konfrontatie, politiek debat
Z BRT 1 - 15 35
De inktvlek, jeugdfilm
Z BRT 1 - 16 45
Ons eigen zonnestelsel, dok
Z BRT1 - 18 25
De tuin der dromen, dok
Z BRT1 - 19 15
Zonen en dochters, serie
Z BRT 1 - 20 05
Sportweekend
Z BRT 1 - 20 35
Airport 1975, film
Z BRT 1 - 22 25
Meester-fotografen, dok
Z BRT2 - 14 30
Belgische kampioenschap voor beroepsrenners
Z BRT2 - 17 00
Europabeker atletiek, vanuit Praag
" Ned 1 - 15 30
De terugkeer van de Antelope, serie
Z Ned 1 • 15 55
Zeven bruiden voor zeven broers,
film
Z
De
Z
De

Ned 1 - 18 00
citadel, serie
Ned 1 - 19 05
Carsons, serie
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Donderdag 2 juli
Trouwers aan de lopende band in ,,Seven Brides for Seven Brothers" Zondag 29 juni op Ned 1 en BBC 1

Z Ned 1 - 20 15
Alles heeft zijn tijd, TV-film
Z Ned 1 - 21 45
St. Elsewhere, serie
Z Ned 1 - 22 30
Elisabeth Schwarzkopf, portret
Z Ned 2 - 20 10
Van Mao tot Mozart, dok
Z Ned 2 - 22 25
Holland festival. The Desert K^usic
C Ned 2 - 23 15
The man in the raincoat, muziekteater

IVIaandag 29 juni
Z BRT1 - 16 00
Centennial, serie
Z BRT1 - 18 10
Avonturenbaai, jeugdserie
BRT 1 - 18 00
Tik Tak en Plons
BRT 1 - 18.10
Avonturenbaai,jeugdserie
G BRT 1 - 18 35
Kameleon,
G BRT 1 - 20 10
De erfenis van de Guldenburgs,
serie
C BRT 1 - 20 55
Agenda voor een kleine planeet II,
info-dok
G BRT 1 - 21 45
Extra time, sportmagazine
C BRT2 - 14 55
Open Britse kampioenschappen in
Wimbledon, tennis
G Ned 1 - 14 30
Eastenders, serie
G Ned 1 - 15 00
De lokkende horizon, film
G Ned 1 - 18 35
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 19 00
De baas in huis?, komische reeks
Z Ned 1 - 20 28
De vliegende dokters, serie
Z Ned 1 - 22 42
Golden girls, serie
Z Ned 1 - 23 07
Jenny's war, serie
Z Ned 2 - 19 27
75 jaar openluchtmuseum, dok
Z Ned 2 - 20 00
Simonskoop, filmrubnek
Z Ned 2 - 20 25
Seduced, TV-thriller
Z Ned 2 - 21 55
De moordspeldansers, ballet

Dinsdag 30 juni
Z BRT1 - 15 30
Centennial, serie
Z BRT 1 - 18 10
Jacobus en Corneel, serie
Z BRT1 - 18 25
Soldaat en ik, jeugdserie
G BRT 1 - 18 50
Onbekende wereld, dok
u BRT 1 - 19 15
Zonen en dochters, serie
G BRT 1 - 20 20
Mike, praatshows
G BRT 1 - 21 40
De Vlaams-Nationale ^
Omroepstichting
Z BRT 1 - 2215
De koele krijger, serie
Z BRT 2 - 14 55
Tennis in Wimbledon
Z Ned 1 - 15 30
The Goldwyn follies, film
Z Ned 1 - 18 15
Tussen kunst en kitch, kunst en
antiek
Z Ned 1 - 19 00
Wordt vervolgd, tekenfilms
G Ned 1 - 20 20
De sterkste man ter wereld, sportieve kompetitie
C Ned 1 - 22 35
Love at first bite, film
G Ned 2 - 19 12
Gregorio, TV-film in 2 delen
G Ned 2 - 20 00
Apartheid, info

Woensdag 1 juli
G BRT 1 - 18 10
Nils Holgersson, animatiereeks
G BRT 1 - 18 35
De terugkeer van de Antelope, serie
Z BRT 1 - 19 15
Leven... en laten leven — ekstra,
natuur en milieuprogr
Z BRT 1 - 20 15
De zoete inval, serie
Z BRT 1 - 20 50
Noel Coward's collection, serie
Z BRT 1 - 2210
Het gerucht, kulturele topografie van
West-Berlijn
Z BRT2 - 14 00
Ronde van Frankrijk, wielrennen
Z BRT2 - 14 55
Tennis in Wimbledon
Z Ned. 1 - 15.10
Ghostbusters, tekenfilmsene

Z BRT 1 - 11 00
Ronde van Frankrijk, wielrennen
Z BRT1 - 16 00
Ronde van Frankrijk, wielrennen
Z BRT 1 - 18 10
Rasmus en de vagebond, jeugd reeks
Z BRT 1 - 18 35
Tour '87, samenvatting
Z BRT 1 - 19 15
Zonen en dochters, serie
Z BRT 1 - 20 25
Matlock, serie
Z BRT 1 - 21 15
Panorama, aktualiteiten
Z BRT 1 - 22 05
Dallas, serie
Z BRT2 - 14 55
Tennis in Wimbledon
Z Ned 1 - 15 30
Westbrook Hospital, serie
Z Ned 1 - 15 55
Gestand in het zand, jeugdserie
Z Ned 1 - 16 20
Portrait of America, dok
Z Ned 1 - 19 00
Vancouver diepzee-aquarium, serie
G Ned 2 - 1912
Oude stijl jazz festival Breda 1987
G Ned 2 - 19 55
Zullen we het nog een keertje overdoen?, film

Een f Hm
per dag
Zaterdag 27 juni
Goliath awaits
Amerik film uit 1981 met o a Mark
Hammon en Christopher Lee Een
oceanograaf ontdekt n het wrak van
een 40 jaar geleden getorpedeerd
passagiersschip een kolonie overlevenden die een vreemde vorm van
samenleving hebben uitgebouwd
(Ned. 1, om 20u.05)

Zondag 28 juni
Seven Brides for Seven Brothers
Adam, de oudste van zeven broershouthakkers besluit te trouwen De
zes anderen vinden de aanwezigheid
van een vrouw in huis zo prettig, dat
ZIJ ook op zoek gaan naar een bruid
Amerik muzikale fflm uit 1954 met
o a Jane Powell en Howard Keel
(Ned. 1 om ISu.SS en BBC 1, om
16u.)

l\/laandag 29 juni
The Sundowners
Amenk film uit 1960 met o a Robert Mitchum, Peter Ustinov en Deborah Kerr De Carmody's zijn Ierse
emigranten m Australië die aan de
kost komen door het begeleiden van
schapenkudden (Ned. 1, om 15u.)

Dinsdag 30 juni
Love at First Bite
Graaf Dracula wordt na meer dan
700 jaar verdreven uit zijn kasteel in
Transsylvanie en laat zich in zijn
doodskist overbrengen naar New
York Daar hoopt hij kennis te maken
met Cindy, de vrous van zijn dromen
Amerik komische griezelfilm uit 1979
met o a Susan Saint James en George Hamilton (Ned. 1 om 22u.35)

Vrijdag 3 juli
C BRT1 - 18 00
Tik tak en Plons
Z BRT1 - 18 10
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 18 35
Comedy Capers, komische filmpjes
Z BRT1 - 18 50
Onbekende wereld, dok
G BRT 1 - 20 25
Twilight zone, the movie, film
G BRT 1 - 22 05
Hollywood aan de Hudson, dok
Z BRT2 - 14 55
Tennis in Wimbledon
Z Ned 1 - 16 00
De boezemvriend, film
Z Ned 1 - 18 35
Het geheim van Vredenhof, jeugdserie
C Ned 1 - 19 00
Calimero, strip
Z Ned 1 - 19 05
Knight Rider, sene
Z Ned 1 - 22 30
The Offence, film
Z Ned 2 - 18 30
Sesamstraat, voor de kleintjes
Z Ned 2 - 20 55
Niet te geloven!, serie
Z Ned 2 - 21 20
Hill street blues, serie
Z Ned 2 - 23 35
The Brink's job, film

Woensdag 1 juli
Surprise Party
Franse film van Roger Vadim uit
1983 met o a Caroline Cellier en Robert Hossein In Amboise, een klem
dorpje aan de Loire, wachten de tieners gespannen op hun schoolresultaten (RTL, om 21 u.)

Donderdag 2 juli
Let's do it again
Amerik komische film van en met
Sidney Poitier uit 1975 IVIelkventer
Clyde Williams en fabneksarbeider
Billy Foster dromen er al lang van hun
vrouwen een vakantie te kunnen aanbieden (Ned. 2, om 19u.55)

Vrijdag 3 juli
The Offence
Britse thriller uit 1973 met o a
Sean Connery en Ian Bannen Politierechercheur Johnson is na een jarenlange karnere overwerkt Tijdens de
ondervraging van een kinderverkrachter raakt hij over zijn toeren en
slaat de man dood (Ned. 1, om
22U.30)
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En dan zijn er
nog de miheueilanden. U weet
wel die kunstmatige
storten voor de
Vlaamse kust waar
wij de smeerlapperij van onze welvarende
wegwerp^^^A ^2
maatschappij willen
^ ^ B J f f t
opstapelen. Tot de
^ ^ ^ ^ ^ ^ P
tpjd daar is dat ge^ ^ ^ ^ ^
leerden weten hoe
^^^^^^
het spul kwijt te
• ^ ^ ^ spelen,
^ ^ ^ ^ B want eilanden raken
^ ^ ^ ^ ooit wel eens overvol en onze kust is
maar 65 km lang.
Afvaleilanden voor onze kust. U
heeft er nog niet over nagedacht?
Nee, dan probeer ik U een en ander uit te leggen.
De volksmond zegt van regeringsleiders dat ze al te gemakkelijk
de problemen voor zich uitschuiven.
Hoe doen ze dat? Dat doen ze door
b.v. afvaleilanden te bouwen, want de
problemen voor zich uitschuiven wil
zeggen: er geen oplossing voor weten, er geen hebben, geen afdoende
beslissing durven nemen.

I

Nu heeft het er lange tijd naar uitgezien dat de plannen maar proefballonetjës zijn, door de minister van
Openbare Werken losgelaten. Maar is
dat wel zo? De man krijgt steeds minder ruimte om nieuwe A-wegen te
trekken, gigantische scheepsliften tot
pretparken om te bouwen, en aan tunnels zonder einde bestaat sinds kort
geen behoefte meer. Dus wil de minister het publiek testen over de haalbaarheid van nieuwe plannen.

Haalbaarheidsstudie
Zodus kregen de plantrekkers van
Openbare Werken de opdracht een
haalbaarheidsstudie te maken over
wat eufemistisch milieu-eilanden genoemd wordt. In plaats van moderne
technieken van veilige verbranding te
bestuderen of — nog beter — het
kwaad bij de afvalbron weg te werken,
schuift Openbare Werken de problemen voor zich uit. De zee in. De haalbaarheidsstudie laat op zich wachten,
de minister doet er geheimzinnig over.
Verkozenen des volks die uitleg vragen krijgen een raar antwoord. Er komen geen storten, er worden alleen
studies gemaakt.
Studies om de studies, l'art pour
l'art. Dag Jan!
Wie wat verder in het troebele water van de milieu-eilanden vist valt een
en ander op.
Ondervraagd over de zaak zegt de
eerste-minister.
„Persoonlijk ben ik zo gehecht (wie
niet?) aan onze kust dat ik in opstand
kom (dat in opstand komen van WM
kennen we) alleen al bij de gedachte
aan de verloedering van het Vlaamse
zeegezicht en de milieubedreiging."
Fraaie eerste-minister, omdat hij gehecht is aan; geen storteilanden. Niet
gehecht aan; wel storteilanden?
En nog de premier. „De tegendruk
van het publiek is al te groot om de
projekten er door te drukken."
Fraaie eerste-minister. Geen tegendruk van het publiek; wel storteilanden?
„Afvaleilanden? Nooit!" zegt de
eerste-minister. „Ik zal mij tot het uiterste tegen de bouwervan verzetten."
Vraag van een tamelijk domme omstaander: „ Tegen wie moet de eersteminister zich eigenlijk verzetten? Tegen een van zijn eigen ministers? Tegen een duistere lobby van vuilproducenten? Tegen betonfabnkanten? Tegen Ardense rotsblokken? Wie regeert eigenlijk in dit land?"
De haalbaarheidsstudie had reeds
eind april klaar moeten zijn, maar begin deze zomer is zij er nog niet.
Bestudeert men op Openbare Werken de haalBaarheid van de haalbaarheid? In dit afvalland weet je maar
nooit...
•
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ET publiek heeft blijkbaar
de wet naar de koncertzaal teruggevonden en
de sponsorkring is aanzienlijk
Daarom wijdt WIJ even aandacht
aan het ambitieuze 1987-88 seizoen van onze Filharmonie

H

Het kontrastrijke programmaaanbod kan onderverdeeld worden in 4 duidelijk onderscheiden
cycli De basis van het seizoen zijn
de 2 grote series in de Koningin
Elisabethzaal en de Blauwe Zaal
van de Singel De ruggegraat ervan IS een triptiek van bijzonder
prestigieuse koncerten het openingsgala dat volledig in het teken
van Verdi staat, 3 uitvoenngen van
Schonbergs Gurreleider in maart
en het Prometheus-projekt waarmee de Singel-reeks besloten
wordt Daaromheen werd een
keuze van klassiek, romantisch en
hedendaags werk (3 wereldkreaties) gemaakt, in soms verrassende kombinaties
Inspelend op het sukses van de
zondagochtenkonerten (telkens 11
uur) komt er een nieuwe serie
Arenbergmatinees
Ook de koncerten in de kunstgalerij Campo
blijven behouden en bieden een

%T^
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De grote professionele kunstensembles die van de
Vlaamse Gemeenschap afhankelijk zijn en dan ook
,,Vlaanderen" in hun naam voeren, zijn niet alle
even welvarend. Waar de Opera ronduit in overlevingsproblemen zit, is de situatie van het Ballet relatief rooskleurig. Na wisselvallige omstandigheden
mag ook ons Filharmonisch Orkest zich in mooie
vooruitzichten verheugen, onder zijn motiverende
Oostenrijke chef-dirigent Günter Neuhold (Graz,
1947), die nu ruim een jaar het orkest leidt.

((

bonte waaier kamermuziek in
steeds wisselende bezettingen
TUML'JK

De speciale projekten omvatten
weer een Night of the Proms in het
Antwerpse Sportpaleis waarbij
naast orkestwerk, massazang, koreografieen en video-effekten deze
maal de piano centraal staat Verder IS er een Kerstkoncert in de
St -Carolus Boromeuskerk in Antwerpen die een muzikale bezinning zal zijn rond Maria als kultusen kultuurfiguur Het Sylvestergala
op oudejaarsavond in de Elisabethzaal, kompleet met receptie
en galadiner, staat helemaal in het
teken van de Weense melos
Uit deze opsoming blijkt ogenschijnlijk dat het Orkest uitsluitend
in Antwerpen aantreedt Dit is met
helemaal zo Het reisprogramma
omvat ook koncerten in Mechelen,
Turnhout, Gent, Brussel, Brugge,
Tongeren en enkele Waalse steden De verzogde programmabrochure met alle optredens en praktische info kan bekomen worden
op het Huisadres van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen, Vlaamse Kunstlaan
40
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2020
Antwerpen
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E gaan immers door met
dit wekelijkse spelletje
Misschien bent U straks
wel de gelukkige'7

W

merslagen
op Ijzer zonder weergalm, aan
mijn oren
het Ijselijk gekrijs van spijkerboren

Wie schreef onderstaand gedicht en welke titel plaatste hij erboven'' (Tip- eventjes aan zondag
denken )
De laatste dingen die ik wil bewaren
wanneer tiet stil wordt met de
laatste koude
zullen geluiden zijn, innig onthouden
uit de gewelven van mijn kinderjaren
het zwoegen van de blaasbalg, ha-

En liefst van al in vroege voorjaarsdagen
olieverf malend voor de klanten
buiten
mijn vaders molen nnkend in de
ruiten
U hebt tijd tot maandag 6 juli om
uw antwoord op de bus te doen
WIJ,,,Meespelen(182)",
Barrikadenplem 12, 1000 Brussel
Met zicht op een ferme portie
vakantielektuur Meespelen d u s '

H'J W/L

/

'O

o-^y"

1

Gej'

Alhoewel het enigszins tegenstrijdig klinkt, is het
voorgerecht niet een van de voornaamste, maar wel
een van de belangrijkste gangen van elk goed menu.
Hoewel dat niet zo vanzelfsprekend lijkt. De algemeen aanvaarde Franse benaming ,,hors d'oeuvre"
laat zelfs veronderstellen dat het buiten het eigenlijke menu valt. Gedeeltelijk is dat ook zo. Het gaat
vooraf aan de soep of aan elk ander gerecht waarmee een maaltijd begint. Dat maakt het zo noodzakelijk er omzichtig mee om te springen. Het voorgerecht mag de rest van het maal niet verknoeien.
ET hors
d'oeuvre
is
meestal een koud gerecht, al zijn in de
Franse keuken ook warme versies erg in trek

H

„Mijn vadertje" van Marnix Gijsen (of Jan Albert Goris). Dit was de oplossing van onze 180ste opgave.
Door loting werd lezer Jef Marijsse, wonende in de
Pinguinstraat 4 te 2060 Merksem, aangeduid als winnaar van onze geschenkboeken. De 41 anderen hoeven niet te treuren.

!
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Omzichtig zijn, zeiden we al
en bescheiden zoals het elke fijnproever siert, op de kwantiteit
dus, maar zeker met op de kwaliteit Doodzonde is het opdienen
van een te omvangrijk, te vet of te
zwaar voorgerecht
Persoonlijk
verkiezen wij een
enkelvoudig
hors
d'oeuvre,
bijvoorbeeld
oesters, kaviaar, maatjes, gerookte zalm of heilbot, ham met
meloen of een plak heel goede
pate
en natuurlijk 'n artisjok
met vinaigrette
Een estitisch mooi en smaakoordeelkundig
samengesteld
voorgerecht is uiteraard ook met
mis, maar vereist wel kennis en
beheersing Zo lusten we graag
een schotelte verse
knabbelgroenten met een weinig licht
aangeklopte mayonaise of enkele
dipsausjes in afzonderlijke potjes Andere gewaardeerde ingrediënten zijn ook betere viskonserven, uitgezochte charcuterie,
gemarineerde groenten en ge-

vulde eieren En voor wie toch 'n
slaatje verkiest, raden we de salade NiQoise aan, met enkel afsmakende (maar met té pikante)
worstsoorten en zwarte en/of
groene olijven
BIJ 'n goed voorgerecht moet
ook klare wijn geschonken worden Hoe verleidelijk bij de geciteerde visspecialiteiten ook
jenever, vodka, aquavit zijn uit den
boze, met alleen alkoholisch te
sterk, maar ook te smaakvernielend voor de verfijningen die nog
volgen Schenk ook nooit zware
of zoeterige wijn bij het voorgerecht, die bederven de gepaste
ontvangst van de volgende wijnen Wijn bij 'n hors
d'oeuvre
moet licht en droog zijn Enkele
aanraders, naargelang wat u opdient droge Champagne, Moezel, Elzasser, Riesling, Chablis,
Blanc de Blancs en als roseetje
houden we ook heel veel van een
lichtgekoelde Tavel Champagne
IS natuurlijk duur, maar een volwaardig en voordeliger alternatief
kan een goede Katalaanse Cava
zijn, die vanzelfsprekend de beschermde Franse streeknaam
met mag voeren
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Aktrice Mieke Bouve:
,,'n Kwestie van
persoonlijkheid"
• Als ik mode zeg, waaraan denkt
Udan?
„Kledij (lacht) Alhoewel het natuurlijk meer is dan mensen die zich
uit noodzaak beschermen tegen weer
en wind

Slordig? Bah!

chaamsvormen duidelijker worden Ik
vind dit pok mooi Want dat blijft mijn
belangrijkste norm ik draag alleen
maar dingen die ik zelf graag zie "
• Staat mode gelijk met hoge prijzen en een dure levensstijl?
„Ik denk dat dit een beetje onvermijdelijk IS
Je kan natuurlijk een goedkope
zaak binnenstappen, op het gevaar af
datje straks verschillende mensen tegen het lijf loopt die precies hetzelfde
dragen "
m Vindt U dit erg?

goed gekleed gaat, dan bij iemand
die er slordig bij loopt Zeker in bepaalde situaties, zoals een etentje op
restaurant "
m U bent zelf erg modebewust?
Betekent dit dat U zich alles laat opdringen door de befaamde merkont werpers?

Mode heeft vooral te maken met
schoonheid, attraktiviteit Jkzelf ben
daar trouwens vaak zwaar mee bezig
Als ik naar iemand kijk, dan let ik behalve op de handen zeker ook op de
manier waarop die persoon gekleed
gaat En ik knoop daar nogal vlug een
oordeel aan vast "
m De kleren maken dus de man...

,,Ten dele wel. Ik laat mij soms leiden door de reklame, door de trends
Niettemin behoud ik mijn specifieke
voorkeuren, zeker als het kleuren betreft "
m Welke kleuren?

,,Niet altijd, maar toch steekt m dit
gezegde een grond van waarheid In
een eerste kontakt speelt dit m i een
rol
Het kan oppervlakkig klinken, maar
ik heb de neiging om mij vlugger op
mijn gemak te voelen bij iemand die

Duidelijke vormen

„Ik vind het alleszins met leuk Ik
heb het ooit eens meegemaakt op
een feest, waar iemand anders precies hetzelfde droeg als ik. Dat vond
geen van ons beiden tof.
Wat geenszins betekent dat ik alleen maar dure dingen koop en
draag Alhoewel ik vaststel dat mijn
favoriete smaak erg duur uitvalt
(lacht) Ik probeer dit op te lossen
door zaken te kopen die langer meegaan dan eén seizoentje "

„ Vooral zwart en wit, al dan nietgekombineerd met een helle kleur "

• Moeten ook mannen modebewust zijn?

• Mag kleding suggestief of uitdagend zijn?
„Vroeger was ik daar braver in
Nu pak ik eens graag uit met een
smalle of kortere rok, waardoor de li-

Mieke Bouve
,Vooral zwart en wit..

„Toch wel, ja Zoals gezegd heb ik
het met begrepen op slordigheid.
Ik vind het knap als een man weet

waar hij goed mee staat, dat hij mooi
IS met deze of een andere kleur
Het maakt m i deel uit van de persoonlijkheid van iemand."

Jaak Gabriels
•

Hoe zijn onze politici gekleed?
„fi/leestal heel slecht Veel te sober, veel te doods, te veel zwart of
grijs afgewisseld met dat akelige
bruin Waarom eens met wat meer
felle kleuren?"
m Jaak Gabriels?
„Hij behoort tot het kleine groepje
van de beter geklede politici Al blijft
het nog een tikkeltje te braaf..."

Modejoernaliste Lieve Herten:

„Het reciit om zich hopeloos belachelijk te maken..."
maar sommige jongelui dragen nog
altijd haar onderjurken en handschoentjes "

• Bepaalt de modejoernalistiek de
mode mee of eerder het dragen ervan ?

Doris Day
nagelnieuw...

„Voor mij IS de modejoernalistiek
geen manier om de mensen iets aan
te praten, je signaleert een fenomeen, je beschrijft het Informatie
komt op de eerste plaats maar ik interpreteer dat ruim laat het liefst ook
een leuk, lezenswaardig verhaaltje
zijn Zeker als we te maken hebben
met buitenlandse haute couture, daar
moet je je met blind op staren Leuk
om zien, dat wel, maar vaak ook absurd, en da 's dan weer dankbaar materiaal om te beschrijven.
Anders is het gesteld met Belgische mode Hier speelt toch ook een
ekonomisch belang En dit is kleding
die de doorsnee-burger zich wel kan
veroorloven flensen van bij ons kan
ik met zonder gewetenswroeging de
grond m schrijven en dus zal ik over
een waardeloze kollektie mét schrijven Dat IS nog het simpelste
En inderdaad, ik krijg nogal wat
reaktie van lezers die vragen waar
sommige kleren te koop zijn In die
zin bepaal je dus wel wat gedragen
wordt IVtaar die mensen weten doorgaans wel wat ze willen We bepalen de mode op straat met, wij signaleren alleen maar
Popsterren, ja, die hebben invloed
Neem nu IVIadonna zelf ziet ze er alweer uit als een vooroorlogse filmster

• Herhaalt de mode zich? Of is ze
echt altijd nieuw?

Modejoernaliste
Lieve
Herten
,,Doodgezwegen worden is in het modewereldje het ergste watje kan overkomen "

• Plots wordt „ i e t s " door iedereen
gedragen. Wie geeft het signaal?

Spijtig genoeg moet je daarbij
vaststellen dat de jongelui vaak al-

Lies Gabriëls-Jacobs:
• I s het gezegde „De kleren maken
de man" juist? Welk belang hecht
U daar aan voor uw man? En voor
uzelf?

Toch zeggen kleren heel wat over
ie persoonlijkheid Ze bepalen voor 'n
stuk de eerste indruk die men van je
heeft 'n sloddervos, 'n saaie piet, 'n
kreatief mens
Men kan dit een
beetje afleiden uit je kleren
Wat mijn man betreft' Als voorzitter moet hij er stijlvol uitzien en dit
komt het imago van de partij zeker
ten goede Voor mezelf kies ik met
zorg mijn kleren, maar van het resultaat lig ik absoluut met wakker "

Grenzen...
• H o e bekijkt de modewereld het
joernalistiek ingaan tegen een modetrend?
„Het gebeurt hoogst zelden dat de
mode-joernalisten resoluut ingaan tegen een modetrend Zoveel impakt
hebben we nu ook weer met, en in
ons vak kun je bepaalde excessen,
beter rustig laten uitdeinen Tenslotte
leven we in een vrij land en heeft ieder het volste recht om zich hopeloos
belachelijk te maken. En als we dan
toch eens heerlijk te keer gaan omdat
de grenzen van de wansmaak weer
verlegd werden dan zullen de ware
créateurs daar zelfs met rouwig om
zijn. Voor hen is het hoe dan ook publiciteit.
Doodgezwegen worden, dat is in
het modewereldje het ergste wat je
kan overkomen "

Verder heb ik een hekel aan uniformiteit. Het mag van mij gerust speciaal zijn, zelfs een tikkeltje ekstravagant Op voorwaarde dat dit maar
harmonieert met je persoonlijkheid "

Fantasie
• Modebewuste kleding is duur. Of
vergis ik mij?
„Het hangt er een beetje van af
welke mode je volgt
Je kan je in jeans hullen, óók grote
mode, en met zó duur Wil je echter
pronken met de laatste „Armam" of
., Versace", dan betaal je je blauw
Heilswaar
wil je er bij elke gelegenheid modieus uitzien, wil je afwisseling m je garderobe en bovendien
kwaliteit aan je lijf, dan slokken kleren
'n aanzienlijk deel op van je budget
Al kan je deze uitgaven aanzienlijk
drukken door met overleg te kiezen
en fantasie te kombineren "
• V a n welke kledij houdt U zelf het
meest? Mag het ook eens speciaal,
misschien wel eventjes ekstravagant?

leen belangstelling hebben voor de
prijs Met kreativiteit heeft het mets te
maken "

sierlijk valt, wat allure heeft Waarmee ik absoluut met wil beweren dat
mijn kleren daaraan steeds beantwoorden, wwant ik,,miskoop" me regelmatig.

„Elegante nonchalance"
„Dit gezegde gaat natuurlijk met
helemaal op Iemand klasseren afgaande op zijn kleren, zou erg oppervlakkig zijn
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,,Een betere vraag zou zijn of er eigenlijk nog een mode bestaat Ik
spreek liever over trends, ,,looks",
tendenzen. Het ene seizoen worden
de ontwerpers geïnspireerd door folkloristische invloeden, suksesfilms,
dan krijgen de Japanners weer navolging en komt de kleurloze, sobere stijl
aan bod Op dit ogenblik, maar daar
IS nog weinig van te zien op straat,
zijn de Franse en Italiaanse créateurs
weer in de vijftiger jaren verzeild geraakt met spannende jurken en drapages. Ik heb er Dons Day nog in bewonderd maar voor de jeugd is het
nagelnieuw "
*

,,Een rage wordt meestal, zeer subtiel, door de reklamejongens ingeblazen Waarom draagt iedereen weer
jeans en heeft het zo'n snob-allure?
Omdat Nick Kamen uit de jeansadvertentie er zo leuk uitzag en de
videoclip met het oude liedje aansloeg ^ Omdat Bruce Spnngsteen er
één draagt'' Omdat ze hoe dan ook
bij de jongeren aangesmeerd wordt
als een noodzakelijke outfit. Waaraan
IS het sukses van de „wegwerpswatch" te danken'' Omdat die mensen er in geslaagd zijn om de verbruikers te doen geloven dat een horloge
aan mode gebonden is en elk seizoen
moet vervangen worden Waarom
werd de Millet een rage ? Omdat hij
aanvankelijk alleen gedragen werd
door kinderen die op skivakantie gingen — de,,betere" soort — en zoiets
moest geïmiteerd worden Zelfs al is
het een attnbuut dat in een disco
kompleet belachelijk staat omdat je
er in smelt..

Manlief
meekrijgen?

„Persoonlijk hou ik het meest van
iets dat ik zou kunnen omschrijven
als ,,elegante nonchalance"

• Krijgt U gemakkelijk manlief mee
om hem in het nieuw te laten
steken?
,,Mijn man meekrijgen'' Bij ons
gaat het zó Ik haal een vracht pakken van zijn maat en tussen twee vergadenngen in, is het passen geblazen Tijd of geen tijd, zin of geen zin
uitgebreid en zorgvuldig passen' Wat
ik mooi vind en hem lekker zit, wordt
uiteindelijk gekocht

Het hoeft met allemaal zo pijnlijk
netjes te zijn, als het maar vlot zit.

Mijn man in de kleren krijgen is inderdaad een hele klus'"

Lies Jacobs over echtgenoot Jaak
Gabriels ,,Hem in de kleren krijgen
IS een hele klus'"
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ITCB-direkteur Lieve De Cock:

„Ons verdedigen op de wereldmarkt"
,,ln de jaren '70 kreeg de tekstielsektor harde klappen De twee olieschokken waren daar met vreemd
aan. De overheid besloot in te grijpen
door het „ Tekstielplan" dat de sektor
van de totale ondergang moest redden. Gedurende dit vijfjarenplan
1980-1985 werd de sektor gesaneerd: investeringen werden aangemoedigd, de financiële struktuur van
de bedrijven verbeterde, de sociale
gevolgen van de ingreep werden opgevangen, en een grootse promotiekampanje voor Belgisch tekstiel werd
op touw gezet. Dit alles werd georkestreerd door het Instituut voor Textiel en Confectie van België, waarvan
de Raad van Beheer samengesteld is
uit overheid, patronaat en vakbonden, wat deze weliswaar planmatige
ingreep
een gedegen sociaalekonomisch evenwicht gaf."

maar naar onze historische rijkdom
aan wandtapijten, de geschiedenis
van ons vlas, West-Vlaanderen, Deerlijk, Waregem, dé tekstielkoncentratie van België ligt in Vlaanderen Dat
IS ook zo, maar er is toch een zekere
nuancering nodig Vooreerst is er
tekstiel en konfektie Tekstiel is duidelijk qua produktie meer Vlaams
dan konfektie, alhoewel Ivloeskroen
één van dé tekstielklappen onder zijn
vestigingen telt. Konfektie is een gemengde aangelegenheid waar vrij
vaak de produktie in Vlaanderen in
loonwerk gemaakt wordt en de styling
en de kommercialisering vanuit de
Brusselse regio gestuurd worden
Het is het systeem van de „converting" en een aantal van onze grote
merken zijn erop gestoeld, binche
wist een gedeelte van zijn vroegere
glorie in de herenkleding op verdienstelijke wijze te redden. In Verviers ging de woltraditie grotendeels
verloren, maar er blijven tekstiel en
konfektiesporen.

,,/Wef de Europese partners zitten ive meer dan goed mee in de
running. De Belgische tekstielsektor voert per werkdag 1 miljard frank uit, in tapijt zijn we n°
1 op de wereldmarkt, de EEGmarkt wint ook steeds aan
belang.

• Het ITCB voert sinds een vijftal
jaren een kampanje voor het Belgische tekstiel. Waarom die aktie?

Waar veel meer voor te vrezen
valt, en dat vooral voor de konfektiesektor, is de invoer uit de lage
loonlanden. De produktiekost
van een hemd in China of
Bangla-üesh is, verpakking en
transport inbegrepen, een onhaalbare zaak voor onze Europese konfektie-ondernemingen.
ITCB-direkteur Lieve De Cock: „De
tekstielindustrie naar de wereldmarkt
toe verdedigen kan en moet!"

gieën aren ingevoerd, wat onze konkurrentiepositie
verstevigde, het
imago van de Belgische tekstielprodukten kreeg een flinke injektie via de
aktie „Dit is Belgisch", zowel naar de
Belgische markt toe als naar de voor
• Wat zijn de rezultaten van zo'n
tekstiel zo belangrijke exportgebiekampanje?
den."
„Op sociaal vlak werden de prog•Kon ons tekstiel konkurreren met
nose gehaald: eind 1985 waren
de Europese partners? Heeft het
100.000 arbeidsplaatsen in de sektor
dat ooit gekund?
gevrijwaard. De nieuwe technolo-

Flinke injektie

Het bieden van de hoogste
kwaliteit, de beste service en een
verbeterde merkenpolitiek kan
dat gevaar voorlopig nog opvangen, maar persoonlijk zie ik de
toekomst met de grootste waakzaamheid tegemoet. Het tekstielplan heeft gewerkt, op de lauweren gaan rusten zou levensgevaarlijk zijn voor deze sektor."

markt toe verdedigen onder „Dit is
Belgisch — c'et beige" kan en moet
WIJ zijn een klem landje en pas als
Amerikanen, Japanners, Arabieren,
Chinezen en Laplanders doorhebben
dat België meer is dan friet en manneke pis dan kunnen we verdergaan
Als we ze verbolgens kunnen tonen
dat we vreedzaam funktioneren met
meer dan één rijke kuituur, dat de
ene sektor meer voedingsgrond heeft
in het ene landsgedeelte, de andere
vice versa en dat dat alles kulmineert
in een landje dat polyglot ijverig en
koppig zijn man staat tussen de grote
bonzen, ja, dan houd ik vast aan mijn
etiket „dit is Belgisch" maar dat we
nog nietel helemaal zover zijn dat
weet ik ook".

...koppig

IJverig en...

Tekstiel is nu eenmaal één van de
vijf nationale sektoren gebleven en
dat IS een gegeven waar, ook op het
promotievlak, rekening moet mee gehouden worden.

• I n welke mate Is ons tekstiel
„Belgisch" te noemen?
„Maak me niks wij: ik voel waar je
naartoe wil. Je wil me doen zeggen:
tekstiel is een Vlaamse traditie, kijk

Onze industrie naar de wereld-
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VAKBEURS VOOR ZITMEUBELSTOFFEN

VAKBEURS VOOR WONING- EN HUISHOUDTEXTIEL

Expo Heizel, Brussel
6-7-8-9 Sept. 1987

Rogiercentrum, Brussel
6-7-8 Sept. 1987
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KLEDINGVAKBEURS „FASHION FORUM"

VAKBEURS VOOR TEXTIEL EN KLEDING

Expo Hallen, Kortrijk
13-14-15 Sept. 1987

Flanders Expo, Gent
30-31 Jan. 1-2 Feb. 1988

Een organisatie van

TEXTIRAMA V.Z.W.
Martelaarslaan 45, B-9000 Gent
Tel. 091/23.59.11 — Telex 11.107 textir b

Dertig jaar marktgerichte textiel- en kledingvakbeurzen

25 JUNI 1987

Wi\

18

Jan Andries, afgevaardigd-beheerder van nv Andres:

„Kwaliteit biijft onze troef!"
Destelbergen. — Kleding van het merk ,, And res"
betekent modieuze klasse en sportieve stijl. Het
eerste suksesartikel van de,,NV Andries en C°" (opgericht in 1927) was nochtans werkkleding.
Veertig jaar later volgde de grote koerswijziging,
onder impuls van Lieve Van Lauwe, echtgenote van
afgevaardigd-beheerder Jan Andries. Het sukses
bleef niet uit.

J. Andries: „Eigenlijk ondervindt ons bedrijf met zo'n zware
konkurrentie van de produkten uit
deze landen. Ons koperspubliek
situeert zich immers in de middenklasse, naar boven toe.
De krisis en dan vooral de daling van de koopkracht, laat zich
niettemin voelen. Al weten wij nog
niet precies in welke mate, tengevolge van de invloed van de
weersomstandigheden..."

AN ANDRIES (54 jaar) is
een rijzige heer, die zich
met vlugge stap doorheen '
zijn funktioneel opgebouwde en
met komputers volgestouwde bedrijf te Destelbergen beweegt.
De 170 personeelsleden werken er kundig, hard en met liefde
voor het vak. De mooie afgewerkte produkten hangen aan
kapstokken in lange rijen, klaar
om op de markt te worden gebracht
Een gesprek met een Vlaamsbewust bedrijfsleider die gelooft
in zijn produkt en de toekomst
van de Vlaamse tekstielindustne.
Geen gekanker dus, wel veel entoesiasme.

J

Kwalitatief echter is onze konfektie, mede door de gedane investeringen, heel veel verbeterd "
WIJ: Dat is meteen één van
onze troeven...
J. Andries: ,,Samen met de
know how, vermits wij hier een traditie hebben van kleding. Plus de
tt:
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De zomerkollektie bv. wordt
verkocht in de maand septemberoktober daarvoor. Nu zijn wij dus
volop bezig aan de voorbereiding
van de zomerkollektie '88 en de
stoffenkeuze gebeurde reeds in
maart van dit jaar. We werken bijgevolg een jaar op voorhand. En
direkt daarna moeten wij alweer
beginnen aan het volgende seizoen. Wat we een tijdlang aanbeden hebben, moeten we onmiddellijk weer verwerpen

Omschreven
doelgroep
WIJ: Wie bepaalt nu eigenlijk
wat straks mode zal zijn, welke
trends en kleuren in de markt
zullen liggen?
J. Andries: ,,lk geef een voorbeeld. Toen de film ,,Out of Africa" gelanceerd werd; zijn velen
daar op gesprongen en is men de
kledij van de akteurs uit deze
prent gaan kopiëren.

WIJ: Jaren geleden luidde de
noodklok over de Vlaamse
tekstielnijverheid. Er kwam een
tekstielplan. Nu maakt men publiciteit teneinde meer jongeren te motiveren om zich in
deze branche te specialiseren.
Hoe goed of hoe slecht gaat het
met deze van oudsher Vlaamse
industrietak?

Vanaf volgend jaar moeten wij,
wat we ontvingen via dit tekstielplan, terug betalen. Ik vrees dat dit
voor veel bedrijven problemen zal
scheppen.
Wie thans in de zg. goedkopere
branche werkt, doet er beter aan
hemden te importeren uit ZuidOost Aziè of Noord-Afnka, dan
deze zelf te willen maken Koreaanse hemden bv kosten amper
164 fr., importprijs. Daar kan geen
enkele Vlaamse firma tegen opboksen.

J. Andries: ,,Wij zijn aan
strikte tijden gebonden en per
seizoen moeten wij steevast iets
wijzigen.

Er zijn inderdaad weinig bedrijven die zo strikt aan data gebonden zijn "

Betere uitrusting

J. Andries: „Tussen pakweg
vijftien jaar geleden en vandaag
zijn er ongeveer 80.000 personen
minder tewerkgesteld in de
tekstielnijverheid. Dit gebeurde
a.h.w in alle stilte, omdat het
zich bij stukjes en beetjes voltrok.
Zonder grote vooropzegpremies
Sinds het tekstielplan, dat een
goede zaak was, is de Vlaamse
kledingsindustrie zich gaan diversifiëren en moderniseren. Het betrof tot dan toe veel te veel een
kopieren van zaken die reeds
bestonden. Door dit plan kregen
de bedrijven echter meer mogelijkheden om zich beter uit te
rusten. Daarenboven werd gesleuteld aan het onderwijs, waardoor o.m. op technisch vlak vooruitgang werd geboekt. De afstand
tussen opleiding enerzijds en bedrijf anderzijds is m.i. nog steeds
te groot.

WIJ: De seizoenen spelen
dus een grote rol?

Een andere manier is gaan kijken naar de grote specialisten en
terzake is Italië erg toonaangevend, waar dit vroeger vooral Parijs was. Om dan nog te zwijgen
over bv. de College-stijl komende
uit de VSA en Engeland.
Bovendien wijzigen trends op
relatief korte termijnen. Tien jaar
geleden was het ,,in" om erg
slordig gekleed te lopen. Nu is er
onmiskenbaar de trend om weliswaar losse maar erg stijlvolle kledij te dragen. Hoe deze evolutie
precies verloopt, is niet zo makkelijk te achterhalen."
WIJ: Hebt U zelf ook impakt
op het koop- en marktgedrag?

Modellen uit de Andres-zomerkollektie.

snelheid waarmee wij reageren.

Slecht weer
is nefast

Ik vergelijk onze konfektiebedrijven nogal vaak met zeilboten tussen slagschepen, een zeilboot is
WIJ: Hoe bedoelt U?
vlugger, richt zich makkelijker naar
J.
Andries: ,,Het weer heeft inde wind dan een slagschip. Wij
kunnen veel direkter inpikken op derdaad een erg grote invloed op
het koopgedrag van de mensen.
wat de markt vraagt
Met de huidige aanhoudend
Ik blijf echter hameren op de slechte
weersomstandigheden
noodzaak aan goede scholing. De heeft geen enkele verkoper schitambachtelijke kleermakerij is vol- terende zaken gedaan
komen verdwenen in ons land. Dit
Normaal komen de klanten
werd slechts ten dele opgevangen
door een betere technische oplei- dnemaal per'jaar naar hier om
ding, een beetje in navolging van hun inkopen te doen. Als het een
de prestigieuze buitenlandse insti- goed seizoen is, dan doen zij
steevast een na-bestelling Dit is
tuten "
nu al drie jaren na elkaar (bijna)
WIJ: Welke zijn, behalve de met gebeurd. Dit jaar was er
konkurrentie uit de lage loonlan- slechts één uitzondering • die enden, uw grootste moeilijk- kele mooie dagen in april toen er
goed verkocht werd "
heden?

J. Andries: ,,Ten dele wel. Wij
hebben een eigen stijl, hoogstaande kwaliteit en een goed
omschreven doelgroep: de betere middenklasse tussen ongeveer 20 en 40 jaar. Onze ontwerpers zoeken uit wat zij mooi vinden voor de leden van deze doelgroep. Daarvoor gaan ze op reis
en uit alles wat ze zien, filteren ze
datgene wat hen het best geschikt lijkt: de kleuren, de stoffen, de wevers...

Seiektieve
publiciteit
WIJ: Kunt U het hoofd bieden
aan de konkurrentie?
J. Andries: ,,Wij blijven op hetzelfde peil, t.t.z. een jaaromzet
van cirka 600 miljoen fr. Dit betekent o m. dat de eksport erg gering blijft. We hebben in dit verband een reeks plannen, maar
hadden nog met de mogelijkheden om deze in werkelijkheid om
te zetten.
De kans om te groeien zit er
voor België eigenlijk met meer in,
omdat wij ons beperken tot een
bepaald soort kliënteel. Onze
produkten vind je niet op alle hoeken van de straat."
WIJ: In welke mate speelt publiciteit een rol?
J. Andries: ,,Wij hebben het
voordeel gehad dat wij onze
goede naam hebben kunnen maken door vooral mond-aan-mond
reklame. Op het ogenblik dat wij
gestart zijn, brachten wij een bepaald soort fluweel-mode op de
markt, die gelukkig erg in de
smaak viel. Daarmee schoten we
in de roos. Dit sukses is van persoon tot persoon overgegaan.
Het uitgeven van folders en het
voeren van publiciteit in gespecialiseerde bladen, is pas veel later
gebeurd.
Ik besef echter dat je moet
meedoen op het vlak van de publiciteit, anders wordt er niet
meer over je produkten gesproken. Alhoewel dit selektief dient
te gebeuren."

Toekomst
veilig stellen
WIJ: Betrapt U er soms uzelf
op dat U iemand gaat beoordelen op basis van zijn kledij? Als
een soort van beroepsmisvorming...
J. Andries: „Ik denk dat dit
bijna onvermijdelijk is, indien je
tenminste begaan bent met je beroep.

Voorts bestaan er natuurlijk
wel instituten
die richtingaangevend zijn."

Je moet leven voor je job. Iemand die in de mode zit, moet
konstant zijn ogen de kost geven,
moet stelen met zijn ogen. En
dus zie je ook het slechte Alhoewel mijn vrouw in dit soort zaken
veel beter is."

WIJ: Hebt wel al eens verkeerd gegokt?

WIJ: Welke zijn de toekomstplannen?

J. Andries: ,,Ik prijs mij gelukkig met het feit dat mijn vrouw terzake de belangrijkste beslissingen neemt, zowel kreatief als
kommercieel. Zij is het grootste
stuk van het sukses van de nv
Andres

J. Andries: ,,De nv Andres behoort sinds kort tot de groep Santens, en dit om de toekomst van
het bedrijf en het merk veilig te
stellen. Onze droom is ons op
een goede en vrije manier volledig te kunnen bezighouden met
het geven van de beste adviezen
ten gunste van de zaak

Indien men konstant met deze
zaken bezig is en zijn ogen de
kost geeft, dan is de kans op
mislukken klem. Al kan het natuurlijk altijd dat je fout zit, maar
dit IS eigenlijk niet gepermitteerd."

Door deze operatie is een grotere bloei en een uitbreiding van
de eksport gegarandeerd "
(pvdd)
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De wedstrijd ,,De Gouden Spoel" voor jonge
Belgische stylisten uitgeschreven door het Instituut
voor Tekstiel- en Confectiebedrijven van België
(ITCB) werd dit jaar gewonnen door Pieter Coene,
oud-leerling van de Antwerpse Akademie voor Schone Kunsten. Ondanks de tegenkanting vanuit franstalige hoek was de jury het nooit zo snel en zo roerend
eens geweest. Het talent en de deskundigheid van
Coene duldden gewoon geen tegenstand.
U onderscheidden oudstudenten van de Akademie zich al eerder als toplaureaten in de prestigieuze
ITCB-kontest. Reden genoeg om
daar even aandacht aan te wijden.

Ontstaan
en evolutie
De Koninklijke Akademie voor
Schone Kunsten van Antwerpen
behoort, zoals we hier reeds eerder schreven, samen met deze
van Rome en Parijs tot de oudste
3 van Europa. Maar sinds haar
oprichting in 1663 is het onderwijsbeeld niet steeds hetzelfde
gebleven. Gegroeid vanuit een

H

eerder kunstambachtelijke gildetraditie evolueerde dat naar een
zogeheten zuiver artistieke Initiatie, naar de hoofdzakelijk vrije
kunsten dus.
Dins 1950 evenwel is er opnieuw ruime belangstelling gegroeid voor toegepaste kunsten
en kunstambachten. Naast de traditionele disciplines als schilderkunst, beeldhouwkunst en grafiek
zijn er inmiddels de monumentale
kunsten (murale schilderkunst,
glazenierskunst, mozaïek, wandtekstiel e.a.), de gebruiksgrafiek,
de keramiek en de edelsmeedkunst bijgekomen Uit de gebruiksgrafiek IS bij KB van 2 maart
1962 de opleiding mode- en siertekenen gegroeid die, dankzij de

Akademie Antwerpen, ontwerp
3de-jaars, J. Van Gorp
(foto Koen R o g g e n )

opmerkelijke samenwerking tussen de medewerkers van het eerste uur, uitgebouwd werd tot de
huidige afdeling mode- en waterkostuumontwerp, die werkt onder
de dynamische leiding van Linda
Loppa, die zelf ook ontwerpster is
en een allurerijke modezaak uitbaat.

De faam in eigen land wordt
onweerlegbaar gevormd door het ren geregeld bij de laureaten van
absoluut beheersen van het Gou- internationale onderscheidingen.
den Spoe/-gebeuren. In 1982,
Deze samenvattende paragraaf
1983 en 1985 waren alle zes finalisten oudleerlingen van de aka- stamt rechtstreeks uit de prodemie Dit jaar waren er tussen de grammabrochure van de recentzeven finalisten uit 38 kandidaten ste modeshow van de afdeling
drie geselekteerden die in Ant- De opleiding omvat veel meer dan
werpen hun opleiding genoten modetekenen. Dat leert men ook
hebben. En alle laureaten werden wel in andere scholen. Maar m de
in Antwerpen gevormd. Het Gou- Akademie gaat het om ontwerden Spoe/-palmares ziet er dan pen • dus zelf een model kreëren
ook als volgt uit: 1982 Ann De- en uitvoeren Dat houdt méér in
meulemeester, 1983 Dirk Van dan alleen maar een model tekenen. Het moet ook uitvoerbaar
Saene, 1985 Dirk Bikkenbergs,
zijn, wat een elementaire kennis
1987 Dirk Coene, laureaat, eervan knippen en naaien verondervolle vermelding en prijs van het stelt, een goed uitzicht ook in de
publiek, met daarnaast ook Kaat te gebruiken materialen, hun moTllley en Koen Bolssens als gese- gelijkheden en de uitvoering op
lekteerden.
industriële schaal. Wie de akademie verlaat, moet niet alleen m
staat zijn modellen te kreëren,
maar moet eveneens met kennis
van zaken het atelier kunnen duiDe faam van de ontwerp-oplei- delijk maken hoe ze uitgevoerd
ding reikt evenwel tot ver buiten dienen te worden.
de landsgrenzen, waar de vakWie over Afdeling Mode- en
pers unaniem lovend is In Antwerpen afgestudeerden werken Toneelkostuumontwerpen meer
dan ook niet enkel hier maar ook inlichtingen wenst, kan daarvoor
als modeontwerpers en kostuum- terecht bij de Koninklijke Akadetekenaars in Parijs, Rome, Mi- mie voor Schone Kunsten, Mutlaan, Londen en Wenen en beho- saertstraat 31, 2000 Antwerpen.

Opleiding
en background

De KB heeft
een gloednieuw
beleggingsfonds
waarmee u
de beurs op
de voet volgt.

Let KB Belgian Index Fund belegt uitsluitend in
22 van de belangrijkste Belgische aandelen die op de beurs
van Brussel worden genoteerd. Daarbij handhaaft het fonds
steeds een vooraf bepaalde verhouding tussen deze aandelen
Het KB Belgian Index Fund is namelijk een indexfonds waarvan de portefeuille een zorgvuldig ontworpen index van de Belgische
beurs weerspiegelt.
Beleggen in Belgische aandelen is nu al een hele tijd uiterst ren
dabei en heel wat factoren wijzen erop dat onze aandelen het ook in de
toekomst goed zullen blijven doen.
Met het KB Belgian Index Fund spreidt u uw beleggingen over
verschillende waarden en koopt u, daar het om een indexfonds gaat,
als het ware "de beurs." U mag van uw belegging dan ook verwachten
dat zij u het "beursresultaat" oplevert.
Op 7juli gaan we van start, maar u kunt nu al toetreden. Als u
dat doet vóór 7 juli, om 11.30 uur 's morgens, betaalt u voor
uw deelbewijzen de vaste uitgifteprijs van 1.021 F (bij
toetreding moet u wel minimaal^ 10 deelbewijzen kopen).
Na die datum koopt u ze tegen de dagelijks berekende
De portefeuille van het
toetredingsprijs.
FETEOFBSIA
INTEROM
Meer informatie over het KB Belgian Index Fund GENIMOMAAllSCHAmj
TRACTHSa
fiSVAËRT
vindt u in de prospectus, die u vanaf vandaag kunt krijgen
SUBCtfiAFlNA
CBi?
KKEDIETMNK
ROYALE BILGH
in alle KB-kantoren. Komt u vóór 7 juli, 11.30 uur dan
kunt u alvast voorintekenen.
is:^!iiSi&js^a^Si^•^,.i,i.ti;•'^ii^ï.K:ïi;;^^:^
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„De toekomst van Vlaanderen"

Ons vlas is niet van gisteren
gaat hier meestal om familiale

rijen, die samen ruim 1.000 per-

Vlas is de grondstof voor linnen en lijkt in zijn ondernemingen De vlasvezel- sonen tewerkstellen. (3 spinneproduktie ligt rond de 23 000 ton, rijen in Roeselare, 2 in Kortrijk, 1
eerste groeistadium op tarwe. De bloemen zijn 30
% van de EEG. Niet enkel de in Tielt, in St.-Eloois-Vijve, m
blauw of wit en wanneer de plant rijp is voor de oogst eigen strovlasproduktie wordt Meulebeke, m Izegem.)
heeft zij een ranke goudkleurige stengel die de ve- hier verwerkt; maar ook de ca. Onze vlasgarenproduktie bleef
18 500 ton ingevoerd uit Neder- de jongste jaren vrij stabiel en bezels samenhoudt. Deze vezels worden eerst tot ga- land
en Frankrijk. Toch is de sekrens versponnen en later tot linnen geweven. Naast tor per jaar goed voor + 1.800 reikte in 1984 9000 ton.
De handel m vlasgarens
huishoudlinnen en interieurstoffen, levert vlas ook miljard Bfr. op de handelsbalans. zorgde
eveneens voor een batig
linnen weefsels voor kleding. Maar vlas is nog zoveel
saldo op de handelsbalans.
meer...
Spinnerij
Weverij

rende eigenschap heeft vlaslinnen altijd een frisse toets.
— De vlassektor is de enige sektor van de Europese tekslielinOns land telt nog 9 vlassplnneHet aantal specifieke vlaswe- dustrie die in staat is met zelf geverijen, m.a.w. bedrijven die en- teelde grondstof aan zijn behoefkel artikelen vervaardigen waarin ten te voldoen
,E oudste volledige bevlas verwerkt wordt, is heel mi- — Vlaslinnen heeft een uitzonschrijving van vlasbouw
niem geworden. Wel zijn er heel derlijke rendabiliteit per hektare,
en vlasverwerking vindt
wat weverijen die regelmatig vlas twee maal die van de katoenteelt.
men bij de Egyptenaren. In
verwerken, maar die daarnaast 60.000 ha geven ca 450.000 ton
Egyptische graven werden overvooral produkten vervaardigen strovlas voor een waarde van 3,7
blijfselen gevonden van uiterst
met andere vezels.
fijn vlaslinnen. Bekend is de
miljard Bfr.
vondst in het graf van een EgyptiHet is derhalve moeilijk een — De vlassektor stelt 32.000
sche prinses, die leefde 3000 jaar
beeld te krijgen van de te- mensen te werk vooraleer de
voor Knstus. Voor de Germanen
werkstelling in de vlasweverij, vlasgarens bij de weverij (of de
was vlas — na graan — het voordoch geraamd wordt dat zo'n 600 breigoedfabrikant) terecht konaamste landbouwprodukt. Het
mensen bij de produktie van vlas- men De totale produktie van
Germaanse vlas was reeds voor
artikels — al dan niet in menging vlasgarens In West-Europa behet begin van onze jaartelling tot
met andere vezels — betrokken draagt 50.000 ton voor een
in Rome en Byzantium beroemd.
zijn.
waarde van 8,2 miljard Bfr.
Karel de Grote vaardigde verorDe totale produktie bedraagt
deningen uit om de teelt van vlas
zo'n 4.000 ton, verdeeld over Vlas ekologisch
aan te moedigen. De vlaskultuur
1.700 ton zuiver vlasweefsels en
en de kunst van het linnen weven
2.300 ton gemengde vlas- — Van alle landbouwprodukten is
zijn sindsdien nimmer verloren
de vlasplant de meest ekologiweefsels.
gegaan. Maar pas tussen de 10e
sche. Niets gaat eraan verloren:
Op de handelsbalans vinden de vezel levert het weefsel (huisen 12e eeuw, met het ontstaan
we ook hier weer een batig saldo houdlinnen, interieurstoffen, klevan de steden, ging vlas in Westterug
Europa een belangrijke plaats indijstoffen, technisch doek, koorEnkele redenen waarom vlaslin- den, naaigarens, lint voor mengnemen in het handelsverkeer.
nen zo goed in desmaak ligt
garens); de neven-produkten: lijnolie (farmaceutische- en verfinEen nieuwe jeugd
Als kledijstof
dustrie),
afval
van lijnolie
In de middeleeuwen was de vlas— men verkiest natuur boven na- (veevoeder), lemen (vezelplaten),
kultuur wijd verbreid en het weafval van klodden (papier en matuurvezels.
ven van linnen stoffen stond in
— vlaslinnen is uitermate vocht- trasvulling), vlasgruis (organionze omgeving al vroeg op een Vlaszaad wordt uitgezaaid in maart-april, bloeit na 80 dagen en wordt absorberend en heeft tevens een sche meststoffen).
hoog niveau. De opkomst van ka- geoogst tussen half juli en half oogst. In Vlaanderen brengt 1 ha bijna fris aanvoelen.
— 35 % van vlaslmnen wordt af1500 kg gehekeld vlas op. Hoe lang reeds bepaalt vlas (in bloei) de
toen en andere natuurlijke vezels
— vlaslinnen is de stof bij uitstek genomen voor huishoudlinnen,
schoonheid
van
ons
landschap,
de
welvaart
van
arbeiders
en
industrie,
in 1800 en later de chemische vevoor de vnjetijdskledij.
25 % voor kledijstof, 20 % voor
zels hebben de ontwikkeling van de charme van het Interieur en de kleding? Maar vlas is met van — vlaslinnen heeft drie onmis- interieurstoffen en wandbeklede vlasnijverheid sterk beïnvloed. gisteren, vlas heeft toekomst!
bare eigenschappen: stevigheid, ding en 20 % voor industriële toeMomenteel blijkt dat linnen bezig
wasbaarheid en kleurvastheid.
passingen.
is aan een nieuwe jeugd door de
toenemende vraag naar produkAls interieurstof
ten met natuurlijke vezels.
— vlaslmnen is antistatisch en Vlasbureau
Nieuwe technieken inzake bledaarom ook vuilafstotend.
De producenten van het Vlaslinken en persen werden entdekt en
— vlaslinnen biedt een dimensio- nen hebben zich verenigd in de
toegepast, waardoor fantasiestofnele stabiliteit en is weinig vzw Promotiecentrum voor het
fen, bedrukt met kleurige motierekbaar.
Vlas, Montoyerstraat 24 te 1040
ven en vele soorten borduurwerk
— vlaslinnen verwekt geen aller- Brussel (02/230.93.30).
een groter marktaandeel kregen.
gieën.
Linnen stoffen voor industriële
Het Vlasbureau beschikt over
— de aparte strukturen van de
doeleinden kunnen nu brandwelinnen weefsels geven wandbe- prachtig dokumentatiemateriaal
rend en waterdicht gemaakt workleding en gordijnen meer en stelt bovendien ten behoeve
den, terwijl het vlaslinnen zijn
van het onderwijs een videofilm
warmte.
ventilerend vermogen blijft be(8 min.) ter beschikking.
—
vlaslinnen
heeft
thermisch—
houden. De produktie van vlasgaen
akoustisch
isolerende
eigenren gemengd met synthetische
Ook de 9 Vlaamse vlasweveschappen.
vezels heeft goede toekomstmorijen hebben er elk hun promotiegelijkheden. Dit garen bezit eimap ,,Belgian Linen Weavers".
genschappen
van
beide
Zij dragen allen het internationale
Als huishoudlinnen
grondstoffen. Hiervan worden
kenteken L, dat staat voor Lin— vlaslmnen is makkelijk te on- nen, Lin, Linen, Lemen, Lino... en
kreukherstellende vlas/polyesterderhouden als het warm gewas- een waarborg betekent voor Zuiweefels gemaakt.
sen en vochtig gestreken wordt.
ver vlaslinnen (100 %) of Vlaslin— wegens zijn vochtabsorbe- nen (85 %).

Strovlas

In ons land wordt op zo'n 2.500
landbouwbedrijven vlas geteeld,
samen om en bij de 8.000 ha
teelt. West-Vlaanderen is de
voornaamste
winningsgebied;
ruim de helft van het areaal is er
gesitueerd. De strovlasproduktie
is goed voor 65.300 ton per jaar.
Op EEG-schaal is dat 15 %.
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„Zolang er op de akkers vlas zal
groeten en er vingers zijn om te
spinnen en armen om te weven
ben ik niet bevreesd voor de
toekomst van Vlaanderen!"

Vezelprodul(tie
De verwerking van het strovlas
tot vezel geschiedt nog op 152
bedrijven, die samen ongeveer
600 personen tewerkstellen. Het
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Uit de linnenkollektie van Nina Meert
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DAGELIJKS GEOPEND VAN 9 UUR
TOT 18 UUR, OOK ZATERDAG.
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Volleybalwereld treurt niet om sportief afsterven

Verdwijnen is
de gewoonste
zaalc van de wereld...
Van 25 september tot 4 oktober worden in ons land de Europese volleybalkampioenschappen georganiseerd en ongetwijfeld zal dat weer aanleiding geven tot het debiteren van hoogdravende verklaringen. Andermaal zal het volleybal worden ,,gepropageerd", zal ,,de edukatieve" waarde worden gedemonstreerd, zullen ,,de media" de schijnwerpers richten naar deze prachtige
sport, zullen de Belgische ploegen (vrouwen zowel als mannen} zich met de beschikbare middelen ,,maksimaar' inspannen om een sportief volwaardige
prestatie af te leveren.
IE het taaltje nog
kent, knippert
schien nog even
de ogen maar wij al lang
meer.

W

niet
mismet
niet

Niet getreurd...
Toch slaagt men er in ook ons
na al die jaren nog te verbazen,
om niet te zeggen te verbijsteren.
Naar aanleiding van het verdwijnen — een ander woord bestaat
daar niet voor — van het eens zo
glorieuze en onaantastbare Ibis
Kortrijk voerde de televisie enkele volleybaleminenties ten tonele. Wat die allemaal uit hun
botten sloegen, vergeef ons de
uitdrukking, was verpletterend.
Treur a.u.b niet om het verdwijnen van een vermeende voileybaltopklub. Elders staat er wel
weer een andere vereniging om
de fakkel (kortstondig) over te nemen. Tot men daar ook het financieel geschipper beu is en het
zaakje dichtplooit. De ingewijden
zelf halen voor al die nevenverschijnselen de schouders op. Ze
gaan over tot de orde van de dag
en richten zich naar die klubs die
tijdelijk een milde sponsor aan de
haak hebben weten de slaan Tot
ook daar de geldbronnen opdrogen en de steven elders moeten
worden gewend.
De lijst van volleybalklubs die
m de lengte van jaren zijn verdwenen of sportief totaal hebben
afgebouwd (de overschakeling
van kompetitie- naar rekreatiesport) IS inderdaad indrukwekkend. Als leek kunnen we voor de
vuist citeren: Brabo, Rebels, Barreeltje, Ruisbroek, Kruikenburg,
Kortrijk. Het is niet niets en overal
lag dezelfde reden voor het grijpen: financieel onvermogen dat
ontmoedigend inwerkte op de
bestuurders. Niet op de spelers
natuurlijk want dank zij het geniale statuut van de zogezegd niet
betaalde sportbeoefenaar — de
praktijk heeft bewezen dat het
een regelrechte katastrofe is
wanneer de politiekers zich met
sport bemoeien — stappen die
onbewogen over naar een andere klub waar voorlopig nog wel
geld voor handen is...

hebben trouwens menen vast te
stellen dat vele betrokkenen in
Blijft natuurlijk de vraag hoe nevensporten hun bedrijf maar De volleybalwereld treurt blijkbaar
het telkens opnieuw zover kon moeilijk realistisch kunnen in- van topploegen...
feomen. Het antwoord is doodsim- schatten. Daardoor worden ze
pel. Nagenoeg elke klub leeft bo- verplicht gezonde verhoudingen dat mag geen verwondering
ven haar werkelijke middelen, bo- scheef te trekken. In de voorbije meer wekken na het recente televen haar natuurlijke bestaansba- maanden heeft het volleybal zich- visieoptreden van de grijze emisis. Nagenoeg overal aanvaardt zelf voortdurend in opspraak ge- nenties. Jef Mol heeft er indermen de totale afhankelijkheid van
bracht (de onzalige zaak Grozer daad het maksimum uitgehaald
(de grillen van) de sponsor. Zijn
en hij en zijn kollega's hoeven
inbreng is doorslaggevend en en de perikelen rond de werkevertegenwoordigt een veel te lijke kampioen Torhout) zonder zich echt niet ongerust te maken:
hoog percentage van het budget. dat de ingewijden daar ook maar we zullen de toestand niet dramaTijdelijk kan men de belangen éénmaal over vielen. Maar ook tiseren. Doen zij ook niet. Zolang
van de klub en sponsor verstrengelen. In Kortrijk leidde de sponsor zelfs de klub en dit scheen
een waarborg voor de deugdelijkheid en de duurzaamheid van het
opzet. Maar zelfs een idealist (?)
als Stephane Voicke is onderhevig aan slijtage. De man voedde
ooit nationale en internationale
volleybalinspiraties maar zijn enthousiasme is met de jaren bekoeld. Vandaar de huidige begrijDe wereld hangt aan elkaar met paradoksen. Japelijke ommezwaai. Al is een
man van stand als Voicke galant renlang bieden steden en landen tegen elkaar op om
en slim genoeg om het failliet de Olympische Spelen naar zich toe te halen. Alleen
mooi in te kleden en de feitelijke
opslorping van Kortrijk door Roe- al in de propagandakampagne die naar de aanwijselare als een huwelijk voor te zing moet leiden worden astronomische bedragen
stellen. Goed gevonden maar geïnvesteerd en wanneer dan de slag is binnengedaarom nog niet echt overhaald beginnen de moeilijkheden pas voorgoed.
tuigend.

Boven de stand

ze maar genoeg idealisten vinden om geld voor ze te produceren. Want daar komt het ook in
deze mooie, edukatieve, veelbelovende,
schandelijk
onderschatte sporttak op aan. De rest
is bijzaak. En in feite van generlei
belang.
Flandrien

Bieden en onlusten

Oiympisclie banvioelc

De zaak Grozer
Kortrijk, dat in de voorbije jaren
de suksessen opstapelde, trekt
er dus een streep onder. Niet
zonder dat, dixit de h. Voicke,
eerst alles werd geprobeerd.
Maar de basis bleek gewoon niet
aanwezig te zijn. En dat is niet
verwonderlijk wanneer het geduid ontbreekt om gezond op en
uit te bouwen. Vijf of tien jaren
van suksessen volstaan niet om
een traditie te scheppen. Bovendien groeit er nooit een hechte
binding tussen spelers en klub,
tussen supporters en spelers,
tussen supporters en klub. Ook al
omdat volleybal, zeker wanneer
het met aan de top wordt bedreven, veeleer een doe- dan een
kijksport is. Die beperking ligt nu
eenmaal over deze discipline en
men moet er leren mee leven. We

taire staat worden georganiseerd. Want dan kan er van protest geen sprake zijn. In dat soort
landen leeft immers iedereen officieel in peis en vree en wil of durft
niemand aan protesten of betogingen denken.
Jaak Rogge van het BOIK
heeft dan ook gelijk wanneer hij
stelt dat de Olympische beweging met soortgelijke toestanden

OORGAANS breken dan
onlusten en onregeldheden uit omdat de OS fungeren als een gedroomd internationaal forum om onvrede met
sociaal-maatschappelijke
toestanden kenbaar te maken.
De OS zijn een magneet voor allerlei minderheidsgroepen.

Pottenkijkers
Door de publicitair gunstige
omstandigheden kunnen die
groepen elkaar vinden en dan
zijn de gevolgen nog amper te
overzien. Zoal Seoel nu al op zijn
beurt heeft moeten ervaren. De
aanvankelijke studentenopstanden zijn uitgegroeid tot een breed
maatschappelijk protest dat de
bestaande orde in zijn voegen
doet kraken. Zonder de OS zou
dat anders zijn geweest. De wereld zou dan met minder interesse hebben toegekeken en de
bedreigde overheden zouden
minder last hebben gehad van
buitenlandse pottenkijkers. Het is
in feite een tragi-komisch verschijnsel waar ook goede kanten
aan vastzitten.
Natuurlijk worden de OS van
volgend jaar al in vraag gesteld,
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niet over de sportieve dood van tal

Hoe Zuid-Korea de OS '88 voorbereidt..
natuurlijk hebben zich al andere
gegadigden gemeld — de bankiers van Los Angeles willen zich
best nog eens opofferen — en
natuurlijk zullen de Spelen volgend jaar onder zware bewaking
doorgang vinden in de Zuidkoreaanse hoofdstad.

In peis en vree...
Zo zit de werkelijkheid om de
vier jaar in elkaar. Tenminste
wanneer de OS met in een totali-

moet leren leven omdat geen enkele plek in de (vrije) wereld immuun IS voor politieke konflikten.
De enige eis die moet worden ingewilligd betreft de veiligheid van
de atleten en afgevaardigden.
Maar daaraan werd in het verleden altijd voldaan. Het zal volgend jaar wel met anders zijn. Tegen die tijd zullen de Z 'idkoreanen wel met hun banvloek hebben leren leven. Want de OS
brengen met enkel buitenlandse
valuta mee.
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Hel partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het VU-partijbestuur van maandag 22 juni, heeft algemeen
voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve
van de pers...
re en andere kompensatiebestellingen

RTT-kontrakt
Het Partijbestuur van de Volksunie
heeft het kaderakkoord van de regering inzake het RTT-kontrakt besproken Dit kaderakkoord is een zware
slag voor de Vlaamse telekommunikatie-nijverheid
Alhoewel de regering het met heeft
aangekund of aangedurfd de Vlaamse bedrijven rechtstreeks buiten de
nationale markt te zetten, doet zij dat
onrechtstreeks wat de internationale
markt betreft
De Vlaamse telekommunikatiebedrijven worden immers verplicht, op
de nationale markt te leveren aan
prijzen waaruit de kosten voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) worden
geweerd Ze worden daardoor op de
internationale markt in een ongunstige konkurrentiepositie gedwongen
Het IS daarenboven uiterst twijfelachtig of de prijsvorming zonder O&Okosten de Belgische verbruiker zal ten
goede komen
Blijkbaar hebben de Waalse ministers zich slechts neergelegd bij de
ekonomische evidentie van bestellingen aan Vlaamse bedrijven, nadat ze
deze Vlaamse bedrijven beroofd hadden van de O&O-gelden Dat het
Waals belang hierbij eenzijdig gediend wordt, blijkt uit het feit dat O&Okosten met afgetrokken worden in de
luchtvaartnijverheid en in tal van
Waalse bedrijven die leven van militai-

VU op BRT
Het VNOS-programma van dinsdag
30 jum om 21 30 uur op BRT-1 bevat
volgende onderwerpen
— een sfeerbeeld van de 60ste IJzerbedevaart te Diksmuide, met indrukken van iemand die alle bedevaarten
heeft bijgewoond en van een nieuwkomer,
— kntisch kommentaar bij de aktualiteit door Jan Van Dam en Mark Demesmaeker,
— in ,,Voer op de plank" voorstelling
van „Sjouwer tussen de sjouwers"
door Vic Anciaux,
— in „Mensen van bij ons" een portret van Ward Opdebeeck, Vlaams
zakenman m Ierland
Nu rees noteren dinsdag 30 juni
om 21 u 30 op BRT-1

VOLKSUNIE

...met gevolgen
Het RTT-kaderakkoord van de regering heeft dan ook tot gevolg
1 dat de industriële politiek, gericht
op de aanwezigheid van Belgische
spitstechnologieën op de internationale markt, wordt opgegeven wat de
Vlaamse telekommunikatie betreft,

Voeren
Het Partijbestuur stelt vast dat de
Raad van State weliswaar negen
maanden geleden een arrest heeft
geveld inzake Happart, en dat hij
zopas twee duidelijke en met mis te
verstane adviezen heeft geformuleerd, maar dat de regering nog altijd
verzuimd te zeggen, wat er nu in de
praktijk op het veld zal gebeuren

2 dat de Vlaamse telekommumkatie-ondernemmgen dreigen afgezwakt
te worden zowel inzake mogelijkheden als personeel,
3 dat de Walen de O&O-gelden die
hen aanbelangen behouden en dat,
voor zover de Vlaamse telekommumkatiebedrijven vroeg of laat aan de
noodbel moeten gaan hangen voor
het bekomen van O&O-kredieten,
zulks zal gepaard gaan met nieuwe
kompensaties voor Wallonië

Benoemingen
Het Partijbestuur van de Volksunie
protesteert met klem tegen de reeks
partijpolitieke benoemingen die de regering zopas heeft gedaan en zich
voorneemt, nog verder te doen
Het Partijbestuur stelt ten eerste
vast dat deze topbenoemingen in de
eerste plaats voorbehouden worden
aan kabinetsverantwoordelijken van
de huidige regeringsleden Dit doet
het vermoeden rijzen dat de ratten
menen dat het schip zal zinken
Het feit dat m de reeks topbenoemingen voor een aantal ambten nog
met een naam van een gegadigde
maar wel diens partijkleur wordt aangeduid, wettigt ten overvloede de
vaststelling dat het hele pakket topbenoemingen van louter partijpolitieke
inspiratie is
Het Partijbestuur van de Volksunie
vindt dit een schoolvoorbeeld van onzindelijke omgang met de macht De
Volksunie bevestigt haar standpunt
dat de ambtenarij moet depolitiseerd
worden, dat bij topbenoemingen in de
eerste plaats de bekwaamheid moet
gelden en dat niet-partijgebonden
ambtenaren gelijke kansen moeten
hebben
Verder is het Partijbestuur van mening dat de kwaal van de mateloos
opgeblazen ministenele kabinetten
door deze topbenoemingea nu opnieuw doorgetrokken wordt voor vele
jaren naar de hele top van het openbaar ambt

KORTRIJK

NATIONAAL
11-JULIFEESÏ
KORTRIJK - HEULE (plaats)
ONTMOETING MET PARTIJTOP

Zo'n 300 VU-kaderleden gingen in
op de uitnodiging van het partijbestuur en kwamen zaterdagnamiddag
naar het provinciaal domein van
Wachtebeke Terwijl hun familieleden
kuierden in dit prachtige park, luisterden de afdelingsvoorzitters en arrondissementele bestuursleden naar
twee uiteenzettingen
Partijsekretans Paul van Grembergen deelde de resultaten van de voor-

bije negen maanden mee en kondigde de talrijke VU-initiatieven voor de
zomer en het najaar aan Hij lichtte
tevens het ontwerp van ,,kodeks van
de mandatans" toe
Partijvoorzitter Jaak Gabnels gaf
uitleg bij het waarom van enkele moeilijke politieke beslissingen tijdens de
voorbije maanden en wees op de
belangrijkste aktiepunten van de
eerstvolgende weken en maanden

melRLUZCBARBCCHr
m m V groep Pinel - Samuel Schelstracte (piano) - 1 RianliLr (volksdans) groep kabbcrdoech - Kon fanfare Si -f etilia Meuk
Doorlopend K U N S / l l r N T O O N S l l 1 1 1N(,
"Moderni Vl.iam>>e expressionisten
(Vernissage Vrijdag - 3 juli - l9u30 - in oud-gemLcnteliuis • llcul'-)

Nadien kon iedereen aanzitten aan
een koffietafel Een formule die ieders
goedkeuring wegdroeg en bijgevolg
voor herhaling vatbaar is
(foto Geert de Soete)

IJzerbedevaart-instuif te Dii(sinuide
Het is een traditie geworden om, na afloop van de IJzerbedevaart
te Diksmuide, de innerlijl<e mens te komen versterken tijdens de
VOVO-instuif. Ook dit jaar kan men daarheen, vlak tegenover de
bedevaartweide aan de oever van de IJzer, en dit van 13 u. af.
Er wordt ruim gezorgd voor eten en Baert van het Ijzerbedevaartkomitee
drank, voor een koele schuimende en Pol Van Haverbeke, de bezieler
pint en versnaperingen Bij die gezelli
van de Breidel- en de Coninckfeesten
ge gelegenheid wordt traditiegetrouw die dit jaar zoveel t)ewuste Vlamingen
ook gezorgd voor een ontmoeting Top naar Brugge lokken
en Basis Politici als Jaak Gabnels,
Mooi Vlaanderen
Paul van Grembergen en Julien DesEr worden ook artiesten verwacht
seyn hebben al toegezegd om hun kijk
te verduidelijken op de aktuele gang van het projekt ,,Mooi Vlaanderen"
die het publiek enkele van hun liedjes
van zaken in het land, terwijl ook
vooraanstaanden uit de niet-politieke zullen voorstellen die zij zopas op een
gloednieuwe elpee hebben uitgeVlaamse beweging zullen worden gebracht
ïnterviewd Zoals Paul Daels, Koen

Sportploegen moeten nu inschrijven

vu-sport en -gezinsdag
De nu reeds traditioneel geworden VU-sport en -gezinsdag gaat
dit jaar door op zaterdag 29 augustus en wel in het Instituut voor
Lichamelijke Opvoeding (het zgn Sportkot) te Leuven. Wie zich de
sportakkomodatie daar van een vorige sportdag herinnert weet dat
het ILO een fraaie omgeving biedt om passief en aktief te sporten.

4 JULI (20u00) : VLAAMS AVONDFEEST
5 JULI (llu30): NATIONAAL 11-JULIFEEST

HIJ wenste zijn top-kaderleden een
zonnige vakantie toe en voorspelde
een biezonder hete politieke herfst
De Volksunie staat klaar om enn te
vliegen

De VU-sportkommissie draait reeds
op volle toeren en biedt weer een
boeiend programma aan De kommissie doet dan ook een dringende oproep tot de besturen van voetbalploegen, volley- en basketteams De organisatie van de schiftingen vraagt de
nodige voorbereiding en te laat komen IS zowel voor de innchters als de
spelers nooit prettig
Maar naast deze groepssporten
worden opnieuw tal van kansen geboden
In de voormiddag is er een teore-

tisch gedeelte over sport verzorgd
door de VVM en in de namiddag is er
voor elk wat wils natuur- en histonsche wandelingen, volksspelen, muzikale animatie, tafeltennis en noem
maar op
Wie meer inlichtingen wenst en wie
wil inschrijven met zijn of haar ploeg
neemt kontakt op met de voorzitter
van de VU-sportkommissie Stan Philips Panorama 36 te 1810 Wemmei
(02/460 68 93)
Nu doen, nog met voor de grote
vakantie Zorg dat je er bij bent'

Aan de groep Frans-Vlamingen, die
altijd zo talrijk en zo strijdlustig de
IJzerbedevaart bijwonen, zal met enige plecht een pakket 45-toerenplaatjes kado worden gedaan door VOVO
Het betreft met minder dan 300 singeltjes, met de liedjes ,,Over de Schreve" en ,,Vlaanderen een", die VOVO
zomaar aan de Frans-Vlaamse vnenden weggeeft om wat geld in hun kas
te brengen en tevens de t>ewustmaking van die „menschen lik wieder"
met het lied te stimuleren VOVO is
daarmee trouwens niet aan haar
proefstuk want zopias werd haar projekt ,,Kontakt met Frans-Vlaanderen"
ook een offset-drukinstallatie geschonken om de kulturele ontvoogdingsstrijd ,,over de Schreve" te ondersteunen

Ledenwervingsaktie
april-juni

Poststaking
spelbreker
Als gevolg van de poststaking ontvingen WIJ de jongste twee dagen
bijna geen briefwisseling Het lijkt ons
dan ook beter geen rangschikking te
brengen dan een onvolledige
Doch volgende week zijn we er
beslist weer'
De eindstand verschijnt in ,,Wij"
van 9 juk Alle nieuwe leden die ons
uiterlijk op maandag 6 juli bereiken
komen hiervoor nog in aanmerking
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Na de IJzerbedevaart in Alveringem:

1 Uitleg over het begnp nationalisme

Volksnationalistisch feest
„Volkeren uit Noord en Zuid"

2 De geschiedenis van de EVA
(Europese Vrije Alliantie) en de 18
aangesloten partijen

Op zondag 28 juni 1987, dag van de IJzerbedevaart, organiseert
de VVV Alveringem i.s.m de Europese Vrije Alliantie een volksnationalistisch feest onder het motto ,,Volkeren uit Noord en Z u i d "
Het feest gaat door op het domein ,,Wyckhuize" gelegen vlak bij
het Verschaevemuseum. Het wordt een samenkomst van sympatisanten en volksnationalisten.
het Verschaevemuseum en het wan
Het programma omvat een anima
tiegedeelte een tentoonstelling Eu- delpad
ropa der Volkeren", een bezoek aan
Zullen aanwezig zijn de Vlamin-

VU gaat door met aktie
tegen afvaleilanden
N a V de plannen om voor onze
kust afvaleilanden te bouwen voerde
de Volksunie een intense kampagne
Nadat een grondige studie was opge
steld over de mogelijke gevolgen van
een dergelijk kunstmatig eiland — 240
ha groot — verzetten verscheidene
gemeentebesturen zich — doorgaans
op voorstel van VU-mandatarissen —
tegen de afvaleilanden Diksmuide
Gistel, Koksijde, Middelkerke Nieuwpoort, De Haan, Bredene, Ook de
nationale raad van de Volksunie-Jongeren keurde unaniem een motie
goed In de Westvlaamse provincieraad slaagde de VU er echter met in
een motie goedgekeurd te krijgen
Onwil bestond daar vooral bij de SP
die aanvankelijk nochtans verklaarde
tegen de geplande eilanden gekant te
zijn
Op een interpellatie van volksvertegenwoordiger J Desseyn in de bevoegde kamerkommissie antwoord
den minister Olivier en staatssekretaris Smet enkele weken geleden dat zij

met van plan zijn een afvaleiland te
bouwen, maar dat ze wel het onderzoek financieren naar de ekonomische haalbaarheid van het projekt
Ofwel liegen deze excellenties en blijft
de bouw van eilanden mogelijk ofwel
spreken ze de waarheid en dan zijn ze
verkwisters van gemeenschapsgelden Ze laten dus studies maken voor
een projekt waarvan ze op voorhand
zeggen dat ze het met zullen uitvoeren
De Volksunie en de Volksunie-Jongeren van de kuststreek zijn bijgevolg
niet tevreden met dit hypoknete antwoord en zetten hun aktie verder Om
de bevolking te sensibiliseren worden
momenteel honderden affiches en
zelfklevers verspreid De affiches worden gratis ter beschikking gesteld, de
zelfklevers kosten 20 fr Het materiaal
kan verkregen worden bij de plaatselijke VU-verantwoordelijken
Voor wie meer wil weten of voor
aktiemateriaal 059/23 30 55

gen de Friezen en de Frans Vlamin
gen
Het domein Wyckhuize kan geen
beter podium zijn om groepen uit deze
landen aan het publiek voor te stellen
Frans-Vlaamse bard en woordkunstensaar Ghislam Gouwy treedt op
tijdens het animatiegedeelte dat begint om 14 3 uur Hij brengt zijn programma ,La Flandre bouge" Naast
het enige totaalspektakel van de
Frans-Vlaming zijn er ook muzikale
klanken van een groep uit Friesland
en de Vuernse volksdansgroep Zannekin

Animatie
Het animatiegedeelte begint vanaf
14 30 uur
— 14 30 uur volksdansgroep Zannekin (Vlaanderen)
— 15 00 uur Fnese groep
— 15 30 uur Volksdansyoep Zannekin (Vlaanderen)
— 16 00 uur Fnese groep
— 16 30 uur Ghislain Gouwy (FransVlaanderen)
Einde animatie + 18 uur Toegang
tot het domein gratis
Ter gelegenheid van het feest wordt
door de VVV-Alveringem een programmaboekje samengesteld
Op het terrein domein ,,Wyckhuize" zal de landelijke winkel (de promotiestand VVV) opgesteld worden
Iedereen zal kunnen kennismaken
met de Alvenngemse specialiteiten

Tentoonstelling
De tentoonstelling wordt ondergebracht in de raadzaal van het Hof van
Wyckhuize, gelegen rechtover het
Verschaevemuseum De toegang is
gratis De expositie bestaat uit drie
delen

Nationale Guidensporenvlering „Stoet van Vlaanileren"

Het Trefcentrum West-Flandria organiseert ,,Een goeden dag te Kortrijk"

Programma:
Vanaf 10 uur Venwelkoming in het
Trefcentrum West-Flandria, Graaf

Gwijde van Namenstraat 7 te Kortrijk,
gelegen aan de Groemngebeek Onze
eigen straatnaam alsmede deze van
de ganse buurt getuigen van de nabijheid van de Groeningekouter'
11 uur Rondleiding met ondermeer
een bezoek aan de historische Groemngebeek, het gedenkteken, de
Groemngepoort, de O L Vr -kerk (met
haar Gravenkapel), de broeltorens en
de miniatuur van de Guldensporenslag
13 uur Middagmaal (Het zal voorzichtig zijn tijdig Kortrijk binnen te
komen gezien de toegang tot de stad
zal afgesloten worden)
15 uur Guldensporenstoet (De ingeschreven deelnemers worden ter
plaatse gebracht)
17 uur Animatie in het Trefcentrum
— De rondleiding 50 fr
— Het middagmaal 200 fr
— Voorbehouden zitplaatsen op de
tribune 200 fr
Inschrijvingen
West-Flandria,
Graaf Gwijde van Namenstraat 7, te
8500 Kortrijk (056/22 56 98) voor 30
juni e k

Aciittiende
voettociit
Izegem-Diksmuide
Oproep voor vredesfletstocht
naar Diksmuide
De VLf-afdeling Wervik-Geluwe heeft zich zoals vorig jaar terdege ingespannen de bevolking en in het bijzonder de jongeren op te roepen tot deelname aan
de vredesfletstocht naar het IJzerkruis te Diksmuide Hiervoor werden een 150
affiches uitgehangen bij leden en sympathisanten
Aan de schoolpoorten en langs de uitvalswegen naar f\Aenen en aan de
stations werden 600 pamfletten uitgedeeld aan de schoolgaande jeugd
Onze foto VU-voorzitter en afdelingssekretaris delen pamfletten aan het St •
Jozefskqllfige te Wervik
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Verschaevemuseum
en wandelpad
Ter gelegenheid van dit feest worden er ook geleide bezoeken voorzien
in het Verschaevemuseum De kape
lanij waar Verschaeve zoveel jaren
verbleef, werd door het Verschaeve
komitee als museum ingericht Een tal
van herinneringen, o a prenten gedichten, boeken foto's en beelden
van deze Grote Vlaming zijn er tentoongesteld In de voortuin prijkt het
borstbeeld van deze priester-dichter
Een gids zal deskundige begeleiding
ter plaatse geven Er is ook een mogelijkheid om het Verschaevepad te bewandelen
Bedevaarders in groep en bede
vaarders met hun persoonlijke wagen
kunnen afzakken naar het idyllische
polderdorpje , Alvenngem en deel
nemen aan de manifestatie
BIJ het VVV-kantoor kan iedereen
terecht voor meerdere inlichtingen
Info VVV-Alvenngem Dorp 1 te
8190 Alveringem (058/28 81 57)

JUNI
28 ALVERINGEM: Volkeren uit
Noord & Zuid bijeen te Alveringem
Dag van de IJzerbedevaart 14 uur
m m V EVA
28 BRUGGE: Samen met de bus
naar Diksmuide 180 fr p p Vertrek
om 8u 45 Astridpark-Brugge Inschr
bij mevr A Heus Oude Zak 13
Brugge (33 87 15)
JULI
4 KORTRIJK-HEULE: 11 juli-vienng
-, Org VUJO arr Kortrijk
5 KORTRIJK-HEULE: Nationale 11
juli-meeting met o m Jaak Gabriels
10 KOEKELARE: Guidensporenvlering met als tema Omdat ik Vlaming ben " Barbecue voordracht
dia's, Vlaams zangfeest Org 11 julikomitee m m v De Vosjesvrienden,
diaclub de Trekker Regie Dnes Vanhegen
11 BLANKENBERGE: Guldensporenwandeling en -fietstocht Start om
18u in Opslagplaatsen Van Oost
Schaerebrugstraat 225 Deelname in
de kosten 120 fr Inl en inschrijvingen bij bestuursleden van DF —
VKKB — VTB — VWB — VVKSM —
KSA — Chiro — VOS — VVVG en HK
Blankenberge
11 WAREGEM: Barbecue georganiseerd door VUJO-Waregem in lokaal
, De Klauwaert"

KANTOOR VAN NOTARIS VERMEERSCH
TE OUDENBURG
059/26.60.26
Op woensdag 1 juli 1987 om 15 u in het sekretanaat van het
OCMW te Brugge, Kartuizerinnenstraat 4
Definitieve toeslag
Stad Oudenburg Bouwgrond
Bredevoordestr — Lot 2 — groot 581 m"
Verkav Verg 80 97 d d 17 07 1980
Ingesteld op 668 150 fr
Vnj van gebruik Alle inlichtingen ten kantore
Kaaistraat 8 — Studie notaris Paul Lambein — tel. 059/70.12.95
Kaaistraat 8, Oostende

Kortrijk 11 en 12 juli 1987
Een dagtrip naar de Groeningestad tijdens het weekend van 11
en 12 juli loont zeker de moeite.
De Volksunie Kortrijk en het Trefcentrum West-Flandria werken
mee aan deze „Nationale Guidensporenvlering" en de „Stoet van
Vlaanderen".

3 Voorstelling van verschillende
nationalistische partijen via hun ver
kiezingsaffiches

WEST-VL.

De tocht start aan het Vlaams Huis
om 4 uur 's morgens Alle deelnemers
zijn tijdens de heentocht verzekerd
Er IS voorzien in bezem- en voetverzorgingsdienst en er is ook gezorgd
voor enig proviand onderweg
Deelnemingsprijs 60 frank
Vooraf inschrijven is noodzakelijk
Dat kan voor Izegem in het Vlaams
HUIS Tel 051/30 36 63 Deelnemers
uit Ingelmunster kunnen zich aanmelden bij Kris Maes, Merelstraat 1 te
Ingelmunster Tel 051/31 17 88

OPENBARE VERKOPING VAN:
STAD OUDENBURG
Een perceel bouwgrond gelegen aan de Caelfstraat Groot 815 m^ Sectie
C deel nr 393 d Qot 7 verkaveling 154 362/M V dd 17 7 80)
INGESTELD Fr 937 250
TOESLAG WOENSDAG 1 7 1987
om 14 uur 30 op het Secretariaat OCMW Brugge, Kartuizerinnen
straat, 4
Alle inlichtingen ter Studie van voornoemde notans
De liefhebbers worden verzocht op de toeslag zich te voorzien van hun
trouwboekje of uittreksel hunner geboorteakte of huwelijkskontrakt

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Openverklaring van een voltijdse betrekking van
geneesheer-specialist in de dienst Nierziekten.
Vereiste voorwaarden:
1. De Belgische nationaliteit bezitten.
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
3. Voldoen aan de militiewetten.
4. Van onberispelijk gedrag zijn.
5. Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
6. Houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en
verloskunde.
7. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
8. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheerinternist met specifieke opleiding en ervaring in de nefrologie en
dialysetechnieken.
9. De voor de gesolliciteerde funcite gepaalde voorwaarden vervullen
(specialisatie, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist in de nefrologie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning bij indiensttredeing door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
10. De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van
de proefperiode van een jaar.
Inschrijvingsgeld: 1.000 fr. te storten op postrekening nr. 000-009958159 van het AZ St. Jan van het OCMW-Brugge, Ruddershove 10 te Brugge
voor 31 juli 1987 met de vermelding geneesheer-specialist nierziekten.
De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden
uiterlijk op 31 juli 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Qentnim voor
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge.

w&
11 luli te Meise

BRABANT
JUNI
26 MEISE (kanton): Kantonnale vergadering om 20u in kafee St Maarten, Gemeenteplein te Wolvertem
26 ANDERLECHT (kanton) Kantonnale vergadering om 20u in Westrand te Dilbeek
26 ASSE (kanton) Kantonnale vergadering om 20 u
26 TERNAT: Kantonnale vergadering in zaal Uilenspiegel om 20u Voor
de bestuursleden van het kanton
Asse
28 AARSCHOT: IJzerbedevaart op
28 juni, vertrek met de autocar om 7u
aan de kerk van Kristus-Konmg Inschrijvingen bij Fik Meulenbergs
Prijs 275 fr
30 ZEMST-ELEWIJT: 2e kolloquium over „Oppervlaktewatervervul-

ling in het Zennebekken" in zaal De
Prins om 20u Org VU-MechelenWest
JULI
1 VILVOORDE-ZEMST-MECHELEN: Fietszoektocht langs de Zenne
Alle dagen van 1/7 tot 2/9 Inl 015/
41 44 16
4 JETTE: Guldensporenviering met
optreden van Miek en Roel In de zaal
van het St Pieterskollege, J B Verbeyststraat 25 Deuren 14u Inkom
50 fr , •^3pas 25 fr Org Vlaamse
Bond van Gepensioneerden Jette
4 HERENT: Jaarlijks ledenfeest
Braadspit In de Gemeenteschool Veltem, Overstraat Inschrijvingen bij G
SIJS

25

(48 94 12)

en

J

(23 62 59) 250 fr p p Org
rent

Guldensporenfeesten van Meise in
het domein Neromhof te Wolvertem
op 27 en 28 juni 1987
Programma
27 juni 19u Openingstoespraak
door burgemeester Frans Kerremans
en guldensporenrede door Erwin
Brentjens Koncert door de fanfare
,,De Vrije Vnenden"
21 u Guldensporenfuif met Diet Van
Humbeeck
28 juni 14u Vlaamse kermis
15u Soundmix en Playback
18u Show met Jo Vally orkest Midnight team
Organisatie Karel Bulsfonds MeiseWolvertem-Oppem

Robeets

VU op anti-TGV-betoging

VU-He-

Op reis naar Katalonië
Wie wil kan mee naar Katalpnie van 21 september tot 2 oktober 1987
Prijs 15 870fr
Hierin is begrepen de busreis, een klassehotel in Roses met volledig
pensioen, alle uitstappen o a Barcelona, Montserrat, Pals, Pyreneeën, Girona,
Cadaques, Tossa enz inkomgelden, een ongevallenverzekering Kortom
alles I
Wie mee wil geeft ons vóór 5 juli een seintje telefoneer na 18 uur op het
nummer 015/7124 80
Definitieve inschrijvingen doorstorten van 5000,- fr/persoon voorschot vóór
10 juli 1987 op rekeningnummer 035-0982407-32 van ARK — A Rodenbachlaan 9 — 2920 Kapelle O/D Bos, met vermelding „septemberreis" Alle verdere
informatie wordt per kerende toegestuurd

o KMO te Dilbeek zoekt technischkommercieel bediende (25-30 j) voor
offerteberekeningen (deels op computer) van technische systemen en voor
opvolging van werken
Technische vorming (mm A2) met
goede kennis van N-fF, behoorlijk
kennis van E en enige kennis van D
Of handelsvorming (met de gevraagde talenkennis) én grote belangstelling voor techniek

De Volksunie was goed vertegenwoordigd op de
anti-TGTV-betoging
van zondag II. te Herentals Terloops vermelden dat de Regenboogfraktie op vrijdagnamiddag 3 juli in tiet Euro-parlement te Brussel een
studienamiddag organizeert over Het snelspoor in Europa (Info 01622 96 42)
(foto Fik)

Spring eruit,
win de Lotto-buit.

Kontakt via Albrecht De Schrijver,
Ninoofsesteenweg 515, 1711 Dilbeek
(Itterbeek) Tel 02/569 34 58

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel

Onmiddellijk te bekomen bij

SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

DE PRIJSBREKER

GELD
FRANS VAN MOORTER
VIjfhuizen 6, Erpe
Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

02-428.69 84
— Industriële fotografie
— IVlode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

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

Zondag en maandag gesloten

Tel. 426.19.39

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel 582 29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marv(/itz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321 08 96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 64 75

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

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Tel 02-460 68 93
Import

Export

Dames heren en kinderkleding

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Tel 054-41 25 89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

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

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalsl 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 33 17 51
054-33 11 49
25 JUNI 1987

l»,^t>*'l

w^t

26

OOST-VLAANDEREN
JUNI
26 BEVEREN. Vlaams-Nationale 11
juli-viering Om 19u 30 in zaal Olympia ' Kruibekestëenweg 8 Openingsrede door senator Paul Van Grember
gen, optreden van Jef Eibers Gezellig
samenzijn met muziek en zang Org
A Verbruggenknng en alle VlaamsNationale verenigingen
26 GAVERE: Ham-barbecue op de
terreinen van Hugo Vandewalle, Biesjeslos Semmerzake Inkom 400 tr
van 19u 30 tot 22u Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden, voor 20 juni
Tel 091/84 27 42 Org VU-GrootGavere
26 GERAARDSBERGEN: Opening
van vernieuwd lokaal ,Het Vlaams
HUIS", Stationsplein 22, Geraardsbergen In aanwezigheid van Jaak Gabriels Iedereen welkom
27 MALDEGEM-ADEGEM: Vredesmanifestatie op het Canadees Kerkhof om 10u30 Traditionele herdenking n a v de IJzerbedevaart Org
Tijdens de ledenbijeenkomst van de VU-afdelmg Steenhuize-St LeVOS
vens Esse-St Antelinks werd Toon Van Overstraeten een prachtig
27 BEVEREN: Vlaams-Nationale 11
schilderij geschonken
juh-viering Om 14u 30 op het domein
De afdeling wou de senator danken voor de redevoering die hij er
,Cortewalle" Optreden van jeugdhield Het feest (met kaas en maatjes) mag wel een sukses genoemd
muziekensemble ,,Uilenspiegel", optocht naar Grote markt Dan langs
worden, want met minder dan 250 personen schoven aan
Onder de aanwezigen senator Geens, provincieraadslid Van t\Aos- Vrasenestraat, Dockvijverstraat, D
Van Beverenlaan, A Panisstraat naar
sevelde, de VU-schepenen van Groot-Herzele dr Van de Roy en
Vlaams Huis waar de vienng wordt
Fermon Ook burgemeester-senator Van Daele en ere-burgemeester
besloten Org A Verbruggenknng
Van De Kerckhove waren aanwezig
I s m Alle Vlaams-nationale vereniOnze foto afdelingsvoorzitter An de Graaf, senator Van Overstrae- gingen
28 SINT-AMANDSBERG: VVVGten en schilder Georg f^uys
St -Amandsberg naar IJzerbedevaart
Inschrijven tot 8 dagen voor vertrek bij
Katrien De Gelder-Cleiren, St Amandsberg, Lissette
RomboutGhys, Ledeberg (31 09 74) en Maurits
Vandewoestijne, Gent (26 24 00)
28 MALDEGEM: Met eigen wagen
Identificatienummer 3654/66
naar IJzerbedevaart Vertrek om
8u 30 op de Markt Eventuele meerijders inschrijven bij H Van den BulNIEUWE UITGAVE
cke In de namiddag uitstap Neem je
knapzak mee '
(Penkun, dorp tussen Stettin en Stargard)
28 HERZELE Met DF en VU naar
Oorlogsroman door Pol Segers
Diksmuide Volw 275 fr kind -12j
200 fr Vertrek om 7u 30 Steenhuize
Inhoud 447 bladzijden druk — geïllustreerd met talrijke foto s
kerk 7u 40 St L Esse-Kerk 7u 45
Formaat
15,8 x 23 5 cm staand — genaaid gebonden — zwart
Herzele-Schepenhuisen kerk 8u Hilbnllanta linnen — voorzien van stofwikkel
legem-kerk 's Namiddags bezoek lePrijs officiële verkoopprijs 750 fr
per en vijvers van Dikkebus Inschrijbij voorintekening tot 31 augustus 1987 slechts 550 fr
ven bij bestuursleden

Geslaagd VU-feest
te Sint-Lievens-Esse

UITGEVERIJ ETNIKA VZW

NIEUWE UITGAVE PENKUN - VLAANDEREN
EN HET OOSTFRONT

28 LEBBEKE
Naar Diksmuide
Vertrek met bus om 6u 30 aan Lebbe
ke-kerk Volw 200 fr kind-12j 120
fr Inl Bucque A 052/21 16 56
JULI
4 NEVELE-11-julivierin opde Markt
te Nevele Met Volksdansgroep Reinaert Org Willy Bartholomeus Feestreder Jean Bonamie (arr voorzitter)
Om 20u Org VVK-FVV-Nevele
4 ERTVELDE:
Tentoonstellin
,,Frans De Craemer" in Vlaams huis
De Veldbloem, Hoge Averijstraat 5
Open op WO-, do-, vrijdag vanaf 17u
op zaterdag vanaf 14u en zondag
vanaf lOu Deze tentoonstelling loopt
tot 4 augustus Org
Vrienden
Vlaams Huis
10 HAMME: 11-julivienng in zaal
.Vlaamse Schouwburg" met feestredenaar Vic Anciaux en optreden van
Zakdoek Org VU-Hamme
12 MALDEGEM: Guldensporenvienng bij V Verstringe (Paddepoele —
wegwijzers vanaf expresweg) Animatie (Hullebroeckkoor), spreekbeurt,
koekebak, gezellig samenzijn in de
boomgaard Org VOS-VU-Maldegem

BuUensporen
te Krulbeke
De Amedee Verbruggenknng (AVK)
van Groot-Kruibeke richt op zaterdag
4 juli in samenwerking met het gemeentebestuur de gemeentelijke Guldensporenherdenking in
Na ruim 2 maanden voorbereidend
werk kan volgend programma aan de
bevolking aangeboeden worden
Aanvang om 15u Optreden van de
volksmuziekgroep Zakdoek Toespraken door senator Paul Van Grembergen en burgemeester Antoine Denert
Optreden en samenzang met zang
koor De Notelaar Optreden van de
kindervolksdansgroep De Huppeltjes
en de Dans-Pirrewietjes Er is voor
zien in kinderopvang en kinderanimatie Einde rond 17u 30
De herdenking gaat door in de Gemeentelijke Lagere School Edmond
Gorreoeeckstr te Kruibeke en de toegang IS gratis

HULDEBOEK 1940-1949
Luxe uitgave
— 31 blz gedichten
— 31 blz pentekeningen
— 12 blz fotos
— 25 blz dodenlijsten (gevallen — vermiste — neerge
schoten en vermoorde kameraden)
Prijs 750 fr
Inhoud

WEE DE OVERWONNENEN
Inhoud

350 blz tekst + foto's + tekeningen + dokumenten
— Op verloren posten — Waffen SS door Rik Van den
Abeele
— Kolonne 403 N S K K door Frans Vermander
— Mijn verblijf in Russische strafkampen door Willy
Helsen
— Mijn verblijf in Russische strafkampen door Vik Chevalier
— P O W in Engelse krijgsgevangenschap door Marcel
Van Oostennjck
Prijs 650 fr
IN VOORRAAD: - Wee de overwonnen
- Huldeboek 1940 1949
— Penkun
+ verzending buitenland

650
750
750
150

fr
fr
fr
fr

Provinciaal IJzerbedevaartlcomitee
Oost-Vlaanderen opgericlit
In de voorbije meimaand is in OostVlaanderen een provinciale Ijzerbedevaartwerkgroep met een nieuw en
)ong bestuur van start gegaan
De grote bekommernis van de
werkgroep het motto van de zestigste
bedevaart,,Vlaanderen een, Vlaanderen eerst" in de provincie daadwerkelijk stimuleren
Het provinciaal komitee roept op tot
de zestigste bedevaart
Momenteel moet Vlaanderen inderdaad eendrachtig rond zijn Toren
staan Nu onze eigen mensen in Voeren en in de randgebieden rond- en te
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Adries De Schepper IJzerbedevaartkomitee, kontaktman tussen de
werkgroep en het komitee
Mare De Vulder, voorzitter
Frieda De Rauw-Daelman ondervoorzitter
Guido Stevens, kommissans
Ivan Gheysens, penningmeester
Guido Moons, sekretans (091/
55 82 46)

VERZEKERINGSMAKELAARS

Sekretariaat:
Hilda De Leeuw
Alle stortingen van abonnementen, publiciteit en redaktie
op prk 000-0171139-31 van
,,WIJ", Barnkadenplein 12,
1000
Brussel
(Tel
02-219 49 30)
Jaarabonnement
1.200 fr.
Halfjaarlijks
700 fr.
Driemaandelijks
400 fr.
Losse nummers
33 fr.
Verantw. uitgever:
Jaak Gabriels,
Barnkadenplein 12,
IOOO Brussel
Publiclteitscfief:
de h Karel Severs, tel 02219 49 30, toestel 19 ('s voormiddags) of prive, Alsembergsesteenweg 41b, 1512 Dworp
Tel 02-380 04 78

Leningen
voor nieuwbouw, aankoop woning en
verbouwingen
Intrest 7 75 % zonder vijfjaarlijkse her
ziening
Persoonlijke leningen en financierin
gen voor elk doel
Neem vrijblijven kontakt of schrijf aan
Antoine Van Baeien
Broeseinderdijk 28
3580 Neerpelt
011/64.50 22

LIMBURG
JUNI
28 GENK: Autobus naar IJzerbedevaart Volw 300 fr, -21j 50 fr Vertrek Genk-station om 6 uur J"erug om
21 u 's Namiddags bezoek aan leper
Org VU-Genk

1 TESSENDERLO
Bezoek aan
Kortrijk en het Lijsternest Vertrek
Engsbergen 7u 20, Tessenderio (Vismarkt) 7u 30 Prijs 500 fr (bus en
gidsen) te betalen bij inschrijving voor
20 juni bij de bestuursleden van FVVTessenderlo

E3 Plein 1, 9218 Gent

Bert De Pnjcker, Rob Verbelenstraat 6,
2670 Puurs
Tel 03/889 09 48 of 014/22 17 09
Bankrek nr 930 0020636
Prk nr 000 0430363 71
voor Etmka Antwerpen
Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke
besturen van het Sint Maartensfonds de Vriendenkring Sneys
sens de afdeling Hertog Jan van Brabant en bij de boekhandel

Maartensfonds
1988
559 2542800 40
— Mortsel

Redakteuren:
Johan Artois
Tom Serkeyn
Pol Van Den Driessche
Toon Van Overstraeten

Brussel zelf en elders langs de taalgrens in hun Vlaamse eigenheid worden bedreigd, moeten wij allen aan
een zeel trekken i

vj^ecoodt

Administratie en beheer

Het maandblad van het Sint
Leesgeld 550 fr voor het jaar
Te storten Bankrekening nr
Karel De Maeyer

Hoofdredakteur.
Maurits Van Liedekerke

JULI

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK!

BERKENKRUIS

Vlaams-Nationaal
Weekblad
Uitgave van het
Vlaams Pers-, Radioen TV-instltuut v.z.w.

Tel

091/31 25 25 -

Telex 12581

MEUBELEN -DE KEIZER.
Salons

A N MET GOKI
ZITMKIJBEI.

Kleinmeub«-len

Lusters

Geschenkartikelftn

O n k l o p b a r e prijzen
in kleinmeubels en salons
f>pfninKsuren: Di.. woc. vrij. van 13 lot löu.30
[>0,. /at. van 10 tol 19 u, 30
Zondag vn,n 14 tol ia u.

Zaakvoerder

KEIZtRSTRAAT 2

Staf K i e s e k o m s

lop slechts 15 km van Brussel rentruml

I740 TFRNAT

02-582.22.22

Bree
naar Diksmuide
Naar jaarlijkse traditie zorgt het
IJzerbedevaartkomitee kanton Bree
ook nu voor een autocarreis naar
Diksmuide op zondag 28 juni Het
motto van de bedevaart luidt Vlaanderen een Vlaanderen eerst Het
vertrek is voorzien om 6 uur op Vrijthof
Bree s avonds is men terug om
streeks 20 uur De us rijdt ook via
Opitter en Tongerio Er zijn nog enkele plaatsen vrij Inlichtingen bij Jaak
Geussens (tel 46 17 76) en Denis
Thijs( 86 69 79)

m
VU-wateraktie Westerio

„Ons drinkwater
is bedreigd"
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— Ingebruikname van de collector
langs het Albertkanaal voor de afvoer
van het afvalwater van Tessenderio
Chemie
— Oplegging van korrekte maar strikte lozingsnormen aan deze bedrijven
voor lozing in de collector (en dus in
de Schelde)
— Schadevergoeding voor alle eigenaars van gronden langs de Laak en
de Nete die waardeloos geworden zijn
door de overstromingen met giftig afvalwater en giftig slib

•
In 1977 en 1978 werd door de VU gewaarschuwd dat de
drinkwatervoorziening van de provincie Antwerpen (Pidpa), gevaar
liep. Rob Geeraerts bracht dit probleem ter sprake in de provincieraad van Antwerpen en vroeg onmiddellijke maatregelen, omdat
anders de bodemvervuiling te grote proporties zou aannemen,
waardoor de onderliggende waterlagen vergiftigd zouden worden.
Ook de aktiegroep Zuivere Laak en Nete, later bijgestaan door
meerdere andere leefmilieu-organisaties, meldde de gevaarlijke
situatie aan alle overheidsinstanties.
Nu, tien jaar later, is het zover de
eerste alarmerende metingen zijn binnen, de eerste waterwinnmgsputten
worden gesloten Zoals U wellicht
weet komt de vervuiling van de grondwaters voort van de doorsijpeling van
het giftige Laak- en Nete-water m de
bodem

Voorspelbaar
Omdat de lozing van zware metalen
en radioaktieve produkten m de Laak
te lang geduurd heeft, zijn er zeer
grote hoeveelheden van deze giftige
produkten in de bodem doorgedrongen Ze zakken steeds dieper naar de
waterlagen, die tientallen meters diep
gelegen zijn Dit proces van jaren was
voorspelbaar, men heeft ervoor gewaarschuwd, maar de overheid heeft
laten betijen De gevolgen kunnen
dramatisch zijn
Indien de doorsijpeling verder gaat
(en wie gaat ze tegenhouden') zal de
waterkwaliteit steeds slechter worden Maatregelen zijn nu met meer
mogelijk hetgeen in de grond zit,
sijpelt langzaam maar zeker door naar
de diepere lagen
Geruchten gaan dat de eerste vergiftigingen van waterlagen vastgesteld zijn Pidpa De resultaten zijn met
openbaar gemaakt Wij wensen klaarheid in deze zaak De volksgezondheid is met gediend door geheimdoenerij
WIJ verwachten trouwens dat gedurende de eerstvolgende jaen de verslechtenng crescendo zal gaan, want
de overstromingen van de voorbije 4
jaar hebben de doorsijpeling van gif
naar de ondergrond nog bovenmatig
verhoogd Als gevolg van het met
meer ruimen van de Laak, zijn er
regelmatig overstromingen geweest
De wateropperv/ate die doorsijpelt is
dus vele malen grotere geworden
Bovendien is de doorsijpeling via weiden en landbouwgronden veel gemakkelijker dan via de harde beddingbodem van de beek (Versteende bodem)
Ook tegen die verhoogd gevaar van
het met meer ruimen heeft de VU
herhaaldelijk geprotesteerd, voornamelijk in de gemeenteraden te Laakdal, omdat het de burgemeester van

deze gemeente is, die de ruimingen
heeft laten stopzetten

Geen waterbeleid
De VU van het arrondissement Mechelen en van de Kempen is ten
zeerste verontwaardigd over het gebrek aan maatregelen vanwege de
overheid Jarenlang laat men de gifstoffen storten in de beek, jarenlang
laat men de weiden overstromen Men
wacht blijkbaar op een katastrofe Op
dat moment zal de schade onherstelbaar zijn
Men zal dan wellicht nieuwe waterwinmngsgebieden moeten gaan zoeken , plannen daarvoor bestaan reeds
en natuurzones worden daarbij met
ontzien
De VU klaagt dit gebrek aan waterbeleid, zowel inzake oppervlaktewater
als inzake dnnkwater, aan
De VU IS ook bezorgd over de
volksgezondheid in de toekomst Hoe
IS het gesteld met ons drinkwater"?
Hoe IS de evolutie van de laatste jaren
en welke zijn de verwachtingen voor
de volgende jaren'
Volksvertegenwoordiger Jo Belmans heeft enkele parlementaire vragen gesteld aan minister Lenssens
over dit onderwerp We verwachten
met spoed zijn antwoord De Europarlementairen (Kuijpers vooral) hebben het probleem aan de orde gesteld
in het Europees parlement
Het IS belangrijk genoeg, want het
gaat hier over de verloedenng van
eén van de beste waterlagen uit
Vlaanderen Waarom laat men dit zomaar verpesten '
Namens de VU Mechelen-Turnhout
Rob Geeraerts

De eisen:
— Bekendmaking van alle resultaten
inzake waterkwaliteit
— Onmiddellijk ruiming van de Laak
(de beek zit vol giftig slibi)
— Stopzetting van de dijkenbouw
langs de Nete zolang de Laak met
gesaneerd is (omwille van het groter
overstromingsgevaar van de Laak indien men de Nete indijkt)

Bretoense
dansgroep
te gast in Duffel
Jaarlijks trekken tientallen dansgroepen uit Vlaanderen door Europa
en de rest van de wereld Zij laten
andere volkeren door zang, dans en
muziek kennis maken met onze eigen
volksaard Het zijn kulturele ambassadeurs die Vlaanderen onverdoezeld
naar buiten brengen
Op deze manier kunnen ook wij
kennis maken met kuituren van andere volkeren Dit jaar komt een Bretoense dansgroep naar Duffel Gwik
Alet IS afkomstig uit St \ 'aio en zal in
Duffel verblijven van 2' tot 31 juli
Zaterdagavond geven zij een voorstelling in zaal Vofkslust terwijl zondagavond voorbehouden is om muziek en dans te leren en zelf te beoefenen Deze Bretoenen krijgen de gelegenheid om steden als Antwerpen
Brussel en Brugge te bezoeken Het
initiatief voor dit bezoek gaat uit van
volkskunstknng De Moeffeleer uit Duffel
Walter Frederickx

ANTWERPEN
JUNI
26 MECHELEN-NOORD Gezellige
kaasavond met Westvlaamse specia
liteiten Vanaf 19u in zaal Otterbeek
Inl tel 015/20 41 21 (M Tordoir)
27 BORNEM-MARIEKERKE:
De
Vlaamse Kring doet mee aan de 10e
Vis en Folklorefeesten te Mariekerke
a d Schelde In haar stand De Waaier ' Omgangstraat worden vis en
kaasschotels geserveerd aan demokratische prijzen vanaf 12u Ook op 28
juni
27 WOMMELGEM St Jansfeesten
2 dagen heerlijke sfeer rond de aloude
St Janskapel met o a oude ambachten Hoogtepunt om 22u Midzomernacht St Jansvuur Breng een bezoek
aan de stand van de Vlaamse Vriendenkring en VK Den Klauwaert Ook
op 28 juni
28 WOMMELGEM: Met bus naar
Diksmuide Vertrek om 7u 10 aan het
Breugelhof 250fr p p ,tot16j 150fr
Alle inlichtingen Ward Herbosch
353 68 94
28 EDEGEM: Met bus naar Diksmuide Inlichtingen bij Fons Delbaan
(440 32 16) of Karel De Gryze
(449 82 12) Vooraf inschrijven
27 MERKSEM: Fietstocht
door
Merksem in kader van , Water is
Waardevol" Samenkomst aan lokaal
Vlanac, Bredabaan 360 om 13u 30
28 MERKSEM Met bus naar IJzerbedevaart Vertrek aan lokaal Vlanac
Bredabaan 360 om 7u 30 's Namiddags bezoek aan Middelkerke Volw
250 fr, kinderen 150 fr Inschrijven bij
bestuursleden van Vlaamse Knng
Groeninghe of VU-Merksem

MIViBS: ontspoorde
spoorwegen
Uit protest tegen de overwogen sluiting van de spoorlijn Antwerpen-Boom, de afschaffing van enkele rendabele baanvakken in
Vlaanderen en het anti-Vlaamse beleid van de NMBS hebben leden
van de zopas opgerichte Volksunie-aktiegroep geageerd aan het
splinternieuwe maar gesloten spoorwegstation van Hemiksem, op
de spoorlijn Antwerpen-Boom.

. . ^^«.-v^»"». */V«<'*' '
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I MECHELEN-ZEMST-VILVOORDE. Fietszoektocht langs de Zenne
Alle dagen van 1/7 tot 2/9 Inl 015/
41 44 16
4 MERKSEM
Gutdensporenviering Pm 19u H Mis m de kerk van
St Bartholomeus DaaVa in lokaal
Vlanac gastspreker 1s"^ Paul Van
Grembergen Org VU-Merksem
I I BORGERHOUT: Guldensporenviering om 20u in zaal Pax, Sterlingerstraat 80 Inkom gratis Spreker is
Erwin Brentjens Muzikale omlijsting
door het Scheldekoor Org Kfing
voor Vlaamse Volksontwikkeling Borgerhout
12 HERENTALS: 11-juliviering in
de Boskantien Wijngaard Herentals
met zangkoor St -Maartensfonds en
om 18u toespraak doot Paul Van
Grembergen Org VU-Herentals

Federalisering

VU-aktie te Hemiksem

Affiches met de eis,,Vlaamse Federale Spoonwegen" en enkele spandoeken met als opschrift ,,NMBS
Ontspoorde Spoorwegen" en ,,Stopdienst nu" werden aan de muren van
het station bevestige Aktievoerders
klommen op het dak, dat enige tijd
bezet werd Hier werden enige fakkels
ontstoken terwijl een spandoek ,,Hemiksem
spookstation"
symbool
stond voor een station waar nooit een

28 HERENTALS De kulturele knng
De Wijngaert' legt een bus is naar
de IJzerbedevaart en orgamzeert na
dien een uitstap naar zee Inschrijving
tel 22 31 86
28 AARTSELAAR. Met de bus naar
de IJzerbedevaart Vertrek Rodenbach om 7u 30 De prijs is zoals altijd
gezinsvriendelijk 100 fr per persoon
of 200 fr per gezin Inschrijven H
Knuysen tel 887 84 85
28 KAPELLEN
Deelname van
FVV-Kapellen aan IJzerbedevaart
Diksmuide
30 MECHELEN-WEST: 2de Kolloquium over Oppervlaktewatervervulling in het Zennebekken" m zaal de
Prins Elewijt om 20u Org VU-Mechelen-West

trein stopt Pamfletten werden uitgedeeld Tevens namen de VU-volksvertegenwoordigers Coveliers, Meyntjens en De Beul aan de aktie deel
De VU noemt de sluiting van enkele
rendabele spoorweglijnen m Vlaanderen een onfatsoenlijk politiek tegengewicht om de sluiting van weinig levensvatbare baanvakken in Wallonië
aannemelijker te maken

De VU eist daarom een doorgedreven federalisering van de Nationale
Maatschappij voor Buurtspoorwegen
(NMBS) en eist verder dat bij de
evaluatie van de IC/IR-regelmg in het
najaar de voorstadslijn Antwerpenboom opnieuw een regelmatige stopdienst zou onderhouden door de heropening van enkele tussenstations
(o m het nieuwe station van Hemiksem) en de doortrekking van deze lijn
naar Puurs en Dendermonde Onderzoeken hebben immers uitgewezen
dat deze lijn wel degelijk toekomst
heeft De sluiting van de spoorlijn
Antwerpen-Boom staat volgens de VU
model voor het falende en weinig
toekomstgerichte NMBS-beleid en
staat gelijk met een hemeltergende
geldverspilling vermits enige jaren geleden de modernisering van de elektnfikatie naar Boom en de bouw van
een nieuw station te Hemiksem voltooid werden en ook in de bouw van
een nog met afgewerkte \spoorbrug
over het Zeekanaal reeds meer dan
200 miljoen gestokn werd

\

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

VU-delegatie met senator Walter Luyten en Rob Geeraerts voor de
installatie Drinkwatervoorziening PIDPA te Westerio Na het tekenen
van gastenboek werden aktievoerders rondgeleid door PIDPA-direkteur Maes

EBES

Dus IS rationeel elektnciteitsgebruik
een kwestie van gezond verstand
Over zuinige elektnciteitstoepassingen kan U bij ons vrijblijvend
advies inwinnen via de plaatselijke
kantoren van de intercommunales

EBES, uw energiepartner
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Lionel Vandenberghe, lid van de raad van beheer van het IJzerbedevaartkomitee:

„Een waardige zestigste IJzerbedevaart"
ANTWERPEN — Doorweekt van miezerige motregen haasten we ons door een wirwar van kleine
smalle straatjes, de ingewanden van Antwerpen.
Tenslotte houden we halt in de Prinsstraat. We stappen de Dienst voor studie-advies en studentenbegeleiding van de Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius
binnen.
Lionel Vandenberghe is sedert 1972 hoofd van
deze dienst.
ESTIJDS was hij hoofdredakteur van het tijdschrift
„Nieuw Vlaanderen", publiceerde heel wat over de historische studentenvereniging AKVS
en de Blauwvoeterie. Hij werkte
mee aan de „Encyclopedie der
Vlaamse Beweging" en leverde
bijdragen voor verschillende tijdschriften (o.a. voor „Tegenstroom" van KVHV Antwerpen).

D

Op professioneel vlak verschenen een aantal werken over studeren en studentenbegeleiding
Seqert enkele jaren is hij lid
van d/e raad van Beheer van het
IJzerl^edevaartkomitee Hl] wordt
tot de zogenaamde jongere generatie gerekend van dit komitee.

60 jaar
WIJ: De laatste hand wordt
gelegd aan de voorbereidingen
van de 60e IJzerbedevaart.
Zestig jaar is een mooie leeftijd, blijft de IJzerbedevaart
eeuwig jong?
L. Vandenberghe: ,,Zestig
jaar is de brugpensioengerechtigde leeftijd, maar geen haar op
ons hoofd dat eraan denkt op
pensioen te gaan. Er zijn geen redenen om te rusten, integendeel.
Het feit dat de IJzertoren dit jaar
officieel erkend is door de Vlaamse gemeenschap geeft ons ook
met het recht in slaap te vallen,
we zullen ons met laten inkapselen, ons radikalisme zal niet afzwakken! Ik zie die erkenning
van ons symbool eerder als een
uitdaging voor de Vlaamse regering en de Vlaamse volksvertegenwoordigers, om zich wat
meer Te profileren, een Vlaamsere houding aan te nemen."
WIJ: Zestig jaar, grote jubilee?
L. Vandenberghe: ,,Zeker
geen feest, er valt niets te
feesten De IJzerbedevaarten
zijn al die jaren de spreekbuis, de
verwoording geweest van wat bij
duizenden Vlaamsgezinden leeft.
Anno '87 is het duidelijk dat we
nog mijlen ver van de Vlaamse
zelfstandigheid staan. De moeilijk verkregen taalwetten worden
op de helling geplaatst, de grenzen van Brussel worden misschien terug bespreekbaar, het
geloof m de rechtsstaat is totaal
zoek wanneer we zien dat één
paljas in Voeren het hele land op
zijn kop zet, zijn voeten veegt aan
uitspraken van de hoogste gerechtshoven en de hele regering
en het parlement belachelijk
maakt "

Vlaanderen één,
Vlaanderen eerst
WIJ: Kan u het thema van dit
jaar even verduidelijlten?
25 JUNI 1987

toespraken, ,,pittige" zang en
volksdans van 's ochtends tot
's avonds.
L. Vandenberghe: ,,Wat we
voor de Derde Wereldlanden eisen moeten we ons zelf niet ontzeggen Anderzijds hoefje niet te
overdrijven in het beeld dat sommige jongeren van Vlaanderen
en het Vlaamse volk hebben. Uit
verscheidene kontakten met de
jeugdbewegingen is toch een zekere kentering te merken. Hoe
verklaar je anders de massale

L. Vandenberghe: ,,Vlaanderen één binnen de Vlaamse beweging maar ook één binnen de
hele Vlaamse gemeenschap.
In de traditionele Vlaamse kringen botsen de meningen de
laatste tijd nogal eens. Er wordt
gebekvecht over zaken die strikt
genomen niets met de Vlaamse
beweging te maken hebben."
WIJ: Zuid-Afrika?
L. Vandenberghe: ,,Inderdaad, het verplaatsen in het bedevaartprogramma
van ,,Die
stem" maar ook aantijgingen
vanuit bepaalde hoek dat we de
letters AVV-VVK van de toren
zouden peuteren. Dit zou dan
een onvermijdelijk gevolg zijn
van de erkenning van de IJzertoren als memoriaal van de
Vlaamse gedachte. Anderen beweren dat de eucharistievienng
moet verdwijnen. Deze dingen
zijn uit de lucht gegrepen, het zijn
' tradities die gehandhaafd blijven.
IVIen tracht langs deze weg het IJzerbedevaartkomitee is diskre- aanwezigheid van jongeren op
diet te brengen."
de bedevaart? Er wordt al eens
WIJ: Eenheid binnen de hele gezegd ,,We zien de jeugdbewegingen niet meer in Diksmuide",
Vlaamse gemeenschap?
L. Vandenberghe: ,,Op het dat IS volgens mij onjuist. Ze valvlak van de hele Vlaamse ge- len gewoon minder op omdat de
meer
meenschap wil ik dit zeggen: als meesten geen uniform
men op hoog niveau een konsen- dragen, uniformen zijn trouwens
sus bereikt moet men achteraf met meer van deze tijd. l\/len zou
geen aparte denkpistes gaan be- verbaasd staan kijken indien men
wandelen. Aan fundamentele zou weten hoeveel KSA'ers,
verworvenheden mag niet ge- Scouts of Chiroleden de bedevaart bijwonen. Het moeilijkste
tornd
worden, laksheid of
machtswellust
van bepaalde blijft natuurlijk ervoor te zorgen
groepen en beleidsmensen bren- dat ze ook buiten die ene dag op
gen deze verworvenheden in de IJzervlakte het testament van
de IJzer trouw blijven."
gevaar.
Vlaanderen éérst • sommige
Vlaamse politieke partijen schijnen weleens te vergeten dat het
in de eerste plaats om Vlaanderen gaat, Vlaanderen éérst, al de
rest is bijzaak,"
WIJ: ,,Vlaming zijn om Europeër te worden" zoals Vermeylen zei?
L. Vandenberghe: ,,Precies.
Veel van onze jongeren zijn, in tegenstelling tot hetgeen al eens
beweerd wordt, nog wél geëngageerd. ZIJ zijn echter aktief op
plaatselijk niveau (wijk, dorp,
stad) in talrijke verenigingen, aktiegroepen en komitees ten bate
van de meest uiteenlopende
goede doelen. Zij zijn begaan, en
terecht, met de honger in de wereld, met vrede op aarde en de
verloedering van het milieu, maar
de tussenstap, de band tussen
wijk en wereld, Vlaanderen wordt
vaak met gemaakt."
WIJ: We spreken over het
Poolse volk, het Chileense volk
en het Afgaanse volk maar het
Vlaamse volk is taboe. Voor
veel jongeren is dat nog steeds
zwarte
laarzen,
gezwollen

Fenomeen
WIJ: Elk jaar vijftigduizend
mensen die in de brandende
zon of de gietende regen bijeenkomen om naar toespraken, teksten en muziek te
luisteren, dat is toch een fenomeen?
L.
Vandenberghe:
,,Zo'n
massa gedurende enige uren blijven boeien is geen gemakkelijke
opgave Onze regisseur verricht
hier een titanenwerk! Het bedevaartpubliek is enorm gevarieerd,
van kleine kinderen tot mensen
die de IJzertragedié aan de lijve
hebben ondervonden Probeer
voor zo'n publiek eens een totaalspektakel op punt te zetten,
daarvoor moet je een groot
kunstenaar zijn en een bijzonder
organisatietalent bezitten Diegenen die de Ijzerbedevaart afschilderen als een oubollig, romantisch gedoe verliezen dit toch wel
uit het oog Trouwens romantiek
IS van alle tijden, TorhoutWerchter is ook romantiek
De grote aantrekkingskracht
van de IJzerbedevaart blijft na-

tuurlijk het testament van de ,,IJzer jongens".
De drie grote
thema's: Zelfbestuur, Nooit Meer
Oorlog en Godsvrede zijn nog altijd brandend aktueel. In het slijk
en de ellende van de loopgraven
ontmoetten jonge Vlamingen van
alle standen en strekkingen elkaar: zonder onderscheid werden zij vernederd, benadeeld en
veracht door de franstalige militaire oversten. Hier werd de
brede Vlaamse beweging geboren."

dingsgedachte gestalte heeft gekregen op de IJzervlakte, de IJzertoren kwam dan ook de eerste
plaats in aanmerking om uitgeroepen te worden als officieel
,,Memoriaal van de Vlaamse Gedachte". Het getuigt van weinig
openheid wanneer men dan omwille van het kruis op de weide,
die toch een dodenweide is, gaat
moord en brand schreeuwen. Er
is niemand die eraan denkt op de
IJzerbedevaart een monopoliserende katolieke stempel te drukken. De échte vrijzinnige, die
streeft naar zelfbestuur voor
Vlaanderen kan achter de eisen
van de frontsoldaten staan.
Er wordt echter nog duchtig gemanipuleerd vanuit de media
Men zet die randverschijnselen
die eigenlijk mets te maken hebben met de bedevaart dik in de
verf, het „Rechtse" wordt benadrukt, de skinheads en de hooligans komen in beeld maar de serene plechtigheid op de IJzervlakte is bijzaak."
WIJ: Op internationaal vlak
lijken de
ontwapeningsgesprekken terug wat te vlotten,
bepaalde zaken worden opnieuw bespreekbaar. Zal er op
de 60e IJzerbedevaart aandacht geschonken worden aan
deze evolutie?

Onverdraagzaam
WIJ: Over Godsvrede gesproken, hoe staat u tegenover
staaltjes van onverdraagzaamheid a la Johan Anthierens of
het Humanistisch Verbond, die
de IJzerbedevaart willen zien
als de spreekbuis van een verkrampt, katoliek Vlaanderen.
Een Europarlementslid schilderde de IJzerbedevaart gewoon af als een bijeenkomst
van neo-Nazis?

L. Vandenberghe: ,,0p de Ijzerbedevaarten heeft men altijd
veel aandacht geschonken aan
vrede en ontwapening. De jongste jaren zijn deze tema's zelfs
scherper gesteld geweest, niet in
het minst door de inspanningen
van
komiteevoorzitter
Paul
Daels. Ook dit jaar zal hieraan
niet voorbijgegaan worden..."
WIJ: U bent verantwoordelijk
voor de ordediensten op de IJzerbedevaart. Als lid van het IJzerbedevaartkomitee weet u
beter dan wie ook dat bepaalde
groepen van mensen niet tevreden zijn met een wijziging in
de regie. Niet bang dat daar
heibel van komt?

L. Vandenberghe: „Aan het
IJzerfront lagen destijds zéér
jonge mannen (dit wordt weleens
vergeten) van alle standen, overtuigingen, gezindheden en godsdienstige overtuigingen. Ze stonden samen in de vuurlinie, daar
hebben ze geleerd wat solidariteit IS. De sociale dimensie van
de Vlaamse beweging kan niet
genoeg benadrukt worden.

L. Vandenberghe: ,,lk kan alleen maar oproepen tot massale,
waardige, eensgezinde deelname aan de 60e IJzerbedevaart
Laat deze bedevaart een nieuwe
start van Vlaams radikalisme zijn,
na de vele kaakslagen die we de
jongste maanden weer hebben
moeten inkasseren!"

Niemand kan volgens mij ontkennen dat de Vlaamse ontvoog-
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