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Woensdagnamiddag, vlak voor het ter perse gaan, sensatie in de Kamer:

Minister IVlichel volhardt in de boosheid
en blijft Happart in bescherming nemen!

Prettige vakantie
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Met het einde van het Europees voorzitterschap en de nu toch
niet langer te ontlopen ontknoping in de zaak Happart, staat de
regerin nu weer voor haar normale kalender. Ook zonder volmachten kan zij de volgende drie maanden, die de maanden zijn
van het reces, opereren buiten de parlementaire bemoeiingen De
periode begint niet onder een goed gesternte Pas thans blijkt ten
volle, wat de Happart-herrie en het Europees voorzitterschap nog
half konden toedekken. De cohesie in de regeringskoalitie is volkomen zoek. Aan de Waalse kant krijgen de bekvechterijen tussen PSC en PRL het formaat van een dorpsklucht. In Vlaanderen
is de situatie nauwelijks minder lachwekkend. De PVV en de
CVP, Verhofstadt en Eyskens, de enen respektievelijk aangemoedigd en de anderen ontredderd door recente opiniepeilingen, zijn
flink op weg om mekaar uit te roepen tot publieke vijand nummer
een.
Of Martens er in zal slagen de vakantiemaanden te benutten om
zijn boot terug op te kalefateren, is eigenlijk een slechte vraag. Indien hij daar immers in lukt, kan dat tot niets leiden dan tot het
soort handigheidjes die in de plaats zijn gekomen van het echte
beleid. Het vacuum, zopas nog half verborgen door de affaire
Happart en het Europees voorzitterschap, wordt daarmee niet
gevuld.
Wie van dat vacuum wel gebruik maken, is zopas weer gebleken- bijdehandse Waalse excellenties. De voorlaatste dag van de
zittijd kwam in de Kamer aan het licht dat het franstalig onderwijs lustig verder potverteert, terwijl aan Vlaamse kant de St
Anna-oekazen in zweet en tranen werden toegepast. Prettige vakantie voor iedereen, maar voor de enen toch prettiger dan voor
de anderen.
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De Europese Top is, verre van een sukses. een halve mislukking
geworden. De Gemeenschap blijft ter plaatse trappelen. Te Brussel werden weliswaar een paar lopende problemen voorlopig geregeld, maar tot een wezenlijk gesprek is het niet gekomen. Alles
blijft nog maar eens uitgesteld voor een half jaar, tot de volgende
top in Kopenhagen.
Daarmee zitten de zes maanden van het Belgisch voorzitterschap er op. Daar men de boom aan zijn vruchten mag meten en
daar de vruchten op de Europese Top te groen of te wrang werden
bevonden, is het Belgisch voorzitterschap stellig geen sukses geweest Het zou unfair zijn, de verantwoordelijk daarvan uitsluitend toe te schrijven aan Martens en zijn regering De kwalen van
de Europese Gemeenschap zijn zo fundamenteel en struktureel,
dat men niet mag verwachten dat een van de partners — en in
casu dan nog een kleinere — tijdens de presidentiele beurtrol van
een half jaar daaraan iets ingrijpends zou kunnen doen.
Dat de regering-Martens de aandacht van de publieke opinie zo
sterk op het Belgisch voorzitterschap heeft gefocusd, was dus
minstens een overdrijving. Het gebeurde overigens niet zozeer
omwille van de Europese dimensie, dan om redenen van binnenlands gebruik. De Belgische beurtrol werd gehanteerd als chantagemiddel in de Wetstraat. Alhoewel het uitteraard nooit bewijsbaar zal zijn mag men toch wel stellen, dat het zonder dit voorzitterschap waarschijnlijk tot een regeringskrisis zou gekomen zijn.
Op het kruispunt tussen Europese aangelegenheden en binnenlandse problemen heeft het Belgisch voorzitterschap overigens negatieve aandachtspunten opgeleverd. Zonder de Raad van State
zou de Europese beurtrol de bestendiging hebben betekend van de
Voerense mallemolen (die nog altijd niet stil ligt...). Het is opgevallen hoezeer de eerste-minister de minister van Buitenlandse Betrekkingen verdrongen heeft uit diens rol. En dan is er het ronduit
beschamend incident geweest over de niet gehouden Europese
kultuurraad. Deze bijeenkomst strandde op de onwil van Tindemans om er de Gemeenschappen hun rol in te laten spelen Het leverene België een scherpe publieke terechtwijzing op van Europees
Kommissaris Ripa di Meana die zegde dat Tindemans' weigering
„een voorwendsel was om niets te doen". Het zal niet zo vaak gebeuren dat een land zich tijdens zijn presidentiele beurtrol zo publiekelijk de levieten ziet lezen.
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Ondanks verstoring door kliekje marginalen

Diamanten
IJzerbedevaart
De leden van het IJzerbedevaartkomitee onderhouden ongetwijfeld een bevoorrechte relatie met de
weergoden. Uitgerekend zondag begon immers de zomer, heel zicht- en voelbaar.
De schittering van het diamanten kader waarmee
deze 60ste uitgave omgeven was, werd slechts eventjes overschaduwd door een hatelijke verstoring.
IGENLIJK bhjft zo'n IJzerbedevaart een wonderlijk gebeuren Jaar na jaar komen tienduizenden naar Diksmuide om op een dodenweide deel te
nemen aan een stereotiepe plechtigheid, met telkens weer dezelfde
ingrediënten Om op dit dodenveld
te komen moet je betalen, persoonlijk voordeel valt daar geenszins te rapen en van een wervelende show IS al evenmin sprake

E

En toch waren zij weer van de
partij Beantwoordden zij met zo'n

vijftigduizend weer eens de
meeslepende oproep van de Toren De baby s, de jongeren, de
.middelbaren", de ouderen en de
stokouden De jeans-fans en de
yuppie ogenden, de traditionalisten en de reformisten de bloedernstigen en de zottebollen, de
idealisten en de realisten (En,
jammer genoeg, ook een troepje
geschiften )
Het IJzerbedevaartkomitee en
alle (onbaatzuchtige) medewerkers verdienen lof voor het even-

wichtige programma in het algemeen, en de rijke inhoud van de
teksten en toespraken in het biezonder Het was keurig, afgewerkt
en stijlvol
Uit de drie toespraken kan men
evenveel krachtlijnen halen VOSvoorzitter Herman Vandezande
benadrukte dat het Ijzertestament
— Zelfbestuur Godsvrede en
Nooit-meer-oorlog — een ondeelbaar geheel vormde De woordvoerdster namens de jeugd Miet
Vandersteegen brak een lans
voor verjonging en vernieuwing
van personeel en tema s in de
Vlaamse Beweging Voorzitter
Paul Daels onderstreepte het
motto van deze IJzerbedevaart —
Vlaanderen een, Vlaanderen eerst
— en nep op tot Vlaamse frontvorming, over alle partijpolitieke grenzen heen
(lees verder biz 2)
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Ondanks verstoring door kliekje marginalen

Diamanten IJzerbedevaart
(vervolg van biz. 1)
Zeg ijiaar méér dan 99% van
alle bedevaarders betuigde nadrukkelijk zijn instemming met
deze visies en verleende entoesiast zijn goedkeuring aan het totale programma. Een op zich te
verwaarlozen
(maar
hoogst
agressief optredend) kliekje van
aanwezigen vond het echter nodig om de diamanten kroon op
deze in de wereld unieke vredesmanifestatie, te besmeuren.
,,Om bij te huilen", zei een trouw
nationalist na afloop. De afkeuring voor deze daden was overigens unaniem en het bedevaartkomitee kwam versterkt uit deze
affaire.

samenstelling: pvdd
eindredaktie: mvl

Uitkijken nu hoe hard en hoe
lang de in Diksmuide verwoorde
standpunten in de Brusselse
Wetstraat zullen na-klinken.

vormgeving: ts
foto's: studio dann
geert de soete

Massaal toegejuichte voorzitter Paul Daels pleit voor:

„Beter leven in betere eigen staat"
Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels liet zich niet
afschrikken door het geroep en de provokaties van
het kliekje herrieschoppers. Tijdens zijn toespraak
bracht hij een uitstekende en eigentijdse „vertaling"
van het Ijzertestament, rond het motto „Vlaanderen
één, Vlaanderen eerst".
Nooit voorheen mocht Daels zich verheugen in zoveel applaus.

gedachte, zo innig verbonden met
deze plek, onderlijnde. ,,ln naam
van de levenden, van de kinderen
die nog moeten geboren worden"
moeten alle krachten ingezet voor
de vestiging van de ware vrede
door een evenwichtige, veralgemeende en vooral versnelde ontwapening.
Voor de nabije toekomst is het
van het hoogste belang dat er in
het parlement een Verklaring tot

en uzelf en uw volk doen eerbiedigen!"

Stemming

Vervolgens stipte hij de brandend aktuele temata aan: het
sociaal-ekonomisch onrecht met
de daaraan vasthangende miljarden-transferten, Brussel en... Voeren. ,,Geen enkele Vlaams minister kan lid blijven van een regering die Happart laat zetelen!".

Daels besloot met een niet mis
te verstane waarschuwing aan het
adres van de Vlaamse parlementsleden die in de toekomst de
rechtmatige Vlaamse belangen
zouden durven verloochenen:
,,Vergeet het niet, morgen stemt
U, maar overmorgen stemmen
wij!".

AUL DAELS' toespraak
bestond uit dertien hoofdstukjes. Wij pikken er de
belangrijkste items uit.

P

IJzerbedevaartkomitee
verwoordt

Een middel tot

Standpunten

De voorzitter zei dat er heel wat
onrecht opgeruimd werd in de
voorbije zeventig jaar. Maar het
waarachtig zelfbestuur werd nog
altijd met veroverd. Nog steeds is
dit volk geen onbetwist en onbetwistbaar meester over zijn woongebied, zijn ontwikkeling op elk
vlak en zijn eigen financiële middelen. „Hef arme Vlaanderen is
niet meer, maar het werd vervangen door het bestolen Vlaanderen!"
Daels uitte zijn tevredenheid
over de erkenning van de IJzertoren als gedenkteken van de
Vlaamse ontvoogding. Maar het
officiële België blijft het Vlaamse
idealisme miskennen door het
stompzinnig weigeren van elke
amnestie. ,,Daarom meer dan
ooit: amnestie omwille van de
rechtvaardigheid, de demokratie
en de menselijke waardigheid".
De Ijzerbedevaartvoorzitter benadrukte dat het verwerven van de
eigen staatsmacht niet het uiteindelijk doel is, maar een middel om
de welvaart en het welzijn van het
Vlaamse volk te vergroten. ,,ln het
Vlaanderen dat wij willen", aldus
Daels, „zullen de eerbied voor de
mens, voor het gezin, voor de natuur en voor het leven, de zin voor
de inspanning en de eigen taak.
2 JULI 1987

er gefegenheid van de zestigste IJzerbedemaakte het Uzerbedevaartkomitee zondag
•''=» reeks standpunten bekend. Deze kwafaf aan bod m één van d0 drie toespra-
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Paul Daels:,,Zestig IJzerbedevaarten is ook het bittere relaas van zestigmaal onmacht van de getrouwen en zestigmaal ontrouw van de machtigen."
de zorg voor de lijdenden en de
sociaal-misdeelden, de waarachtige medemenselijkheid de pijlers
vormen van een meer menswaardige samenleving."

Versnelde
ontwapening
De eigen staatsvorming mag
ons ook met afzonderen van de
gehele wereld, ondestreepte de
spreker. Waarmee hij de vredes-

Herziening van de Grondwet wordt
goedgekeurd. Vlaamse parlementsleden die zouden zwichten
voor franstalige veto's, verliezen
alle geloofwaardigheid. ,,De
Vlaamse meerderheid moet gewoon Vlaams zijn en de begroting
afwijzen van elke Waalse minister
of van elke Vlaamse minister, die
zich zou permitteren een antiVlaams beleid te voeren. (...)
Vlaamse parlementsleden, wanneer zult gij eindelijk front vormen

BH ij^hoeve van de pers
wefd evenwel nog mn
ekstra map ter Ueschik»
kif^g gestelcl, waarm é& slartd*
punte« 'mz^ks de staatshervofïnmg, hèt sociaafekotiomlscfj gegevw en de ontwspeniftg uHtvoerig w&rden uiteengezet

Wapenhandel
Plus hog eens de vi^ie op
het probleem van de samertlioriglieid met Noord-Ne<ier'
land en cfe kuttyr^e relatie mei
Zuid-AfHka, zoals ook samengevat In hst programma^boekje staat vermetd; bevestiging
van de kultuyrverwartischap,
beïorg<ihetó om 4@ evolutie,
hop&né op een vreedzame regeling op basis vari votksnatlo-

rxdie m demoi<rat(sche begir^selert en verwerping van hel
apartheicfsregime,
Veri%eugen<i was het te mogen vaststellen mi h&t iJzerbedevaartkomlte& ooS< inzake
de internationale wapsnliandel stelttng iciest: ,,00 iBmid'
d0is duid^iljk tewez&n Befgi^
$ct>e bëtrokkenMd &|f de fnt0mstiomt0 wap&fth&nd&i m
zw0tidei m d^ ondoor^ichtlgheM vm h&t B^fgisch bttkenlands bBimé wekkm V0mat-.
mg m V0rafitvm9fdistf>9 op.
{.,.} vlmnéerm ma^'mde i*e»
rm 0e>m imago krijg&n mn
pot&ntmk 40OTvP0rd0r vm
moofdtitigm"
WiJ bevindt zich dus ir» goed
gezelschap...
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VOS-voorzitter H. Vandezande:
Marginalen schoppen keet

„Niet vastpinnen
aan verleden"
De (herstellende) VOS-voorzitter Herman Vandezande beperkte zich bij de klassieke ,,oproep tot
steun" niet tot het alleen maar aandringen op het
schenken van een rijkere gift.
IJ verwees naar de zware
inspanningen
die de
Frontsoldaten in de strijd
leverden voor hun gesneuvelde
vrienden, door met bijdragen uit
hun schamele soldij heldenhuldezerkjes te plaatsen op de
graven
Vandezande benadrukte eveneens de verdraagzaamheid die
toen bestond tussen gelovigen
en vrijzinnigen ,,Zij waren mensen met verschillende levenbeschouwelijke achtergrond, die
front gevormd hebben om hun
menselijke waardigheid te bewaren in het slijk van deze grond en
in de ellende van de broedermoord "
De VOS-voorzitter zei ook dat
het testament van de IJzer —
zelfbestuur, nooit-meer-oorlog en
godsvrede — met kan opgedeeld
worden Het ene kan met zonder
het andere

Avant-garde
Terecht herinnerde hij eraan
dat de IJzertoren ooit de aanzet
IS geweest voor het zelfvertrouwen van de Vlaming, voor zijn politiek bewustzijn en voor zijn kulturele scheppingskracht, waardoor Vlaanderen zich opstelde
binnen de Europese avant-garde
Het erkennen van de IJzertoren als gedenkteken van de

Herman Vandezande ,, Jonge
mensen bouwen aan Vlaanderen
en de Vrede, waarvoor deze toren symbool staat "
Vlaamse ontvoogding noemde hij
het inlossen van een ereschuld
tegenover de duizenden verachte
jongens die hun leven veil hadden voor land en volk „Een
Vlaanderen, waar in navolging
van de legendarische oude Vossen, men zich niet wil vastpinnen
op een verleden, maar wil bouwen aan een toekomst "
Herman Vandezande kreeg
voor deze verrassend frisse
toespraak een warm applaus
toen hij, ondersteund door twee
personen, het hoge podium
verliet

,,Nieuwe tema's!"
De inzichten en verlangens van de jongeren werden dit jaar vertolkt door de 24-jarige Miet Vandersteegen uit Opoeteren. Zij schrok er niet voor terug de traditionele Vlaamse Beweging eventjes op
de vingers te tikken.

de weergalmde net het Gebed
voor het Vaderland
Laat
Heer het Prmsenvolk der
Oude Nederlanden niet on
dergaan m haat m broedertwist en schande
De reakiie van bijna a!le
aanwezigen was er een van

EEDS
maandenfafig
wareft het Vlaams Blok
en enkele obskure
groepjes daarrond foezig met
hét kreëren van een hetze XegeRhel&edevaartkomitee zo
gezegd omwille van de regie
wijzjgrng m,b t het Zuidafn
kaans en Nederlands vofks
hed
Daafbi] werden persoonlijke
verdachtmakingen tegen de
tJzerbedevaartvoorzttter{ Notaris D } evenals het ver
spreiden van flagrante teu
gens {afsof de misviering zou
geschrapt en de lettertekens
AVV-VVK verwijderd worden)
geenszins geschuwd Het re
suitaat' kon bijgevolg met ui»
blijven

Skinheads...
Zaterdagavond kregen enkele heethoofden het reeds
aardig aan de stok met de
rijkswacht en werden sommi
ge deelnemers aan de VUJO
vredesfietseling afgedretgd
Naar het appartement van Uzerbsdevaartsekretarts Koen
Bèeil werden eieren gegooid
terwrjl alJeflei ,.verbroederingen" jjlaatsvonden met Dutt
se, iïaliaanse, Franse Engelse en Zweedse neo-tascisten
en vervaarlijk kaalgeschoren
skmheads. Ven mternationa
Hsme gesproken
Niettegenstaande het verhoogde toezicht door de bedevaart-ordedienst,
mengden
zjchtocli er^keietientaltón her
rieschoppers onder de mentg
te Toen voorzitter Daels aan
het woord kwam haalden zij

De dolgedraaide verstoorder wordt weggevoerd door de
IJzerbedevaart ordedienst
spandoeken boven en begon
nen te kelen en te fluiten Hier
en daar veroorzaakte dit wat
handgemeen maar gelukkig
bleef de overgrote meerderheid ijzig kalm bij deze onwaardige provokaties en fiet
haar misprijzen blijken door
Paul Daels met daverend applaus aan te moedigen

Broedertwist
Plots stormde een rekel
met een nylonkous over zijn
hoofd getrokken en een autoband rond zijn hals naar het
Bedevaartkomitee toe Vervolgens sprong hij naar de pers
banken waar hij werd over
meesterd en weggevoerd door
de ordediensten Over de wei

weerzin voor deze daden VUvoorzitter
Jaak
Gabriels
noemde het misdadig dal deze
marginalen de noodzakelijke
Vlaamse eensgezindheid op
zo n manier schade toebrachten Bovendien getuigt het aldus onteren van Vlaanderens
dodenveld van een beangstigend misprijzen voor het offer
van de Vlaamse frontsoldaten
Gabriels feliciteerde meteen
ook het Komttee voor zijn konsekwent vasthouden aan het
Ijzertestament
Dinsdag publiceerde het
Priester Daensfonds een motie waarin hef zegt
5eschokt te zijn door de incidenten uitgelokt door enkele
heethoofden

leefmilieu, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, rechtvaardigheid — worden in België op een
beschamend behandeld
,,Maar voelen de jongeren zich
dan wel thuis in de Vlaamse Beweging", vroeg zij zich meteen
af De Vlaamse Beweging", aldus Vandersteegen,
spreekt
jongeren nog aan inzoverre
Vlaanderen inspeelt op de brede
toekomstverwachtingen van de
jongeren
en inzoverre
de
Vlaamse Beweging openstaat
voor vernieuwing en verjonging
De Vlaamse Beweging heeft dringend nood aan meer spontaneiteit en jeugdigheid

o eiste ZIJ dat aan vrouwen
een kans zou worden geboden om zich te engageren in de Vlaamse Beweging, ,,0f
IS de Vlaamse Beweging een
mannenbeweging'^"

Z

Vooral haar uitspraken over
het afhaken van jongeren, verdienen belangstelling Miet Vandersteegen weet het gebrek aan
politiek engagement van jongeren vooral aan de intrieste manier
waarop m dit landje politiek bedreven wordt, de lachwekkende
wijze waarop de Voerense mallemolen draaiend wordt gehouden
IS daar een sprekend voorbeeld
van

De tema's die jonge mensen
wel boeien — werkgelegenheid.

Zoals aangekondigd en verwacht zijn enkele
tmntaffen onverlaten er niet voor teruggedeinsd
de20 jubiieum-bedevaart te verstoren
De massa reageerde hierop verbolgen en afkeurend

R

Miet Vandersteegen
tot Vlaamse Beweging:

Verjonging

Aficeuring

Miet Vandersteegen besloot
krachtig ,,Geef aan de jongeren
in de Vlaamse Beweging de kansen om mee te werken aan een
beter Vlaanderen, een Vlaanderen om van te houden'""
Miet Vandersteegen
Het gedrag van veel Vlaamse politici getuigt van een groot gebrek aan
karakter "

De
herhaalde
applausonderbrekingen bewezen dat
deze jonge sociologe vertolkte
wat leeft onder de bedevaarders

De ere-genodigden betuigden hun nadrukkelijke instemming met de
inhoud van Paul Daels'toespraak U herkent o m VU-partijvoorzitter
Jaak Gabriels, de oud voorzitters Hugo Schiltz en Vic Anciaux
partijsekretaris Paul van Grembergen en de parlementsleden Hugo
Coveliers Walter Luyten, Frans Baert en Willy Kuijpers
Van CVP-zijde waren er gemeenschapsminister Kelchtermans en de
Voerense fraktieleider Broers
2 JULI 1987

•——mIJzerbedevaart
impressies
Een IJzerbedevaart is natuurlijk veel meer dan
alleen maar toespraken en samenzang. Deze tweeen-een-half uur durende manifestatie groeit telkenjare uit tot een knappe en vlot geregisseerde massabijeenkomst. Ook deze keer tekende Herman Slagmulder verantwoordelijk.
Een greep uit onze impressies...

Kleuren
De dominerende kleuren van
deze diamanten uitgave waren
lentegroen en wijnrood, afgewisseld met veel wit. Zowel in het
altaar- en podiumdekor als in de
kleding werd deze keuze konsékwent gevolgd, naar een idee van
affiche-ontwerper Karl Meersman.
Na de stijlvolle en toch sobere
eucharistieviering volgde bazuingeschal van de Oudenaarse KSA
en het VNJ; deze keer weliswaar
niet van de hoogste kwaliteit. De
kunstgroep Alkuone verzorgde
andermaal de koreografische uitbeelding, waarbij vooral de muziek-selektie getuigde van een
vernieuwde smaak. Het tema uit
de suksesfilm „The Mission" van
Ennio Morricone werd krachtig
dynamisch uitgebeeld.
Indrukwekkend en aangrijpend
waren natuurlijk de immense
bloemenhulde en het dodenapPiepjong en iets ouder. Samen op pel. Kinderen met bloemen in het
haar en gekleed in sobere pakken
dezelfde, unieke plek

drassig gemaakt. Op sommige
plaatsen zakte men werkelijk cendroegen bordjes met het „nooit timeters diep in het slijk. Dit
meer oorlog" in liefst dertig talen. maakte het de meeste bedevaarDe mijnwerkers met kransen zón- ders onmogelijk om zich tijdens
der bloemen stemden tot-naden- de toespraken neer te zetten op
ken. De tema-affiches van zestig het gras.
bedevaarten vormden een ereToch brak de zon even na halfhaag en illustreerden meteen ook een door het grijze wolkendek. De
de evolutie van grafiek in Vlaan- allereerste zomerse stralen dansten gretig op de bedevaarders en
deren.
waren meteen oorzaak van vele
rode hoofden zondagavond (en
maandag op het werk). De plaatIJzerbedevaart-dichter Anton selijke horeca-sektor vaarde er
van Wilderode kreeg een mooie goed bij, want na de bedevaart
ruiker, onmiddellijk na de eucha- was het zoeken en drummen voor
ristie. Hij was immers jarig. (Ad plaatsjes op een terrasje.
multos annosi)
Ook in de UOl/O-hal aan de
Deze attentie was overigens overkant van de IJzer was het
meer dan verdiend. Want ook dit aanschuiven geblazen voor een
jaar overtrof de priester-dichter drankje en een geroosterd kippezichzelf met zijn gelegenheids- tje. De ploeg van Bert Ruyspoëzie. Van Wilderode kan het. schaert wist het geheel nochtans
Dit bleek vooral uit het speels- in goede banen te leiden.
ludieke „De Bedevaarder" en uit
de rechtuit-rechtaan Zinspreuken.
Misschien hebt ook U het opgemerkt?
De prachtige, enigszins weemoedig en melancholisch klinHet maandelange regenweer
had de bedevaartsweide erg kende ballade „Voor het kind"
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Jarig

Voor het Icind

Drassig

De altijd jonge Kris Yserbijt. Voortreffelijke presentatie.
De meeste Vlaamse kranten
gaven een objektief verslag, de
één al uitvoeriger dan de ander.
Behalve Hef Laatste Nieuws, die
het presteerde in haar maandageditie geen letter te wijden aan de

Een brug te ver
• ^ M J zijn een land van reil ^ w zende excellenties. Er
" "
is geen luchthaven of
geen goed hotel waar ook ter
wereld, waar je niet de een of
andere Belgische minister ontmoet die het stof van het koninkrijk even van zijn schoenen
is gaan schudden.
Dat de minister van Buitenlandse Betrekkingen al eens op
reis gaat, wie zal er wat op
tegen hebben?
(Persoonlijk
hebben we hem trouwens liever
buiten- dan binnengaats). Dat
Buitenlandse Handel een overzeese markt opzoekt, het is zijn
werk. Dat de staatssekretarls
voor
Ontwikkelingssamenwerking gaat kontroleren wat er
met zijn zilverpapier gebeurt,
daar zijn geen graten in. Maar
de rest?
Zo is Zijne Excellentie de Minister van Openbare Werken
Louis Olivier vorige zomer in
Bangkok geweest, de hoofdstad van Thailand. Vraag ons
niet wat hij daar kan doen. De
autobussen van Van Hooi verkopen alleszins niet. Dat is desnoods het werk van Buitenlandse Handel Knoops, die zich dan
ook niet heeft laten pramen
voor deze uitstap.
Er is natuurlijk het sextoerisme. Ver van ons het vermoeden
dat Louis Olivier in deze aids-
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tijden dergelijke risico's zou
durven lopen. Blijft de vraag
wat een minister van Openbare
Werken uit een hooggeïndustrialiseerd en van infrastrukturen
goed voorzien land kan gaan
doen en leren in een ontwikkelingsland.
Het antwoord hebben we zopas gekregen. Louis Olivier
heeft zich gebogen over de toenemende
verkeersproblemen
van Bangkok.
Gekonfronteerd
met de autofiles in de Thailandse hoofdstad, heeft hij zomaar
vanuit zijn eigen goed hart een
geste gedaan. Hij vertelde de
Thailandezen dat hij in het bezit
is van een stalen viadukt, overbodig geworden door de aanleg
van de tunnel onder de Leopold
H-laan. De Thailandezen mochten het ding hebben. Gratis.
Gratis! Waarom ook niet? De
viadukt was maar af te halen uit
de faljiete boedel van Nobels-

Peelman, thans eigendom van
Openbare Werken. Kosten van
de operatie: nul franken.
Het ding moest natuurlijk nog
In Thailand geraken. En je kan
de Thailandezen bezwaarlijk laten opdraaien voor de transportkosten van een cadeau.
Prijs van de vrachtboot: twaalf
miljoen.
Ja maar, zegden de Thailandezen, met dat kreng zoals het
te Brussel lag kunnen wij niets
doen. Bij ons moeten er vrachtwagens over en autobussen.
Willen jullie dat asjeblief even
aanpassen?
Enfin, je geeft de mensen niet
iets wat ze eigenlijk niet nodig
hebben. Je zorgt dat je geschenk ook werkelijk kan dienen. Je past het dus aan. Waarvan kostprijs 55 miljoen.
Nou, het brugje is nog lang
niet in Thailand. De Inspektie
van Financiën heef tijdig ontdekt dat Olivier's snoepreisje
niet alleen een stuk of wat vliegtuigtickets heeft gekost, maar
op de koop toe nog bijna 70
miljoen aan cadeautjes.
Was hij dan toch maar op
sextoerisme geweest, die Olivier, desnoods op onze kosten.
Een toernee langsheen alle bordelen van Bangkok is stukken
goedkoper dan ministeriële geschenken.

De volkskunstgroep Zakdoek oogstte sukses met haar ballade „Voor
het kind". Links herkent U WIJ-redakteur Tom Serkeyn.
die zondag over de weide w'eerklonk, was eigenlijk een WlJ-produktie. Behalve de melodie, van
de Dubliners geleend, werd dit
lied geschreven door hoofdredakteur Maurlts van Liedekerke en
bewerkt door redakteur Tom Serkeyn (tevens leider van de vertolkende groep Zakdoek).

Media
^ De berichtgeving op de BRTradio en -televisie was voortreffelijk: de essentie van de boodschap werd benadrukt en het geharrewar werd terecht als bijkomstig afgedaan. (Al houden wij ons
hart vast voor de reportage die
Panorama-journalist Paul Muys
zal maken...) Ook de RTBf brachX
een aanvaardbaar verslag, in tegenstelling tot RTL die bijna uitsluitend aandacht besteedde aan
het ekstremistisch gespuis rond
de
bedevaartsweide.
VNOS
maakte dinsdagavond een knappe impressie van zestig keer Bedevaart naar de Graven van de
iJzer.

IJzerbedevaart en 's anderdaags
een
nonsens-kommentaarstuk
bijeen harkte. Ook het hoofdartikel van Paul Goossens en de
verslaggeving in De Morgen waren bedroevend ondermaats en
illustreren dat deze krant nog
steeds niks van deze unieke
Vlaamse vredesmanifestatie begrepen heeft.

Doiienappel
Vijf onlangs g«*tofver>
vooraanstaar^en uit de
Vlaamse Bewweging kregen
een üiozonéem verraelding:
VTB-VAB-ere-voorzitter Jozef van Overstra»ten» onderzo9l(Sfecftter Paul Raskin,
VU-OCMW-raadsttd
Vital
Peeters, stif^lend Jliü van
het Komltee Edwarct .Clauw
en professor Walter Opsomer.
„Mè hun voorbijgang hier,
vergeet hen niet!"

w^
Belgische munitie voor Iran

Transammo
bekent
Dinsdag bekende de verantwoordelijke van het
Antwerpse ekspeditiebedrijf Transammo dat er inderdaad PRB-munitie geleverd werd aan het oorlogvoerende Iran. Dit is dus iets meer dan twee jachtgeweren...
De kamerkommissie beleefde eindelijk enkele
boeiende momenten.
E befaamde deadline waartegen elke publikatie op
vaste tijdstippen koortsachtig vecht, speelt ons ook deze
week weer eens parten.

D

kelingsland voor bv. in België gefabriceerde trakteren doorgaans
gekoppeld wordt aan kontrakten
voor Belgische wapenleveringen,
werd neen geantwoord. Al klonk
dit niet meteen overtuigend...

Skrupules

De
ambassadeur
waarschuwde er trouwens voor dat akties die de uitvoer van Belgische
wapens en wapenfabrieken zouden bemoeilijken, andere dossiers ernstig kunnen in het gedrang brengen. Want onze grote
konkurrenten, aldus nog GuillotPingue, hebben duidelijk geen
last van skrupules terzake. PRLkamerlid Neven kraaide viktorie
en besloot dat de werkzaamheden van deze onderzoekskommissie nefast waren voor ,,onze
industrie".

De biezondere kamerkommissie,
die een onderzoek instelt naar de
Belgische
betrokkenheid
bij
wapen- en munitieleveringen aan
oorlogvoerende landen, vergaderde dinsdag en woensdag.
Jammer genoeg kunnen wij U in
deze uitgave niet meer verhalen
wat er woensdagnamiddag gebeurde.
Dinsdagochtend verscheen de
hr. Guillot-PIngue, de ambassadeur-generaal van de Belgische
buitenlandse handel, voor de
kommissie. VL/-kamerlid Nelly
Maes was de enige die kritische
vragen afvuurde, want de SP-ers
hadden hun kat gestuurd, de
CVP zweeg en de twee aanwezige franstaligen ontpopten zich
nog maar eens als verdedigers
van de Belgische wapenindustrie. De uiteenzetting en de
antwoorden van deze topambtenaar verdienen nochtans aandacht.
De handel in Belgische militaire uitrustingen betekent, zo zei
Guillot-Pingue, doorgaans een
belangrijke steun voor de Belgische eksport van civiele produkten. Op de vraag of de afsluiting
van een kontrakt met een ontwik-

kommissieleden en stak schril af
bij de reeks van bange en
paraplu-trekkende ambtenaren,
die de afgelopen weken gehoord
werden. Vereist heeft immers
heel zorgvuldig alle dokumenten
uit het Zweeds doeanerapport
nagetrokken, en vulde deze aan
mal de bevindingen van zijn eigen speurtochten.

Gerechtelijke politie
Dinsdagnamiddag werd het
pas echt interessant, toen de hr.
Vereist van de opsporingsdienst
van de Belgische doeane uitvoerig aan het woord kwam. Vooral
nadat de kommissievoorzitter
hem gezegd had dat hij van zijn
zwijgplicht ontheven was, kwam
deze vlot-pratende eersterangsgetuige aardig op dreef. Zo uitte
hij onomwonden zijn vrees dat
bv. PRB tijdens de voorbije
maanden allerlei mogelijks bezerende dokumenten heeft laten
verdwijnen.
Vooral de nauwgezette deskundigheid van deze man trof de

Amnesty International
overhandigt

Memorandum

.

In de loop van '85 — aldus Vereist — wist PRB dat heel wat munitie niet op de plaats was terecht
gekomen waarvoor het nochtans
officieel bestemd was. PRB heeft
daarop alle verdere kontrakten
geannuleerd. ,,lk heb echter het
vermoeden", zei deze doeaneambtenaar, ,,dat de transportlijn
in '86 over Spanje en Griekenland is gegaan. Met opnieuw verschillende en valse dokumenten,
waardoor de Belgische doeane
misleid werd." Vereist wacht echter nog op gegevens van de
Spaanse en Griekse doeane om
zijn tesis sluitend te kunnen
maken.
Zo kwam ook een gebrek in de
wetgeving aan het licht. Belgische doeaniers hebben, in tegenstelling tot bv. de Nederlandse
kollega's, niet het recht om als
ambtenaren van de gerechtelijke
politie op te treden. ,,Waardoor
wij niet kunnen besluiten tot vervolging", besloot Vereist.

De elf leden van de onderzoekskommissie ontvingen vorige week een belangwekkend memo- Onwetend?
Deze lacune werd
randum van Amnesty International (Al).
EZE hoogst verdienstelijke
mensenrechtenorganisatie vraagt de
Belgische wetgeving inzake de
wapenhandel aan te passen.

D

Konkreet stelt Al dat een
nieuwe wetgeving gebaseerd
moet zijn op de naleving van de
mensenrechten in de ontvangende landen, waardoor er een
verbod zou gelden voor het leveren var» oorlogstuig aan landen waar de elementairste

menselijke rechten met voeten
worden getreden.
Deze verfijning van de Belgische wetgeving lijkt ons erg zinvol en meer dan wenselijk. Het
verkopen van wapens aan landen —-die weJisaar niet in oorlog zijn met een ander land,
maar door het in stand houden
van een weerzinwekkende terreurregime dagelijks mensen
afslachten — zou aldus (mis--i
schien) kunnen gestopt worden.

schrijnend
geïllustreerd door het verhaal van
de na hem komende getuige, Andre Braet van het Antwerpse
ekspeditiebedrijf
Transammo,
dat voor PRB de verzending verzorgde. Net zoals hij al vroeger
had gedaan t.o.v. de doeane, bekende deze man dat hij wel degelijk wist dat de PRB-produkten
uiteindelijk voor Iran bestemd waren. (Tot ieders verrassing is
deze man, die dus manifest de
wetgeving overtrad, nog steeds
niet verhoord door de gerechtelijke instanties!) Braet.- haastte
zich wel om PRB wit te wassen,
door te stellen dat dit bedrijf niet
op de hoogte was van zijn gesjoemel.

Verklaring die goed uitkwam
voor de volgende getuige, de
PRB-voorzitter van de Raad van
Bestuur Duronsoy. Al behouden
wij ons het recht voor deze onwetenheid met een korreltje zout te
nemen. Transammo werkt immers als jèèren samen met PRB,
bepaalde betalingen verliepen
via de Iraanse bank in Londen,
naar verluidt brachten enkele Iranezen ooit een bezoek aan PRB,
enz. Misschien bracht de ondervraging met de PRB-sales manager, gisterenavond, meer duidelijkheid?

producent eigenlijk alles uitvoeren. Niiemand zal nog loochenen
dat de kans om „gepakt" te worden, in wezen heel erg klein is.
Tot slot is het onontbeerlijk dat
het parlement beslist tot een verlenging van het mandaat van
deze onderzoekskommissie. Zoals Nelly Maes gevraagd heeft.
Net vóór het ter perse gaan
vernemen wij dat de fraktievoorzitters dit standpunt bijtreden: de
kommissie kan verder werken tot
eind oktober en op 31 december
moet het verslag klaar zijn.
(pvdd)

Verlenging mandaat
Feit is dat de onderzoekskommissie nu eindelijk een sluitend
bewijs heeft van de Belgische
medeplichtigheid aan de mensenslachting in het Golfgebied.
Bovendien ligt er heel wat wetgevend werk op de plank, want ook
dit is een certitude geworden:
vanuit België kan je als gewiekst

KB Belgian Index Fund.

Nieuw!,
Met één fonds
volgt u nu de hele
Belgische beurs.
Op de voet!
Meer informatie over het KB Belgian Index Fund vindt u
in de prospectus die in alle kantoren van de Kredietbank op u
ligt te wachten.

^ ^ B e t e r 1:^ de bank van hier ( ^
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Senator O. Van Ooteghem:

„Overleven door
vrede en ontwapening"
Traditiegetrouw is het de senaat die nog een
veertien-tal val<antiedagen de regering zal gadeslaan. De kamer sluit deze week de boeken. Zo luidde
sedert lang het diktaat van voorzitter Defraigne. En
de kamerleden hebben hem (en zichzelf) daar aardig
bij geholpen.
Maandag handelden zij niet minder dan zes begrotingen af. Slechts twee hiervan werden een bespreking waard bevonden.
VER Volksgezondheid, Sociale Voorzorg, Dotaties
aan Gemeenschappen en
Gewesten, Rijkswacht werd in
het halfrond met geen woord
gerept
Nu IS het zonneklaar dat deze
werkstukken haast tot het verleden behoren, dat er kommissiewerk fs aan voorafgegaan, dat de
senaat er een minitieuse bespreking aan wijdde maar toch

O

Groeiende kloof
Twee jaar lang werd het parlement elk begrotingsdokument
onthouden Is het dan mogelijk
dat met de minste nood bestaat,
om even dieper in te gaan op het
beleid van de regenng'' Het moet
gezegd dat de senaat heel wat
degelijker en kritischer tewerk
gaat
Ontwikkelingssamenwerking
en Onderwijs kwamen wel ter
sprake Uitdrukkelijk willen we
hierbij vermelden dat Jan Caudron en Nelly Maes uitgebreid de
inzichten van de partij verwoordden over de verhouding met de
derdewereld-landen Als je er bepaalde kranten op naleest zou je
denken dat een CVP'er het
spreekgestoelte monopoliseerde
Feit IS, dat in ieder geval de
Franstaligen het debat negeerden Wat Nelly Maes deed besluiten dat ontwikkelingssamenwerking in feite gefederaliseerd is
Hetzelfde besluit zou zich even
later en even nadrukkelijk opdringen bij de ondenwijsbegrotingen
Helaas,
hoe
mooi
deze
vaststelling qok klinkt de benadeling van de Vlaamse jongeren
in het onderwijs blijft ondertussen
een even groot feit' Nelly Maes
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somde een aantal voorbeelden
op ,,Aan de Vlaamse universiteiten hebben de studenten minder
professoren, van de 615 miljoen
fr die dit jaar door ontwikkelingssamenwerking wordt uitgekeerd

aan de universiteiten voor studenten uit de derde wereld, vloeit
amper 10 % naar Vlaamse universiteiten , de onderwijsuitgaven
gaan voor 55,6 % naar Vlaanderen dat nochtans 60 % van de bevolking telt "

Onbetaalbare
defensie
De volgende weken zullen we
het dus xnet de- senaat moeten
stellen als kontroleur van de regering Al IS en blijft deze kontrole erg marginaaltjes Want ondanks alle verzet, binnen meerderheid en oppositie, zag ook de
hoge vergadering zich genoodzaakt in te stemmen met voorlopige twaalfden „Voor een aantal
departementen", aldus Andre

Geens, ,,zullen we vierentwintig
vierentwingtigsten hebben twee
jaar voorlopige kredieten "
Hoe nauwgezet parlementairen overigens hun kontroletaak
zouden kunnen waarmaken, mag
blijken uit de erg boeiende en rijk
gestoffeerde tussenkomst van
Oswald Van Ooteghem bij de begroting van Landsverdediging
Aan de hand van talloze voorbeelden schetste hij de onbetaalbaarheid van de moderne defensie, in zoverre zelfs dat ze naties
naar het faillissement drijft
Slechts een kleine greep uit de
vele cijfers en feiten Een enkele
Milan-raket kost 600 000 fr België beschikt over tien gesofistikeerde mijnenvegers tegen de
prijs van 1,3 miljard fr, maar helaas hebben ze geen geschikte

Wat met de BRT?
EN vraag waarvan het
antwoord steeds verder
in het duister verdwijnt
Ook na de jongste Raadszit
ting Waarop zowat alle problemen in en rond de BRT aan
bod kwamen geschillenraad,
mediaraad objektivrteit, door*
lichtingsrapport en kommerciele omroep Niet een probleem mocht op een duidelijke
Dewaet rekenen»

E

Reeds ettelijke wekw wachl
40 ge^chiil^tïraad voor ftiötopenbar$ i^tevlsieve^enigfngen op z n samen-stelttng. Ert '1
komt er maar ntet var*. Nu zou
de PVV afgevaardigde r«et vakantie zi|n
De mediaraad van zijn kant
kwam deze week een eerste
maal samen tn rekordtempo
moeten nu a<Jvtezen algeie
verd over de besitótejl met
betrekking tot de kommerctele
omroep Bt] deze besluiten
ontbreekt overigens een feelangrijk luik over de verhouding informatie en OfiJdpAr»ning Of krijgt de kommerere Ie
kandidaat hier de vrije hand"?
Ên dan de BRT zelf Met
eerstens een objektivitetts

vraag van Hugo Coveliers
Herinner u de konfrorttaties
over de politieke vluchtelingen
en Voeren met tetkens een
njet om de VU erbij te betrekken t-laast cynisch maakte
Dewael er acti vanaf met een
bftef|& van admmistfateur^ge'
neraei Goo^sens Ten gronde
mets
Wil men wel een betere
B R f ? De?e vr«iag stelde zmh
ook Andr0 De Beul near aanleiding van de behandel m^

A De Beul waagt zich af of
men wet een betere BBT wif

van het doorlichtingsrapport
van de BRT
fsia de diskysste tiierover
zouden de f rakties aar*bevelingen formuleren Om zo te komen tot een offfcteet aanbeve*
Imgsdokument voor de BRT»
top Maar enkel V ü en SP
kwamen de afspraak na CVP
en PVV wijzigden gewoon de
agenda t za! voor het najaar
zijn

Het Itjkt er wel op dat een
degettïke herstfuktu^enng van
de BRT moet vern^eden worden Ten voordele van de kommerciele zender^ Krljcft deze
misschien inspraak |>(| de iotebepaiing van rfe sendeenschapsomróep'5' Ot willen
CVP en PVV vta hm almacht
binnen de BRT en met gestoord door bemoeienissen
van de Vlaamse Ra^ct, hyn
greep op het mstituut nog versterken?
Vele vragen One medtabeteid, xegt De Bewl, zit m een
patsit-uatie Ttjdwmnen lijkt de
enige boodschap Tot wanneer de kommerctele alles regelt?

Senator O Van Ooteghem bewees hoe degelijk een parlementslid zijn kontroletaak kan
waarmaken Maar deze regenng
biedt hiertoe bewust weinig
kansen

motoren Onze ontmijners verdienen dertig frank per uur Enz
Enz
Uiteraard bracht de Gentse senator ook het ongelooflijke dossier van aankopen en kompensaties ter sprake Over die kompensaties valt overigens heel wat te
zeggen Vanaf 1977 tot 1981 bvb
verwierf Vlaanderen amper 34 %
van de kompensaties bij legerbestellingen Terecht pleitte hij
voor een open boekhouding Een
pleidooi dat nog aan belang won
na de interpellatie van Walter
Luyten over het uitblijven van beloofde kompensaties voor de
jeeps en de nefaste gevolgen
hiervan voor de Kempen

Overleven
Met kracht besloot Oswald Van
Ooteghem dat de enige mogelijkheid om te overleven bestaat m
vrede en ontwapening De kansen die de nieuwe generatie op
het Kremlin biedt, mogen met
weggewuifd worden Te Geneve
moet zo vlug mogelijk een gedeeltelijk akkoord komen Maar,
zei de senator, illusies moeten
we ons met maken Het zal nog
jaren duren voor de 50 000 kernkoppen verdwenen zijn
maar
hoe dan ook elke stap naar
vrede en vrijheid door ontwapening en ontspanning moet steun
krijgen

H4rj

KIMER
Scheiding
der geesten
^ E L F S voor de grootste koppigaard onder de unitaristen was
er begin deze week in de Kamer
geen ontkomen aan: de scheiding der geesten tussen Vlaanderen en Wallonië voltrekt zich
steeds verder en dieper.
Neem vooreerst het debat over
Ontwikkelingssamenwerking.
Tussenkomsten waren er van VU,
SP, PVV en CVP. Niet één enkele
Franstalige kwam op de tribune!
(Tussen haakjes, ook geen Agalev'er). Terecht mocht Nelly Maes
dan ook opmerken: ,,Ontwikkelingssamenwerking lijkt in dit halfrond een zuiver Vlaamse aangelegenheid; we staan precies voor
een ,,de facto"-federalisering."

Kontrole overbodig
Dan de begroting onderwijs.
Zolang een grondwetsherziening
er niet anders over beslist, blijft
onderwijs althans wat de centen
betreft een ,,nationale materie".
Inhoudelijk evenwel gaat het om
twee sistemen die gaandeweg
verder en verder uit mekaar groeien.
Ook bij de parlementaire behandeling bleek deze breuk.
Eerst werd de nederlandstalige
sektor aangepakt. De franstalige
minister Duquesne en zijn kabinetsmedewerkers bleven ostentatief afwezig.
Maar dat zinde Nelly Maes niet.
Tot nader order blijft het immers
een feit dat het franstalig onderwijs mede met Vlaamse centen
gefinancierd wordt. Zij wenste de
liberale excellentie dan ook te

—

Minder belastingen
door meer werlc
Het aantal voorstellen inzake belastingshervorming en -verlaging toont aan hozeer de belastingsdruk brede lagen van de bevolking bezig houdt.
De VU pleitte reeds op haar kongres van maart
1985 voor een fiskale hervorming samen met de
hervorming en vereenvoudiging van de sociale zekerheid. Enkel op deze wijze kan een grotere doorzichtigheid bekomen worden.

N. Maes: ,,Ontwikkelingssamenwerking en onderwijs in feite gefederaliseerd."
konfronteren met de wijze waarop
deze centen worden besteed.
Dus beklom zij een tweede maal
het spreekgestoelte.
Hierbij uitte zij onder meer haar
twijfels bij de korrektheid van de
schoolbevolkingscijfers van het
franstalig departement. Oordeel
zelf: ,,Langs Vlaamse kant werden 2.500 scholen gekontroleerd,
hetzij 55 %. Allerlei kleine onregelmatigheden, slordigheden en
onnauwkeurigheden
werden
vastgesteld. Langs franstalige
kant werden amper 30 scholen
gekontroleerd... Onregelmatigheden werden niet vastgesteld."
De twijfels van het VU-kamerlid
werden niet in dank afgenomen.
Onder luid applaus van zijn taaigenoten, meerderheid en oppositie, mocht Duquesne er zich van
afmaken met het gezagsargument: ,,De schoolhoofden zijn te
vertrouwen; kontrole is dan ook
overbodig!"
Het wordt dringend tijd dat de
scheiding der geesten zich ook
vertaalt in strukturen en centen...

PARLEMENfAIRE

SlfeOKKElS
U E T was vorige week de beurt aan MELLY MAES van haar kant sloot
de Vlaamse Raad. Twee zittingszich aan bij een interpellatie over
dagen met tal van vragen en interpel- de vervuiling van de Schelde, en dit
laties, inzonderheid over het media- naar aanleiding van de noodkreet van
beleid en het kunstonderwijs.
de Nederlandse n[iinister van Verkeer
en Waterstaat. Deze noodkreet is vol^ \ V E R de herstrukturering van het gens het VU-raadslid ook de onze, en
kunstonderwijs stelde Nelly Maes zij pleitte voor een gekoórdineerde
onder meer dat deze gesneden is op aanpak over de grenzen van de rede maat van enkele grote scholen. gio's heen.
Namens de VU-fraktie drong zij aan
op uitstel: de overhaasting en het T W E E ontwerpen van dekreet kwamen ter sprake. Bij het eerste dat
gebrek aan overleg zullen zonder enige twijfel voor een grote chaos zorgen een Vlaamse Huisvestings- en een
bij de start van het nieuwe schooljaar. Vlaamse Landmaatschappij opricht,
betreurde Oktaaf Meyntjens dat in
Q l T laatste zal zeker gelden voor feite slechts de twee nationale maathet nederlandstalig kunstonder- schappijen worden overgenomen.
wijs in Brussel, waar de toestand Nutteloos had hij geijverd voor de
dramatisch dreigt te' worden. Vic An- samenvoeging, herstrukturering en
ciaux bracht in dit verband de proble- rationalisering van de beide nationale
men inzake de huisvesting en het instellingen en de oprichting van één
personeelskader bij het Nederlands- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
talig Muziekkonservatorium ter spra• ULIEN DESSEYN verwoordde de
ke.
instemming van zijn fraktie bij het
| N een interpellatie pleitte Walter dekreet dat de werking en de kontrole
Luyten voor een grotere inspanning van de interkommunales reglemenvanwege de Vlaamse regering voor teert Dit dekreet is eigenlijk een aande bevordering van onze taal en kui- vulling bij de organieke wetgeving van
tuur in Frans-Vlaanderen. Ook vroeg de centrale regering, die overigens
hij meer aandacht voor de uitbouw- getuigt van een ongewone en ongevan de brugtunktie tussen ons land en zonde handelswijze en de staatsherde Franse regio Nord-Pas-de-Calais. vorming tot een lachertje maakt.

ET maatschappelijk doel
dat de VU bij een belastingshervorming
voor
ogen staat is in de eerste plaats
meer werkgelegenheid. Dit kan
bereikt door de parafiskale druk
(bijdragen voor sociale zekerheid)
op de lonen gevoelig te verminderen, vooral van de lagere loonkategorieën.

H

De verhouding tussen de loonkosten en het nettoloon is immers
zodanig scheefgetrokken dat de
industrie automatiseert waar mogelijk en aldus arbeid uitstoot. De
bevordering van de tewerkstelling
heeft ook gunstige gevolgen op
de overheidsfinanciën: de kosten
van werkloosheidsvergoedingen
verlagen en de inkomsten via belastingen en sociale zekerheid
verhogen. Door de hogere koopkracht stijgen ook de inkomsten
via BTVy en alle vormen van indirekte belastingen. Het is van belang hierbij niet te vergeten dat de
sociale kost voor één werkloze
meer dan 600.000 fr./jadr bedraagt, zodat er wel enige ruimte
bestaat om sociale zekerheidsbijdragen gevoelig te verminderen.

Zeker, neutraal
en gelijk
Bij elke hervorming moet men
volgens de VU vertrekken van
vier belangrijke uitgangspunten:
1. De ontsporingen uit het verleden moeten wettelijk onmogelijk gemaakt worden. Hiertoe is
het noodzakelijk dat de staatsuitgaven aangepast worden aan de
staatsinkomsten.
Anderzijds
moeten de belastingsschalen,
vrijgestelde minima enz. aangepast worden aan de evolutie van
de indeks.
2. De rechtszekerheid van de
burger moet gevrijwaard worden
door een stabiele fiskale wetgeving. Dat dit nu niet het geval is
bewijzen de 3.000 bladzijden omzendbrieven, die sedert de volmachtenwet van 2 februari '82
aan de fiskale ambtenaren werden overgemaakt.
3. Belastingen moeten zo neutraal mogelijk zijn ten overstaan
van de verschillende vormen van
inkomens (of dit bekomen wordt

,,De VU-voorstellen zijn een basis
waarop kan gebouwd aan een
wetgeving die alle burgers toelaat
loon naar werken te krijgen in
plaats van loon voor belastingen."

door arbeid, kapitaal, vervangingsinkomen of andere) en ook
ten overstaan van de burgerlijke
staat en de gezinsdimensie.
4. Het rechtvaardigheidsprincipe moet gevrijwaard blijven. Dit
betekent dat de belastingen gelijk
moeten zijn voor iedereen (burger
en/of vennootschap) die zich in
dezelfde situatie bevindt en waarbij ook rekening wordt gehouden
met de bijdragemogelijkheid van
elkeen.

Loon naar werken
Alhoewel deze principes door
iedereen wellicht kunnen onderschreven worden en zelfs als vanzelfsprekend voorkomen, worden
zij in ons land sinds vele jaren niet
meer gerespekteerd.
Naast de algemene principes
kan men uiteraard het aktuele
debat niet uit de weg gaan. Alhoewel het niet de bedoeling was een
volledig uitgewerkt plan voorop te
stellen — dit is de taak van het
parlement — heeft de VU toch
enkele elementen aangebracht
die zeker in een konkrete belastingshervorming dienen betrokken te worden.

voor samenwonenden en 184.363
fr. voor alleenstaanden), verhoogd met 45.000 fr. voor het
eerste en het tweede kind en met
130.000fr. vanaf het derde kind.
De grote sprong bij het derde kind
is verantwoord, omdat het aantal
gezinnen dat nog 3 of meer kinderen ten laste heeft, gedaald is tot
7 %.
2. Het tegelijkertijds invoeren
van de dekumul voor gezinnen
met twee inkomens en de splitting
60/40 voor gezinnen met één inkomen. Ingeval van één inkomen
wil dit dus zeggen dat 40 % belast
wordt in hoofde van de thuiswerkende echtgeno(o)t(e), alsof hij of
zij dit inkomen had verdiend.
3. Het invoeren van een maksimale belastingsvoet van 50 %,
gemeentebelastingen
inbegrepen, en een verlaging van de
marginale aanslagvoeten.
4. Alle inkomsten moeten geglobaliseerd worden en op gelijke
wijze belast, hetgeen ook betekent dat alle dubbele belastingen
moeten uitgesloten zijn.
5 De indirekte belastingen
moeten met het oog op de eenmaking van de Europese markt
opgetrokken worden tot het Europees gemiddelde. De meeropbrengst moet eerst en vooral dienen om de parafiskaliteit te verlagen.
6. Voor de vennootschapsbelastingen gelden dezelfde uitgangspunten, wat betekent dat
de VU wenst dat er geen verschil
mag zijn voor de belastingen of
men nu inkomen venwerft als zelfstandige dan wel als beheerder in
een vennootschap, en dat elke
financieringswijze van de vennootschappen op dezelfde manier wordt behandeld.
7. Het spreekt vanzelf dat het
aantal tarieven moet verminderd
worden en ook de doolhof van
fiskale uitgaven moet gesaneerd
worden. De VU pleit hierbij voor
de invoering van een maksimale
forfaitaire aftrek waarvan het bedrag kan wijzigen in funktie van
de evolutie van de openbare financiën.
Deze voorstellen zijn slechts de
basis waarop men verder kan
bouwen on\ tot een samenhangende wetgeving te komen die
alle burgers opnieuw toelaat loon
naar werken te krijgen inplaats
van loon voor de belastingen.
André Geens,
Senator.

De volledige brochure ,,Minder be1. De VU pleit voor het optrek- lastingen door meer werk" kan verken van het belastbaar minimum- kregen worden op het Algemeen
inkomen tot het peil van het offi- Sekretarlaat, Barrikadenplein 12 te
ciële levensminimum (245.819 tr.- 1000 Brussel (02/219.49.30).
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Houdt Boerenbond vergunningsplicht vegetatiewijzing tegen?
Het invoeren van de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging in el<ologisch waardevolle gebieden in
de Gewesplannen is een oud zeer.
Een resem Vlaamse natuurverenigingen hebben
met hun door de BNVR gekoördineerde strijd resultaat gehaald, het;probleem kwam op de politieke
agenda terecht! Dat is alvast gelukt, maar of de verantwoordelijke ministers het allemaal zo (mogen!)
zien is een ander paar mouwen...
N het juni-nummer van het
tweemaandelijks
tijdschrift
Natuurreservaten
verhaalt
Hugo Abts, voorzitter van de Belgische Vogel- en Natuurrezervaten-Vlaanderen de lijdensweg
van het ontwerpdekreet van de
vergunningsplicht vegetatiewijziging.

I

Het bijwijlen scherp artikel
draagt
de • titel
„Vergunningsplicht
vegetatiewijziging:
eind van de tunnel (nog niet- in
zicht?"

Weerstand
Wij citeren voorzitter Abts.
,,...onze inspanningen werden
beloond. Op 4 maart jongstleden
mochten we van de gemeenschapsminister voor Ruimtelijke
Ordening J. Pede vernemen dat
de administratie werd belast met
het opstellen van een ontwerpuitvoeringsbesluit op artikel 44 paragraaf 4 van de Wet op de Stedebouw en Ruimtelijl<e Ordening."

groepen doen we nu reeds een
oproep om tijdens de geplande
najaarsaktiviteiten
(Natuurbeschermingsweek,
Natuurbeschermingsdag) rond de problematiek van de vegetatiewijziging
en de ruilverkaveling en waterbeheersing te werken "

stuit van het Kabinet van P. Deprez. Hier wordt blijkbaar gevreesd dat door dit besluit de verdere ontginning van natuurgebieden door ontwatering en andere
landbouwaktiviteiten een ,,stro"
zou in weg worden gelegd. Het is
te betreuren date gemeenschapsminister P. Deprez, bevoegd voor Ruilverkaveling en
Waterbeheersing, nu ook nog de
bescherming van natuurgebieden middels de gewestplannen
zou willen tegengaan."

U A L F mei telde Duitsland 12.500
benzinepompen waar men loodvrije benzine kon tanken en in Nederland waren dat er 8.000. Uit de cijfers
blijkt dat bovengenoemde landen op
het gebied van loodvrije benzine ver
booruit zijn op de andere lidstaten.

De natuurverenigingen mogen
alvast in hun pen kruipen want
het ontwerp-besluit werd inderdaad nog niet getekend...

Hugo Abts: ,,Bij niet-goedkeuring zal het bewijs ten overvloede geleverd zijn, dat geen
maatregel ter bescherming van
natuurgebieden mogelijk is zonder akkoord van de Boerenbond.
Met de resultaten van deze diskussle zal ook rekening gehouden worden bij de afweging van
de houding van de milieubeweging bij de voorstellen rond landinrichting.

Deze werkgroep kwam op 5
mei voor het eerst samen. Vast
staat nu reeds dat dit voorstel,
dat niets anders beoogt dan het
statuut van Natuurgebied en Reservaat ook vertalen naar de
praktijk, op heel wat weerstand

Dit ontwerp-besluit is ook een
test-case om te zien hoe zwaar
de ministers J. Pede en J. Lenssens een essentieel natuurbehoudsossier weten te verdedigen.
Aan de lokale en regionale

Gedaan met
de aspergen

bezaaien tussen de rijen met lage
0.1.kers (capucientjes).

aan doen de planten onmiddellijk na
de oogst te verjongen.

Alvorens dat allemaal te doen, zal
men de grond bestrooien met een
niet té oude kompost.

Het pnncipe is vrij eenvoudig. In
augustust van verleden jaar hebben
wij uitlopers uitgeplant met uiteraard
slechts één hart Intussen is dit nu
een kluwen geworden van verscheidene harten. Wanneer die door bloei
en oogst uitgeputte plant het daarbij
nog moet opbrengen om in ieder van
die harten voor een behoorlijke bloeiaanleg te zorgen, zal dit niet het aantal, maar wel de grootte van de vruchten beïnvloeden. Dit zal de plant ook
nog verder uitputten en gevoeliger
maken voor ziekten en plagen.

IVl reden van het bamis-lenteweer is de opbrengst van de
aspergen ver onder de middelmaat
gebleven. Het is begrijpelijk dat men
besluit, om dat toch iets goed te maken van een bar slecht aspergeseizoen, wat langer te oogsten.

C^
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WIJ willen dit echter met klem afraden Het gevolg zal met enkel een
mindere oogst zijn in 1988, maar ook
voortijdige sleet voor het gewas.

mm ]mm

Zelfs wie groene aspergen teelt,
wat vooral aan te raden is op de
zwaardere gronden, mag met langer
oogsten dan tot de laatste dag van
deze maand, juni

Aardbeien
verjongen

BIJ de teelt van witte aspergen zal
men onmiddellijk de barmen slechten, de onkruiden laten opkomen,
deze weghakken en dan beplanten of

WIE het verleden jaar uitgeplante bed aardbeien nog een
paar jaar wil laten staan, zal er goed

W
..
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Deze gaat door morgen vrijdag om
14u. in de gebouwen van het Europarlement (zaal 51), Belliardstraat 97113 te 1000 Brussel.
Op het programma
14U.15: Het Europees vervoerbeleid en de supersnelle treinen, dhr.
Parmentier (Kommissie Vervoer Europees Parlement).
15u.: Het sneispoor in Vlaanderen
— Wallonië — Nederland. Debat met
als deelnemers: dhr. Dirk Van Melkebeke (Bond Beter Leefmilieu), dhr.
Jacques Toint (Inter-Environnement
Wallonië), dhr. Willem-Jan Van
Grondelle (Stichting natuur en milieu
Nederland) en dhr. Ir. De Greef
(NMBS).

Loodvrije
benzine

Hugo Abts drukte in zijn artikel
de wens uit dat tegen het verschijnen van het juni-nummer
van zijn tijdschrift het ontwerpbesluit reeds lang zal goedgekeurd zijn. In het andere geval
roept hij de natuurverenigingen
krachtig op te protesteren bij
voorzitter Gaston Geens en bij de
CVP-voorzitter.

Boerenbond

U f I L L Y KUIJPERS (VU) en de
Waalse onafhankelijke ekologist
F. Roelants du Vivier organiseren een
studienamiddag over „Het sneispoor
in Europa".

16U.45: Slottoespraken door Europarlementsleden Willy Kuijpers en
Fran?ois Roelants du Vivier.
De deelname aan de studienamiddag IS gratis. Inschrijven kan telefonisch 016/22.96.42 of 02/234.30,3841.

,,0p woensdag 29 april werd
door gemeenschapsminister J.
Pede dit ontwerp op de agenda
van de Vlaamse Executieve geplaatst. Ook gemeenschapsminister J. Lenssens heeft zich kranig uitgesproken voor zulk besluit
van de Vlaamse Executieve. Omdat er een reserve was van de in
Amerika vertoevende gemeenschapsminister P. Deprez, werd
het voorstel uitgesteld en verwezen naar een werkgroep van de
Vlaamse Executieve.

O

Tot slot van zijn artikel dankt
Hugo Abts die parlementsleden
die initiatieven namen rond deze
problematiek in de Vlaamse
Raad. Wat de VU betreft is het
werk van André De Beul (en eerder van Johan De Mol) inderdaad
mede van groot belang geweest!

Sneispoor in
Vlaanderen

Een sloot gedempt: de oorspronkelike vegetatie is ,,grondlg" gewijzigd. Water- en oeverplanten zijn — voorgoed — verdwenen, de erbijhorende dierenwereld begraven.
Dergelijke ingrepen betekenen een onmiskenbare verarming voor
de natuur in ons,,groene" platteland. Een vergunningsplicht voor vegetatiewijziging in groengebieden kan dergelijke mistoestanden een
halt toeroepen.
(foto Eric Rombaut)

De praktijk zelf is vrij eenvoudig.
Men kiest uit dit kluwen van 3 tot 6
harten het meest stevige uit en de
rest wordt gewoon afgebroken, of liever afgeduwd met de duim, wat gemakkelijker gaat dan wij op het eerste
zicht zouden durven vermoeden.
In dit ene hart komt een stevige

bloeiaanleg, wat dan weer goed Is
voor een flinke oogst met voldoende
grote vruchten. Zolang het gewas gezond blijft, mag dit volgend jaar nog
eens herhaald worden.
Uitlopers worden uiteraard verder
weggenomen.

Eten om te leven
IJ hebben aangeraden om heel
wat snelgroeiende gewassen
in nateelt uit te zaaien of te planten.

W

Deze snelle groeiers komen dan
meestal terecht in een bodem die
reeds mm of meer uitgeput is door
een vorige teelt. Het minste wat wij
kunnen doen is niet zo weinig oudere,
desnoods gezeefde kompost over het
perceel uit te spreiden en in te werken met de handcultivator.
Indien wij over geen oudere kompost beschikken, mogen wij met

In Denemarken zijn er 900 pompen
die ,,schone" benzine verkopen en
100 in België. In bijna alle andere
landen in de Gemeenschap die over
recente statistieken beschikken, ligt
het aantal onder de honderd. In het
Verenigd Koninkrijk waren er vorig
jaar november 174 pompen en volgens de Kommissie komen er binnenkort 170 bij.
De lidstaten hebben nog tot 1 oktober 1989 de tijd om de verkoop van
loodvrije benzine op hun grondgebied
te regelen. In sommige landen werden er speciale maatregelen genomen om automobilisten aan te zetten
loodvrije benzine te gebruiken of een
wagen te kopen die met een katalysator is uitgerust. In landen waar dit niet
gebeurd is blijft de verkoop van loodvrije benzine zeer laag waardoor de
oliemaatschappijen er met in slagen
hun investeringen terug te verdienen.

mate, althans voor bloemkool en venkel, en liefst niet voor andijvie en sla,
wat organische meststoffen toedienen; dit laatste indien hieraan geen
toevoeging gebeurd is van chemische meststoffen.

Fytofar
E Belgische Vereniging voor de
Industrie van Fytosanitaire produkten, haakte in op de in ons tijdschrijft De Lelie verschenen kommentaar, i.v.m. de , onder de hoede
van onderwijsminister Coens verschenen brochuere en video-cassette
(zie ook WIJ van een paar weken terug): De vereniging pakte uit met het
feit dat dit alles ,,in de Middelbare
scholen verspreid werd met het akkoord van het bevoegde ministerie en
in samenwerking met verenigingen
•van leraars wetenschappen". Zonder
kommentaar.

D

Rik Oedapper
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Fabrimetal waarschuwt regering:

Overheidsbestellingen
in eer herstellen!
De bekendmaking van de plannen inzake overheidsbestellingen voor de komende jaren deed vorige week iieel wat stof opwaaien. Vooral de afbouw
van investeringen voor de spoorwegen werd door
niemand begrepen. Vorige week nog verschenen in
dit blad bedenkingen van Hugo Schiltz bij de RTTbestellingen. Fabrimetal publiceerde zopas een studie over de mogelijke gevolgen. Zijn overheidsbestellingen dan zo belangrijk?
AAT ons meteen stellen dat
overheidsinvesteringen in
alle landen een grote rol
vervullen en een belangrijke indikatie zijn voor de industrie
Er Zijn twee soorten te onderscheiden Eerst de infrastruktuurwerken inzake verkeer (wegen,
spoor, kanalen e a ), telekommunikatie, defensie enz Vervolgens
de gerichte investeringen met het
oog op een industriebeleid
Vooral in grote landen als de
VS worden overheidsinvesteringen gebruikt als middel om de industrie te vernieuwen ^n nieuwe
technologieën te ontwikkelen
Denk maar aan de ruimtevaartprogramma's, SDI, defensiebestellingen enz Door de belangrijke overheidsvraag kunnen
bepaalde industrietakken hun
ontwikkelingskosten afschrijven
en — dank zij belangrijke kontrakten op lange termijn —
steeds nieuw onderzoek financieren

L

In kleine landen kan zoiets met
op dezelfde manier omdat de
markt te klem is Deze landen zijn
aangewezen op de openstelling
van de buitenlandse markten
Daarom is de eenmaking van de
gemeenschappelijke markt in Europa voor ons/6ok zo belangrijk

Overheidsbestellingen
in ons land
In de jaren zestig en zeventig
werd bij ons door de overheid
massaal geïnvesteerd m de verkeersinfrastruktuur Sinds 1975
werd hierin gesnoeid terwijl de
sociale uitgaven sterk bleven toenemen De regeringen gaven er
de voorkeur aan te snijden in produktieve uitgaven wat onbegrijpelijk en onverantwoord is en
daarenboven aanleiding geeft tot
nadelige ekonomische effekten
In 1970 bedroegen de overheidsinvesteringen nog 10 % van
de totale uitgaven van de centrale overheid, in 1975 nog 7 %,
in 1980 nog 5,5 % en in 1987 wellicht nog slechts 2,5 %
In absolute bedragen zijn de
overheidsinvesteringen gedaald
van 116,4 miljard fr in 1984 tot
99,8 miljard fr in 1985 en tot 73,3
miljard fr in 1986 en 1987 Dit betekent dus een daling met 37 %
over twee, drie jaar
Terwijl in 1970 de kapitaalvorming door de overheid op het peil
lag van het Europees gemiddelde
(in % van het BNP), komen we in
1987 op een veel lager peil uit
Ondertussen bleven de overheidsuitgaven stijgen waaruit

men kan afleiden dat de investeringen werden opgeofferd aan de
konsumptie of anders uitgedrukt
de toekomst werd opgeofferd aan
het heden
Door deze houding van de
overheid werd werkloosheid gekreeerd en ontstonden onevenwichten in de industrie, vooral
doordat vooropgestelde aankopen werden geschrapt om budgettaire redenen In 1984 bedroegen de bestellingen van uitrustingsgoedêren bij de Fabrimetal-sektor nog 65 miljard fr of 25
% van de binnenlandse markt Dit
bedrag is nu met 30 % gedaald

Effekten voor
de werkgelegeniieid
Dat overheidsbestellingen gevolgen hebben voor de tewerkstelling IS nogal vanzelfsprekend Men moet daarbij met alleen rekening houden met de
rechtstreekse maar ook met de
onrechtstreekse effekten
Zo
komt men tot de konklusie dat
1 miljard fr overheidsbestellingen een tewerkstellingseffekt
heeft van ongeveer 560 arbeidsplaatsen Dit volgens berekeningen van het Planbureau
Als men dan weet dat de sociale
kost van een werkloze 600 000 fr
per jaar bedraagt, komt men tot
de konklusie dat de vermindenng
van 1 miljard overheidsinvesteringen (als zogenaamde besparingen) aanleiding geeft tot 336
miljoen fr minder inkomsten Dit
zijn echter enkel de effekten op
korte termijn Wanneer men de
analyse maakt over het effekt na
4 jaar blijkt dat de besparing op
korte termijn grotendeels wordt
vernietigd wegens de ongunstige
effekten op de fiskale vraag
Daarenboven zorgt de vermindering van de overheidsinvesteringen voor onzekerheid bij bedrijven die in belangrijke mate afgestemd zijn op overheidsbestellingen Het gevolg is dat zij ook
met geneigd zullen zijn nieuwe
investeringen te doen

Industriële
struktuur
Fabrimetal wijst er terecht op
dat het grootste deel van de overheidsopdrachten in zijn sektor te
maken heeft met spitstechnologie Hierbij wordt in sommige
sektoren een intensieve strijd gevoerd tussen belangrijke internationale industriële groepen zoals
bv in de telekommunikatie In
deze strijd is de betrouwbaarheid
en dus de zekerheid van de
thuismarkt een zeer belangrijke
faktor Te meer daar het hierbij

gaat om sektoren die een
onderzoek- en ontwikkelingsstrategie moeten uitstippelen op langere termijn Aangezien de eenmaking van de Europese markt
nog steeds geen realiteit is, blijft
een ondersteuning van de overheid via overheidsbestellingen
een absolute noodzaak Het is
immers nog steeds onmogelijk
dat bepaalde overheidsbestellingen in sommige lidstaten toevertrouwd worden aan bedrijven van
buiten hun grondgebied

Het geweer
van schouder
veranderen
Het lijkt ons met meer dan logisch dat de overheid zich ook tij-

dens de komende jaren inzake
overheidsbestellingen zou richten op het Europees gemiddelde
Dit houdt in dat de overheidsbestellingen
met
ongeveer
40 miljard fr moeten toenemen
Daarenboven moet er een duidelijke lijn en kontinuiteit in het
overheidsbeleid waar te nemen
zijn Dit kan door een ondubbelzinnig en doorzichtig meerjarenplan Op basis van dergelijk plan
kunnen de bedrijven dan hun
beleidskeuzen en investeringen
afstemmen Voor ons is het vanzelfsprekend dat bij dergelijk plan
rekening wordt gehouden met
een kosten-batenanalyse en met
de genomen opties inzake de
vernieuwing van onze industriële
struktuur en de produktvernieu-

wing noodzakelijk voor het behoud van onze exportpositie
Deze regering moet, samen
-met de andere kleine landen in
Europa, alles in het werk stellen
om de eenmaking van de Europese markt te bevorderen Dit
houdt meteen in dat onze bedrijven ook kunnen meedingen voor
het bekomen van overheidsbestellingen in de andere Europese landen
Tenslotte moeten de overheidsbestellingen op korrekte
wijze worden toegekend en zo,danig dat er geen bijkomende kommunautaire scheeftrekkingen optreden die de transferten van
Vlaanderen naar Wallonië nog
verhogen
Andre Geens

ADVERTENTIE

'n Dringende aankoop ?
Met mijn lening
loopt alles op wieltjes.

Hoe moet het als u snel
met een pak geld op tafel
moet komen ? Voor een
nieuwe auto bijvoorbeeld.
Of voor een andere dure,
maar noodzakelijke investering. Een lening brengt
dan uitkomst. Maar met
elke lening schikt u goed.
Want met elke interest is
redelijk. En met elke voor-waarde is aannemelijk.
Dus kiest u het beste voor
een lening bij de ASLK. Bij
de ASLK leent u immers
op duidelijke condities.
Tegen een aantrekkelijk
lage interest. Laat uw
ASLK-agentschap u even
uw voordeel voorrekenen.
Dan loopt straks alles op
wieltjes.

"* we doen met u mee
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Euro-parlementslid krijgt doodsbedreigingen

De lijdensweg
van het Verslag Vandemeulebroucke
Verleden week brachten wij een bericht over het
aannemen door het Euro-parlement van het Verslag
Vandemeulebroucke. De tekst van ons parlementslid
beschrijft de zgn. ,,Armeense kwestie" en het
vraagstuk van de minderheden in Turkije en de betrekkingen tussen dat land en de Gemeenschap.
De aanvaarding van het rapport kwam er niet zo
maar. Hierbij leest u de lange lijdensweg van Vandemeulebrouckes tekst.
p 23 oktober 1984 diende
de Oksitaanse socialist
Saby een ontwerp-resolutie m over een politieke oplossing
voor de Armeense kwestie.
Op 26 november 1984 besloot

O

de Politieke Kommissaris een verslag op te stellen en wordt Jaak
Vandemeulebroucke aangeduid
als verslaggever.
(lees door biz. 11)

Toen bekend raakte dat Verslag Vandemeulebrouckeaangenomen was barstten de voor het Euro-parlement
(foto WIJ)
samengestroomde Armeniërs in vreugde uit...

ADVERTENTIE

V

laanderen is uitc;cai-oeiJ tot het belan^i ijkste nui/iek-

cstnalland van Europa. Neivens anders worden meer

en beteiv m u / i e k h a p p e h m g s aeoreraniseerd dan bij ons.
Vanaf morden kan |e, een /cnner Lina, zowat o\'eral tussen
Maas en IV(xird/ee [e tent opsLian en gemeten \an \eischil
lende mu/ieki^cnres. Moiven is het al meteen i'aak met het

• duhbellestnal Forhout-Weivhtei.
\

A
V

/ a t el( ]aar beleden bescheiden bcijon als een lokaa
lal
Vfestn-alletje
is inmiddels uitgegroeid
uitsjesjroeid tot het belangbelane
."tje IS

rijkste rock-testival win Europa, hi de begindagen paste het
dubbelgebeuren ncig m een tent, maar de onderneming
werd snel groter, [daarom moesten de organisatoren uitkijken naai enorme festiwilteiieinen. H e t publiek gioeide
jaai na jaar aan, /onder dat Torhout-Weichtei het slachtoHei
van w ildgroei weid.

E

n de kwaliteit \an mu/iek en groepen op de podia bleef
ondanks het succes ongewoon lKx6g. O p dat \-lak is de

editie \an dit jaai uitnemend. O p de affiche staat niets
dan wereldklasse en weieldklasse in woiding:
Julian Cope, T h e Tiiffids, Housemartins, T h e Pretenders,
Igg\' Pop, Echo and the Bunn\'men, E u n ' t h m i c s en
Peter Gabriel.

T T
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Een uitstekende samenvatting van alles

Het wordt toch een hete zomer in Vlaanderen.»«cdu lea. ,„ A- i,edc,ui,.;. ..k

E

n ook n,\ 7 / W bhjft Vlaanderen m de ban win de
mu/iekfestiwils. Brosella Folk op II en 12 juli, het

Rh\'thm'n Blues festiwil win Peer op 18 en 1*-) juli,de Gentse

Feesten \'an 18 tot 17 juli, het Oostendse Festiwil met T m a
Turner op 24 juli. Sfmks Boechout op 25 en 26 juli. E m d
juli, l'iegm .lugustus M a l l e m u n t te Brussel en de Lokerse
Feesten, Maiktrock Lxu\en \an 13 tot 15 augustus en Ia/./
M i d d e l h e i m \an 12 tot l(-> augustus. H e t l^ielooft dus nog

REN

een hete /omei te woiden m X^laanderen.

Vlaandeien leeff Kuiistlaan 40, UW Biusscl. lel. 02 514.10.10
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Turkse provincies staan getekend.
Hassan legt ons uit welke gebieden overwegend Koerdisch zijn;
het IS bijna een derde van Turkije.
Hij spreeks ons over de Koerdische aanwezigheid in de vier
buurstaten, over de uitzichtloze
verdeeldheid, over de onverbiddelijke grenzen en over de repressie,
overal waar Koerden wonen. Over
Koerdistan, de staat die met
bestaat en die zijn volk niet gegund wordt. Over de duizenden
Koerdische jongeren die werden
opgepikt, en waarvan niemand
weekeinde met de kamerkommissie van Defensie in Oost-Turkije, waarweet
wat van hen geworden is. En
Belgische kommando-bataljons en een smaldeel gevechtsvliegtuigen over nog veel meer.

(vervolg van biz. 10)

„Waar is mijn voll(? Waar is mijn land?"

Doodsbedreiging

Koerdistan:
Hassan de jonge wolf

Vandemeulebroucke wordt vrijwel onmiddellijk benaderd door
Armeense én Turkse groeperingen en politici. Iedereen doet zijn
uiterste best hem voor te lichten.
Zo verzamelt hij een hele boekenwand literatuur over de gebeurtenissen die zich tussen 1915 en
1917 voordeden. Vandemeulebroucke laat zich niet beïnvloeden.
Want hij wil een eigen verslag
opstellen.
Tussen 25 september 1985 en
26 juni 1986 wordt de tekst vier
maal uitvoerig behandeld in de Politieke Kommissie. De beïnvloedingsmachine komt op gang. De
leden van de Politieke Kommissie
worden zowel door Armeense als
Turkse groepen en individuen benaderd. Vandemeulebroucke zelf
ontvangt diverse malen doodsbedreigingen. Stilaan blijkt dal de
konservatieve leden van de Politieke Kommissie (knsten-demoraten, liberalen én Britse konservatieven) opteren voor de Turkse
thesis der feiten.
Tijdens de vergadering van 26
juni 1986 probeert men het verslag
uit de handen van Vandemeulebroucke te nemen. De kristendemokratische voorzitter van de
Politieke Kommissie, de Italiaan
Formigoni, maakt gebruik van het
Reglement om het verslag voor
onbepaalde tijd niet te behandelen.
Vandemeulebroucke gaat in beroep bij het Bureau van het Parlement. Het Uitgebreid Bureau geeft
hem gelijk en besluit dat het verslag behandeld moet worden

Toch ruime
meerderlieid
Tegen de zin van o.m. de
kristen-demokraten in wordt het
verslag op 25 februair 1987 goedgekeurd in de Politieke Kommissie. Het wordt op de agenda van
de juni-zitting van Straatsburg ingeschreven. Verslaggever Vandemeulebroucke kan, weerhouden
door ziekte, zijn verslag niet verdedigen in openbare vergadering.
Hl] vraagt Ernest Glinne (een medestander tijdens de debatten) het
verslag in zijn plaats te verdedigen. Dat is tegen de zin van de
konservatieve parlementsleden.
Op 16 juni 1987 komt de Politieke Kommissie in bijzondere zitting bijeen. 15 stemmen tegen dertien wordt beslist dat Glinne niet
in de plaats kan treden van Vandemeulebroucke. De kristendemokratische voorzitter van de
Politieke Kommissie, de Italiaan
Ercini, wordt aangeduid om de
zieke Vandemeulebroucke te vervangen.
18 juni 1987: het verslag komt
voor in openbare zitting. Ercini verdedigt het verslag niet en beperkt
er zich toe het verslag m te leiden.
Kristendemokratische, liberale én
konservatie woordvoerders verklaren dat het EP zich mt deze zaak
met hoeft bezig te houden. Zij zullen derhalve noch aan beraadslaging, noch aan de stemming deelnemen Begrijpe wie kan.
Het .verslag wordt met een ruime
meerderheid van de aanwezigen
aangenomen.
Bart Staes

Een lang
een van de
deelnemen aan geïntegreerde NA VO-oefeningen. Het gebied maakt deel uit van
de kwetsbare onderbuik van de NAVO, met zijn moeilijke buren Syrië, Irak, Iran
en Rusland. De Bondgenoten kunnen er rekenen op een sterk Turks leger, dat
ook op het binnenlands vlak een waarborg is tegen terroristen en hun eindeloze
reeks politieke moorden.
Met een zeker voorbehoud, was onze eerste indruk niet ongunstig...

Het kan zowat een uur geduurd
hebben, dan moeten we gaan.
Hassan en zijn vnend hebben voor
ons een eenvoudig geschenk: een
vrouwenhoofddoek met pareltjes,
typisch van de streek. Indien wij
belangstelling hebben kunnen we
ook een tapijtje kopen, kwestie van

N de cafetaria met een Belgisch officier die de streek
goed blijkt te kennen, brengen wij het gesprek op de Koerden, die in Oost-Turkije talrijk aanwezig zijn.

I

,,De wolven"
Bij het horen van dit woord kijkt
onze zegsman schuw rondom
zich.,,Spreek dat woord met meer
uit" zegt hij, ,,het is hier taboe
Spreek over ,,de wolven", zoals
WIJ doen, want dat is de betekenis
van die naam". En wij praten voort
over het wolvenprobleem in OostTurkije en aanpalende grensgebieden.
Aan tafel met hoge Turkse en
andere officieren, brengen wij het
gesprek, ondanks deze waarschuwing opnieuw op de Koerden.
Wij zijn parlementaire gasten,
en hebben het recht onwetend of
naïef te zijn. Het Koerdenprobleem ? Eigenlijk bestaat dat niet,
zegt een Turks kolonel. Het is een
schepping van Westerse intellektuelen, die niet weten waarover zij
praten. De Koerden zijn Turken
die zich uitdrukken in één van de
Turkse dialekten, zoals dat gaat in
een groot land. Er zijn zeker geen
grote verschillen of moeilijkheden,
en van politieke gevangenen heeft
hij nog nooit gehoord."

Ontmoeting
Met zijn twee, kamerlid Luk Vanhorenbeek en ikzelf, op wandel in
de zuidoostelijke stad Diyarbakir,
kopen wij op de stoep een kleinigheid van een leurder, met de onvermijdelijke taalproblemen. Plots
worden wij geassisteerd door twee
jonge kerels van zowat zeventien.
De ene biedt in keurig Duits aan
onze tolk te zijn, wat wij graag aanvaarden. Het zijn twee studenten
van de technische school. Even later zitten WIJ, op uitnodiging van
Hassan, onder de schaduwrijke
bomen van een zomers terrasje
een hete thee te slurpen.
Waar hij dat Duits geleerd
heeft? Gewoon op school. En
waarom dan precies Duits? In de
scholen worden drie vreemde talen onderwezen: Engels, Frans en
Duits. Maar de scholieren hebben
geen enkele keuze, de direkteur
beslist voor hen bij lottrekking...
Na enkele zinnen, vooruit dan
maar, het probleem van de Koerden. Maar de naam is nog niet gevallen of ook Hassan kijkt angstig
om zich heen.,,Spreek dat woord
niet meer uit" fluistert hij. ,,Het is
niet alleen verboden over dit probleem te praten, we mogen zelfs
die naam niet noemen. Praten wij
over wat anders. Turkije is een
mooi land, vindt U niet? Maar we
laten ons niet zo licht afschepen.
Kom — kom, we zijn toch grote

De buitenlandse parlementsleden die de NAVO-maneuvers in Turkije bijwoonden en enkel oog en oor
hadden voor het krijgsvêrtoon, zagen en hoorden niets van de prangende boodschap van Hassan en de
andere ,,wolven"... (foto AP)
mensen, en niemand hoort ons als
we zachtjes praten. En toch durft
hij niet , ,Wie zegt ons dat jullie zelf
met van de politie bent? Wij weten dat de politie zo te werk gaat".
Wij moeten er om lachen. Wij, met
onze fisiek en ons vreemd gebabbel, van de Turkse geheime politie? Wij, Luk Vanhorenbeek en ik,
tonen onze legitimatie als parlementslid, maar die wil Hassan beleefdheidshalve niet bekijken.
Maar hij blijft onrustig. ,,Als wij in
de gevangenis geraken, kunt U
dan iets voor ons doen?"
Dat is een moeilijke vraag: we
kunnen alleen maar beloven ons
uiterste best te doen. Wij geven
hem graag onze adressen. Het
zijne en dat van zijn kameraad —
waarvan we de naam met konden
nazeggen en dus zeker niet onthouden — kregen we met. Het vertrouwen blijkt nog erg klem, en bovendien, het heeft allemaal geen
zin: hun briefwisseling wordt onderschept en talloze brieven bereiken hen nooit. Want zij zijn zelf
Koerden.

Over broeken...
De jongens willen wel verder
praten, maar met hier en niet nu.
Deze avond of deze nacht, op een
plaats die zij zelf uitkiezen. Wij
spreken af, na de cocktail ons door
een Turkse generaal aangeboden.
Wandelend met onze twee
vrienden door de stad, terug naar
ons militair hotel — zulke sjieke
hotels blijken er voor burgers niet
te bestaan I — maken wij ons even
vrolijk over de potsierlijke broeken
die sommige mannen dragen, met
een bodem die neerhangt tot tussen de knieën. ,,Dat is Koerdische

klederdracht" zegt Hassan. ,,lk ga
met deze jeansbroek naar school.
Heel graag zou ik zulke Koerdische broek dragen, maar ik weet
zeker dat ik dan van school zou
vliegen." En hij vertaalt voor de
vuist een strofe van een Koeridsch
lied: ,,Waar is mijn taal? Waar is
mijn kuituur ? Waar zijn mijn liederen, waar is mijn muziek? Waar
zijn onze dansen, waar onze klederdracht? Waar is mijn volk?
Waar is mijn land? Ik zoek ze,
maar ik vind ze met!"
En de tranen staan in zijn
ogen...

Tussen Oosterse
tapijten...
Het IS kwart voor twaalf en dus
ruim over tijd, wanneer de bus
ons, na de Turkse officieren cocktail, afzet aan het hotel. Wij slenteren, schijnbaar achteloos, nog
even de stad in Zouden zij ons
nog verwachten ? Na een paar minuten loopt Hassan op veilige afstand vóór ons. Hij stapt een volksrestaurantje binnen, wij volgen
hem, bestellen een biertje en een
kleinigheid om te eten, en ook zijn
vriend zit weldra bij ons. Wij willen
opnieuw over het verboden thema
beginnen, maar Hassan weigert.
Er zijn teveel oren. Hij gaat telefoneren en vraagt ons hem op afstand te volgen.
De tocht gaag kriskras door
donkere steegjes, tot in een
duister tapijtenwinkeltje, waar de
Koerdische baas ons in een achterzaaltje opwacht. Tussen vier
muren en een vloer vol anatolische
tapijten, ligt voor ons een kleine
landkaart klaar, waarop alle

een alibi te hebben moest de politie ons aanspreken. Maar het hoeft
niet: we kunnen ook zeggen dat
we alleen maar dat hoofddoek
hebben gekocht. Wij kiezen ieder
een mooi tapijtje, thuis betaal je
driemaal zoveel Maar even
knaagt de twijfel: wast dit een list
om te kunnen verkopen?

Vertelt het
in uw land
Het moet zowat kwart over één
zijn wanneer wij de tapijtwinkel
buitensluipen, de steegjes van de
slapende stad in. Na een twintigtal stappen staan er twee politiemannen bij ons; zij vragen uitleg
aan onze jonge vrienden. Deze tonen de tapijtjes, ondanks dit nachtelijk uur IS het alibi toch nog aanvaardbaar
Met zijn vieren slenteren wij in
de richting van ons hotel De
laatste honderd meter gaan onze
vrienden met meer mee: dit militaire bolwerk schuwen zij als de
pest WIJ nemen afscheid ,,Vertelt
het en schrijft het in uw land" is
de laatste smeekbede van Hassan. Dat doen we, dat is beloofd
Terwij WIJ hiermee bezig zijn horen wij op de radio over terreur en
bloed en tientallen doden bij incidenten met de Koerden in
Zuidoost-Turkije. Wij hopen maar
dat Hassan en zijn naamloze
vriend gespaard blijven. In hen
troffen wij twee nationalisten van
het zuiverste gehalte Zij kunnen
en moeten nog zoveel doen voor
hun vol en voor het land van hun
dromen.
Jo Belmans, kamerlid
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C Ned 1 - 16 40
Only one earth, dok
C Ned 1 - 17 05
Family Ties, serie
G Ned 1 - 18 15
Starsky and Hutch, serie
G Ned 1 - 19 00
Countdown, popmuziek
G Ned 1 - 20 33
The master, serie
G Ned 1 - 22 02
Goud van oud live, bekende artiesten uit de jaren 60
C Ned 2 - 20 20
Avondvoorstelling: het,,North Sea
Jazz Festival"

Van dag
tot dag
Zaterdag 4 juli

f
I

~ BRT 1 - 16 00
Ronde van Frankrijk, wielrennen
C BRT 1 - 18 05
De jonge Sherlock, jeugdserie
G BRT 1 - 18 30
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
D BRT 1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen, vervolg
C BRT 1 - 20 25
35 Jaar Strangers, revue
G BRT 1 - 21 25
Kung Fu, The Movie, TV-film
n BRT 1 - 22 55
Sport op zaterdag
• BRT 1 - 2310
Now something else, humor
n BRT 1 - 23 40
Poolshoogte, info
C BRT2 - 14 55
Tennis in Wimbledon
C BRT2 - 20 15
Bislett Games in Oslo, atletiek
G Ned 1 - 17 50
De kleine prinses, film
G Ned 1 - 20 28
Matlock, serie
G Ned 1 - 22 37
Maupassant, serie
G Ned 1 - 23 42
Alfred Hitchcock prezenteert, serie
G Ned 2 - 20 25
Hannover street, film
G Ned 2 - 23 15
Desperate voyage, TV-film

Zondag 5 juli
D BRT1 - 11 00
Konfrontatie
C BRT1 - 15 15
De meester van de tijd. aniematiefilm
G BRT 1 - 1630
Ons eigen zonnestelsel, dok serie
G BRT 1 - 17 40
Ronde van Frankrijk, wielrennen
G BRT 1 - 18 55
Prikballon, kleutermagazine
G BRT 1 - 19 10
Zonen en dochters, serie
G BRT 1 - 19 35
Bloemetjes buiten, tips
G BRT 1 - 20 35
Met de groeten van Lassister, film
G BRT 1 - 2210
Meester-fotografen, dok
G BRT2 - 14 55
Tennis in Wimbledon
G Ned. 1 - 15.45
De terugkeer van de Antelope,
jeugdserie
G Ned 1 - 16 10
De verdrietige olifant, tekenfilm
G Ned 1 - 1615
Swiebertje, komische serie
G Ned 1 - 17 35
Gummiberen, tekenfilmsene
G Ned 1 - 18 00
De citadel, sene
G Ned 1 - 19 05
De Carsons, sene
G Ned 1 - 2015
De bedorven oogst, TV-film
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Donderd. 9 juli
Juwelendief Lassister (Tom Selleck) moet kiezen tussen zijn
Sara (Jane Seymour) en de geheimzinnige Kan von Fursten
Hutton) in ,,Lassister"
Zondag 5 juli op BRT 1 om 20u 35
G Ned 1 • 22 25
St. Elsewhere, serie
G Ned 2 - 20 10
Monty Python's Flyng circus, serie
C Ned 2 - 21 34
Berichten ut het verleden, dok

Maandag 6 juli
G BRT 1 - 15 30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
G BRT 1 - 18 10
Avonturenbaai, jeugdserie
G BRT 1 - 18 40
Tour '87, samenvatting
G BRT 1 - 18 55
Kameleon, doe-programma voor kinderen
G BRT1 - 19 20
In het land van de wolven, dok
G BRT 1 - 2015
De erfenis van de Guldenburgs,
sene
G BRT 1 - 21 05
Agenda voor een kleine planeet II,
dok
G BRT 1 .- 21 50
Extra time, sport
G Ned 1 - 14 30
Eastenders, sene
G Ned 1 - 15 00
De film van ome Willem, voor de
kleintjes
G Ned 1 • 15 53
Oom Ferdinand en de toverdrank,
jeugdfilm
G Ned 1 - 17 40
What Price Fleadom, tekenfilm
G Ned 1 - 17 48
Zomerpop, bekende grote popfestivals
G Ned 1 - 18 36
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
G Ned 1 - 19 00
De baas in huis, serie
C Ned 1 - 22 42
Golden girls, komische reeks
G Ned 2 - 19 27
Kro's tekenfilmfestival
E Ned 2 - 19 45
The candidate, film
C Ned 2 - 21 30
De Amerikaanse eeuw, sene

Dinsdag 7 juli
G BRT1 - 15 30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
G BRT 1 - 1810
Soldaat en Ik, jeugdserie
C BRT1 - 18 35
Tour '87, samenvatting

vnendin
(Lauren

G BRT 1 - 18 50
Onbekende wereld, dok
G BRT1 - 19 15
Zonen en dochters, serie
G BRT 1 - 20 25
Mike, praatshow
G BRT 1 - 22 05
De koele krijger, spionageserie
G BRT 2 - 21 05
Star festival Knokke-Heist 1987
G Ned 1 - 14 50
The best years of our lives, film
G Ned 1 - 17 40
Country camera, natuurdok
G Ned 1 - 18 05
Uit het archief van het North Sea
Jazz festival
O Ned 1 - 19 00
Prinsengrachtkoncert,
muziekreportage
G Ned 2 - 1912
Gregorio, TV-film
G Ned 2 - 20 00
De geest van Sharpeville, ontmoeting met bewoners van een zwart
woongebied in Zuid-Afnka
G Ned 2 - 20 50
Het land houdt niet op w^ar de zee
begint, dok
G Ned 2 - 21 30
Television, engelse serie

Woensdag 8 juli
G BRT 1 - 15 30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
D BRT 1 - 18 10
Nils Holgersson, animatieserie
D BRT 1 - 18 35
Tour '87, samenvatting
G BRT1 - 18 50
De terugkeer van de Antelope,
jeugdserie
G BRT 1 - 19 15
De Camargue, dok
G BRT 1 - 20 15
Fawlty Towers, komische reeks
G BRT 1 - 20 50
Noel Coward's Collection, serie
G BRT 1 - 21 45
Wie schrijft die blijft, literair magazine
G BRT 2 - 21 05
Star Festival Knokke-Heist 1987
G Ned 1 - 15 00
Seabert, tekenfilmserie
G Ned 1 - 15 10
Ghostbusters, tekenfilmserie
^ Ned 1 - 15 35
Club Veronica Clips, muziekprogramma

G BRT 1 - 15 30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
G BRT 1 - 18 10
Rasmus en de vagebond, jeugdserie
G BRT 1 - 18 35
Tour '87, samenvatting
Q BRT1 - 19 15
Zonen en dochters, serie
D BRT 1 - 20 25
Matlock, serie
G BRT 1 - 21 20
Panorama, aktualiteiten
G BRT 1 - 22 10
Dallas, sene
C BRT 2 - 21 05
Star Festival Knokke-Heist 1987
C Ned 1 - 15 30
Westbrook Hospital, serie
G Ned 1 - 15 55
Gestrand iin het zand, jeugdsene
G Ned 1 - 16 20
Portrait of America, dok
G Ned 1 - 19 00
Vancouver diepzee-aquarum, sene
G Ned 1 - 20 28
Taptoe, Nationale Taptoe in Breda in
1985
G
Na
G
De

Ned 1 - 21 30
de regens, dok
Ned 2 - 19 30
bruiloft van mijn broer, film

Vrijdag 10 juli
G BRT 1 - 16 00
Ronde van Frankrijk, wielrennen
G BRT1 - 18 10
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
G BRT1 - 18 35
Tour '87, samenvatting
C BRT 1 - 18 50
Onbekende wereld, dok
G BRT 1 - 20 25
Rolande met de bles, film
G BRT 1 - 22 35
New York, het nieuwe Hollywood,
dok
G BRT 2 - 21 05
Star Festival Knokke-Heist 1987
G Ned 1 - 16 00
Als in een donkere spiegel, film
G Ned 1 - 19 05
Knight Rider, serie
G Ned 1 - 22 00
25 jaar James Bond, dok
C Ned 1 - 22 50
Barbra Streisand — one voice,
muziek
G Ned 2 - 18 30
Sesamstraat, voor de kleintjes
G Ned 2 - 19 12
Story of Queen, karriere van de
Britse popgroep
G Ned 2 - 20 35
The Long Hot Summer, film
G Ned 2 - 23 35
The Long Hot Summer, tweede deel

Een film
per dag
Zaterdag 4 juli
Hanover Street
Brits oorlogsdrama uit 1978 met
o a Harrison Ford en Lesley-Ann
Down 1943 Tijdens een bombardement op Londen maakt de VS-piloot
David Halloran kennis met Margaret,
een verpleegster
(Ned. 2, om
20U.25).

Zondag 5 juli
Lassister
Amerik film uit 1983 met Tom Selleck, Lauren Hutton en Jane Seymour De nazi's hebben in 1939 voor
enkele miljoenen dollar diamenten
gestolen uit de Tsjechische staatskas Scotland Yard en het FBI doen
een beroep op een juwelendief
(BRT1, om20u.35)

Maandag 6 juli
The Candidate
Bill McKay (Robert Redford) is kandidaat senator in Californie Hij staat
er m de verkiezingsstrijd nogal goed
voor, mede dankzij de populariteit
van zijn vader/gouverneur Amerik
film uit 1972 (Ned. 2, om 19u.45)

Dinsdag 7 juli
The Best Years of Our Lives
Amerik film uit 1946 met o a Fredric March en Dana Andrews Drie
VS-soldaten keren n de Tweede Wereldoorlog naar hun vaderland terug
Maar de thuiskomst verloopt met zoals verwacht (Ned. 1, om 14u.50)

Woensdag 8 juli
Marie Walewska
Polen 1807 Een groep kozakken
overvalt een kasteel Graaf en gravin
slagen enn te ontkomen dankzij een
legerofficier van Napoleon Die houdt
eraan de gravin persoonlijk te ontmoeten Amerik film uit 1938 met
Greta Garbo en Charles Boyer (BBC
1, om 14U.50)

Donderdag 9 juli
Un Cave
Franse film uit 1972 met o a Marthe Keiler en Claude Brasseur Granier heeft wegens fraude een tijdje in
de gevangenis doorgebracht Daar
heeft hij vriendschap gesloten met
Marcel Dingue, een misdadiger
(RTBf 1, om20u.30)

Vrijdag 10 juli
The Dark Mirror
Amerik film uit 1946 In zijn appartement wordt het lijk gevonden van
een vooraanstaand geneesheer De
verdenking valt onmiddellijk op een
knap meisje (Ned. 1, om 16u.)
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Vanuit
Berlijn
Parijs veroveren is
een generatleoude
droom. Wie zich nü
avonturiert zijn de
207 sandwichjongens die gisteren
vanop de Kurfurstendamm naar de
Champs
Elysées
zijn vertrokken.
Met veel omwegen, want tussen
beide steden liggen de 4.200 km
van de 74ste Ronde van Frankrijk.
„Wat voor een
Ronde is dat dit jaar?" vroeg de man
achter het tuinhekje zich af.
„Wat ons betreft is er niet veel
stoef op", was mijn voorzichtig antwoord.
„Zo moogt gij het wel zeggen",
wist de man en dat zal wel; want
alles wat het velooke aangaat kent
voor hem geen geheimen. Bovendien is buurman nog werkend lid van
De Pedaalridders geweest, de legendarische wielerklub uit onze streek.
Zo uit het hoofd wist hij te vertellen
wie sinds de oorlog gewonnen en
verloren heeft.
En de man achter het hek liep op
zijn vingers het rijtje af. Robic, Bartali, Coppi, Bobet, Gaul... Merckx en
Van Impe.
„En nu? Waar staan wij nu? Vanderaerden zit thuis met een stijve
poot, Eddy Schepers speelt eerste
knecht voor Stephen Roche, Luc
Roosen..."

onthouden
In 1981 werd de internationale beurs ,,Gent Linea
Europa" opgericht, een ambitieus internationaal gericht initiatief dat van meet af aan grote belangstelling wekte en inmiddels een zowel uitzonderlijke als
onvervangbare plaats in het Europese expogebeuren verworven heeft. Dit jaar gaat Linea van 17
tot 25 oktober, een week om te onthouden voor wie
bij wil zijn en blijven, zowel vrije kunstenaars, galerijen, ontwerpers, fabrikanten, groot- en kleinhandelaars, studenten, als om het even wie die betrokken
is bij of geïnteresseerd in het totaal-gebeuren van de
eigentijdse kreative vormgeving.

INEA wil als tentoonstelling
een drieluik zijn waarin
kunst, kunstambacht en
design naar het publiek worden
gebracht, enerzijds in hun specifieke eigenheid en anderzijds m
hun relatie tot elkaar Het projekt
was oorspronkelijk opgevat als
een biënnale en is dat in wezen
ook gebleven Maar de belangstelling voor het kunstaspekt was zo geweldig dat
besloten werd dit luik van de trip„Wie?", vroeg ik.
tiek
jaarlijks te laten doorgaan on,,Wel, Luc Roosen, die jongen uit
der de naam Lineart - InternatioOpglabbeek die zo een beetje pronale Kunstbeurs 20ste Eeuw De
beert te klimmen zoals Van Impeke.
Eric Van Lancker, misschien goed omvang, de inhoudelijk kwaliteit
voor één ritzege op een dag dat het en het overrompelende sukses
vorig jaar hebben trouwens bepeloton slaapt."
„Hebben wij dan echt niemand wezen dat Lineart de vergelijking
meer om onze kleuren te verdedimet de grote Europese kunstgen", vroeg ik bezorgd.
beurzen (Keulen, Bazel, BoDe man achter het tuinhekje lachlogna, Parijs e a) best kan
te. „Luister eens goed vriend. Dat doorstaan
van die kleuren,-vergeet het maar.
Dit jaar wordt het evenwel weer
Kleuren zijn nu een mert< en hebben
Linea in zijn 3-voudige totaliteit
niks met ons te maken. Wel met
Maar gelet op het telkens groter
profijt van een bankrekening. Maar

L

Schietgebedje...

goed, dat is de nieuwe tijd. En dan
heb je natuurlijk ook nog Criquielion,
als je wilt."
Ik wou wel...
„Sprinters zijn er niet bij, klimmers
hebben wij niet. Wij zouden beter
thuis blijven in plaats van affronten
op te lopen. Waar is de tijd dat onze
ploeg nog nationaal reed en wij de
hele dag aan de radio gekluisterd
hingen om te weten waar ons mannen zaten."
„Ja, natuurlijk...", beaamde ik.
Het gesprek liep vast in een wederzijds spijt. Wij gingen dan maar verder wieden... Vrede viel over de
moestuintjes.
„Het had nochtans ons jaar kunnen worden, want Hinault blijft thuis
en Greg LeMond ligt nog te bekomen
van die rare schietpartij."
„Zouden ze de Ronde dan niet
beter afschaffen?" probeerde ik.
„Ola, niet zo! De Ronde da's heilig, zoiets schaf je niet af en daarbij
er zijn ook nog de Columbianen. Je
weet dat die klein koffiemannen gewoon zijn de Andes op en af te
klimmen als rappe muizen. Misschien winnen zij wel de ronde? Dat
zou schoon zijn!"
Buurman haalde zijn zakje Appelterre boven en draaide zich een sigaret. Een hele dag wieden is even erg
als de Tourmalet beklimmen.
„Weet ge dat de non ons in de
lagere school elke dag deed bidden
voor onze jongens in de Toer? Onze
renners stonden zo schoon in portret
rond de Franse vijfhoek geafficheerd. En wij maar bidden."
Toen ik dan 's avonds het beeldverslag van de Berliner proloog bekeek was ik er van overtuigd. Hier is
een schietgebedje op z'n plaats...•

y^f'-y

Met z'n twaalven waren zij, de lezers die ons tijdig
de juiste oplossing bezorgden van ,,Meespelen
(181)". Het bewuste gedicht heette ,,Alleen" en
werd geschreven door P.C. Boutens.
WlJ-lezer B. Arijs uit Vendelen 179 te 9480 Denderhdutem ontvangt door de loting enkele boeken.

( )
Maar voor het kind

staat de vrede gegrift
in de vergeten naam
van het graf
En de zeewind zegent
de arduinen naam
met het zout, het zwijgzaam zout
uit Niemandsland
Maar voor het kind staat de vrede
gegrift
in de vergeten naam van het graf
Hoe luidt de titel van dit gedicht
en wie schreef h e f
Antwoorden worden tot dinsdagochtend 13 juli ingewacht op
WIJ, „Meespelen (183)", Barrikadenplein 12, 1 000 Brussel Veel
geluk
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wordende
(hoewel
geselekteerde) aanbod en het elke keer
stijgende
aantal
bezoekers
moest dan o ok naar een ruimere
uitwijkmogelijkheid in de Gentse
periferie gezocht worden Die
werd gevonden in het nieuwe tentoonstellingspark Flanders Expo
te St -Denijs-Westrem, ook ideaal
gelegen op het kruispunt van 2
van Europa's grootste autowegen, zodat in sommige publikaties de oorspronkelijke benaming
Gent Linea Europa als vervangen
werd door het voorlopig toch wat
onwennige Gent Linea E17 E40
Hoe ook, het kompleks van
nieuwe expohallen biedt een tentoonstellmgsoppervlakte
van
50 000 m2, met daarnaast 7 000
parkeervakken
Inlichtingen en folders over de
aanstaande Linea zijn verkrijgbaar bij Internationale Vakbeurs
Vlaanderen vzw, ICC-Kongrescentrum,
9000
Gent
(091/22 40 22)
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E opgave van deze week
zal ongetwijfeld gevonden worden door attente
nationalisten
We vertellen er U nog graag bij
dat het een samenwerking betrof
van twee personen
Ik weet een graf
in het vredige polderland,
rustig en stil
papavers praten zacht
Ik weet een graf
van sprakeloos graniet,
een troosteloos verlaten
stuk verdriet
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Dat Franse keuken nog altijd als het ,,nec plus ultra" van de gastronomie wordt aanzien, is ten dele
beslist terecht. Van de 14de eeuwse Taillevent tot de
hedendaagse Bocuse komt nog altijd heel wat kulinaire kreativiteit van bij onze zuiderburen. Die lange
geschiedenis telt natuurlijk heel wat anekdotes die
buiten de keuken zelf liggen. Met een epikurische
glimlach vertelt WIJ er u graag enkele.
AILLEVENT, die eigenlijk
Guillaume Tirel heette,
begon zijn loopbaan omstreeks 1325 m de vorstelijke
keukens van Johanna van
Evreux, gemalin van Karel de
Schone Later werd hij keukenprins bij Charles V, die hem de titel toekende van Meester van de
Koninklijke Keukengarnizoenen
Toen hij in 1395 stierf werd op
last des konings begraven onder
een rijk in marmer gebeeldhouwd
monument, waarop hij in volle
wapenuitrusting prijkt tussen zijn
twee vrouwen Zijn wapenschild
draagt als simbolen 3 door rozen
omrankte kookpotlen

T

Curnonsky, m de vorige eeuw
de ongekroonde prins der gastronomen, was zo befaamd en om
zijn oordeel gevreesd dat de
grote Parijse restaurants, permanent een tafel voor hem voorbehouden hielden Hij hoefde trouwens ook nooit te betalen Eens
werd hij met enkele vrienden m
Cognac uitgenodigd om daar uit
talrijke fusten van het allerbeste

te proeven Om dronkenschap te
vermijden, raadde men hem aan
om bij elk glas de drank weer uit
te spuwen, zoals de keidermeesters dat trouwens ook doen
Met de dood in het hart volgden
ze dan ook die raad Toen werd
hem een glas van de subliemste
Fine Champagne geschonken
Vanuit een donkere kelderhoek
hoorde men prins Curnonsky
mompelen ,,Verdomme, 't kan
maar erg zijn, maar ik slik door "
Van Napoleon Bonaparte is geweten dat hij geen fin bic, dus
geen begenadigd fijnproever
was Deze uitspraak van Zijn Imperiale Hoogheid verwondert ons
dan ook geenszins ,,Wilt u eten
als een soldaat, kom dan aan
mijn tafel zitten Wilt u dineren als
een keizer, ga dan bij Cambaceres " De bedoelde graaf JeanJacques de Cambaceres was
een raadsheer van de keizer en
mede-redakteur van de code civil
die WIJ nog steeds kennen, maar
met op onze menu-kaarten
voorkomt
2 JULI 1987
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Cunningham, Bohner... en Schlemmer,
een fascinerend dansseizoen
Merce Cunningham werke vanaf de 50-er jaren aan het ontwikkelen van zijn absoluut nieuwe
dansvocabularium samen met,
ook op de barrikaden staande, inmiddels financieel ruimschoots
gehonoreerde plastische kunstenaars als Jasper Johns, Robert
Rauschenberg, Andy Warhol, Joseph Stella Eveneens bekend is
zijn nauwe samenwerking met de
nu al klassiek-moderne en toch
altijd grensverleggende komponist John Cage (Andy Warhol is
zoals de werekdpers breedvoerig
vermeld heeft kortelinges overleden) De expositie over Cunningham en zijn artistieke ,,entourage" omvat originele foto's, koreografische notities en partituren

Onlangs stelde het Antwerpse en zeggen we maar
heel-Vlaamse kulturele centrum deSingel zijn ,,volgend seizoen" voor. Daarin komen naast de inmiddels genoegzaam bekende en nog uitgebreide muziekreeksen ook teater, kindernamiddagen en tentoonstellingen voor. Al geruime tijd echter levert de
dans top-evenementen in deSingel-programmatie.
OK nu IS de dansreeks
meer dan verrassend en
kwalitatief verreikend, temeer daar ze gepaard gaat met
twee exposities die in hun kunsthistorische en aktuele kontekst
beslist belangrijk zijn Hoogtepunten in deze reeks zijn de
komst van de Merce Cunningham Company met liefst 5 voorstellingen en van Gerard Bohner
en zijn dansers met 3 voorstellingen WIJ wijdt er nu reeds aandacht aan, omdat nu al reserveren nuttig kan zijn Op de andere,
eveneens aan te bevelen dansgebeurens komen we te gepaster
tijd terug Een aantal voorstellingen lopen buiten abonnement
Voor info en abonnementen, voor
alle reeksen trouwens, kunt u terecht bij deSingel, Desguinlei 25,
2018
Antwerpen,
telefoon
03/237 61 58

O

Cunningham en de
na-moderne dans
Opmerkelijk bij beide dansprotagonisten, hoe uiteenlopend zij
ook werken, Cunningham en
Bohner, is het samengaan van
met de beweging van verschillende andere artistieke media
uiteraard de moderne muziek,
maar ook de plastische kunsten
Beide koreografen sluiten dan
ook
aan bij vernieuwende
kunstendenzen die zich reeds in
de 20-er jaren manifesteerden
Voor de mm of meer ingewijden geldt de 68-jarige Merce
Cunningham als de vader van de
nu al stilaan traditie geworden
Angelsaksische
,,post-modern
dance", die zich ontwikkelde na
de explosieve, emotionele expressie van de ,,modern dance"
zoals die gekreeerd werd en nog
steeds gepropageerd wordt door
de legendarische Martha Graham, bij wie Cunningham trouwens in de leer was
Zijn messias-faam in het postmodernisme IS begrijpelijk Cunningham wordt met zelden genadeloos geepigoneerd, maar veel
ingrijpender waren zijn innoverende opvattingen over de essentie van de verschijningsvorm van
de hedendaagse podiumdans
Zo ontwikkelde hij een revolutionaire dansbeelding, gedeeltelijk
mede-geinspireerd op de vernieuwende evoluties die na de
2de wereldoorlog in diverse
kunstvormen tot bloei kwamen
In 1953 bracht hij met zijn eigen
,,company" in New York een opvoering (muziek John Cage) die
voor het eerst duidelijk afrekende
met ideeën als zou dans de uitdrukking van dramatische spanning en
gevoelsgeladenheid
moeten zijn ,,Dans", poneert
Merce Cunningham, ,,is bewe2 JULI 1987

gen-zonder-meer, zonder inhoudelijke betekenis" Zijn koreografische stijl IS dan ook tegelijk
abstrakt en glashelder, waarbij
muziek, dekor en belichting weliswaar autonome en volwaardige
nevenelementen zijn, maar nooit
de autenciteit van de dans zelf
aantasten In deSingel worden
Cunnmgham-koreografieen
uit
de 2 laatste decennia gebracht,
met o a een Europese premiere,
en met gedanst vroeger werk op
video

De Schlemmer tentoonstelling
in deSmgel zal specifiek gewijd
zijn aan de ,,Triadische Balletten", waarvan hij naast de oorspronkelijke koreografie ook de
kostuums en dekors ontwierp
Die werden beroemd door hun bizarre geometrische lijnen, vooral
gebaseerd op cilinder- en cirkelvormen

Bohner en
das Bauhaus
Het Bauhaus vormt een apart,
maar wellicht het meest richtinggevende hoofdstuk in de geschiedenis van de moderne kunst
(altans tot het onzalige jaar 1933
er een definitief einde aan
maakte) De veelzijdige kulturele
erfenis is eveijwel levendiger dan
ooit De Bauhaus-beweging betekende, na de Jugendstil, de
echte doorbraak van de moderne
architekteuur (met daarin'o a de
toonaangevende Vlaming Henry
Van de Velde), maar ook van een
voorheen ongekende integratie
van ' alle vrije en toegepaste
kunsten Een van de voornaamste en meest konsekwente
Bauhaus-figuren was ongetwijfeld Schlemmer beeldhouwer,
schilder, teaterman en koreograaf, die onlangs in het Stedelijk
Museum van Amsterdam nog
een grote overzichtstentoonstelling kreeg
De nu 52-jarige Gerard Bohner
kreeg in 1972 de gelegenheid om
het dansensemble van het National Theater Darmstadt naar zijn
eigen principes uit te bouwen Zijn waardering voor het
oeuvre van Schlemmer inspireerde hem om diens beroemde
,,Triadische Baletten" uit 1922
opnieuw gestalte te geven, te rekonstrueren zelfs Jammer genoeg weten wij tot dusver met of
dit gebeurde naar notities van Laban (de eerstie die koreografieen
in danspartituren kan vastleggen
en — uiteraard bijna — ook tot de
Bauhauskultuur behoorde)
Triadisch verwijst naar de 3eenheid m dans, kostummering
en muziek die de kwasi dogmatisch veelzijdige Schlemmer totaal vernieuwend tot een scenische werkelijkheid maakte Uit
het persbericht citeren we daarover ,,HIJ ontwierp een abstrakte
dansvorm, gebaseerd op de elementaire verschijnselen
van
ruimte, vorm en kleur kubus,
bol, piramide, vierkant, cirkel, horizontaan, vertikaal, diagonaal,
rood, geel, blauw, zwart en wit
Het evolueren van de dansende

In dezelfde kultuurhistonsche
kontekst mag hier ook een hoogtepunt uit het expo-programma
van deSingel (voornamelijk gewijd aan de architektuur) vermeld
worden, nl het werk van de
Oostenrijkse bouwmeester Adolf
Loos (1870-1933) Loos was,
waarschijnlijk beïnvloed door zijn
verblijf in de Verenigde Staten
waar hij de vernieuwende architektuur van de Chicago School
leerde kennen, een profeet van
de funktionele en zakelijke vormgeving, die zich fel afzette tegen
de ornamentiek die m zijn tijd als
vervolg van de Jugendstill nog
^welig tierde In Nederland deden
de De Stijl groep en de Nieuwe
Zakelijkheid beweging trouwens
hetzelfde. Loo§ wordt beschouwd
als een -voorloper van het Bauhaus, dat zijn visie overigens met
overtuiging overnam en propageerde Bekende bouwwerken
van hem zijn o a Het ,,Café Museum", het huis Steiner, het
Haus am Michaelerplatz in Wenen en het huis Tristan Tzara (de
fundamentalist van het dadaïsme) m Parijs In architektenscholen nog bekender zijn met
gerealiseerde projekten van hem,
ondermeer de ,.colonne" van de
Chicago Tribune, het Modena
Park in Wenen en de Parijse villa
(1927) van Josephine Baker,
waarvan momenteel aan de Antwerpse
Scheldekaaien
een
mooie parafraze in uitvoering is
Oskar Schlemmer bestudeerde in de Triadische Balletten de relatie van
het menselijl< lichaam tot de ruimte
figuren in hun bizarre kostuums
doorheen de ruimte moest gebeuren via een aantal strakke en
matematische regels Met deze
dansprincipes ging Schlemmer
lijnrecht in tegen de klassieke en
koketterende balletten uit zijn
tijd " Het zal zo wel zijn geweest,
al mogen we de expressionistische ,,Groene tafel" van Kurt
Joost uit de Duitse dansgeschiedenis van tussen de wereldoorlogen toch ook met zomaar vergeten

Tentoonstellingen
& Loos
De 2 mastodonten van het
Singel-dansprogramma
krijgen
naast hun uitvoerige reeks ,,performances" ook elk nog een begeleidende tentoonstelling Voor
ons mag het alleszins, omdat
beide ver- of hernieuwende figuren kaderen in een zelfde, zij het
dan toch wezenlijk verschillende
traditie van kunst-mtegratie

De programmatie-stijl van deSingel direkteur Frie Leysen kan
ons misschien wel eens de wenkbrauwen doen fronsen, maar aan
verblijdende werkelijkheden ontbreekt het ons alleszins met Zij
maakt daarbij ook een pertinente
opmerking ,,Voor internationale
gezelschappen kan je extrasubsiedies krijgen, voor Waalse
produkties met Tussen Vlaanderen en Wallonië moeten dringen
kulturele akkoorden komen Daar
kunnen we helemaal inkomen
Maar, waar wordt de miljoenenlat
dan weer gelegd.
NIc. V.B.
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Nieuwe en goede jeugdboeken

Voor de regenachtige
vakantiedagen
Je weet het natuurlijk met maar er is de waarschijnlijkheid dat het in de vakantiemaanden juli en
augustus toch enkele dagen'regent. Wat is er dan
meer aangewezen om kinderen te vermaken en zoet
te houden dan een boek?.. En boeken zijn nog
steeds met duur, diegenen die dat beweren, zijn
mensen die nooit boeken kopen.
EZE inleiding om op enkele
geslaagde jeugdboeken
te wijzen, die nu m de
boekhandel liggen

D

nen vergissen Bruno Comer
heeft m dit verzonnen verhaal
misschien met al te sterke personages getekend, maar hét land
kent hij des te beter en de levenswijze en de gewoonten van de
Grieken komen zeer goed aan
bod, alleen daarom al is dit zoek
zo interessant In ieder geval vanaf 14 jaar

Hoe vreemd deze wereld ook
mag lijken, nergens is hij echt bizar, maar integendeel heel reëel
De relativerende humor is een
welgekomen afwisseling tussen
de werkelijk spannende passages en het erotische, dat ook
sterk aanwezig is, zal ook de jongere (en volwassene) die dit
lieest, nog meer in de echtheid
van dit verhaal doen geloven

Doorheen
een droom

Elzenga (Clavis, Hasselt) is de
uitgever van ,,Met een spijker op
zak" door Corrie Hafkamp (wat
tegelijkertijd de veel voorkoAf en toe zijn er van die histonmende Vlaamse nagel in het versche romans die het predikaat
doemhoekje zet) Eva is tien jaar
jeugd krijgen opgeplakt, maar
en haar ouders gaan voor een
ook best door volwassenen te
jaartje in den vreemde werken
pruimen zijn Nog met zo lang geDaardoor belandt ze bij haar
leden was ,,Tussen twee oevers"
tante Dirkje Dirkje is de tante die
van Gerda van Erkel (bekroond
Voor dezelfde leeftijd ver- we ons allemaal dromen, maar
met de provinciale prijs van Antscheen
bij Leopold, Den Haag die maar al te zelden (of nooit)
werpen) over het 16e eeuwse
Vlaanderen tijdens het beleg van (Bruna, Antwerpen) het mooi ge- bestaat alleen dus in verhaaltjes
Antwerpen door Farnese (Dit na- presenteerde SF-verhaal ,,Corio- zoals dit Maar dit is dan ook het
jaar zal een herdruk verschijnen lois, de stormplaneet" door Ger- enige negatieve in dit levendige
ben Hellinga jr. Eindelijk een en vooral opvoedende boek Vol
in paperback)
schitterend geschreven en vol- spanning en met een grote dosis
Bruno Comer gaat het verder wassen SF-verhaal ' voor de fantasie wordt op verhaaltoon,
zoeken met , God om Damnos" jeugd Coriolis is een planeet, die het verhaal verteld van duinreu(Davidsfonds) namelijk in Grie- m twee uren omheen zijn as telpnns Seroos en zeetrolpnnses
kenland Laat het meteen gezegd draait Logisch gevolg is dat er Pimpernel Lezers tussen 9 en 12
zijn dit is een goed en sterk ge- een konstante wind met wind- zullen hier waarschijnlijk graag
schreven boek 5de eeuw voor kracht 10 over het land raast
voor thuisblijven
Christus Het eiland Damnos pro- Planten en dieren net zoals de
beert een onafhankelijke koers te intelligente wezens die het bevolDagdromer
varen van Griekenland, dat ver- ken, hebben leren leven met
deeld IS tussen Spartanen en deze Passaatstorm De wezens
Atheners Bathysthos zwaait er zijn de osborks, katachtige roofde wrede plak en daartegen komt dieren die kommuniceren door
Gok om Damnos, Bruno Comer
Alexander in opstand Athene gedachtenoverdracht Op een
Uitg. Davidsfonds, Leuven.
komt tussenbeide, maar Sparta dag wordt Kazazi Bogdan Siliki,
245 fr.
ligt eveneens op de loer Bijna een vrouwelijk osbork, verbanwordt Damnos het slagveld van nen en veroordeeld tot een reis
Coriolis, de stormplaneet, Gertwee grootmachten Alexander
rond de wereld als Volgster van
ben Hellinga jr. Uitg Leopold,
weet zich echter als een diplo- de Passaat Op die tocht ontmoet
Den Haag. 530 fr
maat op te stellen en zal er ook in ze een gestrande mens Ze sluislagen beide partijen uit elkaar te ten vriendschap om het hoofd te
Met een spijker op zak, Corrie
houden
bieden aan de natuurkrachten en
Hafkamp. Uitg. Clavis, Hasselt.
de andere osborks die hen beAls dit gegeven een te zwakke lagen
draad lijkt, zou je je wel eens kun-

Historisch

Sciense fiction

lUUU
E jongste tijd blijken filmmakers
de donkerte van de kinemazalen dikwijls te ontvluchten,
om eens naar het teater te gaan Dat
ze daarbij soms de behoefte voelen opkomen om dat toneel ook nog te gaan
verfilmen is goed te begrijpen Want
Children of a lesser God, Brighton
Beach Memoirs, Extremities en 84
Charing Cross Road zijn voorbeelden
van gelukkige transposities, al heeft
dat natuurlijk ook te maken met de
sterkte van de stukken Wij hebben
Duet for One met gezien als teaterstük dus kunnen WIJ met zeggen of
de film het teaterstuk overstijgt of met
maar laat me hier wel dadelijk zeggen
dat de film met voldoet Stephanie Anderson een virtuoze violiste wordt geveld door multiple sclerose De rol van
Stephanie werd op Broadway vertolkt
door Anne Bancroft (een regelmatige
klant van deze rubriek') maar voor de
film werd Julie Andrews gekozen en
dat was een gelukkige keuze want ze
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De bijgaande foto toont een beeld van de restauratiewerken aan een
graansilo uit de 20-er jaren in de Antwerpse Zuid-buurt (Leuvenstraat
32, tussen de gedempte Zuiderdokken en de Schelde) In dit vernieuwde pand IS nu, in een tegelijk sfeervolle en funktionele ruimte
hiet MUHKA ondergebracht, m aw het Museum voor Hedendaagse
Kunst Antwerpen Alleszins een verrijking voor onze kunstmetropool
die een ,,lange hete zomer" tegemoet gaat Niet alleen zal het nieuwe
museum, dat opent met een boeiende Malta-Clark expositie naast de
eigen kollektie natuurlijk, duizenden binnen- en buitenlandse bezoekers lokken Maar daarnaast zijn er nog 3 andere grootse manifestaties die deze tot over de grenzen belangstelling zullen wekken de
19de Middelheim Biënnale met als tema ,het Monument" met daarbij
aansluitend ,,f^onumenta — beeld in de stad' waarbij 30 kunstenaars
tijdelijk geplaatste beelden in het stadsbeeld integreren Tenslotte is
er de,,Biënnale van de Galerijen" die samen een representatief beeld
willen brengen van het hedendaagse plastische gebeuren met een
eendaguitstap naar de Scheldestad kom je beslist met toe Maar de
zomer zal lang, mooie en verbazingwekkend zijn in Antwerpen toch
We brengen er in volgende nummers verder verslag over uit (N v B )

iimmmiiimiiimm

geeft hier een van haar sterkste vertolkingen weg en wie That's Life
(1986), Victor/Victorla (1982) en
S.O.B. (1981) heeft gezien, weet wat
dat betekent Haar gevecht met de
ziekte — en de daarbij horende wanhoop — krijgt als vanzelf een simbolische betekenis De ziekte wordt een

NIEUW
IN DE BIOS
metafoor voor het bereiken van de middelbare leeftijd en de aftakeling die
hiermede gemoeid is Kreupel kreupe
Ier kreupels! dood zegt Stephanie er
gens en is dat met het leven zelf
Haar avontuurtje en de avontuurtjes
van haar echtgenoot zijn het met po
gingen te proberen de jeugd te bewa

••

MUHKA,
een nieuw museum
in Antwerpen

•••

ren •> Is het nu zo dat Andrews zo subliem IS dat al de anderen erbij verbleken of IS regisseur Andrei Konchatovs/cy (Runaway Tram Mana's Lovers)
er met in geslaagd de rest van de akteurs te motiveren of ligt het gewoon
aan de rol die ze moeten vertolken'
Alan Bates brengt er helemaal niks van
terecht als echtgenoot die zich een afschuwelijke Beethovenkop heeft aangemeten en l^ax Von Sydow herhaalt
hier de rol die hij reeds twintig jaar lang
speelt met enkele nieuwe ties Rupert
Everett (binnenkort te zien m Kroniek
van een aangekondigde dood van
Francesco Rosi en naar Gabriel Gar
cia f\/larquez) probeert de virtuoze violist die hl) moet uitbeelden naar het m
veau van een C-film neer te halen en
/Wac/ia Mer;/ de Italiaanse meid komt
uit de bakvorm waar Italiaanse meiden
sinds mensenheugenis vandaan ko
men Deze film is dus alleen memorabelvoor Julie Andrews maar dat IS natuurlijk met genoeg De klassieke mu-

•
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ziek die her en der wordt rondgestrooid
IS met uiterste zorg gekozen
Dat kun je met zeggen van de verhalen van Amazing Stories Dit is een
film met drie verhalen Het eerst The
Mission IS geschreven en geregiseerd
door Bleven Spielberg himself Een B17 (Vliegend Fort) wordt geraakt op
een missie Een boordschutter zit geklemd in zijn plexikoepel onderaan het
vliegtuig en het landingsgestel komt
met uit Dus het zal een buiklanding
moeten worden en een zekere dood
voor schutter Johanthan {Casey Sie
meszko) de mascotte van de beman
ning Wat de kapitein (Kevin Costner
die we binnenkort als Eliot Ness m
Bnan de Raima s The Untouchables
mogen begroeten) ook bedenkt red
ding lijkt onmogelijk Maar dit zou geen
Amazing Story zijn als er geen oplos
sing kwam Kan er nogal mee door on
danks de sterke vertolkingen Verhaal
twee en mijn favoriete is Mummy,
Daddy weer van de hand van Spiel-
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berg maar in een regie van William
Dear (en die is uitzonderlijk goed) Harold (Tom Harrison) vertolkt een mummie in een film die wordt opgenomen
in de streek waar die zich zou hebben
gemanifesteerd en voor heel wat pa
niek zorgde Wanneer Harold nu ver
neemt dat hij vader gaat worden haast
hij zich in zijn mummie uitrusting naar
het moederhuis Hij valt uiteraard zon
der benzine en dat is de gelegenheid
voor een bende lynchers om hem te
achtervolgen en ook voor de echte
mummie Ra Amin Ka om weer tesvoor
schijn te komen Leuk ~(lisend errhumonstisch Tekort zou ik zeggen Veèk,
te lang daarentegen is het verhaal drie
van Mich Gams en met titel Go to the
Head of the Class regie Robert Ze
meckis Het is de hele tijd overacted
overdone overladen over en over en
over Je kunt in ieder geval na het
tweede verhaal met een gerust hart de
zaal uitlopen
Willem Sneer

mmimii
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Een Trio countrydames, Los Lobos,

...en Torhout-Werchter '87
En het werd zomer, ondanks de maartse buien en
aprilse grillen die de seizoenwisseling teisterden. Dat
,,festivalitis" weer toeslaat hoeft geen betoog: de
organisatoren plannen de vakantieweekends vol, en
weten uit ervaring dat ondanks een bui Brossella Folk
(en Jazz) toch kan meevallen, dat ploeteren door de
modder te Dranouter, of de Kinks bij nacht en ontij op
de Werchterweide voor de festivalgangers een eigen
charme inhouden.
AAR er zijn ook koncerten-onder-dak die ons
meer dan de moeite
waard lijken. Vooreerst is er Los
Lobos, een van de nieuwe namen
in de countrywereld, die met hun
recente Polygram-opname ,,By
the light of the moon" muzikale
grenzen verleggen en een bredere kijk op de muziek van vandaag
waarmaken.

mers lieten ze Parijs twee uur
lang feesten, om dan met een

rockende shake en eindeloze
bamba uit te wuiven.

Balladen
Liefhebbers van de topdrie
countrydames Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris
zijn in hun nopjes: als solozangeressen wisten ze elk — en om
beurt — de hitladders te versieren. Nu zingen en begeleiden ze
mekaar vokaal op de elpee
,,TRIO" (uit bij WEA) en in onze
oren is dit een der mooiste opna-

men van deze tachtigerjaren.
Lichtvoetige countryrock en dito
ballades krijgen een schitterende
uitvoering, uiteraard omlijst door
het kruim der sutdiomusici zoals
Albert Lee, Russ Kunkel, David
Lindley en BUI Payne. En tussen
het eigen werk door herken je Phil
Spector's onvergetelijke ,,To
know him... is to love him", een
mooie ballade van Kate Mc.Garrigle, en afsluiter,,Farther along",
een traditional die langs de Byrds
om werd herontdekt: een plaat
om van te snoepen!
Op het eerste weekeinde van

juli is nu zaterdag Torhout en
zondag Werchter. Men kan er
voor 950 fr. Peter Gabriel, de
Eurytmycs, de Pretenders, Iggy
Pop, de Austriische beloftevolle
nieuwkomers, de Triffids, de suksesvolle Britse Housemartins,
Echo en dfi Bunnymen (in comeback) zien en horen. Voor het
jonge grut is er de suksesvolle
maar teleksn weer onvoorspelbare Julian Cope. De aanvang is
vervroeg, telkens om 10u.20, en
men hoopt omstreeks 23u. af te
ronden. .'

Paul Simon
,,Wij startten in de jaren zeventig als een al<oestische foll<groep", vertelde zanger-gitarist
en liedjesschrijver David Hidalgo,
,,en traden op in scholen en universiteiten met vooral Mexikaanse voll<smuziek. Stiekum brachten we er geleidelijk elektrische
instrumenten in, maar dat nam
men ons niet in dank af, en we
belandden in het garage-rockcircuit. We lieten onze volksmuziek
wéér doorklinken, en het werd
een geslaagd huwelijk. En toen
we zélf begonnen nummers te
schrijven was het hek van de
dam, en kwam eindelijk de erkenning voor het nieuwe Tex-Mex
groepje uit Oost-L.A." Maar dé
grote doorbraak en kans kregen
ze van Paul Simon, toen hij hen
vroeg hem op zijn elpee „Graceland" te begeleiden. Een kleine
omweg, die hun naam maakte, en
langs Parijs liep om Europa te
veroveren. Op de plaat en op de
planken brengt Los Lobos een
gelukkige afwisseling van countryrock, Texmex, rythm en blues,
typische Mexikaanse walsballades, bij momenten in kombinatie
latijns getint of popgekruid. Toen
de groep in april '84 voor een
optreden te Brussel was werd ze
geprezen om haar muzikaal vakmanschap dat samengaand met
een uitbundige dynamiek gensters sloeg tot bij de toehoorders.
Met voornoemde nieuwe num-

Videocassette
Zangfeest
Uit de meer dan vier en half uur
opnamen (er werd immers met 3 kamera's gewerkt) werd een knappe
montage gemaakt van ongeveer 2
uren. In deze montage zijn alle hoogtepunten van het jongste Jubileumzangfeest verwerkt.
Deze cassette is een uniek dokument én een blijvend aandenken!
De videocassettes worden slechts
op bestelling aangemaakt; kostprijs
1.350,- fr.
Hoe te bestellen? Door overschrijving van 1.400 fr. (verzendingskosten
inbegrepen) op rekening 4096518251-89 t.n.v. ANZ-Antwerpen.
Gelieve bij bestelling wel te vermelden welk videosysteem (VHS, Betamax, Video 2000, 8 mm) U wenst
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Michel D'Hooghe lost Louis Wouters af

De voetbalmonarch stapt op
gelijk, bouwde zijn eigen argumenEr is dus toch een einde gel<omen aan tiet twintigjarige rijk van bondsvoorzittaties met overredingskracht uit en Boegbeeld
ter Louis Wouters. Vorige zaterdag werd de voetbalmonarch door het Uitvoedrukte heel lang met veel autoriOf N/lichel D'Hooghe de nieuwe
teit zijn eigen wil door. Tot men het uitdagingen zal aankunnen, moet
rend Komitee afgevoerd: met 16 tegem 4 stemmen. Een striemende nederlaag
vorige zaterdag welletjes vond en worden afgewacht. De Brugse bedus die de Mechelse advokaat gemakkelijk had kunnen vermijden. Maar hij verde voetbalscepter doorspeelde heerder oogt als een geboren
koos een ultiem gevecht waarvan de uitslag nochtans bij voorbaat vaststond.
aan Michel D'Hooghe die al jaren- kompromisfiguur. Hij nam in het
Het typeert de man. Twintig jaar de machtigste sportbond van het land besturen
lang (en niet zonder ongeduld) op verleden zelden niet mis te verstane standpunten in. Hij spaarde
is geen sinecure.
zijn grote kans zat te wachten.

altijd de kool en de geit. Hij waakte
er over niemand tegen zich in het
harnas te jagen. Uit zijn eerste verklaringen na de machtsoverdracht
viel maar weinig af te leiden. Wat
leuk klinkende gemeenplaatsen
die elke begaafde retoricastudent
voor hem zou hebben kunnen uitdenken. De jeugd, de kollegialiteit,
de solidariteit, de toekomst, gezond financieel beheer: we hadden het niet anders verwacht.
Maar we hebben geduld en de
Bruggeling verdient krediet. Hij
kan inderdaad veel vewijzen want
ons voetbal staat (andermaal) voor
grote, ingrijpende veranderingen.

LIJTAGEVERSCHIJNSELEN zijn dan onvermijdelijk. Om maar niets te zeggen over de oordeelsvervorming
die door de erosie van de tijd moet
worden verl<laard.

S

Geboren leider
Wij hebben nooit stijf van bewondering gestaan voor de bewezen bondsvoorzitter. Maar hij was
wel een man, en voor velen een tegenstander, die respel<t afdwong.
Louis werd eigenlljl< honderd, en
misschien zelfs tweehonderd, jaar
te laat geboren. Hij wilde aanhoord
en gevolgd worden. Hij was geen
man van de dialoog, van het kompromis. Hl] wist zich'een geboren
leider. Hij vond het maar normaal
voor en over anderen te kunnen
beslissen. Binnen de voetbalbond
werd hij jarenlang gedwee gevolgd. En ook dat was niet zo verwonderlijk. Want Louis kwam aan
de macht in de golden sixties.
Toen alles mocht en alles kon. The
tiie s/cy the limit was. Tot diep in
de jaren zeventig duurde de euforie voort en toen de eerste financiële onweerswolken boven ons
voetballandschap opdoemden,
leidden de plotse suksessen van
de nationale ploeg de aandacht af.
Louis heeft maksimaal van de omstandigheden kunnen en mogen
profiteren. Hij waakte over de tradities. Hij nam nieuwe ontwikkelingen waar maar kon ze zelf maar
moeilijk van harte bijtreden. Integendeel. Louis verdroeg de sponsors en de agressiever wordende
media maar node. Wij nemen hem
dat niet kwalijk. Integendeel, hij
dwong er zelfs een zekere sympathie door af.
Als geen ander wist hij de gevaren te omschrijven. Op tijd deze
keer want eerder was hij blind gebleven voor andere, dreigender,
ontwikkelingen. Het liooliganisme,
het zwarte geld, het omkoopschandaal en zelfs de door hem
vaak bespottelijk gemaakte strijd
tegen de doping: hij wimpelde alles weg tot de konfrontatie hard,
bitter en onvermijdelijk werd. Louis
Wouters heeft als bondsvoorzitter
zichzelf overleefd. Hij straalde
lange tijd onmiskenbaar gezag uit
maar in de laatste jaren was zijn
overwicht pose. Hij scheen niet
langer geloofwaardig voor het
voetbalvolk en ook niet voor zijn
vroegere medestanders in het Uitvoerend Komitee. Louis kreeg een
eerste duidelijk en niet mis te verstaan signaal toen niet Jan Peeters maar wel Aiain Courtois werd
verkozen tot sekretaris-generaal

Voetbalmonarch Louis Wouters dwong twintig jaar lang sympatie af, maar riep ook veel weerstand op. Hij
maakt plaats voor de ambitieuze Bruggeling Michel D'Hooge, die reeds jaren met groot ongeduld op zijn
kans wachtte... (toto VUM)
van de KBVB. Iedereen had toen
begrepen maar de voorzitter niet.
Hij had kunnen weggaan met een
staande ovatie van de algemene
vergadering en niemand zou hem
dit hebben (kunnen of mogen) misgunnen. Maar hij wilde blijkbaar
toch nog een laatste krachtmeting.
Het werd zijn grootste nederlaag
voor volle tribunes. Louis Wouters
had slimmer moeten zijn.

Geen federalist
Het belet ons niet hem desondanks een eresaluut te gunnen.
Hij was zeker niet de sympathiekste maar nog minder de
slechtste bondsvoorzitter. Onder
zijn beleid traden grote veranderingen in. De amateurs werden
profs. De publiciteit deed zijn intrede. De budgetten werden herschikt. De (lonende) pronostiek
verdween.
Binnen de bond streefden
nieuwe machtscentra (de profliga
bijvoorbeeld) naar meer Invloed.
Louis werd geleld en gedreven
door zijn bekommernis om éénheid. Op geen enkel gebied was
hij een federalist. Opsplitsing van
macht was aan hem niet besteed.
Hij was overtuigd van zijn eigen

Het is de taak van iedere generatie die tijdsomstandigheden —
want het wezen van de sport mag
eigenlijk nooit veranderen — te
herkennen, te omschrijven, te kneden en uiteindelijk in het algemeen
belang te beheersen. Van die
nieuwe generatie is D'Hooghe
vooralsnog het boegbeeld. Hij is
amper goed veertig en veel van
zijn kollega's in de voetbalaeropaag — het UK dus — hebben de
pensioengerechtigde leeftijd al
overschreden. En dan drukken we
ons nog beleefd uit. We wensen
Michel D'Hooghe moed, sterkte en
sukses toe.
Flandrien

Van Den Haute

Een wijs kampioen
Niets in onmogelijk. Dat zal ook Ferdi Van den
Haute gedacht hebben toen hij vorige zondag in
St.Katetijne-Waver als Belgisch kampioen over de
eindmeet reed. Niemand had met hem rekening
gehouden.

federeen verbindt. De manter
waarop hij zondag, m de roes
van het sukses, de wedstrijd
analyseerde en zijn eigen,
nieuwe, srtuatie inschatte, getuigde van méér dan gewone
mteiligentie
Overigens viel er in de voorbije dagen ook minder gunstig
wielernieuws te rapen Dat F/gnon positief werd bevonden
na afloop van de Grote Prijs ,
van Watloniè vermeerdert nog
de twijfels rond de Franse
Tourfavoriet Dat Ene Vanderaerden vorige maandag definitief besloot van deelneming
aan de Ronde van Frankrijk af
te zien, wekte met meer zoveel
verbazing Maar de Limburger
blijft natuurlijk wel een kontroversieel coureur. Htj geltjkt
hoe langer hoe meer op Hoger
De Vlaeminck Het seizoen
duurt hm veel te lang en hij
kan maar moeilijk maandenlang de nodige toewijding en
koncentratie opbrengen Vanderaerden kan gekwetst zijn
maar hij moet desondanks begrijpen dat wie nooit hoge
ogen gooit in de Tour ook nooit
ats een echt groot kampioen
zal worden erkend

, E regent lichamelijke
opvoeding was eigenlijk al afgeschreven en
zelf dacht hij daar met anders
over Eind dtt seizoen zou hij
er een streep onder trekken en
van de rekonversie werk maken

Wijs man
Want Ferdi Van den Haute,
zoveel IS gebleken, ts een WIJS
man Iemand die weet wat er
m het leven te koop is Hij
beeft als renner méér dan alleen maar zijn benen gebruikt
Hij wtst altijd wat hij wel en met
kon Hi) beoefende ztjn vak
jarenlang met voorbeeldige
ernst en genoot in het peloton
een goede reputatie en in het
mdieu veel sympathie. Vandaar dat zijn overwinning, in
de nadagen van zijn karrière,
(
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Het partijbestuur deelt mee..
Na afloop van het Volksunie-parti/bestuur van maandag 29 juni jl. heeft
algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers...

de NMBS bewijst, aldus het Partijbestuur van de Volksunie, hoe het ganse
verkeersbeleid in dit land ontspoord
IS

IJzerbedevaart
Het Partijbestuur van de Volksunie
verheugt er zich over, dat de IJzerbedevaart massaal werd bijgewoond en
in haar geheel waardig en indrukwekkend verliep De incidenten, uitgelokt
door enkele marginalen, hebben
daaraan geen afbraak kunnen doen
Wel integendeel leverden zij het bewijs, opgezet te zijn door een te verwaarlozen franje
Het Partijbestuur heeft in de toespraak van de jeugdspreekster Miet
Vandersteegen de verheugende aksenten beluisterd van een zich vernieuwende, opengetrokken Vlaamse
Beweging die de jongeren in Vlaanderen kan aanspreken
Het Partijbestuur heeft beslist, dat
de Volksuniefrakties de oproep van
voorzitter Daels tot frontvorming onder de Vlaamse parlementsleden ook
nu positief zullen bijtreden

Frontvorming
De Volksunie hoopt, dat de overige
Vlaamse partijen dezelfde beslissing
zullen nemen en zullen verzaken aan
de negatieve houding die tot op vandaag de hunne was 'n dit verband
betreurt het Partijbestuur dat het
Vlaams vierpartijenoverleg in feite totaal IS verzand Dit overleg kwam er
na een 11 juli-oproep van CVP-voorzitter Swaelen vorig jaar Ondanks
deze 11 juli-roes van de voorzitter
keurde de CVP achteraf ettelijke regeringsbeslissingen goed, welke voor
Vlaanderen zo nefast zijn (het Sylvesterakkoord, Voeren, RTT, enz )

Ook bij het parlementair kommunautair overleg is van Vlaamse frontvorming mets te merken en zelfs garanties om te komen tot een grondwetsherziening blijken met afdwingbaar omdat de regeringspartijen terzake geen verbintenis willen, kunnen
of mogen aangaan

NMBS hervormen
De nieuwe drastische besparingsronde die aangekondigd wordt voor

vu-Sport- en
gezinsdag '87
zaterdag 29 augustus
in Leuven

Nü inschrijven!
Sportploegen voor voetbal, volley en basket moeten nü Inschrijven. Kontakt opnemen
met VU-sportkommisslevoorzitter Stan Philips, Panorama 36 te
1810 Wemmei (02/460.68.93).

De (potentiële) gebruiker betaalt
hier het gelag Grote lagen van de
bevolking dreigen aangetast te worden inzake hun mobiliteit Dit is onaanvaardbaar a-sociaal De VU zegt
met, dat er met moet hervormd worden De NMBS is inderdaad ziek
Maar de verkommering van de NMBS
IS goeddeels het gevolg enerzijds van
de oversindikalisenng bij het spoor en
anderzijds van de partijpolitieke politisenng van de beheers- en direktietop
der maatschappij En deze weegt
loodzwaar door op het geheel (ook
financieel)
Is men al vergeten dat de enige
onafhankelijke beheerder, de heer
Paelinck die werd aangetrokken als
spoorweg-,,Gandois", achteraf binnen de kortste keren door de minister
van Verkeerswezen terug werd buitengewerkf Dergelijke praktijken illustreren de improvisatie en dagjespolitiek van De Croo
Het Partijbestuur van de Volksunie
stelt vast, dat minister van Verkeerswezen wel blijk geeft van een grote
Ijver bij de elektnfikatie van het spoorwegennet in zijn eigen arrondissement en bij het lobbyen van de TGV
Om de spoorwegproblemen in hun
geheel, het vraagstuk van het openbaar vervoer en bijvoorbeeld van de
steeds toenemende file-problemen in
een globale samenhang te bekijken
en behandelen, heeft hij geen tijd'
Ir ieder ander land waar een eksellentk zo duidelijk zijn onkunde manifesteeil, zou de konklusie voor de
hand liggen

VOLKSUNIE

KORTRIJK

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

4 JULI (20u00) : VLAAMS AVONDFEEST
5 JULI (llu30): NATIONAAL 11-JULlFEEST
mei R I U Z C BARBlCHr
m^m \ groep Pmcl - Sjmucl Schcisiraete (piano) - I (•l.inlier (volksd.ms) groep kabberdoech - Kon fanfare Si -C ccili.i I leuk
Doorlopend

KUNSIT L N T Ü O N S I I l.l,IN(.

"Moderne Vlaamse expressioniskn"
(Vernissage Vrijdag - 3 juli - I9u30 - m : oud-gemcentehuis - I Iculi')

Programma ,,Europa waarheen?"

Vakantielektuur

EVA in alle Vlaamse
dorpen en steden

Dosfelnota's
en -dokumenten

in nauw overleg met de Europese
Vrije Alliantie (EVA) werkte het Vormingscentrum
Lodewijk
Dosfel
(VCLD) een nieuw kursusprogramma
uit over de Europese problematiek
Het vormingspakket bestaat uit een
basisprogramma en een reeks aanvullende programma's
Het basisprogramma
,, Europa
waarheen'" gaat in vogelvlucht over
de stand van zaken in Europa en
hangt een beeld op van hoe een
levend Europa, met de volkeren en
regio's als bouwstenen, de poort kan
openen naar een mens- en volksvriendelijke inter-nationalisme Het basisprogramma valt dan ook uiteen in
tweedelen van elk dne uur Het eerste
deel schetst de Europese eenmaking
de werking van de Europese instellin-
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gen en hun verhoudingen met de
regio's en de buitenwereld In het
tweede gedeelte wordt ingegaan op
de kijk die de Vlaams-nationalisten op
Europa hebben de opbouw van een
federaal en demokratisch Europa, dat
een band tussen mensen en volkeren
smeedt en de Oost-West- en NoordZuid-tegenstellingen doorbreekt
De aanvullende programma's zijn
toegespitst op de verschillende sektoren zoals landbouw, technologie, ontwikkelingsbeleid,
vredesproblematiek regionale vraagstukken enz
Vlaams-nationale organisaties en
VU- of VUJO-afdelingen kunnen meer
inlichtingen inwinnen op het VCLDsekretanaat
De VU-Europarlementsleden Jaak
Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers staan alvast te trappelen op (opnieuw) hun rondgang te maken in alle
Vlaamse dorpen en steden ,,De
Volksunie heeft als federalistische
partij een zeer aparte en unieke boodschap de eenheid in verscheidenheid, elk volk en elk individu moet er
zijn gading vinden op sociaal, ekonomisch en kultureel vlak Wij zijn reeds
vaak in heel Vlaanderen hierover
gaan spreken Dat is nodig, want wat
de anderen van Europa willen maken,
IS een on-menselijke internationale
struktuur Nu biedt het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel het publiek opnieuw een kans om op een systematische wijze over ons alternatief geïnformeerd te worden Wij staan klaar
om m elk arrondissement en elke

VU-Europarlementslid Willy Kuijpers. ,,Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel biedt het publiek
opnieuw een kans om over ons
alternatief geïnformeerd te worden WIJ staan klaar om in elk
arrondissement en elke gemeente over een nieuw Vlaanderen in
een ander Europa van gedachten
te wisselen."

gemeente over een nieuw Vlaanderen
in een ander Europa van gedachten te
wisselen," aldus Vandemeulebroucke en Kuijpers
,,Europa is ook een stuk van de
hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden Hoop omdat Europa als een
verlossing van de staatse verknechting werd beschouwd Wanhoop omwille van hetgeen de staten en technokraten van de EG gemaakt hebben
Ons nieuw kursusaanbod geeft aan
hoe die wanhoop terug in hoop kan
worden omgezet" aldus VCLD-direkteur Lieven Dehandschutter

Het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel heeft de voorbije twintig jaar de
Vlaamse boekenmarkt verrijkt met
een aanzienlijk aantal publikaties, de
zgn ,,Dosfelnota's" en ,,Dosfeldokumenten" Het ligt in de bedoeling van
het VCLD om beide reeksen verder uit
te breiden ter ondersteuning van het
vormingswerk
Jongste spruit in de serie ,,Dosfelnota's" IS nr 19, ,,Wegwijs in eigen
st(r)aat — een verkenning in de politiek" Dit werk van 91 biz kost 200 fr
per exemplaar en werd samengesteld
door VCLD-stafmedewerker Pascal
Van Looy De nota hoort bij de gelijknamige kursus, die vroeger reeds
werd voorgesteld in deze rubriek
(,,Wij" van 30 april jl)
De ,,Dosfeldokumenten" zijn met
rechtstreeks gekoppeld aan een of
andere kursus, maar hebben een
meer algemeen informatief en vormend karakter In het najaar verschijnt nr 19-20 van de ,,Dosfeldokumenten" Het betreft het vierde deel
van de ,,Bibliografie van de Vlaamse
Beweging na 1945", geschreven door
Willem Van de Steene Dit werk bestrijkt de periode 1981-'85 en wordt
uitgegeven samen met het Archief- en

rokumentatiecentrum
voor
het
Vlaams-nationalisme (ADVN)
BIJ het VCLD-sekretanaat zijn nog
een aantal nota's en dokumenten
voorradig ,.Vlaamse Beweging en
Europa" (DN 15) kost 150 fr, „Gastarbeiders in België" (DN 16) van Yvo
Peeters 100 fr, ,,Brussel uit de koelkast" (DN 17) van Pascal Van Looy 75
fr en ,,Het sociaal-ekonomisch gebeuren m Vlaanderen" (DN 18) van
Koen Van Caimere 50 fr
Van de ,,Dosfeldokumenten" is
,,Volk, gemeente, intercommunale"
(DD 14) verkrijgbaar tegen 100 fr Ook
de dne reeds verschenen delen van
de „Bibliografie van de Vlaamse Beweging na 1945" zijn nog beschikbaar Het deel 1945-'70 (DD 10-11)
kost 100 fr, dat over de periode 1971 '75 (DD 15-16) 250 fr en dat over
1976-'80 (DD 17-18) 600 fr Voor de
drie samen hoeft men slechts 900 fr
neer te tellen
Een volledige lijst van de VCLDpublikaties kan aangevraagd worden
op het sekretanaat Interessant is alleszins het ,,weggeefpakket" van elf
oude nota's en dokumenten, dat
slechts op 175 fr (plus verzendingskosten) neerkomt

Vormingscentrum Lodewijk Dosfei viw
Bennesteeg 4, 9000 Oent (tel. 091/2SJ$*27)
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VU-leper (arr.) over water

O.C.M.W.-Brugge

Een volwaardig waterdossier

Aanleggen wervingsreserve, geldig
voor drie jaar van industrieel
ingenieur elektriciteit (M/V) bij de
Dienst Eigendommen en Gebouwen

Ook het arrondissement leper speelt in op de VU-werking „Water
is waardevol". En wel met een stevig dossier. Het bundel draagt de
naam „Volwaardig water met de Volksunie" en geeft algemene
info over water, drinkwater, zuivering van afvalwater, waterbehoeften, enz.
In een tweede luik wordt een poging gedaan om de vraag „Hoe is
de toestand van het oppervlaktewater in onze streek? " te
beantwoorden
bestendige lozingen van de centra
De waterlopen van het arrondisseAlverdinge, Zuidschote Reninge
ment worden opgedeeld volgens het
— Het kanaal leper-IJzer kan als
IJzerbekken en het Scheldebekken
goed gerangschikt worden, doch reHet IJzerbekken
kening dient te worden gehouden met
De IJzer is bi) het overschrijden van
de relatieve hoge graad van eutrofiëde Frans-Belgische grens van goede
ring Het onderpand van het kanaal is
kwaliteit Vanaf Roesbrugge-Haringe
zwaar verontreinigd Het ontvangt imwordt een toenemende verslechtering
mers de oppervlaktewateren afgevan de waterkwaliteit waargenomen
voerd via leperlee en Martjesvaart
en dit onder invloed van de soms erg
Het Scheldebekken
verontreinigde bi)rivieren De verontreiniging van de IJzer is maximaal ter
De Leie is globaal zeer zwaar verhoogte van Diksmuide
ontreinigd vanaf het binnenkomen in
Als voornaamse bijrivieren van de België tot de monding in de Schelde
IJzer kunnen vermeld worden
Daarnaast zijn er sterk verontreinigde
— De Heidebeek de vervuiling van
zijbeken
de Heidebeek is een probleem van
Een verbetering van het oppervlakgrensoverschrijdende
verontreinitewater IS noodzakelijk omdat in beging 2/3 van het hydrografisch bekpaalde gebieden het water afgevoerd
ken behoort tot Frans grondgebied
wordt voor de drinkwatervoorziening
— De Haringebeek de zware verHet IS dus van belang dat deze bekontreiniging wordt veroorzaakt door
kens pnoritair bekeken worden tegen
vervulling
industriële afvalwaters
— De Popenngevaart-Vleterbeek
IJzer en Blankaartstroomgebied te
beschikt over een goede waterkwaliWoumen heeft een waterproduktie
teit in zijn bovenloop Verder stroomvan 5 600 000 m^ per jaar, uitbreiding
afwaarts wordt een toenemende ver13 gepland tot 15 000 000
ontreiging vastgesteld Vanaf PopeDe Dikkebusvijver te Dikkebus,
ringe is de toestand van de waterloop
1 800 000 m^ per jaar DeZillebeekvijzeer slecht
ver te Zillebeke, 1 800 000 m^ per
— De Grote Kemmelbeek is vanaf
jaar
Vlamertinge zeer zwaar verontreinigd
Wat kunnen wij?
door huishoudelijke en industriële afvalwaters In zijn verdere loop blijft de
Het dossier geeft zowel voor de
Grote Kemmelbeek zijn slechte waterkwaliteit behouden onder invloed van gewone verbruiker als voor de industrie enkele tips weg Wat kunnen wij
echt d o e n '
Allereerst zeer zuinig zijn met drinkwater, dus zo weinig mogelijk water
verspillen We kunnen ook de water_ OCMW-Merelbeke zoekt dringend
verontreiniging die we zelf veroorzaeen deeltijdse gezins- en bejaardenken tot een minimum beperken
helpster of gezins- en sanitaire helpOnze waterlopen niet vervuilen
ster voor een periode van 6 maand
Strenge kontrole vanwege de over(om te beginnen)
heidsdiensten — dus ook de gemeenVoor nadere inlichtingen zich wentebesturen — en medewerking met de
den O Van Ooteghem, Senator —
diensten voor waterzuivering De
Arm Lonquestraat 31 9219 GentVlaamse
Waterzuiveringsmaaktbrugge (091/30 72 87)
schappij beschikt slechts over zowat
^ Kamers voor bejaarden — Ka250 personeelsleden, waaronder
mers voor alleenstaande bejaarden
slechts 6 inspekteurs (In Nederland
vnj — omgeving Gent, ook voor vazijn er dag 3 a 4 000)
kantiemaanden
Vlaams-Nationale
In Vlaanderen dienen ongeveer
sfeer Voor inlichtingen zich wenden
O Van Ooteghem Senator — Arm 20 000 bedrijven gekontroleerd te
worden op lozing en zuivering een
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge
bijna onmogelijke opgave
(091/30 72 87)

WEST-VLAANDEREN
JULI
4 KUURNE: Guldensporenviering in
zaal Spes Nostra Gastspreker is Jaak
Gabriels
4 IZEGEM: Om 18u 11 juli-mis op
de Bosmolens Om 19u 30 in het Muziekauditonum feestrede door Mare
Galle en optreden van JefBurm Org
Stedelijke Kulturele Raad
4 KORTRIJK-HEULE: 11 juli-vienng
- Org VUJO arr Kortrijk
5 KORTRIJK-HEULE: Nationale 11
juli-meeting met o m Jaak Gabriels
10 KOEKELARE: Guldensporenviering met als tema ,,Omdat ik Vlaming ben " Barbecue, voordracht,
dia's, Vlaams zangfeest Org l l j u l i komitee m m v De Vosjesvrienden
diaclub de Trekker Regie Dries Vanhegen
10 IZEGEM: 11 juli-kaarting op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagvoormiddag
Org
Kaartersklub
Vlaams Huis
11 BLANKENBERGE: Guldensporenwandelmg en -fietstocht Start om
18u m 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"
11 ARDOOIE-KOOLKAMP 11 juliviering Om 16u 45 wandelkoncert,
17u 30 eucharistieviering in St -Martinuskerk Aansluitend optocht Om
19u akademische zitting in ,,Het Zonneke" Gastspreker Mare Boey
11 BRUGGE. 17u Aankomst van
de Gulden-Sporen-Marathon op de
Markt Organisatie vzw Trefpunt een
vzw Olympic Brugge Inlichtingen
Bob Craeye, tel 050/36 05 49 Slotplechtigheid om 20u15 m de Hallen
11 IZEGEM. Om 11u ontvangst in
de gemeenteraadszaal van het stadhuis Org Stadsbestuur en Stedelijke Kulturele Raad
11 BRUGGE: 14u Start Brugse
Mettentocht Vertrek en aankomst op
het Zand Inlichtingen Jean-Mane
Bogaert, tel 050/35 64 13
14 DIKSMUIDE: Zuid-Afnka Smeltkroes van de wereld Joost Tryhou
ere-schepen van Diksmuide en woonachtig m Pretoria, verduidelijkt de situatie m Zuid-Afrika Om 20u in het
Dienstencentrum Org Vlaamse Kulturele Vriendenkring, m m v Davdisfonds en Willemfonds

Verder het bouwen van waterzuiveringsstations'
• In Popennge start men in het
najaar 1987 met de bouw van zo'n
station
* In Proven bouwt de firma Eurofreez (aardappelverwerkend bedrijf)
nog dit jaar een eigen zuiveringsinstallatie (kostprijs ongeveer 25 miljoen Proficiat I Als de industrie het
goed doet dient het ook gezegd
• Boezinge zuivert het water voor
de sektie leper
* Diksmuide (Woumen)
* Heuvelland (Westouter)
* Langemark (+ Inco)
Het tweede deel van het dossier
bevat gedetailleerd cijfermateriaal
over de kwaliteit en de verontreinigingsbronnen Al de gemeenten van
de waterbekkens staan er in beschreven, bevolking, bedrijven en hun lozingen
Tot slot verklapt het arr VU-bestuur
wat het nog aan aktiviteit plant
Een greep een netkraagplantaktie,
ludieke akties, pamfletten
Wie interesse heeft voor het voorbeeldige waterdossier van het arr
leder raden wij aan kontakt op te
nemen met de arr sekretaris Filip
Simoens, Speldenstraat 123 te 8670
leper

BROUWERIJ

MOORTGAT
Breendonk

Bijzonderste voorwaarden
1 Belg zijn en van onberispeh|k gedrag
2 Leeftijd: De leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op de
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O C M W dienst
of m een andere overheidsdienst
3 Diploma a) van industrieel ingenieur elektriciteit,
b) houder zijn van het getuigschrift van aanvullende vorming voor
adjunct diensthoofden VGV of bereid zijn de cursus te volgen
4 Ervaring: 4 jaar ervaring in de energietechnieken
5 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen
Weddeschaal 1 80 tegen indexcijfer 274,54 % 704 404 1 130 771 (in 23
jaar)
Inschrijvingsgeld: 400 frank storten op P R nr 000 0009321 09 van het
O C M W BRUGGE, Kartuizennnenstraat, 4 te 8000 Brugge, voor 31 juli
'87, met vermeldimg „Examen industrieel ingenieur elektriciteit'
Vrijstelling inschrijvingsgeld: Volledige vrijstelling van het inschnj
vingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige kandidaten die,
op datum van hun kandidaatstelling tot een van de volgende categorieën
van personen behoren werklozen, werkzoekenden van wie het enig
inkomen het bestaansminimum is De vrijstelling wordt verleend op
schriftelijke verklaring van de kandidaat
In te sturen: Uiterlijk tegen 31 juli 1987 aan de Personeelsdienst van het
O C M W BRUGGE, Kartuizennnenstraat, 4 te 8000 Brugge geschreven
aanvraag deelneming examen, afschrift diploma, document tot staving
van 4 jaar ervaring in de energietechnieken, afschrift getuigschrift van
aanvullende vormng voor adjunct diensthoofden VGV of verklaring
bereid te zijn de cursus te volgen, eventueel eigenhandig geschreven of
ondertekende verklaring voor vrijstelling inschrijvingsgeld

Stad Izegem
Stedelijke Openbare Bibliotheek

Voor "AL" Uw bieren
en frisdranken
Bijhuizen: Vosveld 8a
2110 Wijnegem
Tel. 03-353 08 77
Karel Bogaerdstraat 21
1020 Laken
Tel. 02-478 07 50

Openstaande
betrekkingen.
Aanwerving met aanleg van een werfreserve voor twee jaar van:
een assistent dienstleider (voltijds)
een bibliotheek assistent (voltijds)
twee bibliotheek assistenten (deeltijds = 19 u/week)
een bibliotheek bediende (voltijds)
een bibliotheek bediende (deeltijds = 20 u/week)
een klerk typist (voltijds)
een collectieverzorger (deelt)ds = 15 u/week)
een schoonmaakster (volti)ds)
De aanvragen op het daartoe speciaal bestemd „Inschnjvmgsformu
her" vergezeld van een afschrift van de vereiste bekwaamheidsgetuig
schriften of diplomas, moeten bj een ter post aangetekend schrjven, ten
laatste op 10 juli 1987 aan het College van Burgemeester en Schepenen
van Izegem toegestuurd worden
De aanwervingsvoorwaarden, het inschrijvingsformulier en alle nutti
ge inlichtingen kunnen bekomen worden op de personeelsdienst van het
Stadhuis Korenmarkt 10 8700 Izegem
De Stadssecretaris,
De Burgemeester,
D Charlier
R Vanlerberghe

Kortrijk 10 juli om 20 uur

1ste Lustrum Guldensporen-Zangfeest
Als inzet tot de vernieuwde Nationale Guldensporenviering in de
historische Guldensporenstad Kortrijk en na de optocht om 18u.30
van het Schouwburgplein naar het Groeningemonument, wordt het
5de Nationaal Guldensporen-Zangfeest gehouden om 20 uur in de
stadsschouwburg. Dit op vrijdagavond 10 juli, vooravond van
Vlaanderens Hoogdag en de „Stoet van Vlaanderen" op 11 en 12
juli in Kortrijk.
NATIONALïTGULDENSroRENVIERING

S10ETVAN
VUUÜIDEREN
KORTRUK 11&12.IUU 1987 OM 15U

in samenwerking met het ANZ en
de stad Kortrijk, brengt ,,vzw Guldensporen-Zangfeest" de gekende basbanton en koncertzanger Pieter Vis
met zijn begaafde leerling, de 13jarige jongenssopraan Jeroen de
Vaal beiden uit Utrecfit Ze zingen,
omringd door volksdansgroep ,,De
klappende kloef" uit Halew/yn in
Frans-Vlaanderen Uit Eecke ook in
Frans-Vlaanderen zingt en musiceert
het duo Katrien Delawer (o m harp
dwarsfluit mandolien) en Gerald Ryckeboer (doedelzak e a volksinstrumenten)

Jarige kunstenaars
Samen met genoemde verbondenheid der Nederlanden, streeft dit lustrum naar harmonie tussen het artistieke en nationale, het aktuele en

histonsche, de streek- en volksverbondenheid, onder regie van Toon
Mayeur en onder muzieke leiding van
Zangfeestdingenten Gust Teugels
(Antwerpen) en Hilmer Verdin (Brugge)
Enerzijds worden nationale dichters
en komponisten gevierd, samen met
streekgenoten als Rene De Clercq en
de 80-jarige Andre Demedts
Anderzijds komt bij dit lustrum vooral de jeugd aan bod met koor, volksdans drumband vendelspel, koperensemble, zang- en instrumentale solo's Nieuw IS ook de presentatie en
voordracht door jongeren van het
'Kortrijks Poezie-theater ,,Frederyck",
als hulde aan de 80-jarige woordpedagoog en voordrachtkunstenaar Ast
Fonteyne o m met poëzie van de
eveneens 80-jarige dichters Nand
Vercnocke en Karel Vertommen
Vooral zal samen worden ,,gezongen" in het teken van de komponisten
August De Boeck, Lodewijk De Vocht
en Rene De Clercq, gestimuleerd
door het St -Brixiuskoor (Marke) en de
Troubadours van de Vreugde (Brugge) Inlichtingen 056/21 69 07
2JULIig87
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Herdenkingsbrochure Vital Peelers
Op de jongste IJzerbedevaart werd
tijdens het dodenappel Vital Peeters
herdacht.
Haast gelijktijdig met deze passende hulde verscheen de brochure „Vital Peeters 1933-1987", daarin werden teksten en redevoeringen samengebracht die her en der verschenen
en uitgesproken werden n.a.v. Vitals
overlijden.
De brochure wordt ingeleid door
Hugo Coveliers, voorzitter van de uitgevende Vlaams-nationale Coremanskring en bevat verder een niet
ondertekende maar uiterst fijngevoelige tekst over de overledene. Vervolgens de homilie door pater A.R. Van

11 Juli
voor het eerst
officieel
In Roeselare
Dank zij de goede werking van de
VU — dat in Roeselare samen met de
CVP de stad bestuurt — wordt dit jaar
de 11 juli-viering een officieel gebeuren. Daartoe werd In de stad een heel
programma uitgewerkt, dat er als
volgt utziet:
Zaterdag 11 juli
lO.OOu.: eucharistievierng in de St.Michielskerk
11 .OOu.: stoetsgewijs naar heft stadhuis met de koninklijke stadsharmonie, waarna receptie.
14.30U.: beiaardkoncert vanuit de
St.-Michielstoren, verzorgd door Eddy
Marien, hulpbeiaardier stad Mechelen.
Zondag 12 juli
Vlaams Tuinfeest in 't Noordhof,
Noordstraat 107, met o.m.
19.45U.: koncert met de kon. harmonie het Gildemuziek
20.14U.: optreden van Roeselaars
Vokaal Quartet (met samenzang) en
Volksdansgroep Die Boose uit Izegem.
Gastspreker Is Guldo Sweron,
Vlaams opbouwwerker uit Voeren.

de Walle uitgesproken; de afscheidsrede door A.Kockx, voorzitter van het
Antwerps OCMW waarvan Vital
raadslid was; van VU-voorzitter Jaak
Gabriels en van Valeer Portier (namens het ANZ); van Paul Daels (namens het Ijzerbedevaartkomitee) en
gedichten van Bert Peleman en Ward
Hermans. Ten slotte twee bijdragen:
een uit 't Pallieterke (Jan Nuyts) en
een uit WIJ (door Bob Loete, arr.
voorzitter van VU-Antwerpen).

Wie Vital Peeters heeft gekend en
gewaardeerd — en het waren er zeer
velen I — maar vooral wie hem nauwelijks heeft gekend of niet kon onderscheiden van zijn tweelingsbroer Erik
raden wij deze uitgave ten zeerste
aan. Het zal een tastbare en blijvende
herinnering zijn aan iemand die zijn
hele leven ten dienste van het
Vlaams-nationalisme heeft gewerkt.

De brochure is uiterst verzorgd uitgegeven en kon o.i. geen groter eerbetoon zijn aan iemand die bij leven
zo vaak het initiatief nam tot gelijkaardige uitgaven voor grote Vlamingen...

— Vital Reefers, 1933-1987 — 30
biz. SO fr. + 15 fr. port; te bsstellen
bij Coremanskring, F. Liesstraat 2
te 2018 Antwerpen (03/238.82.08),
Banknr. 402-9088941-38.

VVB-Brugge en de

Gulden-Sporen-Marathon
685 jaren geleden, in 1302, liep
men van Kortrijk naar Brugge om er
de Vlaamse overwinning op de Franse
legers te melden.
Op 11 juli wordt dit feit herdacht met
de Gulden-Sporen-Marathon. Om 15

Van heldenhuidezerk
tot memoriaal
Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond stelt een overzichtstentoonstelling voor die de geschiedenis van de
IJzerbedevaarten 1916-1987 aan de
hand van foto's, persknipsels, dokumenten en archiefstukken weergeeft.
Zaterdag 11 juli, van 15 tot 24 uur,
en op zondag 12 juli, van 11 tot 17 uur,
in het Trefcentrum De Markten, Oude
Graansmarkt 5 te Brussel
Dit trefcentrum is op slechts 500
meter van de Brusselse Grote Markt
gelegen waar op zaterdag om 20u.30
de jaarlijkse Sporenviering doorgaat.
Zaterdag heeft op I4u. de opening
plaats waar de gelegenheidstoespraak oehouden wordt door Paul
Daels (IJverbedevaartkomitee) en
Ledy
Broeckx
(Verbondsleidster
VNJ).

Deze week
in Knack Magazine
Misbruik van kinderen
In het Brusselse kinderporno-schandaal hebben de
aanhoudingen elkaar de voorbije weken opgevolgd.
Seksueel misbruik van kinderen is dan ook een zware aantijging. Wie is er bij de zaak betrokken en
wat is er gebeurd ? Een Knack-enquête.
De Top van Brussel
Het Belgische EG-voorzitterschap is begin deze week afgerond met de Top van Brussel.
Wat hebben Wilfried Martens
en de zijnen Europa in de voorbije zes maanden bijgebracht ?
Deze week in Knack.
Franfois Villon

De Vlaming Paul Verhuyck doceert Franse letterkunde aan de
universiteit van Leiden en hij
deed de vondst van zijn leven:
een tot nog toe onbekende tekst
van Francois Villon. Het sermoen van Villon, deze week in
Knack.
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Herman Schueremans

Dit weekeinde stromen de weiden van Torhout en Werchter
weer vol voor het jaarlijkse dubbelfestival. De man van T/W is
Herman Schueremans. Portret
van een jonge zakenman, deze
week in Knack.
Knack In Loppem

Vijf keer organizeert Knack deze zomer een wandeling om en
rond een Vlaams historisch
kasteel. De Knack-kasteelwandelingen beginnen op 4 juli in
Loppem. U leest er deze week
alles over.

uur start men in Kortrijk en loopt door
Harelbeke, Kuurne, Ingelmunster, Pittem, Meulebeke, Wingene, Oostkamp
naar de Markt te Brugge.
Bernard Minne wil op 11 juli zijn
marathon lopen voor de Vlaamse
Volksbeweging — afdeling Brugge.
Hij zoekt donatoren die hem per km
willen sponsorn.
Alle leden, familie, vrienden en
sympatisanten kunnen hem en zodoende ook de Vlaamse Volksbeweging-Brugge helpen en steunen, door
zich te melden op het Sekretariaat
VVB, Oude Zak 13 te 8000 Brugge,
tel. 050/33.87.15.
Het bedrag van de sponsoring komt
integraag ten goede aan de VVBBrugge.

Wakken leeft!

BP vindt
leeuwevlag niet nodig
Met verontwaardiging stelde de VU van Ranst (Broechem —
Emblem — Oeiegem — Ranst) vast dat aan de BP-vestlgIng langs
autostrade E313 In haar gemeente maar ook In Krulbeke, een
éénzijdige bevlagging wordt toegepast I
Van de twee officiële vlaggen, de vlag van de Vlaamse Gemeenschap en de Belgische driekleur wordt enkel de laatste uitgehangen!
Voorzitter en sekretaris schreven
naar de BP-direktie:
„Naast deze vernedering voor de
duizenden Vlamingen die dagelijks
uw vestigingen voorbijrijden, betuigt
U wel sympathie voor landen die zelfs
onze buurlanden niet zijn".
BP antwoordt daarop.
,,Wanneer wij verkooppunten bevlaggen, doen wij dit veeleer uit overweging van versiering en animatie,
dan om politieke, kulturele of protokolaire redenen.
De beperkte ruimte, de zichtbaarheid en het klein aantal vlaggemasten
waarover wij beschikken leggen ons
in de praktijk bepaalde beperkingen
op l.v.m. selektie en rotatie van de
aangebrachte vlaggen.
Het ligt uiteraard niet in onze be-

doeling gebrek aan respekte te betonen t.o.v. bepaalde groepen van ons
kliënteel — een dergelijke houding
vanwege een kommerciöle onderneming zou ten andere absurd zijn —
maar wij hebben beslist de bevlagging
te beperken tot nationaliteitsvlaggen.
Daarbij wordt evenwel geen onderscheid gemaakt tussen lidstaten van
de Europese Gemeenschap en landen die geen deel uitmaken van deze
Gemeenschap."
Het antwoord van BP is een beetje
naast de kwestie. Onze Leeuwevlag
en de Waalse Haan zijn bij wet erkende simbolen. Maar tot zolang BP de
Vlamingen als „bepaalde groepen
van haar kliënteel" beschouwt en niet
al Gemeenschap zal de multinational
0.1. niet zo gauw met de leeuw uitpakken. Spijtig I

ANTWERPEI\I
JULI
4 MERKSEM:
Guldensporenviering. Om 19u. H. Mis in de kerk van
St.Bartholomeus. Daarna in lokaal
Vlanac; gastspreker is Paul Van
Grembergen. Org.: VU-Merksem.
10 MORTSEL: Guldensporenviering. Om 19u.30 Te Deum In H.Kruiskerk gevolgd door Gebed voor het
Vaderland m.m.v. DF-koor Die Cierlycke. Om 20u. in het Mark Liebrechtcentrum:
gelegenheidstoespraak
door E. Van Buynder en optreden van
diverse koren en ensembles. Inkom
gratis. Org.: Gemeentebestuur i.s.m.
Gemeentelijke Kulturele Raad.
10 EDEGEM: 11 juli-viering om
20U.30 in Drie Eiken. Gezellig samenzijn met als feestredenaar fraktieleider Hugo Coveliers. Iedereen welkom.

10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest in zaal Keizershof, Dasstraat 24, om 20u. Gastspreker:
Franck Allacker uit Frans-Vlaanderen.
M.m.v. Koperensemble Joz. De Houwer en SMF Scheldekoor. Org.: KK
Jan Puimège vzw.
11 BORGERHOUT: Guldensporenviering om 20u. in zaal Pax, Sterlingerstraat 80. Inkom gratis. Spreker is
Erwin Brentjens. Muzikale omlijsting
door het Scheldekoor. Org.: Kring
voor Vlaamse Volksontwikkeling Borgerhout.
11 RANST:
Guldensporen-Fietstocht. Samenkomst om 14u.30 aan de
kerk te Ranst. Org.: VU-Ranst.
12 HERENTALS: 11-juliviering in
de Boskantien Wijngaard Herentals
met zangkoor St.-Maartensfonds en
om 18u. toespraak door Paul Van
Grembergen. Org.: VU-Herentals.

Onze gemeente was traditioneel
goed aanwezig op de IJzerbedevaart
van vorige zondag en hoewel de vakantieperiode voor de deur staat, blijven we nog aktief tot de periode van
het Quidensporenfeest.
Op donderdag 9 juli verleent de
afdeling weer zijn medewerking aan
de grote vinkenzetting die 's avonds In
de Oostdreef plaatsheeft. Daarna
prijsuitreiking in het Hondiuspark
(tienduizenden frank an prijzen en
bekers en trofeeën).
Op 11 juli zelf, maken we er dan een
echt feest van en wel in het domein
,,De Leegte" (bij Raymond en Truudje) in de Roterijstraat. Vanaf 19u. is
iedereen er verwacht voor een gezellige barbecue, een pint (of meer), een
babbel en een dans (met DJ Pépé).
Voorts is er een korte toespraak door
schepen Lieven Demedts uit Oostrozebeke. Inkomprijs (barbecue -K 1
konsumptie inbegrepen): 250 fr. Kaarten zijn te bekomen bij alle bestuursleden.

Provinciale
Guldensporenvlering op Bovy

Moet BN haar
deuren sluiten?

Het 11-jullkomitee nodigt u vriendelijk uit op de Provinciale Guldensporenvlering, die plaatsvindt op zondag
12 juli op het domein Bovy te Bolderberg.

De Grootbrugse Raad van de Volksunie — in vergadering bijeen op
woensdag 24 juni 1987 — heeft met
verbijstering kennis genomen van de
plannen om het investeringsprogramma voor de NMBS te herleiden tot O fr.
voor de periode 1988-1990!
Behalve de voorspelbare en massale afdankingen bij de NMBS zelf én de
vermindering van de dienstverlening
aan de passagiers, zal ook het Brugse
bedrijf BN een zeer zware tol betalen.
Indien deze maatregelen werkelijkheid worden, dan is de kans zeer
groot dat BN binnen afzienbare tijd
haar deuren zal moeten sluiten. Met
eveneens honderden ekstra werklozen.
De vu-Brugge roept allen met verantwoordelijkheid op alles in het werk
te stellen om te verhinderen dat deze
plannen ingevoerd worden.

LinnBURG
JULI
5 VOEREN: 11-julivlering in het
,,Veltmanshuls", cultureel centrum
van de Vlaamse Gemeenschap te
SInt-Martens-Voeren (Paviljoen) om
14U.30. Toespraak door Anton Van
Wilderode en optreden van Jean-Pierre Roosen.
6 MUNSTERBILZEN: VU vergadering In Café Bloemenhoef om 20u.

Om 10.30 uur is er een plechtige
eucharistieviering op de feestweide
met als voorganger abt Koenraad
Stappers van de Norbertijnerabdij van
Averbode. OM 11.30 uur verzorgt het

11 BILZEN: Grootse 11 juli-viering
in zaal Concordia, Markt. Om 20u.
12 BOLDERBERG: Provinciale Guldensporenviering-op het domein Bovy
te Bolderberg. Om 10u.30 eucharistieviering op de feestweide door Koenraad Stappers. Om 11u.30 aperitiefkoncert. Toegang gratis. Om 15u. gevarieerd feestprogramma. Gastspreker is Hugo Schiltz.

ensemble Capllla Flamenca o.l.v. Herman Baeten een aperitiefkoncert.
Toegang gratis.
Om 15 uur start de eigenlijk viering
op de feestweide met een gevarieerd
feestprogramma, waaronder het optreden van de koren uit HeusdenZolder, een selektie blazers van de
Koninklijke Harmonie ,,Demer en
Laak" en de volkskunstgroep Jan en
Alleman. Gastspreker is Hugo Schiltz.

11 Juli te Maaseik
Dit jaar viert Maaseik Vlaanderens
feestdag op het Bosbessenplein te
Opoeteren. Op het programma
Vanaf 17u.
Volkssporten, volksdans, tentoonstelling heemkunde, diareeks leefmilie en toerisme In het Oeterdal.
Vanaf 19u.
Optreden van het Maaseiker A-Capellakoor en van het DonatuskoorDorne. Feestrede door Miet Vander-

steegen uit Opoeteren. Bestuurslid
van het KVHV Leuven. Lid van de
werkgroep van het IJzerbedevaartkomitee-gewest Maaseik. Miet sprak namens de jeugd op de IJzerbedevaart
van 28 juni 1987.
Samenzang met o.a. de nationale
liederen.
Vanaf 20u.30
Avondvullen programma met de
groep Zakdoek. Doorlopend spijs en
drank naar believen.
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Stad Vilvoorde

Nieuwe Japanse
spitstechnologie in Diibeei(
O p 5 |uni jl. o p e n d e te S c h e p d a a l op de N i n o o f s e s t e e n w e g 71 de
NV Tritech Corporation, de verdeler voor België en Luxemburg van
d e N E C ( N i p p o n Electronic C o m p a n y ) h a r d w a r e r a n d a p p a r a t u u r als
printers, hard dish (geheugensystemen), terminals, monitors en
chips.
NEC heeft 93 vestigingen over gans
de wereld met 75 fabrieken waarvan
de helft in Japan, de rest in de VS en
in Europa
NV Tritech Corporation hoopt volgend jaar zijn zakencijfers op te voeren van 150 naar 400 miljoen en het
personeel van 8 naar 15 tegen einde
1987 en tegen einde 1988
Op 18 juni jl werd te Groot-Bijaarden aan de Stationsstraat 24 Omron
Electronics geopend, een andere Japanse elektronische reus met 1 200
werknemers over gans de wereld De
heer Hisashi Tasaki, de direkteur voor
Europa en de heer M Date, ambassadeur van Japan bij de Europese Gemeenschap waren aanwezig De vestigng kostte 45 mil]oen

Tewerkstelling
In zijn toespraak had de heer Tasaki
het vooral over de wereldwijde struktuur en de planning van Omron als
internationale handelspartner, terwijl
de heer Cacciatore, direkteur-generaal van Omrom-Groot-Bijgaarde (als
Italiaan m een voortreffelijk Nederlands, wat hem tot eer strekt en er op
wijst dat de vreemde firma's zich in
Vlaanderen willen aanpassen), het
vooral had over organisatie en toekomst m België
Burgemeester Jef Valkeniers heette het bedrijf welkom m Dilbeek en
verheugde zich over de in uitzicht

OPENBARE OPROEP JUNI 1987
Academie voor Muziek, Woord en Dans, en filialen

gestelde nieuwe tewerkstelling (men
hoopt van 34 naar 60 personeelsleden
te gaan over enkele jaren)
Als lid van de senaatskommissie
voor Buitenlandse Handel richtte hij
zich tot de Japanse hoogwaardigheidsbekleders die hij dankte voor de
in Venetië beloofde Japanse steun
aan ontwikkelingslanden Hij wees
hen echter ook op de sterk onevenwichtige
Japanse
handelsbalans
(waar de uitvoer ver de onvoer overtreft), waarbij hij hen vroeg het binnenlands verbruik te stimuleren en de
invoer uit andere landen gemakkelijker te maken
Tot slot drukte hij de wens uit dat de
firma zich zou thuisvoelen in Dilbeek
en na hen verder alle sukses te hebben toegewenst onthulde hij de officiële gedenkplaat op een geautomatiseerde wijze Hoe kon het ook anders'

Te begeven deeltijdse betrekkingen leraar/lerares contrabas leraar/
lerares kamermuziek/samenspel snaarinstrumenten
De kandidaten moeten houder zijn van het vereiste diploma en van het
pedagogisch diploma of bekwaamheidsgetuigschnft
Een vergelijkende proef zal worden georganiseerd wanneer meerdere
kandidaten zich aanbieden
De kandidaturen dienen voor 15 juli 1987 met curriculum vitae en voor
eensluidend verklaard afschrift van de titels per brief gericht aan het
College van Burgemeester en Schepenen Stadhuis Grote Markt te 1800
VILVOORDE
Bijkomende informatie tijdens de maand juli Stad Vilvoorde, dienst
onderwijs, mevr V Camphyn, tel 02/251 81 34
De tijdelijke aansteüing gebeurt voor de duur van het schooljaar 1987
1988 en het aantal wekehijkse jaarlesuren is afhankelijk van het
leerlingenaantal en van de Rijksbetoelaging
De betrekking contrabas wordt vacant gesteld ingevolge de maatrege
len tot beperking van de cumulatie Kandidaten die aan de gestelde
voorwaarden voldoen, doch worden afgewezen, kunnen zich wenden tot
het Ministerie van Onderwijs, bestuur van het kunstonderwijs

BRABANT
JULI
1 VILVOORDE-ZEMST-MECHELEN: Fietszoektocht langs de Zenne
Alle dagen van ^^ tot 2/9 Inl 015/
41 44 16
3 AARSCHOT: Vanaf 19u Guldensporenvienng m de lokalen van ,,De
Nederlanden , Stationsstraat
14
Gastspreker Erwin Brentjens Org
VU-Aarschot
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 , -i-3pas 25 fr Org Vlaamse
Bond van Gepensioneerden Jette

ZO€K€RC]€
D KlVlO 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 -i- F, behoorlijk
kennis van E en enige kennis van D
Of handelsvorming (met de gevraagde talenkennis) en grote belangstelling voor techniek
Kontakt via Albrecht De Schrijver
Ninoofsesteenweg 515, 1711 Dilbeek
(Itterbeek) Tel 02/569 34 58

De toto buraemeester
^

Valkeniers en de Japanse bednjfsleider

Hisashi Tasaki
(foto Dann)

4 HERENT: Jaarlijks ledenfeest
Braadspit In de Gemeenteschool Veltem Overstraat Inschrijvingen bij G
SIJS
(48 94 12) en
J
Robeets

lepel & vork...

m

(23 62 59) 250 fr p p Org VU-Herent
10 LENNIK: 8ste 11 juli-viering om
1 9 u 3 0 Samenkomst uit de deelgemeenten op het marktplein, optochtin
het centrum Gastspreker is Willy Vernimmen Org 11-Juli Komitee
Sprekers Paul Daels en Johan Sauwens Optreden van Miei Cools Inkom gratis Org 11 juli-komiteit

• Verzekeringsmaatschappij
zoekt
agenten, omgeving Gent, met bediendenstatuut of op zelfstandige basis
Voor meer inlichtingen O Van Ooteghem — Senator Arm Lonquestraat
3 1 , 9219 Gentbrugge (091/30 72 87)

^s.
RESTAURANT

P V B A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42
Wymenier 4a
1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

I drive-iïil

Tel.

582.10.93

H
H

SIEPHANDEIW

S. M . B.

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

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeure

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

m ^cg^^ i

Hoek

I ^ ^ B ^ I

Wolvengracht

,'^.TT

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Leopoldstraat

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel 217 91 53
Waar Vlamingen
t h u i s zijn
m 't hartje van B r u s s e l
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen Markt 17 011/43 20 51
Hulste Brugse stwg 1 056/7115 36
Kontich Kon Astridlaan 85 034/57 30 32
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout Stwg nr Lichtervelde 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LAS AT ~ Tel. 521.14.40
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42 32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Nationaal

Tapkampioen

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

De familiezaak met traditie

'tboerenhof

CAFE - RESWURANT-FFIITUJR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/a 290 Bfr
koffietafel v/è 180 Bfr
groepen
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel 087-68 67 03

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht
V o o r e e n a v o n d j e uit in V l a a m s e v r i e n d e n k r i n g
Trefpunt voor V l a a m s - N a t i o n a l i s J e n - V l a a m s C e n t r u m

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

ANTWERPIA
^»^

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053 2135 33

RESTAURANT-HOTEL

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

CAf1BR.iN0^
•
BRCC
011/47 28 97

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28

2 JUU4987

kf*
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Denderleeuw neemt vreemde beslissing

Biblioteek gewurgd
DENDERLEEUW — Op de gemeenteraadszitting van 24 juli II. viel
er heel wat te beleven.
Het eerste belangrijke debat ontspon zich rond de vraag of de
cafe's 's nachts om 2 u. dienden te sluten, over nachtlawaai bij het
inrichten van TD's, over vandalenstreken en schade aan gevels.
De Stationswijk werd met klein Chicago vergeleken...
VU-raadslid Van Eesbeek liet voldoende bewijsmateriaal onder vorm
van foto's in de zaal cirkuleren
Er was heel wat publieke belangstelliing opgekomen voor dit punt van
de agenda Na de afhandeling ervan
verlieten vele Stationwijkbewoners de
raadzaal, maar ze hadden groot ongelijk, want op de agenda stond nog een
ander en meer belangrijk punt voor
deze wijk, met name de aankoop van
het gebouw ,,Spinnewiel" voor onderbrenging van de biblioteek en later
ook het Kultureel Centrum

Noodzaak
Reeds op 20 januari werd dit punt
uitvoerig besproken, maar de nieuwe

Uitslag tombola
Vlaamse Klub
Erembodegem
I 1080 — 2 2365 — 3 0346,— 4
1153 — 5 1074 — 6 081 6 — 7 2520
— 8 4807 — 9 1844 — 10 0764 —
II 0077 -- 12 5175 — 14 0628 —
15 2599 -- 15 2599 — 16 1050 —
17 1559 -- 18 1908 — 19 0403 —
20 4939 -- 21 1826 — 22 1268 —
23 0128 -- 24 5579 — 25 1625 —
26 5224 -- 27 1146 — 28 2608 —
29 1520 -- 30 4528 — 31 3052 —
32 0198 -- 33 3021 — 34 4142 —
35 1407 -- 36 1284 — 37 5363 —
38 1094 -- 39 2247 — 40 3184 —
41 1966 -- 42 3714 — 43 5524 —
44 1883 -- 45 3868 — 46 2055 —
47 0892 -- 48 3056 — 49 5254 —
50 3791 -- 51 2262 — 52 2514 —
53 3420 — 54 0298
55 1111 —
56 0400
58 1011 —
57 0033
59 1411
60 0665
61 1401 —
62 1686
63 0890
64 3610_—
65 5149
66 5535
67 0250 —
68 2190
69 1018
70 1604 —
71 5306
72 5621
73 4816 —
74 3323
75 1810 • 76 0355 —
77 4867
78 4194
79 1262 —
80 3320
81 5500
82 1038

ZO^K€RC]€
n Pas afgestudeerde kleuterleidster
zoekt een passende betrekking Voor
nadere inlichtingen zich wenden O
Van Ooteghem, Senator, Armand
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge
Tel 091/30 72 87
U 54-jarige gehuwde man Technisch
Ingenieur Elektronika — Regent Wiskunde — Analyst programmeur —
viertalig — zoekt een passende betrekking Voor nadere inlichtingen
zich wenden O Van Ooteghem Senator Armand Lonquestraat 31, 9219
Gentbrugge Tel 091/30 72 87
Vlaams Kruis lid wenst in kontakt te
komen met bezitter van Vlaamse Kruisarchief van Jef van Eyck Frank Seberechts, 03/353 83 23 Welkomstraat 27, 2220 Wommelgem
L 33-jarige dame — diploma Klinisch laborante" met goede kennis
van Ned , Frans Engels een zeer
goede kennis van Duits Zoekt een
betrekking Ze is geïnteresseerd in
diverse jobs met noodzakelijk in funktie van haar diploma Voor inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem
Senator A Lonquestraat 3& 9219
Gentbrugge Tel 091/30 72 87
20j ongehuwde kinderverzorgster
zoekt een betrekking als kinderverzorgster bediende of verkoopster
deel- of voltijds, in het Brusselse of ten
westen van Brussel Voor ml zich
wenden tot Senator-Burgemeester Dr
J Valkeniers, tel 02/569 16 04

c 2 JULI 1987

meerderheid van SP en PVV had
toen bij monde van Van Isterdael het
punt naar een latere datum verschoven onder volgende bewoordingen
,,We staan niet afwijzend, maar we
verbinden er voonwaarden aan Wij
wensen een grondige studie over de
reële kostprijs, zijnde aankoopprijs,
verbouwingen en inrichtingen, en anderzijds de bedragen te kennen van
de subsidieerbare materie" (aldus
Van Isterdael)
Eerste schepen De Metsenaere
herinnerde er aan dat hij sinds zijn
aanstelling als schepen van Kuituur
(augustus '86) zich de biblioteek onmiddellijk ter harte heeft genomen
HIJ ondernam voetstappen bj het
ministerie van Nederlandse Kuituur
en het Biblioteekwezen, nodigde alle
bevoegde overheden uit het gebouw
ter plaatse te onderzoeken, dat als
zeer degelijk werd omschreven, gezien zijn gunstige ligging, zijn stevige
bouw en zijn grote ruimten Schepen
De Metsenaere citeerde dat we nog
een grote kulturele achterstand tegenover onze noorderburen goed te maken hebben
De biblioteek zit in het Centraal
Complex in een steeds strakker wordend keurslijf en is reeds geruime tijd
te klem Een biblioteek bezitten is
geen luxe maar een noodzaak Vervolgens schetste hij de evolutie de
jongste zes jaar In 1980 8 000 boeken, 20 000 uitleningen en 800 lezers
In 1986 21 000 boeken, 73 000 uitle-

A. Verbruggenkring
herdenkt
„Lokeren"

nmgen en 2 200 lezers Voeg daarbij
nog de vele verenigingen die naar
lokalen snakken voor werkruimte, bijeenkomsten vergaderingen, tentoonstellingen enz Aan de hand van
nauwkeurige berekeningen noteerde
hij dat de aankoop van het gebouw m
de eerste fase aan de gemeente
slechts 2 465 100 fr zou kosten
De Metsenaere vroeg begrip voor
de biblioteek en de socio-kulturele
verenigingen
Na de tussenkomst van Van Isterdael bleek duidelijk dat de socialisten
en de liberaal tegen de uitbreiding van
de biblioteek en de aankoop van een
geschikt gebouw gekant waren

OOST-VLAANDEREN
JULI

fr, Plus 3 pas 60 fr Org VU-Hamme
10 WICHELEN: 2de Guldensporenbelotting in lokaal ,,De Moriaan", Bohemen te Wichelen Inschrijvingen
vanaf 19 uur 50 fr per deelnemer
Prijzen 4 000 fr + inleg Org VUWichelen
10 'GENT: Guldensporenviermg op
de Kouter Gelegenheidstoespraak
door Jaak Gabriels Optreden van Zjef
Van Uytsel en daarna samenzang
Om 20u Org VU-arr Gent-Eekio
11 WICHELEN: Aanbieding van
reuzetaart aan de bejaarden van het
rustoord Sint-Jozef Samenkomst om
13u m het lokaal ,,De Moriaan"
Eveneens ontvangst van VNJ van
Lede Org VU-Wichelen
12 MALDEGEM: Guldensporenviermg bij V Verstringe (Paddepoele —
wegwijzers vanaf expresweg) Animatie (Hullebroeckkoor) spreekbeurt,
koekebak, gezellig samenzijn m de
boomgaard Org VOS-VU-Maldegem

4 HAMME: Officiële opening om 17
uur van ,,'t Leeuwke" Vlaams-nationaal ontmoetings- en dienstencentrum, Mandemakersstraat 47, vlakbij
de Markt van Hamme Iedereen van
harte welkom
4 NEVELE: 11 -julivienn op de Markt
te Nevele Met Volksdansgroep Reinaert Org Willy Bartholomeus Feestreder Jean Bonamie (arr voorzitter)
Om 20u Org VVK-FVV-Nevele
4 ERTVELDE:
Tentoonstellm
Uitvlucht
,,Frans De Craemer" m Vlaams huis
De Veldbloem, Hoge Averijstraat 5
Schepen De Metsenaere hennnerOpen op WO-, do-, vrijdag vanaf 17u ,
de er nog aan dat aan alle door de SP • op zaterdag vanaf 14u en zondag
gevraagde punten voldaan werd maar
vanaf lOu Deze tentoonstelling loopt
ras bleek dat hun gestelde voorwaartot 4 augustus Org
Vrienden
den uitvluchtsels waren Bij de stemVlaams Huis
ming was dit duidelijk SP en de PVV
10 HAMME: 11-juliviering Kleiner stemden tegen de aankoop (14) VU kunstavond
m , zaal
,,Vlaamse
en CVP en DeVreese stemden voor
Schouwburg", Peperstraat, met op(11) De biblioteek zit nu duidelijk in treden van Zakdoek Feestredenaar is
lengte van jaren m de penarie
Vic Anciaux Inkom 120 fr W K 100
Een neutrale toeschouwer liet zich
ontvallen ,,lk begrijp de houding van
de socialisten met Men wil een aktraktiepool uitbouwen op 10 meter van
hun partijlokaal en op evenveel meter
van hun Bond Moyson, hoe kunnen
die daar tegen zijn'^
VOOR DAMES EN HEREN
Kortom voor de Stationswijk in zijn
RETOUCHE TERWIJL U WACHT
geheel ging een mooie kans verloren
om de buurt te herwaarderen De
biblioteek en de kulturele vereniginSUCCES KLEDING MEYERS
gen blijven m de kou staan
Wie zei ook weer dat alleen onderBOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR
ontwikkelden, kuituur als overbodig
beschouwen f
VI. De Metsenaere

ALLE ROUWKLEDING

54 % van alle uitgaven

Hallucinant hoge
personeelskosten in Aalst
Bij de bespreking van de rekeningen 1986 in de gemeenteraad te
Aalst werd door VU-raadslid Willy Van Mossevelde ondermeer de
hallucinant hoge personeelskost aangeklaagd. Liefst 54 % van de
uitgaven gaan naar het personeel. Zelfs de schepen van Financien
moest toegeven dat dit een ongezonde situatie is.

De herdenking van het Hechteniskamp van Lokeren, gaat voor de 5e
maal door op 12 juli
Als aanvang is er om 11u30 getrouw de eucharistieviering ter nagedachtenis van de overledenen uit het
kamp, en dit jaar herdenken wij speciaal Jozef Van Overstraeten, oudbarak-overste Aan het orgel José
Van Overstraeten en als koor 't
Snoerke ui Aalst (Allen oud-gevangenen)
Nadien is er een gezellig samenzijn Een diamontage met beelden uit
het kamp is voorzien, alsook een toespraak door senator Paul Van Grembergen staat op het programma
Eveneens zal een groepsfoto genomen worden van alle aanwezige oudgevangenen
En in navolging van vorig jaar stelt
HEKALO (Hechteniskamp Lokeren)
stukken en werken uit het kamp ten
toon Deze tentoonstelling is doorlopend te bezoeken van 10 tot 17 uur
Meer inlichtingen 091/48 30 48 en
091/48 17 78

Van Mossevelde hekelde ook de
laattijdige doorstorting van de belastingen door de staat Zo heeft Aalst
nog bijna 300 miljogen te goed En
van het Gemeentefonds krijgt Aalst
ook al met zijn rechtmatig deel eerst
als een 45 miljoen te weinig wegens
onrechtvaardige verdeelsleutel en
nog eens een vermindering van ruim 9
procent door de besparingsmaatregelen van de regering

Omhoog
HIJ nep dan ook de Vlaamse parlementairen op om een rechtvaardige
verdeling van het gemeentefonds te
eisen Hij bracht ook de erbarmelijke
slechte staat van de Aalsterse wegen
m herinnering en toonde tenslotte duidelijk aan hoe de meerderheid de
belastingen de hoogte injoeg bij het
begin van hun bestuursperiode be
taalde elke Aalstenaar gemiddeld
3 500 frank, m 1986 was dat 11 000
frank voor elke man, vrouw, kind of
bejaarde

Kunst- en landelijke meubelen

7c4ocÉ
In eik, den en fruithout
Reprodukties in eigen atelier
Dit alles gepresenteerd op de authentieke Tibetaan
se DOC tapijten Decoratie o a Laura Ashley
Eegenen 105
Schoonaarde
052 42 2156
Welkom ook op zondag

Bevnjdingslaan 135a
Appels
052 22 3157
Sluitingsdag

donderdag

Jan Caudron vergeleek enkele cijfers uit de OCMW-rekening en vond
het onaanvaardbaar dat voor voedng
per resident en per jaar 81 000 frank
betaald wordt in Smi Lieven en
slechts respektievelijk 51 000 en
28 000 frank in Sint Job en de Hopperank De laatste twee hebben een
eigen keuken, m Sint Lieven komt het
eten van het ziekenhuis, dat dus blijkbaar te veel aanrekent Ook gaan m
verhouding tot de werkingskosten de
personeelslasten te zeer naar omhoog Ten dienste van de politieke
gekleurde
tewerkstellingspolitiek''
Ook m het ziekenhuis vormt het per
soneel een probleem De aanwerving
van vijftig gesubsidieerde kontraktuelen zal er volgens Caudron toe bijdragen dat vastbenoemd personeel zal
dienen afgedankt Aangeklaagd werd
ook dat bepaalde ziekenhuisdiensten
met renderen omdat de dokters hun
patiënten overhevelen naar hun privepraktijk, zonder dat ertegen wordt opgetreden Zo was er m de dienst
dermatologie een jaaromzet van
39 100 frank en op de pediatrie konsulteerden twee voltijdse kinderspecialisten om 36 904 frank Maar m het
labo werd de puinhoop blijkbaar opgeruimd Waar in 1982 nog een verlies
werd genoteerd van 2,5 miljoen op
een omzet van 27,5 miljoen, realiseert
het nieuwe diensthoofd thans een
winst van 5,6 miljoen op een omzet
van 59,8 miljoen

Water...
Danny Denayer spitste zijn aandacht vooral toe op de waterdienst en
kwam met een reeks voorstellen aandraven, zoals een algemene prijsverlaging en nog een specifieke voor lage
inkomens en volgens de gezinsgrootte, afschaffing van de korting voor
stad en OCMW en van het degressief

tarief voor Intersoom en Amylum,
overname van de TMVW door de
regie Het is namelijk de TMVW die
met een negatief saldo voor de dag
komt, terwijl de eigen regie steeds
winst maakt Er dient wel aan toegevoegd dat de regie m de deelgemeenten een moeilijker gebied onder zijn
bevoegdheid heeft, omwille van de
grotere afstanden en minder dichtheid Jan Caudron waarschuwde nog
voor een geplande personeelswijziging m de Waterdienst, waarbij voor
de afdelingschef een promotie tot direkteur wordt voorzien met een weddeverhoging van 372 357 frank Hij
noemde het een verwerpelijke zelfbedienmgspolitiek van een syndikaal leider
BIJ de aanvang van de zitting had
Caudron ook de steun van de VU
beloofd aan burgemeester De Kerpel,
die zijn eerste zitting voorzat, op voorwaarde echter dat hij wat zou doen
aan het imago van de stad

OCMW - Gent
Publieke oproep dd 27 06 1987
voor
MAATSCHAPPELIJK
WERK(ST)ER (diploma van maat
schappeljk assistentie), gegra
dueerde sociale verple(e)g(st)er of
officieel geljkwaardig verklaarde
diploma s) voor aanleggen wer
vingsreserve dienstig voor statu
taire en tijdelijke aanstellingen (4
jaar geldig)
Aanvragen indienen uiterlijk op
30 september 1987, datum waarop
o m de diplomavereisten dienen
vervuld te zijn
Inhchtngen en mschnjvingsfor
mulieren zijn te bekomen bij
OCMW Gent, Dienst Perso
neelszaken
Onderbergen 84 - 9000 GENT
Tel 091/35 19 41/42/43
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Wi)
zwaaide Ik zie Willy Declerck nog
staan terwijl de zwarte leeuw rond
zijn hoofd wapperde maar die gevluchte eminentie weet nog met eens
dat er een verschil bestaat tussen
soep .scheppen" en orde schepp e n " HIJ s c h a a p t ' o r d e '

... en W I J
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 warden 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

DOPPERSPRAAT?
Dit woord IS nog te goed als omschrijving van wat de ministers Eyskens en Verhofstadt de jongste tijd
uitkramen over belastingsverlaging
BIJ mijn kapper omschreef een
wakkere klant hun beloften met de
spreuk morgen scheren wij gratis
Geschoren werden wij allemaal sedert het kapitalisme, dankzij CVP en
PVV belisist wat deze regering mag
en moet doen Als gewezen kamerlid
wens ik te waarschuwen tegende sirenezang der jongste tijden Men wil
ons doen geloven dat het voor ons alleen gedaan is met inleveren en dat
men door fiskale aanpassingen ook
zoals voor onze multinationale en andere Leyssens en Freres zal gaan
zorgen
Onze eerste vraag moet dan toch
zijn hoe zoiets met honderden miljarden staatsschuld zou kunnen Tenzij
men nieuwe putten zou maken om
onze zakken beter te vullen

Eyskens smeert over zijn elf plannen een beetje kind- en gezinsvriendelijke siroop, maar dan kan het met
anders of voor alles wat we willen kopen zal meer onrechtstreekse belasting worden betaald En de grote
gezinnen zijn verplicht veel, heel veel
te kopen Dus als men enerzijds
onze
rechtstreekse
belastingen
mocht verlagen dan zullen we het
grootste deel moeten terugbetalen
als BTW of hoe onrechtstreeks ook
Of denken Eyskens en Verhofstadt
dat WIJ allemaal dwazen zijn'^
Fl. Smit, Putte

LIBERALEN MET
DE LEEUWENVLAG
Een "dank zij de Volksunie tot lid
van de Nerlandse Kultuurkommissie
van Brussel (NOC) verkozen jongemannen IS op grond van een of andere teleurstelling overgelopen naar
de PVV

In de Brusselse post van juni 87
misbruikt hij een ,,vrij" tribune om
een politiek artikel te schrijven, waarin zijn speldeprikken tegen zijn vroegere parti) ondankbaar overkomen
Ware hij overgelopen naar een formatie die ons met radikaal genoeg
vindt en op die maniers zelfs de maan
voor Vlaanderen op te eisen, dan zou
ik zwijgen en de schouders ophalen
Maar het nu voorstellen dat dank zij
de matheid van zijn blauwe nieuwe
kampgenoten Vlaanderen het nu beter heeft dan twintig of dertig jaar geleden IS leugens vertellen
Als we ons gewoon beperken tot de
paardemolen van Voeren dan weet
elke nadenkende Vlaming dat Voeren
op zijn minst bij het kiesdistnkt Brussel zou gevoegd zijn indien er geen
honderdduizenden Vlamingen achter
de VU hadden blijven staatn
Het IS historisch maar al te juist dat
de PVV groen van mjd, toen uitzon
derlijk opvallend met de leeuwenvlag

Aanbevolen huizen

Droeviger is het gesteld met de gebaarde veelprater uit de streek van
Brakel Als een Nederlander De Croo
hoort praten moet hij zich afvragen
of er in Vlaanderen nog steeds bargoens wordt aangeleerd
Als een VU-lid om een of andere
eerlijke reden zijn partij verlaat dan
zal het zekerr met zijn om in de PVV
met de leeuwenvlag te zwaaien Hij
zou er deze vlag nergens vinden ten
ZIJ tussen de rommel uit de tijd van
Egmont
J.E.Torfs, Oostende
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TOPBENOEMINGEN

Hilda De Leeuw

Het regent deze dagen aan de lopende band topbenoemingen allen
voor 99 % toegewezen aan CVP- en
PVV-kandidaten Depolitisering van
het openbaar ambt noemen ze dat

Alle stortingen van abonnementen, publiciteit en redaktie
op prk 000-0171139-31 van
,,WIJ"
Barrikadenplein 12,
1000
Brussel
(Tel
02-219 49 30)

In de kamer heeft Martens het lef te
beweren dat deze benoemingen mets
met politiek te maken hebben maar
integendeel netjes politiek verdeeld
zijn I Wat een woordkramerij Je moet
maar durven
Ik kan me best indenken dat weldenkende mensen deze komedie
kotsbeu zijn'
W. Rosiers, Neeroeteren

BEJART
Het vertrek van Bejart beschouw ik
met als een nationale ramp Misschien wel een ramp voor franstalig
België dat al zo mager bedeeld is met
echt kulturele evenementen
Voor
Vlaanderen is het vertrek van Bejart
helemaal geen verlies. Iemand die er
met in slaagde na meer dan een
kwarteeuw verblijf in België nog geen
gebenedijd woord van de meerderheid van de bevolking te spreken kan
ik moeilijk als
een verlies
be
schouwen
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NAAMSVERANDERING
Na de wekroep Vlaanderen e e n "
van de 60ste IJzerbedevaart hier nu
een nieuwe partijnaam
Vlamingen Verenigt U
Afgekort

VVU
M A , Maaseik

DEVRIESE
Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten

verhunng lange termijn D'IETEREN
korte termijn AVIS
P e r s o n e n w a g e n s en v r a c h t w a g e n s

Guide NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR — Z I N K
ROOFING

LEASE

VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

baron ruzettelaan 78
8320 brugge 4
baan brugge - Oostkamp.
^ . 050/35 74 04
/

T e l . : 014/21.12.07

GELD
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- H l / DANN

DE PRIJSBREKER

Onmiddellijk te bekomen bij

Oa-428 69 84

van het goede meubel

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

fr.
fr.
fr.
fr.

Jaak Gabriels,
Barrikadenplein 12
lOOO Brussel

P.L , Hofstede

Etn. BERT pvba

1.200
700
400
33

Tel 053-78 10 09 en 053 21 27 57

STUDIO

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon T h e o d o r s t r a a t 36
1090 Brussel

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel 03-236 45 31
Open van 10 lot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

Tel 426.19 39

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

Sz

FRANSSENS OPTIEK;
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321 08 96
Kerkstraat 44, A n t w e r p e n
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

KLEDING LENDERS

FERAUTO

Smt-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50

Tel 03-353 70 39

1810 Wemmel
Tel 02-460 68 93
Import

Export

Dames

heren en kinderkleding

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Houtzagerij

DEROOSEN.V.
A l g e m e n e hout e n p l a t e n h a n d e l
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalsl 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldslraal 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49
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Omroepster Nadine De Sloovere:

„Het kan niet blijven duren..."
BRUSSEL. — Als kind hingen wij aan de lippen
van tante Terry. Daarna l<wamen Chris Lomme en
Kris Smet. Nu zijn er natuurlijl< Betty Mellaerts en
Jessie de Caluwé. En daartussen was en is er gelul<l<ig nog steeds Nadine De Sloovere. Om U maar te
bevestigen dat vrouwen-op-de-buis ons iets doen.
'n Zomerse en heerlijk gezellige babbel op weer
eens een uitgeregende vrijdag.

WIJ: Valt het U niet moeilijk
altijd de lieve mooie dame te
moeten spelen, ook al is het uw
dagje niet?
N. De Sloovere: ,,lk heb daar
weinig moeite mee Het behoort
tot mijn job
Wanneer je een produkt moet
verkopen, dan ga je toch met met
een zuur gezicht voor de mensen
staan'^"

ADINE DE SLOOVERE
werd 38 jaar geleden geboren in Gent en woont
nu in Tremelo Zij studeerde voor
kleuterleidster en volgde kursussen in diktie, voordracht en toneel
Toen ZIJ 20 jaar was, nam Nadine De Sloovere met sukses
deel aan stemproeven en mocht
naderhand kommentaarstukjes
lezen bij films Zo kwam zij op
een soort reservelijst Plots bleek
er een tekort aan omroepkrachten en sprong zij eventjes in, uitgerekend op Kerstavond Eigenlijk IS ZIJ nu nog altijd ,,aan het inspringen ', lacht ze uw geboeide
redakteur toe

N

l\/!aandelijl(s
Icontra l(t

Behalve lief gezichtje en mooi
stemmetje spelen op het scherm,
was ZIJ ook presentatrice van een
reeks programma's zoals ,,Ziet U
er wat in"^", ,,Agenda", ,,Het
Schildpadplein"
en ,,Vizier"
Daarnaast deed zij nogal wat radiowerk en kan je Nadine De
Sloovere ontmoeten op tal van
zittingen vieringen, herdenkingen en tutti quanti
Een knappe, intelligente en
charmante vrouw
Boordevol
ideeën En vooral zwaar ondergewaardeerd in het BRT-huis

Liefst rechtstreeks
WIJ: U doet heel wat meer
dan louter BRT-presentatiewerk?
N. De Sloovere: ,,Dit hangt af
van vraag en aanbod
Ik doe inderdaad nogal wat
presentatiewerk
vernissages,
openingen, verjaardagen, akademische zittingen,
Alles dus wat
vraagt naar een gastvrouw met
een bekend gezicht "
WIJ: Wat is nu het fascinerende aan uw job? Wat geeft U
de kick om door te doen?
N. De Sloovere: ,,Het feit dat
je zo'n ruim publiek bereikt is wel
prettig
Over het omroepen zelf is veel
te zeggen, voor en tegen Als je
echter een programma maakt
waarvan je de presentatrice bent,
dan IS dit echt plezierig Omdat je
daarbij zelf een eigen inbreng
kunt hebben Je helpt mee aan
de vormgeving Eenmaal het
rechtstreeks gaat wordt het pas
echt boeiend
Ik vind trouwens dat er tegenwoordig zoveel ingeblikt wordt,
waardoor een beetje aan het doel
van televisie wordt voorbij geschoten Ik vind het erg dat bijna
alles op beeldband wordt opgenomen Televisie moet m i direkt
blijven, rechtstreeks dus "
WIJ: Is daar nu zoveel verschil m?
N. De Sloovere: ,,Oja, je voelt
dat Een opname op beeldband
verschilt ontzettend veel van een

,,boeiend", omdat dit een persoonlijke appreciatie inhoudt Dit
IS met toegelaten Anderzijds
wordt verwacht dat je het geplande programma aanprijst, ook
al vind je het soms helemaal met
goed
Dit leidt al eens tot moeilijkheden Ze eisen dat je spontaan
bent, maar tevens zijn er zoveel
regels die je moet in acht nemen
Waardoor je spontaneiteit verloren dreigt te gaan
Gelukkig laat men ons op dat
vlak de jongste tijd een stukje
meer vrij Vroeger was men nog
veel strenger "

Nadine De Sloovere ,,lkga nooit aankloppen bij de een of de ander om
iets te bekomen "
(foto Geert De Soete)
rechtstreekse uitzending
De
sfeer in de studio is volkomen
anders

Geen waardeoordeel

Bovendien denk ik dat het ook
voor de kijkers interessanter is,
vermits je meteen kunt inpikken
op elke aktualiteitswijziging "

WIJ: Omroepen lijkt makkelijk. Is dit ook echt zo?
N. De Sloovere: ,,Het feit dat
er van alles kan gebeuren, maakt
het vaak met makkelijk
Veronderstel dat het journaal
langer uitloopt dan gepland Je
hebt een overzichtje klaar van de
programma 's die daarop volgen
Onmiddellijk moet je overal zoveel minuten bijtellen, maar zoiets weet je dus pas op het allerlaatste ogenblik Bijgevolg dien je
heel vlug alles om te rekenen en
soms veranderen je nochtans
keurig vooraf klaargemaakte zinnetjes daardoor totaal "

Lachend gezicht
WIJ: Hoe zwaar weegt de tol
van de roem?
N. De Sloovere:,,Mensen herkennen mij met zo vaak op straat
En als dit gebeurt, dan heb ik
daar geen last van De meeste
mensen zijn in zo'n geval hoogst
vriendelijk Ik beleefde slechts
heel zelden een bittere ervanng "
WIJ: Wat IS er dan onprettig
aan deze job?
N. De Sloovere: ,,Omroepen
op zich IS iets apart en met te vergelijken met het presenteren van
een programma dat een uur
duurt
Als je je bij zo'n presentatie
eventjes vergist, dan kan je dit
weer goed maken Als je echter
slechts tien zinnetjes moet zeggen die rechtstreeks gaan en je
zit fout in een van die zinnetjes,
dan betekent dit meteen een
kleine katastrofe Want je kunt je
vergissing met meer kunt herstellen Dat IS akelig "

WIJ:
Maakt U zelf de
tekstjes?
N. De Sloovere: ,,Ja En in
principe bekijken wij daags voordien de programma 's van de volgende dag
Let wel, WIJ zijn terzake gebonden door zeer strenge regels
Vooreerst moet je je teksten zo
beknopt mogelijk houden Uiteraard mag je ook nooit de ontknoping vertellen van een film en
toch moetje een omschrijving geven Maar daarbij moet je dan
weer voorzichtig zijn en termen
vermijden zoals ,,spannend" of

WIJ: Er is iets noodlottigs
aan deze job: U wordt immers
onvermijdelijk ouder... En ook
U zal wel al de bewering gehoord hebben dat presentatrices van andere omroepen eigenlijk veel knapper ogen.
N. De Sloovere: ,,De mensen
die nu in de BRT-omroeperij
geëngageerd zijn, zijn allemaal
personen van ongeveer dezelfde
leeftijd Dit impliceert dat we allemaal samen oud worden
Het zou veel prettiger en ook
interessanter zijn indien in dit
groepje mensen van verschillende leeftijd zaten Dan zou dit
helemaal geen kwaad kunnen
Omdat je dan ook een afwisseling aan de kijker zou kunnen bieden en eigenlijk ook rekening zou
kunnen houden met het soort
programma dat dient aangekondigd te worden Het lijkt mij zinvol
om bv een programma over de
menopauze te laten aankondigen
door een rijpe veertigster i p v
door een frivole tiener Maar ik
vrees dat we daar nooit zullen toe
komen
WIJ weten inderdaad dat het
met zal blijven duren "
WIJ: Staat daarover iets in
uw arbeidskontrakt?
N. De Sloovere: ,,Wij zijn tewerkgesteld per maand We hebben dus kontrakten over vier weken en deze worden elke maand
vernieuwd Vroeger werden we
zelfs vergoed per omroepbeurt "
WIJ: U kunt dus elke maand
opgezegd worden?
N. De Sloovere: ,,/n pnncipe
wel, want wij zijn free-lance medewerkers Maar anderzijds zitten we allen meer dan 14 jaar in
de omroeperij en het lijkt me uitgesloten dat men, ook vanuit lou-
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Ik doe dit trouwens voor een
bedrijf in de buurt, met name Internationale Televisie Produktie
(ITP), een professionele videofirma "
WIJ: Welke toekomstplannen
hebt U?
N. De Sloovere: „Zolang ze
mij nog willen, hoop ik aan de slag
te kunnen blijven bij de BRT
Liefst met wat meer presentatiewerk, als gezicht bij een programma Een goed programma
wel te verstaan Ik zie dat zitten,
op voorwaarde dat je een knap
team hebt waarmee je kunt
werken

Een televisiespel
Ik hoop echt nog eens iets
nieuws te kunnen doeri op de
BRT Bijvoorbeeld een televisiespel Mijn groot nadeel is evenwel dat ik wacht tot men mij iets
kom vragen Ikzelf ga nooit druk
uitoefenen of aankloppen bij de
een of ander"
WIJ: Is het gerucht juist alsof
sommige omroepsters elkaar
het licht in de ogen niet
gunnen?
N. De Sloovere: ,,Wij hebben
erg weinig kontakt met elkaar en
bovendien ben ik echt met de persoon die moeilijk overweg kan
met anderen Natuurlijk zijn er al
eens strubbelingen, zoals op elk
werk Ik heb daar weinig last van,
omdat ik probeer iedereen te nemen zoals hij of ZIJ IS "

Lift-liefde
WIJ: Wat doet U in uw vrije
tijd?
N. De Sloovere: ,,Bijna al mijn
vrije tijd gaat naar ITP Plus natuurlijk mijn werk thuis Ik heb
twee jongens en een echtgenoot
Zodus
Mijn man werkt ook op de BRT,
als realisator van „Van Pool tot
Evenaar" We hebben elkaar
overigens in het BRT-gebouw leren kennen, in de lift " (pvdd)
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ter menselijk oogpunt, zomaar
zal zeggen dat je kunt ophoepelen Behalve dan wanneer ze
daarvoor een gegronde reden
hebben, zoals werkverzuim of
ernstige beroepsfouten
Dit systeem heeft natuurlijk
ook een goede kant Vermits wij
free-lancers zijn kunnen wij ondertussen tal van andere dingen
doen en hebben wij tijd om ons in
te werken in andere sektoren Zo
IS het bv relatief makkelijk de job
van public relations voor een bedrijf te verzorgen, naast je
BRT-werk
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