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,,...de tegenstrever van Antwerpen is niet in de eerste plaats Zeebrugge en omgekeerd, maar wel de communautaire verdeelsleutelpolitiek die op openbare werken
wordt gevoerd. Deze politiek maakt immers dat Vlaanderen onvoldoende kredieten
krijgt voor zijn basisinfrastruktuur, ook in de havens, terwijl in Wallonië prestigeprojekten worden gefinancierd."
(Kommentaar in „De Financieel Ekonomische Tijd" van 10 september 1987)

Belgisch vlagvertoon
Door mijnenvegers naar de Perzische Golf te sturen, lieeft de
regering niet alleen haar eigen hand maar gans België in een
gevaarlijk wespennest gestoken.
De door Martens-VI aangehaalde redenen voor het uitsturen
van schepen — het beginsel van de vrije scheepvaart, de ekonomische belangen en de solidariteit binnen de West-Europese
Unie — zijn uiterst voze argumenten.
Over de vrijheid van scheepvaart in de Golf wordt tot op vandaag in feite gewaakt door de aanwezigheid van een grote Amerikaanse vloot en van Russische, Engelse en Franse schepen. Indien dit kader te eng zou zijn, dan is de verruiming ervan in de
allereerste plaats een aangelegenheid van de Verenigde Naties.
De petroleumdoorvaart in de Golf heeft voor België slechts een
relatief belang: minder dan een vijfde van onze invoer komt uit
de Golf. Daarenboven is het kennelijk zowel een Iraaks als een
Iraans belang, dat de olie — waarmee zij goeddeels hun oorlog
betalen — blijft stromen. Het argument zou desnoods beter omgedraaid worden: een embargo op olie uit de oorlogvoerende
Golfstaten zou het konflikt wellicht sneller uit de wereld helpen.
Dat de Belgische beslissing de bekroning is van de solidariteit
binnen de West-Europese Unie, is al een even zwak argument.
De WEU, bestaande uit de zes oorspronkelijke EG-landen plus
Groot-Brittannie, heeft in de dertig jaar van haar bestaan nooit
het bewijs geleverd, een operationeel Europees platform te zijn.
Dat is ook thans niet het geval. Het uitsturen van schepen is niet
het gevolg van een gezamenlijke beslissing. Groot-Brittannie en
Frankrijk hebben het WEU-kader aan hun laars gelapt toen ze
reeds vroeger besloten, schepen naar de Golf te sturen. WestDuitsland, militair en ekonomisch niet de geringste WEUpartner, weigert principieel deel te nemen aan operaties buiten
het opdrachtgebied van de Navo. In plaats van een demonstratie
te zijn voor de Europese eendracht is de broksgewijze beslissing
van enkele WEU-leden precies een demonstratie van Europese
onmondigheid, van afhankelijkheid ten overstaan van de Verenigde Staten.
Het valt immers niet te ontkennen dat het uitsturen van de Belgische mijnenvegers een laat maar rechtstreeks gevolg is van de
binnen- en buitenlandse strubbelingen der Reaganadministratie. Een van de redenen waarom de VS aan vlagvertoon gingen doen in de Golf, was het toedekken van de Irangateflaters. Dit Amerikaans initiatief en de vraag om Europese assistentie daarbij werden aanvankelijk in Europa zeer sceptisch
beoordeeld. Dat enkele landen waaronder België thans hun houding hebben gewijzigd, is niet te danken aan een soort WEUbewustwording maar aan verhoogde druk uit Washington.
Door het uitsturen van de mijnenvegers, in antwoord op het
oorspronkelijk verzoek van Washington, wordt België betrokken
bij het Iraans-Amerikaans gehakketak dat, zoals in het verleden
ten overvloede werd bewezen, uiterst ondoorzichtig en dubbelzinnig is. Het kan onze regeerders daarenboven niet ontgaan dat
de twee groten — de VS en de Sovjet-Unie — zich in de praktijk
solidair gedragen om het konflikt in de Golf te laten aanslepen.
België heeft daarenboven weinig redenen om zich als moraliteitsrechter aan te stellen. Belgische bedrijven zijn aktief betrokken bij de wapenhandel naar de Golf. Irak betrok grondstoffen
voor de gasoorlog, Iran springstoffen (misschien wel precies voor
mijnen in de Golfl uit ons land.
Als klap op de vuurpijl: de Belgische beslissing werd, anders
dan in Italië en Nederland, getroffen buiten en boven het parlement. Naar de letter van de wet, heeft Martens inderdaad het
groene licht van het parlement niet nodig. Het zou echter een
minimum aan politiek fatsoen en demokratische moraal geweest
zijn, de volksvertegenwoordiging te raadplegen.
Dat dit niet gebeurt, heeft een reden en een naam: Happart.
Vervroegde bijeenroeping van het parlement zou immers meteen vervroegde stemming over de Happart-motie betekenen.
En dat kan niet! Daartegen is Martens-VI nog altijd niet
bestand.
Een regering die niet eens de koddebeier van een dorp de baas
kan, gaat dan maar wereldwijd voor gendarme spelen.
|yQ

Bij hervatting wapenhandeil(ommissie

VU doet voorstellen
Dinsdag hernam de ,,Onderzoekskommissie belast
met het onderzoek naar de Belgische leveringen van
wapens en munitie aan landen die in een gewapend
konflikt verwikkeld zijn of waartegen een wapenembargo geldt" haar werkzaamheden.
De VU maakte een tussentijdse balans op en formuleerde een reeks voorstellen.
OOREERST herinnerde de
Volksunie eraan dat uit de
werkzaamheden voor het
parlementaire reces duidelijk gebleken IS dat er tijdens de voorbije
jaren heel wat munitie en wapens
van Belgische makelij en via Belgische zee- en luchthavens naar
oorlogvoerende landen verhandeld werden

V

Dit feit wordt zelfs met langer
ontkend door de betrokkenen, die
toegeven dat er op grote schaal
gefoefeld werd met valse dokumenten en certifikaten

Gerecht
laat betijen
Verwonderlijk genoeg trad de
gerechtelijke overheid — ook al
gaat het hier om misdaden' —

slechts in een heel beperkt aantal
gevallen op De direkties van de
belangrijkste wapen- en munitiefabrikanten {PRB, FN, Asco )
werden echter nooit verontrust en
er werden bij hen geen huiszoekingen verricht Het lijkt er inderdaad op dat men aan mogelijke
verdachten alle tijd heeft willen
geven om bezwarende dokumenten te laten verdwijnen
Van een wezenlijke en efficiënte kontrole op de in- en uitvoer van oorlogstuig is eigenlijk
geen sprake Deze vaststelling
wordt trouwens bevestigd door
bijna alle openbare diensten die
hiermee te maken hebben Voorts
IS er een schrijnend tekort aan
personeel,
dat
daarenboven
slecht vergoed wordt en mede
daardoor met gemotiveerd is

Ook de noodzakelijke koordinatie tussen de diensten (doeane,
opsporingsdienst, rijkswacht en
zeevaartpolitie, ) is volkomen
zoek Weinigen zijn op de hoogte
van de precieze nchtlijnen, zo
kennen de doeaniers die het
werk-op-het-terrein moeten doen
en de havenkapiteins met eens de
embargolijst De huidige reglementering m b t het eindbestemmings-certifikaat is ook al totaal
ondoeltreffend en door handige
jongens makkelijk te omzeilen Dit
betekent ook dat er, indien men
tenminste tot een meer sluitend
systeem wil komen, nieuwe en
bindende internationale afspraken
zullen moeten gemaakt worden
(Lees verder op biz. 4)

't Klapgat
Op zondag 29 november
organiseert dit weekblad
een merkwaardige kulturele
ontmoeting te IVIechelen,
onder de benaming ,,'t Klapgat". Op biz. 3 leest U meer
over dit kreatieve initiatief.
Hou alvast die laatste zondag van november vrij!
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VERJAARDAG

en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek. Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven. De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen.
Brieven vi/orden 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 niet noodzakelijk deze van
De redaktie

mogelijk is om van ieder een grondige
kennis van deze 2 landstreken te
eisen."

GEVANGENISSEN
Dit is een oud zeer. In 1945 stierf de
edele pastoor dr. Spits in de gevangenis van Sint-Gillis. Hij krepeerde er als
een hond. Pastoor Spits was het
slachtoffer van een moorddadige en
laffe repressie. In maart 1987 werden
de wantoestanden in Vorst en SintGillis reeds aangeklaagd door Willy
Kuijpers en dat aan de hand van een
gemotiveerde studie. De komst van
de hooligans heeft de huidige akties
alleen maar aangewakkerd.
W. Hosiers,
Neeroeteren

IDEAAL TIJDSTIP
Inderdaad, de IJzerbedevaart in
1988 heeft plaats na de vakantie en
wel op 28 augustus; beter kan het niet
als men weet dat rond 15 oktober
daarop de gemeenteraadsverkiezingen doorgaan.
Ik zou het Ijzerbedevaartkomitee
vragen uitgebreide wegvenwijzering
aan te brengen, men kan er zeker van
zijn dat talrijke CVP-mandatarissen
zich zullen verdringen om op de eerste rijen zitplaatsen te geraken, kwestie van zich te tonen en te doen alsof;
maar vooral om stemmen te ronselen
en ze af te snoepen van de VU.
Er zullen er zelfs bijzijn die nog
nooit in Diksmuide geweest zijn. Het
aantal schuchteren van vorige jaren
zal ruimschoots overtroffen worden,
en de volgende jaren blijven ze dan
weer weg! Liep Martens ook niet op
de eerste rijen in tal van betogingen?
En van Diksmuide naar Parijs en Quebec is voor hem maar een stap. Cynisme en schaamteloosheid staan ook in
de woordenboeken; een minimum
aan respekt en eerbied voor onze
jonge Vlaamse gesneuvelden aan de
IJzer zou nochtans bij deze politici
mogen aanwezig zijn.
Frans Van Ransbeeck,
Asse

ONWIL
Te Jette mag men stellen dat de
supermarkten anti-Vlaams zijn en als
men het personeel van GB en Delhaize In de Theodorstraat er op attent
maakt dat men als Vlaming ook in zijn
hoofdstad is, krijgt men prompt volgend antwoord: „Je n'ai pas envie de
parier Ie flamand".
Ik vind dat er akties mogen komen
want sommige Vlaamse politici doen
er toch niets aan.
Enkele dagen geleden heb ik dan
een brief geschreven naar de algemene direktie van Delhaize. Uit haar
antwoord citeer ik:
„Wij kunnen U niet verzekeren dat
al onze personeelsleden in Brussel
perfekt tweetalig zijn daar wij een
reëel probleem kennen op het aanwervingsniveau vraardoor het ons
spijtig genoeg niet in alle gevallen
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Waarom zouden zij dit niet kunnen
eisen? En trouwens niemand vraagt
dat zij het Nederlands 100 % kennen,
maar tenminste zich kunnen verstaanbaar maken en de goede wil
opbrengen om het te proberen.
Met zo een antvwiordbrief is er natuurlijk vrijspel voor de franstaligen.
Maurice Thlrry,
Jene

ZIEKENFONDSEN
Dezer dagen is uitgelekt wat reeds
lang geweten was, dat de rode, gele
en ook wel blauwe ziekenfondsen een
zwarte kas hebben.
Dat deze kas reeds jaren dient om
politieke partijen van de nodige centen te voorzien is een politiek geheim.
Maar nu vraag ik me af of deze
Vlamingen uit de VU die lidgeld betalen aan de kleursindikaten en vakbonden, nu eindelijk gaan beseffen dat zij
door hun lidmaatschap hun politieke
vijand de nodige financiële steun bezorgen om tegen zich te gebruiken.
Deze wijsheid wordt reeds jaren
lang door het Algemeen Verbond van
Vlaamse Sindikaten verkondigt en Is
nu officieel!
Vlamingen, er bestaan Vlaamse
Ziekenfondsen en een Vlaams sindikaat, dezen zijn meer waardig dan de
politiek gekleurde!
Namens AVVS,
Oscar De Groote,
Dendermonde

VERZUILING
Wat iedereen in dit land reeds lang
vermoedde werd deze dagen via de
pers openbaar gemaakt: de grote ziekenfondsen hebben geknoeid met
miljarden. De grote ziekenfondsen
met hun banken en sociale organisaties, voeg daar nog hun favoriete
politieke partij bij wiens verkiezingskas gespekt werd met lidmaatschapsen andere gelden van de zieKentonasen en je heb één pot nat.
Elk weldenkend mens die kennis
krijgt van het onderzoek tegen de
ziekenfondsen kan niet anders dan
bitter worden. Ziekenkassen, sindikaten en hun sociale organisaties zouden er beter aan doen om de verzuiling te doorbreken door zich los te
maken van de politieke partijen willen
ze terug aan geloofwaardigheid en
slagkracht winnen.
Dit land is ziek aan verpolitisering
en verzuiling, de miljarden van de
ziekenfondsen zijn hiervan een duidelijke Illustratie!
Ijzerbedevaartkomitee
gewest Maaseik

Ik was aangenaam verrast toen ik
ter gelegenheid van mijn verjaardag
de ,,hartelijke felicitaties" mocht ontvangen vanwege de voorzitter en algemeen sekretaris van de Volksunie.
Het was een klein, onschuldig kaartje,
maar toch deed het me iets... Het
stond dan ook enkele dagen tussen
de andere verjaardagskaartjes van de
kinderen op de TV.
Voor die eerste verjaardagskaart
vanwege de VU, mijn dank. Precies
aan die dank en kleine attenties ontbrak het de VU soms wel eens aan in
het verleden.
Dat kleine, onschuldige kaartje betekent dan meteen ook een reden te
meer om er in het komnde, belangrijke politieke seizoen met nog mesr
energie tegenaan te gaan.
Gefeliciteerd met het verjaardagsinitiatief I
Herman Hermans,
Arendonk

ZO€K^K)€
D 50-jarige gehuwde man — diploma A6/A1 boekhouding, sekretariaat
met jarenlange ervaring, zoekt een
passende betrekking. Talenkennis:
Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Beschikt over eigen wagen. Voor nadere inlichtingen: O. Van Ooteghem
— Senator, Arm. Lonquestraat 31,
9219 Gentbrugge, tel. 091/30.72.87.
D 34-jarige dame — diploma Hoger
middelbaar onderwijs — kennis van
Ned.- Fr.- Eng.- Italiaans, met noties
van D. — zoekt een betrekking als
bediende, bij voorkeur omstreken van
Gent of Aalst.
D 17/18-jarige jonge dame met diploma van Snit en Naad zoekt een betrekking als stikster-naaister.
Voor nadere inlichtingen zich wenden : Senator O. Van Ooteghem, Arm.
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge.
Tel. 091/30.72.87.

VIERMAANDEIJKSE BERICHTEN
VAN HET ADNV
(mei — augustus 1987)
L. Van den Weygaert, Hove - J. Van Dooren,
Werving v a n fondsen (documenten,
St.-Martens-Latem - Prof. R. Van Eenoo,
afbeeldingen, boeliwerken enz...)
Afsnee — Wwe. L. Van Kerckhoven, Mortsel,
In de periode mei — augustus 1987 hebben - M. Van Liedekerke, Heme - C. Van Louhiernavolgende personen en instellingen aan we, Koksijde - O. Van Ooteghem, Gentbrughet ADVN fondsen geschonken of in bewa- ge - Fam. Van Praag, Kapellen - Fam. Van
Steenland, Aalst - O.P. Van Wassenhove,
ring gegeven:
A.C.V., Brussel — Ambassade van de B.R. Gent — Fam. Verdonck, Antwerpen — F.-J.
Duitsland, Brussel — Ambassade van Dene- Verdoodt, Erembodegem — Fam. Verhasselt,
marken, Brussel — Ambassade van Finland, Merchtem — Fam. Vermeire, Melle - J.
Brussel — Ambassade van Hongarije, Brussel Vinckx, Herentals - V.J.V., Erpe - Vlaams
— Ambassade van Italië, Brussel — Ambassa- Blok, Brussel - Vlaamse Volkssport Centrade van Noorwegen, Brussel — A.M.S.A.B., le, Leuven — Vlaams Progressief Alternatief,
Gent - A.N.Z., Antwerpen — Fam. Aubroeck, Oostende — Vlaanderen Morgen, Deurne Temse — L'Avenir de la Bretagne, Saint- Fam. Vlieghe, Bissegem — Vormingscentrum
Brieuc — E. Avermaete, Merksem — F. Bom- Lodewijk Dosfel, Gent - V.U.B., Brussel beke. Gentbrugge - A. Boterberg, Lede — K. V.V.V.G., Antwerpen - V.V.Z., Kortrijk Bovin, Kessel-Lo — M. Cailliau, leper — J. Fam. Wabbes, Brugge - Were Di, Merksem
Caudron, Erpe — Fam. Clauw, Middelkerke — - M.J. Wesemael - Fam. Wouters, Gent H. Coveliers, Antwerpen - C.T.T., Lissabon — W. Wuyts, Deurne - Zannekin, leper.
De Berlangeer, Brussel — A. De Beul, Wilrijk
— Fam. De Bie-Willems, Evergem — M. De
Werltgroep Mondelinge Geschiedenis
Bisschop, Aalst - A. De Bruyne, Antwerpen
— E. De Coninck, Brussel — W. Deconinck, Op 3 juni 11. greep opnieuw een bijeenkomst
Kortrijk — J. De Deurwaerder, Zottegem — G. plaats van de Werkgroep Mondelinge GeDe Jaegher, Brugge — L, Dejonghe, Ronse - schiedenis. Het gegevensbestand in verband
L. De Munck, Grimbergen — V. De Neve, met het project Nederland Eén werd besproken
Aalst — Fam. De Paepe-Buys, Aalst — K. De en aangevuld. Verder werd uitgebreid gesproken
Scheemaeker, Evergem — B. De Wever, Ant- over de wenselijkheid en de mogelijkheden binnen
werpen — R. D'Haese, Herdersem — Direc- het ADVN een fonds-oostfrontstrijders op te richcion General de Correos y Telecomunicacion, ten. Daartoe werd en wordt contact gezocht met
Madrid — Paters Dominikanen, Antwerpen — organisaties van oostfrontstrijders en met indiviF. Doms, Mechelen — M. Driesen, Kuringen — duele personen. Het is de bedoeling de bewaarde
C. Dutoit, Machelen - European Bureau for documentatie op termijn veilig te stellen (dat kan
lesser used Languages, Dublin — EVA-frac- contracuteel geregeld worden) om de wetenschaptie, Brussel — P. Feytens, Merchtem — Flan- pelijke gefundeerde studie van de gebeurtenissen
ders Technology 1987 - F.V.K.-Brabant, Len- uit die periode mogelijk te maken.
nik — F.V.V., Gent — General Directorate of
Posts & Telecommunications, Helsinki —
Werkgroep Historiografie v a n
Fam. Gojrvaerts, Wilrijk - Fam. Hendrickx,
Brussel — L. Huysmans, Bonheiden — F.
de Nationaliteiten in Europa
Jansegers, Herdersem — KADOC, Leuven —
De Werkgroep vergaderde op 19 mei. ProFam. Keppens, Flotselaar — Mevr. KeyaertsDupon, Brussel — B. Knockaert, Brussel — blemen werden besproken i.v.m. de praktiFam. Laporte-Boon, Brussel — R. Lettens, sche werking, de externe betrekkingen en de
Asse — L. Lindemans, Brussel — E. Loeckx- verwerving van publikaties, tijdschriften,
Bilsen, Brussel — J. Lootensfonds, Brugge — ezn. Een volgende vergadering is voorzien
W. Luyten, Berlaar — W. Meyers, Brussel — voor 2 oktober.
A. Michelucci, Firenze — Missaksentrum,
Zuid-Afrika — Fam. Nagels, Oostende — Na- Er werden Baskische, Bretoense, Catalaanvorsings- en Studiecentrum voor de geschie- se, Zuidvlaamse, Sudetenduitse enz. tijddenis van WO II, Brussel - N.S.V., Brussel - schriften geschonken. Publikaties over WalJ. Olsen, Oostende - Oranjejeugd, Tlirnhout lonië, Zuid-Vlaanderen enz., naast algemene
werken over nationalisme en etnische proble— K. Pauli, Antwerpen — Fam. Pauwels, Wij- men vullen de bibliotheek aan.
negem — G. Peeters, Antwerpen — I. Peeters, Contacten werden opgenomen met persoBerchem — Y.J.D. Peeters, Brussel — E.Pieren organisaties uit Friuli, Bretagne, Caret, Steenokkerzeel - P.T.T., Bern - B. Raets, nen
Hoevenen — Fam. Rimbaut-Lippens, Aalst — talonië, Friesland en Zuid-Vlaanderen.
F. Roose, Brugge — K. Rumes, Sint-Niklaas —
F.C. Ruyssinck, Erembodegem — F. SebeADVN-Tijdingen
rechts, Wommelgem — Fam. Simons, Gent —
Stadsarchief, Brugge — H. Stevens, Gent — G. Eind september verschijnt het derde numSweron, Voeren — Mevr. Temmerman, Aalst mer van de ADVN-Tijdingen. Wie in de toe— C. Uyttersprot, Aalst - M. Uyttersprot, komst de ADVN-Tijdingen wil ontvangen,
Hofstade — Mevr. S. Valgaeren, Kontich — kan contact opnemen met het secretariaat.
VAKBEL, Gent - S. Van Baelen, Mechelen Antwerpen, 9 september 1987
W. Van Cannegem, Ternat - E. Van den
Reinoud D'Haese,
Berghe, Aalst — dhr. Van den Broeck, Ant- Frans-Jos Verdoodt,
Archivaris
werpen - K. Vandenbulcke, Wommelgem — Afgevaardigd Beheerder
ADVN — Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme,
Minderbroedersstraat 24, B-2000 Antwerpen,
teLi 03/225.18.37, v.z.w. Bankrekening: 419-8059591-83
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Onlangs besliste de regering
immers om de overheidsbestellingen in het domein van de landsverdediging opnieuw te globalizeren en er de verdeelsleutels van
'82 op toe te passen (55% i p v
de toegezegde 65 %) Dit komt
neer op een verlies van liefst 7
Suykerbuyk:
miljard fr aan kompensaties voor
opnieuw
de Vkaamse industrie (Bedrag
Jan ...?
dat staat voor een paar duizend
arbeidsplaatsen')
Van de vroegere en manhaftige
verklaringen van ekonomiemimsHet wordt echt potsierlijk de ter Eyskens, alsof Vlaanderen tot
Essense burgemeester en CVP- 100 % van de kompensaties zou
kamerlid Herman Suykerbuyk krijgen zolang de achterstand
heeft dus nog maar eens een t o V de Waals-Brusselse luchtbHappart-kreet geslaakt
vaartindustrie met is bijgebeend,
Voor de zoveelste keer eist komt dus helemaal niks in huis
deze man — die als ondankbare
Inzake het Se/a/rbus-kontrakt
taak heeft het Vlaams imago van rijst daarenboven het probleem
de CVP een beetje op te krikken van de indekking tegen wissel— dat de bendeleider uit Voeren koers-verliezen Indien de overvoor eens en voor goed uit zijn heid zich met engageert om het
burgemestersambt wordt ontzet
verschil met de reële dollarkoers
Andermaal dreigt Suykerbuyk bij te passen, zullen de Vlaamse
met Zijn „vertrouwen" te weige- bedrijven (die in tegenstelling tot
ren aan de regering Martens, in- Wallonië vooral m prive-handen
dien dit met gebeurt „binnen en- zijn) andermaal het gelag betalen
kele weken" Bovendien, aldus Het onlangs door de Vlaamse
Suykerbuyk, is het anti-Happart- regering opgerichte ,,Vlairbus"
front binnen de CVP opgelopen staat slechts garant m afwachting
tot 12 kamerleden
van de betaling door het luchtLaten wij ons geen illusies ma- vaartkoncern, en biedt terzake
ken de Voerense soep zal wel geen afdoende oplossing
weer met zo heet gedronken worWillen de verdedigers van de
den Een eerste illustratie daar- Vlaamse luchtvaartmjverheid binvan werd dinsdag al gegeven nen de Vlaamse regeringspartijen
door het uitstel van een parlemen- hun vinger opsteken''
tair debat over de mijnenvegers,
vermits dan eerst zou moeten
gestemd worden over een Happart-motie De regeringstrouwe
kranten voorspellen overigens nu
reeds dat er een ,,nieuw feit" te
verwachten is voor het parlement
herbegint op de tweede dinsdag
Candries: voor
van oktober, zeg maar de zoveel7 miljard fr.
ste nep-oplossing
bedot
Voorts rest de mogelijkheid dat
enkele CVP-ers zich voor de show
eventjes onthouden of tegenstemmen, zonder daardoor de regering echt in gevaar te brengen
De tussentijdse balans van het
Tenslotte is er nog de mogelijk- beleid van BRT-administrateurheid van ,,de hogere belangen" generaal Cas Goossens is met
of de klassieke verklaring ,,met
de dood in het hart"
Waardoor Suykerbuyk nog
eens voor Jan-met-de-korte-naam
zal staan

Nieuw feit

Heicsenjacht

FLAG
Vorige week luidde Herman
Candries, afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse lucht- en
ruimtevaartindustrie FLAG, nogmaals de alarmbel over het gebrek aan voldoende kompensaties Volkomen terecht trouwens

KLAPGAT
EEN KULTURELE ONTMOETING "
Zondag 29 november te Mechelen
De redaktie van dit weekblad organiseert op
zondag 29 november een Kunst- & Kultuurdag.
Bedoeling is: tussen de makers en de gebruikers van de kunsten een kulturele ontmoeting
mogelijk te maken.

A

LS plaats voor deze
groots opgezette ontmoeting werd het hart
van de stad Mechelen — tussen Stadhuis en St -Rombouts
— uitgekozen. Als naam, de
naam van een eerbiedwaardig
Mechels huis : 't Klapgat
Op een tiental plaatsen m
de binnenstad lopen die hele
zondag allerhande manifestaties waaraan iedereen — jong
en minder jong — kan deelnemen Kijken, luisteren, zelf
muziekmaken, genieten, meedoen
Een greep uit het ruime aanbod
Een kunstmarkt, een cirkustent, een poppenteater, grafische kunstenaars, muziek

(van
een
een
Drie
gen.

oud tot hyper-modern),
heus simfonisch orkest,
koncert in de katedraal
Europalia-tentoonstellin-

Poëzie

Kortom 't Klapgat wordt
een gebeuren waar men zal
van opkijken
U kunt ons daarbij helpen
Hoe?
— Door aanwezig te zijn met
velen en aktief mee te doen
— Door ons namen en adressen van kunstenaars (schilders, beeldhouwers, muzikanten, enz ) door te spelen
— Door ons bij de organisatie
een hand toe te steken

De redaktie wil jong
Vlaams talent een kans geven door de uitgave van een
Heeft u een antwoord op al
poëziebundel met werk van
deze
verzoeken of wenst u
jonge dichters. Bezorgt U
meer informatie over 't Klapons de namen van poëten
gat twijfelt met ons te schrijjonger dan 26 jaar (01962). ven of te bellen
Hun goed gedicht krijgt bij
Redaktie WIJ, 't Klapgat,
ons een eerlijke kans!
Barnkadenplein 12 te 1000
Brussel 02/219 49 30

ORGANISATIE VAN HET WEEKBLAD WIJ VZW VPRTI IS M VN S
BARRIKADENPLEIN 12 1000 BRUSSEL TELEFOON 02/2194930

MENSEN IN

HET NIEUWS

bepaald positief te noemen
Na zijn ongelukkige uitspraken
over de mogelijke naamsverandering m Vlaamse Radio en Televisie — waar hij zich nota bene voor

Deze eerste kulturele ontmoeting wordt besloten met
een apoteose waarbij gekende namen uit de Vlaamse artistieke wereld aan de tand
zullen worden gevoeld

de Belgische kar spande' — keek
hij moedeloos toe hoe het dossier
van de kommerciele televisie in
Vlaanderen verprutst werd en
wordt Voorlopig ,.hoogtepunt"
was natuurlijk de ,,zaak-Buyle",
die al evenmin ,.verstandig" werd
aangepakt, denken we maar aan
het proceduneel geklungel
Daarenboven dreigt er nu een
nieuw konflikt in het huis aan de
Reyerslaan de,,zaak-Polspoel'
Guy Polspoel, ongetwijfeld een
van de knapste televisiejoernalisten die de BRT heeft, had m zijn
funktie van voorzitter van de Bond
van Radio- en Televisiejoernalisten een vraaggesprek toegestaan
aan ,Het Vrije Woord" Cas
Goossens zocht en vond echter
een reglement dat het aan BRTjoernalisten verbiedt in , Uitzendingen door Derden" te fungeren, waarop hij de uitzending van
maandagavond prompt verbood
Zoals ,,dio Genos maanden geleden reeds schreef, zal de stalen Ook de garantie vanwege de ma,,brug van Koekelberg" straks waarschijnlijk dienst zal doen in de kers van dit programma om aan
Thaise hoofdstad, om daar een van de drukste kruispunten te de kijkers duidelijk te maken dat
overbruggen
Polspoel met in zijn funktie van
BRT-joernalist zou optreden
Het subtrobische Bangkok zou inderdaad prachtig kunnen zijn
indien men een oplossing vindt voor het verstikkende en stinkende vond bij Goossens geen gehoor
verkeer dat deze unieke stad aan de Chao Praya thans onleefbaar Het recht op vrije meningsuiting
maakt Het leveren van een brug is slechts een nepmiddeltje (foto wu) evenmin

Het lijkt er steeds meer op dat
de nieuwe administrateur-generaal, daarin gesteund door de
CVP-Pl^U-meerderheid
m de
Raad van Bestuur, aan een ware
heksenjacht begonnen is tegen
elke joernalist die het aandurft
lastige vragen te stellen
Volgen na Buyie nu Polspoel en
straks Bavo Claes en Jos Bouveroux en Tuur van Wallendael"?'

nodig zijn om alle veerponten te
behouden
Ex-/ACl^-leider Jef Houthuys
werd gehuldigd door de hele kristelijke arbeidersbeweging Hij
maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens een unitaristische geloofsbelijdenis af te leggen Over het geld van zijn mutualiteit zei hij echter niks
Zaterdagnacht werd de Weerdse schone Muriel Rens in Tokyo
tot eerste eredame verkozen van
MISS International Proficiat
In het Brusselse Paleis voor
Schone Kunsten kan men in het
kader van Europalia — waarop de
Oostenrijkse president Waldhelm
met werd uitgenodigd — nog tot
16 december de verbluffende
schoonheid gaan bewonderen
van de Gulden W;es-schat, die
doordoor eindelijk weer eventjes
,,thuis" IS

Goed nieuws
De Kruibeekse VU-burgemeester Antoine Denert heeft samen
met een hele reeks andere VUmandatarissen onder wie kamerfraktieleider Hugo Covellers, vorige week vrijdagochtend nogmaals op vreedzame wijze geprotesteerd tegen het afschaffen van
de veerdiensten De rijkswacht
maakte zich hopeloos belachelijk
door met biezonder zwaar materieel uit te pakken, alsof het vervaarlijke misdadigers betrof Verkeersminister De Croo borg ondertussen al enkele van zijn
rampzalige plannen op maar
toch zal er nog heel wat aktie

Voorts vernamen wij uit de verklaringen van een direktiesekretaresse iets meer over de erg
losse zeden en gewoonten in het
Witte Huis ten tijde van Kennedy
en verkoopt Donna Rice, het fatale liefje van en voor ex-presidentskandidaat Gery Hart nu sportkledij onder de slogan No Excuses

Donna Rice:
geen ekskuus
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M4r
Bij hervatting
wapenicommissie
— vervolg van biz. 1 —

Intiatieven

De VU merkt in dit verband
droogweg op dat de Belgische
beleidsverantwoordelijken
zich
geenszins beijverd hebben om
een einde te maken aan deze.
wapen- en munitiesmokkel. Integendeel. Onder het mom van de
,,(vooral Waalse) ekonomische
belangen" werd nooit hard opgetreden.

De VU-parlementsleden zullen
ondertussen niet bij de pakken blijven zitten, maar een hele reeks
wetgevende initiatieven nemen die
de wapen- en munitiehandel vanuit België eindelijk (beter) aan
banden kunnen leggen.

De
onderzoekskommissie
kreeg, onder druk van VU-lid
Nelly Maes, toelating om nog anderhalve maand voort te werken.
Tijdens deze periode meent de
VU dat alleszins nog de verantwoordelijken van FN en Asco
moeten gehoord worden, evenals
de daarmee samenwerkende
ekspeditiebedrijven. De kommissie mag evenmin terugschrikken
om desnoods naar Skandinavië
te reizen, indien de ondervoorzitter van de Deense scheepsliedenvakbond (Berlau) en de leden
van de Zweedse doeanerecherche niet zelf naar Brussel (kunnen of willen) komen.
Vanzelfsprekend is het onontbeerlijk dat alle betrokken Belgische ministers door de kommissieleden kunnen gehoord worden.
Tenslotte dient de onderzoekskommissie in haar eindrapport
wetgevende en desnoods ook politieke konklusies op te nemen.

Naast de omschakeling van de
militaire industrie in een vredesnijverheid, het verbod van Delcredere-waarborgen voor de uitvoer
van militair materiaal, een betere
reglementering inzake het eindbestemmingscertifikaat en de wijziging voor ambtenaren van de
zwijgplicht in spreekrecht, pleit de
VU ook voor het inzetten van meer
doeaniers (die beter bezoldigd
moeten worden), een betere koördinatie tussen alle diensten en het
verlenen van het statuut van ,,officier van gerechtelijke politie" aan
de doeanebeambten.
De VU eist tevens een verruiming van het embargo naar landen die kampen met interne gewapende konflikten en/of landen
waar de mensenrechten worden
geschonden (zoals door Amnesty
International voorgesteld). In afwachting dient een absoluut embargo voor de levering van wapens en munitie aan èlle nietW/AVO-landen te worden afgekondigd, vermits de zeevaartpolitie
toegeeft thans zelf niet in staat is
een effektieve kontrole uit te oefenen.

Asco-baas Roger Boas draagt

Twee petjes
Woensdag werd de grote baas van Asco, Roger Boas, door de kommissie biezonder kritisch ondervraagd. De gekende deadline maakt het ons
jammer genoeg onmogelijk 'n volledig verslag uit te brengen.
ET de meeste nadruk ontkende de pdg
dat Asco-België of Asco-Malta ooit maar
één moer of tandwieltje zouden geleverd hebben aan Iran, alhoewel o.m. in Le Vif/Express kopies van kontrakten verschenen die terzake weinig twijfel laten bestaan. ,,Deze werden
nooit in leveringen omgezet", was Boas' verdediging. „Erger nog, de ondertekenaar van dit kontrakt doet mij nu een proces aan!", aldus de verontwaardigde wapenproducent ter verdediging in.
„Ik spreek hier echter met een dubbel petje",
verduidelijkte Boas, „vermits ik verantwoordelijk ben voor Asco-België én Asco-Malta". In Malta
zijn evenwel andere, meer soepele uitvoerreg-

Buitenlandse zaken houdt enkel rekening met

„Grove" schendingen
wel oordelen over de politieke opportuniteit, terwijl de ambassades
De openbare kommissievergadering van dinsdag
in de diverse landen verantwoorbegon met een incident, vermits uit een artikel in ,,De
delijk zijn voor de kontrole op de
Morgen" gebleken was dat het befaamde Zweedseechtheid van de eindbestemmingscertifikaten.
doeanerapport slechts gedeeltelijk was overgemaakt.

K

OMMISSIEVOORZITTER
Bourgeois beloofde andermaal het hele dossier

Nieuwe woestijn
ET grote schrikbeeld van
de Sahellanden is de
woestijnvorming.
De
woestijn rukt Inderdaad op, je
kan het met je ogen zien. Dorpen verdwijnen onder stulfdulnen. Waar vroeger een bosje
doumpalmen was, staan nu enkele dode stammen in het okerkleurige zand.

H

De jongste decennia zijn een
aaneenschakeling van droogtejaren geweest. De moessons
met te weinig regen deden niet
alleen het peil van de Niger,
maar ook het
grondwater
angstwekkend zakken.
Weer en klimaat zijn echter
niet de doorslaggevende faktoren. De natuurlijke orde der
dingen wordt op ingrijpender
wijze verstoord door de mens.
De grote bevolkingstoename
in de Sahellanden, op haar
beurt mede het gevolg van de
verbeterde gezondheid, doet
de behoefte aan voedsel stijgen. Er wordt daaraan tegemoet gekomen door een twijfelachtige uitbreiding
van het
landbouwareaal,
eerder dan
door (trouwens uiterst dure)
rendementsverbetering.
Traditionele weldeplaatsen van de
nomaden worden In beslag genomen. De Peuls moeten hun
kudden nu langer laten welden
op graslanden die voor landbouw ongeschikt zijn. Dit wordt
dan overbegrazing en vernieti-
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ging van het al schamele plantentapljt:
woestijnvorming.
Grootschalige ontwlkkellngsprojekten hebben getracht, het
getij te doen keren. Al te vaak
echter werden zij los van mekaar opgezet, zonder rekening
te houden met hun onderlinge
weerslag.
Zo zorgde de massale Inenting van het vee voor kwantitatieve uitbreiding van de veestapel. Kwalitatief ging die er echter niet op vooruit. Er waren Immers geen voorafgaande of begeleidende
projekten
voor
verbetering van het ras.
Groeiende bevolking en grotere veestapel doen de behoefte aan water stijgen. Putborlngen tot op steeds grotere
diepten, met de modernste
middelen en technieken leken
het aangewezen tovermiddel.
De boorprojekten vermenigvuldigen zich, onder meer ook om-

lementeringen vankracht. Toen Boas geen plausibele verklaring kon geven waarom hij zijn Maltees filiaal — dat zogezegd enkel in- en uitpakt
en amper tien werknemers telt — in stand blijft
houden, lokte dit bij de CVP-er Uyttendaele de
bedenking uit „dat wij hier misschien wel op onnozelaars lijken, zonder het daarom ook echt te
zijn".
Voorlopige konklusie? Roger Boas pleit volkomen onschuldig, zegt nooit iets mispeuterd te hebben, vindt dat hij integendeel felicitaties verdient
en is fier op zijn relatie met ex-premier Vanden
Boeynants.
Come and see next week...

dat de geïndustrialiseerde landen graag hun know-how, hun
pompen en aannemersmateriaal uitvoeren.
Steeds vaker echter blijkt dat
deze putten met groot debiet In
feite machines zijn die woestijn
produceren. Bij de oude Sabelen woestijnputten, bediend door
de nomade of zijn trekdier, werd
de hoeveelheid water beperkt
door de mogelijkheid om het emmerper emmer omhoog te halen.
Dit beperkte meteen de omvang
van de kudde.
De nieuwgeboorde putten met
groot debiet veroorzaken grote
veekoncentratles. Met als onvermijdelijk gevolg overbeweiding
en vernieling. In plaats van het
middenpunt
te worden van
groene oases, zoals de planologen in Noord-Amerlka of WestEuropa hadden berekend, worden de putten het middenpunt
van een zich snel uitbreidende
woestijncirkel.
De wankele evenwichten van
de natuur in de Sahel vergen
méér blijvende aandacht en kennis, méér terrelngebondenheid
en kleinschalige aanpak dan
grote multilaterale
ontwlkkelingsprojekten doorgaans kunnen
opbrengen. Uiteindelijk is de ervaring van de ongeletterde Sahelboer of de nomade vaak een
veiliger baken dan die van specialisten uit gekllmatiseerde studiebureaus.

te zullen opeisen via de Belgische
ambassade in Stockholm.

Geen vragen
's Namiddags werden vragen
gesteld aan Pierre Van Damme,
de afgevaardigd bestuurder van
het ekspeditiebedrijf Shipping and
Bunkering te Zeebrugge en telg uit
een bekende politieke familie in de
Breydelstad. Hij stelde dat de taak
van zijn firma beperkt is tot het laden en lossen voor rekening van
derden en ,,daarbij stellen wij ons
geen vragen". Bijgevolg voelt hij
zich ook geenszins verantwoordelijk. Over mogelijke onkiese praktijken werd hij wél door de Deense
doeane, maar nooit door enige
Belgische instantie aan de tand
gevoeld. De bewering dat er geen
kontakt bestaat tussen de bemanning van een schip en de dokwerkers klonk ongeloofwaardig, en
klopt niet met de werkelijkheid.
Vermeldenswaard was zijn repliek op de vraag naar de gevolgen van het eventueel stopzetten
van de munitietrafieken voor zijn
bedrijf (en dus voor de werkgelegenheid) : ,,Dit zou onaangenaam
zijn". Maar geenszins fataal, vermits het verlies zou beperkt blijven
tot hooguit één of twee miljoen fr,
per jaar. Van Damme achtte een
betere kontrole in het land van
bestemming niettemin noodzakelijk.

„Interne
konflikten"
Na hem was de voorzitter van
het interkabinettenkomitee. De
Boutte, aan de beurt. Hij onderstreepte dat een beslissing inzake het afleveren van uitvoerdokumenten steeds dient genomen
bij unanieme beslissing van de zes
betrokken kabinetten. Buitenlandse betrekkingen moet even-

Zijn verklaring dat rekening
wordt gehouden met de mensenrechten en de interne situatie in de
landen van levering, wekte ergernis. Vooral toen Nelly Maes hem
vroeg of Marokko dan geen land
is met interne konflikten. De
Boutte antwoordde dat men geoordeeld had dat de toestand in dit
land niet viel onder de vastgelegde
,,kriteria" terzake. Inzake de mensenrechten worden alleen de
,,systematische en grove schendingen" in overweging genomen.
Het geheime lijstje van landen
waarvoor een officiële uitvoervergunning werd afgeleverd bevat
nochtans de namen van landen
die internationale ,,reputatie" genieten op het vlak van de overtreding van de elementairste humanitaire rechten.
Tijdens de zitting met gesloten
deuren werd De Boutte gepolst
over het (niet-)gevolg dat aan een
hele reeks klachten werd gegeven.
(pvdd)

Nooit
meef
oorlog
Onder deze slogan doet de
Volksunie mee aan de vredesbetoging van zondag 25
oktober te Brussel. Het VUpartijbestuur roept leden en
sympatisanten op om in
groep mee te stappen.
De praktika en konkrete afspraken verneemt U binnenkort via deze kolommen.

M^f
Belastingshervorming misschien

Belastingsverlaging
hoogst twijfelachtig!
Tijdens het regeringskonklaaf werd zeer uitgebreid aandaclit geschionken aan
de hervorming en de verlaging van de belastingen. Dit was een zeer belangrijke
eis van de liberale koalitiepartner en werd door de andere partijen schoorvoetend onderschreven.
Binnen de CVP was een welbepaalde groep niet zo opgetogen met deze gang
van zaken maar zij blijken zich uiteindelijk toch te hebben neergelegd bij het
PVV-standpunt. De voorstellen die uit de bus zijn gekomen kunnen moeilijk als
een belastingsverlaging worden vooropgesteld alhoewel zij enkele behartenswaardige principes bevatten.

tieve vermindering gaat van 40
miljard Dit is precies de helft van
het bedrag dat de regering aan
de loontrekkenden heeft onttrokken voor 1988 ingevolge de diverse looninleveringen Dit toont
voldoende aan dat de verlaging
zodanig klem is per gemiddeld
gezin dat de terugverdieneffekten hoogst twijfelachtig zijn, zoniet onbestaande Trouwens in
de landen waar men een veel
drastischere
verlaging
heeft
doorgevoerd is ook van de terugverdieneffekten op korte termijn
mets te merken
Terugverdieneffekten
zullen
pas kunnen ontstaan wanneer er
een grondige hervorming plaats
vindt die tot een effektieve belastingsverlaging leidt op voldoende lange termijn en die vertrouwen wekt bij de bevolking
WIJ vrezen dan ook dat de voorgestelde belastingsvhervorming
met zal gerealiseerd worden zoals ze in het begrotingskonklaaf

van de minister van Financien in
het parlement besproken is

OK de Volksunie heeft enkele weken geleden zijn
voorstellen tot verlaging
en hervorming van de belastingen voorgesteld De regeringsvoorstellen bevatten positieve
elementen als daar zijn de dekumul, de invoering van de splitting
of het gezmsquotient op 70/30
beperkt tot een maximumbedrag
van 900 000 fr, en de verhoging
van de aftrekbaarheid voor kinderen ten laste
Alhoewel wij de splitting hadden voorgesteld op 60/40 en de
aftrekken voor kinderlasten iets
anders hadden gespreid dan de
regeringsvoorstellen, kunnen wij
het in principe wel degelijk eens
zijn met deze maatregelen

O

bedroegen en heeft men eveneens beslist om het aantal aftrekbare posten drastisch te verlagen Voor sommige mkomenskategorien en sommige beroepen
zou dit wel eens aanleiding kunnen geven tot een hogere fiskale
afroming dan in het verleden.

Voor de inkomenskategorieen
tussen 750 000 en 1 500 000
wordt 37,4 miljard voordeel toegekend Deze aangiften bedragen 22 % van het totaal aantal
aangiften, hetgeen neerkomt op
een gemiddeld belastingsvoordeel van 45 506 fr

Uit vergelijkingen van de verschillende sistemen (de huidige
toestand, de toestand met de
Wet Grootjans, de inkomsten '89
met de belastingshervorming en
de inkomsten 1992 met de be-

Voor de inkomens van 1,5 miljoen en meer wordt eveneens
een voordeel van 25,6 miljard
toegekend, het gaat hier slechts
over 3 % van de totale bevolking,
hetgeen neerkomt op een gemiddelde belastingsverlaging voor
deze inkomenskategorie van
239 725 fr

Gemiste kans
De regering heeft echter een
belangrijke kans gemist om een
belastingshervorming door te
voeren zodanig dat ook de tewerkstelling daar beter van werd
Dit kan volgens de Volksunie
best gebeuren door een verlaging van de sociale lasten op de
lonen Dit is echter meer dan
noodzakelijk wil men echt tewerkstellingsbevorderende maatregelen nemen De regering
heeft echter geopteerd voor elektorale slogans Het is echter zeer
de vraag of de burger met spoedig zal inzien dat de regeringsvoorstellen hem weinig baat kunnen bijbrengen De reden hiertoe
IS vrij duidelijk naast de genoemde positieve voorstellen
heeft men immers tegelijkertijd
beslist ook de forfaitaire aftrekken te verlagen tot 75 000 fr daar
waar ze vroeger 125 000 frank

.ar op
Besp3itolen"
uw a"^"'^

Eerlijkheidshalve moet hieraan
worden toegevoegd dat in het
huidige stelsel, 1 % van de bevolking met de hoogste inkomens
zorgt voor 10 % van de totale belastingsopbrengsten en dat de 9
% van de bevolking met een inkomen hoger an 1 050 000 frank
in het aktuele systeem voor 30 %
bijdraagt in de totale belastingsopbrengst

Financiering

iSLKË

we doen met u mee
lastingshervorming) blijkt zeer
duidelijk dat voor sommige kategorien de belastingshervorming
in 1989 minder gunstig is dan op
het eerste zicht lijkt We voegen
er onmiddellijk aan toe dat een
definitieve beoordeling pas kan
gebeuren nadat het wetsvoorstel

De regering is er in haar belastingsvoorstellen van uitgegaan dat de helft van de kosten,
hetzij 80 miljard, moet gedekt
worden door de schrapping van
een aantal fiskale uitgaven hetgeen neerkomt op een verhoging
van de fiskale massa Maar de
overige helft zou terugverdiend
moeten worden door de zogenaamde
terugverdien-effekten
Wanneer we echter een realistische berekening maken dan stellen we vast dat de globale belastingsverlaging over een effek-
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Traag maar zeker lijken de
mmê Westduitse luksewagens daar

een eenzame uitzondering op
te worden. Steeds meer Japanners bezwijken voor het
Duitse vernuft. In '86 hebben
Westduitse producenten
1,1,1 de
een gezamelijk marktaandeel
van 2,9% op de Japanse automarkt verworven, wat in Japanse termen een aanzienlijke
prestatie is. In '87 wordt voor
de buitenlandse producenten
op de Japanse markt (voor zoy y wat 80 % Westduitsers) een
toename van de autoverkoop
met 32 % verwacht.
mp9
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S HERSENVLUCHT

Het terugbrengen van de maximale belastingstaneven tot 50 %
IS in feite een terugkeer tot de belastingswet van 1963 Dis is volgens ons ook een noodzakelijke
maatregel al achten wij deze 50
% nog te hoog omdat de belastingen hierin met begrepen zijn

De belastingsverlaging is zowat het stokpaardje van minister Vertiofstadt, tot grote ergernis van zijn kollega Mark Eyskens Beide sinterklazen beloven tegen de sterren op Maar wie gelooft nog in de
sinf^

l«U

m De Japanse markt staat
niet open voor Westerse
eksporteurs terwijl de Japanse
producenten
de
Westerse markten, doorgaans
zonder veel belemmeringen,
met hun produkten kunnen
overspoelen. Een groot probleem daarbij is de gebondenheid van de Japanner aan de
eigen produkten.

^S
Via groots opgezette rekla^«1 mekampanjes lijken de West1 2 duitsers het prijsverschil te
S J kunnen overwinnen.

Sociale
rechtvaardig lieid

De verdeling van het belastingsvoordeel lijkt bij een
eerste globale benadering met
sociaal gespreid 75 % van de
belastingsaangiften gaan immers
over inkomens beneden de
750 000 fr en zij krijgen een globaal voordeel van 25,6 miljard,
hetgeen neerkomt op een belastingsvoordeel van8 750 fr per
aangifte Dit zijn uiteraard gemiddelde waarden

S OPEN MARKT?
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we doen met u mee

werd beslist Ten eerste wordt de
hervorming verschoven tot na de
verkiezingen, zodat nog zal moeten blijken of de volgende koalitie
bereid is om de thans voorliggende maatregelen ook effektief
uit te voeren Ten tweede zal nog
moeten blijken of er effektief begrotingsruimte ontstaat om de
belastingsverlaging te kunnen
dragen Ook dit is ver van zeker
en zal pas na de verkiezingen tot
uiting komen De Volksunie is uiteraard voorstander van een belastingsverlaging, maar dergelijke wetgeving moet tot stand komen na een breed overleg en na
ernstige studie Wat wij nodig
hebben is immers een standvastige wetgeving die met om het
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m De jongste jaren lijdt
Hongkong aan een immense
vlucht van geschoolden en
van kapitaal. De emigratie van
hoger geschoolden, vooral
naar de Verenigde Staten,
Australië en Canada, wijst op
een gebrek aan vertrouwen in
de toekomst van Hongkong.
In
1998 draagt GrootBrittannie Hongkong immers
over aan China.
China heeft in Europa een
beter imago gekregen. In
China Is een proces van liberalisering, zowel op ekonomisch als op politiek vlak, aan
de gang. Daarmee gepaard
gaande doet er zich bij de Chinese jongeren een verwestering in het leefpatroon voor.
De demokratisering daarentegen staat in China nog in de
kinderschoenen. Daarenboven wordt gevreesd dat de
verwestering kan afgeremd
worden door konfliktsituaties
die bij deze evolutie mogelijk
zijn.

hkê Kortom, de akademici uit
vertrouwen de
Uê Hongkong
overdracht naar China niet,
wat op zijn beurt kapitaalvlucht veroorzaakt. Dat proces berokkent de ekonomie
van Hongkong heel wat
schade.
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we doen met u mee
jaar gewijzigd wordt Een standvastige wetgeving is de beste
waarborg voor meer rechtzekerheid voor de burger en voor het
wekken van het vertrouwen in
binnen- en buitenland
André Geens

m Amerikaanse geofiysici
zeggen over sterke aanwijzingen te beschikken dat door de
mens geproduceerde gassen,
nl. chloorfluorkoolwaterstoffen, verantwoordelijk zijn voor
het raadselachtige periodieke
.,gat" in de ozonlaag boven
de Zuidpool. Chloorfluorkoolwaterstoffen zijn drijfgassen
uit spuitbussen.

De ozonlaag is voor de mens
zeer belangrijk, aangezien
deze de voor het menselijk milieu gevaarlijke ultraviolette
wn straling van de zon filtreert.
Tijdens de winter- en zomerpey y rhdes in Antartica doet er zich
WJHM een opvallende verdunning
y y van de ozonlaag voor. Amerikaanse geleerden stellen dat
yf*i een vermindering van het
ozongehalte van 5 procent in
de atmosfeer een toename van
het aantal gevallen huidkanker
kan veroorzaken...
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VU-Europarlementslid J. Vandemeulebroucke:

Onze KMO's vallen naast EG-prIjzen!
KMO's en aanverwante kleinschalige projekten gaan 21 % van
deze kredieten gaan over de periode 1980-1986 gemeten naar dergelijk kleinere projekten

De belangstelling van de Europese Gemeenschap
voor de KMO's is niet nieuw. Reeds voor het uitroepen van 1983 tot ,,Het Europees jaar van het
midden- en kleinbedrijf en van het ambacht" had de
EG de aandacht gevestigd op het belang van deze
zelfstandige ondernemingen. Zij erkende tevens de
noodzaak om te komen tot een echt Europees KMObeleid.
E elementen die hiertoe
direkt aanleiding gaven
lagen voor de hand Vertrekt men immers van de Europese gehanteerde standaarddefinitie, nl „een KMO is een onderneming met minder dan 500 personeelsleden", dan stelt men
vast dat 95 % van de ondernemingen uit de Gemeenschap
KMO zijn Zi] staan met alleen in
voor een groot deel van de industriële arbeidsplaatsen (Frankrijk 41 %, Duitsland 43 %, Verenigd Koninkrijk 44 %, Italië
54 %, Nederland 56 %, België
68 %, enz ), maar blijken ook in
een krisispenode bijzonder goed
stand te houden en aldus een
faktor te vormen van antikrisisbeleid

D

Demonstratieprojekten op
energiegebied

met gestimuleerd om zelf een beroep te doen op het EFRO
De eigenlijke bedoeling van het
fonds, nl een echte aanvulling
vormen bij de regionale en/of nationale maatregelen wordt aldus
in België (en trouwens ook m een
aantal andere landen) met gerespekteerd

EG-Aktieprogramma
Door de EG w/erd aldus een uitgebreid aktieprogramma voor de
KMO's opgezet, waarbij o m de
nadruk ligt op een aantal financiële steunmaatregelen Deze
zijn op zichzelf met nieuv*^ maar
komen meer en meer in de aktualiteit omdat hun mogelijkheden
steeds verder uitgebreid worden
VU-Europarlementslid
Jaak
Vandemeulebroucke vond het
meer dan de moeite waard om
eens te onderzoeken wat er de
jongste jaren van al deze steunmogelijkheden bij de Belgische
KMO's terechtgekomen is en
stelde een uitgebreid dossier
samen

Europees
Regionaal Fonds
Ons land ontving over de jaren
1985-1986 een totaal bedrag van
ongeveer 1,8 miljard vanuit het
Europees
Regionaal
Fonds
(EFRO) Slechts 19 % van deze
steun wordt echter voor de KMOsektor
aangewend
Meestal
wordt deze blijkbaar gebruikt
voor het aanleggen van rioleringen, wegen, toeristische infrastruktuur, enz
Het probleem is hier dat de
EFRO-steun met rechtstreek ten
goede komt aan de KMO's, maar
wordt gestort in de gewestbegroting als gedeeltelijke terugbetaling van verleende steun in het
kader van de expansiewetgeving
Op deze manier wordt de KMO I

Het Europees
Sociaal Fonds
Dit fonds (ESF) subsidieert
vooral akties die nieuwe arbeidsplaatsen kreeren en allerhande vormen van beroepsopleiding opzetten Het bezorgde België voor de periode 1985-1986
ongeveer 6 miljard Bfr, waarvan
echter slechts 0,11 % rechtstreeks bestemd is voor maatregelen ten voordele van onze
KMO's Het gemiddelde voor de
EG-landen is hier ook met bijzonder hoog, maar is toch meer dan
3 % of toch 30 maal meer dan in
België
De meeste akties in het kader
van dit fonds lopen over de RVA
en volgens VU-Europarlementslid Vandemeulebroucke ligt daar
voor een groot gedeelte de verklanng het zijn de prionteiten die
daar vastgelegd worden die geldig zijn BIJ het erkennen van een
streek als prioritair gebied gebeurt het vaak dat via de RVA dezelfde programma's als de voorgaande jaren ingediend worden
en dat aldus alleen de RVA 50 %
in zijn budget bespaart D w z
dat het best kan gebeuren dat
KMO's gelegen in een voor het
ESF erkende streek geen enkel
rechtstreeks nut ondervinden van
deze erkenning

Het Europees
Landbouwfonds
Hier moet in tegenstelling met
wat hierboven voor de andere
steunfondsen vast te stellen is, in
de eerste plaats rekening worden
gehouden dat zowat alle bedrijven die m de landbouwsektor aktief zijn precies KMO's zijn
Dit verklaart meteen dat de 600
miljoen Bfr die via dit fonds aan
België toegekend zijn ook zo
goed als volledig naar de KMOsektor zijn gegaan

IN
EURO

Onze KMO's vallen te vaak naast de EG-pnjzen'

De Europese
leningsinstrumenten
De Europese Investeringsbank
(EIB) en het Nieuw Kommunautair Instrument zijn leningsinstrumenten die via het verstrekken
van leningen investeringen van
middelgrote en kleine ondernemingen of kleine projekten op het
gebied van de energievoorziening en de infrastruktuur kunnen
steunen o m via zogenaamde
globale kredieten
Dit zijn kredietfaciliteiten voor
nationale of regionale banken of
financiële instellingen die hieruit
kleinere bedragen ter beschikking stellen voor kleinschalige mvesteringsprojekten Voor België
verloopt dit via de NMKN

Wat
stelde
VU-Europarlementslid Vandemeulebroucke via
zijn studie v a s f Voor 1985 dienden de EIB-kredieten uitsluitend
voor de kernenergiesektor, nl voor
de kerncentrales van Doel en Tihange Voor 1986 gingen de EIBkredieten naar NV Philips Industrie, die moeilijk als een KMO
kan beschouwd worden
Volgens Vandemeulebroucke is
het duidelijk het feit dat over deze
periode geen cent naar de KMO's
IS gegaan is grotendeels door de
onbekendheid van deze leningsinstrumenten te verklaren en is
meteen ook te wijten aan het ontbreken van enige stimulans vanuit
de Vlaamse overheid om van dit
middel gebruik te maken
Deze gegevens steken schril af
tegenover het totaalprocent van de
EIB-kredieten in de EG die naar

Belgisch autowegenvignet

Anti-Europees i

Over de beschouwde 2 jaar ontving België 544 miljoen frank Europese steun, waarvan iets meer
dan 30 procent naar de KMO's
ging Volgens Jaak Vandemeulebroucke veel te weinig'
Het VU-Europarlementslid is er
dan ook van overtuigd dat de overheid te kort schiet in haar informatietaal naar onze KMO's toe Hij
houdt die zaak verder in de gaten'
Gilbert Vanoverschelde

£n precies nu wtl de Betgisohe övéïfietd aan de grenzen
heffingen instellen en koritretes
organiseren .
Oe VU-£yroparler!>entstedén
virtden dat dit niet kmi Andere
gevc^gen 2i|rt er widoendé- Wje
hel vtöffiei niel wil betalen zat
aangevmzen z\in 0p enze reeds
overdrukke sekürjdatre wegen,

De VU'Bwopari&mentBledm Vandemeutebroucke en Knijpers wMen van de Emop^se instanties een dmdefijk houding omtrent het BeïgischStap terug
autowegenvignet.
Dé Ministerraad van Vervoer

was reeds een eind gevordefd
t>tj défeesprekmgenover de ge*
Ujkschakslmg van de transport'
voorwaarden Ook fxer dreigt
een atap tertif. disknnunatte$
bi} het goederenvervoer en kon*
renttevervafsing op toe<5oh vtal<, eriz.

O

NZE béide Eufoj:srtementefedeii wijzen ér
in emsie tnstantfe op
dat het hier inel aSeén gaat om
«en anti-Eyrapese. maar te*
vens (m een dt$<<rfmfnerende
maatfegsf

trekt er zich helemaal
—•-dathet hele plan
msftuiat tegen de

Grotere wirwar
\n die zjn te dit systserri
sciitSerKl vafl de feesta^
heffingen op de autowege
Frankrijk en jtalté dal al
butteniandefs zullen mo
betalen De gevolgen lit
reeds min of meer veor ue
fiand. arjdere tidstalen van de
EQ Zullen niet nalaten maatre»
^efen te nemen onder vorm
van taksen en aidus o.m. het
persooen- én goederenvervoer
verder beJaslen vta een wtfwar
van reglemeAlennten
Het anti-Ey rop^e karakter is
bïjzonder duidefijk in tiet ifcht
van de evoltitle tiaar de zegenaamdé Meme markt
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(foto DS)

Sedert 1978 verleent de Europese Kommissie financiële steun
aan zogenaamde demonstratieprojekten op het gebied van energiebesparing en alternatieve energiebronnen (zonneenergie, geothermie, vloeibaarmaking en vergassing van vaste brandstoffen,
wind-energie, vervanging van
koolwaterstoffen door vaste brandstoffen, biomassa en energiewinning uit afval), technologische ontwikkeling in de sektor koolwaterstoffen en ontwikkeling van
schone technologieën Deze projekten kunnen ook opgezet worden door KMO's en kunnen voor
hen een welgekomen hulp betekenen Voor de uitvoering van deze
projekten zijn er technologische en
financiële risiko's die te groot zijn
voor de ondernemer zelf
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M^jVerkiezingsfoto's groter dan kruisbeeld

Perfekte
propaganda-machine
Dat de meeste van deze ontelbare zuil-gebonden
organisaties louter onderdelen zijn van het partijpolitieke propaganda-apparaat, hoeft nog weinig betoog. Het klassieke, maar nog steeds meest zichtbare voorbeeld daarvan is het lidmaatschap van een
ziekenkas.
ET systeem werkt perfekt,
de
propaganda-leiders
van obskure diktators
kunnen het nauwelijks beter bedenken

H

Van wieg tot graf
Vermits je ouders gelovige
mensen zijn, word je als kind bijgeschreven op het ziekenboekje
van de knstelijke mutualiteit
(CM) Je wordt volwassen en gaat
trouwen en „vanzelfsprekend"
blijf je bij de CM de service
beantwoordt aan wat je van een
uitbetalingsorganisme mag verwachten en veranderen — zo
denk je verkeerdelijk — veroorzaakt een hele hoop administratief gepieker Je krijgt kinderen,
ontvangt daarvoor via de mutualiteit een geboortepremie, en dus
worden zij ,,natuurlijk" ook op je

boekje toegevoegd Als je dan
sterft, zorgt die ziekenkas zelfs
nog voor de overlijdenspremie
Je hele leven lang krijg je daarenboven elke week en helemaal
gratis het blaadje De Volksmacht, waarin verteld wordt wat
je moet doen met je groene briefjes of als je een thuisverpleegster
behoeft, waar je en voor hoe weinig geld je op vakantie kunt in
een kuuroord en wanneer de zieken gratis pannekoeken mogen
komen eten
Op de ,,regionale pagina's"
van dit medium, wordt het echter
al iets duidelijker Kiekjes van en
met ,,knipgrage" CVP-mandatarissen, CVP-vriendelijke verslagen van de gemeenteraden, informatie over de zitdagen van
CVP-politici Wanneer er verkiezingen voor de deur staan, wor-

den terzake de laatste skrupules
overboord gegooid paginagrote
foto's van de CVP-lijstaanvoerders en -vullers, slogans uit de
CVP-kampanje, reklame voor de
propagandatochten van de CVP
Het labeltje van je ziekenbriefje
kleeft plots op de enveloppes van
het verkiezingsdrukwerk dat ongevraagd in je bus valt

Riante gebouwen
BIJ het binnenstappen van de
altijd riante en luksueuze gebouwen die eigendom zijn van de CM
(in Brugge bv is dit bijna een
hele straat met prachtig gerenoveerde
trapgevel-woningen I),
vervalt de laatste twijfel
Op vlakke muren hangen
meestal mooi-ogende foto's van
de CVP-,,weldoeners" Waardoor de indruk gewekt wordt dat
het geld dat je terugkrijgt van een
doktersbezoek, te danken is aan
hun ,,tussenkomst" Op een bijhorend bord kan je zelfs vernemen wanneer deze lieverds je
willen aanhoren over het bespoedigen van je bouwaanvraag, het
,,arrangeren" van een parkeerboete of het veroveren van een
jobke
Het kruisbeeld in deze paleizen
IS doorgaans veel kleiner dan

bestaande toestand niet wijzigen... j ï

Miljarden dansen
De onthullingen van kollega Hugo de Ridder in
,,De Standaard" beperken zich — jammer genoeg
— tot het gefoefel met gemeenschapsgeld door de
grote ziekenfondsen.
Wij hebben nochtans de stille overtuiging dat er
nog wel meer onwelriekende potjes bestaan die best
eens worden openbraken...
E CVP-woordvoerder stelde in het jongste Konfrontatie-debat
uitdrukkelijk
dat zijn partij helemaal met de intentie heeft om het bestaande
zuilen-systeem af te bouwen, wel
integendeel
Tol die zuilen behoren behalve
de ziekenfondsen, ook de vakbonden, de meeste belangen- en
beroepsorganisaties, een reeks
jeugdverenigingen, de trits van
socio-kulturele groepen, ja zelfs
veel sportploegen, en wat al
meer Keurig geregeld, van de
wieg tot het graf
Het in-leven-houden van al dit
fraais kost de belastingbetaler
wel heel veel geld

IVJlijarden!
Uit het antwoord op een vraag
van V/f-kamerlid Franz Vansteenkiste blijkt dat de administratiekosten van de zieken-

VU-voorzitter Jaak Gabriels toonde aan begrotingsminister Verhofstadt hoe hij meteen miljarden
kan besparen, door paal en perk
te stellen aan de verkwistende
verzuiling De PVV-eksellentie
mist echter de moed om deze stal
uit te mesten
(foto: Dann)

fondsen tijdens de voorbije jaren
opliepen tot bijna twintig miljard
fr per jaar (20 000 000 0001)> of
ongeveer 4 000 fr per titularis
van een ziekenboekje Bedenk
daarbij dat een ziekenkas eigenlijk niks meer is dan een (in wezen overbodige) tussenpersoon
tussen de zorgenverstrekker en
de patient
BIJ de vakbonden is het al met
veel beter VLZ-voorzitter Jaak
Gabriels onthulde o m dat de socialistische en knstelijke vakbond
m 1986 respektievelijk 1,1 miljard
fr en 1,3 miljard fr ontvingen als
,,administratiekosten" voor de
uitbetaling van de werklozen
Nochtans zou ook deze taak perfekt kunnen worden verzorgd
door een (bestaande) openbare
dienst Op Gabriels' terechte
vraag wat zal ondernomen worden ,,om dit systeem af te schaffen", werd geantwoord ,,dat op
dit ogenblik met overwogen wordt
de bestaande toestand te wijzigen"

Verhofstadts
paraplu
Toen Jaak Gabriels onlangs
aan
begrotingsminister
Verhofstadt (die zich poogt te ontpoppen als de bespaarder-bijuitstek) de suggestie deed deze
geldverkwistmg te stoppen, antwoordde deze laatste dat dit

De vraag dient gesteld welk wezenlijk voordeel een patient heeft aan
een partijgebonden mutualiteit '^
(foto: Zafar)
deze verkiezingsafbeeldingen en
hangt veelal weggemoffeld boven een deur of onder een komputerkast De affichage der zit-

uren van deze politici maken het
trouwens onmogelijk het rooster
van de zondagsmissen aan te
kondigen
(pvdd)

besparingsvoorstel
,,met
de
meeste aandacht t>estudeerd
wordt" Maar, zo trok Verhofstadt
de paraplu over, ,,deze materie
behoort met alleen tot mijn bevoegdheid alleen" en dat iedere
eventuele wijziging van deze mechanismen ,,een zaak is van de
ganse regering"

tair vertegenwoordigd in de partijbesturen van de twee grootste
partijen
En aangezien de partij van Verhofstadt eigenlijk vooral bekommerd IS om zo lang als het kan in
de regering te mogen blijven zetelen, zal de PVV zich hoeden om
nu frontaal tegen de kopstukken
van de onvermijdelijke CVPkoalitiepartner te ageren Deze
waanzinnige dans der miljarden
zal bijgevolg blijven duren
Tenzij in dit lage-landje-bij-dezee ooit eens plaats en ruimte
ontstaat voor een nieuwe politieke etiek

In eenvoudige mensentaal uitgedrukt
aan deze immense
transferten kan en zal helemaal
met geraakt worden Het waarom
daarvan zal U ondertussen reeds
langer duidelijk zijn de topverantwoordelijken van al deze zuilenstrukturen zijn immers statu-

het gpl"!),
inhemna-x
X

•V
VUL EEN VAKJE IN
ENWIN,WIN,V\/IN!

17 SEPTEMBER 1987

M^t

8

Tevens is de evolutie van het
pakket van de dotaties, dat aan
de regio's wordt toegespeeld, op
twijfelachtige kriteria opgebouwd.

De Belgische staatshervorming doorgelicht

Federalisering gewogen en
te liclit bevonden
,,De toestand van de openbare financiën van de
deelgebieden van federale landen" is een ekonomisch-teoretische uitdieping van het Belgische
staatshervormingsprobleem. Daarbij maken de auteurs — de KUL-prof. Vic Van Rompuy en wetenschappelijk medewerkster Els Heylen — gebruik van
een vergelijking met federaal gestruktureerde Westerse landen.
ET boek is pedagogisch
opgebouwd en lezenswaardig voor hij die, in
een grondige teoretische basis,
meer inzicht in bekende eisen van
Vlaamse en Waalse federalisten
wil verwerven. De vergelijking
met federale landen, die na iedere hoofdstuk gemaakt wordt,
staat meer open voor niet direkt
ekonomisch-geïnteresseerden.

H

Van Rompuy en Heylen relativeren de behoefte aan ekonmische autonomie voor Vlaanderen
en Wallonië door te wijzen op de
grote ekonomische interdependentie tussen beide regio's. Deze
stelling is niet onjuist, maar houdt
geen enkele verantwoording in
voor het bestaan van de huidige
wanstruktuur, die het Belgisch
ekonomisch bestel uitmaakt. De

grote ekonomische afhankelijkheid geldt trouwens evenzeer
voor de regio's van de Benelux en
in met onbelangrijke mate voor de
staten van het Europees Monetair
stelsel.

Perspektlef
De vergelijking tussen de Belgische staatsstruktuur en enkele
belangrijke Westerse federale
staten plaatst deze eerste vaststelling in een interessant en ongetwijfeld meer verantwoord perspektlef. Deze vergelijking is dan
ook zeer lezenswaardig.
De analyse tussen uitgaven en
inkomsten van de Belgische regio's wijst de lezer op een opvallende tegenstelling: de regio's
hebben nauwelijks middelen om
hun inkomsten te beïnvloeden terwijl ze bijna volledig autonoom

Zelftucht

kunnen beslissen over de besting
van hun miaaeien.
Enerzijds worden de Belgische
gewesten en gemeenschappen
nog steeds voor zowat 90 % gefinancierd door middel van dotaties. Op zich hebben de gewesten
en gemeenschappen dus geen
invloed op de evolutie van deze
dotaties. Dat aandeel is vrij stabiel en staat sterk in tegenstelling
met de federale landen waarmee
vergeleken wordt: maximum 30
%. Aanvullende middelen, zoals
fiskale heffingen, zijn heel beperkt. Anderzijds kunnen de gewesten en gemeenschappen bijna volledig onafhankelijk beslissen hoe ze de hun toegespeelde
middelen besteden.
Daarenboven stellen de Leuvense ekonomen de horizontale
verdeling, nl. de verdeling tussen
Vlaanderen en Wallonië, in vraag.

In schril kontrast met de mechanismen waarop de Belgische
vorm van federalisering stoelen,
hebben de regio's hun financiële
toestand relatief goed in de hand
gehouden. In deze zin hebben
noch het Vlaams gewest, noch
het Waalse gewest en de Waalse
gemeenschap tot op heden leningen uitgeschreven. Deze zelftucht van de Belgische regio's
wijst erop dat de federalisering
geenszins als verklarende faktor
voor de weinig rooskleurige toetand van de openbare financiën
mag gehanteerd worden.
Met andere woorden, de invloed van de beleidsmacht van de
regio's is niet verantwoordelijk
voor wat men pleegt de ,,Belgische ziekte" te noemen, wel het
gebrek eraan!
(F.A.)

— De toestand van de openbare
financiën van de deelgebieden van
federale landen. Vic Van Rompuy
en Els Heylen. Uitg. Acco, Leuven.

Akademisch
Het boek bestaat uit zes hoofdstukken, die achtereenvolgens de
instrumenten van de openbare
financiën van de deelstaten met
de weerslag op de federatie behandelen: uitgaven, belastingen
en fiskale autonomie, gedeelde
belastingen en herverdeling, dotaties, leningen en begrotingsnormering.
Elk hoofdstuk begint met een
teoretisch overzicht dat wordt gevolgd door een vergelijkende studie van de toestand en de evolutie
in vijf federalde staten: de Bondsrepubliek, Zwitserland, Canada,
de VSA en Australië. In het zesde
hoofdstuk worden besluiten getrokken naar de aktuele situatie
toe, gestoeld op de in de vijf
voorgaande hoofdstukken uitgewerkte vaststellingen.
Deze hoofdstukken zijn akademisch gestruktureerd. Ze zijn betrekkelijk los van elkaar opgebouwd. Dat vergemakkelijkt de
perceptie van het ruim begrippenarsenaal waarmee de lezer vertrouwd gemaakt wordt. Uiteraard
gaat dit gepaard met herhalingen.

15 jaar NCC te Brussel

„Er is meer geld nodig!"
De Nederlandse Commissie voor de Cultuur van
de Brusselse Agglomeratie (NCC) bestaat 15 jaar. Of
de NCC zijn opdracht hard heeft gemaakt is een open
vraag waar zelfs de voorzitter, de CVP'er Hugo
Weckx, geen sluitend antwoord op heeft.
p een perskonferentie
nuanceerde Weckx zelfs
de rezultaten van 15 jaar
werking.

O

Meer geld nodig!
Aan de hand van cijfers illustreerde hij de versterking van het
Nederlandstalig onderwijs en de

sociaal-külturele werking. Daarbij
kwam ook het financiële aspekt
aan bod Weckx vroeg zich af wat
,,doet een instelling die verantwoordelijk wordt geacht voor de
versterking van de positie van de
Vlamingen m de hoofdstad met
een dotatie van 270 miljoen?"
Berlijn en Montreal daarentegen
beschikken, aldus Weckx, over

gigantische middelen
Niet helemaal tevreden over de
gang van zaken wil Weckx dat
alle beleidsniveaus hun verantwoordelijk opnemen ten overstaan van de Vlamingen. Hij kijkt
daarbij vooral naar de Brusselse
gemeenten Bij de Vlaamse Gemeenschap moet het belang van
Brussel als stad van Vlaamse uitstraling ook in de kultuurpolitiek
blijken Dat vraagt — gezien de
door Vlaanderen vaak onbegrepen kontekst van deze multi-kulturele stad — extra inspanningen,
zegt Weckx.

sel. Daarin zitten de 270 miljoen
voor de NCC en 66 miljoen voor
de Vlaamse teaters Onderwijs,
sociale- en welzijnswerking ontvangt de rest De Munt ontvangt
per jaar 545 miljoen. Ballet en
Opera van Vlaanderen 500 miljoen. ,,Brussel" krijgt te weinig
zegt de NCC-voorzitter
De NCC-voorzitter wijst ook op
enkele hangijzers- de uitwijking
van jonge Vlaamse gezinnen, de
kwalijke kwaliteit van huisvesting
en leefomgeving.

Volgens Weckx gaat per jaar
450 miljoen naar Kuituur in Brus-

Over het probleem van de verschillende
bevolkingsgroepen
kondigt Weckx een nieuwe werkgroep aan die en gekoördineerd
beleid t.a.v. de migranten zal uitwerken
Had zoiets niet eerder moeten
gebeuren? Wat is er overgebleven van de aanzet door Vic Anciaux gelegd tot een dergelijk beleid''
Een ander zeer zijn de Vlaamse
huizen van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel. Geen andere
stad of gemeente in Vlaanderen
beschikt over zoveel (kleine) kulturele centra als Brussel. Het is
eigenaardig dat Hugo Weckx
thans vraagt dat de zovele huizen
echt zouden funktioneren voor de
lokale bevolking ..

Gekende stellingen
In de eerste vijf hoofdstukken
hebben de auteurs zich niet op
het terrein van de interpretatie
willen begeven; optie waar ze
trouwens goed in geslaagd zijn.
Op basis van konsistent cijfermateriaal werken Van Rompuy en
Heylen wetenschappelijk verantwoorde vaststellingen uit. Origineel kan men deze stellingen niet
noemen. Ze zijn namelijk reeds
sinds het bestaan van de staatshervorming herhaaldelijk in het
Vlaams-nationalistische kamp geponeerd. We beperken ons dan
ook tot enkele goed uitgedokterde stellingen.
Belgiè wordt door de auteurs
een regionaal gedecentraliseerde
staat genoemd Deze term moet
erop wijzen dat deze staat, naast
kenmerken van een federatie
evenzeer kenmerken van een unitaire staat bezit. Tevens wordt de
tegenstelling in de ekonomische
strukturen tussen Vlaanderen en
Wallonië nogmaals goed in de
verf gezet.
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Nieuwe werkgroep?

Tweede adem

Mallemunt behoort tot een van de suksesnjke NCC-initiatieven, het is een klassieker geworden!
(foto DS)

Na 15 jaar NCC-werkmg kan
niemand voorbij aan de positieve
resultaten, maar eveneens mag
men met blind zijn voor de onvolkomenheden.
De nu toch aangekondigde agglomeratieraadsverkiezingen en
de nieuwe NCC die in juni 1989
zal verkozen worden moeten een
gelegenheid bieden om een vernieuwde en aangepaste werking
in Brussel mogelijk te maken.

WjOnze vakantiepuzzels
Met enige vertraging, te wijten aan de enorme
toevloed van inzendingen (vooral van het kruiswoordraadsel!), kunnen wij pas nu de uitslag en de
winnaars van de 3 vakantie-puzzels brengen.

De andere fotokwis
Oplossing.
1 Hugo Schiltz
2 Stop Afbraak Onderwijs
3 Maurice Chevalier
4 1) Nero, 2) Petoetje, 3) Petatje,
4) Madam Nero, 5) Adhemar, 6)
Van Zwam, 7) Madam Pheip, 8)
Meneer Pheip
5 Sean Connery
6 Betoging mei '68
7 H van Veen
8 Schilderij van Jan van Kessel
9 Het Lam Gods, Van Eyck,
St Baafs-Gent
10 Aalst Dirk Martens
11 Gilbert Becaud

2 Prov pakket
— Lieve Goubert, Melsele
(Antw.)
— Daniel Van Der Sypt, St.
Kwmtens-Lennik (Brab.)
— Antoon Declercq, Zichem
(De vlasvallei)
— Jos Vertessen, Hoeselt (Limburg)
— Hugo Sonck, Denderhoutem
(Oost-VI)
Al deze gelukkigen ontvangen
— met onze gelukwensen — eerlang hun prijs Aan de niet-gelukkigen
volgende keer meer
,,chance" Aan degenen die ve
gaten hun naam en adres te vermelden volgende keer even opletten i
De redaktie

1. Jan Bonamie, Waarschoo*
2 Volkaert, Asse.

Industriële
archeologie
Oplossing

4. Frans Libbrecht, Zwevegem
5. Mark Verhasselt, St.-AgathaBercliem
Twee prijzen (de verzamelde gedichten van A Nahon)

Adnaan Linters
Winnaars
1 Nationaal pakket
Lode De Smet, 9050 Evergem

De jonge Becaud (F) schreef nooit
een Vlaams boeki
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Een wekelijkse

H U GO

CLAUS

met zijn bijdrage „Dichterbij )>

Deze getrukeerde foto, een stukje Aalst met een snuifje Brugge,
deed velen de das omi Het juiste
antwoord was Dirk Martens,
Aalst

Winnaars
1. Mia Aerts, 3680 Maaseik
2. Laurence Dermul, 8310 Brugge 3
3. Willy Schillemans, 2880
Beerzel.
ZIJ winnen elk een verblijf van
een week voor zes personen m
Oostenrijk.

Vakantiepuzzel
Oplossing
Vlaanderen Een
Vlaanderen Eerst"

De jeugdkrant met meer ruimte, illustraties in kleur
en een nieuwe naam

DE

SLEUTEL

De fonkelnieuwe, vierkleurige

ASTERIX IN INDUSLAND
•

Een reeks nieuwe rubrieken: de wereld van de MEDIA, een maandelijks groot BEWAARDOSSIER, Knack-ONTMOETINGEN met
grote figuren, een aparte afdeling EKONOMIE en een rariteit die
wij BIO-DENKSPORT noemen.
•

Winnaars
De 3 eerste prijzen (een gratis
week voor 6 personen in Oostenrijk — Vorarlberg)
1. Fred Stevens, Duffel
2. M. Balduck, Tielt
3. Alicia Van Dierendonck,
Brugge
Vijf prijzen (een set van 4 munten
— 25 Vlaamse franken)
1. Theo Hoeven, Has&elt-Stevoort
2 Anny Lenaerts, Wilrijk
3. Herman Hermans-IÜertens,
Arendonk

Een oogstrelende modernisering van de opmaak.
Weekend voortaan met een uitneembare

TELEKNACK
32 bladzijden komplete televisieprogramma's
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Herfsttijd, Wintertijd
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Dagelijks geopend van 9-18 uur, ook zaterdag.
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,Er is maar één Aarde"

Europees seminarie
over natuur en miiieu
Van 6 tot 12 september organiseerde de Stichting
Leefmilieu een Europees jongerenseminarie over
natuur en milieu in Alden Biesen.
33 jonge Europeanen (studenten en jonge universiteitsassistenten) van 10 verschillende nationaliteiten
hebben gedurende één week boeiende en intensieve
gesprekken en diskussies gevoerd.

H

UN gesprekspartners waren
Europarlementsleden, beleidsmensen van
de Europese Gemeenschap en
van het staatssekretariaat voor
Leefmilieu, vertegenwoordigers
van de milieubeweging, ambtenaren en beheerders van waterzuiveringsstations en afvalverwerkingsbedrijven, verantwoordelijken uit het natuurbehoud, en zo
meer. Uit die gesprekken en diskussies bleek heel duidelijk de
grote interesse van de deelnemers voor het milieubeleid in de
Europese Gemeenschap en in
België, maar er bleek ook ui hoe
moeilijk de besluitvorming op Europees niveau soms verloopt.

ook niet verbazen dat naast de
oproep tot samenwerking met de
Derde Werld een groeiende samenwerking met Oost-Europa
werd gevraagd...
De slotverklaring ,,Er is maar
éé Aarde!" kan bekomen worden
bij Stichting Leefmilieu, Kipdorp
11 te 2000 Antwerpen (03/
231.64.48).

(Uit de slotverklaring)
,,Zorg voor het leefmilieu
mag men niet beschouwen als
een drukkende last; integendeel: milieuzorg leidt tot innovatie, bespaart kosten en
kreëert werkgelegenheid! Ons
denken moet fundamenteel
worden hernieuwd: niet het
werken voor „meer", maar
voor ,,beter" moet de kern van
ons handelen zijn. Niet de
kwantiteit, maar de kwaliteit primeert. Onder druk van de publieke opinie zullen onze politici
gedwongen worden aan een
wereld te bouwen waar de zorg
voor de kwaliteit van het leven
hun belangrijkste bekommernis
wordt. Overigens is iedereen
verantwoordelijk om dit doel te
bereiken."

,, Niet de kwaliteit, maar de kwantiteit primeert. Deze zorg is een van de
belangrijkste bekommernissen. Iedereen is verantwoordelijk om dit
doel te bereiken!"
(foto DS)

BBL maakt zich zorgen

Verantwoordelijkheid

Herwinnen
sioopafval gesloopt?

In een slotverklaring die door
de deelnemers werd voorbereid,
wordt dan ook meer aandacht
gevraagd voor de integratie van
milieubezorgdheid in alle geleidssektoren en meer aandacht voor
edukatie, omdat milieubezorgdheid ook zou worden ingepast in
het denken en doen van alle burgers, niet in het minst de burgers
die (als politici, managers of ambtenaren) een grote verantwoordelijkheid dragen.

Onlangs gaven OVAM en de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NOB) gemeenschapsminister Lenssens het advies om de opslag van sloopafval
met een maximum van 100 m^ bij aannemers niet
langer vergunningsplichtig te maken. Indien de minister ingaat op dit advies krijgen de bouwbedrijven
carte blanche voor het aanleggen van willekeurige
stortplaatsen met bouwafval op hun eigendom, aldus
de vrees van de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

De deelnemers kwamen uit
Vlaanderen, Griekenland, Portugal, Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk maar ook uit
Hongarije en Polen. Het mag dan
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IT voorstel zou neerkomen
op het weghalen van nagenoeg alle sloopafval uit
de vergunningsplicht. Want wat
blijkt: 1 m3 sloopafval komt overeen met 1,5 tot 2 ton (1500 tot
2000 kg) sloopafval. In het bewuste advies wordt 100 m^ of 150 tot
200 ton sloopafval als de niet
vergunningsplichtige
hoeveelheid voorgesteld.

2,4 miljoen ton
Volgens de statistieken van het
NCB waren er in 1984 in Vlaanderen 12.826 aannemers met personeel aktief. Het potentieel te storten sloopafval bedraagt per jaar
dus minstens 150 ton x 12.800 =
1.929.000 ton en meestens 200
ton X 12.800 = 2.560.000 ton. Dit
wil zeggen dat van 1,9 miljoen ton
tot 2,5 miljoen ton sloopafval jaar-

lijks niet langer vergunningsplichtig zou zijn. Uit het Ontwerpplan
Afvalstoffen 1986-1990 blijkt nu
dat in 1982 de hoeveelheid betonpuin uit gebouwen 1.200.000 ton
bedraagt; het metselpuinwerk
eveneens 1.200.000 ton. (Van de
hoeveelheid
afbraakmateriaal
van bruggen en wegen is niets
bekend). Dat betekent in totaal
dus minstens 2,4 miljoen ton
sloopafval per jaar of ongeveer
een gelijke hoeveelheid als in het
advis vermeld staat
BBL: ,,Niet alleen zijn de voorgestelde hoeveelheden nogal
doorzichtig te noemen, maar een
toepassing van dit advies zou het
storten om het even waar mogelijk maken, met een verdere landschapsontwaarding als gevolg.
En dat terwijl een dergelijke inerte
afvalstof zeer goede recyklagemogelijkheden biedt als bv. funderingsmateriaal, verharding van
sloopafval kan in een aantal toe-

n i T weekeinde is wel het best ge- kunnen verdragen; ze worden aan
In de loop van de maand maart
* ^ schikte van het jaar om weeuwen- ziek van de ziekte die men zwartpoot worden deze planten, al dan niet benoemt.
kolen te zaaien.
schut, vollegronds uitgeplant.
Men kan er ook enkele In de serre
Een woordje uitlet. Weeuwenplan(kas) uitplanten, waar ze het meestal
ten zijn planten van gewassen die op
uitzonderlijk goed doen. Ras: gewone
zich eenjarig zijn, maar als tweejarige
Mechelse Vroege.
worden geteeld. Zo spreekt men van
weeuwenselder en uiteraard ook van
weeuwenkolen.

Net als bij de wintersnoel, zal men
bij kers en pruim en perzik, alles wat
verdacht is (ziekte) of gekwetst, wegnemen. Wat ziek is brengt men onmiddellijk bulten de fruittuin om te
verbranden.
Het is nu ook een goede tijd om
vangbanden rond de stammen van de
fruitbomen te spannen. Vangbanden
zijn gewoon gemaakt van stroken geI^AAR zal men nu stilaan gaan
ribd karton, die men dubbel plooit met
•^oogsten, hoewel het beter is voor
de gesloten kant naar boven.
de meeste bewaarrassen van appel
Onder en boven moet goed aangeen peer te wachten tot het einde van
spannen worden, want anders glippen
deze maand september.
de insekten er tussen.
Het is nu de beste, maar dan weer
Later neemt men de banden weg
de hoogste tijd om steenfruit, dus ker,
met inhoud en al en verbrand men ze.
pruim en perzik, maar ook de notelaar, te snoeien.
Let wet, men snoeit deze fruitgewassen enkel wanneer het hard nodig
is; dit dan in tegenstelling met de
lUI ENSEN die bednjven en proeftuiappel en de peer, waarbij snoeien
' • ' n e n uit de gangbare tuinbouw
bijna courant is.
opzoeken, durven soms wel schuch-

In de fruittuin

De meest typische in de rij Is wel de
bloemkool. Deze wordt nu gezaaid in
een vrij rijke, maar dan toch zuivere
grond. Later zal men verspenen om
dan per einde oktober en zeis nog in
de allereerste dagen van november in
te potten.
Men zaait, niet te dicht, in een
bakje. Na de opkomst zal men overdag het glas wegnemen, 's Nachts
wordt gedekt en wij doen dit ook bij, of
liever even door, felle regen.
Wij weten dat jonge koolplanten het
té overvloedig begieten niet zo best
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Na het inpotten komen de planten
met pot en al in de koude kas of de
bak terecht; het begrip koud betekent
hier gewoon niet venvarmd.
Bij strenge vorst zal men moeten
afschermen, want veel meer dan 8 tot
10° Celsius vorst kunnen ze niet verdrage"

Chemisch zuiver

passingsgebieden een perfekt
wegen, enz. Recyklage van
vervangingsmiddel
zijn
voor
grind, wat ook een oplossing zou
zijn om het verder leeghalen van
de Maaslandse grindgronden tegen te gaan.
Trouwens, de globale verwerkingskapaciteit van de breekinstallaties in Vlaanderen bedraagt
ongeveer 1,7 miljoen ton per jaar.
Maar: ,,deze installaties hebben
voornamelijk te kampen met een
onvoldoende aanvoer", zo meldt
het Ontwerpplan Afvalstoffen
1986-1990 letterlijk. Het OVAMNCB-voorstel zal de bouwondernemer nog minder motiveren om
sloopafval te recykleren."

Via via
Het voorstel zou neerkomen op
de afbouw van het afvalstoffendekreet en kreëert een precedent
om opslagplaatsen van afvalstoffen mogelijk te maken in andere
sektoren en die uit de vergunningsplicht te halen.
Tenslotte wil de BBL nog opmerken dat de administratie en
de bedrijfswereld verzocht worden hierover een advies uit te
brengen. De milieubeweging
kwam deze belangrijke voorstellen betreffende het storten van
sloopafval echter te weten via
via...
ter de vraag stellen of het gebruik van
chemisch spul allerhande wel veilig is
voor de verbruikende verbruiker.
Het antwoord is uiteraard — wat
dacht u wel — steeds positief, want,
zegt men, alles wat wij gebruiken is
chemisch zuiver. Dit is inderdaad
waar, want in bv. de substraatkulturen
gebruikt men inderdaad zo zuiver mogelijke chemische (vloeibare) meststoffen.
Het begrip zuiver betekent hier enkel dat dit vloeibaar voedsel geen
ballaststoffen bevat, zoals bv. wél het
geval Is bij de gewone meststoffen.
Voor de rest heeft dit niets met puur
natuur te maken en staat men hiermee nog verder van datgene wat wij
beogen dan met gewone meststoffen I
Zo wordt verwarring gesticht...
Er zijn echter nog de biociden. Hierover meer volgende week.
Rik Dedapper
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^ Ned 1 - 19 00
Countdown, popmuziek
Z Ned 1 - 20 33
The Master, sene
Z Ned 1 - 22 02
Excalibur, film
Z Ned 2 - 20 20
Avondvoorstelling: Rockaby,
Z Ned 2 - 21 15
Seizoenen, Folkloristisch
danstheater
Z Ned 2 - 23 15
,,Camera klaar... aktie", dok

Van dag
tot dag
Zaterdag 19 sept.
r BRT 1 - 16 00
Zo is vader, film
Z BRT 1 - 18 10
Speel op sport, zwemmen
Z BRT 1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
Z BRT 1 - 20 20
Tussen moord en daad..., weekendfilm
Z BRT 1 - 21 50
Terloops, een aparte kijk op de
wereld
" BRT 1 - 22 35
Sport op zaterdag
Z BRT 1 - 22 50
De vereffenaar, serie
" Ned 1 - 16 10
100 jaar auto, dok
Z Ned 1 - 16 35
Candy, Candy; tekenfilmserie
" Ned 1 - 16 55
Kro's tekenfilmfestival
Z Ned 1 - 20 28
Kabaret Maraton 1987, tweede deel
Z Ned 1 - 21 57
Daar heb je hem weer!, komische

reeks
Z Ned 1 - 22 22
WIJ gingen naar rome, reportage
Z Ned 2 - 19 12
De stuntels, tekenfilm
Z Ned 2 - 19 40
Pudding Tarzan, jeugdfilm
Z Ned 2 - 21 05
Niet te geloven!, komische reeks
Z Ned 2 - 21 30
Murder she wrote, serie
Z Ned 2 - 2315
Heimat, serie

Zondag 20 sept.
Z BRT 1 - 11 00
Konfrontatie, politiek debat
Z BRT 1 - 15 20
De familie spreeuw, jeugdfilm
Z BRT 1 - 16 45
Wij, heren van Zichem, serie
Z BRT 1 - 18 05
Prikballon, magazine voor kleuters
" BRT 1 - 18 20
Van Pool tot Evenaar, toeristische
kwis
Z BRT 1 - 20 05
Sportweekend
Z BRT 1 - 20 40
Een jaar uit het leven, tv-film
Z BRT 1 - 22 10
Night Clubbin'; The Crazy Spacey
Macey-show
~ BRT 2 - 15 00
Stadion, sport
" BRT2 - 20 35
Zolang er leven is... bodem, milieuprogramma
" Ned 1 - 15 00
De grote race, film
^ Ned 1 - 18 00
Mam, hoe spel je Gorbatrof, film
" Ned 1 - 19 05
De Carsons, serie
Ned 1 - 19 50
Bert Haanstra, films
_ Ned 1 - 22 35
St. Elsewhere, serie
Ned 2 - 20 10
Monty Python's Flying Circus, serie
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Donderd. 24 sept.

Romy Schneider als keizerin Sissi, woensdag om 20u 15,
om 20u 15 en vrijdag om 20u 50, telkens op BRT 1

Z Ned 2 - 21 09
Heimat, serie

Maandag 21 sept.
Z BRT 1 - 18 10
Merlina, serie
Z BRT 1 - 18 35
Avonturenbaai, serie
Z BRT 1 - 2010
Music Hall, serie
Z BRT 1 - 21 10
Labyrint: zwanezang der Oostenrijkse Nederlanden, dok
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, serie
Z BRT2 - 20 15
Extra time, sport
Z BRT2 - 21 15
Koncert, klassiek
C Ned 1 - 14 30
Eastenders, serie
C Ned 1 - 15 00
Op weg, dramaserie
Z Ned 1 - 15 50
De film van Ome Willem, voor de
kleintjes
Z Ned 1 - 17 47
Gouwe Douwes, muziek uit de jaren
60 en 70
Z Ned 1 - 19 00
De baas in huis?, sene
Z Ned 1 - 20 38
De vliegende dokters, serie
Z Ned 1 - 22 03
Golden girls, serie
" Ned 1 - 22 28
Operatie Julie, politieserie
C Ned 2 - 19 55
Schlagerfestival 1987

Dinsdag 22 sept.
Z BRT 1 - 18 10
Het gebeurde hier, korte jeugdverhalen
Z BRT 1 - 18 20
Europese volksverhalen, serie
Z BRT 1 - 18 30
De kruisboog, serie rond Willem Teil
" BRT 1 - 19 15
Mijn stem in de gemeente, info
Z BRT 1 - 20 20
I.Q., kwis
Z BRT 1 - 20 50
Sinja Mosa, serie
' BRT 1 - 22 00
Labyrint: Bidden om te genezen,
info
BRT 2 - 19 00
Zonen en dochterrs, serie
BRT 2 - 19 25
Oshin, serie

donderdag

Z BRT 2 - 20 15
Allemaal beestjes, natuurmagazine
Z BRT 2 - 20 50
Honderd minuten Mike, de beste
fragmenten van het seizoen
Z Ned 1 - 14 35
Hans Christian Andersen, film
Z Ned 1 - 19 00
Johan & Pierewiet, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 20 28
La chevre, film
Z Ned 2 - 20 00
Avondvoorstelling: Silence tot silence, dok
Z Ned 2 - 21 20
De ,,Fa9ade"-suite, satirische kompositie
Z Ned 2 - 21 30
Television, sene

Woensd. 23 sept.
Z BRT 1 - 15 50
Speel op sport, zwemmen
Z BRT 1 - 16 00
Nils Holgersson, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 16 25
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
C BRT 1 - 16 40
Sprookjesteater, sene
Z BRT 1 - 18 10
T.K.K.G., jeugdserie
C BRT 1 - 18 35
Rondomons, jeugdmagazine
Z BRT 1 - 19 10
Langs Vlaamse Wegen, Hasselt
Z BRT 1 - 2010
The best of Blondie, hoogtepunten
Z BRT 1 - 21 00
Verhalen uit de duisternis, sene
Z BRT 1 - 21 25
Eiland, kunstmagazine
Z BRT2 - 16 40
Wielrennen, Parijs-Brussel
: BRT2 - 17 00
Bulgarije-Belgie, voetbal
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 15
Sissi, film
^ Ned 1 - 15 00
Seabert, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 15 10
Ghostbusters, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 15 35
Club Veronica Clips, muziek
Ned 1
16 10
Taxi, serie
Ned 1 - 17 00
Family Ties, serie
Ned 1 - 18 15
Magnum, serie

Z BRT 1 - 18 10
Fame, serie
Z BRT 1 - 19 00
Jukebox, clips
Z BRT 1 - 20 20
Hoger-Lager, spelprogramma
Z BRT 1 - 20 55
Panorama, aktualiteiten
~ BRT 1 - 21 50
Chateauvallon, serie
Z BRT2 - 18 45
Zoekwerk, info
Z BRT2 - 19 15
Zonen en dochters, sene
Z BRT 2 - 2015
De jonge keizerin Sissi, koninging
van Hongarije, film
Z BBT2 - 22 00
Leven met borstkanker, info
L Ned 1 - 15 30
Honing uit je woning, serie
Z Ned 1 - 19 00
Vancouvet
Diepzee Aquarium,
sene
Z Ned 1 - 20 28
De verovering van de ruimte, dok
Z Ned 1 - 21 25
Liefde kent geen kleur, dok
Z Ned 1 - 22 20 "
Van U wil ik zingen, koorzang
Z Ned 2 - 19 20
Kro's wereldcircus, slotgala

Vrijdag 25 sept.
Z BRT 1 - 18 05
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 18 30
Bingo!, hitparade
Z BRT 1 - 20 20
Premiere, filmnieuws
Z BRT 1 - 20 50
Het noodlot van een keizerin, film
Z BRT 1 - 22 40
Filmspot, film-info
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, serie
Z BRT 2 - 20 25
Extra-time, sport
~ BRT 2 - 21 00
De wereld in de jaren dertig, utopie
of vrijheid
Z BRT 2 - 21 50
Symfonie in G van August de
Boeck
Z BRT2 - 22 25
E.K. Volleybal, Belgie-Spanje en
Belgie-Roemenie
•" Ned 1 - 16 00
Herfst- en wintermode '87-'88, info
Z Ned 1 - 16 40
Costa Rica, 'n groene wereld, filmimpressie
Z Ned 1 - 18 10
De zeven heuvels van Rome, film
~ Ned 1 - 20 28
Het gouden kalf gala 1987
^ Ned 1 - 22 05
Der Alte, serie
" Ned 2 - 22 45
De auditie, swingende gehandicapten
" Ned 2 - 23 29
Ballad of Cable Hogue, film

Zaterdag 19 sept.
Life With Father
Amerik film uit 1947 met o a William Powell, Irene Dunne en Elizabeth Taylor De zelfbewuste Newyorkse zakenman Clarence Day heerst
met Ijzeren hand over zijn echtgenote
en vier zoons (BRT 1, om 16u.)

Zondag 20 sept.
The Great Race
In het begin van de 20ste eeuw
hebben professor Fate en de stuntman Leslie besloten voorgoed met elkaar af te rekenen tijdens de beruchte autorace van New York naar
Parijs Amerik film uit 1965 met o a
Jack Lemmon, Tony Curtis en Nathalie Wood (Ned. 1, om 15u.)

l\/laandag 21 sept.
Le Choc
Franse politiefilm uit 1982 met o a
Alain Delon, Catherine Deneuve en
Philippe Leotard Martin Terrier is
een huurdoder die zonder scrupules
zijn taken uitvoert (Ant. 2, om
20U.30)

Dinsdag 22 sept.
La Chevre
Marie, de dochter van de Parijs
ambtenaar Alexandre Bens, wordt tijdens een reis in Mexico ontvoerd
door de gangster Arbal Vader Bens
engagaeert twee detektives Franse
avonturenfilm met o a Gerard Depardieu (Ned. 1, om 20u.28)

Woensd. 23 sept.
Excalibur
Amerik film uit 1981 In het middeleeuws Engeland heerst grote verdeeldheid De heerszuchtige Uther
Pendragon verwekt een kind bij de
vrouw van de hertog van Cornwall
Merlijn vertrouwt het kind, dat Arthur
wordt genoemd, toe aan een arme
ndder (Ned. 1, om 22u.02)

Donderd. 24 sept.
Les Valseuses
Franse film uit 1979 met Patrick
Dewaere, Miou-Miou, Gerard Depardieu en Jeanne Moreau Jean-Claude
en Pierrot zijn twee nietsnutten die de
buurt onveilig maken
Na een
mislukte autodiefstal slaan zij op de
vlucht met het vnendmnetje van de
eigenaar van de wagen (RTBf 1,
om 20U.30)

Vrijdag 25 sept.
Sissi, Schicksaljahre einer Kaiserin
Sissi en keizer Frans-Joseph zijn
nu al een paar jaar getrouwd Zij krijgt
de opdracht de vroegere Hongaarse
rebellen voor de Oostenrijkse zaak te
winnen Duits-Oostenrijkse film uit
1957 met o a Romy Schneider, Karlheinz Bohm en Magda Schneider
(BRT 1, om 20U.50)
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Wat begonnen
is als een goedkoop maar onschuldig
kampvuurnummer
is
thans uitgegroeid
tot een kwalijke
ziekte.
Geen wijkkermis, geen braderie, geen handelsfoor, zelfs geen
schoolfeest wordt
ingericht of er
staat een playback-show op de

affiche.
Kinderen worden er schaamteloos voor de spots gegooid om een
grote ster na te apen, daarbij zingen
zij zelf niet maar doen slechts alsof.
Zij bootsen na als papegaaien en
vermommen zich met kapsel en kledij tot een idool.
Kleine vedetjes zijn het, fantazieloze aapjes.

V0L6£Ui peie DBHOèH/triSCfiÊ
KhAUT ae^ijjeeu we ovi />/oe
Oouur v/tiv Her piCHnr S£VOLXT£

Nu door het Europalia-gebeuren Oostenrijk weer
vergaand in de belangstelling staat, mag deze
staatkundige restant van het 1.000-jarige Habsburgse
rijk hier niet ontbreken. Over de Oostenrijkse wijnen,
wel gelijkend op maar toch minder hoog gekwoteerd
dan de Duitse, zullen we om nog wars in het geheugen
liggende redenen maar kies zwijgen. Rest de gastronomie, al kan daar ook nauwelijks echt over gesproken
worden.

E Oostenrijkse keuken is
Aan het fornuis hebben de
sterk beïnvloed door het Oostenrijkers vooral talent tot
nauwe kontakt met de aanpassen Zo smaakt de Oostenonderhorige staten, volkeren en rijkse goulash geheel anders,
vijanden van het in het tweede maar wel verfijnder dan het HonNu hebben de mensen — groot en decennium van deze eeuw inge- gaarse origineel Een beroemdklein — altijd graag star gespeeld. storte kiezerrijk Het kontrakt met heid IS natuurlijk de Wiener
De vetkuif van Elvis of Ricky Nel- het Ottomaanse rijk gaf Wenen de Schnitzel Schnitzel is de naam
son, de haarbos van de Beatles, de Europese primeur van de koffie en voor een geplette kalfsbiefstuk, die
strooien hoed van IVIaurice Cheva- lag zeker mee aan de basis van om uitdroging te voorkomen,
lier werden door generaties na- haar faam voor zoetgebak, waar- gepaneerd wordt
geaapt, maar wat zich thans af- van de Sachertorte (hier al eerder
speelt is ziekelijk. En het zijn de omschrevena het summum is
Er bestaan vananten die van
ouders en de volwassenen zelf die
Holstein tot Galicie gaan De
Het
typische
Wiener
Kaffeehaus
deze gekte organiseren, zij sleuren
Weense wordt door met zout,
hun ukjes als dwangarbeiders de heeft weinig met koffie, maar des peper en wat olie opgeklopt ei
te
meer
met
een
cafe
te
maken
podia op, zij laten ze bovendien
gehaald, in paneermeel gewenteld
uitbuiten door de gewetenloze haai- Het begrip dekt een gemoedelijke, en gebakken in geklaarde boter
maar
toch
luxueuse
drankgeleen van de kommercie. Zij dwingen
Het resultaat wordt met citroensap
hun kinderen tot lippendienst aan genheid waar niet alleen gekon- besprenkeld en overgoten met
sumeerd, maar ook gelezen en
gewiekste matrassen- en beddenfalichtbruine boter In het midden
zeker veel gediskussieerd woerd
brikanten, aan dito KMO'ers.
De tegelijk overdeftige en wat van de schnitzel wordt een schijfje
Wat bezielt die ouders toch? Wil- wufte lokalen waren ontmoetings- geschilde citroen gelegd met daarlen zij hun kinderen zien doen wat punten van burgers, politieke op een rond ansjovisfiletje gevuld
zij tevergeefs hebben gedroomd? nieuwdenkers, artistieke bohé- met kappertjes en een ontpitte
Zoeken zij voor hun bloedjes de miens, dandyeske snobs, enz Dat olijf Aan het uiteinde garneren
schijnwerpers die zij hebben gehet Wenen van rond de eeuwwis- met gehakte, hardgekookte eiermist? Begeren zij het applaus dat zij seling ooit als het ,,laboratorium dooiers, gehakte peterdselie en
nooit kregen?
van het begin van het einde gehakt, hardgekookt eiwit DaarWat zet er hen toe aan om hun wereld" omschreven werd, zal naast zien we dan graag gefrikinderen bij nacht en ontij naar deels wel met hier verworven tuurde aardappelen en een frisse
kermistenten te voeren? Ze in glit- droesems te maken hebben
pils
terkostuums te persen als slechte
cirkusartiesten? Ze rare sprongen
laten maken voor een gapend publiek? Waarom toch?
Om dat beetje eer van een overwinning? Om de prijs? Om het
handvol geld? Om de foto in de
krant?
Als oplossing op al deze vragen
vond ik slechts een antwoord: de
gloriol.
Heel de rage van kinder-playVreemd genoeg stuurden amper drie lezers ons de
back begint aardig op kindereksploitatie te lijken en niet langer juiste oplossing van de 189ste puzzel. We zochten het
meer op het spel dat kinderen zo gedicht ,,Gij, die ik zoet te slapen lelde" van Karel van
nodig hebben om tot evenwichtige
de Woestijne.
jongelui uit te groeien.
Weet ik te kiezen tussen de afHet is andermaal Jef Marijsse uit Merksem die ons
schuwelijke nabootsing van Tina
wekelijks
kadootje wint.
Turner en mijn-kind-schoon-kind!
De lieve Tania uit het klasje van
mijn dochter speelt elke zaterdagVEN de bombastische toer En moeizaam de hoon en de spot
nacht Llza Minelli; zo natuurgeop Wie schreef onderverdragen,
trouw zelfs dat ze regelmatig in de
staande verzen en welke Geef me dan durf en de
prijzen valt.
titel plaatste de auteur daarvaste daad
Voorbije zaterdag had mijn doch- boven "?
Van mannen die droegen de vloek
ter Verzamelingen geoefend voor
van de haat
de toets van maandagmorgen, maar
Mits enig speurwerk is dit makdie werd uitgesteld. Want...
Vlaandren, als ik zal sneven bij
kelijk te achterhalen
„Geachte juffrouw,
morgenzangen,
Tania heeft haar toets niet kun- Vlaandren, als ik zal wankien in
Waarin bloeien de bloemen van 't
nen leren, zij heeft de hele zondag
arde tijden
Dietse verlangen.
geslapen want ze heeft zaterdag- Op rode linies van storm
Geef me een plaatsje in uw mulle
nacht moeten play-backen. Ze heeft
schoot
en strijden,
gewonnen. Een draagbare televies.Geef me de kracht en de stoere
en 'n kruis ten verrijzende dood'
Kunt u de toest uitstellen tot dinswil
Oplossingen worden tot dinsdag
dag?
Van helden die vielen, zwijgend
29 september verwacht op ons
De moeder van Tania"
stil
adres WIJ, ,,Meespelen (191)"
Zo delen de klasgenootjes van
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel
Liza Tania Minelli mee m de prij- Vlaandren, als ik zal dwalen
door donkere dagen
Veel geluk'
zen...
•
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emhouden
,,We hebben het niet geweten", dat is waar. Dus
steekt nu des te vrolijker een meelijwekkende
romantiek de kop op. Wat heeft Blanke Man zijn
gekleurde medemens allemaal niet aangedaan ? Zelfs
onze strip-Nero gaat op heldenbedevaart naar Grote
Manitou. Maar ondertussen werden drie volkeren en
kuituren finaal uitgemoord: Inca's, Maya's, Azeteken.
Met de kostbare restanten van de laatsten worden nu
toernee-tentoonstellingen gemaakt. Met ademloze
bewondering... terecht, maar toch ook cynisch
onbehagen verwekkend.
E tentoonstelling ,,De
Azteken — Kunstschatten
uit het Oude Mexico", die
eerder al in Hildesheim, Munchen,
Linz en Kopenhagen getoond
werd, IS voor de laatste maal van
15 januari tot 17 apnl in de
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel te zien
Alleszins data om nu al te noteren,
want deze expositie, die georganiseerd wordt door het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap,
Dienst Internationale Tentoonstellingen, IS een uniek gebeuren dat
voor het eerst meer dan 300
meesterwerken verzamelt uit een
beschaving die tot een der
grootste aller tijden mag gerekend
worden

D

In 1976 werden bij werken
onder de Plaza de la Constitucion
in Mexico-stad de rijkdommen van
de Templo Mayor, de belangrijkste
kultusplaats van de Azteekse
beschaving blootgelegd
De
verdere opgravingen brachten
skulpturen, stenen maskers juwelen vaatwerk en kultusvoorwerpen aan het licht Deze stukken
vormen de kern van de tentoonstelling die uitgebreid werd met
voorwerpen van de voorgangers
van de Azteken, afkomstig uit 32
Europese en Amerikaanse musea
Na een eerste vruchteloze

poging vernietigde veroveraar
Cortes in 1521 de Azteekse
beschaving, die toen in volle
ontplooiing was Het rijk van de
Azteken strekte zich uit van de
Golfkust tot aan de Kust van de
Stille Zuidzee Toch ging aan de
macht van de Azteken reeds een
beschavingsgeschiedenis van
meer dan 3 000 jaar vooraf, met
de ontwikkeling van zeer uiteenlopende technieken en kunstvormen De Azteken hebben deze
deels overgenomen en met hun
vernuft, vaardigheid en eigen
kultuurinzichten verrijkt Opmerkelijk was evenwel dat de Spanjaarden bi) hun komst verschillende
steden volledig in puin aantroffen,
waaronder Teotihuacan, de hoofstad die tot 200 000 inwoners
telde
Al vanaf de 16de eeuw hebben
verzamelaars en geleerden getracht de overblijfselen van de
Azteekse en vorige Middenamerikaanse beschavingen te bewaren
Het zal de bezoeker dan ook
verbazen dat sommige spiegels in
obsidiaan in een renaissancelijst
gevat zijn of dat een makser in
jade tot een juweel verwerkt werd
en ooit m het bezit van de Medicis
was Onze beschavingsgeschiedenis heeft inderdaad soms groteske trekjes
17 SEPTEMBER 1987
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Een recensent is ook maar een lezer...

En Vlaanderen schrijft maar door...
Een recensent is ook maar een lezer. Wanneer hij
een stapeltje boeken voor zich heeft, zal hij eerst die
nemen die hem zelf interessant lijken, maar na enkele maanden komt hij tot de vaststelling dat het
steeds dezelfde titels zijn die hij laat liggen...
EEKEND (De Clauwaert) van Jacqueline
Kloeck IS een gevoelige
novelle, in de nu reeds bekende
novellen biblioteek. Wordt op het
achter kaft in nogal vage en hoge
sferen over de inhoud geschreven, het boekje zelf is in een duidelijke taal gesteld en het verhaal
IS nergens moeilijk, zonder dat dit
echter moet betekenen dat het
banaal is.

W

me: het is waar! Zelfs een condoom helpt met bij het lezen, ook
niet als je hem over je hoofd trekt,
want de vieze smaak blijft. Joris
leeft blijkbaar volgens zijn eigen
woorden:
om uw financiële
problemen op te lossen .. moet je
schandaal scheppen. Echt wereldnieuws kreëren, enz., enz..."
Maar of dit boek nu wereldnieuws
zal kreëren betwijfel ik, dan is een
scheet in een fles het ook en dat

is hem al vele malen voorgedaan.
Voor De geschiedenis van Suske den Ezel (Kofschip-Kring) van
Mieke Vansina weze men verwittigd : je krijgt lange oren als je dit
leest. De spons (Nioba) van Johan
Kapper is een infantiele poging tot^
het schrijven van een levensverhaal. Oh ja, alles wat er staat zal
natuurlijk wel echt gebeurd zijn,
maar het is banaal en we hebben
het allemaal al in zovele Vlaamse
romans en verhalen gelezen, dat
het echt niet meer hoeft herhaald.
Een Atheneum (?), bevolkt met
frères die alles uiteraard verkeerd
doen (wat zou men in Vlaanderen
nog te schrijven hebben moesten
er geen paters zijn die zgz de
jeugd van velen hebben... enz.)
Kinderachti- ge dialogen. Wat

dacht je van:
,,Nog nooit een jongen gekust?"
,,Dat heb ik met beweerd,
wel?"
,,Dus hebben er toch al kandidaten achter je aangezeten!"
,,lk vind je nogal danig nieuwsgierig, Bart! Waarom stel je al die
vragen?"
,,Kan je dat niet raden?"
,,Misschien toch wel," lacht ze
koket.
,,Nan, ik ben nu bepaald geen
Adonis met zo'n gezicht, maar ik
ben al gek op jou vanaf het eerste
moment dat ik je zag. Noem het
liefde op het eerste gezicht...
maar het is een feit en de zuivere
waarheid."

Oh ja, er zit uiteraard ook een
lesbische verhouding in, een ongewilde zwangerschap en een
stamp tegen iemands testikels.
Neen voor ons hoefde deze
spons helemaal niet...
Laagvlieger
— Weekend, Jacqueline Kloeck,
Ultg. De Clauwaert te Leuven.
205 fr.
— De meest Interessante aspekten van de interessantologie,
Walter Joris. Uitg. Nioba te
Lier. 350 fr.
— De spons, Johan Kapper. Uitg.
Nioba te Lier, 350 fr.
— De geschiedenis van Suske
den Ezel, Mieke Vansina. Uitg.
Kofschip-Kring. 200 fr.

Knipoog
Dirk IS getrouwd met Helena.
Ze gaan hun vakantie doorbrengen in Wallonië. Daar ontmoet
Helena Mark, die weldra een
vriend des huizes zal worden.
Maar Helena voelt zich onrustig
bij iedere ontmoeting met Mark,
die met alleen een ongelukkige
liefde achter de rug heeft, maar
eveneens een goed kunstenaar
blijkt te zijn. Dus alles is aanwezig
om een nieuwe aflevering van
Dallas te maken, maar het gebeurt niet. Kloeck weet haar stof
te beheersen — en geloof me het
IS moeilijk de stof van een roman
samen te ballen in een novelle. In
ieder geval lezen we hoe Helena
zal proberen Mark te helpen —
ten koste van haar eigen gemoedsrust? — en dat is zeer gevoelig geschreven. Als men zou
mogen vergelijken zou ik zeggen
dat Eric Vlaminck en Walter Roland zijn langsgeweest en André
Janssens de schrijfster een knipoog heeft gezonden .

Interessantologie
De meest interessante aspekten van de interessantologie (Nioba) van Walter Joris is even pretentieus als de titel en rugtekst laten vermoeden. En pretentie is
natuurlijk niet erg als ze verantwoord (en wanneer is dat dan?),
maar dit is stront, bullshit, merde,
om het met de woorden van Joris
te zeggen. Dit boek heeft syfilis,
staat er op de omslag en geloof

U.

60 jaar Vlaamse Kruis met de

Wiener Sangerknaben
Het Vlaamse Kruis sluit zijn 60-jarig jubileumfeest
af met een benefietkoncert door de ,, Wiener Sangerknaben" en een akademische zitting.

D

Ziekendag
Op zondag 18 oktober is er de
dag voor zieken en gehandikapten:
een artiestenmis gevolgd door een
receptie, een middagmaal en een
ontspanningsnamiddag. Alle inlichtingen hierover kunnen verkregen
worden bij mr. Raymond De
Muynck, Wolstraat 12te2000Antwerper) (tel.
-.03/231.45.11).

De Wiener Sangerknaben komen op 22 oktobernaar Antwerpen, op uitnodiging van het jubilerende Vlaamse
Knjis. Een niet te missen koncert.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ITTI

Nieuw in
de bios
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Zaterdag 31 oktober tenslotte is
de feestelijke akademische zitting
gepland in het Provinciehuis te Antwerpen. Ook daarover kan men terecht bij Dieter Geerinck.
De redaktie van dit weekblad feliciteert nogmaals het Vlaamse
Kruis en roept haar lezers graag op
deel te nemen aan één van de slotaktiviteiten.

E bakermat van deze
hoogst
verdienstelijke
kruisvereniging is Antwerpen. Precies ook daarom houdt het
bestuur van het Vlaamse Kruis eraan de sluitingsaktiviteiten van dit
diamanten jubileumjaar in de metropool te houden.

ET Is ongelooflijk maar waar, lijk lijk gezien, een hoofd zien doorzavoor Predator van John gen met een kettingzaag, nou moe...
McTiernan,
het
Horror en griezelfims zijn steeds leuk
nieuwste gedrocht met ArnoM Mister geweest omdat je zelf mocht relativeUniverse Schwarzenegger staat het pu- ren, als de regisseur het zelf gaat doen
bliek weer in derij.Is er een poging ge- is de ld er voor mij af.
daan met het krachtpatsersverhaal —
er moeten gijzelaars worden gered uit
handen van de guenlla — een SF-tintje
mee te geven, zodat het ongeloofwaardige wat geloofwaardiger wordt, het
hele zootje is de zoveelste teleurstelling
en Schwarzenegger gaat nog wat meer
op Rambo lijken (dit laatste woord komt
hier goed van pas). Trouwens de producenten van Rambo III, zullen ook de
La Bamba van Luis Valdez heeft het
nieuwste Schwarzenegger Red Heat, in de VSA buiten alle verwachtingen gedie wordt gemaakt door Walter Hill, fi- daan. Beter nog, de film heeft zelfs de
nancieren.
aanzet gegeven tot een rage En met
de Bamba-rage en niet een Rock & RollEven Evil Dead 2 van Sam Raimi ver-rage — want daarover gaat de biofilm
mekjen. Na zowat tien minuten hebben uiteindelijk, over de te jong geston/en
we een huis zien verwoesten, een hootd (17 jaar) Ritchie Valens, die in het vliegafhakken, een dansje van een vrouwe- tuig zal samen met Buddy Holly en The

u.

Donderdag 22 oktober moet een
orgelpunt worden: een benefietkoncert met de wereldberoemde
,,Wiener Sangerknaben" in de Koningin Elisabethzaal! Kaarten kunnen verkregen worden aan het re-

servatieloket van deze Antwerpse
zaal of via de kontaktpersoon: mr.
Dieter Geerinck, Meerhoutstraat 10
te 3968 te Ham-Kwaadmectielen
(tel. :013/66.80.28).

Big Bopper. Die had op dat ogenblik
reeds enkele hits op zijn aktief, waarvan La Bamba In feite de eerste introduktie was van de Spaanse taal in
Rock, en Donna, wat iedere tiener van
toen en nu nog de tranen in de ogen
brengt. In het zog van La Bamba werd
reeds Bom In East L.A. uitgebracht en
er zijn er nog in de maak. La Bamba
IS een film over de muziek van de SOer
jaren, de muziek van de jongeren die
in Elvis het idool vonden, waarmee ze
tegen het establisment konden aanschoppen

Bob, die pas op latere leeftijd werd verteld dat zijn vader zijn vader niet was,
leeft in een liefde-haat verhouding met
zijn broer en zijn familie. De film begint
op het ogenblik dat Bob uit de gevangenis is ontslagen. Binnen de vijfminuten film ligt hij op het vriendinnetje van
Ritchie en nog vijf minuten later weten
we dat ze zwanger is. Ritchie ondertussen probeert zich een weg in de muziek
te banen en speelt in garagebandjes.
Op een dag sleurt Bob hem mee naar
een hoerenkast in Tijuana en daar hoort
Ritchie La Bamba (in een uitvoering van
Los Lobos), wat hem de vrouwtjes doet
De film gaat dieper in op de toestan- vergeten, en... Ook heeft Ritchie een
den waarin de Spaanstaligen — op dat rich spoiled American Girl als vriendinogenblik vooral Mexikanen — moesten netje, maar haar pa wie niets van die
leven (Zijn ze al verbeterd?). Daar ont- „Italiaan", diejunglemuziek speelt, werolt zich de geschiedenis van Ricardo ten en dat meisje heeft Donna en dat
Valenzuela — de latere Ritchie Valens: wordt uiteraard een song.
Je mag je gelukkig prijzen dat het Valens is en niet Ritchie Zuela — en zijn
Moesten er niet de sociale toestanhalfbroer Bob Morales Een verbitterde den zijn, zou de film een aaneenrijging

van gemeenplaatsen geworden zijn en
nu al heeft men een beddelaken nodig
voor de melo. Maar toch, de film is gemaakt in de good old no style van die
tijd en is dus een goed gemaakt tijdsbeeld. De idee om alle rockgroten te laten spelen door artiesten van nu, doet
helemaal geen afbreuk, integendeel!
We zien een goeie Buddy Holly, een sublieme Jackie Wilson, een schitterende
Eddie Cochran, een goeie Ritchie Valens. Lou Diamond Phillips in de titelrol, heeft reeds in Forgive Us Our
Trespasses (1983) gespeeld als een
verkrachter, rol hem zelf toegeschreven
als co-scénarist. De film slopte om
slaapvenwekkende redenen en wordt nu
in het zog van het sukses van La
Bamba opnieuw uitgebracht.
La Bamba is alleen voor de liefhebbers van rock echt interessant — het
is een goeie rekonstruktie van de roots
van Rock & Roll.
Willem Sneer
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lange duur en nadelig voor de dynastie "

Grammens start nieuwe reeks

Vlaamse beweging

L.D.L. over prins Karel

Volgens De Lentdecker is het
onbegrijpelijk dat er boeken geschreven werden over de Koningskwestie met praktisch geen
woord in over Karel
Karel kende geen gebenedijd
woord Nederland en had ook
geen belangstelling voor de
Vlaamse beweging, dat interesseerde hem met in het minst

De uitgeverij Grammens wil dit najaar het Vlaamse
(en wellictit ook het franstalig) publiek verbazen met
een onthullend verhaal, geschreven door Louis De
Lentdecker. Het boek zal de titel „Prins Karel" dragen en Mark Grammens drijft de appetijt bij zijn lezers nu reeds op door een uittreksel te serveren uit
het eerste deel van de biografie.
Het stuk heeft betrekking op de verhouding tussen
Leopold III en zijn broer.
ET gedeelte dat wij onze
lezers laten meegenieten
handelt over de periode
waarin de prins vernomen heeft
dat Leopold gaat trouwen met de
Oostendse Liliane Baels, de latere prinses van Retie

H

Raison d'état
Schrijft De Lentdecker ,,Tijdens en na de meidagen had Karel met sympatie opgekeken naar
zijn oudere broer Die sympatie
sloeg om m een vlaag van haat
toen hij in 1941 hoorde dat Leopold zou trouwen met Liliane
Baels ZIJ was weliswaar de dochter van gewezen provinciegouverneur Baels maar, evenmin als
de moeder van Karels dochter,
was ZIJ van hoge komaf (Prins
Karel had uit een relatie met de
dochter van een Brussels pasteibakker een dochter, maar kreeg
het verbod te trouwen omdat zijn
geliefde met van adel was
N vd r)"
,,Waarom deed in oorlogstijd,
Leopold die gezegd had dat hij
zoals zijn soldaten en officieren
krijgsgevangene wilde zijn, wat
men hem, Karel, in vredestijd en
in normaler omstandigheden
(1936, n V d r), hardnekkig verboden had in naam van 's lands
welzijn en de fameuze ,,raison
d'etat'"^ Waarom mocht Leopold, zelfs tegen de wet in — men
zei dat het huwelijk eerst kerkelijk
zou ingezegend worden, wat
nonsens was — trouwen met een
gewone burgervrouw, waarom
mocht die plots prinses worden ^
Er zijn toen zeer harde woorden gevallen tussen beide
broers Dat Leopold een lief, een
maitresse of een bijzit had
deerde Karel met Wat hem betreft mocht de koning, zelfs als
krijgsgevangene er een hele harem op nahouden, mocht heel
,,Laken" een bordeel worden,
maar dat zijn broer, net in die tijd
trouwde terwijl hem dat was verboden geworden maakte Karel
razend Dat zijn moeder alles wat
Leopold deed vergoelijkte, dat de
kardinaal de zaak officieel goedpraatte en aan het publiek voorstelde, verhoogde nog de razernij In die dagen heeft Karel gezegd dat hij in de koninklijke familie altijd het zwart schaap, de
verongelijkte, de mindere, de
waardeloze,
de
verontachtzaamde geweest was, dat zijn
moeder en zijn broer hem nooit
hadden kunnen lijden "

Koningskwestie
Volgens L D L liggen hier
reeds de sporen van de Koningskwestie die enkele jaren later het
land op de rand van de burgeroorlog zou brengen
,,Veel van wat hij toen onder
handen kreeg werd kapot ge-

maakt en het is een wonder dat
men in de dagen van moeilijke
bevoorrding voldoende drank
vond om de verontwaardiging,
het verdriet en de woede van de
pnns te verdringen Maar afkoelen deed die woede met Geen
journalist, geen spotblad, geen
sensatiereporter van het latere
anti-leopoldisme heeft ooit de
epiteten durven gebruiken die
Karel toen had voor de pnnses
van Retie Karrevrachten slijk- en
scheldwoorden heeft hij bij elke
gelegenheid, om 't even bij wie,
naar haar figuur geslingerd Zij
had Leopold verleid zei hij, zij
was de minste van de minsten
Geen vrouw, geen slet heeft ooit
het woordenboek schandaalwoorden verwekt die Karel had in
de periode van het huwelijk van
zijn broer Hij beloofde zichzelf
dat Leopold en Liliane zouden
boeten voor het onrecht hem

Over het gebruik en misbruik
van zijn handtekening zou hij gezegd hebben ,,Alles moest gebeuren met mijn handtekening,
de
terechtstellingen
vonden
plaats met mijn handtekening,
maar ook mijn miljoenen zijn verdwenen met mijn handtekening "
Het aangekondigde boek wordt
omschreven als de meest onthullende biografie die ooit over een
lid van het Belgisch koningshuis
werd geschreven Vooral nationalisten zullen uitkijken naar het
levensverhaal van een regent die
voor de Vlaamse beweging met
de minste interesse had
Prins Karel door Louis De
Lentdecker, is het eerste boek m
de nieuwe reeks van Aktueel Biografie van de uitgeverij Grammens, verschijnt tegen 10 oktober a s en zal bij voorintekening
tot die datum 630 fr kosten, later
695 fr
(m.v.l.)
,,0m het even welke foto toont aan hoe Karel de uniform torst of
'ondergaat zoals een gevangene zijn strafplunje "
(foto Beiga)
aangedaan Hij zou zich wreken
Sporen van die haat en dit leed
van de pnns vindt men terug in

de koningskwestie De breuk tussen de broers was weliswaar niet
definitief maar niettemin van

— Uitg. Grammens, Martelaarsplem 21, 1000 Brussel Open
deur elke dinsdag en donderdag
van 10 tot 12u &

Volgende week in Brussel

Alvin Ailey, de grootmeester
van ons dans-decennium
den schreef de Chicago Tribune ,,Bestaat er een ontroerende werk in de danskunst van
deze eeuw"?" Deze 30-minuten
durende suite exploreert de motieven en gevoelens van de AfroAmerikaanse muziek in haar vele
vormen spirituals, zangsermoenen, blues, gospel-songs liederen van leed, van liefde, van bevrijding Alley heeft ze gestalte
gegeven in ritmische, wervelende, tegelijk sakrale, bezwerende en bezeten dansscènes
met soms bloedstollend aangrijpende hoogtepunten

Het AAADT (Alvin Alley American Dance Theatre)
geldt onbetwistbaar als een van de top-gezelschappen van de Amerikaanse dansscène, dus ook van de
wereld. Dit multi-raciale ensemble met overwegende
negro-insiag is op 23 en 24 september te gast in het
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten... voor de
veeleisende dans- en balletliefhebbers een niet te
missen kans om kennis te maken met een werkelijk
uniek teatergebeuren van het allerhoogste peil dat
momenteel op de internationale podia gebracht
wordt.
LVIN AILEY werd in 1931
in Texas geboren en
leerde het dansvak in Los
Angeles, bij Lester Hom, de pionier van de late modern dance en
m New York bij de hogepnesteres van de moderne dans Martha
Graham

Inmiddels maakte hij meer dan
50 koreografieen zowel voor zijn
eigen company, als voor de
meest toonaangevende gezelschappen ter wereld, o a het
American Ballet Theatre, het
Londen Festival Ballet en de Parijse Opera

Universele
autenticiteit

Vanaf 1962 werd de groep ook
een veelgevraagd reisgezelschap, dat ondertussen al in alle
kontinenten optrad (in 1970 als
eerste Amerikaanse troep in de
USSR) voor naar schatting reeds
meer dan 15 miljoen toeschouwers Alley ontving de belangrijkste dansonderscheidingen m
de Verenigde Staten en in 1982
de prestigieuze vredesmedaille
van de Verenigde Naties Het
AAADT zoals het ook in Brussel
zal optreden telt 29 dansers, van

In 1953 vestigde hij zich definitief in NV en vormde daar vijf jaar
later zijn eigen gezelschap In
1960 verbaasde deze groep de
danswereld met Revelations, als
koreografie nog steeds het naamkaartje van het AAADT Meteen
onderscheidde Alley's werk zich
door negro-autenticiteit in een
universeel menselijke kontekst

Perfekte emotie

AAADT uit ,,Bad Blood", koreografie van Vlyssers Dove op muziek van Laurie Anderson (foto
Johan Eibers)
wie de meeste in de eigen school
gevormd werden
De zeer eigen koreografische
stijl van Alvin Alley is een briljant
amalgaam van Afro-Caraibische
dans, moderne dans, klassiek
ballet en jazz
op zowel klassieke muziek, traditioneel, jazz,
folk, pop als moderne muziek
Over,,Revelations", dat alleszins
ook in Brussel zal gebracht wor-

De andere stukken van het
aangekondigde programma zijn
van recentere datum en geven
een boeiend totaalbeeld van Alley's kreaties explosie, menselijk betrokken, ironisch en hard
lynsch en brutaal, teder en uitdagend Zijn viriele, zowel danstechnisch als atletisch veeleisende koreografie is zo perfekt
en helder dat de sterke emotionaliteit volmaakt gedragen wordt
door de intense, meestal ritmische muziek en de feilloze vormgeving van elke beweging Volgens de organisatoren van de
beide voorstellingen is de voorverkoop aanzienlijk, zodat voor
de betere zetels plaatsbespreking raadzaam is (02/512 20 45)
Nic van Bruggen
17 SEPTEMBER 1987
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Tussen Peter Benoit en Tijl Uilenspiegel
Jilenspiegel

100 jaar geleden
en werd
Lodewijk de Vocht
3cht geboren
hem ook 100 jaar na zijn geboorte blijvend en dankbaar te
gedenken

Op 21 september a.s. is het 100 jaar geleden dat
te Antwerpen de koorleider en toondichter Lodewijk
de Vocht geboren werd.
Naar aanleiding hiervan verzocht de redaktie Bert
Peleman, die jarenlang als tekstdichter nauw samenwerkte met Lodewijk de Vocht, enkel persoonlijke herinneringen neer te schrijven. Voor de Vocht
schreef Peleman o.m. de teksten van drie omvangrijke komposities met name de koorwerken ,,Primavera" en ,,Scaldis Aeterna — Eeuwige Schelde",
naast de liederencyclus ,,7 balladen van Tijl Uilenspiegel"
ENS te meer was het in
mijn leven de Schelde die
de schakel werd in de keten van de onderscheiden teksten die ik voor de vurige komponist en leider van de destijds
weergaloze Antwerpse Chorale
Caecilia schrijven mocht

E

De Meester
Want ook als het eerste omvangrijke oratorium waarvoor de
Vocht me in de lente van 1964 de
tekst vroeg „Primavera" heet en
onder alle opzichten vol lentejubel losbarst, werd het een jaar later in 1965 het koorwerk ,,Scaldis-aeterna — Eeuwige Schelde"
dat me het nauwst aan het hart
ligt Het was vooral in dat jaar dat
ik de vulkanische toondichter van
nabij leerde kennen als een grenzeloos bewonderaar van Peter
Benoit, voorvechter van het
volkse lied die lang voor hem het
krachtig golvend oratorium ,,De
Schelde" had geschreven
Ook Lodewijk de Vocht was inderdaad de mening toegedaan
dat Uiteindelijk elk lied een
volkslied diende te zijn dat door
het volk zou kunnen worden gezongen of meegezongen Wie
derhalve het overzicht van de
werken van de Meester (zoals
men hem eerbiedig noemde in de
lijn van Meester Lodewijk Mortelmans. Meester Jef Van Hoof e a )
grondig uitpluist, staat verbaasd
over de vele liederen en koorwerken die allen getuigen van een
volkse adel Gaande van de tientallen liederen en psalmen uit de
Jaarkrans" tot het, op een tekst
van het Limburgse Pasterke
Ceuppens nog steeds door duizenden Vlamingen met ontroering gezongen O L Vrouw van
Vlaanderen" bleef het de betrachting van de komponist het
Vlaamse volk tot zingen aan te
sporen zoals het voor hem de
grootmeester uit Harelbeke had
gedaan

Licht en donker
Niet alleen in zijn vroegere onstuimige koorwerken als ,,Aan
Rubens' op tekst van Willem Gijsels maar tevens m het zachte,
fluwelige lied Als Moeder zong"
op een tekst van Jozef Simons
trachtte de toondichter zijn muzikaal ideaal gestalte te geven
Naast de melodie bleek ook telkens het woord van uitzonderlijk
belang te zijn Schitterende voorbeelden hiervan vindt men bij de
liederen geschreven op teksten
17 SEPTEMBER 1987

van de hemels-muzikale grootmeester van de Nederlandse
poëzie Guido Gezelle Opvallend IS daarbij dat de Vocht in Gezelles poezietuin overwegnd levensblije teksten plukte zonder
daarom het donkere treurlied uit
te schakelen
Als een uitzonderlijke gunst
mocht ik persoonlijk ervaren dat
mijn intense samenwerking met
de Meester haast volledig in het
teken stond van een muzikale
lente
Niet enkel tijdens onze ontmoetingen in zijn aristokratische
museumwoonst te s Gravenwezel, maar evenzeer tijdens zijn
werkbezoeken op mijn appartement aan de Schelde, werkte zijn
geestdrift ongemeen aanstekelijk
Steeds weer spoorde hij me
aan jubelende teksten te schrijven wat o m uitgroeide tot de daverende
.Breugeldans" voor
meerstemmig gemengd koor en
de zo mogelijk nog vuriger,,Meidans" geschreven voor sopraansolo, tenorsolo en vierstemmig
gemengd koor
Een hoogtepunt in dit opzicht
werd evenwel de kantate ,,Scaldis Aeterna — Eeuwige Schelde"
die, na een gezamenlijke tocht
langsheen de Schelde, ontstond
Wie de kreatie van deze kantate,
geschreven n a v het tienjarig
bestaan van het ,,Mercatorverbond van Scheldesteden en gemeenten" m 1966 door de
,,Chorale Caecilia" onder de
Vochts leiding m de Koninklijke
Vlaamse Opera te Antwerpen
meemaakte, hoorde er jaren later
nog de weergalm van

Bert Peleman

De Vochtherdenking
Op zondag 20 september
a.s. zal in de katedraat te
Antwerpen om 10u.30 een
eucharistieviermg
plaats
vinden als inzet tot een
reeks De Vocht-herdenklngen die tot eind december
1987 gepland zijn. Deze
plechtigheid heeft plaats de
dag voor de 100ste verjaardag van de geboorte van de
meester.

Lodewijk de Vocht en Bert Peleman Foto uit 1968
de onverbeterlijke grapjas waarvoor nog steeds al te veel Vlamingen hem alom inschakelen i
Ook voor de Vocht was Tijl uiteindelijk de volksheld die in de
16e eeuw, samen met de Grote
Zwijger, vocht tegen het Spaanse
schnkbewind en zijn vader Klaas
te Damme levend zag verbranden
Na het schrijven van enkele
eerder tragische balladen was
het echter de uitdrukkelijke wens
van de toen reeds 80-jarige toondichter de 7 balladen in het teken
van het magische cijfer 7 afgesloten te zien met een jubelende lofzang getiteld ,,Uilenspiegel Zonneschijn"
Inmiddels had de Antwerpse

Na zoveel onstuimig samenwerken besef ik daarom ten volle
welk voorrecht het voor mij is geweest tot bij zijn dood zijn ankervaste vriend te zijn gebleven en

De "DITS FEESTHOEVE te Rijmeiuim verfijnd kuiinciir
genieten in het stijlvolle en rustieke ktider Vtin een oud Yldcims
hoerenhof midden een pr<ichtige idndelijke omgeving
U k<in genieten v<in ons kuiindir ti.inbod en dit bij zdctite
[)i<inokl<inken doorlopend tijdens de rest.iurtintdienst

Uilenspiegel
Heel anders van toon en tint
ontstonden m 1968, indachtig de
100ste verschijnings-verjaardag
van Charles de Costers geniale
Legende van Tijl Uilenspiegel en
Lamme Goedzak, de ,,7 Uilenspiegelballaden" voor solozang
en gitaar Ook hier werd de kreatie in het Rubenshuis te Antwerpen door de banton Jan Joris en
de gitarist Victor Van Puyenbroek een muzikale voltreffer
kulminerend m de slotballade
Uilenspiegel — Zonneschijn"
Het IS vooral in dit jaar dat ik de
Vocht leerde kennen als de volwaardige universele Vlaming die
in de geest van een gedefolklorizeerde Uilenspiegel Tijl zal als
de onsterfelijke Schalk en Vrijheidsheld met langer alleen maar

graficus Frank-lvo Van Damme
op zijn beurt als illustrator glansrijk gestalte gegeven aan woord
en muziek Waarbij de Meester
die voordien met alleen de klassieke koorwerken van Bach,
maar tevens de moderne scheppingen van Honegger en Milhaud
onder internationaal applaus
(w o dit van Paul Claudel) in hun
oorspronkelijke versie in het
Duits of het Frans had uitgevoerd, er voor had gezorgd dat
de ,,7 Tijlballaden" keurig m het
Duits, Frans en achteraf ook nog
in het Italiaans werden vertaald

Vermelden we nog dat
Bert Peleman voor de Antwerpse Coremanskring een
muzikaal omlijste diavoordracht geeft over,,Lodewijk
de Vocht en Ti|l Uilenspiegel". Deze gaat door op 17
oktober om 20u.30 m de kapel van het Sint Elisabethgasthuts te Antwerpen. Een
volgende gaat door op 22
november om 20u.30 in het
kultureel centrum „De Witte
Arend" te Lint.
Op 15 november om
14U.30 wordt in de Singel te
Antwerpen het groot ,,Huldekoncert
Lodewijk
de
Vocht" ingeschakeld in De
Dagen van het Vlaamse Lied
waar eveneens Bert Peleman de herdenkingsrede
uitspreekt. Dezelfde dag
wordt om lOu. in de Sint Jacobskerk te Antwerpen Ingezet met een Lodewijk de
Vocht-mls m.m.v. verscheidene koren.
Meer inlichtingen:
Vlaamse Volkskunstbeweging, Isabella Brantstraat 28
te 2018 Antwerpen - Tel:
(02/238.16.26).
S|

De DITS FEESTHOfcVF uw rest.mrdnt op
VRlJDAC.ivond v.in 18 tot li 50 uur ZON en FEESTd.igen
doorlopend v.in 12 lol 20 uur terwijl onze pwnist voor U de
mooiste melodien speelt
Onze Luirl z.il U <i<mgenci<im verr<issen
BIJ MOOI WEER.

TUINRESTAURANT MET "Amencain Barbecue".
KULINAIRE KWALITEIT AAN MATIGE PRIJZEN '

D e j t s Feest Hoeve"
Rijmenam

Meiboomstraat 7 - 2830 RIJMENAM
Tel (015) 511367 Telex 21776 dus b
Fax (015)51 54 90
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,,Derby" remedie tegen slapeloosheid

Gewapend „Belgisch" beton
Beste lezer, maak u a.u.b. geen zorgen. Ons,,gewapend Belgisch" voetbalbeton blijft het stevigste
van Europa. Dat is gebleken tijdens de derby der
Lage Landen. 0-0 was een heerlijke uitslag. Er liggen
nu plots veel perspektieven open in het vooruitzicht
van de beslissende interland in Sofia.
N de Bulgaarse hoofdstad
moeten onze Duivels weliswaar winnen maar na het
hoopgevend resultaat in Rotterdam wil Guy Thijs daar nog amper aan twijfelen België is immers weer terug van weggeweest Zalig toch hoe iedereen in
de ploeg mee hielp storen, zich
bekommerde om de rekuperatie
van de bal. Neen, er kan ons
niets meer overkomen Winnen
we met — outsiders beweren dat
je daarvoor minstens éénmaal
moet scoren — we verhezen toch
ook met En op een penalty hoeven we met te kijken want JeanMarie stopt alles

I

Ruilhandel...
Juist beste lezer, we kunnen
de jongste verrichting van onze
nationale ploeg andermaal maar
matig waarderen Maar daar hebben voetballers en trainers natuurlijk geen boodschap aan Indien ze zich nu ook nog om de
toeschouwers (in het stadion en
thuis) moeten bekommeren is het
hek helemaal van de dam Daar
worden de heren per slot van rekening met voor betaald En over
betalen gesproken daarvoor zijn
er sponsors De ,,derby", eens
de trots van onze voetbalwereld,
krijgt voortaan zijn zuurstof van
General Motors Opel, om het anders te zeggen, waarborgt de organiserende bonden een minimum ontvangst Zo'n tien miljoen In ruil mag het de publiciteit
verkopen en de wedstrijd gratis
aan de televisie — want daar
draait natuurlijk alles om — aanbieden Waaruit de lezer mag
(moet) afleiden dat hij goed gek
moet Zijn om nog inkomgeld te
betalen Het verhaal van het lege
stadion, de camera's en de miljoenen — maar hoe lang n o g ' —
televisiekijkers, weer een stapje
dichter bij zijn realisatie

Volksopstand?
In Spanje werd het schrikbeeld
— maar hoe lang nog '^ — van de
voetbalbestuurders inmiddels al
in praktijk gebracht De Europacupmatch Real Madrid-Napels
werd m een leeg Bernabeustadion gespeeld omdat de supporters van de Koninklijke zich m de
lente van dit jaar danig hadden
misdragen tijdens de halve finale
tegen Bayern Munchen De Uefa
was genadeloos maar sloot begrijpend de oogjes toen Real en
de Spaanse voetbalbond kwamen aandraven met een mogelijke volksopstand, indien ook de
televisie zou geweerd worden

De RAI, de Italiaanse staatstelevisie dan, had meer dan vijftig
miljoen frank veil voor de
rechtstreekse overname en vermits de Uefa daar ook een percentje van opstrijkt. Blijft natuurlijk de vraag of Real nu gestraft of
beloond werd om het wangedrag
van zijn publiek Maar soortgelijke bedenkingen zijn met langer
relevant Topvoetbal is een zaak
van resultaten geworden Sportieve, kommerciele, zakelijke resultaten Investeringen moeten
renderen Ook bij General Motors
waar men het jongste initiatief
zeer zeker op zijn kommerciele
impakt zal evalueren Zonder
enig sentiment en met nuchterheid Voetbal en bedrijfswereld
zoeken nog naar evenwicht m
hun relaties Steeds vaker hoort
men zeggen dat het ene moet geleid worden zoals het andere Dat
IS gelukkig slechts gedeeltelijk
waar Want dezelfde methodes
leiden met noodzakelijk naar hetzelfde resultaat

Geheime krachten
Voetbal blijft een menselijk produkt Onderhevig aan irrationele
invloeden (temperament en ka-

Rode Duivel Grun kan nog net een poging tot own-goal van Gerets verhinderen Jean-Marie P ligt
verslagen op de grasmat (foto Beiga)
rakter, geluk en tegenslag, vorm
en kwetsuren, weersomstandigheden en scheidsrechterlijke
beslissingen) zal het nooit volledig voorspelbaar worden Het
professionalisme heeft de nivellering bevorderd De verbeterde fysiek vlakte de verschillen in aan-

leg en inzicht voor een flink stuk
weg Maar volledig krijgt men
voetbal (gelukkig) nooit onder
kontrole De onberekenbaarheden, de geheime krachten (zoals
ze al jaren geleden werden omschreven) en het onontbeerlijke
geluk daar zullen de Rode Dui-

vels het moeten van hebben wanneer ZIJ in Sofia voor hun Europese kwalifikatie knokken Want
veel anders blijft ze na Rotterdam
met meer over

Flandrien

Memorial zonder topprestaties

„Het hoogfeest" kost veel geld
De Memorial Van Damme is het hoogfeest van de
Belgische atletiek. Het publiek loopt die avond nog
altijd storm richting Heizel. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk. Bij ons worden maar weinig serieuze
meetings georganiseerd en het bedoelde evenement
wordt op een voorbeeldige wijze ,,gepromoot".
E pers wordt netjes ingepakt en weken vooraf
worden de grote namen
gelanceerd Natuurlijk volgen er
in de dagen die de Memorial
voorafgaan een reeks afmeldingen maar de sfeer voor het atletiekfeest is dan al lang opgebouwd Er kan mets meer misgaan De tickets zijn verkocht en
de publiciteitsborden worden
door de televisie gevaloriseerd

D

De helden zijn moe
Vorige week zijn we zelf eens
gaan kijken We werden zelden
verrast Het prestatieniveau was
ondermaats Niet verwonderlijk
de helden zijn moe na hun in-

spanningen in Rome, de weersomstandigheden waren verre
van ideaal en bovenal gaat het
Grand Prix circuit trekken van
vermoeienis vertonen Het begin
stilaan te gelijken op de wielercriteriums na de Ronde van Frankrijk Boendien valt de Memorial
altijd laat op het seizoen Na een
lange reeks andere topmeetings
Volgend jaar zal dat anders zijn
maar de resultaten zullen daarom
nog met verschillen Dan passen
de Grand Prix immers m de voorbereiding op de Olympische Spelen in Seoul en het spreekt vanzelf dat de cracks hun krachten
voor Zuid-Korea zullen opsparen
Vorige vrijdag geraakte de Memorial met echt op gang omdat
topprestaties ontbraken Er werden geen rekords gebroken
Zelfs met benaderd En de eigen
atleten presteerden ook beneden
verwachting Vooral William Van
Dijck ontgoochelde Hl] had de
toeschouwers moeten meeslepen maar dit geprogrammeerd
kunststukje bleef achterwege

Waar nog bij komt dat m de gegeven omstandigheden enkel een
kennerspubliek plezier beleefde
aan de wel of met geleverde
prestaties
Een genot voor het oog waren
natuurlijk de spurters Niet Desruelles die systematisch door
pech wordt getroffen maar wel de
beide kleurlingen Ben Johnson
en Carl Lewis Laatstgenoemde
IS de sierlijkheid, de elegantie
zelf HIJ loopt als een zwarte God,
bewust en doordrongen van zijn
overmacht Johnson loopt eigenlijk met HIJ ontploft en zijn scherf
vliegt tot over de finish Het is
overigens merkwaardig dat beide
kampioenen de 200 meter
wensten te lopen zonder elkaar
te moeten bekampen Dus maar
twee reeksen 200 meter Zo zit
dat wereldje meen De atleet beveelt, de organisator betaalt en
luistert HIj heeft geen andere
keuze De dag van de meeting
hoorden we de organisator op de
radio beweren dat zo'n topmeeting eigenlijk nog amper kan worden ingericht Dat de budgetten
de pan uitspringen Dat veel publiek en nog meer neveninkomsten (publiciteit en televisie)
nauwelijks volstaan om de zaak
draaiende te houden

Uitzuiveren
Simpele zielen kunnen zo'n redenenng moeilijk volgen maar

wanneer men hoort fluisteren
hoeveel Lewis en zijn vrienden
meepakken wanneer zij in korte
broek op het tartan verschijnen,
knippert men wel even met de
ogen De atletieksport is in weinig
tijd grondig veranderd De kommercialisering is algemeen De
tijd van de amateurs is voorgoed
afgesloten
Op zichzelf kan niemand daar
bezwaren tegen opperen IVIaar
het kan geen kwaad redelijk te
blijven We hebben al vaker kippen met gouden eieren weten
slachten
Omdat geldhonger
blijkbaar onverzadigbaar is Altijd
en overal
We hopen natuurlijk dat onze
sportwereld zijn topmeeting mag
behouden De moeder van alle
sporten wordt bij ons maar zelden geëerd Die ene keer op het
einde van de zomer moet dan
ook een hoogfeest blijven Al
moeten de betrokkenen naar ons
gevoel hun handeltje uitzuiveren
De Memorial heet een van de
grootste meetings ter wereld te
zijn Waarom wordener dan zo
zelden topprestaties geleverd''
Waarom worden slechts zeer uitzonderlijk
wereldrekords gevestigd'' De financiële stimulansen daartoe zijn nochtans aanwezig Want het spreekt vanzelf dat
die arme atleten nog bovenop willen verdienen
17 SEPTEMBER 1987
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Hel VU-partiibesluur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van
maandag 14 september j.l. heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers...
Zaak Buyie
Het Partijbestuur van de Volksunie
bespralc de recente ontwil<l<elingen in
de zaal< van de afdanking van een
BRT-radiojournalist, de heer Daniël
BuyIe.
Het Partijbestuur nam de beslissing, de recente verklaring van 12
Vlaamse vooraanstaanden, behorend
tot diverrse ideologische en filosofische stromingen, te onderschrijven
en het ,,Steunkomitee Daniël BuyIe"
daarvan in kennis te stellen.
De Volksunie wenst daarenboven te
benadrukken dat hef ontslag van de
betrokken radiojournalist niet los kan
gezien worden van de stelsematige
kampanje die sinds jaren tegen hem
gevoerd werd door een regeringspartij. De Volksunie vreest dan ook dat dit
ontslag, gezien tegen de achtergrond
van de mediaplannen der regeringspartijen en met name de oprichting
van een kommerciële zender, een
fatale weerslag zal hebben op de
mogelijkheden om in de elektronische
media te doen aan onpartijdige en
onafhankelijke joumalistiek.
Dat precies op dit ogenblik de CVP
en de PVV overeengekomen zijn de
BRT-journalisten
voortaan
nog
slechts op kontraktuele bazis aan te
werven kan, in het licht van de zaakBuyle, het vermoeden wettigen dat de
regeringspartijen hun brutale greep
op de informatie wensen te versterken
en te bevestigen.

standpunt staat dat hij zich niet te
mengen heeft in autonome bestuursbeslissingen van de BRT. In het verleden heeft de minister van deze —•
overigens terechte — skrupules zelden blijk gegeven.

ACV-Limburg
Het Partijbestuur van de Volksunie
neemt nota van het feit dat het ACVLimburg zich ernstig bezorgd noemt
over de rekonversie in de provincie na
wat het noemt de aftakeling van de
Kempische Steenkoolmijnen, de sluiting van Waterschei en de terugloop
bij de Kempische Steenkoolmijnen
van bijna 10.000 banen.
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Het Partijbestuur van de Volksunie
verneemt met verbazing dat de BRTvoogdijminister Patrick Dewael op het

De Volksunie stelt vast dat zij die
mede. aan de bazis lagen van het
regeringsbeleid voor versnelde afbouw, thans blijkbaar terugschrikken
voor de gevolgen van die houding.
Het Partijbestuur van de Volksunie
betreurt dat het ACV in deze aangelegenheid, zoals trouwens ook in andere, zich opgesteld heeft in de geest
van unitaire horigheid zoals deze zopas nog opklonk uit de toespraak van
scheidend voorzitter Jef Houthuys,
die vele verdiensten mag opeisen behalve die van een onbeschroomde en
Vlaamse refleks ten opzichte van het
huidig bewind.
De Volksunie hoopt thans dat de
nieuwe inzichten van ACV-Limburg er
mede kunnen toe leiden, dat in de
provincie alle krachten samengebundeld worden voor een realistische,
daadwerkelijke rekonversie.

Afluisteren
Het Partijbestuur van de Volksunie
noemt het recente afluisterschandaal
van de Belgische Staatsveiligheid een
onduldbare aanslag op de privacy,
met als bezwarende omstandigheid
dat naar aanleiding van deze zaak
niet alleen de onctemokratische onkiesheid maar ook het lachwekkend
geklungel van deze dienst is gebleken.
Het Partijbestuur herinnert er aan
dat dergelijke onduldbare en tegelijk
lachwekkende ondernemingen aan
de oorsprong liggen van het opstellen
van steekkaartensystemen en lijsten
die op dramatische ogenblikken de
meest onverwachte en rampzalige gevolgen kunnen hebben, zoals het
toenmalig geklungel van de Staatsveiligheid heeft aangetoond met de verdachtenlijsten van mei 1940, de
Spooktreinen en de daaropvolgende
folter- en moordpartijen.

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen

Met het oog
op oktober 1988
Voor de voorbereiding van haar kaderleden, kandidaten en propagandisten op de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988 doet de
Volksunie een beroep op het Vormingscentrum Lodwijs Dosfel (VCLD).
Er werd een vormingsprojekt uitgewerkt, dat erop gericht is iedere VUafdeling optimaal voor de verkiezingskampanje klaar te stomen. Opzet is
dat de VU alle beschikbare middelen
op een planmatig-doelgerichte manier
zou aanwenden om zo zegezeker aan
de verkiezingen te kunnen deelnemen.

Het VCLD-kursusaanbod bestaat
uit een algemene kursus verkiezingsvoorbereiding en drie kursussen die
voor specifieKe doelgroepen bestemd
zijn.

Algemene kursus
De algemene kursus ,,Verkiezingsvoorbereiding" neemt drie uren in
beslag en richt zich tot allen die bij de
verkiezingsvoorbereiding zijn betrokken: afdelingsbestuursleden, mandatarissen en toekomstige mandatarissen. De kursus wordt best per gemeente of voor enkele gemeenten
samen (kanton) georganiseerd.
Vanuit de mogelijkheden die de
gemeente als politiek werkveld biedt,
wordt gezocht naar de rol die de VU
als volksnationale en federale partij
op dat vlak kan spelen. Er wordt
vooral ingegaan op de sleutels voor
een efficiënte verkiezingsvoorbereiding, nl. de taakverdeling, planning en
koördinatie voor de lijstvorming, programma-opbouw en propaganda.

Specifieke kursussen
De
kursussen
,,Lijstvorming",
,,Programmaopbouw" en,,Propaganda" duren elk drie uren en zijn bedoeld voor de VU-verantwoordelijken
die zich specifiek met de respektieve
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onderwerpen bezighouden. Deze kursussen worden dan ook in arrondissementeel verband gegeven als opvolging van de algemene kursus.
* De kursus ,,Lijstvorming" is bedoeld voor diegenen die zich inlaten
met de lijstsamensteiling. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed
aan de methoden die kunnen aangewend worden om een zo representatief mogelijke kandidatenlijst samen
te stellen. De struktuur van de gemeente, de politieke situatie, het benaderen van de kandidaten en het
profiel dat men de lijst wil geven, zijn
daarbij van belang.
* Voor de kursus ,,Programma-opbouw" worden diegenen verwacht
aan wie het uitschrijven van het gemeentelijk
verkiezingsprogramma
werd toevertrouwd. Zij zullen de kenmerken van een degelijk programma
leren kennen en zich kunnen verge-
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van 300 fr. op rek nr, 435-025980M8 vötn Vf4S, Barrftadörtpiem
\Z 1000 Brussel mei v^rmelêïoQ „Stütflewöfk".

wissen van de werkwijzen om een
vooronderzoek te verrichten, het beleid en de knelpunten te ontleden en
de prioriteiten te bepalen.
* De kandiaten en de afdelingsverantwoordelijken voor propaganda komen aan hun tekken om de kursus
,,Propaganda". Na een inleiding over
de beginselen van een propagandakampanje wordt de groep gesplitst.
De kandidaten krijgen een reeks aandachtspunten voorgeschoteld: produkt, imago en beeldvorming, promotie, propagandamiddelen, enz. De afdelingsverantwoordelijken wordt een
inzicht verschaft in het totale verloop
van een kampanje, de koördinatie en
het veldwerk.

Praktisch
Het projekt is beschikbaar vanaf
november a.s.
Het is aan de VU-arrondissementen
om — na overleg met de afdelingen —
te beslissen hoe de kursussen georganiseerd worden (bv. alles op arrondissementeel vlak, de algemene kursus per afdeling of kanton en de
specifieke per arrondissement enz.).
Voor de praktische regelingen dienen de afdelingen kontakt op te nemen met hun arrondissmenteel bestuur.
Inlichtingen over het inhoudelijke
van de kursussen kan men bekomen
bij het VCLD-sekretariaat.

De eerste „Thuis"-winnaars
Aansluitend bij de introduktiekursus
„Thuis in de Volksunie" voor nieuwe
VU-kaderleden organieert het VCLD
een schriftelijke kwis. In elk arrondissement wordt een winnaar uitgeloot
die dan een boek naar keuze ontvangt. In de arrondissementen Antwerpen, Dendermonde, Gent-Eekio
en Oudenaarde is de kwis reed beëindigd, zodag op het VCLD-sekretariaat
de eerste winnaars konden uitgeloot
worden.

VCLD-medewerkster Martine Brugge haalde volgende laureaten uit de
bus: Jacques Vander Haeghen uit
Oudenaarde, Walter Willem uit Zele
(arr. Dendermonde), Raf Lagaert uit
Merelbeke (arr. Gent-EekIo) en Jürgen Coristandt uit Kapellen (arr. Antwerpen). De eerste drie ontvangen
,,De toekomst van het Vlaamse volk"
van VCLD-voorzitter Chris Vandenbroeke, terwijl Jürgen Constandt de
voorkeur gaf aan ,,De gewapende
vrede" van Luc Huyse.

DOSFELINFO
Vormingscentfum Lodewljk Dosfel vzw
Bennesteeg 4, 9000 Gent (tel 091/2$.75.27)
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Origineel burgemeestersbal

Dllbeek danst voor Niger
Nu zaterdag heeft te Itterbeek, deelgemeente van Dilbeek, het
bal van burgemeester Valkeniers plaats. De financiële o p b r e n g s t
van deze g e b e u r t e n i s dient t e l k e n s v o o r een sociaal projekt.
Dit keer w i l dr. Valkeniers de o p b r e n g s t ter b e s c h i k k i n g stellen
van een o n t w i k k e l i n g s p r o j e k t m Niger.
In samenwerking met het Rode
Kruis van de Vlaamse Gemeenschap
Nmafri (een groep uit Ninove met veel
ervaring m Afrika) en de Dilbeekse
verpleger Jozef De Taeye (die reeds
drie jaar in Niger werkzaam is) wordt
het projekt voor basisgezondheidszorg opgezet

Het projekt
Het projekt beoogt de uitbouw van
de basisgezondheidsvoorziening m
de streek van Tafadek m Niger De
doelstellingen zijn het opstellen van
een preventieve en kuratieve gezondheidszorg
De preventieve gezondheidszorg is
erop gericht de mensen de middelen

te geven om zelf de verbetering van
de eigen gezondheissituatie in handen te nemen Zo zullen er gezondheidshelpers worden opgeleid die in
nauw overleg zullen werken met de
verantwoordelijke van het dorp en de
kampementen Er worden ook gezondheidskomitees opgericht waarvan de leden gekozen worden door de
bevolking Deze komitees moeten de
brug slaan tussen het dispensarium
en de bevolking Meer eerst moet een
dispensanum gebouwd worden

Streek en bevolking
Tafadek is een landelijk dorp van de
prefektuur van Agadez en telt tussen
de 2 000 en 2 500 inwoners

In een straal van 20 km liggen nog
enkele belangrijke centra zoals Dagaba met 1 000 invraners De streek
beschikt ook over een warmwaterbron
aan dewelke de bevolking geneeskrachtige eigenschappen toeschrijft
Bijgevolg komen heel wat zieken uit
heel het land hier hun heil zoeken
Het projekt is gericht op de bevolking van Tafadek en de bezoekers
van de bron en op de bevolking in de
omgeving in een straal van ongeveer
20 km De bevolkingbestaat vooral uit
Touaregs en kleine groepjes rondtrekkende Peuls
De gezondheidstoestand van de
bevolking is slecht De enige medische voorziening in de streek is het
dispensanum van Tchirozerine gelegen op 25 km Ten gevolge van ondervoeding, eenzijdige voeding en een
gebrek aan hygiene komen er veel
ziektes voor De voornaamste oorzaak IS een gebrek aan kennis en
inzicht bij de bevolking in de middelen
om zelf iets aan deze situatie te veranderen

Dansen!
Het projekt heeft een loopduur van
5 jaar Josehp de Taeye uit Dilbeek
zal ter plaatse verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van het projekt Hij
zal hierbij samenwerken met het ministene van Gezondheid in Niger, die
het projekt na de vijf jaren integraal
zal overnemen
Het Rode Kruis van de Vlaamse
Gemeenschap zal het projekt beheren en opvolgen en Ninafri staat in
voor het transport Onderhandelingen
met ABOS en EEG kunnen leiden tot
betoelaging
Wie zijn steentje wil bijdragen om
dit Vlaams projekt in Niger te steunen
wordt verwacht op het burgemeesterbal van senator Valkeniers nu zaterdag 19 september in RekreatiecenEen van de inmiddellijke doelen van het projekt was de aanschaf van een trum, Keperenberg te Itterbeek Vanaf
21 u Inkom 120 fr Het Waltra-orkest
leep En die is er' Terecht fier staat hij dan ook in Dilbeek te kijk
Jeep en organisatoren dr Valkeniers, f\Aark Ghillebeert (Rode Kruis) en Jean (Stan Philips) speelt ten dans Dansen
dus voor het goede doeH
Moureau (Ninafri)
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Belgium

Ravenbergstraat 15
2800 Mechelen
Tel (015)41 99 16

Machines voor de naverwerking
van kopieer-, dupliceer- en drukwerk en van kettingformulieren
VERGAREN — PLOOIEN — SNIJDEN — NIETEN — BOREN — PERFOREREN — LIJMEN —
INBINDEN — SPIRALISEREN — SEPAREREN — BUNDELEN —

BRABANT
SEPTEMBER

OKTOBER

17 JETTE. Dagreis naar Nederland
Rondreis met bezoek aan de Deltawerken Vertrek om 7u 30 Prijs leden
350 fr, met-leden 370 fr Org VBGJette
19 JETTE: Wandeling naar de Kinderboerderij Vertrek om 14u aan de
H Hartschool Op de kinderboerderij
kan men genieten van de hoevefeesten Org Vlaamse Wandelklub Jette
19 VILVOORDE- 1ste Brabants
Gouwffeest In Zaal College, Heldenplein (naast zwembad) Vanaf 16u
Org Vlaams Nationaal Jeugdverbond

3 HERENT Brusseldag met o m V
Anciaux en W Kuijp>ers Samenkomst
Barrikadenplein Brussel om 9u 30
Voormiddag bezoek parlement Namiddag bezoek Bijstandswijk en Marollen 's Avonds eventueel kroegentocht Inl bij B Debaere (016/
20 23 94) Org Dosfel-Herent
3 LEUVEN: Bezoek aan het kasteel
van Arenberg o I v gids Samenkomst
om 14u 15 aan de Oude Kantten te
Heverlee (Leuven) Deelnameprijs 50
fr (onkosten gids) Org Rodenbachknng
3 DWORP: Mossel en Fnetfestijn in
Zaal Ons Huis, Vroenent)osstraat vanaf 17u 30, ook op 4/10 vanaf 11u30,
Naast mosselen keuze uit steaks, haringlapjes, tomaat-garnaal enz Org
VU-Dworp

19 DILBÉEK: Bal van burgemeester
J Valkeniers in het Recreatiecentrum, Keperenbergstraat, Itterbeek
Vanaf 21 u Toegangspnjs 120 fr
(100 fr wk) Opbrengst voor Touaregontwikkelingsprojekt Orkest Waltra
19 KESSEL-LO: Kursus „Thuis in
de Volksunie" (deel 3 Het politieke
spektrum in België) in zaal ,,De
Knng", J Pierrestraat 74 van 9u 30
tot 13u Org VU-arr Leuven i s m
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
19 GROOT-BIJGAARDEN:
Jaarlijks eetfeest van VU-Groot-Bijgaarden in zaal Collegium, Brusselstraat
Vanaf 18u Ook op 20/9 vanaf 11 u 30
doorlopend
22 LEUVEN: Zaïre door Rik Maes in
zaal St Jozef, Burgemeestersstraat
57 Aanvang 14u15 Deelnameprijs
150 fr (koffietafel inbegrepen) Org
Rodenbachknng
24 AARSCHOT: Reis naar FransVlaanderen Vertrek om 7u 30 aan het
Begijnhof Gelieve nu reeds in te
schrijven Inschrijvingsprijs zal later
meegedeeld worden Org V W G Aarschot
26 ITTERBEEK: Vienng van 20 jaar
VU-afdelingswerking en van de pioniers van het eerste uur, te 20u in de
Parochiezaal van St Anna-Pede (met
koud buffet)
26 ANOERLECHT: Mosselkerming
in zaal Credo, Ninoofsestwg 371,
1080 Brussel van 12 tot 21 u Ook op
27/9 van 12 tot 16u Org VU-Anderlecht

Dosfel-Herent
bezoekt Brussel
Op zaterdag 3 oktober a s vindt de
volgende aktmteit van Dosfel Herent
plaats met een bezoek aan de hoofdstad van Vlaanderen Brussel
Om 9 30 uur worden wij op het alg
sekretanaat van de Volksunie, Barrikadenplein 12 — 1000 Brussel opgewacht door de VU-afdeling Brussel In
de voormiddag bezoeken wij o I v V
Anciaux en W Kuijpers het parlement Nadien versterken wij de innerlijke mens
In de namiddag bezichtigen wij per
bus het „oude Brussel" met o m een
t>ezoek aai\ de Bijstandswijk, de Marollen en aan de oudste wijk van
Brussel waar de eerste nederzetting
in het moeras (Broek-sele) van de
Zenne ontstond
In de vooravond is iedereen vnj en
's avonds is er, voor zij die het wensen, een kroegentocht voorzien
Wie over dit alles nog meer inlichtirv
gen wil, kan kontakt opnemen met B
Debaere, Karrestraat 109 te 3020 Herent (016/20 23 94).

Gemeente Grimbergen
(Provincie Brabant)
Formatie van het werkliedenpersoneel
3 voltijdse betrekkingen v a n geschoolde A (M/V)
als lader bij de huisvuilophaaldienst
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 3
voltijdse betrekkingen van geschoolde A (M/V) als lader bij de huisvuil
ophaaldienst te begeven zijn aan de gemeente Grimbergen
De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven, worden gencht
aan de Heer Burgemeester van Gnmbergen met een aangetekende bnef
en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 6 oktober 1987
De aanwervmgsvoorwaarden, de bij de aanvraag te voegen dokumen
ten, examenprogramma alsmede bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op de dienst Sekretane — personeelszaken tijdens de
werkuren of telefonisch 02/269 12 47 of 269 60 00
Namens het College van Burgemeester e n Schepenen.
In opdracht
De Sekretaris,
J Van De Velde

De Burgemeester,
J Mensalt

Gemeente Grimbergen
(Provincie Brabant)
1 voltijdse betrekking van hulp-kok(kin)
PLOOIMACHINE F-300
90 % van alle kantoorplooiwerk gaat onder Amerikaanse omslag.
De F-300, bestemd voor A4 formaat ontlast u van het tijdrovende handplooien —
Volautomatisch, met een eenvoudige druk op de knop — plooit hij 270 bladzijden/
minuut.
Zijn gewicht: 12 kg — zijn prijs: BF 35.000,- + 19 % BTW.

Voor meer inlichtingen en vrijblijvende demonstratie:
Tel.: 015-41.99.16 (W. PEETERS)

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 1
voltijdse betrekking van hulp kok(kin) te begeven is aan de gemeente
Grimbergen
De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven, worden gencht
aan de Heer Burgemeester van Gnmbergen met een aangetekende bnef
en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 6 oktober 1987
De aanwervmgsvoorwaarden, de bij de aanvraag te voegen dokumen
ten examenprogramma alsmede bijkomende inlichtingen kunnen beko
men worden op de dienst Sekretane - personeelszaken tijdens de
werkuren of telefonisch 02/269 12 47 of 269 60 00
N a m e n s het College van Burgemeester en Schepenen.
In opdracht
De Sekretaris,
J Van De Velde

De Burgemeester.
J Mensalt
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VU-Kontich voert elke week

Minister Micliei op bezoek

Aktie voor een veiliger gemeente

VU-arr. Antwerpen mobiliseert

Naar aanleiding van de start van het
nieuwe schooljaar heeft de VU-afde
ling van Kontich tijdens het eerste
weekeinde van september andermaal
aktie gevoerd voor een verkeersveiliger Kontich In de buurt van verschillende scholen in Kontich-Centrum
Kontich-Kazerne en de St Ritawijk
werden affiches en bordjes aangebracht waarop twee kinderen staan
afgebeeld die naar een snelheidsbord
,,30 km/per uur" wijzen Tevens werd
op tal van plaatsen de tekst Als u dit
kunt lezen, njdt u met te snel' aangebracht Reeds eerder pleitte VU-Kontich voor de invoering van de in hef
buitenland suksesrijke ,,Zone-30"-regeling Deze regeling moet de wegbeheerder m staat stellen bv de drukke
verkeersas Mechelse Steenweg-Gemeenteplein-Molenstraat om te vormen tot verblijfsgebied waar de verblijfsfunktie belangrijker wordt geacht
dan de verkeersfunktie en waar een
lage rijsnelheid de veiligheid van zeer
zeker de schoolgaande kinderen
moet garanderen
De Volksunie is zich terdege bewust dat politioneel toezicht in elke
schoolbuurt een probleem wordt Het
IS inderdaad onmogelijk om op elk
kruispunt een agent m te zetten Daar
verkeersbngadiers geen enkele spe-

ciale bevoegdheid hebben lijkt het
voor de hand te liggen dat Kontich zou
werk dienen te maken van zogenaamde gemachtigde opzichterrs die voor

GEMEENTE LINT
Bericht
De gemeente Lint wenst de on
middellijke indiensttreding van
een gesubsidieerde kontraktuele
(minstens 6 maand uitkenngsge
rechtigde werkloze) voor de tech
nische dienst — toezicht op bouw
- en wegeniswerken

Op vrijdag 18 september komt miafgaandelijk voor hun taak (d i het
nister van Binnenlandse Zaken Migeven van signalen aan kinderen en
chel naar Antwerpen Voor een geandere weggebruikers) zouden worpaste aktie tesamen met de mandataden opgeleid In tal van Vlaamse ge
rissen verzamelen we om 15u 30 op
meenten werd trouwens reeds de op- het Astridplein vlak voor de Elisaleiding aangevat
bethzaal Vlaggen spandoeken en
In elk geval zal VU-Kontich tijdens ,bordjes niet vergeten Michel moet
ondervinden dat hij in Antwerpen met
de ganse maand september aktie voegewenst is
ren voor veiliger verkeer
Op zaterdag 19 september roept de
Afdelingen die een dergelijke aktie
VU alle kaderleden en sympathisanwillen voeren, kunnen affiches bekoten op voor een aktie voor het behoud
men op onderstaand adres, Erwin
van de veren op de Schelde Het is
Brentjens, voorzitter VU-Kontich,
een gezinsvriendelijke aktie, iedereen
Edegemse Steenweg 2 (bus 5) te
kan mee, de overtocht is gratis en de
2550 Kontich (03/457 72 40)

DIPLOMAVEREISTEN:
- Humaniora of A6/A2 (liefst met
enige technische kennis of erva
ring)
- Industrieel ingenieur even
tueel technisch ingenieur
De schriftelijke aanvraag dient
onmiddellijk gezonden naar het
kollege van burgemeester en sche
penen van de gemeente 2548 LINT
met bijvoeging van
- diplomas
curriculum vitea

bemanning simpatiseert Dus, wat
kan ons nog tegenhouden
Programma verzameling om 14u
aan de begraafplaats Schoonselhof te
Hoboken Korte briefing daarna vertrek naar het veer in de industriezone
van Hoboken-overzet-wandelmg op
de Linkeroever naar Bazel —ontmoeting met burgemeester Denert —
overzet naar Hemiksem Gevolgd
eventueel door een natje en een
droogje Zwarte vlaggen en leeuwevlaggen met vergeten Wie bedenkt
een onginele slogan
Inlichtingen Erwin Brentjens 03/
457 72 40

Deze week
in Knack Magazine
Ronald Van den Bogaert: het hele verhaal
Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat Ronald Van den
Bogaert precies in Zaïre ging doen, toen hij daar twee jaar geleden
werd aangehouden. Het hele Zaïre-verhaal van Ronald Van den
Bogaert, Johan Cools en professor Dikonda, deze week in Knack.
De populairste politicus
Voortaan pubhceert Knack elke
maand een eigen opinie-onderzoek,
uitgevoerd door Dimarso-Gallup Belgium We zijn daarbij op zoek naar
de populairste politicus De eerste peiling staat deze week in Knack

Morris en de Munt
Toen zijn naam viel als opvolger van
Maurice Bejart bij het ballet van de
Nationale Opera, wist men — op zijn
angelieke schoonheid na — met van
de man Knack sprak met Mark Morris in New York

De opstand
Door de Belgische gevangenissen
waaide vorige week een opstandige
wind Aanleiding was de show die
rond de cellen van de Britse hooligans
in Leuven-Centraal werd opgevoerd
De Belgische gevangenissen onder de
loep, deze week in Knack

Francois Laurent
Het uitvinden van het schoolsparen
was niet eens de meest spektakulaire
daad van de Gentse hoogleraar, pohticus en jurist Francois Laurent, die
honderd jaar geleden stierf Een beeld
van Laurent en zijn tijd, deze week in
Knack

SIEMENS
SEPTEMBER

Wasmachines van Siemens
Een hemelsbreed verschil
Siemens-wasmachJnes bieden U een hemelsbreed
verschil:
- door hun droogzwiersysteem
• snelheden aangepast aan alle vezeltypes tot 1100 t/min
• interval-droogzwieren om valse plooien te voorkomen
en uw "linnenkapitaal" te beschermen
- door hun duidelijke programma-aanbod 3 basiscycli
natuurvezels, kunstvezels, wol, die U naar believen aanpast
(duur van de wastijd, temperatuur, miniwas enz )
- door hun robuustheid
• kuip en trommel in roestvnj staal
• 4 schokdempers en 1 stabilisator voor een perfecte
stabiliteit
- door hun praktische zelfreinigende filter
- door hun besparer'd vermogen
• 20% minder verbruik van wasprodukten
• en bovendien dosering van de hoeveelheid poeder
naargelang van de waterhardheid
Met een wasmachine van Siemens wint U dus over de hele lijn

Vergelijk en ... kies Siemens.
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18 TONGERLO-WESTERLO- VNJavond met film zang en voordracht m
Kapellekeshoef om 20u 30
19 ANTWERPEN:
Tweede
ScheepsbaLmet m/s Flandria Inscheping vanaf 19u 15 Afvaart om 20u
stipt Londonbrug-Londonkaai (parking voorzien) Toegangskaarten tijdig en op voorhand kopen bij bestuursleden of via sekretariaat Wetstraat 12 2008 Antwerpen (03/
236 84 65) Org VU-Antwerpen Stad
en Vlaamse Aktie en Kultuurgemeenschap
21 KALMTHOUT: Voordracht met
diareeks , Vlaamse spreekwoorden"
door Els Moortgat Om 20u in , De
Raaf
Withoeflei 1, Heide Org
FVV-Kalmthout
26 GEEL
Kursus
Propagandatechnieken ' (deel 1) in Het Molenhof" Wilderse dijk 3 an 15 tot 18u 30
Org VUJO-arr Turnhout
26 KONTICH VU neemt deel met
een rommelkraam aan de jaarlijkse
braderij Afspraak 14u Mechelse
steenweg VU jogt mee'Verzameling
14u Stand Mechelse stwg Inl E
Brentjens 03/457 72 40
26 PUURS Tweede grill-festijn m
het Fort van Liezele te Liezele Aanvang 17u Prijs 250 fr
26 BOECHOUT-VREMDELeeu
wenbal in Gildehuis te Boechout Aanvang 20u 30 Inkom 100 fr Platenruiter Paul Dirks
27 WIJNEGEM: Gezellig samenzijn
in het Kultureel Centrum Turnhoutsebaan 199 om 20u In een geze'l.ge
sfeer een lekker stuk vlaai, optreden
van het duo Elly en Pat Inkom gratis Org VU-Wijnegem

21

MTf
Izegem: VSVK start nieuw werkjaar

WEST-VLAANDEREN
SEPTEMBER
17 IZEGEM: Prof J Bilhet over ontzuiling en verzuiling in de bar van het
Auditorium om 20u Org VSVK-lzegem
18 ASSEBROEK: Tw/eede kwis van
de Assebroekse verenigingen Om
20u 15 in het Parochiaal Centrum van
Steenbrugge, langsheen de Baron
Ruzettelaan Org Trefpunt Assebroek
19 RUDDERVOORDE: Braaivleesfestijn in het gemeenschapshuis
naast de sporthal Inschrijven bij de
bestuursleden Inkom 280 fr Org
vu-Groot-Oostkamp
19 GISTEL: Kantonnale reis naar
Valkenburg-Drielandenpunt-Voeren
Deelnameprijs 360 fr Geïnteresseerden bellen voor meer inlichtingen
Rony Anseeuw, Gistel (059/27 78 70)
Iedereen Welkom Org VU-kanton
Gistel
20 ZWEVEGEM: Gezins- en natuurfietstocht Org VU-Groot-Zwevegem
Inschrijving Lokaal VU, café Sportwereld, Otegemstraat te Zwevegem
Vertrek om 14u
21 IZEGEM: Palmer Ruysschaert
over auteurs uit de Westhoek in het
Oud Stadhuis Org VVVG-lzegem

VU op beurs
In het laatste weekeinde van september wordt er opnieuw handelsbeurs gehouden in Zedelgem Voor
de derde maal zal het VU-afdelingsbestuur, onder de benaming ,,Vlaams
Trefcentrum", hierop aanwezig zijn
met boeken, vlaggen, platen én de
knappe Breydel- en De Coninckpuzzel Ook het Vlaamse Kruis is medestandhouder
Loop eens langs Het loont de moeite In het weekeinde van 25 september in de zaal Groene Meersen

21 OOSTENDE; Kursus ,,Thuis m
de Volksunie" (deel 2 Vlaamse Beweging en Vlaams-nationalisme) m
,,Trefcentrum", Aartshertogstraat 4
om 19u30 Org VU-arr Oostende
I s m Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel
25 VIVENKAPELLE: Orgelkoncert
met Kristiaan van Ingelgem Om
20u 30 in de kerk Org VVB-Brugge
25 SINT-ELOOIS-WINKEL: In zaal
De Kring praatavond met voorzitter
Jaak Gabriels en Jean-Pierre Pillaert
Toegang gratis Om 20u Org VULedegem
27 SIJSELE: Barbecuefeest in de
feesttent langsheen de Spermalieweg Kaarten bij de bestuursleden
aan 275 fr Org VU-Damme t v v de
Vlaamse Knng
28 ROESELARE: Kursus ,,Thuis m
de Volksunie" (deel 2 Vlaamse Beweging en Vlaams-nationalisme) in ,,'t
Leeuwke", Nieuwstraat 25 om
19u30 Org VU-arr Roeselare-Tielt
I s m Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel

OKTOBER
2 GISTEL: t^ilieuavond ,,Zuiver water, hoeksteen van ons leven" door
Julien Desseyn en ,,Afvaleilanden
voor onze kust, nooit'" door Wilfned
Vandaele Om 20u in de zaal van
café Uilenspiegel, Stationsstraat 85
Inkom gratis Iedereen welkom Org
VU-Gistel
3 GISTEL: Milieufotosafan
Afspraak voor info om 14u in de bovenzaal van café Uylenspiegel, Stationsstraat 85 Fototoestel meebrengen
Org VU-Gistel
4 GISTEL: Milieuwandelzoektocht
(4 km) Start tussen 13 en 15 uur aan
café Uylenspiegel, Stationsstrat 85
Prijs 30 fr Mooie prijzen Org VUGistel

>f

m

Vandaag 17 september heeft de eerste nieuwe aktlviteit plaats van VSVK,
zoals gebruikelijk, om 20 uur, in de Bar van het Muziekauditorium,
Kruisstraat 15.
J Billiet (°Gent 1942) studeerde
filosofie en theologie in Gent en daarna sociologie aan de KU Leuven Hij
behaalde het doktoraat met zijn werk
,,Sekulansering en verzuiling in het
ondenwijs", dat in 1978 bekroond
werd met de Van den Heuvelprijs
Sedert 1982 is hij gewoon hoogleraar
aan de Fakulteit der Sociale Wetenschappen van de KU-Leuven Hij studeerde ook aan de universiteit van
Michigan In zijn geschnften begeeft
hij zich vooral op het domein van
verzuiling en politiek, en methoden en
technieken van sociologisch onderzoek Men vindt ze terug zowel in
sociologische publikaties als in meer
algemene tijdschriften, zoals Kultuurleven, Ons Erfdeel en Vlaanderen
Morgen Voor dit laatste tijdschrift is
hij sedert 1986 aktief in de redaktieploeg

De voordracht van
Prof. J. Billiet
Het woord ,,verzuiling" heeft een
negatieve bijbetekenis Het is afgeleid
van ,,zuir' We vinden er een goede
omschrijving in het door het DF uitgegeven boek ,.Wegwijs cultuur" (p
513)
,,Met zuil wordt hier bedoefd een
geheel van organisaties en instellingen, die het individu begeleiden van

de wieg tot het graf, zodat het zo
weinig mogelijk in kontakt hoeft te
komen met individuen van andere
filosofische overtuigingen Alleen de
katholieke zuil beantwoordt aan deze
omschrijving "
Van de jaren zestig is biezonder
negatief geschreven over het bij ons
en in Nederland fungerende zuilensisteem Prof Billiet formuleert dat zo
,,Het concept ,,verzuiling" funktioneert als zondebok oor vrijwel alles
wat misloopt in onze samenleving
filosofische onverdraagzaamheid, beperkte vrijheid op ethisch gebied, verkwisting van menselijk kapitaal, overdreven kompetitie, versnippering van
middelen, politieke patronage en
klientelisme, onvoldoende inspraak,
inflatie van overheidsuitgaven, overwoekering van het algemeen belang
door groepsbelangen, nauwe bewegingsruimte van het beleid, het blokkeren van vernieuwingen enz Zo'n
mentale reduktie suggereert op een al
te gemakkelijke wijze de oplossing
,,schaf de verzuiling af en alles komt
vanzelf in orde" Het is mijn overtuiging dat zulk globaliserend en onzindelijk spreken over ,,verzuiling" tot
strategien leidt die noodgewongen
vastlopen " (uit J Billiet, ,,Zuilvorming, verzuiling en pluralisme, een
conceptuele en empirische verkenning")

Prof J Billiet ziet de zaken inderdaad anders Hij gaat uif van de
bestaande werkelijkheid Hij wil het
bestaansrecht van zuilen als zodanig
dan ook met aantasten Hij spreekt
liever over zuilvorrning Voor de uitwassen ervan gebruikt hij het woord
verzuilingen En uitwassen of misbruiken ziet hij echt wel en duidt hij ook
zonder omwegen aan Hij brengt ook
een nieuwe kijk op de katholieke zuil,
die ongetwijfeld velen zal boeien Zo
bv over de relatie zuil-partij, wijst hij
erop dat na 1980 het aandeel van de
katholieke partij onder de kerkse katholieken gedaald is tot ongeveer
40%
Zo citeert hij ook Mgr Laridon
,,ls een goede leraar iemand die
vooral met bepaakle punten van de
moraal in orde is'^ Ik heb de indruk dat
we teveel kijken naar het seksuele Er
zijn andere aspekten Eén op vier
mensen praktizeert ' Kan men dan
eisen dat dit in het onderwijs honderd
procent zou z i j n ' Dat is met haalbaar
Het verchristelijken van het onderwijs
zal samenhangen met het verchristelijken van de hele gemeenschap "
U merkt het, dit wordt een boeiende
uiteenzetting We krijgen telkens op
een wetenschappelijk verantwoorde
wijze, een stuk doorlichting van uiteenlopende aspekten uit de katholieke zuil van partij, AOW, NCMV en BB
over financiële, cantatieve, kulturele,
vrijetijdsinstellingen, tot onderwijs en
klinieken
Erik Vandewalle

lepel & vork

P V B A Bterhandel Hellinckx
Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

l driv-in I

Jaak Billiet over zuilvorming,
verzuiling, ontzuiling

aiERHANDtlX/

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

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

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 582.10 93

S. M. B.
Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeure

H

RESTAURANT

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

HELUNCKA

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs
"^

1^MZy I

V\/olvengracht

,'

Leopoldstraat

„ .

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen

Tel. 091-67 57.12

Tel 21791 53
W a a r Vlamingen
thuis zijn
m 't hartje van Brussel
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen Markt 17-011/43 20 51
Hulste Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich Kon Astridlaan 85 • 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichlervelde • 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

et ^alittö^ui^

Koffiebranderij

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LASAT — Tel. 521.14.40
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Bosstraat 96
1742 Sint-Katarina-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi s — Pannekoeken
Open alledagen vanaf 14 u Dinsdag
- ssloten

'tboerenhof
CAFE-REStAURANTT-FRmjUR

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

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

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

Taverne Pallieter

JOOST GOSSYE

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

Nationaal Tapkampioen

ANTWERPIA

RESTAURANT-HOTEL

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

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

lOOCMtHT

CAndR-iNUt
èR.C€

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

^

011/47
UI 1/*»' 28
<o 97
ar

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28
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Arr. Aalst richt informatieavonden in over

ADVERTENTIE

Belastingshervorming belastingsverlaging
fiktle of werlcelilkheld ?
Sinds 1981 stelt de regering Martens de bestrijding van de
werldoosheid en de sanering van de overheidsfinanciën als een
topprioriteit.
Alle kommunautaire twistappels moeten voor deze — inderdaad
belangrijke — problematiek wijken. Happart wordt ongemoeid
gelaten, Brussel zit nog steeds in de koelkast, van de transfers van
Vlaanderen naar Wallonië mag geen gewag meer worden gemaakt.
(Nochtans betaalt elk Vlaams gezin jaarlijks 60.000 fr. belastingen
die via de nationale rekeningen naar Wallonië worden getransfereerd.)
De gezondmaking van de overheidsfinanciën en het terugdringen
van de werkloosheid waren de centrale thema's op maar liefst zeven regenngskonklaven

Aangetast
Het resultaat van al deze ,,marathonvergadenngen" is inmiddels bekend na zes jaar CVP-PVV-beleid
bli|kt de overheidsschuld meer dan

verdubbeld {+ 120 %). De jaarlijkse
interestlast is opgelopen tot 25 % van
de lopende uitgaven, d w z dat de
eerste 130 000 fr die elk gezin aan
belastingen betaalt, uitsluitend dient
om de interestlasten op de staatsschuld te betalen! De partijen die
vandaag een belastingsverlaging in
het vooruitzicht stellen, hebben tijdens de afgelopen zes jaren de belastingen met minstens 10 % verhoogd

5 infonnaUe-aYonileii
Det VoAcsunie wim het strondTssemeHt m^ ncMInvertismi met deze
be(asting»> en te«««HcsteI{ltts$probtfi«^etc ««rsciiPeride InforiiMSö»
^ voörtfeWin^sverstó^nng«n vijKJen plaats ïn samesw^r|Bf^ föel het Vlaams-Natioftsö
Stustfeoerttrum en mxéen ope»öesteld voör een brééd pubtiek.
De Atóstöfss vy>58rtator Andté
Q&êi^, ^yens di«f|(teur vér» Jiet
Maam&^iaikJsaal Sl«(^ece«tfum,
;^lï(e ©ftkiöö befangrïjke dossiers
over <Je2e üiems's smdén: „Mn»
der öeiasttogsn ctaw mmr werk"
en „Weftctoostióid: mv^fmtjOeSjti
sfmnetóös" HiiiSiSRzeg^tspréfeer op öte wjf ifliofrftatïeavossefi.
WijflocSggsÜ dan ocrfc vitesdelijJc utt op één varv <le yo^nde
tefomraöévérgatferjngeö:

— Aalst' 2 ofctob«', 2aaf „öe
Korenbloem", Nteuw^rr aat. A^st
—tJendeïleetiw: Ö októher. Kal*
tureet Ce«Wuaft, A. De Öröbanter*
straat, Dendeateesw.
~ QsrmtmKfmni 16 oktab^,
Vlaams Huh, iaat«, ^Séj^ianSsbörgett.
-~ Zm&^m; gJoidober, Audttiözasl va« dé ge«»e«nl6éohool, F.
Scgaaitelroat, 2otÈ^«m
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Dokumentatle gratis op aanvraag

Vakantiewoningen
De IVIaerschaIck
Antwerpsestraat 454
2650 BOOM
03/888.44.07

Op een ogenblik dat de werkloosheid enorme pieken blijft scoren en de
toestand van de overheidsfinanciens
dramatischer is dan ooit, pakt de
CVP-PW-regering uit met plannen
voor een belastingshervorming met
hieraan gekoppeld een belastingsverlaging
VEV, ACV, ABW, VBO hebben
hun kritiek op deze plannen geuit of
hebben minstens hun twijfels aan de
haalbaarheid ervan laten kennen De
vier leden van de ,,Koninklijke Kommissie tot harmonisenng en vereenvoudiging van de fiskaliteit" hebben
kollektief hun ontslag aangeboden
De vraag naar de geloofwaardigheid en meteen ook naar de haalbaarheid van de betrokken regeringsplannen wordt inderdaad terecht gesteld.
Willy Oe Saeger,
arr. voorzitter

OOST-VLAANDEREN
SEPTEIMBER
18 AALST: Arrondissementsraad in
lokaal Gulden Vlies, Esplanadeplein
13om20u15 Agenda Goedkeunng
verslag vorige arr-raad, aktiviteitenverslag arr-bestuurswerking, afdracht v d afdelingen aan arr kas,
pol aktualiteit door J Caudron, begrotingskonklaaf door A Geens, VU
in Eur parlement door J Vandemeulebroucke, allerlei
19 SINT-GILLIS-WAAS: Poppenkastvoorstellmg in de Katolieke Knng,
Kerkstraat, om 14u30 Inkom 40 fr
Org A Verbruggenknng St -GillisWaas

19 WONDELGEM: Concert met religieuze muziek in de parochiekerk
Sint-Cathanna (Vroonstalledries) om
20u Kaarten 200 fr Org Culturele
Raad Wondelgem
19 SINT-AMANDSBERG:
2de
Vlaamse kermis, vanaf 16u Terrein
,,Hof van Herlegem", Herlegemstraat
13 Volksspelen, barbecue, animatie Org VU en VUJO St Amandsberg Toegang gratis
20 MOORSEL:3de VU-Steakfestijn
in zaal „Breugel", Steenweg op Aalst
12 Van 11 tot 16 uur Volwassenen
325 f r , kindermenu 150 fr Org
Faluintjes-gemeenten (BaardegemHerdersem-Meldert-Moorsel) VU-Faluintjes
21 AALST: Kursus ,,Vlaamse Beweging, nooit van gehoord" (deel 2) in
,,Het Gulden Vlies", Esplanadeplein
13om20u Org VU-arr Aalst i s m
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel

ÊH(é vef ^acferiiig feepst om 20
uur éö worctt gevofgd door ma
<tet>at.

ons meer dan eens van pas bij het
nemen van soms moeilijke beslissingen op lokaal vlak Bij mijn laatste
bezoek in het gasthuis verheugde Jan
zich nog over de bemoedigende cijfers van de jongste opiniepeilingen
's Anderendaags sloot hij voor goed
zijn trouwe, vermoeide ogen
Jan, WIJ vergeten U met en nog
eens bedankt voor de grote moeite
Zijn echtgenote Jeanne en zijn familie biedt de WIJ-redaktie haar oprechte deelneming aan in de rouw
De uitvaart heeft plaats in de Sint
Martmuskerk te Lede op zaterdag 19
september om 10 uur Begroeting in
de kerk vanaf 9u 30
Jan Caudron

03/888.56.55

Kritiek

— L ^ e ; 30 oktober, Kuiturööf
Cefltftjoi, Dorp, Lede.

In memoriam Jan Galie
Verleden zondag is op 66-jarige
leeftijd een van onze verdienstelijkste
propagandisten van ons heengegaan
Als lid van de Dtvl-ZB heeft Jan Galle,
zoals zovele Vlaamse idealisten, zijn
part gedeeld van de Belgische repressie
Kort nadien was hij een van de
eersten om fier de kop weer op te
steken en te ijveren voor de heropstanding van zijn volk Hij heeft de VÜafdeling Lede helpen uit de grond
stampen en zetelde vele jaren in de
arrondissementsraad
Als straatloper voor de goede zaak
was hl) met alleen de man van het
woord maar ook en vooral van de
daad
Hoe dikwijls zijn wij samen niet op
stap geweest, honderden huisbezoeken afgelegd om bijna evenveel VUleden te maken en abonnementen te
werven voor zijn lijfblad de . . W I J " '
Ook in Broederband en de Vlaamse
Vereniging Voor Gepensioneerden
was hij een kritisch maar gewaardeerd werker
Jan heeft het met gemakkelijk gehad tijdens zijn rusteloos bestaan
Niettegenstaande zijn zwakke gezondheid was hij een militant van elke
dag en bij verkiezingen deed hij mets
liever dan affichen plakken en pamfletten busse'i
Zijn wijze raadgevingen kwamen

en de netto-inkomens gevoelig aangetast
Met de bestrijding van de werkloosheid werd al evenmin sukses geboekt het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen evolueerde
van 391 785 in 1981 naar ruim
520 000 vandaag De langdurige
werkloosheid bleef toenemen en volgens de recentste cijfers zijn bijna 60
% van de werklozen reeds meer dan
twee jaar uitkenngsgerechtigd
Problematisch blijft de jeugdwerkloosheid 134 000 jongeren vinden
geen baan 27 % van de jongeren
beneden de 25 jaar is langdurig werkloos en 22 % is één tot twee jaar
werkloos Dit is maatschappelijk onaanvaardbaar.

Vakantiewoningen in gans Europa

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Openverklaring van een voltijdse betrekking van
geneesheer—specialist in de dienst Paediatrie
Vereiste voorwaarden:
De Belgische nationaliteit bezitten
De burgerlijke en politieke rechten genieten
Voldoen aan de militiewetten
Van onberispelijk gedrag zijn
Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie
Houder zijn van het diploma van doctor in de genees heel en
verloskunde
7 Tot de uitoefemng van de geneeskunde in België gemachtigd zijn
8 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenmng van geneesheer
specialist in de kindergeneeskunde met specifieke opleiding en ervaring
in de neonatologie en de paediatnsche endoscopie
9 De voor de gesolliciteerde funktie bepaalde voorwaarden vervullen
(specialisatie ervaring erkenning als geneesheer specialist in de neuro
chirurgie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen erken
ning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invalidi
teitsverzekering
10 De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van
de proefperiode van een jaar
Inschrijvingsgeld:
1 000 fr te storten op postrekening nr 000 0099581 59 van het AZ St Jan
van het OCMW Brugge Ruddershove 10 te Brugge voor 31 oktober 1987
met vermelding geneesheer specialist paediatrie
De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden
uiterlijk op 31 10 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge

25 WICHELEN: Jaarlijks mosselfestijn m lokaal De Moriaan, Bohemen te
Wichelen vanaf 19u 30 Kaarten te
bekomen bij de iDestuursleden of op
tel 052/42 43 63 Org VU-Wichelen
25 DEINZE: Familiefeest met als
gast Jaak Gabriels, om 20u Inschrijven (kostprijs 400 fr) bij Arsele Rowaert (091/82 68 50) Org VU-Deinze
26 GENTBRUGGE-LEDEBERG:
VUJO-Gentbrugge-Ledeberg nodigt
uit om 14u Volledybaltornooi, 19u
aperitief, 19u 30 barbecue (inschrijven door storting van 275 fr rek 0682056227-48 van VUJO-GentbruggeLedeberg, p/a Elfjulistr 1, 9000 Gent)
Om 22u gezellig samenzijn Dit alles
in Jules Destréelaan 67
27 DESTELBERGEN-HEUSDEN:
Tumfeest Vanaf 14u 30 volksspelen
Op de parking van Andres NV, Nijverheidsstraat 20 Inkom gratis Org
VUJO-Destelbergen-Heusden
OKTOBER
3 ERTVELDE: Hobbytentoonstelling m Vlaams Huis ,,De Veldbloem",
Hoge Averijestraat 5 Officiële opening om 15u door P Van Grembergen Ook op 4/10 van 10 tot 20u
Inkom gratis
3 HAMME: Jaarlijks bas in zaal
,.Vlaamse Schouwburg",
Peperstraat Deuren 20u 30 Eerste dans
21u30 Inkom 120 fr , vvk 100 fr
Org VU-Groot-Hamme
3 BRAKEL: Leeuwenbal in zaal Ceres, Neerstraat vanaf 20u Met toegezegde aanwezigheid van voorzitter J
Gabriels Inkom 100 fr, vvk 80 fr
Org VU-Brakel
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Schepen van Groot-Kruibeke overleden

LIMBURG

In memoriam Heinfried Koppen

Maasmechelen
rouwt

SEPTEMBER
26 LOMMEL: Schepenbal m zaal
de Hanekap", Lutlommel vanaf 20u
Inkom 100 fr Org VU-Lommel
26 NEEROETEREN. Kursus .Uitdagingen aan Vlaanderen" m het Cultureel Centrum, Scholtisplein van
9u 30 tot 17u 30 Org VUJO-Maasoeter i s m Vormingscentrum Lodewijk Dosfel

WIJ vernemen het overlijden op
82-jarige leefti|d van de heer Karel
Albrechts, echtgenoot van mevrouw Jeanne Van Herck.
De begrafenisplechtigheid heeft
plaats nu zaterdag 19 september
om 10U.30 in de dekenale kerk van
Mechelen a/d Maas.
De redaktie van dit weekblad
biedt blijken van diepe rouw aan de
treurende familie

TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

Woensdag 5 augustus 1987, een
dag als zovele andere Tot zich als
een lopend vuur het bencht verspreidt
dat Heinfried Koppen plotseling is
overleden
Verbijstering en ongeloof alom zeker bij de VU-leden Het verschrikkelijke nieuws blijkt maar al te waar te zijn
Heinfned, 49 jaar jong, is die middag
bruusk uit het leven weggerukt Zonder nog een woord van afscheid te
kunnen zeggen tot zijn echtgenote
Anny, tot zijn kinderen Heidi en Gudrun, noch tot zijn vele vnenden bin-

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

EBE5

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

EBES, uw energiepartner

l
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nen en buiten de VU Van de ene
minuut op de andere verloor een gezin Zijn echtgenoot vader en steunpilaar, verloor de VU-Kruibeke een
trouw lid van het eerste uur
Heinfried was immers samen met
zijn echtgenote Anny, één der weinige
nog aktieve bestuursleden van de afdeling Rupelmonde die er van bij het
prille begin bij waren Als jonggehuwd
paar kwamen zij zich in de zestiger
jaren in Rupelmonde vestigen Hoewel ZIJ vreemd waren aan het dorpsleven hier, waren zij direkt bereid mee
te werken aan het opbouwen van een
volwaardige VU-afdeling Van bij de
eerste deelneming van de VU aan de
gemeenteraadsverkiezingen
van
1970 (meteen prijs, met 2 verkozenen Heinfried en Alfons Claes), over
de doorbreking van de CVP-hegemonie in Groot-Kruibeke in 1982 tot die
tragische 5e augustus 1987 hebben
Heinfried en Anny steeds op de bres
gestaan Als bestuurslid, voorzitter,
gemeenteraadslid, schepen of manusje van alles, steeds stond Heinfried klaar als men een beroep op hem
deed En als hij verstek moest laten
gaan, dan was er nog steeds zijn
echtgenote Anny
Moge daarom de aanwezigheid op
14 augustus van die honderden vnenden, kennissen, buren en anderen op
Heinfned's uitvaartmis en laatste
tocht door de straten van Rupelmonde (Kruibeke) aangezien worden al
een uiting van woordeloze dank
Dank, Heinfried, in naam van de
VU-Groot-Kruibeke Dank je, in naam
van de A Verbruggenkring en VUafdeling Rupelmonde
Dank ook in naam van de vredesstappers naar Diksmuide die je ver-

scheidene keren (ook nog dit jaar)
veilig weer thuis hebt gebracht
Dank je, voor de vele uren van je te
korte leven die je besteeds hebt aan
de beleving van je Vlaamse ideaal
Moge het met tevergeefs geweest
zijn'

In houwe trouwe, Vlaanderen bovenal i
R. De Roeck
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Aanbevolen huizen

Etn. BERT pvba
Tel.

Assesteenweg 101-103
TERNAT

02/582.13.12
02/582.04.10

uitgever

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

.

de h Karel Severs tel 02
219 49 30 toestel 19 ( s voor
middags) of prive Alsemberg
sesteenweg 41b 1512Dworp
Tel 02 380 04 78

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

Verdeler
V O L K S W A G E N - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten verhunng lange tefmijn D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

baron ruzettelaan 78
8320 brugge 4
k.baan brugge Oostkamp^
^!^ 050/35 74 04 >^

Tel.: 014/21.12.07

GELD

q ~ 7 \ STUDIO
J-U DANN

DE PRIJSBREKER

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428 69 84
— Industriële fotografie
— Mode/arctiitektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

van het goede meubel

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

fr.
fr.
fr.
fr

Jaak Gabriels
Barnkadenplein 12
1000 Brussel
Publiciteitschef

D 18-jange jonge dame — met opleiding in de voedingssektor — zoekt
een betrekking, bij voorkeur deeltijds
als verkoopster/inpakster in een
grootwarenhuis Talenkennis Ned en
Fr

1 200
700
400
33

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

Zondag en maandag gesloten

Tel. 426.19.39

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel 582.29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

FRANSSENS OPTIEK;
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321 08 96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 64 75

n.v. de winneuyttendaele
^tm

migrostraat 128

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

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei
Tel 02-460 68 93
Import - Export

PVBA

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

Dames

heren en kinderkleding

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

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

FERAUTO
Auto-onderdelen

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldsiraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49
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Muziekschooldirekteur Janpieter Biesemans:

„Kelchtermans moest beschaamd zijn"
Meise — ,,Weet u dan niet dat Vlaanderens
kunstonderwijs m nood is ? De Vlaamse l<unstenaars
staan op de Barril<aden!"
Dit schreef ons Janpieter Biesemans, direkteur
van de muziekakademie in het Brabantse Meise, enkele weken geleden.
Het loopt blijkbaar fout met het kunstonderwis in
het algemeen en met het muziekonderwijs in het bijzonder. Wij willen graag weten of deze alarmkreet
geen loze kreet is en kloppen eens aan bij Janpieter
Biesemans
IJ spreekt vol vuur, hij is
bereid tot het uiterste te
gaan als het op het verdedigen van het bedreigde muziekonderricht gaat
WIJ: Wat ligt er precies op de
lever
van
muziekminnend
Vlaanderen?
J.P. Biesemans: ,,Uiterlijk op
1 oktober a s moeten zes aangeduide akademies met het ,,Kelchtermansherstrukturenngsplan"
starten Zij doen dienst als proefkonijnen, wrevel van ouders en
ongenoegen van leraars ten spijt
Het huidige ,,a la carte-menu"
wordt door de heren hervormers
vervangen door een ,,grande
bouffe-festijn", waaraan de ouders, leerlingen en leraars een
zware indigestie zullen overhouden "
WIJ: „A la carte", „grande
bouffe"?
J.P.
Biesemans:
,,Het
muziekonderwijs is een naschoolse aktiviteit Een kind heeft
al een zwaar dagprogramma, zeker in de humaniora In het avondonderwijs kan het zich komen
verrijken aan schone kunsten,
het kan zich zowel plastisch, muzikaal of verbaal uitdrukken
Het huidige sisteem in het muziekonderwijs iszo'n beetje een a
la carte-sisteem naast de verplichte uren notenleer en het volgen van een instrumentenkursus
kan de leerling zelf kiezen met
welke vakken hij zijn studies uitbreidt Nu wil men dat gaan veranderen Men wilde leerstof kwalitatief verbeteren, wat op zichzelf
met slecht is, maar men denkt dit
te moeten oplossen door de leerling met een loodzwaar lessenrooster op te zadelen M a w
men wil de zelfde struktuur als in
het dagonderwijs toepassen
Men moet al superbegaafd zijn of
een ijzeren gestel hebben om zoiets na de gewone dagschoolaktiviteiten te kunnen verwerken "

Da Vinci
WIJ: Wat verandert er aan de
struktuur van de muziekakademie?
J.P. Biesemans: ,,Een akademie heeft een lagere middelbare, hogere en uitmuntendheidsgraad, elke graad is onderverdeeld in A en B
Men gaat nu een indeling maken als volgt een lagere cyklus
van vier jaar een middelbare van
dne jaar en een hogere van drie
jaar In de lagere cyklus komt
hooguit een half uurtje les bij wat
nog draagi'jk is maar in de middelbare graad — wanneer de notenleer normaal gezien achter de
rug IS — gaat men terug een ver17 SEPTEMBER 1987

dus alleen maar oog voor de
toekomstige professionelen?
J.P. Biesemans: ,,Zij schijnen
met te snappen dat een liefhebber en een vermoedelijk toekomstig professioneel hetzelfde
ambiëren, nl een zo groot mogelijke kennis vergaren van iets dat
met kunst heeft te maken Dit
naar eigen geestelijk vermogen
In elke mens leeft een Da Vinci,
Bach, Gezelle of Isodore Duncan Bepalend is alleen zijn
talent
Indien de herstrukturenngen er
komen, zal de amateur nog mat

middellijk gereageerd, samen
met Frederik de Vreese, die in
Overijse een prachtige stunt uithaalde, hij weigerde eksamens af
te nemen We hebben ook een tijdelijke vereniging opgericht, een
werkgroep waarmee wij druk willen uitoefenen op allerlei niveaus,
op allerlei instanties We zoeken
ook kontakt met parlementairen
van allerlei strekking, van de
Volksunie is het vooral Nelly
Maes die ons op schitterende
wijze in de Vlaamse Raad heeft
verdedigd Ik heb een enorme bewondering voor die vrouw, ze is

ten wat ze willen, en ze krijgen
ook meestal wat ze willen En of
het nu gaat over geld dat vanuit
Vlaanderen wordt overgeheveld
of met, daar liggen ze geen ogenblik van wakker
Moesten wij nu weten dat het
schoolgeld dat we betalen onze
Vlaamse muziekscholen
ten
goede komt dan kunnen we daar
nog inkomen, maar wat er nu gebeurt IS al te gortig enerzijds
gaan ze ons nog meer laten betalen en anderzijds wordt er bijzonder driest ,,gerationaliseerd" In
Wallonië is het verboden ook
maar een frank aan de leerlingen
te vragen, dit wordt gestraft met
subsidieintrek
In Vlaanderen dacht men aanvankelijk het schoolgeld op te
trekken tot vijfduizend frank voor
de volwassenen en tweeduizend
frank voor de achttienjarigen Dit
hebben we gelukkig kunnen verhelpen' De situatie is nu als
volgt vanaf je twaalfde betaal je
vijfhonderd frank per jaar, vanaf
je achttiende tweeduizendvijfhonderd frank "
WIJ: Naar het schijnt is het in
Brussel nogal een soep aan het
worden door die verschillende
regelingen?

J R Biesemans "wij hebben dringend nood aan echte, vlaamse, waardige, gekultiveerde ministers'"
(Foto Rowald Szommer)

kapte vorm van solfège invoeren
algemene muziekteorie Die algemene muziekteorie is wat harmonie, muziekbeluisteren ,enz Op
zichzelf weeral met slecht, maar
ik zei het al, het programma raakt
overbelast Maar nu komt de klap
op de vuurpijl in de middelbare
graad moeten wij onze leerlingen
al indelen in ,,zware en lichte"
amateurs Dit vind ik walgelijk, wij
moeten dan al zeggen ,,dat is ne
slechte, naar Aushwitz ermee, en
dat IS ne goeie, daar kunnen we
nog wat in investeren"' Voor gemeenschapsminister voor Vorming en Onderwijs, Theo Kelchtermans, en de zijnen is het
kunstonderwijs ballast, ze willen
daar vanaf, er moet op bespaard
worden Men wil de meer dan
honderdduizend leerlingen herleiden tot vijftigduizend, en ze
gaan daar nog in slagen ook, tenzij we ons verzetten' Ze willen
van de Vlamingen terug boerkes
maken
De hogere graden willen ze in
de kleinere muziekscholen blijkbaar ook afschaffen want de normen het minimum aantal leerlingen, liggen zo hoog dat dit in
kleine gemeenten toch met haalbaar IS' Die leerlingen moeten
dan maar op hun fiets naar een
grotere akademie rijden kilometers ver
Ook het onderwijs voor volwassenen wordt tot een lachertje her
leid •

VVSM
WIJ: De hervormers hebben

mogen rondlummelen, men wil
de muziekliefhebber afschrikken
met die pre-professionele richting, hem ontmoedigen Heel wat
jongeren zullen afhaken en dat is
precies wat Kelchtermans wil,
hoe minder leerlingen, hoe minder het hem kost Het is wraakroepend ' We moeten ons daartegen verzetten' Wel men zijn volk
verheffen, dan moet men zien dat
men z'n algemene kult uur meekrijgt We mogen toch met vergeten dat Vlaanderen eeuwen geleden toonaangevend is geweest in
Europa op het vlak van de
schone kunsten' Wij kunnen
deze rol terug spelen maar dan
moeten we nu ons onderwijs verdedigen'"

bijzonder strijdvaardig "

Kinderoppas
en schoolgeld

WIJ: Volgens sommigen zijn
de muziekscholen een soort
van opvangcentra, babysitdiensten?
J P Biesemans ,,lk weet dat
we die naam hebben Maar kom
hier maar eens in de deur van
mijn muziekschool staan, ouders
die bv vier kinderen in de akademie zitten hebben, die zijn de
hele avond in de weer om hun
kinderen te brengen of af te halen Dat zijn mensen die al een
dagtaak achter de rug hebben en
desondanks hun kinderen de
WIJ: Is er geen bond of ver- kans gunnen muziek te studeren
eniging die de belangen van En dan durft die minister zeggen
het
muziekonderwijs
ver- dat de ouders onze muziekscholen misbruiken als gesubsidedigt?
dieerde kinderoppas Die man
J.P.
Biesemans: ,,Er is moest beschaamd zijn' Hij heeft
destijds een vereniging opge- heel slechte raadgevers, in het
ncht, de VVSM (Vereniging voor bijzonder zijn adviseur, dhr Peegesubsidieerd Muziekonderwijs)
lers "
Alle muziekschooldirekties hebWIJ: Daar komt nog bij dat
ben dit toen nodig geacht, het
was een belangenverdedigende die ouders schoolgeld betalen'
vereniging
J.P. Biesemans: ,Sinds een
Het IS dan ook zeer spijtig dat jaar of twee moet men vijftienhaar voorzitter Frans Truyts een honderd frank per jaar betalen In
herstrukturenngsplan bij de miWallonië is het nog volkomen
nister heeft aangebracht — waar- gratis'
van WIJ geen weet hadden — dat
Ik heb aan Kelchtermans gekatastrofale gevolgen zal hebben
schreven ,,Uw Waalse kollega s
voor ons kunstonderwijs '
hebben de moed om een minister
WIJ: Hoe gaat u dan het fail- op het schavot te leggen als hun
liet van het muziekonderwijs dat vijf miljard meer opbrengt
voorkomen?
voor hun onderwijs" Ze zijn zo
J.P. Biesemans: , Ik heb on- dom nog met, die Walen Ze we-

J.P. Biesemans: ,,Brussel is
een
tweetalig
gebied,
de
Vlaamse afdelingen van akademies hebben het daar zo al een
stuk moeilijker Wat gebeurt er
nu ^ Je bent bv een Vlaamse
leerling piano, er is een zeer
goed prof die les geeft in de
franstalige afdeling, is het dan zo
verwonderlijk dat die Vlaamse
leerling les gaat volgen in de
franstalige afdeling "^ Hij hoeft er
immers mets te betalen, in de
Vlaamse afdeling kost dit hem
enkele duizenden franken Hier
zit een gevaar in, we spreken
steeds over de franstalige olievlek maar we werken die soms
zelf in de hand'
We hebben als Vlamingen heel
wat bereikt, dank zij ons onderwijs, dankzij onze kunstenaars
We hebben in Brussel miljoenen
besteed aan barnumreklame
voor het Nederlandstalig onderwijs, zijn WIJ dan zo'n idioten of
zijn WIJ dan zo stinkend rijk dat we
ons geld kunnen smossen ^ "
WIJ: Vlaanderen weet niet
wat gedaan met zijn verworven
luxe?
J.P. Biesemans: ,,lk denk het
Het beste voorbeeld zijn onze politiekers, je kan toch onmogelijk
zeggen dat dat allemaal dommerikken zijn, maar het is verbijsterend hoe ze zich gedragen als ze
een beetje macht bezitten Op
dat moment gedragen ze zich
kultureel helemaal met meer als
Vlaming, het zijn gewoon karrieremensen Wij hebben dnngend
nood aan echte, Vlaamse, waardige gekultiveerde ministers die
de Vlamingen eindelijk eens
dienst bewijsen '
(T.S.)
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