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M/eekblad

Dat een malle moordenaar verder de carroussel aanzwengelt, is voor de hand liggend.
Minder vanzelfsprekend is dat parlement en regering dit nu reeds vele jaren dulden en,
niettegenstaande een duidelijke uitspraak van de hoogste rechtscolleges, nalaten de passende en urgente maatregelen treffen. Of wil men de hoogste rechtscolleges voortaan
laten fungeren als doorgeefluik van politieke compromissen?"
(Marcel Storme, voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging en ex-CVP-senator, in „Vlaams Jurist Vandaag")

Einde in kieiniieid

De regering ligt er, maar Happart zit er nog. Dit is liet resultaat
van jarenlange volksverlakkerij waaraan zich in Vlaanderen de
PVV en de CVP hebben schuldig gemaakt.
Het is meteen een vernietigend oordeel over de staatsmanskunst
van Martens. Niemand heeft meer tot de vernietiging van zijn
eigen beleid en koncept bijgedragen dan hijzelf. De benoeming
van Happart destijds was, erger dan een misdaad, een fout die
zich vroeg of laat zou wreken. Het kortstondige voorstel van de
eerste-minister om de Voerstreek bij Brabant te voegen, heeft
destijds de Walen gevoed in hun arrogante waan dat het statuut
van Voeren op de helling kon worden gezet.
Uit de allerlaatste faze van Martens-VI moet en zal onthouden
worden dat de Vlaamse CVP- en PVV-ministers, in hun begeerte
om verder aan de macht te blijven, opnieuw de weg van nieuwe
toegevingen zijn opgegaaii. De piijs die z,ij wilden betalen voor de
toepassing van wet en rechtspraak was ongehoord hoog: de wijziging van de taalwet, het uitdeinen van de Voerense brandhaard
naar Vlaams-Brabant. Gans het in 1962 en 1963 met veel Vlaamse
toegevingen bereikte kompromis werd terug op de helling gezet.
Indien zij niet gestuit waren op de halsstarrigheid van de Waalse
CVP, dan zouden zij een wet hebben doen stemmen die de faciliteiten uitsmeert tot in de schepenkolleges van de randgemeenten.
Uit dit recente en het iets verdere verleden zijn alvast lessen te
trekken. Als Martens zich in één ding heeft uitgesloofd, dan toch
wel in het ontwijken van kommunautaire dossiers of het beslechten ervan door toegeeflijkheid ten opzichte van de Walen. Deze
uitsloverij heeft niet belet dat zijn regering in twee jaar tijds driemaal terecht kwam in een krisis. In deze periode is van echte sanering, van tewerkstelling of een herstelbeleid zo goed als niets terecht gekomen. Het steekt thans de ogen uit dat iedere volgehouden poging tot herstel onmogelijk is, als de hete kommunautaire
hangijzers niet gelijktijdig worden aangepakt.
Het groot lichtpunt in de huidige ontwikkeling is dan ook, dat de
val van Martens de weg opent naar een parlement dat grondwetgevende bevoegdheid zal hebben. Bijna een decennium na de
halfslachtige staatshervorming van 1980 doet zich eindelijk weer
de kans voor orde op zaken te stellen, de staatshervorming te verdiepen, de wrijvingsvlakken tussen Vlaanderen en Wallonië te
verkleinen of op te ruimen.
Meteen krijgt de Volksunie de gelegenheid om het nut en de
noodzaak van haar macht aan de Vlamingen duidelijk te maken.
Slechts wanneer uit de nakende verkiezingen een versterkte
Volksunie komt, hebben de Vlamingen immers de waarborg dat de
komende grondwetsherziening maximaal voor hen zal renderen.
Er moet nu eindelijk een staatshervorming komen die geen
plaats meer laat voor Happarts en Caparts in Vlaanderen. Er moet
nu eindelijk een einde gesteld aan het schandaal, dat ieder jaar
120 miljard uit de Vlaamse huishouding naar Wallonië worden geheveld. De besparing van dit bedrag zou goed zijn voor een belastingsverlaging van 60.000 fr. voor ieder Vlaams gezin.
Het einde van de regering werd niet alleen door de Happartkrisis veroorzaakt. Martens-VI is feitelijk nooit uit de startblokken
gekomen en werd de jongste jaren steeds vaker geschokt door onderling wantrouwen en inwendige tegenstellingen. De verklaring
anno 1985, dat de tunnel voor driekwart achter de rug lag, is blufpoker gebleken. Deze vlieger zal geen tweede keer opgaan.
Aan Martens-VI zal bovendien de onfrisse reuk gehecht blijven
van schandalen, van korruptiedossiers en van een onthutsende
reeks politieke benoemingen. De arrogantie van de macht was onder dit bewind zo groot geworden, dat ze niet alleen het parlement
buiten spel zette maar dat ze zich meende te kunnen veroorloven,
het profitariaat en de kliëntenpolitiek op de grofste wijze te beoefenen.
Dat een ander beleid mogelijk is, dat proper omgaan met de
macht en dat zindelijke politiek geen onwezenlijke dromen zijn:
dat te zeggen en te bewijzen is ook een taak voor de Volksunie, tijdens en na de verkiezingen.
tvo

Hoelang duurt dit onmogelijke huwelijk nog?

De kristendemokraten
De huidige politieke f<risis is tiet gevolg van een
hele reeks aanslepende spanningen in de CVP-PSCPVV-PRL-regering.
Vanuit Vlaamse hoek wordt vooral met de vinger
gewezen naar de PSC.
E franstalige kristendemokraten dragen voor het politieke debacle vanzelfsprekend een verpletterende schuld.
Zij zijn er oorzaak van dat veel
van de door de (vooral Vlaamse)
burgers geleverde inspanningen
nu dreigen verloren te gaan. Hun
manifeste onwil om wet en recht
te eerbiedigen, stort het land vermoedelijk voor vele maanden in
een nog diepere afgrond.
Maar ook de Vlaamse regeringspartijen zijn medeplichtig
aan deze situatie, vermits zij de
Happart-cyste jarenlang hebben
laten aanzwellen tot een verschrikkelijke etterbuil, die onvermijdelijk moest openbarsten.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Weerzinwekkend echter is de
vaststelling dat de PSC er ook nu
nog, na de regeringsval, blijft in
lukken het politieke spel te blokkeren. Alle partijen verklaarden
zich volmondig bereid mee te
werken aan de spoedige opstel-

ling en goedkeuring van een Verklaring tot Herziening van de
Grondwet, wat nodig is om tijdens de volgende legislatuur de
Grondwet ook effektief te kunnen
wijzigen. Alle partijen, behalve
andermaal die verdomde PSC.
De obstruktie van deze partij —
die nota bene niet meer stemmen
haalt dan de Volksunie! — kan
meteen ongedaan worden gemaakt. Vermits zowel de VU als
de Vlaamse en franstalige socialisten een overgangsregering, die
de realisatie van deze Verklaring
als enig doel heeft, willen steunen vanuit de oppositie. Maar dit
stelt de CVP schijnbaar voor de
,.verscheurende" keuze: voor
één keertje, zelfs al is dit maar
zeer tijdelijk, het Belgische
kristendemokratische
huwelijk
ontrouw zijn.
Wat de CVP de komende uren
zal doen, kan inderdaad vérstrekkende gevolgen hebben. Voor de
partij zelf, voor de Belgische
kristendemokratie in het alge-

meen én bijgevolg ook voor de
toekomst van dit land. Zonder
ons als relatie-psychologen te
willen ontpoppen, advizeren wij
de CVP niettemin deze stap te
zetten: het zou een bevrijding betekenen, niet in het minst voor
Vlaanderen.
Wij vrezen echter dat de CVP
het niet zal durven en integendaal een plat en dus slecht kompromis zal uitwerken en slikken.
Omwille van de ,,ziel van het
kind", de huisvestingskwestie
(CVP en PSC wonen immers in
hetzelfde gebouw), de Sociétéen andere financiële belangen,
de boeren-, zieken- en vakbonden, de spaarkassen,... Mateloos
gedreven en bijna ziekelijk behept de macht te behouden in de
nv België.
^^^^^^

Jozef II
Het eind van de 18de
eeuw betekende meteen
ook het einde van het
Oostenrijks bewind In de
Zuidelijke Nederlanden.
Tot ergernis van keizer
Jozef il...
Lees blz. 24
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mene Sekretaris Paul Van Grembergen met de felicitaties voor mijn verjaardag, precies op de dag zelf

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

werden ten andere op een bandje opgenomen, het artikel was er een getrouwe
weergave van.
Het mag verbazing wekken dat dhr.
konservator pas nu, 3 maanden na verschijnen, reageert.

GAASBEEK
Uw blad van 16 juli jl bracht een
artikel over het Kasteel van Gaasbeek Het gesprek dat ik met uw redakteur had over de toeristische, kulturele en wetenschappelijke aktiviteiten m het kasteel, wordt daarin onder
de vorm van een interview voorgesteld, waardoor de indruk kan ontstaan dat ik langs uw blad om, kritiek
wil uiten op het personeelsbeleid van
de Vlaamse Executieve

WAARSCHUWING

Ik ben zo vnj U daarover mijn ongenoegen uit te drukken, en verzoek U,
dit schrijven als rechtzetting in uw
blad te publiceren
Dr. H. Vandormael, konservator
Red. — Dhr Van Dormael wist voor de
aanvang van het gesprek dat het om een
interview ging. Vragen en antwoorden
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Het Vlaams Komitee voor Brussel
(VKB) stelt vast dat de machiavellistische PSC de ekonomische, sociale
en financiële toestand als chantagemiddel wil gebruiken om een wijziging van het taaistatuut — ondermeer
van de faciliteitengemeenten rond
Brussel — af te dwingen
Het benadrukt dat aan dit statuut
met mag geraakt worden, tenzij om
de misbruikte faciliteiten af te
schaffen
Het bezweert de regering en de

Het Komitee konstateert dat de
PSC, die de wetgeving saboteert en
doet overtreden, m de onwettelijkheid
IS getreden Dat, indien hierdoorm
een politieke krisis veroorzaakt wordt,
met als gevolg de ekonomische en financiële ineenstorting en heel het
staatsbestel gaat wankelen, de PSC
hiervoor alleen de verantwoordelijkheid draagt
E.A.M. Wieme, Brussel

VERJAARDAG
Heerlijk verrast op 7 oktober j I 'n
briefje te ontvangen van onze Alge-

Kunt u zich voorstellen hoe fijn iemand deze attentie aanvoelt, iemand,
die zelde 'n briefje of kaartje in de
postbus krijgt'
Hartelijk dank Paul Van Grembergen en voorzitter Jaak Gabriels die
door deze fijne attendie beslist vele
harten zullen winnen met hun onverdroten inzet op alle gebied
Persoonlijk heb ik in onze bestuursvergadenng voorgesteld zelf deze aktie op touw te zetten tegenover al
onze Volksunie-leden waarvan er velen beslist net zo aangenaam verrast
zullen zijn Laat ons onverdroten verder werken, af en toe 'n hart onder de
riem en we stevenen op 'n overwinning af Het voorbeeld komt van de
topi
Marita Schadick, Schilde

NOG EENS
BOKKESPRONGEN
Het schrijven van dhr L Sevenhans, Brasschaat (,,WIJ", 15 okt)
geeft me de indruk dat hij de CVP wil
verdedigen
Deze partij is toch lang bekend
voor haar onbetrouwbaarheid en
grootpraterij, respektievelijk vertolkt
door VJ Martens en Luc Van den
Brande W/at ze vandaag verdedigen
breken ze morgen af Er zijn voorbeelden genoeg, om er een te noemen na de bekendmaking van het
arrest van de Raad van State in de
zaak Voeren, moest J Happart voor
W Martens en F Swaelen direkt afgezet worden als burgemeester
Waar zitten we nu met die aanslepende onverkwikkelijke zaak en wie
IS er de hoofdschuldige v a n '

zoeK€ftC]€
D Industrieel mg biochemie met 1 j
ervaring zoekt werk Inl Marleen De
Groote 052/21 83 00 of W Peeters
052/47 83 17
D 23j gehuwde licentiate Germaanse filologie (grote ondersch) (Ned
Engels) zoekt een geschikte betrekking eventueel in het bedrijfsleven.
n 23j gehuwde licentiaat Germaanse filologie (Ned -Eng ) (grote ondersch ) en geagregeerde hoger sec
ond zoekt een geschikte betrekking,
eventueel m het bedrijfsleven Voor
ml zich wenden tot Senator-burgemeester dr J Valkeniers (02/
569 16 04)
n 23-jarige jonge dame, diploma gegradueerde in de verpleegkunde,
zoekt een passende betrekking, bij
voorkeur in omgeving van Gent of van
Antwerpen Voor nadere inlichtingen
zich wenden Senator O Van Ooteghem. Arm Lonquestraat 31, 9219
Gentbrugge (tel 091/30 72 87)

lepel & vork

^

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

i drjw-inl

Vlaamse partijen m geen enkel geval
aan het grondwettelijk vastgelegd
taalgebied en de taalwetgeving te laten tornen Het vraagt integendeel
met aandrang dat zij de taalwetgeving doen toepassen

Persoonlijk krijg ik veel post en ben
ik al eens blij als er een dag wat minder in de bus ligt, maar deze mooie
attentie maakte wel indruk op me Nu
een fijne dag werd 't beslist'

Ik meen daarentegen dat de Volksunie niet afwijkt van haar programma en standpunten, het is met
waar dat andere problemen dan de
kommunautaire voor de VU van secundair belang zijn
Op een punt ben ik het met de
briefschrijver wel eens, waar hij gewaagt van een toekomstig zelfstandig
Vlaanderen
Waar hij het heeft over de politieke
benoemingen bij de PVV, verwijs ik
hem naar ,,WIJ" dd 1 dezer, bladzijde 3 onder de titel ,,Bisschop" of
zou die persoon willen dat er nu al
duizenden besteed worden aan plakbrieven of ander kiesmateriaal, en
een konfrontatie met vertegenwoordigers van andere partijen zal de top
van de VU met uit de weg gaan
J.D.D.sr, Erembodegem
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S. M . B.
Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

BIEBHANDEIW

ELUNCKA
Overname — huur —
verhuur van cafe's
WIJ bestellen ten huize

RESTAURANT

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs
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Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Wolvengracht

, „.fo'vTw

Leopoldstraat

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel 217 9153
Waar Vlamingen
t h u i s zijn...
m 't hartje v a n B r u s s e l
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen, Markt 17-011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich, Kon Astndlaan 85 • 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Ten/uursevest 60-016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

et ^alittöbutó

Koffiebranderij
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734.56 09 - 460 48 87
Joris Van den Driessche
zaakvoerder

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LAS AT ^ Tel. 521.14.40

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

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

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

AFSPANNING-HERBERG
TOMBERG

'tboerenhof

Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur'
Specialiteiten
Pannekoeken — Spaghetti

Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr
koffietafel v/è 180 Bfr
groepen

Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40
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CAFE - RESTOURANT-FRrrUUR

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

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

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsesiraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

RESTAURANT-HOTEL

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

2AM.

lOtiCM€HT

Taverne Den Klauwaert

èkcc

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

011/47 28 97
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Jaak
''^j^^i Gabriels:
zindelijk
~'°^^mÊM

Kabinetten
Dinsdag schreef VU-voorzitter
Jaak Gabriels een merkwaardige
brief aan vice-premier en begrotingsminister Guy Verhofstadt,
als reaktie op diens intentieverklaring om de staatsuitgaven in
deze elektorale periode te beperken
Gabriels merkt terecht op dat
de kabinetten van de tientallen
ministers m de huidige pre-elektorale periode noch mm noch meer
op publiciteitsburo's lijken, die alleen nog maar bekommerd zijn
met het uitwerken en ondersteunen van de kampanjes van de
betrokken eksellenties ,,Het dienen van de belangen van de gemeenschap IS vanaf heden volkomen afwezig in deze overbevolkte
kampanjeteams "
De VU-voorzitter wijst er ook op
dat veel van de duizenden duurbetaalde kabinetsattaches met de
minister mee de straat worden
opgestuurd voor het uitdelen van
folders en het plakken van affiches Ook de portkosten lopen in
zo'n periode heel hoog op, t g v
van het versturen van verkiezingsdrukwerken vanuit deze kabinetten Gabriels dringt er bijgevolg op aan dat zeer nauwlettend
zou worden toegekeken op de
uitgaven van deze ,,hofhoudingen ' ,het uwe inbegrepen" Zonodig moet het Hoog Komitee van
Toezicht worden ingeschakeld

westraad in Namen Door zijn
aanwezigheid wou hij nogmaals
herinneren aan zijn volkomen onwettelijke en arbitraire uitsluiting
uit deze assemblee
,,Deze uitsluiting, die een racistisch karakter had, staat in schrille tegenstelling tot het feit dat de
PRL en de PSC zich trachten op
te werpen tot kampioenen van de
vrijheid Wat zij elders zeggen te
verdedigen, het)ben zij hier te
Namen schaamteloos verloochend en overtreden", zei Toon
Die het beschamend noemt dat
de Waalse regering haar macht al
die tijd ontleende aan wetsverkrachting en bedrog
Ondertussen heeft een nieuwe
wet onmogelijk gemaakt dat zoiets zich in de toekomst zou herhalen Maar Toon beloofde dat
Nijvel — ,,waar ik graag vertoef
en zal blijven vertoeven" — kan

Toon
in Namen
blijven rekenen op zijn belangstelling Tevens hoopt onze kollega dat de komende grondwetsherziening een einde zal maken
aan de komedie van het dubbel
mandaat
Toon bedankte ook zijn kiezers
uit '85, die inderdaad een beperkt
en selekt gezelschap vormen ,,lk
betrek in deze dank de vele prominente en gewone inwoners van
het arrondissement Nijvel die mij
de jongste twee jaar een blijk
gegeven hebben van simpatie ofvan schaamte "

Tot slot overhandigde de VUJaak Gabriels doet tot slot aan senator de volledige werken van
Verhofstadt het konkrete voorstel Machiavelli aan de voorzitter van
om nu reeds ale gedetacheerde de Waalse regering Melchior Waambtenaren naar hun oorspronkelijke diensten te doen terugkeren,,, en dus niet naar ergens een
nieuwe benoeming" Dit zou, aldus de voorzitter, meteen resulteren in een fikse besparing en een
bijdrage betekenen tot een meer
zindelijke politieke kuituur
Het (ant-)woord is aan Verhofstadt

'tK^PGAT
EEN KULTURELE ONTMOETING
Uitgesteld maar...
De politieke krisis van de voorbije dagen trekt
door tal van rekeningen een streep, ook door deze
van 't Klapgat.
Het is inderdaad met pijn in het hart dat de
redaktie U moet meedelen dat de kulturele ontmoeting van zondag 29 november onder druk van
de krisis wordt uitgesteld.

R

EEDS weken voor de grote
vakantie was de redaktieploeg, daarbij geholpen
door een schare medewerkers m
het Mechelse, druk bezig met de
voorbereiding van deze uitzonderlijke manifestatie Vorm en inhoud kregen met de dag meer
gestalte Maar het egeltje uit Voeren besliste er anders over'

Voor dit uitstel zijn er enkele
goede redenen
Vooreerst zal hoe dan ook 29

november in volle kiesstrijd vallen
en zullen tal van medewerkers
met beschikbaar zijn op die dag
Meer dan waarschijnlijk zullen
de bezoekers aan 't Klapgat op
die dag in het Mechelse centrum
met allerhande soorten kiespropaganda gekonfronteerd worden
En zeg nu zelf dit is geen geschikte omgeving om een hoogstaande kulturele ontmoeting fatsoenlijk te laten verlopen Bovendien willen WIJ t o v de talrijke
kunstenaars, die voor die dag

Gisterennamiddag trok de in
het Waalse Nijvel verkozen VUsenator Toon van Overstraeten
nog eens naar de Waalse Ge-

thelet, de ,,pnns-usurpator" Met
als opdracht dit citaat van de
Florentijn ,,Oue les pnnces se
penetrent done de cette verite ils
commencent a perdre Ie tróne a
1'instant même ou ils violent les
lois".

Vorige week was het Greenpeace-schip Beluga te gast in Hamme
Op het Scheldevlotpont greep een geanimeerde diskussie plaats
tussen gemeenschapsminister Lenssens, Greanpeace-verantwoordelijke Martin Besieux en de VU-mandatarissen Walter Peeters en Nelly
Maes
Jammer genoeg bleef dit een dovemansgesprek Tegen beter weten
in bleef Lenssens immers beweren dat de toestand van het Scheldewater verbetert, terwijl de overigen met feiten aantoonden dat de toestand
eigenlijk rotslecht blijft

Maar uitgesteld is met afgesteld, dat is duidelijk Zo gauw het
in haar mogelijkheden ligt zal de
redaktie een nieuwe datum, vermoedelijk in het voorjaar van
1988, langs dit blad bekend maken
Nu reeds dankt de redaktie de
vele tientallen die meewerkten of
hun medewerking hadden toegezegd Ook U lezer, die ons adressen van kunstenaars meedeelde
Hun namen blijven in onze farde
Omdat uitgesteld met afgesteld
IS, hopen wij dat U begrip heeft
voor deze moeilijke beslissing i

...niet afgesteld

Af ENSEN IN

Machiavelli

reeds hun medewerking verleenden, eerlijk spel spelen en hen
met onnodig konfronteren met
kiespropaganda van voor- en tegenstanders die van deze samenscholing beslist gebruik zullen
maken Men weet maar nooit

Goed nieuws

Het doet goed aan 't hart vast te
stellen dat de Vlaamse strijd- en
kultuurveremgingen de voorbije
dagen bewezen dat zij helemaal
niet op hun lauweren rusten Omzeggens allemaal haalden zij
PVV-presidente dat ,,de burgers vlijmscherp uit naar het zg Haphet vertrouwen in het gerecht part-dubbelbesluit, dat nota bene
zouden kunnen verliezen, wan- door de CVP en PVV aanvaard
neer ZIJ de indruk krijgen dat de werd' De gebruikte woordkeuze
rechtbanken politiek kunnen wor- was duidelijk en direkt, een de
spreekwoordelijke kat werd ook
Midden in de politieke krisis den gemanipuleerd "
vond PUlZ-voorzitster Annemie
Oordeel nu zelf Uitgerekend aldus genoemd Het W-partijbeNeyts nog even de tijd om de op een ogenblik dat haar partijge- stuur feliciteerde deze onmisbare
algemene ledenvergadenng van noten een voor de Vlaamse rand- verenigingen dan ook van harte
de PVV-arrondissement Brussel gemeenten desastreus akkoord
Leuk was ook de aktie van de
bij te wonen (Maar tijd om aan hadden goedgekeurd en dus een
het Konfrontatie-debat deel te ne- platvloers kompromis hadden ge- tJilenspiegel-groep Vrijdagavond
men, had ZIJ met Of betrof dit een sloten op een rechterlijke uit- gingen een tiental Uilenspiegellegebrek aan moed "7) Uit een ver- spraak, komt Neyts zoiets vertel- den immers op de Waalse snelslag op de regionale bladzijden len Bovenop de wetenschap dat weg E 411 ter hoogte van Spontin
van Het Laatste Nieuws kwamen zeer onlangs een hele reeks fami- een partijtje voetbal spelen Op
WIJ te weten wat deze blauwe lieleden van PW-mandatarissen die manier hekelden zij het regedame daar vertelde
benoemd werden tot leden van de ringsbeleid enerzijds worden er
rechterlijke macht i Schaamte- miljarden uitgegeven om in WalloNeyts verklaarde met veel poe- loos
nië snelwegen aan te leggen die
ha dat er helemaal met mag genaderhand bijna met gebruikt
De nieuwste slogan voor de worden en anderzijds is er geen
raakt worden aan het territoriaal
en taaistatuut van de faciliteiten- nakende ll-miljoen-fr-kampanje geld om de Scheldeveren te begemeenten
Toegevingen doen van Neyts'' .Annemie zwetst"
houden
in verband met Voeren zou catastrofale gevolgen hebben voor de
Goed nieuws was ook dat de
faciliteitengemeenten
rondom
anderhalf jaar oude Jessica uit
Brussel " Verder vernemen wij
Texas gered kon worden uit de
dat Annemie Neyts verkondigde
diepe waterput waar zij was in
dat door de Happart-vaudeville
gevallen De beelden van de red,,het ,,heilige" principe van de
ding riepen bij velen de hennnescheiding ger machten in het genng op aan het Zuidamerikaanse
drong wordt gebracht en deze
Neyts'
meisje dat na een aardverschuiliggen toch aan de basis van onze
ving met levend uit haar hachelijheilige
koe
demokratie" Tot besluit zei de
ke positie kon gehaald worden

HET NIEUWS

Scheiding
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Wapenhandelkommissie...
Onder de steeds nadrukkelijker dreiging van een regeringskrisis, aanhoorde de kamerkommissie die een onderzoek instelt
naar de illegale wapenhandel vorige week donderdag het relaas
van de chef van de Zweedse
doeane-recherche, Sigvard Falkenland. Zijn verklaringen aan
dit weekblad in het voorjaar
vormden trouwens de direkte
aanleiding tot het oprichten van
een parlementaire onderzoekskommissle.
In zijn uiteenzetting t.o.v. de
kamerkommissie was hij behoedzaam, alhoewel de goede verstaander het wel begrepen had.
Falkenland gaf een breedvoerige
en soms technische uiteenzetting, waaruit alleszins bleek dat
de Zweedse aanpak fundamenteel anders en sneller is dan de
Belgische. Hij bevestigde dat de
Belgische doeane reeds in november van vorig jaar werd ingelicht door Falkenland. De kommissie keek ook verrast op toen
Falkenland zei dat in zijn land
van bij de eerste verdenking ook
onmiddellijk de onderzoeksrechter was ingeschakeld geworden,
huiszoekingen inbegrepen.

...voor schut
en...
Uit de verklaring van deze
doeane-verantwoordelijke werd
verder duidelijk dat het Belgische
PRB van in het begin op de
hoogte moet zijn geweest van de
werkelijke eindbestemming van
een hele reeks munitie-leveringen. Ook de stelling dat er op Europees vlak tussen de diverse
kruitfabrikanten een vorm van

kartelvorming bestaat, kan moeilijk nog geloochend worden.
Dinsdag verscheen alvast ontslagnemend ekonomiemenister
Maystadt voor de onderzoekskonomissie, weliswaar achter gesloten deuren.
De kommissie kwam wel aardig voor schut te staan toen zondag het nieuws bekend raakte
over de recentste uitvoer van Belgische wapens via Italië naar de
Golf. Het bewuste schip nam
deze lading vermoedelijk in Antwerpen aan boord. In totaal gaat
het om liefst 14.000 kg oorlogswapens.
Na maandenlang kommissiewerk en stoere verklaringen van
alle Belgische wapenproducenten, dat zij nooit één wapen hadden uitgevoerd of zouden durven
leveren aan een oorlogvoerend
land, is dit eigenlijk wraakroepend. Het verpulvert al hun verklaringen tot leugens en bedrog.
Wij blijven overigens bij onze
vraag waarom de gerechtelijke
overheid zo laks optrad en treedt. Bovendien wordt het vermoeden dat ook sommige heel
hooggeplaatste autoriteiten van
één en ander op de hoogte moeten geweest zijn, er niet geringer
op.

...producenten
Maandag gingen twee kommissieleden op hun beurt luisteren
naar de verzuchtingen van de
PftS-werknemers in Balen. Aanvankelijk kregen zij allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd,
alsof de werkzaamheden van de
kommissie de rechtstreekse oorzaak waren voor de geplande
ontslagen.
In hun repliek wezen het CVPen SP-kommissielid erop dat de
moeilijkheden van het bedrijf
reeds veel langer bestaan dan dit

De prijs voor dé sturit van de voorbije dagen gaat ongetwijfeld naar de internationale milieu-organisatie
Greenpeace. Zij slaagde er immers in het chemisch verbrandingsschip Vulcanus een (tijdelijk) einde te doen
maken aan haar gevaarlijke aktiviteiten. Belangrijk daarbij is dat Greenpeace de volle steun kreeg van vele
vissers, die eveneens genoeg hebben van deze praktijken. Hopelijk gaan nu eindelijk ook de ogen open
van de beleidsverantwoordelijken.
VU-voorzitter Jaak Gabriels blijft alvast bij de Belgische staatssekretaris aandringen op een direkt en definitef verbod. Miet Smet wuift dit verzoek echter hautain van de hand...
(foto Reuter)

jaar. Bovendien stelden zij dat
wapenproduktie en -handel best
kunnen, als één en ander maar
gebeurt volgens de wettelijke
normen en bepalingen.
Op haar beurt stuurde de FNdirektie eveneens een alarmkreet
de wereld in, door uit te pakken
met cijfers waaruit zou moeten
blijken dat er de voorbije maanden meer dan één miljard fr. ver-

lies werd geboekt. Met als gevolg
dat ook daar afdankingen te verwachten zijn.
Terzake is het goed te bedenken dat zowel FN als PRB dochtermaatschappijen zijn van de
Société Générale. Voor zover ons
bekend, kampt de Société niet
bepaald met zware financiële
moeilijkheden. Zodat deze holding nu maar eens zelf over de
brug moet komen.

Daarenboven illustreren deze
moeilijkheden de noodzaak om
de wapenindustrie eindelijk om te
schakelen tot een vredesnijverheid. Wat meteen ook de realisatie van een \/L/-standpunt zou betekenen. Dat dit mogelijk is, werd
in het verleden al bewezen door
het feit dat met name FN sinds
enkele jaren naast wapens ook
roltrappen en tennisrackets fabriceert.

Tafelmanieren
E tijden veranderen. Zo
ook de zeden. Karel de
Grote placht zijn belangrijke staatsgesprekken te voeren in de baden van Aken. In
wuftere tijden pleegden de
Bourbons overleg op de plaatsen waar ze doorgaans overspel pleegden, met name bij
hun maitresses. De staatslieden die ons Koninkrijk regeren
maken gebruik van een half
dozijn kastelen en priorijen.
Echter niet uitsluitend. De recente regeringskrisis heeft
ons geleerd dat, è l'heure de
l'apéro, het kasteel en de priorij geruild worden voor gastvrijer oorden.

D

Zo trokken Martens en zijn
toponderhandelaars zich zaterdagavond terug in de Duo
d'Arenberg, een luxueuze en
vrij dure eettent aan de Kleine
Zavel. De kwaliteit van de
maaltijd moet voortreffelijk
geweest zijn, de wijn uit het
beste gat van de kelder. Zoals
ook aan eenvoudiger tafelen
gebruikelijk, maakten spijs en
drank de broeksriem en de
tongen losser. Zelfs Maystadt,
die er in de dagdagelijkse omgang uitziet als een ietwat omzwachteld Lutheraanse dominee, werd iets toeschietelijker. Nadat Jean-Luc Dehaene
tussen kaas en peer het
Happart-dubbelbesluit
nog

L
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wat lekkerder had gemaakt
voor de Waalse onderhandelaars, liet Maystadt zich ontvallen dat hij het kompromis
zou verdedigen in zijn partij.
De opluchting was groot.
Maystadt was dagenlang onaanspreekbaar geweest, ook
al omdat hij de helft van de onderhandelingstljd over en
weer moest hollen voor telefoontjes met zijn partijvoorzitter Deprez. Er werd nog een
konjakje-bij-de-koffie gedronken op de goede afloop en het
gezelschap laveerde huiswaarts.
De volgende dag troffen de
heren zich weer, in gespreide
gelederen en in de iets demokratischer Taverne du Passage. Maystadt ontbrak, zodat
spijs en drank ditmaal niet in
staat waren om de ietwat om
zwachteld Lutheraanse dominee tot menselijk formaat te

ontdooien. Toen de heren dan
ook rond 23 uur terug verzamelden op het kabinet van
Justitie, bleek Maystadt zo onhandelbaar als in zijn beste
muilezeldagen.
De rest van het gezelschap
had inmiddels reeds de reden
voor deze hervonden stugheid
vernomen. Maystadt had opdracht, neen te zeggen in de
drie landstalen en desnoods in
het Russisch, tegen ieder
voorstel waarbij zijn partijgenoot Michel niet de laan zou
uitgestuurd worden ten voordele van PSC-voorzitter Deprez, die de plotse roeping
had vernomen om eigenhandig minister van Binnenlandse
Zaken te worden.
In deze grootse historische
omstandigheden, dames en
heren, is er een schielijk einde
gekomen aan het kabinet
Martens-VI en aan de rooskleurige avondstonden van de
Due d'Arenberg.
Of Dehaene na tafel geboerd
heeft, vertelt het verhaal niet.
Maar het is waarschijnlijk. Van
opluchting. Want hij was
reeds zover gegaan met
nieuwe toegevingen dat hij
moest vrezen, ze niet meer
door het nochtans gewillige
strot van Van den Brande te
kunnen duwen.

Nü zondag!

Vredesbetoging
Natuurlijk neemt ook de Volksunie hieraan deel, weliswaar duidelijk
als een eigen groep, achter de spandoeken „Nooit meer oorlog" en
,,Stop de wapenhandel".
Het partijbestuur geeft die dag om 13 uur afspraakwiak voor de deur
van het nationaal VU-sekretariaat op het Barrikadenplein (langsheen
de kleine ring, vlakbij het Madouplein, op tien minuutjes wandelen van
het Centraal station).
Daarna trekken alle VU-mandatarissen, -leden en -sympatisanten
gezamenlijk naar één van de startplaatsen van de betoging. Het partijbestuur dringt er bij de VU-ers op aan zoveel mogelijk afdelingsvlaggen mee te brengen, om de Vlaams-nationale herkenbaarheid nog te
vergroten. Tot zondag dus!

IMt
Waarden op VS-beurs daalden in één week met 24.000 miljard frank

Wat gebeurde er
toch met de beurs?

tot een grote deflatie, waarbij 30
procent van de monetaire middelen werden vernietigd, zijn vandaag onmogelijk De huidige
waardevermindering heeft vooral
te maken met winstneming en
wordt bevorderd door de informatietechnologie waardoor automatische verkopen plaats vinden bij
dalende koerswaarden die gewerkt hebben als een sneeuwbaleffekt

Sinds enkele jaren ziet men een stijgende interesse van de partikulieren voor
aandelen of beurswaarden. Ook m ons land werd de belangstelling gevoelig
vergroot, ondermeer door de fameuze aandelen wet Cooreman-De Clercq.
Beleggmgsklubs rezen als paddestoelen uit de grond en de daling van
intrestvoeten bevorderde de aantrekkingskracht van de beurs temeer daar de
aandelen gedurig beleven stijgen. En dan gebeurt plots liet onvermijdelijke...
een ineenstorting van de beurswaarden.

De enige goede raad die men
vandaag kan geven aan mensen
met aandelen is dan ook vooral
met te paniekeren en betere tijden af te wachten om te verkopen

Gevolgen
A de regenngskrisis van
vorige week reageerde de
beurs te Brussel negatief
Een traditioneel verschijnsel om
dat de spekulanten of beleggers
politieke stabiliteit wensen en
steeds nukkig reageren op onzekere politieke situaties
Maar dezelfde week kende het
mekka van de spekulanten Wallstreet naar de naam van de straat
waar de beurs in New York is
gevestigd, twee opeenvolgende
rekorddalingen, gevolgd door een
vrije val van de waarden

Oorzaken van de
waardevermindering
Er IS geen eenduidige oorzaak
maar een samenloop van omstandigheden en feiten Eerst en vooral was er de stijgende intrestvoet
in de VS die van iets van de 7
procent begin 1987 steeg tot boven de 10 procent, waardoor het
opnieuw aantrekkelijk werd waardepapieren (obligaties) te kopen
Deze stijgende rentevoet heeft
alles te maken met het tekort op
de Amerikaanse begroting en de
stijgende leningsbehoefte van de
staat (een fenomeen dat in ons
land ook zeer goed bekend is)
Daarnaast is er het enorme tekort
op de Amerikaanse handelsbalans en een dalende trend in de
waarde van de dollar Deze beide
faktoren maken dat de import in
VS duurder wordt en er dus gevreesd wordt voor een stijgende
inflatie Inflatie is de grootste vijand voor de belegger, het maakt
hem wantrouwig Tegelijkertijd is
er de onrust over het konflikt met
Iran en de Amerikaanse vergeldingsakties
En alsof dit allemaal nog met
genoeg was liet de Amerikaanse
minister van Financien verstaan
dat hij er met zou voor terugdeinzen de dollar verder in waarde te
laten dalen Wellicht was deze
uitspraak bedoeld om de andere
Westerse landen aan te zetten de
dollar mee te steunen en het Louvre-akkoord korrekt uit te voeren,
maar de beursspekulanten hebben het blijkbaar letterlijk geïnterpreteerd met de gekende gevolgen

Europa en Brussel
De eerste politieke beslissing
die werd genomen was dan ook
een verlaging van de rentevoet
om de obligatiemarkt iets minder
aantrekkelijk te maken Ondertussen verloren de Amerikaanse
beurswaarden met minder dan
24 000 miljard frank in waarde of
4 maal zoveel als de totale Belgische overheidsschuld
De ineenstorting van de New-

Yorkse beurs had ook zijn gevolgen in Europa en Azie, overal
gingen de beurswaarden gevoelig naar beneden, ook in Brussel
Dat de daling bij ons en in de
andere Europese landen minder
groot was dan in de VS, is te
verklaren door de voorafgaande
tragere stijging van de waarden
Globaal genomen kan men de
daling op de beurs van Brussel
met dramatisch noemen De gemiddelde waarde viel immers gewoon terug op het peil van begin
1987, de enorme waardestijging
van 1986 bleef intakt'
Enkele aandelen kregen rake
klappen zoals FN (- 30%), Finoutremer (- 28 %), Cometra (- 23 %),
Solvay (- 22 <%), UCB (- 21 %),
Petrofma (-14 %) om maar enkele
bekenden te noemen Ook de
traditioneel veilig geachte waarden zoals Intercom, Unerg en
Ebes kenden gevoelige waardeverminderingen
In elk geval zijn deze koersdalingen de grootste sedert 25 jaren Volgens specialisten werden
de koersdalingen vooral veroorzaakt door de partikuliere (kleine)

beleggers die zo vlug mogelijk
hun winst wensten te nemen of
hun verlies te beperken Omdat
de meeste van deze partikulieren
geen limietkoers meegeven aan
hun opdrachthouders (wisselagenten en banken) werden de
verkooporders uitgevoerd ongeacht de prijs Aangezien het grote
aanbod onvoldoende
kopers
vond kenden de verschillende
waarden een echte duikvlucht In
Amsterdam kenden de waarden
een verlies van 13 %, in Parijs 10
%, Londen 15 %

Vergelijl(ing met
de jaren dertig
Sommigen refereren naar de
beurscrash van de jaren dertig en
spreken van een gelijkaardige situatie vandaag Deze vergelijking
IS onverstandig en onjuist De
situatie IS vandaag kompleet verschillend en onvergelijkbaar omdat het algemeen ekonomisch klimaat m de geïndustrialiseerde
wereld vandaag met ongunstig
kan genoemd worden Algemeen
wordt voor het komende jaar wel

De gevolgen zullen vooral gevoeld worden door diegenen die
overmatig of zelfs met geleend
geld op de verkeerde aandelen
hebben gespekuleerd Verder
werd m ons land de intrestvoet
opnieuw opgetrokken hetgeen
gevolgen heeft voor de schatkist
WIJ hebben immers een kortlopende schuld van ongeveer 1 600
miljard, hetgeen betekent dat een
intreststijging van 1 procent het
tekort op de begroting met 16
miljard doet toenemen
De minister van Financien heeft
trouwens vorige week nog beslist
Uitgeput en ten einde raad wacht de noodzakelijke lening nodig
deze beursbediende in Wall voor het Wegenfonds uit te stellen
Street betere tijden af (foto atp) omdat de intrestvoet te hoog lag
Het grote probleem is echter dat
de politieke krisis en de onzekere
een recessie verwacht maar met uitslag van de komende verkievan die omvang dat de huidige zingen met van aard zijn om het
waardeverminderingen daardoor vertrouwen van de beleggers te
kunnen verklaard worden Er is herstellen
daarenboven geen overdreven
Verder heeft de daling van de
schuldpositie m hoofde van de dollarkoers de vraag naar DM
investeerders hetgeen van groot doen stijgen, waardoor ook de BF
belang is De ekonomische ver- onderdruk is komen te staan Het
gissingen van voor de oorlog die zou echter overdreven zijn om te
toen aanleiding hebben gegeven spreken van een echte gevoelige
waardevermindering van de BF
Toch kan eventueel een rentestijging aanhouden met alle negatieve gevolgen daaraan verbonden
Verder is er ook nog een lichte
opleving van de inflatie te verwachten, ZIJ het op een laag niveau

Opiniepeiling is duidelijk

Vlaanderen wil NB niet
Zoais mngekondigd 'm om artik&i van 9 oktot&rJJ. btijkt uit de opMep&ffmg over de houding
vm de burger tegenover kernenergie (verschenen in „La Ubre Betgique" van W oktober 1987}
dat twee landgenoten op drie gekant zijn tegen
een achtste kerncentrate in ons fand

B

iZOmm
in Vfaanderen is <}e weerstand
zeef groot 63 procent
van dö Vlamjr^gen h gekant
tegen het gebruik van kerneneJigie voor de produkfie en
e{eJ<t«citeit {t^enover 44 % In
Wattontë en 38 % }n Brussel}.
Maar 53 % van de Vlamingen
wil ook dat alle kerncentrales
worden afgebouwd (tegenover
50 % in W en 32 % in Br)
De bouw van een achtste
kerncentrale knjgt in Vlaanderen slechts de goedkeuring
van 8 procent van de bevolking, tenwijl 74 procent rondutt
tegenstander »s van deze achtste centrale Hierbij is het
merkwaardig dat ook in Brus-

sel 67 % tegenstander is van
Ne en In Wallonië 64<!(è.

Geen
paniekreaktfe
Uit het opinie-onderzoek
blijkt eveneens dal de Vlamingen met geloven in de urtleg
van d elektriciteitsmaatschappijen waar deze beweren dat
onze centrales totaal tjetrouwbaar zijn, 58 % gelooft met dat
dit juist IS tegenover 50 % in W
en 48 % in Br
Merkwaardig is dat de t>evolking haar hoop stelt op zonneenergie als alternatief (50 %
in VI , 5 3 % i n W ,470/btnBr)
terwijl kolen als alternatief

slechts door 33 % In VI.; 26 %
m W. en 32 % In Br. als
wrvangingsbrort wordt aangewezen.
Dat t»et ölj de bevoiktng helemaal niet gaat over een paniekreactie qf> het Kernongeval te T^'ernobyl blijkt utt het
antwoord op de vmag naar de
Invloed van deze gebeurtenis
op de opinievorming Hel
grootste deel van de bevolking
aegt «itdrukkelljk dat zij haar
mernng niet heeft gewijzigd
ingevolge dit ongeval
Het IS verder verheugend
vast te stellen dat de bevolking
er op rekent dat het parlementair debat over onze energtepolitiek enige opheldering kan
brengen.
Wij rekenen er m ieder geval
op dat de overgangsregering
mede in het licht van deze
opiniepeiling, geen beslissing
zal nemen over de achtste
kerncentrale. De nieuwe regering na de verkiezingen moet
de beslissing over N8 overlaten aan het parlement
(AG.)

De wereld
ons dorp
Deze beurskrisis heeft ons nogmaals duidelijk gemaakt dat de
wereld ons dorp is geworden en
dat gebeurtenissen m New York
hun stempel drukken op de rest
van de geïndustrialiseerde wereld Ook hier wordt aangetoond
dat het ontbreken van een Europese markt, een Europese munt,
ons steeds sterker afhankelijk
maakt van de Amerikaanse politieke en monetaire beslissingen
De vraag is dan ook hoe lang
het nog zal duren eer de Europese landen hun individuele zwakheid inzien en eindelijk effektief
en efficient gaan samenwerken
Ook de regenngskrisis bevordert het vertrouwen met van beleggers en investeerders Dit is
des te erger omdat de oorzaak
van de regenngskrisis te wijten is
aan het feit dat deze en de vorige
regering met in staat bleken om
een uitspraak van het hoogste
rechtskollege van het land ook te
doen naleven Laat ons hopen dat
er een grondige grondwetswijziging komt die ons een konfederale struktuur geeft die dergelijke
situaties m de toekomst moet
kunnen vermijden
Andre Geens
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Senator Toon Van Overstraeten:

„Tronen wankelen zodra
wetten worden verkracht"
In een wat ijle, bevreemdende sfeer gingen deze week ook de Gemeenschapsraden van start. De verkiezingen liggen op dit ogenblik nu eenmaal nader dan
noeste wetgevende en kontrolerende arbeid.
Helemaal wereldvreemd ging het er in de Vlaamse Raad aan toe. Hier werd het
nog nuttig geacht dat Turnhoutenaar Dupré van de CVP — de man met het
vlinderdasje — de eed aflegde als Gemeenschapsminister van Huisvesting in
opvolging van zijn partijgenoot Akkermans. Een wel erg dure eed. Met nog zo'n
54 dagen voor de boeg krijgt de man zowaar een verkiezingsmachine toegespeeld.
VEN maakte de Vlaamse
Raad toch gebruik van zijn
macht om op het centrale
geknoei in te spelen. Op initiatief
van fraktievoorzitter Hugo Schiltz
werd een resolutie gestemd met
het oog op de nakende verklaring
van grondwetsherziening. Deze
moet het mogelijk maken dat „de
Raad in staat wordt gesteld om
beter en vollediger zijn taak als
wetgevende en vertegenwoordigende instantie van de Vlaamse
Gemeenschap uit te oefenen".
Minder goed verging het een
resolutie van de Vlaamse socialisten. De eis tot onmiddellijke en
integrale toepassing van wetten
en arresten aangaande de burgemeester van Voeren sneuvelde
onder de dubbele petjes. De
meerderheid vond het met opportuun nog meer stokebrandje te
spelen.

Schoonmoeder
gemeden
Onze Nijvelse senator Toon
Van Overstraeten trok gisteren,
meer dan waarschijnlijk voor de
laatste maal, naar Namen. Daar
werd de Waalse Gewestraad
geïnstalleerd en door zijn aanwezigheid wilde hij nogmaals herinneren aan de volkomen onwettelijke en arbitraire uitsluiting waarvan hij twee jaar geleden het
slachtoffer was. ,,Deze uitsluiting", aldus de senator, ,,staat in
schrille tegenstelling tot het feit
dat PRL en PSC zich trachten op
te werpen tot de kampioenen van
de vrijheid. Wat zij elders zeggen
te verdedigen, hebben zij hier te
Namen schaamteloos verloochend en overtreden."
Bij wjjze van afscheid overhandigde fiij aan Wathelet, de president van het Waals Gewest, de
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,,Oeuvres completes" van Machiavelli. Met als opdracht dit citaat:
,,Que les princes se pénètrent
done de cette vérité: ils commencent a perdre Ie tróne a l'instant
même oü ils violent les lois".
Aldus zijn nu alle wetgevende
vergaderingen opgestart. Al is het
dan maar voor eventjes. En ondanks alle voorzitterlijke pleidooien voor meer eerbied voor de

parlementaire instellingen, ook
nu vond Eerste-minister l^artens
de weg naar het Parlement niet
om het ontslag van zijn regering
te laten vaststellen. Stilletjes
sloop hij rechtstreeks naar het
Hof. De beeldspraak van Defraigne heeft dus niet mogen baten:
,,Indien u ervan uitgaat dat het
parlement een van uw schoonmoeders is, loop die dan niet uit

de weg, pak ze aan zoals het
moet en mocht het ooit gebeuren
dat de schoonmoeder een nieuwe
schoonzoon wenst, laat haar dan
toch op zijn minst een woordje
meespreken."

Gevangenis
zonder beleid
Het laatste woordje dat het centrale parlement mocht meespreken betrof het gevangeniswezen.
En zowel Daan Vervaet in de
Senaat als Hugo Coveliers in de
Kamer legden de vinger op de
echte wonde: nu reeds zes jaar
beheert de Waalse liberaal Gol de
portefeuille van Justitie en heel
die tijd deed hij geen noemenswaardige inspanning om het bestaande penitentiair stelsel op
een doeltreffende en humane wijze te toetsen aan de nieuwe gegevens van onze tijd. Ijsberen over
het probleem heeft volgens Ver-
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Hugo Schiltz vond in de Vlaamse
Raad gehoor voor zijn wens, dat
een grondwetsherziening wordt
mogelijk gemaakt „zodat de
Raad in staat wordt gesteld om
beter en vollediger zijn taak als
wetgevende en vertegenwoordigende instantie van de Vlaamse
Gemeenschap uit te oefenen".

vaet niet langer zin; er moet worden overgegaan tot doeltreffende
daden. ,,De onmenselijke signalen die we de jongste tijd uit onze
gevangenissen hoorden opstijgen moeten in deze richting stuwen. Sedert de gevangenisopstand in Leuven-centraal, nu 11
jaar geleden, is er nog niets gewijzigd." De VU-senator kreeg alleszins de toezegging dat de modernisering van de gevangenissen
van St.-Gillis en Vorst zal aangevat worden.
Maar hiermede zijn we nog
lang niet aan een gevangenisbeleld toe. De basis van zulk beleid
werd krachtig en bondig geformuleerd door fraktievoorzitter Coveliers: ,,Van oudsher heeft elke
gemeenschap de normen die
door deze gemeenschap werden
gesteld, overtreden. De noodzaak
om deze overtreding te sanktioneren is even oud als de mensheid.
De uitsluiting uit de gemeenschap is de meest zware sanktie
die kan worden opgelegd. Deze
uitsluiting is slechts zinvol wanneer zij in funktie staat van de
reïntegratie van de normovertreder in de gemeenschap. Het gevangenisbeleid zou in funktie van
deze overweging moeten worden
uitgestippeld."

Wt
Een beeld in evolutie

Het gezin in Vlaanderen
Het probleem van de bevolkingsontwikkeling staat
sinds enkele jaren sterk in de belangstelling.
Aan de ene kant wordt de bevolkingseksplozie en
overbevolking geblokletterd en in de verf gezet. Aan
de andere kant worden we gekonfronteerd met de
berichten over de ,,ontvolking" van de Westerse
landen.
E Verenigde Staten voorspellen dat de wereldbevolking tot in 2100 gestadig zal toenemen tot ongeveer 10
miljard (in 1985: 5 miljard).
Dat zal dan In schril kontrast
staan met de evolutie van de bevolking in België die binnen een
eeuw gehalveerd zou zijn!

D

Bevolking
in Vlaanderen
De ontwikkeling van een bevolking wordt demografisch bepaald, enerzijds door de natuurlijke groei, dit is het verschil tussen het geboortecijfer en het
sterftecijfer, en anderrzijds het
migratiesaldo, wat het verschil is
tussen het aantal inwijkelingen
en het aantal uitwijkelingen.
Daar waar in de jaren zestig de
bevolkingsgroei in België voor
2/5 werd bepaald door de migratiebewegingen is de bevolkingsgroei in 1975 uitsluitend het resultaat van een licht immigratieoverschot (24.004 eenheden). In
latere jaren (1976 tot 1980) neemt
het aandeel van de migraties in
de groei van de bevolking
drastisch af, om zelfs negatief te
worden vanaf 1980.
Uit het verloop van het geboorte- en sterftecijfer blijkt dat met
uitzondering van enkele tijdstippen, België steeds een positieve
natuurlijke groei vertoonde en dit
tot 1975. Sedert het ontstaan van
België tot aan het einde van de
tweede wereldoorlog zijn er
slechts enkele jaren waarin er
meer sterfgevallen waren dan geboorten.

In 1975 kennen we voor de
eerste maal een nulgroei: er waren evenveel geboorten als
sterftes.
In 1985 waren er nog slechts
114.283 geboorten, het laagste
cijfer sedert de oorlog. Die daling
van de vruchtbaarheid gaat verder en is thans uitsluitend een gevolg van de lage nataliteit in
Vlaanderen.
De vruchtbaarheid in Vlaanderen ligt op dit ogenblik 20 procent
onder het vervangingsniveau.
Hiervoor kunnen we op het
eerste zicht verschillende redenen aanbrengen.
Er wordt thans minder getrouwd, vlugger gescheiden en
later getrouwd. Er blijft dan ook
minder tijd over om kinderen te
krijgen. De huwelijksvruchtbaarheid wordt nog ingekort door een
grotere spreiding tussen huwelijk
en eerste geboorte en tussen de
geboorten onderling. Men stelt
bovendien het krijgen van een
kind in een huwelijk steeds meer
uit, zodat van uitstel dikwijls afstel wordt.
Daarbij komt dat de fertiliteit
meer wordt beheerst dan voorheen. Antikonceptie wordt thans
in Vlaanderen toegepast door
vrijwel alle gehuwde (en metgehuwde) 20- tot 45-jarige vrouwen die niet zwanger zijn of met
onmiddellijk zwanger wensen te
worden.
In Vlaanderen is bij meer dan
een derde van de 35- tot 45-jarige
antikonceptiegebruiksters
één
van de partners gesteriliseerd.

Dialoogdag 9 november '87

Gezin in
Vlaanderen
o p maandag 9 november a.s. heeft m de lokalen van het Europees parlemerit te Brussel een dialoogdag plaats rond hel tema
Gezin in Vlaanderen. Oe organisatie daarvan gaat uit van de werkgroep en de Volksunie.

f*rogramma
9u.30:

Ben historische schets door Chris Vandenbroeke
(ftUC3)
Demografie en gezinsstruktuur door H Page (RUG)
Diskussie
l l u 00: Twee verdieners, inkomensverdeling en bestaanszekerheid door B.
BantiHon (UFSIA)
Gezinsstrukturen door L Smet (BQJG)
13U.00: Lunch
ISu.OO: Fiskatit&it en gezin door A. Geens (VU-studiedienst)
Begeleidende maatregelen — Vlaamse gemeenschap door K.
Peeters
(administratie voor Gezin en Maatschappelijk Welzijn).
Diskussie
Slotwoord; Gezin in de politiek door VU-voorzitter Jaak Gabriels.
De dialoogdag gaat door tn hel Europees parlement, Belliardstraat 97-113, de deelname is gratis. Inschrijven: Dialoogdag
Gezin, Bamkadenplein 12 te 1000 Brussel(02/219.49 30)

Waardenverschuiving
De daling van de vruchtbaarheid verwijst naar bredere kulturele veranderingen in de samenleving, naar een gewijzigd gedragspatroon, naar waardenverschuivingen.

Kinderen
Velen wensen een tweede of
een derde king, maar die norm
wordt met gerealiseerd omdat
binnen het gezin andere waarden
zwaarder blijken te wegen. De
spanning tussen norm en feit
wijst op maatschappelijke problemen. Binnen het hedendaags gezin staat het opvoeden van een
kind dikwijls in konkurrentie tot
de wens tot werkbehoud.
Vanuit een materialistische levenshouding wordt de kostenbatenanalyse van het opvoeden
van een (bijkomend) kind dikwijls
als negatief beoordeeld. De
maatschappij biedt nieuwe mogelijkheden, schept nieuwe verwachtingen en een groot gezin
wordt daarvoor dikwijls als een
handicap gezien.
Bovendien blijkt uit verschillende statistieken dat gezinnen
met kinderen het snelst verar-

men, want kinderen kosten inderdaad geld.
Volgens prof. Delanghe bewijst
onderzoek dat kerkelijkheid en
buitenhuisarbeid van de vrouw
de bepalende faktoren zijn bij
vruchtbaarheid. De emancipatie
van de vrouw kan een konkurrerende waarde vormen. Vrouwen
wensen een rol in de maatschappij te spelen, maar de partner in
het gezin steekt verhoudingsgewijs met meer tijd in opvoeding of
huishouding.
Het verschuivend kultuurpatroon blijkt ook uit de toenemende waarde die wordt gehecht
aan de partnerrelatie, los van kinderen. Deze waardenverschuivingen hebben dan ook geleid tot
de ontbinding van het traditionele
gezinspatroon. Nieuwe relatievormen ontstonden als gevolg
van
deze
waardenverschuivingen.

Samenwonen
Ongehuwd samenwonen wint
in Vlaanderen nog steeds aan belang: vooral bij jongeren maar
ook bij ouderen (gescheiden personen, of weduwen en weduwnaars huwen niet, maar gaan samenwonen)
Van de ooit gehuwde 40 tot 44jarige vrouwen heeft slechts 3

percent ongehuwd samengewoond ; bij de 25 tot 29-jarige is
dat al gestegen tot 10 %.
Attitude-onderzoek bij adolescenten voorspelt een verdere
stijging. Ook de los-vast LATrelatie (Living Apart Together) is
ook bij ons geen uitzondering.
Terecht kunnen we echter opmerken dat in Vlaanderen het ongehuwd samenwonen nog grotendeels beschouwd wordt als
een stadium vóór het huwelijk.
En tot nu toe blijft het een minderheid die nieuwe relatievormen
aangaat. De loskoppeling van huwelijk, vruchtbaarheid en seksualiteit is een algemeen verschijnsel in alle geïndustrialiseerde
landen.
De nieuwe relatievormen zijn
daarvan slechts variaties op een
veel algemener doordrongen
waardenpatroon. Recente gegevens wijzen echter ook op een
steeds grotere labiliteit van dit samenwonen; het is dus niet alleen
het huwelijk dat steeds meer op
de helling komt te staan, maar
ook het samenwonen.
Nora Tommelein,
voorzitter VU-vrouwen
Bron: „Bevolking en gezin in Vlaanderen" . FVV-ultyave.
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Waar Vlamingen hartelijk welkom zijn

Vakantie in het zonnedorp Terenten
Veel Vlamingen voelen zich, in zekere mate,
lotsverbonden met het romantische Zuid Tirol.
Een regio op de flanken van Alpen en Dolomieten en die door sommigen overtuigend de
mooiste streek van Europa wordt genoemd.
Door zegedronken overwinnaars werd Zuid Tirol in 1919
ingelijfd bij Italië. Net als de
Vlamingen stellen de Zuid Tirolers, met sukses, maar toch
nog met heel veel moeilijkheden, zich teweer tegen de vervreemding Daardoor is het
begrijpelijk dat zij ook aardig
wat kennis hebben en sympathie voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.

maat en zijn meestal azuurblauwe hemel. De ligging in
Noord Italié heeft toch één
enorm groot voordeel • de zeer
gunstige koers van de lire,
hoewel men er overal ook met
DM terecht kan, met het behaaglijk gevoel dat een heerlijke vakantie aan lage prijzen
hier nog echt realiteit is

Zo is Zuid Tirol, ook nu nog,
onvervalst en volledig Duitstalig Tirools gebleven. Met die
typische aantrekkelijke bouwstijl, eigen aan het land en de
trouw en de achting voor eeuwenoude tradities, omdat zij
in geest en denken zichzelf gebleven zijn Middenin ontdekt
men een gastvrij dorp Terenten
Terenten, in de omgeving
van Bruneck, heeft een hoogte
van 1 210 mt., en heeft zijn
naam van zonnedorp te danken aan de circa acht uren
zonneschijn per dag, ook tijdens de winter, zijn mild kli-

Vanuit Brussel uit is de afstand circa 1 000 km. Steeds
onafgebroken autostrade, tot
op 15 km van Terenten Met
de trein, tot Bruneck, en met
de bus, kan het ook. Bepaalde
reisorganisatoren uit ons eigen land toeren wel in de omgeving, en in Terenten zelf
Info in Reisbureau's.
Tot Innsbruck is de afstand
100 km. Het dichtst nabije
groot winkelcentrum is de
hoofdstad van het Pusterdal:
Bruneck, op 17 km te situeren
Terenten noemt men terecht
het mooiste en charmanste
dorp van het Pusterdal,

Afstand

daarom is vakantiekeuze in
Terenten, een bewijs een
goede smaak De logiesverblijven beschikken over de modernste snufjes op gebied van
akkomodatie Ook de meest
eisenden voelen er zich vertroeteld Met mogelijkheden
van
Heimatavonden,
ski.

bergbeklimmen,
verpozend
wandelen, langlaufen, paardensleden, zwemmen, of . zalig nietsdoen.
Voor wie iets over heeft voor
een relevante, begeesterende
vakantie in Terenten, is het
wel de moeite waard de gratis
dokumentatie aan te vragen

op bovenvermeld adres. En
dan de prijzen te vergelijken
met andere vakantiecentra
uit andere landen, waar men
tot het drievoudige moet betalen
Tenslotte ook omdat Vlamingen in Terenten heel hartelijk welkom zijn

Zonnedorp Terenten
zonnige prijzen
Het zonnedorp Terenten heeft de weelde te
beschikken over een 40-tal hotels en gasthoven
en pensions, naast een 30-tal „privaatverhuurders", en een 70 eenheden a a n vakantiewoningen.
In Terenten kan men winterpret intens beleven voor gans
de familie, ver weg van de slopende drukte, met wintersportmogelijkheden voor groot en
klein Dit wintervakantieoord
is idyllisch door zijn onbeschrijflijke mooie ligging en
verrassend aantrekkelijk omdat logies, spijs en drank er uitermate laag geprijsd staan.
De winter kent er twee hoogseizoenpieken: van 19 december 1987 tot 6 januari 1988, en
van 7 februari tot 21 februari
1988 Alle overige perioden
worden beschouwd als laag
seizoen
Daardoor zijn de hieronder
geciteerde sprookjesprijzen gemakkelijk in kategorieen onder te brengen minimum prijzen horen bij het laag seizoen,
het allergrootste deel van de
winter, en de hoogste prijs is
slechts bedoeld voor de twee
hogervermelde topweken.
In de formule „kamer met
ontbijt" variëren de prijzen
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van 260 fr, tot maximaal 440
fr., per dag, per persoon
Voor een vakantiewoning,
volgens het aantal personen,
van 600 tot 1800 fr. per dag.
Dan is alles inklusief: water,
verwaming, elektriciteit, bedlirmen, gas, verblijftaks, enz
enz. Als middenprijs mag men
stellen dat een dergelijke woning slechts 250 a 300 fr. per
dag, per persoon kost in Terenten Dit met alle mogelijk
komfort
Over naar die vakantiegangers die halfpensioen wensen
in gasthoven, pensions en hotels met één of twee sterren zal
men minimaal 450 en maxi
maal 1 170 fr betalen, volgens
seizoen en aard van de inrichting In een prestigieus drie
sterrenhotel, met open en overdekt zwembad, sauna, solarium, radio en TV en telefoon
op kamer, en alle andere erbij
horende akkomodatie- 1.150 fr.
in het laagseizoen en 1.400 fr.
tijdens het topseizoen. Steeds
per dag, per persoon.

dagenkursus in de skischool
staat 1 800 fr. gepnjst, het huren van een slede 90 fr per
dag
In Terenten zijn er ook 30 km
zeer
verzorgde
Langlaufpisten
Vlamingen voelen zich thuis
in Terenten, niet alleen omwille van het boeiend kijkspekVoor een week onbeperkt ge- takel van berg en dal, maar
bruik van de Hohenbichl-skilift ook omwille van de politieke
betaalt men 1 200 fr., en voor bindingen. Een verblijf in Tede Panorama-skilift 1.500 fr De renten betekent ook steun aan
faktor sneeuwzekerheid wordt de plaatselijke bevolking, en
hier bestendigd door sneeuw- aan allen die steeds en overal
kanonnen, die desnoods zor- prompt beweren en het ostentatief demonstreren, ,,ik ben
gen voor kunstsneeuw
een Zuidtiroler"
Men kan ook terecht op het
Alle informatie, folders, reisskiparadijs Kronplatz, 2275 mt. weg,
worden U gratis toehoog, 35 liften, 96 km afdaal- gestuurd
door het inlichtingspisten, op zowat 15 km van Te- kantoor ,,Kroonplaatsinformarenten.
tie", Gruuthusestraat 88, 8880
Het huren van een volledige Tielt, tel. 051/40 12.96, of door
skiuitrusting is ook al prijs- Verkehrsverband Terenten Igunstig in Terenten: slechts 39030 Terenten, Sud Tirol,
180 fr. per dag. Wie louter de Italien.
Alfons Vermeersch
skischoenen wü 90 fr. Een zes-

Gratis een week vakantie
in Terenten?
De lezers die voor 15 januari 1988 informatie aanvragen,
schritelijk of telefonisch, bij Kroonplaatsinformatie, Gruuthusestraat 88, 8880 Tielt, tel. 051/40 12 96 komen in aanmerking voor een trekking die, onder toezicht, op hogervermelde datvim zal gebeuren.
Het lot zal bepalen wie de gelukkige persoon wordt die
één week gratis mag verblijven, in halfpensioen, in een hotel in Terenten. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd
door de Dienst voor Toerisme van Terenten.
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Jonge ondernemers in Europa

Het einde van het yuppiedom?
Een nieuwe generatie jonge ondernemers dient
zich aan in Europa. Zij zijn de trendmal<ers voor een
nieuwe ondernemersstijl. Zij streven niet uitsluitend
winstbejag na. Ook sociale aspekten, zoals een grotere gelijkheid, meer vrijheid, andere werkrelaties en
het betrekken van de lokale gemeenschap bij het bedrijfsgebeuren vormen een belangrijk streefdoel.

VER hun stijl en ekonomisch bezig-zijn publiceerden het Europese
netwerk Elise en de Koning Boudewijnstichting
onlangs
een
dossier met verhalen van enkele van deze jonge ondernemers die hun ervaringen willen
doorgeven. Een genuanceerd
beeld ontstaat, een beeld dat weinig overeenkomsten vertoont met
de stereotiepe voorstellen van de
Yuppies.

O

Elise en KBS
De Koning Boudewijnstichting
is geen onbekende meer. De
Stichting neemt initiatieven om
de levensvoorwaarden van de
bevolking te verbeteren. Zij voert
onderzoek uit, ontwikkelt kampagnes en zet projekten op, gericht op welzijn en welvaart.
Elise werd in 1984 opgericht
als info-netwerk voor lokale tewerkstellingsinitiatieven.
Het
wordt financieel ondersteund
door de Europese Gemeenschap.
Elise tracht een netwerk van informatieuitwisseling te verzorgen
voor en door kleine ondernemingen, koöperatieven, rekonversieprojekten, sociale en ekonomische ontwikkelingsprojekten...

Jonge ondernemers In Eumpe

'O

YUPPIES

'yi

zijn uit de mode

In Tallaght, nabij Dublin, startten twee broers met een klein bedrijf in niet-giftige verfmaterialen
voor scholen en kinderateliers.
Sindsdien konden ze een andere
werknemer in dienst nemen.

Overal in Europa groeien en
bloeien deze initiatieven. Overal
in Europa zijn veelal jonge mensen bezig op kleine schaal met eigen werkvoorziening en zinvolle
ekonomie. Elise wil de ideeën
van deze jonge ondernemers
verspreiden, hun resultaten opvolgen en samenwerkingsverbanden opzetten. Het netwerk
adviseert ook voor financiering
van de initiatieven, in het bijzonder m.b.t. de mogelijkheden die
de
Europese
Gemeenschap
biedt.

Van deze en heel wat andere
jonge mensen geeft het dossier
het relaas van hun ervaringen, de
motivaties en de moeilijkheden
die ze ondervonden. Zij spreken
over de vaak negatieve houding
van de banken, over het gebrek
aan informatie en steun. Maar
ook over hun bezieling en suksessen.
Hier zijn geen yuppies aan het
woord, geen bikkelharde koele
jongens en meisjes die hoofdzakelijk winst en uitsluitend kommerciële doeleinden beogen. Tegenover deze jonge mensen zijn
de yups inderdaad volledig gedemodeerd.

Uit de mode
In het Elise-KBS-dossier,,Jonge ondernemers in Europa. Yuppies zijn uit de mode" wordt het
woord gegeven aan deze jonge
ondernemers. Het valt op dat zij
gedreven worden door een vaste
wil om op eigen benen te staan,
om in eigen zinvolle werkgelegenheid te voorzien.
Een paar voortieelden. In Liverpool richtten Karen en Steven
een atelier voor kinderkleren op.
Belden waren ze hun werk in een
koekjesfabriek en als stratenmaker grondig beu. Vandaag halen
ze een jaaromzet van 10 miljoen
frank.

bij huis werd nu reeds voor de
vijfde maal het Festival van de
fantastische film georganiseerd
door zes Brusselse jongeren. Op
hun begroting van 4,5 miljoen
frank zijn 20 percent van de inkomsten afkomstig van sponsors,
10 procent van katalogusreklame, 60 procent van tikkettenverkoop en 10 procent van kultuursubsidies. Dit is zonder lonen
weliswaar, vier van de zes mensen werken in DAC-verband.

(sec)

Is het yuppietijdperk voorbij ? Heel wat jonge ondernemers zien wel
wat anders dan grof geld en veel stijl...
fotografen een lokaal fotoagentschap. Zij vonden het gat in

de markt en konden sindsdien al
medewerkers aantrekken. Korter

Dossier „Jonge ondernemers In
Europa. Yuppies zijn uit de mode",
56 biz., 200fr. Informatie: Eiise, Vilain Xlll-straat 38, 1050 Brussel
(02/647.24.00).

In Rijsel lanceerden twee jonge
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Vakantiewoningen
In gans Europa
Dokumentatie gratis op aanvraag

loe jonger, iioe Fransei
We kenden Saarburg niet maar het was tegen
de middag aan. We hadden vroeg ontbeten en
wilden graag iets onder de tand krijgen, liefst iets
dat minder smaakloos was dan wat in autosneiwegeetgeiegenheden te krijgen is.
ET stadje viel nog mee
ook en verleidde ons
met een theesaion. Ik
deed mifn bestelling in 't Duits.
In de Ebas is dit ai niet meer
vanzelfsprekend. De zure,
blonde dame van middelbare
leeftijd keek donker: zij werd
kennelijk ongraag herinnerd
aan haar moedertaai, die zij
met het Juiste Alemannische
aksent sprak.

H
Vakantiewoningen
De IVIaerschaIck
Antwerpsestraat 454
2650 BOOM
03/888.44.07
03/888.56.55

Ook de wat jongere dienster
wilde met enige tegenzin nog
Duits spreken. Wi| waren dan
wel de enigen in heel de ruime
gelagzaal. Het wemelde er var»
schoolgaande tieners, zo Frans
als 'm de Brusselse tjovenstad.

Zuiderse typen waren opvallend aanwezig; inwijking en
verfransing versterken elkaar.

Het rezultaat
Vooraleer de Elzas te verlaten stopten we te Neuf-Bnsach,
dat rechtover Breisach aan de
Rijn en meteen aan de grens
met de Bondsrepubliek ligt.
Een groot vierkantig, met bomen omzoomd pletn, Vaubanse versterkingen en een
gemoedelijke herberg noodden
ons ertoe uit.

sfeer van Dujtse gemoedell
hekl. Opgewekt öestelder»
zwei Gféser Weisswetn.
lorjge blonde waardin 0 t # *
JacWe fijntjes en zei : „J& ne
cofnprends pas f'allemaod".
Misschien was bet nog waar
ook. U&st spijt scheen ze « a
niet over te nebben.
^
Vlakbij de Duitse staatsgrens
en m een streek waar het Duits
inheems is, geen woord Duits
kennen als herbergierster:
mooi rezultaat van Franse onderwijspolitiek.
En ondertussen maar FransDuitse legeroefeningen houden, kulturele verdragen afsluiten en over Europese samenwerking dure woorden spreken
in... Juist, in Straatsburg, 'm de
Elzas.
De Fransen zlJn meesters in
het plegen van geluidloze kulturele volkerenmoorden.

Onder de zware zolderingbalken hing, docht ons, een
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„Om redenen de nationale veiligheid betreffende"

Minderheden worden
in Grieicenland onderdruict
Athene — Groot stond het de afgelopen week in
de meeste Griekse kranten: ,,Wij zijn hier niet in Denemarken of Nederland, we leven op de Balkan".
Het was het kommentaar van een regeringswoordvoerder op een rel in het Griekse leger: een drietal
soldaten werd enkele dagen op water en brood gezet
<yanwege het,,misdrijf" dat ze een krant hadden gedocht.

sief te keren, maar ging in laatste
instantie akkoord mits de delegatie zich niet met andere minderheden zou inlaten dan de Albanezen, de Vlachen (of Aroemenen)
en de zigeuners. Daarmee doelt
Athene voorop op de Macedonièrs die volgens de Griekse regering ,,een linguïstiek volkomen
oninteressant Grieks dialekt"
spreken. Mondiaal verliest deze
opvatting echter steeds meer ter-

dige Zuidslavische taal hebben
erkend. Ook kontakten met de
beide islamitische minderheden,
de Turken en de Pomaken, zijn
de Griekse regering onwelgevallig. De Turken zijn dankzij het akkoord van Lausanne van 1920 erkend, maar uitsluitend onder de
noemer van islamitische minderheid. De Pomaken — schattingen
gaan uit van zo'n 30.000 mensen
— zijn Bulgaarse islamieten, die

Té politiek...

ET „iamai Balkania" is m
de EG-lidstaat Griekenland anno 1987 een geleugelde uitdrukking om demokratische principes en grondrechten met voeten te treden ,,om redenen de nationale veiligheid betreffende".

H

De studiereis naar de Griekse
Albanezen — die in Griekenland
Arvanieten worden genoemd —
zorgde voor grote verwarring bij
de Griekse overheid. Op het ministerie van Onderwijs werden de
deelnemers onthaald op een dik
dossier over de achteruitgang
van het onderwijs in het klassieke
Grieks in de EG. ,,Voor ons is het
Grieks een minder gesproken
taal", verduidelijkte de direkteur
van het Pedagogisch Instituut
voor Taalonderwijs. De man
stelde tevens ,,niet te weten" of
er in Griekenland andere talen
worden gesproken. ,,lk weet het
met, het is te politiek". Tegelijkertijd hield de Griekse geheime politie de deelnemers van de eerste
studiereis nauwlettend in de gaten. De Arvanitische leider Jurgo
Gerou werd voorafgaand en tijdens het bezoek herhaaldelijk
met de dood bedreigd.

Lappendeken
Deze Balkan-politiek is vooral
vervelend voor de zes nietGriekstalige volkeren binnen de
Griekse staatsgrenzen. Het bescheiden EG-programma voor de
minder gesproken talen was in
1984 volgens het ministerie van
Kuituur dan ook niet op Griekenland van toepassing, omdat de
bakermat van de demokratie eentalig Grieks zou zijn.
Niets is echter minder waar.
Ondanks de korrigerende volksverhuizingen m de eerste helft
van deze eeuw vormt de Griekse
staat nog steeds een bont patroon van volkeren en talen, die
dankzij een Grieks-nationalistische ontkenningspolitiek in Europa nauwelijks bekend zijn. De
grootste minderheid is ongetwijfeld de Albanese, die al sinds de
late middeleeuwen door heel
Griekenland verspreid in Albanese gemeenschappen wonen.
Zo'n 2 miljoen Griekse staatsburgers zijn van oorsprong Albanees, en zo'n ruime 300.000 van
hen spreken dagelijks de taal die
ze zelf Arbaresh noemen. Juiste
cijfers zijn moeilijk te geven omdat enige betrouwbare statistieken op dit terrein ontbreken. Volgens een officiële volkstelling zijn
her hooguit 25.000 Albaneestaligen in Griekenland...
Zeer weinig toeristen zullen
zich realiseren dat vrijwel alle
dorpen van Attika, de provincie
waarin hoofdstad Athene ligt, Albanees zijn. Doordat kinderen op
school letterlijk wordt afgeleerd
om hun eigen taal te spreken holt
het Albanees in de verstedelijkte
randgemeenten van Athene achteruit. Ook de Gneks-orthodoxe
kerk weigert zich hardnekkig van
het Albanees te bedienen. In de
meer geïsoleerde bergdorpen is
de taal nog springlevend, maar

Albanezen in het door de Grieken tot Stefani omgedoopte dorp Krora. Tweede van links de Albanese schrijver Vangelis Ljapis; de priester is de Albanese taaistrijder Papas Antoinio Bellusci uit Calabrië.

leiders van de Albanese gemeenschap maken zich niettemin
grote zorgen over de toekomst
van hun taal en kuituur. Dankzij
een direkt kontakt met het Europese bureau voor de minder
gesproken talen kon aan het begin van deze maand voor het
eerst een delegatie van 12 specialisten uit de EG naar Griekenland reizen om de situatie van het
Albanees te bestuderen. Ook ons
weekblad was er bij.

rein nu behalve Joegoslavië ook
de USSR, de VS en de paus het
Macedonisch als een volwaar-

vanwege de grotere geloofsvrijheid in Griekenland in het interbellum de grens overstaken. Een

Zorgwekkend
geboortecijfer
Griekenland probeerde het bezoek met een diplomatiek offen-

Links. de herhaaldelijk met de d(. bedreigde Albanezen-leider Jurgo
Gerou. Rechts: de Grieks-Alba. e Europarlementariër Kostas Filirs steunen, maar zijn partij,,Links
nis. Hl] zal de resolutie-Willy Kui
or de taalminderheden.
Grieks" heeft geen programma
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Nederlandse joernalist die zich in
Thracië wilde verdiepen in de
problemen van de „islamitische
minderheid" kon rekenen op
warme belangstelling van de
Griekse geheime dienst. Een
woordvoerder van regeringspartij
PASOK liet zich tegenover de
studiereizigers ontvallen zich
grote zorgen te maken over het
hoge geboortecijfer van de
Turken.

Een beter georganiseerde minderheid zijn de Vlachen of Aroemenen. Er zijn er naar schatting
een kleine 1,5 miljoen, verspreid
over de staten Griekenland, Joegoslavië, Bulgarije en Albanië. Alhoewel de Vlachen, die een nauw
aan het Roemeens verwante taal
spreken, tijdens het Ottomaanse
rijk beperkte autonomie genoten
zijn de rechten van volk noch taal
sindsdien in geen van de vier betrokken staten erkend.

Resolutie-Kuijpers
De 600.000 Vlachen in Grikenland kennen een federale organisatie, die zich vooral met kuituur
en dans bezig houdt. Zelfs daartegen werd vorig jaar dermate fel
geageerd in de Griekse pers, dat
het tot gewelddaden kwam van
Grieken tegen Vlachen. Het zal
duidelijk zijn dat geen minderheid in Grie.kenland — uitgezonderd de ,,islamitische" — zelfs
maar erkend is door de overheid,
laat staan dat er sprake is van onderwijs of radio- en televisieuitzendingen in een andere taal
dan het Grieks. Toch is nu de
resolutie-Arf'e en binnenkort ook
de resolutie-Kuijpers over de
rechten van de minderheden in
de EG volledig op Griekenland
toepasbaar Nu de eerste studiedelegatie onder auspiciën van de
EG gekonstateerd heeft dat ook
Griekenland een geweldige rijkdom kent aan talen en kuituren is
in ieder geval de tijd van ontkennen voorbij. Een mooie kans voor
deze boeiende Balkanstaat om te
bewijzen dat zij ook in demokratisch opzicht een volwaardig EGlid is ligt in het verschiet

wr
• IN Vlaanderen zijn er spijtig genoeg,
'met minder dan dne organisaties voor biologische beroepstelers
Hoewel men nu probeert, langs Nubila om, een en ander te groeperen op
(Belgisch) nationale basis, willen die
afzonderlijke organisaties zoveel mogelijk hun eigenheid behouden
Voor Wallonië staat Nature et Progres, een zusterorganisatie van deze
voorname Franse organisatie
Van de Vlaamse organisaties is Belgior, met de om reden van verruimingsmogelijkheden naar het buitenland toe, Belgische naam wel de bijzonderste en de hard werkendste
De reden hiervoor is wel dat deze
organisatie opgericht is door de biotuinders zelf, waaronder met minder
dan vier landbouwkundige ingenieurs

11

Het leven in zee
onlangs tiet pas gerestaureerde

De zee komt herhaaldelijk op negatieve wijze in het kloostergebouw in gebruik genieuws en dat venA/ondert ons niet als we weten wat nomen
De kijker wordt oog in oog gewij, mensen, ons veroorloven tegenover dit stuk on- bracht
met vraatzuchtige rovers
misbare natuur. Misschien is het gebrek aan kennis zoals haaien en murenen of hij
wel een van de oorzaken waarom wij zo onvriendelijk kan de verschillende vormen en
kleuren van zeevissen bewondemet de zee omgaan.
ren De fauna en de flora van
ET Instituut voor Natuurwetenschappen te Eisene wil daarbij helpen door een nieuwe permanente
tentoonstelling onder de titel Het

H

leven in zee
In de prachtige gebouwen aan
de Vautierstraat te 1040 Brussel,
waar zoveel fraais over onze natuur te zien en te beleven is, werd

den WIJ de tentoonstelling ten
zeerste aan, ze kan'bekeken worden in het kader van de VUwerking rond het water en wie
deskundig geleid wil worden tijdens
een
bezoek
belt
02/648 04 75 en vraagt naar de
edukatieve dienst
Het museum is dagelijks toegankelijk tussen 9u 30 en 16u 45
en kost maksimum 50 fr voor volwassenen,
groepen
betalen
slechts 40 fr Aan te raden'

onze kust, een zeehond onder het
pakijs en een zwemmende manta
worden getoond in diorama
De verscheidenheid in vorm en
kleur onder de zeespiegel is oneindig
Omdat water waardevol is ra-

| N Wallonië ligt de toestand anders
'dan in Vlaanderen Vlaanderen is
een tuinbouwland met terzake een bijzondere staat van verdienste De landbouwers hebben het in Vlaanderen,
omwille van de bodemgesteldheid
heel wat makkelijker dan hun Waalse
kollega's

Advertentie

Dit betekent dat in Wallonië vooral
aan bio-landbouw en in Vlaanderen
zeer veel aan bio-tuinbouw wordt gedaan, dit hoewel de graanteelt, de
teelt van klem- en grootvee en zelfs
van pluimvee ook hier gestalte begint
te krijgen

HET NIEUWSMAGAZINE VAN DE SPORT

De Waalse deelregering doet zeer
veel voor de alternatieve land- en tuinbouw Dit onder vorm van vrij ruime
betoelagingen, het aanstellen en bezoldigen van vrijgestelden, die zelfs
met opdrachten inzake alternatieve
land- en tuinbouw, op Europees niveau worden belast
De Belbior-telers die in de voorbije
zomer op bezoek waren bij hun
Waalse kollega's waren entoesiast
over de mogelijkheden en de faciliteiten waarover deze konden rekenen
Tevens waren ze diep teleurgesteld
omdat dit allemaal onmogelijk schijnt
in eigen Vlaanderenland, waar toch
ook een Deelregering is

Sport 80 Magazine wordt SporT:
het nieuwsmagazine van de Sport.

NOG KOMPLETER
NOG MEER
KLEURENREPORTAGES
De Belbior
konsulent

+ de wekelijkse gratis voetbaltoto (5 miljoen fr prijzen)

Q P de jaarvergadenng werd een
deeltijdse konsulent aangesteld
De man in kwestie is Landbouwkundig ingenieur en runt sinds meer dan 5
jaar een biologisch tuinbedrijf in ZuidOost-Vlaanderen

WAARDEBON-IA

HIJ kent dus de klappen van de
zweep en is werkelijk de aangewezen
man om zijn kollega's met raad en
daad bij te staan

Knip deze bon uit, vul uw naam en
adres in, geef hem aan uw krantenverkoper en u krijgt deze week Sport^
met 20 fr. vermindering.

Is het dan ook met godgeklaagd dat
onze Vlaamse bio-tumders dit allemaal uit eigen zak moeten bekostigen,
daar waar men in de ons omnngende
landen al doet wat men kan om de alternatieve land- en tuibouw, die terecht wind in de zeilen heeft, op alle
vlakken te steunen

Naam

In wat voor land leven wij dan toch
waar met de minste aandacht kan
besteed worden aan een propere
land- en tuinbouw milieu en mens ten
bate'
Rik Dedapper

Straat
Gemeente
Poslnr

De^e bon m a g door de dagbladhandelaar aan
vaard worden (zolang de voorraad sueki) als ge
d e e l t ^ k e betal ng b) aankcxjo van een nu "nmer
Spori
Er mag slechts i bon per exemplaar aan
vaSrd worden Deze bon s slechts geld g b j aan
koop van een nummer van Spon^ van 2 i oktober
1987 lot en met 30 november 1987
De NV Spodmagaz ne en de u tgever J Hosie
NV verb nden er z ch toe de tegenwaarde van deze
bon aan de dagbladverkoper n spec en terug ie
betalen (cl nslruct es op het rpndschr ven van de
utgeveridd I9i087)

ELKE WOENSDAG BIJ UW DAGBLADVERKOPER
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Van dag
tot dag
Zaterdag 24 okt.
~ BRT 1 - 16 00
Onze knappe coach, film
Z BRT 1 - 18 05
Merlina, kinder-knmi
Z BRT 1 - 18 30
Meester hij begint weer, humorsene
Z BRT 1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
Z BRT 1 - 20 20
De terugkeer van Perry Mason,
TV-film
Z BRT 1 - 21 50
Rigoletto, satire
Z BRT 1 - 22 20
Sport op zaterdag
Z BRT 1 - 22 35
De vereffenaar, serie
Z BRT 1 - 23 25
Poolshoogte, de Melkweg
Z BRT2 - 13 55
WK Turnen in Rotterdam, reportage
Z Ned 1 - 15 00
De Carsons, serie
Z Ned 1 - 16 05
De gummiberen, tekenfilmsene
Z Ned 1 - 16 30
Ho, wacht esl, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 17 41
Mexico, twee jaar na de aardbeving, dok
Z Ned 1 - 18 35
Ferdy de mier, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 19 00
The Cosby show, serie
Z Ned 1 - 19 25
Mijn Idee, korte jeugdfilm
Z Ned 1 - 20 28
Iron, film
Z Ned 1 - 2312
St. Elsewhere, serie
Z Ned 1 - 0 18
Act of passion, TV-film
Z Ned 2 - 20 00
MacGyver, serie
Z Ned 2 - 21 45
Hollandse hits

Zondag 25 okt.
Z BRT 1 - 11 00
Konfrontatie, politiek debat
Z BRT1 - 15 20
De lorrierijder, Canadese kortfilm
Z BRT1 - 15 45
Eiland, kunstmagazine
Z BRT 1 - 16 45
Wij, heren van Zichem; serie
Z BRT 1 - 20 40
Het pleintje, serie
Z BRT 1 - 21 30
Ornament is misdaad? Wiener
werkstatte, info/dok
Z BRT2 - 14 00
Stadion, sport
_
Z Ned 1 - 9 30
De mus met de lange poten, jeugdserie
Z Ned 1 - 9 15
Buurman & buurman, jeugdsene
Z Ned 1 - 10 20
Zuid-Afrika^ 2-delige dok
Z Ned 1 •* 15 55 •
Eastenders, serie
Z Ned 1 • 16 25
Zeg 'ns aaa, komische reeks
Z Ned 1 - 18 00
22 OKTOBER 1987

Shirley Madame kan best opschieten met haar buurman Jack Nicholson in ,,Terms of Endaerment"
Maandag 26 okt op Ned 1, om
20u28

Zoobilee Zoo, sprookjesverhalen
Z Ned 1 - 18 22
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 18 45
Kwik en Flupke, tekenfilm
D Ned 1 - 19 05
De vliegende dokters, sene
Z Ned 1 - 19 50
Zeg 'ns aaa, komische reeks
Z Ned 1 - 20 20
Perry Mason returns, TV-film
Z Ned 1 - 22 20
Golden girls, serie
Z Ned 2 - 12 45
Menuhin en het jeugdorkest van de
EEG, vioolkoncert — Beethoven
Z Ned 2 - 18 45
Misse en de vliegende kluizenaar,
poppenfilmserie
Z Ned 2 - 20 10
De Garry Shandling show, komediesene
Z Ned 2 - 22 07
Augurkenteugels,
anarchoabsurdistische gekte
Z Ned 2 - 22 37
Jong in Rusland, dok

Maandag 26 okt.
C BRT1 - 18 10
Avonturenbaai, serie
C BRT 1 - 18 35
Kameleon, doe-magazine voor kinderen
Z BRT 1 - 2010
De muiter met de monocle, serie
Z BRT 1 - 2215
Ommekaar, brandwondenpatienten
n BRT2 - 19 15
Zonen en dochters, serie
• BRT2 - 20 10
ECC-Tennis
Antwerpen,
rechtstreekse reportage
D Ned 1 - 18 00
Toppop, muziek
D Ned 1 - 19 00
Wordt vervolgd, tekenfilms
Z Ned 1 - 20 28
Terms of endearment, film
Ned 1 - 23 30
ie mensen op het koncertpodium
D Ned 2 - 19 27
Het koren is groen, TV-film
Z Ned 2 - 21 00
Filmfan, bioskooptips
Z Ned 2 - 21 25
De madonna van Medjugorje, dok

Dinsdag 27 okt.
Z BRT 1 - 18 05
Sprookjesteater, Repelsteeltje
Z BRT 1 - 18 23

Europese volksverhalen
Z BRT 1 - 18 35
De kruisboog, sene
Z BRT1 - 19 00
60 +, seniorenmagazine
Z BRT 1 - 20 20
Modem, De kloof van SDI
Z BRT 1 - 20 50
Argus, praatshow
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
Z BRT2 - 19 25
Oshin, serie
Z BRT 2 - 2010
ECC
Tennis
Antwerpen,
rechtstreekse reportage
Z Ned 1 - 15 30
Rosco's Rad van avontuur, serie
Z Ned 1 - 16 40
Max Havelaar, sene
Z Ned 1 - 17 46
Tros popformule, popmuziek
Z Ned 1 • 20 28
De Bananasplitshow, verborgen
camera
Z Ned 1 - 22 50
Onze ouwe, politieserie
"" Ned 2 - 19 12
De groeipijnen van Adrian Mole,
sene
Z Ned 2 - 20 20
Er kwam geen handschoen aan te
pas, dok

Woensd. 28 okt.
Z BRT 1 - 15 00
Mik, Mak en Mon, SF-sene
Z BRT 1 - 15 10
Kameleon, doe-programma voor kinderen
D BRT 1 - 15 35
Meester hij begint weer, satire
Z BRT 1 - 16 05
Nils Holgersson, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 17 15
De avonturen van Teddy Ruxpin,
tekenfilmserie
n BRT 1 - 18 05
Mareka en haar yaya, serie
Z BRT 1 - 18 35
Kilimaniaro, nieuws voor tieners
Z BRT 1 - 20 10
De stripkwis
Z BRT 1 - 20 50
Wie schrijft die blijft, literair magazine
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 20
ECC
Tennis
Antwerpen,
rechtstreekse reportage

Z Ned 1 - 15 30
Greenpeace, info
Z Ned 1 - 15 55
Alfred Jodocus Kwak, kindermusical
Z Ned 1 - 1710
Greenpeace, vervolg
Z Ned 1 - 17 46
Greenpeace, vervolg
Z Ned 1 - 18 20
Seabert, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 19 00
Pompy de robodoll, voor de kleintjes
Z Ned 1 - 19 05
Countdown, pop
Z Ned 1 - 20 33
Greenpeace, voortzetting
Z Ned 1 - 21 15
Verona, satire
Z Ned 1 - 21 47
Greenpeace, vervolg
Z Ned 1 - 22 30
New Wilderness, dok
Z Ned 1 - 22 55
Greenpeace, vervolg
Z Ned 2 - 20 20
Northanger baby, TV-film

Donderd. 29 okt.
Z BRT 1 - 18 10
Fame, sene
Z BRT 1 - 20 20
Hoger Lager, spelprogramma
Z BRT 1 - 2150
Chateauvallon, sene
Z BRT2 - 19 17
Zonen en dochters, sene
Z BRT2 - 20 20
ECC
Tennis
Antwerpen,
rechtstreekse reportage
Z Ned 1 - 19 00
Nathalie, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 20 28
De pracht van de Rockies, natuurfilm
Z Ned 1 - 22 10
Tijdsein Extra, dok over eutanasie
Z Ned 2 - 19 12
De baas in huis?, sene
Z Ned 2 - 20 32
Brigitte Kaandorp, teatershow

Vrijdag 30 okt.
Z BRT 1 - 18 05
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
D BRT 1 - 18 30
Bingo, hitparade
Z BRT 1 - 20 20
Premiere, filmnieuws
Z BRT 1 - 20 50
De jongens van compagnie C, film
Z BRT 1 - 22 50
Filmspot
Z BRT2 - 14 55
ECC
Tennis
Antwerpen,
rechtstreekse reportage
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 10
ECC
Tennis
Antwerpen,
rechtstreekse reportage
C Ned 1 - 14 30
De avonturen van Huckleberry
Finn, film
Z Ned 1 - 17 46
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmsene
Z Ned 1 - 19 00
Mini playbackshow
D Ned 1 - 2100
Miss Marple, sene
Z Ned 1 - 23 00
In 't hoist van de nacht, sene
Z Ned 2 - 20 18
V, sene
Z Ned 2 - 22 45
Kenmerk special: Winti, dok
Z Ned 2 - 23 35
The Big Fix, film

Zaterdag 24 okt.
Tron
Amerik SF-film van Steven Spielberg uit 1982 De jonge komputerfreak Flynn is erin geslaagd het komputersysteem van zijn vroegere werkgever te kraken Maar hij wordt zelf
een onderdeel van de komputer en
moet als chip trachten te overleven
(Ned. 1,om20u.28)

Zondag 25 okt.
P'tit Con
Franse film uit 1984 met o a Bernard Brieux, Guy Marchand en Caroline Cellier De 18-jarige Michel voelt
zich verwaarloosd en miskend Hij
heeft wel grootse plannen maar
brengt er weinig van' terecht (RTLTVI, om 20U.35)

Maandag 26 okt.
Term of Endearment
Aurora (Shirley Madame) is een
50-jange weduwe die alleen woont
met haar dochter Emma (Debra Winger) Emma gaat trouwen en Aurora
ziet op tegen de eenzaamheid, maar
krijgt gauw een stel aanbidders over
de vloer Uitstekende Amerik film
van James L Brooks uit 1983 (Ned.
1, om 20U.28)

Dinsdag 27 okt.
Bodas de sangre
Spaanse film uit 1981 naar het
werk van Federico Garcia Lorca Een
jongeman voelt zich bedreigd, want
hij weet maar al te goed dat een andere man verliefd is op het meisje
waarmee hij straks zal trouwen
(RTBf 1, om22u.30)

Woensd. 28 okt.
Willie Wonka and the Chocolate
Factory
Amerik sprookjesfilm uit 1971 naar
een verhaal van Roald Dahl Elke dag
komt de kleine Charlie langs het chocoladefabriek van Wonka HIJ zou dolgraag weten wat er binnen die hoge
muren gebeurt (BBC1,om15u.15)

Donderd. 29 okt.
La moutarde me monte au nez
Franse film uit 1974 met o a Pierre
Richard, Jane Birkin en Claude Pieplu De 30-jarige Pierre Dubois is wiskundeleraar en in zijn vrije uurtjes
schrijft hij verhaaltjes en verkiezingstoespraken voor zijn vader
(Antenne 2, om 20u.30)

Vrijdag 30 okt.
The Big Fix
Moses Wine heeft het met gemakkelijk om als pnvedetektive de eindjes aan elkaar te knopen In zijn studententijd was hij altijd erg aktief en
het IS precies dat verleden dat hem
nu parten begint te spelen Amenk
film uit 1978 met o a Richard Dreyfuss Susan Anspach en Bonnie Bedelia (Ned. 2, om 23u.35)

w&
De vrije dag rolde
zich als een eindeloze loper uit. De
stilte had zich van
het huis meester
gemaakt en het tikken van de hangklok leek wel zijn ei^^^«^.
gen ademhalen. De
^ ^ V ^ ^ l goudvis zwom ruis^ ^ ^ ^ ^ ^ loos, de najaarszon
^ ^ B ^ ^ ^ schilderde hem tot
r ^ ^ k een vurige toorts.
^
J Hij keek naar de
^ ^ ^ F klok en dacht: „Nu
zit het verkeer naar
Brussel reddeloos in de knoei". Hij
tapte zich een tas koffie aan de
termosfles en dronk. „Bah, bitter!"
Zo lustte hij die koffie wel, maar er
hoorde een licht sigaartje bij. Een
voorbijrijdende traktor deed hem
opschrikken. De boer zwaaide,
maar eer hij kon antwoorden was
die reeds uit het raam weggereden.
,,Fiets ik nu maar best naar de
krantenwinkel?" ondervroeg hij
zichzelf.
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Blauwe
maandag

Volgende maand, de derde zondag van november,
beginnen ,,Les Trois Glorieuses de Bourgogne",
drie, dagen van wijnfeesten en banketten. Daar komen in de Hospices de Beaune de grootste wijnkopers van tieinde en verre bij elkaar, waar dan de
nieuwe ,,Hospices" wijnen worden geveild.
E prijzen die daar worden
betaald zijn bepalend
voor alle Bourgogne-wijnen van de wijnjaargang (millesime) en in principe ook voor alle
Franse wijnen Jammer voor een
meneer in Voeren, maar ook in
Beaune is Vlaanderen onmiskenbaar aanwezig en men gaat er
daar zonder kompleksen nog trots
op ook
Het mooie stadje Beaune
(17 500 inwoners) was eerst een
Gallisch, daarna een Romeins heiligdom en tot in de 14de eeuw de
geliefkoosde residentie van de
hertogen van Boergondie De
naam van het sieraad van de stad,
de ,,Hospices", wordt vaak in het
meervoud geschreven, omdat
naast het beroemde gotische er
nog een kleiner als bejaardentehuis in gebruik is dat tot dezelfde
stichting behoort Het oudste
Hótel-Dieu werd in 1443 gebouwd
door Vlaamse architekten en men
neemt aan dat de eerste ziekenzusters die er werkten uit Mechelen kwamen Typisch voor het gebouw IS het visueel prachtige samenspel van de zwarte en gele
dakschalien, een effekt dat men
ook terug vindt op het dak van het
veel later gebouwde kasteel van
Aloxe-Corton (alweer een naam
die het water in de mond brengt)

D
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loop der eeuwen het merendeel
van de wijngaarden van de Cóte
de Beaune De legendarische wijnen die door de stichting aangeboden worden, dragen op het etiket, behalve de vermelding
Hospice de Beaune, ook de naam
van de schenker van de wijngaard
en van de gemeente waarin deze
gelegen is

,,Als ik nu naar het dorp rijd bekruipt mij de goesting in De NoordDe ,,Hospice de Beaune" wijpool een witteke te proeven". Het
nen zijn zonder uitzondering rode
antwoord leek wel een verwijt. ,,Dat
Bourgognes van supeneur kwalidoe ik dus best niet. Nee, ik hou het
teit, klassiek en gewichtig, vrij stezoals afgesproken: eerst de kippen
vig maar beslist met zonder elevoeren en dan zet ik mij eens ernstig aan de gedichten van Pessoa.
gantie Men schrijft ze een ,,redeIk ben een ongehoorde barbaar.
lijke persoonlijkheid" toe, maar
Reeds dagen ligt die fraaie verzadan toch een heel bijzondere, anmeling op het nachtkastje als ging
ders zouden ze onze lievelingswijhet om een vulgair reklamebiad."
nen met zijn Wel zijn er twee kaDe postbode fietste het tuinpad
rakteristieken die ons entoesiasme
op, graaide in zijn tas en schoof wat
enigszins moeten temperen
post in de brievenbus. Nieuwsgierig, zoals steeds, spoedde hij zich
Zoals alle bourgognes bevatten
naar de voordeur, maar keerde op
ze een vrijg hoog gehalte aan looizijn stappen terug. ,,Nee, geen briezuur, wat bij veelvuldig gebruik wel
ven vandaag. Zo was toch de afeens tot pijnlijke jichtverschijnsespraak, niet?"
len kan leiden Dit euvel wordt wel
In de woonkamer lag de kater op
ingedijkt door de prijs Wijnen van
de sofa te maffen, de poten stijf
de Hospices de Beaune zijn
uitgestrekt als een geslacht konijn.
meestal behoorlijk kostbaar en
„Beest!" Klonk er afgunst in de
worden dan ook voor speciale geuitroep?
legenheden voorbehouden De
„Als ik nu het Gesproken Dagnaam komt altijd wel voor op de
blad hoor, hoef ik vandaag geen
kaart van de meest luxueuse
krant" probeerde hij zichzelf te
restaurants, omdat die daar nu
overtuigen, en zocht de nationale
zender. Hij hoorde hoe op Rijksweg
De Hospices verwierven m de eenmaal met kan ontbreken
6 ter hoogte van 't Negenmanneke
het verkeer m file stond. ,,Nee, dat
niet" en drukte de toets in.
Door het raam zag hij de postbode met de buurman kletsen. Die
hebben het beslist over de slechte
uitslag van hun voetbalploeg. ,,Het
zal mij een zorg zijn...", liep terug
naar de woonkamer en keek naar
het boekenrek. ,,Moet die eens niet
beter geschikt worden?" Hij gaf
geen antwoord op de vraag.
Hij duwde de poes opzij en ging
liggen. Een gelukzalig gevoel van
,,lk kan U niet vergeten" van René De Clercq. Dit
warme luiheid overmande hem. is de oplossing van onze 194ste opgave, waarop wij
Door het glasraampje duwde de zon
een verlepte regenboog op zijn ge- meer dan twintig juiste antwoorden ontvingen.
laat. Met een vinger liep hij langs de
Ons wekelijks boekenkado gaat dit keer naar Yokleuren en sloot de ogen, zo zag hij
lande de Walsche uit Zwaantje 36 te Evergemde kleuren beter.
Het was een poos stil in huis.
Sleidinge.
„Schaam ik mij voor deze lof der
luiheid?" en dacht aan het kluwen
E vallende regering leefde De jongen zei Vorst, permitteer
op de N6.
de voorbije weken in een dat ik mij even opereer
Dus toch maar een beetje Pessoa.
soort sprookjeswereld zij HIJ sneed een stukje uit zichzelf,
Het boek van glanzend papier woog
zwaar op de hand. Hij installeerde dacht dat de Vlamingen zich wer- toen was de twaalf nog slechts een
zich naast de poes en begon bij de kelijk alles laten welgevallen
elf
Orthonieme Gedichten. Na de midDaarom dit maal een Ballade
De vorst schreed voort, hij was
dag sneed hij de Oden aan. Het
werd een prettig spel: eerst de Onze vraag is wie dit schreef
voldaan
Spaanse tekst lezen — proberen,
Het elfje zag haar jongen aan
Een
elfje
liep
door
Sprookjesland
verbeterde hij zichzelf — en pas dan
met een twaalf je aan d'r hand
Het elfje zag haar jongen aan
de vertaling.
en schreiend is het heengegaan
„Ik heb de sinaasappel in tweeenDe elfenkoning zag hen gaan
gesneden, en de delen waren ongeIndien U het antwoord meent te
en sprak de twaalf verbolgen aan
lijk. Voor wie van beiden was ik
kennen, aarzel dan met ons een
onrechtvaardig — ik, die ze allebeiMijnheer, hoe waagt een twaalf als briefje of een kaartje te^^turen
opeet?"
giJ
WIJ,,,Meespelen (196)", BarnkaDan viel hij in slaap, en de wereld te vrijen met een elf van mij •?
denplein 12, 1000 Brussel
draaide gewoon door.
Misschien wint U wel eens een
Wall Street kondigde Zwarte Zo iets IS hier nog nooit gezien,
Dinsdag aan...
• zelfs met geen negen of geen tien' keertje het boekenkado''
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emhouden
Merkwaardigerwijze komt het ons wat wereldvreemde begrip,,begijn" nu plots vanuit twee kanten
in de aktualiteit. In de mm of meer bibliofide Esso
Museum-reeks, in de handel gebracht door Nijgh &
Van Ditmar, verscheen de mooie plaquette,,Begijnen
in Brabant". En tot 6 november loopt in Leuven de
tentoonstelling,, Vlaamse Begijnhoven in het Begijnhof". Een alleszins opmerkelijk samenvallen: toeval,
heimwee of wie weet?
N de middeleeuwen ten tijde
van de kruistochten deed
zich vooral in de zuidelijke
Nederlanden en ook wel elders in
Europa een beoeid religieus verschijnsel voor dat zich zelfs tot in
onze eeuw kon handhaven De geloofsijver was met te stuiten en
vele vrouwen, meisjes en achtergebleven gades, verlangden eveneens naar een vergaand godsdienstig engagement Door de
kloosters konden zij met allen opgevangen worden en wellicht wilden ze zich ook met helemaal uit
de samenleving terugtrekken Zo
ontstonden een soort van semireligieuze ,.communes" van vrouwen die enkele eenvoudige geloften aflegden, tijdelijke of levenslange De kerk noch de stedelijke burgerij wisten daar goed
blijf mee, zodat die vrouwengemeenschappen eigen besloten parochies gingen opnchten binnen
de later ommuurde grenzen van
een bepaald gebied dat de naam
,,begijnhof" kreeg

I

Voor de benaming ,,begijn" is
nooit een afdoende verklaring gevonden Men verwijst wel naar de
H Begga, maar de patromes van
de begijnen is de H Catharma
Merkwaardig is ook dat een groep
cellebroeders deie zich voornamelijk met weven bezig hielden ,,beggaarden" genoemd werden, man-

nelijke begijnen
Het genoemde boekje behandelt inzonderheid de begijnhoven
van Breda en Diest Dat vindt
mede zijn oorzaak in de historische verbondenheid van beide
steden aan het Huis van Oranje en
dat van Nassau De twee steden
waren namelijk ooit residenties
van de Oranje-Nassau's, die zowel
Baron van Breda als Heer van
Diest waren
De tentoonstelling te Leuven
gaat door in de 14de eeuwse begijnhofkerk, toegewijd aan SintJan-de-Doper, maar vooral in de
wat exclusieve Faculty Club, de
vroegere infirmerie van het 13de
eeuwse begijnhof Aan de hand
van 150 werken (handschriften,
drukwerk, grafische voorstellingen, meubilair, gebruiksvoorwerpen, enz ) wordt daar een beeld
opgehangen van het leven in de
Vlaamse begijnhoven
De exposiiie is gratis toegankelijk op werkdagen van 10 tot 12 uur
en van 14 30 tot 17 uur, tijdens het
weekeinde van 14 tot 17 uur Zij is
de eerste in ons land die poogt
een algemeen beeld te geven van
de Vlaamse begijnhoven en wordt
georganiseerd door de Faculty
Club en de Universitaire Parochie
van de KU-Leuven in samenwerking met de Kredietbank
22 OKTOBER 1987

w^

i|4

Nationale ploegen massaal onderuit

Rode Duivels zonder vuur
De Belgische nationale ploegen beleven benarde
tijden. In de voorbije weken werden de enige en
echte Rode Duivels, de Olympische ploeg, de beloften en de Uefa-junioren een na een — en zonder pardon — uitgeschakeld in de Europese kampioenschappen.
AARMEE zijn de maskers
voorgoed afgevallen en is
de tijd van bezinning
aangebrol<en. Want plots stelt iedereen vragen. Na de nederlaag
in Bulgarije blokletterde Het
Nieuwsblad nog dat de jeugd op
komst was maar na de afgang in
Glasgow klonken daaromtrent
minder optimistische geluiden.
Zelfs Guy Thys, nochtans een
vriend van den huize, bleef met
gespaard. De bondscoach zou in
de voorbije weken door twijfels en
angsten zijn overmand en zijn toekomst binnen de bond zou eveneens ter diskussie staan.

D

Geen wonderploeg
Wij verkiezen over een en ander voorzichtige taal te schrijven.
Wij hebben dat in het verleden
ook gedaan toen de Rode Duivels
als wondervoetballers werden gevierd. Onze nationale ploeg heeft
het voorbije decennium merkwaardige prestaties geleverd.
Méér nog in het resultaat dan in
de spelontwikkeling. Het team
van Guy Thys puurde kracht en
vertrouwen uit een stevige en beproefde organisatie.
Spelers met beperkte maar
komplementaire aanleg voetbalden gedisciplineerd en met grote
overgave. Dit volstond om binnen
de grenzen grote geestdnft op te
wekken. Maar het bood weinig
toekomstperspektieven. Niemand
bekommerde zich daarover. De
Duivels kwalificeerden zich immers voor alle mogelijke eindronden. Er kon niets misgaan.
Nadat in Mexiko een absoluut
en onmogelijk hoogtepunt werd
bereikt kon de terugval niet meer
worden vermeden. Ierland (twee
gelijke spelen), Schotland (een
nederlaag en een overwinning) en
Bulgarije (een gelijk spel en een
nederlaag) bleken plots te hoge
hindernissen. Ondanks geen van
deze ploegen bij de echte Europese top hoorde...
Wij vielen niet van verwondering achterover. Wij waren erop
voorbereid. Het kon gewoon niet
blijven duren... Vandaar dat we nu
ook geen noodkreten slaken. Ons
Belgisch voetbal is echt niet supersterk. De onderbouw van ons
topvoetbal is immers wankel. Al
jaren. Voor de opgestapelde
schulden — het opofferen van
technische bedrevenheden en improvisatievermogen aan taktische
discipline en fysieke krachtpatserijen — moeten nu hoge intresten
worden betaald en dat is maar
rechtvaardig en goed ook. Misschien denkt men nu aan de logische herbronning. De kwaliteit
van de opkomende jeugd schijnt
immers twijfelachtig. Moedige

knokkers en verder maar afwachten Helemaal naar het beeld en
de gelijkenis van onze topklubs
die zich in de Internationale top
ook alsmaar moeilijker schijnen te
kunnen doorzetten.

Vette jaren voorbij?
De vette jaren kunnen dus voor
een (hopelijk korte) tijd achter ons
liggen en Guy Thys zal dat zelf
ook wel weten Misschien houdt
hij daar rekening mee wanneer
zijn kontraktverlenging ter sprake
komt Guy heeft gouden jaren gekend en misschien zal hij zijn reputatie intakt willen houden. Alhoewel zijn kansen er ondanks alles nog altijd het best voorstaan.
Er mag dan al sleet op zijn beleid

Kan Enzo Scifo wel gemist worden ? (foto F. Marien)

Basketbalkompetitie gestart

De vertwijfeling is groot
De basketbalkompetitie is gestart in grote vertwijfeling. De onenigheid binnen deze sportbond is immers
groot. Het al jarenlang bestaande gezagsvacuüm geraakt maar niet opgevuld. De belangentegenstellingen tussen de klubs (onderling) en de bond zijn talrijk
en groot. Bovendien zijn de strukturen en bestuursorganen verouderd.
ANPASSINGEN kunnen
moeilijk worden gerealiseerd omdat de bondsleiders zichzelf in leven houden. Het
veelbesproken parlement kan bezwaarlijk als representatief worden
bestempeld. Op geregelde tijdstippen worden deze toestanden aangeklaagd — meestal nadat er sportief weer een en ander is misgegaan — maar veranderingen en
verbeteringen blijven uit.

A

Afgang
Aanleiding voor de jongste felle
golf van kritiek was de beschamende afgang van de nationale
ploeg in de Challenge Round van
het Europees kampioenschap. De
betere spelers bedankten voor
deelneming en organisatorisch liep
alles traditiegetrouw in het honderd. Dat wekte nog amper verwondering. Het lag zelfs in de lijn
der verwachtingen. Het kan niet
genoeg worden herhaald: de bond
mist gezag en leiders met visie.
Maar het zou naief zijn daar alleen
naar verklanngen te zoeken voor
de huidige, bijna permanente, malaise Wanneer men bedenkt dat

de kompetitiekalender voortdurend
wordt overhoop gegooid —
wedstrijden van de tiende of elfde
speeldag werden voor het eigenlijke kampioenschapsbegin afgewerkt omdat één van de betrokken

klubs in bedoelde periode in Amerika wat stage wil gaan lopen... —
en dat spelers nagenoeg voortdurend mogen worden aangeworven
en verkocht (naar het buitenland
wel te verstaan) kan men toch
moeilijk op begrip en medeleven
van het brede publiek hopen.
De situatie schijnt welt uitzichtloos want ook nu weer wordt er
veel meer gepraat dan gedaan. De
nationale ploeg blijft het stiefkind
van ons basketbalwereldje en de
eigenlijke en feitelijke macht ligt
vastgeankerd in de handen van
een paar grote en kapitaalkrachtige
klubleiders. Een Theo Maes en een

Van Moerkerke om er eens een
paar te noemen Vanuit de zogeheten Veds — de belangenvereniging van de sponsors... — proberen zij hun handeltje te leiden.
De kompetitie zelf belooft anders
spannen(cler) te worden. Racing
Mechelen moest Ravio en Hawtshorn laten gaan en schijnt toch wel
verzwakt tenwijl Oostende opnieuw
een greep naar de macht wit doen.
Met een goede Pool, Mark Brown
en de al vroeg gekwetste Rains.
Misschien kan men op het veld de
bestuurlijke miserie doen vergeten.
Het is wenselijk.

Vanderaerden niet op het podium

Claudy weer 's lands beste
Claudy Criquielion was in de voorbije maanden opnieuw de beste wegrenner van het land. Dat blijkt uit
de Superprestige, die de optelsom van prestaties in
belangrijke koersen vertegenwoordigt.
OT voor de Ronde van Lombardije wees alles erop dat
Eric Vanderaerden met die
(overigens weinig voorstellende)
eer zou gaan strijken maar in de
klassieker van de vallende bladeren duwde de taalgrensbewoner de
Limburger alsnog van het podium.
Criq werd een verdienstelijke derde
achter het ongenaakbare Ierse duo
Roche-Kelly. In de slotklassiekers
traden onze coureurs weer maar
sporadisch op de voorgrond.

T

In Blois-Chaville miste Vanderaerden andermaal de ultieme ontsnapping. Hij won nog wel de pe22 OKTOBER 1987

(?) komen, over de kwaliteiten van
zijn mogelijke opvolgers bestaat
geen eensgezindheid. De diverse
invloedssferen hebben wellicht allemaal eigen kandidaten en de
nieuwe bondsleiders zullen zeker
nu nog geen krachtmeting riskeren.
Zodat Guy waarschijnlijk zelf
met de wederopbouw zal mogen
of moeten beginnen. Een opdracht die zich met als gemakkelijk aankondigt. Maar gelukkig beginnen steeds meer ingewijden
luidop — want ze wisten hel natuurlijk al veel eerder — te beseffen waar het schoentje wringt. Lazen we in het voorbije weekend in
Het Volk een interview met Rik De
Saedeleer. 's Lands beste voetbalkommentator dekreteerde onomwonden: de trainers hebben
veel macht, zij beslissen over taktiek, selektie en aan- en verkoopbeleid. Zij vrezen elke nederlaag
en denken uitsluitend aan doelpunten voorkomen. Veel moet
worden herdacht opdat het individueel talent zich opnieuw in volle
omvang zou kunnen ontwikkelen
Het individuele talent: daar gaat
het om Nu Enzo Scifo m Glasgow
ontbrak kwamen de wijze vaderen
plots tot de konklusie dat men zijn
klasse toch maar moeilijk kon missen. Enzo, zo vaak de verguisde,
was de winnaar van de beschamend zwakke interland in Schotland. Mogen wij even glimlachen...?
Flandrien

lotonspurt maar méér dan een
dode mus leverde dit hem niet op.

Andermaal gemist
De zege was weggelegd voor de
Nederlander Van der Poel die zijn
voorseizoen totaal miste en belust
was op eerherstel In de Ronde van
Lombardije reed Ene Van Lancker
verheugend sterk Hij kleurde de
wedstrijd en schuwde geen inspanning HIJ schoot evenwel tekort in
de eindspurt tegen oud-wereldkampioen Argentm. Begrijpelijk. Van
Lancker was bovendien nog zo verdienstelijk in de slotkilometers al

zijn krachten in een laatste demarrage te bundele. Hij zorgde ervoor
dat de Belgische verslaggevers
deze keer niet met het schaamrood
op de kaken naar huis dienden terug te keren.

Middelmatig
seizoen
Daarmee is het doek gevallen
over een voor ons wielervolkje ,,erg
middelmatig" seizoen. Het voorjaar
kon er nog mee door maar de zomer en de herfst waren er teveel
aan De grote kampioenen ontbreken vooralsnog en de vele subtoppers missen weerbaarheid en afstand Twee maanden echt meetellen IS te weinig om de fans blijvend
te binden Maar het heet dat er beterschap op komst IS Niet morgen
— de amateurlichting weegt met
zwaar — maar wel overmorgen.
We wachten dus af.

-va^

15

Playerwater stelt voor:

„Bloed en Liefde" om van te snoepen
heid door auteur, regisseur en akteurs gesprokkeld.
Werden de toeschouwers verrast door de haast oneerbiedige
boodschap van Bomans? Werden
zij gekweld door de nochtans
milde
beeldenstormerij?
Die
avond werd toneel gegeven zoals
het moet: met alle mogelijke technische hoogstandjes, met alle mogelijke bezieling in de vertolking,
met een tekst die na zijn opfrisbeurt verrassend modern aandoet
en met een boodschap die niet
mis is: „Pas als de maatsctiappij
zichzelf voor de gek houdt^, ontstaat er humor", aldus Godfried
Bomans.
Wij weten dat Playerwater alles
in het werk stelt om ons daarvan
te overtuigen, wij hebben ons
kostelijk geamuzeerd. Wie dat ter
plekke wil natrekken kan dat nog
op 23, 24, 30 en 31 oktober a.s.
Ko Thurn

Wanneer blijkt dat een amateurgezelschap teater
brengt op professioneel niveau, kan het niet anders
of de bezieling en de geestdrift van alle deelnemers
verraden een elan en een talent dat vele beroepsgezelschappen hen kunnen benijden.
o zit dat ook met een klein
kafeeteater met groeiende reputatie in Kapelleop-den-Bos, waar men nu uitpakt
met „Bloed en Liefde" van Godfried Bomans.

Z

Milde spot
Om meer dan één reden voelt
de toeschouwer zich verre van bedrogen, integendeel vrij dankbaar, voor de geboden kans eens
met een, in alle opzichten, als
jeugdwerk gekarakterizeerd stuk
van Bomans te kunnen kennismaken. Het parodie-drama ,,Bloed
en Liefde" werd nl. geschreven
toen Godfried Bomans 17 jaar
was. Het stuk was bedoeld voor
zijn klasgenoten maar was dan
ook zo spitsvondig, zo leuk in mekaar gestoken, dat het in Nederland alleen meer dan 700 opvoeringen beleefde.
Regisseur Ronny Waterschoot
(thans ook te zien als Banquo in
lonesco's versie van Macbeth, in
de KVS) heeft wel alle spinrag en
stof van deze uiterst komische
tekst weggeblazen. Wat overblijft
IS in essentie een opeenvolging
van absurde zoniet groteske situaties waar zoals in Don Quichote
een loopje wordt genomen met de
vaderlandse geschiedenis —
meer bepaald de middeleeuwen
— zoals die ons uit de schoolboeken wordt ingelepeld. Juist daardoor komt de milde spot, zeg
maar satire, van Bomans des te
beter uit de verf en achter de spot
herkent men maar al te vaak de
eerder ruwe realiteit die nog
steeds op huidige situaties van
toepassing is.

In lichterlaaie
Het
Playerwater-gezelschap
heeft maximaal gebruik gemaakt
van al haar scenische mogelijkheden om Bomans eer aan te doen.
In dit kleine maar o zo fraaie
kafee-teater raakt de toeschouwer
overdonderd door de vindingrijkheid en de verbeelding van zij die
instaan voor dekor, regie en
kostuums. Wij menen dat niemand in deze produktie van lof
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ICHAEL MANN's karrière
omvat een breed spectrum
van het sukses. Hij is uitvoerend producer en het kreatiteve
brein achter Miami Vice en de nieuwe
tv-reeks Crime-story. Hij kreeg een
Emmy Award voor het scenario en de
regie van The Jericho Mile (met Peter
Strauss die hardloper wordt in de Folsom gevangenis). Het begon allemaal
met het schrijven dan de eerste drie
episodes van Starksy & Hutch,
waarna zes aflevenngen volgden voor
Police Story. Voorgaande ligt allemaal m het lichtere genre en daarom
was hij dan ook blij dat hij de auteursrechten kon kopen van het boek Red
Dragon van Thomas Harris Dit is een
erg ingewikkelde, psychologische
thriller over een maanmoordenaar, die
er enkele keren na elkaar m slaagt

a.

••••••

mag gespaard blijven maar vestigen toch graag de schijnwerpers
op de uitschieters: Karin Broothaerts neemt de dubbele en
moeilijke rol van Filips van
Boergoendië-Karel V voor haarr
rekening met vuur en bezieling,
Mieke Verhelen, die ook de poppen ontwierp (aangekleed door
Emma Vivijs en Cois Verbeek) is
een verrukkelijke Jacoba van Beieren, die volgens een gamma van
expressies en nuances speelt en
zowel stem als presence een
groot talent verraadt, Bieke Baetens
(een
vroegere
regieassisente op de KVS) speelt met
benijdenswaardige soberheid en
overtuiging, Heidi Van der Meuten
is een natuurtalent die een eenvoudige scène in lichterlaaie kan
zetten. En zo kunnen wij het hele

,,Bloed en Liefde" of een genietbare Godfried Bomans...
rijtje aflopen van een in hoofdzaak
door vrouwen bezette cast.
De enige tegenvaller op de
avond van de première was het

publiek dat braafjes en gehoorzaam voorbijging aan zoveel bezieling, zoveel pointes, zoveel
kwistig gestrooide scherpzinnig-

— Bloed en Liefde van Godfried Bomans In Playerwater, Oudstrljdersstraat 81, 2920 Kapelle-op-denBos. Reserveren (015/71.25.00) is
noodzakelijk.

Om Kris Oosterlinck (14j.) te bekronen

Tony Ross in Vlaanderen
gen beroemde Bofognese Inter-

De in Londen geboren schrijver/tekenaar Tony nationale Kinderboekenbeurs?
Ross bezocht voor enkele dagen Vlaanderen op De meest originele, sterkst opplot kwam utt Vlaaninitiatief van uitgeverij C. De Vries-Brouwers te gebouwde
deren, Het klinkt voor NederlanAntwerpen. Ross Het daarvoor zijn Mynedd Boda- ders waarschijnlijk onwaarf on (Bodafonberg) in Noord-Wales, waar hij woontschijnlffk, maar een Tremelose
de 14-jarige Kris
samen met zijn vrouw, drie dochters en drie kat- jongeman,
Oosterlinck, kaapte de eerste
ten. De hond heeft ie weggedaan, omdat die prijs weg. Een troostprijs ging
steeds de schapen van zijn buurman uit elkaar naar het meisje Lenny Peeters
uit Zoersel, die haar verhaal za!
dreef.
zien verschijnen ïn Ezelsoor,
ONV ROSS, die tot vorig
jaar nog les gaf op een
tekenschool, waar hi|
''een heleboel Jong talent zat komen aanstormen „beangstigend voor een ouwe zoats ik",
is nu fulltime kunstenaar.

Tremelo boven!
Wat is er nu zo speciaal aan
dat Vlaams bezoek van Ross?

In Nederland en Vlaanderen
werd een prijskamp uitgeschrevert voor de Jeugd tot 18 jaar.
Gevraagd werd een verhaal te
schrijven, de eerste prijs werd
beloond met uitgave en ilfustratie door Tony Ross. Boss is met
20 maar de eerste de tjeste.
Won hij twee jaar geleden ntet
de grote prijs op de in vakkrin-

••••••••••••••T

Oskar
Tony Ross in het tand betekent
natuurlijk koortsachtig werken
aan nieuwe uitgaven en bi| C.

TTT

Landsverdediging, kun je een heel
boek schrijven. Roger Donaldson
heeft een van de sterkste spionagefilms van de laatste jaren gedraaid. Er
wordt door de makers zelf gevraagd
geen woord over het — inderdaad —
schitterende einde te vertellen. Doordat je echter niks over het einde mag
zeggen, valt er weinig te vertellen
Misschien moet ik zeggen dat zelfs de
bijrollen zeer sterk zijn, Sean Young
NIEUW IN DE BIOS als de bedpartner van de twee vonge
heren, Will Petton tweede in bevel op
Landsverdediging en bereid alles en
ik vergat te zeggen dat hij Manhunter iedereen op te offeren aan het imago
van zijn baas Howard Duff en Iman,
heet
het exotische topmodel uit Somalië
Over No way Out met Kevin Cost- Sterk I
ner (big sinds The Intouchables) als de
magnetische, gratievolle navy-officier
Dat is ook het geval met Crimes of
en Gene Hackman als de bedrie- the heart van Bruce Beresford Een
gende, bedreigende sekretans van warme film, die het gedeeltelijk moet

een heel gezin vreselijk af te slachten.
Maar de bijna twee uren durende film
IS te lang, het plot komt te traag op
gang en tegen het einde moet alles in
zo'n snel tempo gebeuren, dat de geloofwaardigheid aardig in het gedrang
begint te komen. Misschien had hij
toch bij zijn leest moeten blijven. Oh,

het toonaangevend tijdschrift
voor kinderen. Pittige anekdote: Lenrty t>eeft er^keie dagen
geleden haar moeder voorgesteld de televisie maar weg te
geven, er wordt toch niet naar
gekeken.

De Vnes-Brouwers verscheen
dan ook een ptezierig prentenboek- Oskar, krijgt ook altijd de
schuld. Juist! Wanneer er iets
fout gaat heeft Oskar het gedaan. Wanner Oma kikvorsen in
haar muiltjes vindt het Oskar het
gedaan. Als de kat in de luchter
hangt na een wa^jeurt heeft Oskar het gedaan. Maar Oskar
blijft beweren dat het zijn
zichtbaar vriendje Bonke
Maar wie geiooft er nu zö
Zoais steeds in de Tony Ros
prentenboeker? is er een volledig*
samengaan van illustraties en
tekst en die leiden ook nu weer
naar een verrasseod siot. Aartbevofen vanaf 5 iaar!

AMMA
hebben van zijn sterren, maar die zijn
dan ook met overleg gekozen, zodat
men sublieme vertolkingen krijgt. Als
hier geen Oscar-nominaties vallen dan
weet IK het niet meer Gebaseerd op
het in 1980 gekreéerde toneelstuk van
Beth Henley opent de film met een
nerveuze Lenny (Diane Keaton in de
zoveelste rol van haar leven), de
oudste van dne zusters en de enige
die nog in het huis woont waar ze hun
jeugd doorbrachten. Het is haar verjaardag en net die dag heeft haar
jongste zus, de onvoorspelbaar en ietwat onstabiele Babe (wat een Sissi
Spacek!) haar echtgenoot neergeschoten, tero/ijl haar andere zus, de
geharde Meg (Jessica Lange eindelijk
weer eens zéér goed') thuis komt aanzetten, omdat het met haar zang en
filmkarrière in Los Angeles helemaal

•••••••••••

niks IS geworden Als de borg is betaald en Babe in het huis bij haar
zusters komt, beginnen de herinnenngen te komen. Moeder pleegde zelfmoord nadat vader hen verliet. Jeugdruzies en jaloezie.. Wie van Tennessie Williams en William Faulkner hield
en houdt, m het kort dus van die lekkere trage down South filmen, moet
dit gaan zien Heertijk
Net zoals de nieuwe film van Marcello Mastroianni Zwarte ogen, naar
Tjekov. Deze film valt m twee verschillende delen uit elkaar, voor de pauze
een speelse bijna klucht, na de pauze
IS het Tjekov, vol met Russische
schoonheid, traagheid, melancholie.
En al dit voorgaande voor iemand die
met zo gek is op Marcello, je weet het
dus Einde van deze toch erg positieve
rubnek.
Willem Sneer
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De school in de branding

Over het onderwijscirkus
,,Onze universiteiten zien er stilaan uit als goedkope bordelen waarin het vermoeide en weinig kieskeurig personeel om luie en weinig kieskeurige klanten bedelt". Jacques De Visscher, docent Wijsbegeerte, opent het akademisch jaar met deze en andere krasse uitspraken „Over de school", in het
jongste Aktueeltje van het Grammensfonds.

Centralisme alom: Gezond is
anders.
Helemaal in de lijn van z'n uitgangspunt, meent J. De Visscher
dat ideologie niet op schoot thuishoort. Dat betekent niet dat lesgeven waardenvrij is. De leerkracht is echter eerst mens in het
werkzaam maken van dat gebied
van de traditie dat hen toever-

seerd, en de likwidatie van de
pluralistische school allerminst
betreurd, 'n Stel progressieven
hebben deze school beladen met
hun maatschappijkritische verwachtingen, die iedereen mag
koesteren maar niemand moet
delen. Hoort dat wel in het onderwijs thuis?

min met het feit dat de instellingen met gemeenschapsgeld werken. Diende het nog gezegd: 'n
godsdienstles of 'n ai of niet neutrale les zedenleer is hier ook uit
den boze.
Propaganda en onderwijs zijn
twee verschillende dingen. Een
kursus wijsbegeerte, dat zou niet
misstaan.
J. De Visscher schetst dus in

Besluit
Op biz. 89 rondt de auteur zijn
pamflet af.
,,Ouders die niet meer kunnen
opvoeden, ideologen en pedagogen, syndicale aktivisten en door
de industrie-lobby geïnfekteerde
onderwijsministers en onderwijsmonseigneurs beletten vandaag dat de scholen de traditie
levendig houden en verwerkelijken. Zij bouwen de humaniora's
en de universiteiten af, en in de
plaats daarvan kreëren ze ,,vernieuwde" instellingen die er als
een grootwarenhuis uitzien en
die hun sukses moeten halen uit
de meest originele open-deurdagen. Het zijn charlatans en
marktkramers die dit alles „up to
date" propageren."

E stijl is pamfletair, in de
eerste plaats tegen de onderwijsoverheden
van
welke slag of lobby ook Hun
eerste zorg gaat niet meer uit
naar degelijk lesgeven, maar naar
allerlei secundaire berekeningen
en vooral naar centralistische
zuilmacht J. De Visscher gaat op
zoek naar kreatieve ouders en
naar die leerkrachten, die zijn
bondgenoten willen worden.

Opvoeding
of onderwijs
Zwaar wordt het verschil tussen opvoeding en onderwijs in de
verf gezet. Het verschil tussen
deze noties is de springplank om
allerlei kwesties inzake het onderwijs in de realiteit te denken.
De school moet je zo denken: in
een maatschappij heb je wetenswaardigheden die door een
gespecialiseefde groep in een
gespecialiseerde instelling overgedragen worden. Het gaat dus
om ,,weten", om overdraagbaar
weten, om deskundigen om dat
weten over te dragen, om een erkende instelling die deze deskundigen volgens afgesproken regels in relatie brengt met de
bestemmelingen van die overdracht. Deze kultuuroverdracht
moet men via de school verwachten, niet de opvoeding die het terrein voorbereidt. Normen en
waarden, de fundamentele houdingen tegenover het leven worden in de huiselijke kring meegegeven op 'n wijze die niet discursief-rationeel maar affektiek-emotioheel geladen is. De school
moet en kan alles (de opvoeding)
en allen niet opvangen. Wie niet
mee wil of kan, moet niet mee.
Vanuit deze logika leidt J. De
Visscher verwachtingen af, die
ook naar positieve ervaringen
verwijzen: de vroegere humaniora, de universiteit van eertijds,
zijn lagere school. Hij leerde er
de omgevende realiteit ontleden,
bespreken, beschrijven in een
volledig uitgebouwd kommunikatieproces. Zo komt het bij de lezer toch over.

Verwachtingen/
l(ritiel(
Vandaag treft men menselijkheid en algemeenheid als vormingsidealen niet meer aan, tenzij in redevoeringen In hun vernieuwingsdrift hebben de socialistische partijpedagogen, de onderwijsbureaukraten en nu ook
de priesterkaste aan de top van
het katoliek onderwijs de kritische ratio ingevuld voor een
technische ratio. Zelf de universiteit wordt beroepsopleiding. De
industriële lobby glorieert'
Nochtans moet men zich geen
illusies maken: het onderwijs kan
de
technologische
nieuwste
hoogstandjes nooit bijhouden.
Het moet integendeel de achter22 OKTOSÉR rt«7

J. De Visscher: „Het zijn charlatans en marktkramers..."
gronden van de levende traditie
ontsluieren, daarbij begeleiden.
De leerkracht heeft een konservatoire rol. Hij bewaakt datgene
wat hij als over te leveren verzameld heeft, en geeft dat door.
Moderne pedagogische nonsens,
de beoordeling van onderwijsmoeë inspekteurs — al of niet
politiek benoemd — helpen niet.
Leerplankommissies maken van
de leerkracht een robot. De hulp
komt hier eerder van precieze
vakkennis, ervaring en kollegiale
dialoog in een klimaat van echte
onderwijsvrijheid.

trouwd is. Het laat zich niet minuteren in een pedagogische ideologie. Evenmin kan er sprake zijn
van een kristelijk opvoedingsprojekt. of een humanistisch plagiaat
in omgekeerde richting. Dat hoort
elders thuis, stemt niet overeen
met het schoolpubliek en even-

Hoe pamfletair deze onderwijskritiek ook is, en in een samenvatting klinkt dit krasse nog meer
door, toch is het dwaas hem
naast zich neer te leggen, 'n Dubbele vraag toch: is het referentiekader van de auteur niet wat eenzijdig en te nationaal gebleven?
Gaat het wel telkens om de konkrete mens als relatiewezen?
fvloet een steen niet beter aangepast zijn aan de kikkerpoel, zeker
wanneer men in een moment van
huiver schrijft?

(foto M. Cels)

feite één model van een pluralistische school. De droomschool uit
de zestiger jaren, die de verzuiling zou doorbreken, is dood. Ze
werd door de CVP het graf in geprezen. PVV- en SP-partijgangers van het officieel onderwijs
hebben ,,hun scholen" gekoloni-

M. Cels-Decorte

— Over de School, J. De Visscher. Reeks Aktueel, nr. 21,
Uitg.
Grammens,
Brussel,
1987. 350 fr.

Deze week
in Knack Magazine

Pluralisme
Het zal wel duidelijk zijn, dat
van de jongste twintig jaar onderwijsvorming (VSO, eenheidstype)
geen spaander overeind blijft.
Deze hervormingen en de denataliteit hebben de poorten van de
toegeeflijkheid breed open gezet
Bestond er in het katoliek onderwijs nog een zekere pluriformiteit, die in het rijksonderwijs ter
ziele was, dan is de klerikale
macht deze nu ook aan het breken In plaats van fierheid over
deze pluriformiteit, die ook andersdenkende ouders de stap
naar dit net lieten zetten, is afbouw gekomen. De klerikale
macht wenst één type. Is het uit
intolerantie
tegenover
de
histonsch-literaire kulturele vorming? Uit blind geloof in de technische vooruitgang? Alleszins
worden alle scholen van hun autonomie beroofd Daarenboven
leiden de overheidsmaatregelen
tot gigantische instellingen en de
dood van de andere. Giganten
vragen om overreglementering.

Het Voeren-feuilleton
In oktober 1982 won de lijst van Retour a Liège de
gemeenteraadsverkiezingen in Voeren met José Happart als
lijsttrekker. Dat was de eerste aflevering van het lopende Voerenfeuilleton. Wat is er sindsdien gebeurd? Wie nu pas inschakelt, moet
deze week Knack lezen.
Leo Tindemans

Leven in de DDR

Een gesprek met minister van Buitenlandse Betrekkingen Leo Tindemans,
dat in de week voor de vredesbetoging
vooral over Oost-West relaties handelt. Deze week in Knack.

Vorige week bracht DDR-partijleider
Erich Honecker een officieel bezoek
aan ons land. Knack was in de DDR
en bericht over het leven zoals het
daar elke dag wordt geleefd. Een reportage.

Onze havens
Antwerpen, Gent en Brugge zijn drie
zustersteden, maar als er over havenpolitiek wordt gesproken, wordt er in
de familie duchtig ruzie gemaakt. De
stand van onze havens én een onuitgegeven konfrontatie van de drie havenverantwoordelijken. Een dossier,
deze week in Knack.

Een bom tegen de sjeik

Een van de meest onthullende passages in het boek van Bob Woodward
over de CIA handelt over de mislukte bomaanslag tegen de Libanese
sji'itische leider, sjeik Fadlallah. Hoe
ging dat in zijn werk? Deze week in
Knack.
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Het VU-partilbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag
19 oktober j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de
pens...

Grondwetsherziening
Het Partijbestuur van de Volksunie
onderzocht de politieke toestand in
het licht van het door de Koning aanvaarde ontslag van de regenng-Martens en de opdracht tot vorming van
een overgangsregering, die aan het
volgend parlement de bevoegdheid
moet verlenen om de Grondwet te
wijzigen
De Volksunie acht het van essentieel belang, dat een zo ruim mogelijke verklaring tot herziening van de
Grondwet, inbegrepen het artikel 131,
tot stand komt Drie regeringsknsissen in twee jaar tijd hebben immers
bewezen, dat in het huidig grondwettelijk kader geen mogelijkheid bestaat
om duurzaam regeringswerk te verrichten Slechts met een grotere autonomie van de Gemeenschappen die
hun eigen geld maksimaal zelf beheren en besteden, zal het mogelijk zijn
een volgehouden inspanning te leveren voor tewerkstelling, voor sanenng

Ledenwerving
1988
Ondanks Happart en de val van de
regering blijft de ledenslag goed door
lopen
De twee koplopers hebben hun
voorsprong vergroot Als ,,nieuweling;',, begroeten we VU-Waregem
Deze afdeling komt in een ruk de
derde plek van Spermalie bedreigen
De rangschikking
1 VU-Hofstade
37 NL
2 VU-Munsterbilzen
19 NL
3 VU Spermalie
14 NL
4 VU-Waregem
13 NL
5 VU-Middelkerke
10 NL
6 VU-Antwerpen
7 NL
VU Deurne
7 NL
8 VU-Bilzen
6 NL
9 VU-Etterbeek
5 NL
VU Ternat
5 NL

AbonnementenSlag 1988
De kersverse abonnementenslag is
pas enkele dagen oud en toch zijn
enkele vroege vogels er reeds met
sukses op uit getrokken
Ziehier de eerste resultaten
Punten
1 Johann Vancoppenolle,
St-Trutden
132
2 Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 72
3 Jan Caudron, Aalst
45
4 Anny Lenaerts, Wilrijk
36
Waar hebben wij die namen nog
gehoord'?

der overheidsfinanciën en voor belastingsverlaging
De verklaring tot herziening van de
Grondwet moet er tevens toe strekken, zo meent het Partijbestuur van
de Volksunie, om de Vlaamse posities
te versterken en om tergend onrecht
en plagerijen en zoals in de Voerstreek, m Vlaams-Brabant en in de
hoofdstad eens én voor qoed onmogelijk te maken

„Dubbel besluit"
Het Partijbestuur van de Volksunie
noteert met verontwaardiging dat de
Vlaamse regeringspartijen CVP en
PVV zich reeds bereid hadden verklaard, het zogenaamde dubbelbesluit inzake Happart te aanvaarden
Aldus verloochenden zij de belofte
dat de arresten en adviezen van de
Raad van State naar de geest en de
letter zouden worden uitgevoerd, zonder betaling van enige Vlaamse tegenprijs De Volksunie verheugt zich
over de krachtdadigheid waarmee de
Vlaamse strijd- en kultuurverenigmgen dit dubbelbesluit hebben afgewezen

ren die volgens minister Tindemans
naar de Golf zouden zijn geleverd
De Volksunie is bovendien de mening toegedaan dat het met aan een
overgangsregering en met tot de lopende zaken behoort
Belgische
strijdkrachten naar een oorlogszone
te sturen Zeeistdanookdeonverwijl
de terugroeping van het Belgisch
vlootskader

Lessenreeks
„Water is waardevol"
Onder redaktie van Erwin Brentjens, onderwijzer aan het St Stanislaskollege te Antwerpen en uitgegeven door de Coremanskring verscheen onlangs de lessenreeks ,,Water IS waardevol" Iets meer over de
inhoud
Inleiding
De kinderen worden gemotiveerd
om watervervuiling tegen te gaan
door
— een verhaal ,,Devissen en het vuile
water" van Alice Toen,
— een aantal zeer eenvoudig uitvoerbare proeven,

— algemeen leergesprek over ,,Het
Water en Wij"
Eerste graad
Vanuit een vertelling wordt een aktiviteitsles opgebouwd waarbij de ervanngen van het kind uit de eigen belevingswereld centraal staan en er tevens gestreefd wordt naar de uitbreiding van de woordenschat omtrent
het thema ,,water"
Tweede graad
In deze les wordt meer aandacht
besteed aan de funkties van het water
in het huishouden en in de natuur,
terwijl in een ander lesonderdeel be-

Tenslotte stelt het Partijbestuur van
de Volksunie vast, dat de regering
Martens VI uiteindelijk weliswaar over
het dossier Voeren is gestruikeld,
maar dat zij daarenboven reeds volkomen verlamd was door onenigheid
over praktisch alle belangrijke dossiers en dat haar verdwijnen gebeurt
in een onfrisse geur van schandalen,
jpolitieke benoemingen en korruptiepraktijken

Derde graad
Het aksent in het vijfde en zesde
leerjaar wordt gelegd op de werking
van een waterzuiveringsstation, terwijl ook op de oorzaken en gevolgen
van de waterverontreiniging wordt ingegaan
Belangstellenden kunnen intekenen voor dit lessenpakket door storting van 100 frank op rek KB 4082019121-34 van Erwin Brentjens,
Edegemse Steenweg 2 bus 5, 2550
Kontich, tel 03/457 72 40

Waterdruppels
„Tribunaal"
Heel wat aTdelingen zochten een
e«nte kontaki mei de buitenwereld
via info- en voorlictiljngavergaderln
Zei 70 n organlaat e met n hel |le
op fieirek er deskundigen bl| en
zoek konuikt mei de vele verenigin
gen en aktiegroepen die zonder eni
ge lwi|(e! ook n |ouw streek beug
U|n mei Waaideval Water Aarzel
evenmin om beroep te doen op nalio
nale m lieuverenigingeii zoals Bond
Beter LeefmiJieu Greenpeace en Na
tuur 2000 Mei hun medewerk ng
zette bvb de VUJO van Bree eon
heus water tribunaal op
Een andere tip ditmaal vanuit
onze afdeling te Zuienkerke s hel
organiseren van een enquête bij de
plaalselilke bevolking waarvan de
resultaten voorwerp ullmaken van
een volksvergadenng

Mijnenvegers,
Doel V en wapens
Het Partijbestuur van de Volksunie
betwist de overgangsregering het
recht, andere zaken te regelen dan de
verklaring tot herziening van de
Grondwet en de strikt gelimiteerde
lopende zaken De kerncentrale N 8,
die blijkens recente opiniepeilingen
door een meerderheid van de bevolking wordt afgewezen, en de SST
kunnen in geen geval tot de lopende
zaken worden gerekend en dienen
strikt voorbehouden aan het volgend
parlement
Het Partijbestuur van de Volksunie
stelt vast dat zopas de Italiaanse doeane nieuwe tastbare bewijzen heeft
gevonden voor de Belgische wapenhandel en wapensmokkel naar de oorlogvoerende Golfstaten Wat de Italiaanse doeane heeft ontdekt, komt
neer op een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de twee jachtgewe-

wezen wordt op het belang en het
proces van waterzuivering Knngloop
van het water in vertel- en tekenvorm

Alarmbel
Uiteraard dleni elk Iniilatier aan
de plaatselijke pera en het weekblad
WIJ gemeld
Ook moei bij elk projekl de alarm
bel geluid Op de eerste plaats b | de
gemeenieliike overheid ook al heefl
deze met zoveel nspraak meer bij
het waterbele d De mogel ikheden

Zo voeren we aktie

Allen samen te water
uit de voorbereidende atudieronde bll|kt Ihelaatl dal er rond Waardevol
Water nog heel wal werk aan de winkel la En dJI zowel wal betren hel
lentlbUlseren van de bevolkingen het alarmeren van de v eran l woord el l|ke
overheden ali wat betreft hel daadwerkelijk reinigen van o m e walerloOm deze doelstellingen te beret
ken kan je de aktle In je afdeling of
arrondissement best opzetten onder
de vorm van projekl werk Ing In ons
kadsrblad van juni 1S83 besteedden
wc heel wal aandacht aan deze
Ter herinnering pro|eklwerk ng is
erop gonchl rond een bepaalde thematiek
In dit geval Waardevol
Water een konkreoi doel te berei
ken binnon een vastgestelde halflan
ge termijn Projektwerklng moet lol
een aktle or een resultaat leiden dal
voor de buitenwereld zichtbaar Is
Ook leent projektwerklng zich tol

ziin hoe meer mensen een zinnige
taak of verantwoordelijkheid meekrijgen hoe beter
Bi) hel uitstipjMlen van een projekl
moet nauwkeurig de haalbaarheid
voor ogen worden gehouden Mik
niet ie hoog maar houd rekening
met beschikbaarheid van mensen
onkosten en plaatselijke omstandig
heden Kortom maak een stevige en
realistische planning om binnen de
kortste keren pohtiek te scoren en
dit nadien op geregelde tijdstippen
Een onderwerp als Waardevol
Water leent zich perfekl tot talloze
vormen van akUevoenng Vermel
den we slechts lukraak een geleide
boollochl met de pers langsheen lo-

zmgspunton
een lanloonstelLng
van oude folo s en prentkaarten van
de waterloop een lekenwedslriid
metingen een publ kal e een v t
wedslr |d zoals op de kermiE een
opruimaküe enz Hel is dus leker
nlel denkbeeldig om m Is een goede
planning geregeld en als het ware in
crescendo uil te pakken mei een
Dil f

HMMUUO vaa i t n atom d i krMi
W a a r d n v l W a i v iiw«l ^ M l »
na. btniai de n a t t f W w « V
gro>pewi„ChMterTOOTW a t Éi
vol Waur~ voer
IB de kwp van labnMriiaM k M
ootMip _
Mr bMpraUng voctwè^d. Ulltr
Mvd armiapmi we
""—""
mótgjboêktmi

kader van hel Jaar van het Leefmi
I eu een mil)oen op de begroting
uitgetrokken voor initiatieven Kon
kreet was niets Ingevuld Onze men
sen bezorgden hel bestuur echter
oen uitgewerkt plan tol herwaarde
nng van de bronnen die er raoraen
leel erg vervuild b illggen Een iwee
de voorbeeld komt uil de Limburgse
kantons Borgloon en Herk de-Stad
Hier stelde de VU een mote op
waann een spoedprogramma voor
een propere Herk wordt ge« st Ce
zomen lijk legden onze mandataris
sen van de Herkgemeenlen de mol e
neer op hun gemeenteraad

De Ceniss VV wandelde san Dne-ilorten Lacht in hel gebied gelegen
langsheen de /tingvaan ie Cenl Zwijnaarde Hier spreekt senator Óswtló
Van Ooteghem de wandeiaa/3 loe op bet UCB-Sidac stort Een stort zonder
vergunning Maar ondanki een pnjces verhaal gaan de lodingen onvenmn

Nationaal
Vergeel onze provmcieraadsleden
niet Ook zJi bobben in hal kader
van Waardevol Waie> een opdracht
Ie «ervullen Zo zijn de provincies
nog steeds veranlwoordelijk voor de
ru mings
en onderhoudswerken
van niBl bevaarbare waterlopen van
'weede kalegor
Tol si

den die op V laams centraal er
pees niveau aan de
nen trekken Schakel
knjgl meteen

Ludiek
el o p u t t e n van akUes geldt
eén gulden regel wees ludiek
an op ettelijke manieren De

afdeling Assebroek bvb ging heei
plechtig een staal waier nemen in de
plaatselijke Smt fVudoledeken om
dit nadien voor onderzoek ie beior
gen aan hei labo van de GenliS
univetv te l In Antwerpen werden
walerstalen genomen van de sterk
veronlre nlgde Leigrachl in het Ho
bokense Het smengbrntje werd aan
het schepeokoliege overhandigd
Haalbaar is zeker de organisatie
van een opruimaktie van zwerfvuil
langsheen de waterlopen Meer in
zei vergt hel miUatief van het arron
dissemenl Leuven Een week lang
verzorgde zij een stand Waardevol
Mater op de jaarhlkse handels
beurs
Tienduizenden bezoekers
worden er onthaald In een prachtig
ingerichte ruimte met o m een
gnxtts aquanum

WATERk
IS WAARDEVOLKSUNIE

Zopas rolde een nieuwe aflevering van een water-laWIJtje van de drukpersen (Verkleind drukken wij hier de
binnenpagina's
af) Opnieuw een uitgave boordevol aanbevelingen
voor en verslagen van gelukte
aktiviteiten En aan beweging ontbreekt het met Een van de nieuwigheden is de hierbij aangekondigde (en
aanbevolen I) lessenreeks over waardevol water

13 november 1987 te Brussel

Het gevangeniswezen in Europees perspeictief
Op vrijdag 13 november 1987 organizeert de Europese Vrije
Alliantie (EVA-Regenboogfraktie) een studiedag in het Europees
Parlement rond het Belgisch gevangeniswezen in de Europese
kontekst.
Plaats: Europees Parlement, Belliardstraat 79, zaal 63, 1040
Brussel.
Programma:
leid m Nederland door prof Eliaarts,
de Europese minima-regels voor
9 uur Leestafel met o a Liga voor
het gevangeniswezen door mevr
Mensenrechten, Bond Zonder Naam
Eckert, administrateur bij de direktie
Amnesty International, Kluwer, Fatik
Juridische Zaken van de Raad van
Doortieen Tralies, STIGIVIA, VVFW,
Europa, het gevangeniswezen In de
Justitieel Welzijnswerk Leuven
21 landen van de Raad van Europa
10 uur Verwelkoming en inleiding door Nicholas McGeorge, Joint repredoor Phil Bosmans (Bond Zonder sentative of the Quaker Council for
European Foreign Affairs
Naam)
12-13 uur diskussie
10 u 15-12 uur het gevangenis13-13 u 30 Leestafel
beleid in Europa het gevangenisbe-

13 u 30-14 u 30 gelegenheid tot
middagmaal in het Europees Parlement
14 u 30-15 u getuigenissen over
het Belgisch gevangeniswezen
15-17 uur het gevangenisbeleld
in België door een vertegenwoordiger
van het ministerie van Justitie, John
De Wit, Vereniging der Vlaamse Onthaaltehuizen, HugoCoveliers, kamerlid, lid van de Kommissie Justitie,
Wilfried Meyvis, Vlaamse Vereniging
voor
Forensisch
Welzijnswerk
(VVFW) Gelegenheid tot vragenstellen
17-17 u 15 slotwoord door Willy
Kuijpers, Lid van het Europees Parlement

X-

InsGlirljvIngen
Insctirijven is verplictit, en dient te gebeuren voor 12 november 1987, door
middel van onderstaande strook
Naam
Adres
O Schrijft in voor de studiedag op 13 november in de gebouwen van het
Europees Parlement
O Wenst de verslagbundel te ontvangen
Op te zenden naar EVA-Regenboogfraktie, Belliardstraat 79, Ardennegebouw. Bureel 3 01, 1040 Brussel, tel 02-234 30 38-41
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Bart Vandermoere ontzenuwt blauwe schijnheiligheid

Enggeestig nummer over
IJzermonument
Na jarenlang aandringen bekwam de VU-fraktie dat er vorig jaar
een reglement werd goedgekeurd dat toeliet het IJzermonument te
betoelagen. De fraktieleider van de PVV had zijn woede hierover
blijkbaar een jaar lang opgekropt. Bi) de goedkeuring van dit
toelagereglement spuwde hij dan ook zijn blauwe gal uit en
insinueerde dat er tussen CVP, SP en VU een koehandel werd
afgesloten. Dat het IJzermonument door de Vlaamse Raad werd
uitgeroepen tot het simbool van alle Vlamingen noemde hij een
kaakslag voor alle vrijzinnige in Vlaanderen.
Bart Vandermoere maakte met een
gevatte en rake tussenkomst snel een
einde aan dit enggeestig liberaal nummertje HIJ wees C Deweze erop dat
aanvankelijk alle Vlaamse partijen,
ook de PVV, achter de voordracht van
het IJzermonument als memoriaal
van de Vlaamse gemeenschap stonden BIJ de stemming in de Vlaamse
Raad was er slechts een partij die
plots haar houding wijzigde, met
name de PVV Dat deze partij ook
aanstoot neemt aan de leuze AVVVVK, noemde V Vandermoere schijnheilig Het IJzermonument is het simbool van het pacifisme en van de idee
Nooit meer oorlog" die ons door de
fronters werd meegegeven De fraktieleider van de P W zag het na deze
tussenkomst duidelijk met meer zitten Met nog enkele vuile opnspingen
probeerde hij de Agaiev en SP-fraktie
in het debat te betrekken maar tevergeefs I

In dubbelzinnigheid
wegkwijnen?
Met het provinciaal onderwijs in de
provincie Antwerpen gaat het slecht,
zoveel IS zeker In zowat alle provinciale scholen liep het aantal inschrij-

vingen sterk terug waardoor het Provinciebestuur aan 23 leerkrachten opzeg moest geven Fraktieleider J
Roets wees erop dat deze achteruitgang met alleen te wijten is aan de
denataliteit De oorzaken zouden volgens hem wel eens te zoeken kunnen
zijn in het gevoerde onderwijsbeleid
J Roets verwees in dit verband ondermeer naar de weinig gekoordineerde
werking van de tiestuurskommissies
van deze scholen en naar de gevoerde benoemmgspolitiek
Uiteraard
kwam ook de aktuele diskussie over
de verschillende onderwijstypes tijdens dit debat ter sprake Konkrete
vragen van de VU-fraktie aangaande
de houding van de Bestendige Deputatie bleven echter onbeantwoord
Voor een CVP-SP-koalitie wordt het
wellicht een moeilijke klus om deze
knoop door te hakken Een ondubbelzinnige houding terzake is echter
noodzakelijk om te vermijden dat het
provinciaal onderwijs verder wegkwijnt

Stiefmoederlijk
behandeld!
Koen Raets kloeg in een opgemerkte tussenkomst de stiefmoederlijke

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
van Antwerpen <GENEESKUNDIG PERSONEEL

behandeling van het kunstonderwijs
in de provincie aan Aan de hand van
de situatie in de muziekateliers — 23
scholen met ruim 6 000 leerlingen —
schetste hij het belang van dit kunstonderwijs HIJ verweet de Bestendige
Deputatie te veel aandacht te besteden aan de kunstpromotie en te weinig aan de kulturele vorming via het
kunstondenwijs De Deputatie laat de
artistieke vorming van kinderen en
jongeren volledig aan haar lot over
Deze tussenkomst bleef met zonder
gevolg Vanuit de Deputatie kwam de
belofte verder te onderzoeken of de
mogelijkheid bestaat om dit kunstonderwijs m de toekomst te betoelagen

Willekeur is troef!
BIJ het hoofdstuk kuituur trok Staf
Driesen hard van leer tegen de subsidiepolitiek van de Deputatie Hij wees
de vergadenng erop dat de Deputatie
ruim gebruik maakt van de subsidienng ad nominatum om het spel van
willekeur ten bate van bevriende organisaties te laten zegevieren S Driesen eiste daarom namens de VUfraktie, dat er in de toekomst alleen
nog zou gesubsidieerd worden op
basis van een reglement
Voor wat de post socio-kultureel
vormings- en ontwikkelingswerk voor
volwassenen betreft, vroeg S Driesen
naar een overzicht van de verdeling
van de subsidiekoek — zeggen en
schrijven 13 000 000 miljoen fr —
over de verschillende zuilen Het zal
nog wel wat voeten in de aarde hebben vooraleer we dit overzicht m handen krijgen We weten ondertussen
wel welke zuilen gulzig knagen aan
deze vette subsidiekoek Tenslotte
pleitte S Dnesen voor de uitbreiding
van het aantal vestigingsplaatsen
voor het tweede kansonderwijs

Een VU-voorstel!
Volgende bedieningen worden openverklaard
ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM
Leo Luyten formuleerde een inteDienst voor RAdiodiagnose (Dr Mortelmans)
ressant voorstel om de nieuwbouw
- 2 plaatsen van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds
voor dagverblijven en tehuizen voor
Dienst voor Urologie (Prof Dr Denis)
gehandikapten door de provinciale
overheid te laten ondersteunen Hij
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds
bepleitte de oprichting van een fonds
- I plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds
waar instellingen financiële steun
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr Corthout)
kunnen bekomen onder de vorm van
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds
een , bruiklening" ten kosteloze titel
Dienst voor Mond- en Tandziekten en Maxillo-Faciale Heelkunde (Dr Dit fonds zou gespijzigd worden door
Peeters)
een jaarlijkse dotatie bijvoorbeel 20
fr per inwoner van de provincie en
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds
door de solidariteitsbijdragen van de
- 1 plaats van geassocieerd bijgevoegd tandarts (rang 4) halftijds
verenigingen ten bedrage van 1 %
ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG
van de geleende som gedurende de
hele looptijd van de lening Het VUDienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr Baute)
voorstel sloeg duidelijk aan bij de
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds
Deputatie In de eerstvolgende komDienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie (Dr De Neve)
missie zullen de technische details
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds
van dit voorstel verder besproken worden Hopelijk gaat het snel zodat de
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH
noodzakelijke uitbreiding van woonDienst voor Huidziekten (Dr Vorlat)
voorzieningen voor de volwassen
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds
zwaarder mentaal gehandicapten kan
gerealiseerd worden In de toekomst
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN (D Merksem)
kan dan gedacht worden aan een
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Verhaegen)
uitbreiding naar andere kategorien
- 3 plaatsen van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds
toe
Dienst voor Algemene Heelkunde (Dr Debrauwer)
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds
Roofbouw!
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) 3/4 tijds
Dienst voor Oogziekten en Oogheelkunde (Dr Geerts)
De land- en tuinbouwsektor was in
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds
het verleden zowat de spil van de
Dienst voor Radiologie (Dr Meyers)
landbouwaktiviteiten in de provincie
Antwerpen Aandehand van cijferma- 2 plaatsen van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds
teriaal toonde J De Cuyper aan dat de
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr De Vree)
land- en tuinbouwtsedrijvigheid steeds
- 1 plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds
verder verziekt Er valt met alleen een
ALGEMEEN ZIEKENHUIS HOGE BEUKEN (D Hoboken)
sterke vermindering van de bebouwde oppervlakte te noteren Ook de
Dienst voor Radiodiagnose (Dr Van Breusegem)
tewerkstelling in deze sektor kreeg
- 1 plaats van geneesheer specialist voltijds
zware klappen J De Cuyper betreurDe aanvragen dienen op het Secretariaat Lange Gasthuisstraat 39, te de dan ook dat de bedragen voor de
Antwerpen toegekomen te zijn uiterlijk op 9.11.1987.
land- en tuinbouwsektor met werden
Inschrijvingsformulier en volledige vooi-waarden te bekomen op de 7e opgetrokken en dat de Bestendige
Deputatie geen halt toeroept aan de
Directie/Personeelszaken Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel 03/ verdere
uitbreiding van het aantal
22 35 711)
golfterreinen in de provincie
Het inschrijvingsrecht bedraagt 4(X) fr
KD.M
22 OKTOBER 1987

ANT
WER
PEN

Suksesrijke
WIJ-kolportage
in Hemiksem
Vorige week trokken een 15-tal enthousiaste WIJ-verkopers de straat op
om met ondersteuning van een mikrowagen het VU-weekblad aan de
man of de vrouw te brengen
Op minder dan twee uur tijd werden
in deze voor de VU toch nog onontgonnen streek 100 nummers verkocht, een aantal nieuwe abonnementen en leden gemaakt Hoe dan ook
was dit een vrij onverwacht maar knap
resultaat waar de inzet van kamerlid
Hugo Coveliers voor het behoud van
de veerdienst Hemiksem-Bazel met
vreemd aan zal zijn
Voor deze kolportage waren immers "in de streek nog zo'n 3500
pamfletten gebust door afdelingsvoorzitter Rudy Simons waann nogmaals
het VU-standpunt omtrent de veren
vertolkt werd

Geelse kiezer is Happart lieu!
Op maandagavond 12 oktober werd
te Geel zoals elders in Vlaanderen,
aktie gevoerd ten huize van parlementariërs n,av
de aangekondigde
stemming over de zaak-Happart
Een delegatie van Geelse kiezers
bood zich ten huize van de Geelse
parlementaners aan met een zwarte
vlag — simbool van de overleden
Belgische rechtsstaat — , een met mis
te verstaan affiche met de slagzin
,Morgen stemt U overmorgen stemmen wiji" en een toelichtend schrijven dat aan de parlementaners werd
overhandigd
In dit schrijven worden de Vlaamse
kamerleden en senatoren gewezen
op het feit dat ze en als parlementariërs, en als Vlaming er met in geslaagd zijn het arrest van de Raad van
State te doen uitvoeren en dat José
Happart funkties blijft uitoefenen
waartoe hij met gerechtigd is Door de
abdikatie van de Vlaamse verkozenen

en door het feit dat er geen gezamenlijke Vlaamse strategie kan worden
opgesteld kunnen de frankofonen
door chantage hun aanspraken laten
gelden op Vlaamse mensen en
Vlaams grondgebied
De kiezers herinneren er hun vertegenwoordigers aan dat een klare en
duidelijke uitspraak in de zaak-H met
langer achterwege kan blijven Zij rekenen erop dat de Vlaamse verkozenen nu alles in het werk zullen stellen
om het arrest van de RvS onmiddellijk
en korrekt uit te laten voeren en dat
daarvoor in geen geval een politieke
prijs mag betaald worden
De kiezers wijzen er hun vertegenwoordigers tenslotte op dat zij hun
persoonlijke houding m het debat en
tijdens de stemming van dichtbij zullen volgen en dat daaruit ten gepaste
tijde de nodige konklusies zullen getrokken worden

,,Aangezien de verantwoordelijkheid voor de wildgroei van de Voerense situatie
uitsluitend bij de CVP berust, bracht een delegatie van Geelse misnoegde
Vlamingen een bezoek aan de Geelse CVP-parlementariers Hugo Van Rompaey en Andre Bens Geen van beiden gaf echter thuis "

Coremansicring
herdenl(t Lodewiji( De Voclit
In het kader van het Lodewijk De
Vocht-jaar organiseert de Coremansknng een herdenkingskoncert waarin
de liederen voor jeugd- en kinderkoor
van deze meester centraal staan
In deze liederen die spijtig genoeg
minder bekend zijn komen de idyllische spontane en volksgebonden
kenmerken van Lodewijk De Vocht s
oeuvre op een zeer subtiele wijze tot
uiting Heel wat teksten voor deze
komposities werden ontleend aan
Guido Gezelle Willem Gijssels, Jozef
Muls en Bert Peleman
Op het programma staan liederen
voor mezzo-sopraan en klavier gebracht door Lieve Suys en Mia Leysen
Scladis Cantat, de nieuwe benaming voor het Merksems Jeugd- en
Kinderkoor, brengt een veelzijdig en

origineel overzicht van de koorwerken
van Lodewijk De Vocht Naast liederen als ,,Lentezang" en , Het Schrijverke" brengt Scaldis Cantat ook enkele pittige liederen uit de Fabelen
De dichter Bert Peleman zal de
programmatie toelichten en verzorgt
de diamontage ,,Uit de wereld van Tijl
Uylenspiegel"
Dit koncert vindt plaats in het prachtig kader van de kapel van het Elisabethgasthuis in de Lange Gasthuisstraat te Antwerpen en dit op zaterdag
17 oktober e k om 20u 30
Wie dit veelbelovend herdenkingskoncert met wil missen kan kaarten
aan 250 fr reserveren op de telefoonnummers 03/238 82 08 (tijdens kantooruren) of 237 71 01 (na kantooruren)

-M^
In de Gentse gemeenteraad

ANTWERPEN
OKTOBER
23 OELEGEM: Blijspel van Neil Simon „Plaza Hotel", in het Stalteater
te Oelegem Aanvang 20u 30 Aantal
plaatsen is beperkt Kaarten bij Manse Devriendt (383 38 68) Org VU23 ZWIJNDRECHT: Julien Verhulst
vertelt over zijn Reiservaringen m de
DDR Om 20u in de bovenzaal van
het Vlaams Huis, Polderstraat 15 te
Zwijndrecht Org VOS-Zvi^ijndrecht
24 KONTICH: Kaas- en Wijnavond
in zaal D'Ekster, Ooststatiestraat 1
Aanvang 20u Inl 03/457 72 40
Org VU-Kontich
24 STABROEK-HOEVENEN-PUTTE: Herfstbal van de Volksunie in zaal
Schuttershof, Kerkstraat te Hoevenen
vanaf 20u 30 Muziek DJ Willy Inkom
100 fr Kaarten te bekomen bij Peter
Van Ael (664 41 95)
24 GEEL: Kursus ,,Propagandatechnieken" (deel 2 Maak er werk
van ), ,,Het Molenhof", Wildersedijk
3 van 15 tot 18u 30 Org VUJO-arr
Turnhout i s m Vormingscentrum Lodew/ijk Dosfel
31 BORGERHOUT Bal in zaal Gietschotel. Lode van Berckenlaan 179 te
Borgerhout Aanvang 21 u Deuren
om 20u 30 Kaarten aan 100 fr bij
bestuursleden van VU-Borgerhout en
VU-Berchem Pret verzekerd
31 BERCHEM: Bal van de VU-afdelingen Berchem en Borgerhout Zaal
Gietschotel, Lod Van Berckenlaan
179, Borgerhout Muziek 2 MA Deuren 20u 30 Bijdrage 100 fr
NOVEMBER
7 LINT: 11de Leeuwkensbal in zaal
Centrum Aanvang 20u 30 Muziek
Salim Segers en orkest Org VU-Lint
13 MIJLEN: H Mis voor alle overleden Vlaams-nationalisten in St Willibrorduskerk m m v het zangkoor
Cambre Om 19u30
13 SCHILDE: Toneel ,,Lieve Francis ' door de Breydelzonen in het
dienstencentrum van Schilde Aanvang 20u Kaarten vvk 150 fr -i- 3pas 125 fr Org VU-Schilde i s m
VU-Wijnegem
14 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN
Vanaf 19u 30 Leden-en simpatisantenfeest (tafelen met Jaak Gabriels) m
Bovenzaal Oud-Gemeentehuis Hombeek Deelname kosten 400 fr

Vorige week brachten wij het eerste deel van de verslaggeving
over de vijfdaagse Gentse raad. Vooral onderwerpen rond de
begroting kwamen toen aan de orde. Vandaag komen vooral
leefmilieu en kuituur aan bod.
een uitvoeringsbesluit van een wet
Klusjesdienst
Een kollege heeft met het recht zelf te
gaan interpreteren wanneer de wet
Johan Beke (VU) had een voorstel
wel of met wordt toegepast Hij vroeg
tot het opnchten van een gemeentelijzich af of de burgemeester nu zijn
ke klusjesdienst Het KB van juni 11
schepen ging verbaliseren
en het daaropvolgend MB voorziet de
mogelijkheid tot het opnchten van
lokale werkgelegenheidsagentschapOpera
pen, met het oog op okkasionale tewerkstelling van uitkenngsgerechtigDe opera voor Vlaanderen is in
de volledig werklozen Het moet werkGent steeds een gevoelig punt Tack
zaamheden betreffen waaraan door
(CVP) wees met beschuldigende vinde bestaande arbeidscircuits met teger naar de Vlaamse exekutieve die
gemoet wordt gekomen huishoudelijjaren haar verplichting om het tekort
ke hulp, begeleiding van kinderen of
aan te vullen met heeft nageleefd en
zieken, hulp bij administratieve formanu met een alternatief operastatuut op
liteiten of hulp bij tuinonderhoud De
de proppen komt Hij meende dat
gemeenten kunnen een kommissie of
Gent dit zou kunnen aanvaarden op
een VZW oprichten om de aanvragen
voorwaarde dat de zetel Gent wou
te beoordelen Beke vroeg zich af
worden, dat het operagebouw in Gent
wanneer het Gentse kollege een voorzou gerestaureerd worden en dat het
stel hieromtrent aan de gemeentepersoneel zou overgenomen worden
raad zou voorleggen Schepen VerVan Quaquebeke (PVV) verdedigde
heecke kon het voorstel toejuichen
zijn partijgenoot, minister Dewael GeHIJ had reeds stappen ondernomen
let op de kostprijs, de kwaliteit van de
en beloofde tegen volgende gemeenprodukties, het aantal bezoekers, het
teraad een voorstel
gebrek aan management en de konkurrentie tussen de verschillende steden, vond hij éen opera voor VlaandeLeefmilieu
ren, naast deze m Brussel voldoende
Uiteraard betekent dit een inknmping
Van Hoorebeke (VU) ondervroeg
in personeel en in orkest
het kollege over het naleven van het
wegbermdekreet Hij had nl vastgeHIJ vond met dat Gent eisen moest
steld dat in Gent op diverse plaatsen
gaan stellen, maar deze kans met
te vroeg werd gemaaid Schepen Akbeide handen moest grijpen Waeterkerman had informatie verzameld bij
loos (VU) veroordeelde eveneens het
zijn groendiensten en wist het raadsslecht financieel beleid van de laatste
lid mee te delen dat men met het
jaren en bepleitte een gezonde formumaaien met rondkomt als men zich
le voor de toekomst De verwaarlozing
aan het dekreet houdt Gent pas het
van het gebouw verweet hij toch in de
dekreet alleen maar toe in de landeerste plaats aan het stadsbestuur
schappelijk waardevolle (rand)gebieSchepen Bracke kon Tack bijtreden in
den Van Hoorebeke was hierover
zijn kritiek naar de Vlaamse gemeenverbolgen Een exekutievebesluit is
schap HIJ vond trouwens dat men
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voor het Gentse operagebouw best
iets kon doen als men ook in Brussel
vele miljoenen investeerde

Ademnood
Dat leefmilieu en het gebrek aan
beleid hieromtrent door de verantwoordelijke schepen gevoelig ligt in
de Gentse raad bewees een tussenkomst van Reynvoet (CVP) Hij verweet de schepen (van kallebassen en
pompoenen en van den hond) dat hij
liever zichzelf in het licht zette dan de
milieuproblemen aan te pakken De
toestand van de luchtverontreiniging
in Oostakker is zo schrijnend dat ingrijpen dringend is koeien sterven in
de weiden, een jonge astmapatiente
stierf, Reynvoet had zelf zijn eigen
kind m ademnood zien geraken Maar
de schepen doet mets Integendeel,
hij wil zijn dienst Leefmilieu bemannen met eigen politieke vnendjes
Schepen Wijnakker was met de tussenkomst met ingenomen Hij vroeg
de schorsing van de zitting ,,voor ik de
heer Reynvoet ga afmaken" Na de
schorsing weigerde hij een antwoord
op de interpellatie De oppositieraadsleden waren door deze houding
zo geschokt dat ze weigerden verdere
interpellaties af te handelen
C Brion

Zuiver
water
In Hamme
Op zaterdag 24 oktober om 20
uur in 't Leeuwke (hoek Mandemakersstraat, Kalvaneberg) te Hamme voorstelling van het 2e intenmrapport projekt,,Zuiver Water"
van de Volksume-Hamme Geïllustreerd met de volledige diaprojektie ,,Hoe staat het met onze
beken m Hamme''", gevolgd door
een debat
Iedereen welkom'

23 ZWALM: Inhuldiging afdelingsval in De Casino" te Zwalm-Dikkele
om 20u Tevens een perskonferentie
I V m milieu, 11 juli en openbaar vervoer Org VU-Zwalm
24 WORTEGEM-PETEGEM Kaasen Wijnavond + als apentief ,,Wortegemsen" in zaal De Knng, Kortrijkdstraat Petegem a/d Schelde Aanvang 19u30 Gastspreker is Hugo
Coveliers Kaarten te bekomen bij
bestuursleden VU-afdeling
24 GENT-MUIDE: Breughelavond
in Kring van H Kerst, St Salvatorstraat Aanvang 20u Feestelijk eten
aan 250 fr inschrijven en inlichtingen
bij Huguette De Bleecker-Ingelaere
(091/25 64 57) tussen 18 en 19u op
donderdag
24 OOSTERZELE: Herfstfeest in
zaal Hof ten Bosch, Bakkerstraat 2 te
Landskouter Herfstcoctail, stovenj
met frieten aan 300 fr (kinderen -12j
200 fr) Gastspreker is Paul Van
Grembergen Inschrijven bij Dora De
Moor 091/62 51 42 voor 18 oktober
Aanvang 20u Org VU-Oosterzele
24 HAMME: „Zuiver Water", geïllustreerd met volledige dia-projektie,
gevolgd door debat In 't Leeuwke,
(hoek Mandemakersstraat, Kalvaneberg) om 20u Org VU-Hamme Iedereen welkom I
26 AALST: Kursus ,,Uitdagingen
aan Vlaanderen" (deel 2) m ,,Het
Gulden Vlies", Esplanadeplein 13
om 20u Org VU-arr Aalst i s m
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
28 GENT: Informatieavond ,,Hoe
ziek zijn onze ziekenfondsen''" door
Kns Versyck voorzitter neutrale ziekenfondsen Aanvang 20u In Restaurant Erasmus
Magelemstraat
Org FVV en WIJ-Vrouwen" Gent
30 SINT-AMANDSBERG: Acapulco-fuif-ll in zaal De Basiliek (Artevelde), St-Pietersmeuwstraat 206 Gent
Inkom 80 f r , w k 60 fr Aanvang
20u 30 Org
VUJO-Smt-Amandsberg
30 SINAAI Debatavond Hoe veilig leefbaar estetisch en funktioneel
IS de Dries''" In Vlaams huis De
Kroon om 20u Sprekers zijn Mare
Huys en Fons Van Hoydonck Org
VU Sinaai
31 EVERGEM: Wippelrock '87 In
zaal de Molen Evergem-Wippelgem,
met LSP-Band Bart Peeters en Walter Grootaers Aanvang 20u Inkom
200 fr VVK 160 fr Org VUJO-Evergem
NOVEMBER

10 jaar
FVV-SIntAmandsberg

Op vrijdag 13 november om 20u
organiseren de Leeuw/kens Schilde- s
Gravenwezel-Wijnegem een toneelavond in het Dienstencentrum te
Schilde
Op het programma staat een komische thriller Lieve Francis" en w^ordt
gebracht door de toneelgroep de
Breydelzonen"

studenten en -t-3 pas
zaal 150 fr

OOST-VL.

Vijfdaagse begrotingsslag

Toneelavond
te SchiMe

Prijzen m voorverkoop
zaal 175 fr

19

150 fr in
125 fr

in

steunkaart 60 fr
Voor verdere inlichtingen kunt U
terecht op volgende telefoonnummers voor Schilde 383 63 08 voor
Wijnegem 353 01 19

DAENS IN BRONS
Van de hand van Reinoud D'Haese
verscheen bij het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme ter gelegenheid van het in
bruikleen geven van het bronzen
borstbeeld van pnester Daens door
het ADVN aan het stadsbestuur van
Aalst en het Daensmuseum een 84bladzijde tellende brochure onder de
titel ,,Daens in brons"
Deze uitgave — kostprijs 280 fr —
kan bekomen worden op het arrondissementeel VU-sekretanaat, Pontstraat 27, 9300 Aalst (tel 053/
21 14 97)

Jan Caudron op
wereldschaakniveau
Maandag 12 oktober j I slaagde de Aalsterse schaakklub De Pion
erin om een simultaanschaakwedstrijd te organiseen met Tinu Yim, de
grootmeester uit Estland
Tinu Yim is 9e gerangschikt op de wereldranglijkst korrespondentieschaken en haalt 2595 ELO-punten
Tegen 32 uitdagers verloor de grootmeester slechts een partij n I
tegen de heer Boterberg, hij speelde zes maal remise en won de rest
Kamerlid Jan Caudron verdedigde zich tot het uiterste maar moest
om half twee 's nachts toch zijn koning neerleggen na een verdienstelijke partij
De schaakklub De Pion uit Aalst verdient alle lof voor dit sportief
hoogstandje
('oto wu)

Het 10-jang bestaan van FVV-afdeling Sint-Amandsberg wordt gevierd
met een tentoonstelling van werken
van onze leden onder het motto
FVV 10 jaar Artiestiek" met Jeanne
Antheums, bloemen en schilderen op
zijde, Geertrui Decoodt schilderijen.
Lieve De Grave, kermiek, juwelen,
Lucie Lefever, wandtapijten Agnes
Van De Perre, keramiek en Lieve
Vermeulen batik

6 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond , Wapenhandel in België' met
Willy Kuijpers in cafe Smt-Elooi Antwerpse stwg 275 Org VUJO-St Amandsberg
7 DE PINTE-ZEVERGEM: 15de bal
in feestzaal Sanderling met studio
Pallieter Deuren om 21 u Org VUDe Pinte
10 OUDENAARDE:
„Belastingshervormingbelastingsverlaging
Hoe zit dit in elkaar''" Spreekbeurt
door Andre Geens m de foyer van de
Salons Mantovani Achteraf kunnen
vragen gesteld worden Aanvang
20u Org VU-arr Oudenaarde
14 BURST: 22e Joeldansfeest erebal schepenen U De Grave Hem
Mallefroy, gemeenteraadslid Jan De
Vuys, OCMW-raadslid Willi Van der
Eist In zaal Perfa Stationsplein te
Burst om 20u 30 Inkom 100 (r Reuze-tombola Org VU-Burst-AaigemBambrugge

Deze tentoonstelling gaat door in
het oud-gemeentehuis van SintAmandsberg langs de Antwerpsesteenweg
Hilde Houwen, lic kunstgesch zal
in aanwezigheid van Hugo Waterloos,
gemeenteraadslid op vrijdag 23 oktober om 19 uur de tentoonstelling openen Receptie achteraf
Openingsuren vrijdag 23 oktober
18-22U , zaterdag 24 oktober 10-18
en zondag 25 oktober van 10 tot 21
uur
Artistiek aperitief zondag 25 oktober om 11 uur
Onder de bezoekers aan de tentoonstelling wordt een vakantie naar
Tenerife verloot

GentbruggeLedeberg
naar
vredesbetoging
VU-leden Gentbrugge-Ledeberg en
sympathisanten die willen deelnemen
aan de vredesbetoging op zondag 25
oktober e k nemen kontakt met de
afdelingsvoorzitter Frank Bombeke —
tel 31 52 33
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O.C.M.W.-GENT
Publieke oproep dd. 10 oktober 1987 voor:
KINESISTIEI ~ Voltiids en halfti)ds
diploma gegradueerde of licentiaat in de kinesitherapie
- MEDISCHE SEGRETARIS(ESSE) - Voltijds en halfti)ds
diploma Economisch Hoger Onderwijs (korte typel Medisch Secretan
aat
- SECRETARIS van Administratie (Secretariaat)
diploma van Licentiaat in de Rechten
- SECRETARIS van Administratie (Bureau Sociale Zaken)
diploma van Licentiaat in de Rechten
voor het aanleggen van een wervingsreserve (3 jaar geldig)
Benevens houder te zijn van vermeld diploma, dienen de kandidaten
- ten vroegste geboren te zijn op 1 1 1942,
- slagen voor vergelijkend examen
- aanvragen indienen uiterlijk op 13 november 1987 "datum waarop
o m de diplomavereisten dienen vervuld te zijn
Het inschnjvmgsrecht bedraagt 200 F per inschrijving
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren zijn te bekomen bij
O.C.M.W. — Gent, Dienst Personeelszaken
Onderbergen 86 - 9000 GENT
Tel. 091/35.19.41.42.43

VU-Merelbeke
naar
vredesbetoging!
Het afdelingsbestuur van VU-Merel
beke roept haar leden en sympatisan
ten op zondat 25 oktober mee op te
stappen in de vredesmanifestatie die
te Brussel zal plaatsvinden Dit zal
gebeuren onder de slogan Nooit
meer oorlog
VU-Merelbeke vertrekt om 12u 15
stipt aan de kerk van Merelbeke-centrum om per trein vanuit het St Pietersstation naar Brussel te reizen Wie
mee wil neemt kontaki op met VUvoorzitter Koen Van Caimere (tel
31 68 45 of 25 75 27 tijdens de kantooruren)

ZO€K€ËC}6
Jonge dame (volledig stempelgerechtigd — °1958) zoekt werk Studies A6A2 handel en BI boekhou
den-informatika Zich wenden tot W
De Saeger Nijken 6 te 9490 Ninove

Oud-ADJV-leden
zoeken mekaar
De oud-ADJV-stuurgroep heeft het
initiatief genomen in Gent een herdenkingsmis te laten celebreren ter
nagedachtenis van Staf Vermeire
verbondsleider en alle andere overie
den leden
Datum Zaterdag 24 oktober om 15
uur in de kerk van de paters Dominikanen Holstraat, Gent

^^««.^'Cwww.w,

De stn\d om het behoud van de veren gaat onverminderd door Tijdens de betoging van zaterdag jl ging het
er warmpjes aan toe Om de betogers van de E17te houden zette de rijkswacht waterkanonnen en traangas
in, maar de „behouders"
kwamen met onder de indruk van het machtsvertoon De strijd om het behoud van
de veren is inderdaad nog niet
gestreden'
(foto PMS)

Jeugd en Politiek aan KUL

De stuurgroep beschikt (na 40 jaar)
over weinig adressen Oud-leden van
hei Jeugdverbond Der Lage Landen
en het ADJV worden daarom verzocht
dringend te telefoneren naar een van
de volgende nummers 03/645 46 67
(Robrecht Hulstaert), 03/663 13 54
Het is aan de Leuvense KUL gebruikelijk dat politieke jongeren(Els Janssens) 057/20 41 94 (Maurits groepen af en toe een studieavond of een debat inrichten.
Cailleau)
091/82 52 74 (Wilfried
De meest aktieven daarin zijn de Volksuniejongeren en de CDS
Aers)
(Cfiristen democratische studenten).

Overbezette aula luistert geboeid

Els Janssens is de kontaktpersoon
voor het verzamelen van de adressen

Op donderdag 15 oktober was het
de CDS die vertegenwoordigers van

KB-Service voorZelfstandioen

Vérs van

de Vlaamse Politieke Partijen bijeenbracht om — met Jos Bouveroux als
moderator — de aktuele problemen
zoals de sociaal-ekonomische toestand, de belastingshervorming en de
kommunautaire problematiek te behandelen
De panelleden waren voor de
CVP Mark Eyskens, voor de PVV
Guy Verhofstadt maar die vervangen
werd door een kartonnen man, aangezien hij in Brussel met kon gemist
worden , voor de SP Louis Tobback , voor de VU Hugo Coveliers en
voor Agaiev Magda Aelvoet

Grote belangstelling
Vooraf twee vaststellingen een
overbezette grote Aula (+ 700 man)
met omzeggens uitsluitend studenten

AFTREKBARE
BEMUFSLASTEH
'HiAit.'.tfrt.bië'iWf^

BedrijfslasterYfesr

—/
houdkundige
en administratieve richtlijnen om niet méér belasting te betalen dan u
verplicht bent.
Het is een uitgave van de Kredietbank en het NCMV.
Leden van het NCMV ontvangen deze gids gratis. Niet-leden
kunnen hem bestellen door 500 F te storten op rekeningnummer
426-3010081-52 van NCMV-Brussel (Spastraat 8, 1000 Brussel) onder vermelding gids Aftrekbare Bedrijfslasten. Uw exemplaar zal direct na
ontvangst van de beta- r-> ^ i •• i i
i
^ • ^

ling worden opgestuurd. Befer DIJ (16 baHK vaTi h i e r O l S
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en studentinnen en een drie uur durende ononderbroken aandacht
Mark Eyskens kreeg het eerst het
woord en iedereen had zo de indruk
dat hij de show zou stelen, maar
naarmate het debat vordere werd hij
door de oppositie (voor SP en VU) zo
onder vuur genomen, dat er van zijn
glorie niet zoveel meer overbleef
BIJ de laatste ronae (het kommunautair beleid) maakte onze Hugo
Coveliers het hem zo moeilijk dat 's
ministers aanhangers er stil bij werden Graag wil ik hier getuigen dat
Hugo Coveliers iedereen verbaasd
heeft door zijn degelijke en steeds
hoffelijke tussenkomsten, zodat bij dit
jeugdige publiek de Volksunre beslist
goed moet overgekomen zijn Het stevige applaus dat hem te beurt viel was
daarvan een duidelijk bewijs
Wil dit alles zeggen dat jongeren
toch nog belangstelling hebben voor
het politiek gebeuren "^
D.D.S, Kessel-Lo

STAD VILVOORDE
PERSONEEL
Aanwerving van een bureauchef
Het stadsbestuur van Vilvoorde organiseert een aanwervingsexamen
\oor de leidinggevende funktie van BUREAUCHEF in zijn algemene
administratie
Diplomavereisten diploma of studiegetuigschrift (universitair of ge
hjkgesteld onderwijs) dat in aanmerking wordt genomen voor de aan
werving in de betrekkingen van niveau 1
Aangezien de stad in een nabije toekomst de informatisering van haar
diensten zal doorvoeren, wordt van de aan te werven kandida(a)t(e)
verwacht dat hij/zij begrippen van informatika bezit en daarvoor
belangstelling heeft
Maximum leeftijd van de kandidaat 50 jaar bij de benoeming op proef
Kdndidatuurstelling uiterlijk tot 12 november 1987 bij middel van
inschrijvingsformulier te bekomen bij de Personeelsdienst per post te
richten aan de heer Burgemeester van en te 1800 Vilvoorde
Een afschrift van het vereiste diploma of getuigschrift dient bij de
kandidatuurstelling gevoegd
Alle nuttige inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Personeels
dienst Stadhuis Grote Markt te 1800 Vilvoorde, telefoon 02/251 09 85
in opdracht.
De Stadssekrctaris.
De Burgemeester,
J Ceuletnans
.
L Moyson
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ker de moeite waard om nog eens
grondig te bezoeken
Eenmaal aan de poort van de Ma
rollen gekomen trokken we ook verder
de Marollen in In een typische taverne konden we kontakt leggen met de
plaatselijke bewoners

Dosfelkring Herent-Veltem-Winksele

Te gast in Brussel
Na een w a r m e ontvangst en e e n rondleiding door Vic Anciaux op
rhet a l g e m e e n sekretariaat v a n d e V U , vertrol(ken w e via d e
O . L . V r o u w ter S n e e u w w i j k naar het Parlement. M e t e e n w a s d e
Brusseldag begonnen.
Daar werd ons door Willy Kuijpers
op een ludieke manier een alternatieve informatie verstrekt over de rijke
verzameling kunstwerken voornamelijk schildenjen en beeldhouwwerken
die onze parlementaire geschiedenis
illustreren

restfunktie van de wijk om te buigen
men heeft er zich integendeel bij neergelegd dat elke binnenstad blijkbaar
zijn residuele buurten heeft en men
streeft er nu vooral naar om de levensomstandigheden van de bewoners
menselijker te maken

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd door alle aanwezigen een stemming gehouden over het
al of met aanleggen van een supersnelspoor door Vlaanderen

Kapellekerk

Lennikse brandweerkazerne ingehuldigd

Buurtwerk

„De Leeuw" slaat toe

Ook de Senaat werd eventjes aangedaan Na de middag werd een bezoek aan het buurtontwikkelingsprojekt van de Bijstandswijk gebracht
Een buurt tussen de Beurs en het
Zuidstation waar veel verdoken armoede leeft, vooral marginalen, mensen met een miniem pensioentje of
een kleine ziekteuitkenng die in de
grootstad ondergedoken zitten om er
zo anoniem mogelijk te kunnen leven
In deze wijk funktioneert sinds begin
80 een buurtopbouwwerk, op gang
gebracht door Vic Anciaux toen hij
staatssekretaris was Typerend voor
de algemene opstelling van het buurtwerk IS, dat men met meer beoogt de

De spiksplinternieuwe brandweerkazerne van Lennik werd ingehuldigd
op zondag 11 oktober j I
Dat ging gepaard met een receptie
in de sporthal en een rondgang van de
fanfare en het brandweerkorps door
de straten van de gezellige dorpskern
Minister Michel stuurde zijn kat en liet
zich vervangen door zijn kabinetschef benoemd tot sekretaris-generaal Emiel Beyens
Vlaanderen stuurden zijn Aktiegroep ,,De Leeuw" bijgestaan door
VUJO-Diibeek Pamfletten werden uit-

gedeeld aan omstaanders en genodigden
Behalve de Leeuwevlag wapperde
er een spandoek met opschrift
Michel hebt gij hier een schoon geweten in Voeren laat gij Vlaanderen
steken'
VU-burgemeester Etienne Van Vaerenbergh en senator-burgemeester J
Valkeniers waren meer dan tevreden
over deze gevatte en waardige minibetoging die juist op tijd kwam en dan
ook al de goedkeuring wegdroeg van
het talrijk opgekomen publiek

VU-Kraainem vraagt
vernietiging raadsbeslissingen
De Volksunie-raadsleden stellen
dat door het sistematisch inleiden van
de agendapunten in de beide landstalen de rechtspraak, opgebouwd door
de arresten van de Raad van State
alsook het rondschrijven van gouverneur Roggen van 27 mei 1987 wordt
miskend In dit rondschrijven bepaalde de gouverneur ,,dat de behande-

zo^KQqe
D 19j juffrouw met diploma hoger
middelbaar ekonomische en kennis
van daktylo en informatika zoekt een
betrekking Voor ml zich wenden tot
senator-burgemeester d r J . Valkeniers, tel 02/569 16.04

ling van de zaken m de gemeenteraad
uitsluiten het Nederlands als bestuurtaal dient te worden gebruikt" en ,,dat
het de taak is van de burgemeester de
gemeenteraadsleden hierop te wijzen"
De burgemeester heeft echter, ondanks herhaald protest van de VUraadsleden, geweigerd de schepen
ter orde te roepen en daarenboven
zelf enkele punten in het frans toegelicht

Capart
De Vlaamse raadsleden hebben
evenzeer geweigerd de OCMW-rekening goed te keuren, daar deze was
ondertekend
door
de
afgezette
OCMW-voorzitter Capart
De VU
vraagt in haar klacht het artikel 262

BRABANT
OKTOBER
23 VOSSEM-TERVUREN: 10de ledenfeest in zaal Edelweiss, Vossemberg, Vossem om 19u 30 Inschrijven
in lokaal café Congo (02/767 66 86)
450 fr p p Allen hartelijk welkom
Org VU-Vossem
24 WEERDE: Kaartavond ingericht
door VU afdeling Weerde leder speelt
voor zich Deelnameprijs 70 fr Aanvang 20u Inschrijven vanaf 19u 30
24 VILVOORDE: Kursus , Thuis m
de Volksunie" (deel 2 Vlaamse Beweging en Vlaams-nationalisme), ,,Vil o k " , Slachthuisplein 82 van 9u 30 tot
13u Org
VU-arr
Halle-Vilvoorde
Is m
Vormingscentrum
Lodewijk
Dosfel
25 AARSCHOT: Jaarlijks pannekoeken- en smoutebollenfeest van 14
tot 20 uur in de parochiezaal van
Langdorp-Centrum
Org
VU-Aarschot
25 O V E R U S E : Steakfestijn in zaal
Ter Use, Stationsstraat 8 Doorlopend
vanaf 11u 30 tot 20u Org VU-Overijse
30 LINKEBEEK: 2e Spaghetti-fes-

Het werd voor ons alleen een dag
om nooit te vergeten
Brigitte Debaere,
voorzitter Dosfelkring Herent
VU-afdelmgen of Vlaamse Kringen die een onvergetelijke dag in
Brussel willen m e e m a k e n kunnen
steeds rekenen op de medewerking
van kamerlid Vic Anciaux. Even
kontakt opnemen met hem voor een
leerrijke dag in onze hoofdstad. Het
kan!

Ook Leuvense P-leden kregen bezoek

VUJO-Bierbeel( de straat op
Aan CVP-senator J Bosmans (Boutersem) en VU-kamerlid Luk Vanhorenbeek (Bierbeek) werd een brief
overhandigd waann de nationale
mandatarissen op hun verantwoorde-

lijkheid werden gewezen en dat hun
stemgedrag zeker invloed zal hebben
op de komende verkiezingen
Ten teken van solidariteit met de
aktie mochten de VU-jongeren in de
voortuigenen van de betrokken mandaatdragers een zwarte vlag planten,
die — laten wij hopen — zal blijen
zolang de zaak H niet is opgelost

van het strafwetboek, nl het stellen
van een bestuursdaad als afgezette
openbare funktionans te bestraffen
met gevangenisstraf van 8 dagen tot 1
jaar en met een geldboete, toe te
passen
De Volksunie beschuldigt de regenng, en in het bijzonder de Vlaamse
ministers ervan, door kontinue toegeeflijkheid de franstalige raadsleden
hoop te geven en zich boven de wet te
stellen De VU roept Vlaanderen op
tot grote waakzaamheid en tot verdediging van haar grondgebied

m
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Mevrouw senator Bosmans (CVP) nam het bezwaarschrift
in ontvangst...
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tijn in ,,De Moelie" St Sebastiaanstraat 14 Vanaf 18 uur doorlopend
Org
VUJO-Linkebeek
31 Z A V E N T E M : Dansavond met
het Waltra-orkest in zaal De Koperen
Kraan te Nossegem Deuren 20u 30
Org VU-Zaventem
31 DILBEEK: Kursus , Thuis m de
Volksunie" (deel 3 Het politiek spektrum in België), Cultureel Centrum
Westrand, Kamenjklaan, van 9u 30
tot 13u Org VU-arr Brussel i s m
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4 LENNIK:
,,Kindermishandeling
Veelal een zaak van het gerecht' Of
m e t ' " Gespreksavond in de Raadzaal van het Gemeentehuis, Marktplein 18 om 20u Inkom 50 fr Org
Lenmkse verenigingen Centrum voor
mensen met problemen Levens- en
Gezinsmoeilijkheden en FACW Inl
02/532 53 14
11 LEUVEN: 11-novembertrip met
de bus naar Diksmuide en kaasmakers van Lo Deelname prijs 250 fr
Inschrijven bij bestuursleden van Dosfelkring-Leuven

Per bus onder leiding van Vic Anciaux, trokken we verder naar de Brigittinekapel Overblijfsel van het Bngittineklooster Een mooi koncept
jammer genoeg omgeven door een
slechte architektorale stadshernieu
wing De Kapellekerk een van de
mooiste kerken van Brussel, beschikt
over een rijke verzameling aan kunstwerken, voornamelijk schilderijen Ze-

Op maandag 12 okt '87 nam
VUJO-Bierbeek deel aan een nationale aktie van een aantal Vlaamse verenigingen tegen de houding van de
regenng in de zaak Happart

Ook OCMW-rekening geweigerd

De Volksunie-gemeenteraadsleden van Kraainem, dhrn. Bautm a n s , V a n H a m m e e n V a n B i e s e n h e b b e n in e e n k l a c h t a a n
g o u v e r n e u r R o g g e n g e v r a a g d b i j n a alle b e s l i s s i n g e n v a n d e
gemeenteraadszitting van d e 13 oktober 1987 te vernietigen.

Zeer belangrijk is ook dat hier geen
liefdadigheid aan te pas komt De
mensen zijn geen passieve ontvangers van diensten Ze betalen voor het
gebodene

Nadien kwam de oudste wijk van
Brussel aan de beurt, waar de eerste
nederzetting in het moeras (Broeksele) van de Zenne ontstond
Als slot namen we een kijk op de
oude Graanmarkt en de Vismarkt
Na een ietwat vermoeiende maar
heel interessante uitstap naar Brussel hoofdstad van Vlaanderen, trokken (sommigen) omstreeks 18u 30 tevreden huiswaarts Voor de onvermoeibaren werd er in het Schuurke,
Vlaamse (VU) hertjerg in het hart van
Brussel nog wat nagepraat en gedronken Dit op de passie van Vic Anciaux
,Brussel"

SekretariaatHilda De Leeuw
Alle stortingen van abonnementen publiciteit en redaktie
op prk 000-0171139-31 van
WIJ
Barnkadenplein 12
1000
Brussel
(Tel
02-219 49 30)

1.200
700
400
33

Verantw. uitgeverJaak Gabriels
Barnkadenplein 12
1000 Brussel
Publiciteitschef
de h Karel Severs tel 02219 49 30 toestel 19 ('s voormiddags) of prive Alsembergsesteenweg 41b 1512 Dworp
Tel 02-380 04 78

Kamerlid Luk Vanhorenbeek was terecht fier dat zijn" jongeren aan deze aktie
deelnamen
Het bleef met alleen bij tiandsctiudden
en sctiouderkloppen,
hij
sctionk tien een hartig witteke om de kilte van de hertstavond te breken
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In aanwezigheid van kerl<elijl(e overheid

Prof. dr. Jan Spitz herdacht
Een 500-tal Vlaamsgezinden vonden mekaar om op zondag 18
oktober de geboortedag van Jan Spitz te herdenken. Onder hen
senator Rik Vande Kerckhove, Europarlementslid Willy Kuijpers,
verschillende gemeentelijke VU-mandatarissen en Vlaamse vooraanstaanden.
,De echo van Uw steve wordt door
geen schot gesmoord i" Deze versregel (en ook andere) uit Willem Elschot's
bekende
Borms-gedicht
(1947) IS zeker van toepassing voor de
op12nov 1945 in de gevangenis van
St -Gillfs omgekomen priester Spitz
In die zin was de getuigenis van
erekamerlid Jef Olaerts, levens oudleerling en oud-kollega van Spits onvergetelijk Jef sprak doorleefd over
„hun tijd" en ,,hun gevangenisperiode"

De akademische rede van docentpnester Hugo Vanmarsenille over zijn
58-jarige voorganger was af en korrekt-analystisch Jan Housen en Guy
Donders van Davidsfonds Genk begeleidden het hele programma Terwijl
Luk Van Hellemont en het Singet
Scone -koor uit Niel o I v Jeroen van
Esser voor een zeer mooie omlijsting
met dichtwerk en koorzang zorgden

Posthuum eerherstel
Herzegend en verkist zijt gij zijn

kameraad I" is een andere versregel
uit het Bormsgedicht Inderdaad waar
in de na-oorlogse repressietijd toen de
kerkelijke gezagsdragers hun eminente priester-leraar (reeds in 1939
verbannen tot pastoor in Ophoven')
evenzeer in de steek lieten, kon nu
een koncelebratie met monseigneur
Schreurs hulpbisschop voor Limburg, direkteur Van Innissen en 7
andere priester gehouden worden En
het IS zeker niet op hen dat deze
versregel van toepassing is' Wel op
het toenmalige instituut i
De homilie van e h Van Innissen
direkteur van het St -Jans-Berchmanskollege, maar ook parochiegenoot van wijlen pastoor Spitz, was
treffend De radikale naastenliefde en

het stellen van de liefde boven de
toenmalige ,,wet van de jungle" vormde het thema, dat tevens de weerspiegeling van Spitz' leven was Het feit
dat bisschop Schreurs de hele vienng
vooraan bijwoonde kan beschouwd
worden als een posthuum eerherstel
Het Maaslands IJzerbedevaartkomitee en DF-Genk mogen fier zijn op
hun fijn-verzorgde herdenking En wie
meer wil weten over deze ,,excentrieke" Vlaams-Nationale pnesterfiguur
schrijve best m voor de 2e druk van
zijn gedenkboek bij Wilfned Rosiers,
Wijklaan 21 te 3670 Neeroeteren
(011/86 35 38) BIJ voldoende inschrijvingen wagen de uitgevers een 2e
druk

Advertentie

LiMBURG
OKTOBER
25 HEUSDEN-ZOLDER VU-Heusden-Zolder neemt deel aan de Vredesbetoging te Brussel Wie wil meegaan kan door inschrijving bij Willy en
Simonne Janssens-Vanoppen, Michel
Scheperslaan 171 (011/53 68 23) Tickets aan 100 fr
26 MUNSTERBILZEN:
Bestuursvergadenng m lokaal Bloemenhof om
20u stipt
27 AS; Kursus propagandatechnie
ken (deel 2 Maak er werk van )
Overeindstraat 10, om20u Org VUarr Tongeren-Maaseik, i s m Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
28 TESSENDERLO: Initiatie en
breitechnieken in het Paenhuis om
20u door Alda Beckx Gelieve priemen en wol mee te brengen Org
FVV-TessenderIo
30 DILSEN: Grote Showavond in
het Cultureel Centrum Rijksweg
Aanvang 20u Orkest Brazil Quintet
Org Nieuw en VU-Dilsen
NOVEMBER

'n Dringende aankoop ?
Met mijn lening
loopt alles op wieltjes.
"W«»rf«#««<«i»i7«lUrH«~j,

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

5 BREE: Volksvergadering ,,Ziekenfondsen in opspraak" door senator R Vandekerckhove In het Ontmoetingscentrum, Kloosterstraat te
Bree Inkom gratis Org VU-Bree
14 BREErGrootVlaamsHerfstbalin
hel Brouwershuis te Opitter-Bree

Gêne Hoehers:
een leven
vol lente
Het dinamisme en de vitaliteit van
Gene is in ruime kring bekend Toch
werd deze kwieke 75-er plots van ons
heen geroepen op 1 oktober Zijn
leven werd 63 jaar lang beheerst door
het toneel als speler en regisseur
Deze karnere werd bekroond met vele
prijzen Zo werd hij tweemaal laureaat
in het Landjuweel het 25-ste in 1958'59 met ,Ons Genoegen" van Waterschei en het 29-ste met ,,De Roerdomp — Genk"
In '72 startte hij met de straattoneelen wagenspelgroep ,,De Ghesellen"
In '77 voerde hij de regie bij de eerste
opvoenng van het ,,Nieuw Genker
Toneel", die later ook Landjuweellaureaat werden
Velen zullen Gene ook kennen van
op VTB-reizen, het VVVG de Kulturele Raad en zoveel ander bewegmgsleven Overal straalde de goedheid en
het optimisme naar buiten
Een talrijke schare was opgekomen
voor de plechtigheid die opgeluisterd
werd met de vlag van de gepensio
neerden en met prachtige Nederland
se en Byzantijnse gezangen door de
Oud-Heivinken onder leiding van de
heer Jean Muysers
Volgens eigen wilsbeschikking
werd het lichaam van Gene ten dienste gesteld van de Wetenschap
VU-Genk betuigt haar innige deelneming aan de familie
Doek opi Licht aan'
Ivo Coninx

Modest
van Assche
herdacht
Op zondag 25 oktober grijpt m de
Smt-Pietersabdij van Steenbrugge de
jaarlijkse herdenking plaats van Vader Abt Modest van Assche
Deze meer dan zinvolle viering be
gint om 10 uur met een plechtige
echanstieviermg m de abdijkerk
(langsheen de Baron Ruzettelaan te
Assebroek) De homilie zal er gehouden worden door kanunnik Frans
Temmerman groot-vikaris van het
bisdom Gent en geboren te Erembodegem het geboortedorp van Modest
van Assche Daarna wordt een gebed
uitgesproken bij het graf van de betreurde op het kerkhof van de abdij
Ook u wordt er verwacht'
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Ingelmunster in rouw

John Olivier overleden
WIJ met hem een babbeltje konden
slaan viel het ons op dat wanneer wij
over het OCIVIW spraken er voor John
(hij was hd van het OCMW te Ingelmunster) maar een devies was ,,De
mensen moeten geholpen worden "
Zo IS hij altijd geweest, trouw aan de
mensen, trouw aan zijn volk
Het IS dan ook met grote droefheid
dat WIJ het heengaan van John moeten melden
Wi) nodigen U dan ook uit om saZo was onze vnend John Olivier uit men met de familie en de afdeling
de Hovernierstraat 29 te Ingelmunster Ingelmunster de uitvaartdienst bij te
en zo zal hij in onze hermnenng blij- wonen op vrijdag 23 oktober a s om
10 uur 30 te Ingelmunster m de O Lven
Tijdens de weinige avonden waarbij Vrouwkerk (station)

,Een vriend is een tochtgenoot
die mi) zegt in de woestijn
de oase kan met ver meer zijn
een vnend is een tocfitgenoot,
die mij zegt bij de oase
fiet beloofde land zal nog veel mooier
zijn
een vriend is een tochtgenoot
die weet wanneer
Ik in ademnood verkeer
en dan met mij de trage stap
wil verder gaan "

Vlaamse Jongeren Gistel:

Leefmilieu-verlanglijst
In het kader van het jaar van het
Leefmilieu en in navolging van het
milieuweekend dat begin oktober
plaatsvond, vragen de Vlaamse jongeren in een open brief aan het gemeentebestuur dat de kredieten voor
de aankoop van de grond, en de
uitbouw van een containerpark zouden opgenomen worden in de begroting van 1988
ZIJ dringen aan op een spoedige
uitvoering en openstelling van dit projekt
Om het sluikstorten tegen te gaan

vragen de Vlaamse jongeren, in afwachting van de aanleg van het containerpark, een maandelijkse afhaling
van het grof vuil en een strenge bestraffing voor sluikstorters
ZIJ vragen tevens dat het gemeentebestuur stappen zou ondernemen bij
het provinciebestuur voor een heraanplantmg met aangepaste bomen van
de Nieuwpoortsesteenweg
Ook vragen zij de tussenkomst van
de gemeente bij de provincie voor een
spoedige aanleg van een wandelpad
op de spoorwegbedding

VU-RoeselareTielt het bos in!
Onder een stralende herfstzon trokken VU-leden van het arrondissement
Roeselare-Tielt en hun simpatisanten
op 11 oktober j I door het provinciaal
domein 't Veld te Ardooie
Onder de leiding van de natuurgidsen trokken 3 groepen het bos in Na
een korte schets van de geschiedenis
van 't Veld (heid — zandbodem in
Ardooie) werd een deskundige uitleg
verstrekt over bloemen, bomen, paddestoelen, mossen enz
De natuurgidsen maakten er ons
tevens attent op dat er te weinig
openbaar bos is in het arr RoeselareTielt (nl 't Veld 38 ha en Sterrebos 26
ha) waardoor er te veel reaktie-drukte
IS en daardoor schuwere vogelsoorten
en zoogdieren verdwijnen De enige
oplossing op kortere termijn hiertoe is
het openstellen van private bossen
voor het publiek, op langere termijn
het aanleggen van nieuwe bossen
Na een korte rustpauze wandelden
de deelnemers nog een 5-tal kilometers in en rond het domein om daarna
met gezonde en heldere geest huiswaarts te keren Opdracht ijveren
voor een beter leefmilieu, ieder naar
zijn eigen mogelijkheden
Dank zij de medewerking vang de
wandelklub van het Vlaams Huis,
werd deze namiddag een schitterend
sukses Reeds nu werd besloten om
dergelijke aktiviteiten in de toekomst
te organiseren, gezien het entoesiasme van de deelnemers

Een Nederlander, wat is dat?

Kees Middelhoff in De Haan
Op donderdag 29 oktober 1987, om
20 uur, IS de bekende BRT-radiokorrespondent Kees IVliddelhoff uit Hilversum te gast in de raadszaal van het
gemeentehuis te De Haan (Leopoldlaan) Ter gelegenheid van de eerste
kulturele veertiendaagse zal hij er een
antwoord proberen te vinden op de

vraag ,,Een Nederlander, wat is dat
nu eigenlijk'?"
De gespreksavond, met mogelikheid tot vragen stellen, wordt georganiseerd door de Kring ,,Vlaanderen
IVIorgen" i s m Davidsfonds, Wil
lemsfonds en Vnenden van het
Vlaamse Boek Naast deze kulturele

verenigingen uit Groot De Haan, zegden ook het Vermeylenfonds Bredene
en het Algemeen-Nederlands Verbond West-Vlaanderen hun medewerking toe Een en ander gebeurt onder
de auspiciën van het Gemeentebestuur van De Haan Iedereen is welkom

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba
Tel.

Assesteenweg 101-103
TERNAT
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WEST-VLAANDEREN
OKTOBER
22 KORTRIJK: Dan houdt mams je
hand vast, de problemen van en met
kinderen in ziekenhuizen Om 14u 30
in het Trefcentrum West-Flandna,
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 Inkom gratis Org vzw Welzijnszorg
22 LOPPEM: Debat over de vrede
door ontwapening met VU-Europarlementslid Willy Kuijpersen dr f^/lik Van
Opstal In het Kultureel Centrum —
Sporthal Loppem Om 20u 30 Org
VU-Zedelgem
23 BOEZINGE-IEPER: tVlosseletentje (of koude schotel) met Jaak Gabriels Zaal Cyrano, Diksmuidseweg
360 Prijs 300 fr Inschrijven bij Herman Laurens (057/42 25 90) Org
vu-leper
24 MARKE: IWet de Westhoek naar
Duinkerke Jaarlijkse uitstap Vertrek
om 7u 30 op Markeplaats Terug rond
ong 20u30 Inlichtingen en inschrijvingen bij bestuursleden VU-Marke
25 ASSEBROEK: Jaarlijkse Dom
Modest Van Assche-herdenking in de
abdij van Steenbrugge Om 10 uur
25 POPERINGE: Wandeling rond
het Helleketelbos met als gids dhr
Sohier Afspraak om 13u50 op de
Grote Markt te Poperinge of om 14u
op de parking van Galerij Katteman
De wandeling duurt ong 2 uur Org
FVV-Poperinge
26 ROESELARE: Kursus ,,Thuis in
de Volksunie" (deel 4 De basispijlers
van het VU-ideeengoed), ,,'t Leeuwke", Nieuwstraat 25, om 19u 30 Org
VU-arr Roeselare-Tielt i s m Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
28 KORTRIJK: ,,Voeding", over
eten en eetgewoonten Om 14u 30 in
het Trefcentrum West-Flandna Graaf

Op vrijdagavond 30 oktober is Europees parlementslid Willy Kuijpers de
tafelgast van vzw De Pangel en de
Federatie Vlaamse Vrouwen uit Middelkerke in de Were-di, P de Smet de
Naeyerlaan 19 te Middelkerke
Thema van de tafelavond wordt het
werk van Willy Kuijpers m en buiten
het Europees parlement Zijn akties
voor de gevangenen, zijn met aflaten
de inzpt voor de verdrukte volkeren in

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

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

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

Tel.: 014/21.12.07

DE PRIJSBREKER

Onmiddellijk te bekomen bij

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

van het goede meubel

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

n.v. die winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabnkatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128

Inschrijven en totalen (700 fr met
inbegnp van een vijf-gangen-menu)
voor 21 oktober Dit kan gebeuren bij
Were-di P de Smet de Naeyerlaan
19 of Andree Dedrie, Heirweg 47
(30 27 01) of Pascal Van Looy, Sluisvaartstraat 68 (30 47 95)

cr—;\ STUDIO
d—U DANN

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

VAN DER CRUYS

de wereld zijn voedselprojekten, de
akties tegen de wapenhandel, het
komt allemaal aan bod

GELD
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

KEUKENS-SANITAIR •
VERWARMING

7 VEURNE: Landelijk feest m gasthof Dnekoningen te Beauvoorde
Aanvang 19u Deelname in de onkosten 550 fr Inschrijven voor 30/10
door overschrijving op rek 4745131051-79 van VU-Veurne of bellen
naar Albert Huyghe (058/31 16 83)
7 MARKE: 17de Groot Vlaams
Avondfeest in wijkschool Nieuwenhove Org VU-Marke
7 GISTEL: Bal van de Volksunie
vanaf 20u 30 in zaal ,,De Reisduif",
Stationsstraat 85, Gistel Muziek Studio Eros W K 100 fr , ingang 120 fr
8 ZWEVEGEM: Infomatievoormiddag toekomstige dienstplichtigen,
m m V senator Michel Capoen, adj
Vandenbussche, Jef Piepers Aan
vang 9u 45 in zaal ,,De Sportwereld", Otegemstraat 158, Zwevegem
Org VU-Groot-Zwevegem

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

Verdeler

Guido NUYTTENS

NOVEMBER

Tafelen met Willy Kuifpers

02/582.13.12
02/582.04.10

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten: verhunng lange termijn- D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

Gwijde van Namenstraat 7 Inkom
gratis Org vzw Welzijnszorg
28 KORTRIJK:
,,Ouderbegeleiding", vragen omtrent de revalidatie
van gehandicapten In Trefcentrum
West-Flandna, Graat Gwijde van Namenstraat 7, om 20u Inkom gratis
Org vzw Welzijnszorg
29 KORTRIJK: „Het verkeersongeval", wat kunnen we zelf doen bij een
verkeersongeval' Om 14u 30 in Trefcentrum West-Flandna, Graaf Gwijde
van Namenstraat 7 Inkom gratis
Org vzw Welzijnszorg
30 MIDDELKERKE: Tafelen met
Willy Kuijpers Inschrijven (700 fr met
inbegrip vijf-gangen-menu) bij Andree
Dedrie (30 27 01) of Pascal Van Looy
(30 47 95) Org vzwDe Pangel, F W Middelkerke en Were-di-Middelkerke

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

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31
Open van 10 tot 19 u 30

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

Dames heren en kinderkleding

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

Zondag en maandag gesloten

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

Houtzagerij

DEROOSEN.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaven]
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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Historikus dr. Luc Fran9ois over Jozef II:

„Hij begreep het verzet niet..."
GENT. - Europalia staat dit jaar in het teken van
Oostenrijk. Op talrijke plaatsen in ons land worden
manifestaties georganiseerd om deze kulturele ontmoeting kracht en luister bij te zetten.
Te vaak wordt in dit verband voorbij gegaan aan
de nochtans boeiende periode 1713-1794, het zg.
Oostenrijks bewind.
UC FRANCOIS bestudeert
sinds geruime tijd de voor
onze gewesten belangrijke overgangsperiode 1785-1835
Enkele maanden geleden behaalde hij zijn doctorstitel voor zijn
verhandeling over de relatie tussen de Belgische elitie t o v de
vele politieke regimewisselingen
in deze vijftig jaar Luc Frangois is
als assistent verbonden aan het
seminane voor nieuwste geschiedenis van de Gentse universiteit
Van 1713 tot 1794 stonden de
zg Zuidelijke Nederlanden onder
Oostenrijkse leiding, Karel VI,
Maria Theresia (met goeverneur
Karel van Lotharingen) en natuurlijk ook Jozef II klinken bekend De eeuw ook van de Verlichting, de sluiting van de
Schelde, de Statisten en Vonckisten, de Brabantse Omwenteling, de Verenigde Belgische Staten, het ontstaan van de dnekleur,
het tolerantie-edikt, de slagen bij
Jemappes en Fleurus Boeiend
inderdaad, maar tevens verward

L

soon die de rationele principes
van de Verlichting in de Zuidelijke
Nederlanden wou doorvoeren
Maria Theresia had die hervormingen reeds langer doorgevoerd
in de Oostenrijkse Erflanden Zij
had er echter geen werk van gemaakt in de Nederlanden, precies
omdat zij vanuit Brussel gewaarschuwd werd over de zeer specifieke toestand Jozef II hield daar
geen rekening mee, hij was veel
dogmatischer dan zijn moeder "

WIJ: Keizer Jozef II is één van
die historische figuren die, verrassend genoeg, zelfs door de
niet-historikus ,.gekend" is.
Wat voor iemand was hij eigenlijk?
L. Frangois: „Bij de beeldvorming over Jozef II moet men er rekening mee houden dat hij al medekeizer was sinds 1765, maar
dat het tot 1780 zou duren vooraleer hij ook echt keizer werd Op
dat ogenblik had hij reeds een ervaring van vijftien jaar
Verder moet men er rekening
mee houden dat de klassieke
historiografie een grens trok tussen de regeerperiode van l\/laria
Theresia en Jozef II zij isahw
de goede wijze vorstin, terwijl
haar zoon de boosdoener is De
werkelijkheid is eigenlijk veel genuanceerder nu noemen sommigen Maria Theresia zelfs de
eerste ,,jozefist"
Dit blijkt trouwens uit bepaalde
regenngsbeslissingen de meeste
hervormingen werden — zeker in
aanzet — genomen onder Maria
Theresia, weliswaar na ruim overleg en genuanceerder dan haar
zoon Maar het streven naar een
gecentraliseerde eenheidsstaat
was duidelijk reeds aanwezig bij
de keizerin Jozef II heeft de
meeste beslissingen echter veel
direkter, veel rechtlijniger en
vooral veel minder doordacht genomen

In januari 1787 voerde Jozef II
ook een reeks administratieve
hervormingen door, waardoor alle
raden werden afgeschaft en vervangen door negen kreitsen (onze
huidige provincies) met aan het
hoofd een intendant (te vergelijken met een goeverneur) Daarmee veegde hij dus heel de groep
van lokale machtigen van de
kaart Tengevolge van het protest
werden deze maatregelen door de
gevolmachtigde minister te Brussel ingetrokken

Het eerste verzet kwam trouwens van zijn eigen regenngsambtenaren te Brussel "
WIJ: Is het mogelijk zicht te
krijgen op de persoonlijkheid
van Jozef II?
L. Frangois: ,,Dat is moeilijk
Maar hij was heel duidelijk de per-

Jozef II was toen in een strijd tegen Turkije gewikkeld, waardoor
hij dit nieuws slechts later vernam HIJ ontbood daarop deze lokale bestuurders in Wenen Op
dat ogenblik braken er echter rellen uit in Brussel, met als gevolg
dat de eis tot intrekking van de
gewraakte maatregelen met eens
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In 1789 herhaalde deze situatie
zich, omdat Jozef II toch probeerde deze plaatselijke machthebbers met in rechte maar in
feite buitenspel te plaatsen Op
dat moment was een kompromis
met langer mogelijk Het spel zat
toen definitief op de wagen "

WIJ: In 1790 ontstaan dan de
zg. Verenigde Belgische Staten,
na het samengaan van Statisten
en Vonckisten. Deze twee groepen verschilden nochtans sterk
van mening, of niet?
L. Frangois: ,,Hun gedachten
lagen met zo ver uiteen als wel
eens wordt gedacht
De Statisten waren de woordvoerders van die lokale machtigen
en van de klerus De Vonckisten
zijn pas later op het toneel gekomen en ZIJ meenden dat het sukses om de Oostenrijkers buiten te

men ervan overtuigd dat de Fransen de Zuidelijke Nederlanden eigenlijk kwamen bevrijden van de
Oostenrijkse druk, om daarna onafhankelijkheid te verlenen Dit
betekende meteen dat vrij veel
groepen bereid waren om met dat
Franse regime mee te werken In
de tweede Franse periode, vanaf
juni 1794, bestaat daar echter
geen twijfel meer over- de Fransen vallen binnen met de bedoeling ons land te annexeren en in te
schakelen in de Franse republiek "
WIJ: Bij dit alles moet men
zich afvragen wat de gewone
man van al deze evoluties
dacht?
L. Frangois: „Zoiets is natuurlijk zeer moeilijk te peilen Alhoewel er een voorbeeld bekend is uit
een latere periode in een bepaalde plattelandsstreek wist men
in 1850 nog steeds met dat België
onafhankelijk was'

Negen kreitsen
WIJ: Jozef II heeft inderdaad
nogal wat hervormingen doorgevoerd. Welke zijn daarvan
echt vermeldenswaard en waar
is het dan fout gelopen?
L. Frangois: ,,Laat mij vooraf
duidelijk stellen dat heel wat van
zijn maatregelen genomen tussen
1780 en 1787, weinig of geen protest hebben uitgelokt Integendeel, sommigen genoten zelfs instemming De meeste van Jozefs
hervormingen waren trouwens het
gevolg van wat men via petities
aan hem had kenbaar gemaakt,
tijdens zijn reis doorheen ons land
in 1781
Het eerste punt waar het
misliep betroffen zijn hervormingen op kerkelijk gebied Omdat de
klerus in haar voorrechten werd
aangetast Voor Jozef II echter
was dit een gevolg van zijn regalistische opvatting, m n de staat
moet in wereldlijke aangelegenheden heerschappij hebben over de
kerk Waar staat en kerk met elkaar in kontakt komen, daar is het
de staat die moet beslissen Hij
vond steun voor deze tesis op teologisch vlak bij de jansenisten, die
het episkopale element meer wilden doen wegen dan het pauselijke BIJ de reguliere geestelijkheid was de ongerustheid echter
groter, speciaal nadat de keizer
een aantal „onnuttige" kloosters
had afgeschaft en vragen stelde
over de bezittingen van de overige abdijen

Wijs of boos?

meer ver genoeg ging voor de basis Daarop volgde een kompromis, dat stipuleerde dat alle hervormingen van na 1 januan 1787
ongedaan maakte Gevolg, alleen
de klerus zag haar eisen met ingewilligd

Voor de meeste gewone mensen beperkte een regimewisseling
zich tot het verschijnen van andere uniformen en het al dan met
verhogen van de belastingsdruk "
WIJ: Hoe keek Jozef II zelf
aan tegen het verzet waarvan hij
het slachtoffer werd?
L. Frangois: „Hij had daar pijn
van Dit was voor hem eenvoudigweg ondenkbaar Hij vroeg zich af
wat de Zuidelijke Nederlanden
daarmee wilden bereiken'^ Hij
vond dat zij hun eigen ruiten ingooiden' HIJ wilde hen immers
meer welvaart geven
Jozef II, getooid met het Gulden Vlies Links onderaan wordt allusie
gemaakt op de welvaart, terwijl de schepen op de Schelde naar de
strijd voor de vrijheid van deze stroom verwijzen
(Uit de tentoonstellingskatalogus ,,0e Brabantse Omwenteling")

Parochiekermissen
WIJ: Eén van zijn hervormingen, die tot op vandaag en bij
herhaling in herinnering wordt
gebracht, betreft de verplichting om alle parochiekermissen
op één dag te houden?
L. Frangois: „Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding, maar
dit IS slechts één kleine beslissing
in een hele reeks Dit feitje werd
echter sterk aangegrepen door de
historiografie van de 19de eeuw,
toen men Jozef II ging afschilderen als een vorst die niks liever
deed dan het volk lastig vallen
HIJ nam echter dit besluit vanuit
zijn streng rationele opvatting dat
er meer moet gewerkt worden om
de staat financieel sterker te maken, waardoor de keizer op zijn
beurt meer kan doen ten gunste
van zijn volk Meer werken dus
voor meer welzijn "
WIJ: Oe Brabantse Omwenteling van 1789-90 was dus een
bundeling van het ongenoegen
bij de klerus, bij de plaatselijke
machthebbers en bij het ,,gepeupel" dat honger leed?
L. Frangois: ,,Ja Alhoewel je
er rekening moet mee houden dat
er ook mensen waren die de zijde
van de keizer kozen Omdat zij de
verantwoordelijkheid voor hun situatie met legden bij die verre afstandelijke vorst, maar veeleer bij
de Staten waarmee zij dagelijks in
kontakt kwamen "

krijgen, met afhankelijk mocht gemaakt worden van wat de andere
landen daarvan dachten De Statisten hadden het bijgevolg gemakkelijker en wonnen uiteindelijk de strijd tegen de Vonckisten "

Andere uniformen
WIJ: De jaren 1789 tot 1794
zijn nogal verward, met een
vlugge
opeenvolging
van
machthebbers.
L. Frangois: ,,Het betekende
inderdaad een verwarde opeenvolging van regimes, wat met betekent dat dit geen interessante
tijd was De twee Oostenrijkse en
de twee Franse periodes zijn telkens helemaal anders van karakter

Neen, hij begreep het met "

Nationaal gevoel
WIJ: Wat zijn volgens U de
belangrijkste verdiensten van
deze kleine eeuw Oostenrijks
bewind?
L. Frangois: „Een met onbelangrijke reeks zaken Waaronder
de aanzet tot de bestuurlijke centralisatie en meteen ook de burokratizering Evenals het eenvormig maken van de bestuurlijke
puzzel, die hier tot in de 18de
eeuw bestond

Te lang heeft de historiografie
van de 19de eeuw ons een verkeerd beeld opgedrongen van de
18de eeuw Ook het feit dat de
Oostenrijkers de volkstaal lieten
voortbestaan, werd door de 19de
eeuwse historici met bepaald als
een uiting van goed bestuur beoordeeld Onder de Oostenrijkers
groeide daarenboven een beDe eerste Oostenrijkse restau- paald soort ,,nationaal" gevoel,
ratie vanaf eind 1790 tot 1792 was m n dat de Zuidelijke Nederlaner vooral op gericht alles te doen den toch een eigen identiteit
om te vermijden dat er nog koali- vormden
ties zouden groeien tussen de
Een gevoel dat naderhand toeverschillende opvattingen binnen
het land Met als vijand de Franse nam in de Franse periode "
bedreiging Bedenk daarbij ook
(pvdd)
dat Jozef II toen reeds overleden
was en opgevolgd door Leopold II,
die bereid was alle hervormingen
in te trekken De tweede Oostenrijkse restauratie, tussen '93 en
'94, was anders, vermits men ervaring had met het Franse
regime
Ook de Franse periodes verschillen sterk van elkaar Tijdens
de eerste Franse periode, van november '92 tot maart '93, was
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