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„De CVP is een aanhangwagentje
van de PSC geworden..."
(VU-voorzitter Jaak Gabriels na afloop van de vergadering van het partijbestuur, 26 oktober 1987.)

Ommekeer!
In de tv-uitzendingen „Konfrontatie" en „Faire Ie point" heeft
eerste-minister Martens verleden zondag onthuld, op welke wijze
hij zijn verkiezingskampanje denkt te voeren en hoe hij zichzelf
ziet in de politieke kontekst na de verkiezingen.
Voor zijn verkiezingskampanje heeft hij een eenvoudig recept:
opnieuw „geen ommekeer", zij het dan met een anders geformuleerde slogan. Dat hij het houdt bij dit recept, is vrij logisch. Hij
heeft geen andere poot om op te staan. Hij heeft zich vastgelegd op
een formule en met partners die niet kunnen gewijzigd worden
zonder dat hij daarbij zelf van het voorplan verdwijnt. Vanuit de
logika van het zelfbehoud kan hij geen enkele andere kampanje
voeren dan degene die hij voorhoudt.
Dat deze ka~panje een ander lot zal beschoren zijn dan die van
1985, lijdt weinig twijfel. De regeringskrisis die we thans beleven,
is de derde sinds welgeteld twee jaar. De instabiliteit van het beleid en van het regeringswerk is groter geworden dan in de woeligste na-oorlogse jaren. Drie keer in twee jaren is Martens naar
de koning moeten trekken om zijn ontslag aan te bieden in een krisis, die telkens uitgelokt werd door zijn kleinste vaste partner, de
Waalse CVP. Deze PSC, wier macht in omgekeerde verhouding
staat tot haar bescheiden omvang als partij, blijft nochtans de geprefereerde partner van Martens. Als het aan de eerste-minister
ligt, komt er na de verkiezingen terug een regeringsploeg waarin
de Waalse CVP haar chantage, haar suksesrijke afdreiging ongestoord kan voortzetten.
Het recept van Martens, „doorgaan alsof er niets gebeurd is",
doet de vraag rijzen naar het waarom van de huidige krisis. Indien de thans regerende meerderheid in staat zou zijn om ongewijzigd en met ongewijzigd programma verder te gaan, waarom moet
dan in godsnaam het land in verkiezingen worden gestort?
Het steekt de ogen uit, dat het koncept van Martens heeft uitgediend. De huidige koalitie, die het probleem Happart geschapen
heeft, was niet bij machte het op te lossen. Martens en zijn ploeg
waren machtelozer dan de eenvoudigste deurwaarder van het koninkrijk. Zij waren niet eens in staat, een rechtmatig vonnis van
de Raad van State te laten uitvoeren. Tot deze verbijsterende staat
van onmacht werd de regering gebracht hoofdzakelijk door de
Waalse CVP. Maar precies dit chantagepartijtje blijft ook voor de
toekomst Martens' gepriviligeerde partner. „Geen ommekeer", in
de versie anno 1987, zou dan ook alleen maar kunnen betekenen
dat de chantage wordt voortgezet en dat het aantal regeringskrisissen toeneemt.
Het is daarenboven niet zo, dat Martens-VI per ongeluk zou uitgegleden zijn over de „bananenschü" Voeren. Voeren is inderdaad
de direkte aanleiding geweest tot de val, het duidelijkste teken van
de tegenstellingen binnen het kabinet. Er waren echter andere, en
minstens even belangrijke breukhjnen. De regering leed aan algemene metaalmoeheid. De ploeg en de formule waren tot op de
draad versleten. Het gekrakeel tussen de koalitiepartners, tussen
de ministers en de partijen nam overhands toe. Er was geen enkel
belangrijk dossier meer of het verdeelde de meerderheid.
Na zeven jaar en evenveel regeringen Martens is het bilan trouwens uiterst schraal. De rijksschuld steeg van 2,5 miljard in 1981
tot 5,9 miljard vandaag. In 1981 werd 609 miljard aan direkte belastingen geïnd, in 1986 reeds 875 miljard. Wie spreekt van belastingverlaging? In 1981 waren er 423 duizend werklozen en 700
duizend werkzoekenden, vandaag 490 duizend en 984 duizend.
Geen ommekeer? Geen ommekeer dus ook in het feit dat Vlaanderen ieder jaar 120 miljard extra moet opleveren, voor de nationale solidariteit zoals dat heet.
Het volgend parlement zal grondwetgevend zijn. Welke ook de
meerderheid zal wezen, welke koalitie en welke regering er ook uit
de bus komen: een duurzaam herstel is slechts mogelijk als het
herstelbeleid hand in hand gaat met struktuurhervormingen die
het land stabieler en regeerbaarder maken.
Daarop moet een Vlaamse stempel worden gedrukt. En dat zal
alleen gebeuren door een sterke Volksunie.
tvo,

Nelly Maes neemt de Donnéa onder vuur over

Bizar „ruilkontrakt"
Gisteren hoorde de Kamerkommissie, die de illegale wapenhandel onderzoekt, minister van landsverdediging de Donnéa. VU-kamerlid Nelly Maes pakte
verrassend uit met een toch wel erg bizar ruilkontrakt.
ET betreft een mee door minister de Donnéa getekend
ruilkontrakt tussen het Belgische Ministerie van Landsverdediging enerzijds en de firma Radcomm Enterprise uit Brussel anderzijds De overeenkomst slaat op de
levering door Landsverdediging van
40 gebruikte F104-Mirages en 10
104-G-gevechtsvliegtuigen (inklusief de wisselstukken en motoren)
aan Radcomm, die als tegenprestatie een reeks nieuwe F/V-geweren
met toebehoren zal geven

H

Deze 50 vliegtuigen zijn voorbestemd om te worden afgebroken
tot nog bruikbare (en in een reeks
landen zeer begeerde) wisselstukken Volgens de schatting van Defensie heeft dit materiaal een
waarde van 8 miljard fr De waarde
van hetgeen Radcomm aan Landsverdediging moet leveren, beloopt
met echter eens 164 miljoen fr i
Hoe dit te rijmen valt, is volstrekt
onduidelijk
Bovendien worden in dit ruilkontrakt een hele reeks merkwaardige

voorwaarden gesteld Zo moet
Landsverdediging in het bezit worden gesteld van een transfertcertifikaat afgeleverd door de VS en
een eksportvergunning vanwege de
Belgische minister van buitenlandse zaken Voorts dient Defensie
een bankwaarborg te aanvaarden
van 100% van de ruilovereenkomst
en IS de storting van 5% door Radcomm voorzien als ,.garantie de
bonne fin"
Tot slot wordt geèist dat dit bedrijf de herkenningstekens moet
wegnemen die de herkomst zouden kunnen bepalen en dient de
kontraktant de absolute waarborg
te geven geen enkel dokument bekend te zullen maken dat aan derden zou toelaten de origine te achterhalen'
Ook wist Nelly Maes te zeggen
dat een klem bedrijf uit Rochefort
reeds begonnen is met de rekuperatie van de wisselstukken en Radcomm plaatste in februari van dit
jaar een bestelling bij FN Er zit dus
schot m dit zaakje.

De reeks vragen bij dit kontrakt
IS met genng Hoe kan het dat de
waarde van de verkochte goederen veel lager ligt dan hetgeen men
ervoor in ruil krijgt"? Waarom gebeurt dit en wat steekt daar achter'' Wie strijkt de voordelen op van
deze overeenkomst' Waarom mag
naderhand in geen enkel geval de
herkomst kunnen worden terug gevonden' Wat IS bijgevolg de reële
bestemming van deze voor heel wat
(oorlogvoerende) landen zo noodzakelijke motoren en wisselstukken '' Zeker wanneer men weet dat
Radcomm eigenlijk een spookfirma
IS, die werkt voor het reeds herhaaldelijk wegens wapensmokkel in
opspraak gebrachte ASCO'^
Voor wie daaraan nog had getwijfeld dit dossier stinkt
(pvdd)

Hector
Zo luidt de jongste
Vlaamse film, die loopt
als een trein. Urbanus
speelt de hoofdrol, maar
wij hadden een gesprek
met de regisseur.
Lees biz. 28.

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

NESTBEVUILERS
Het iJzerbedevaartkomitee-gewest
Maaseik protesteert met klem tegen de
vunzige-laag-bij-de-grondse inhoud van
het boek ,,De VlaamsscheKronycke"
en de uitzending daaromtrent „voor derden" van maandag, 12 oktober 1987
(Het vnje woord) De edele Vlamingen,
kunstenaars, nationalisten zoals daar
waren en zijn F Timmermans, A Van
Wilderode, B Peleman, A Leysen, Cl
De Ridder, P Daels, het Davidsfonds,
en de IJzerbedevaarten worden op een
weerzinwekkende manier door de drek
gehaald Proficiat aan Paul Van Grembergen (VU-sekretans) die op de tijd de
val inzag en de studio's verliet We zijn
fier op de idealisten Oostfronters — op
de Fronters van 14-18, op de VOS en
de vele Vlaams-nationalisten die getroffen werden door de laffe repressie De
nestbevuilers van „De Vlaamssche Kro-

nycke" bevuilen zichzelf en zijn ons volk
orwvaardig, ze reiken nog met tot aan
de hielen van de geciteerde Vlamingen
We kunnen met geloven dat rechtgeaarde Vlamingen-humanisten-vrijzinnigen het met deze nestbevuilers eens
zijn I „Zolang de Heer mij adem wil verlenen zeg en schrijf ik dat Vlaanderen
het enige land is dat mijn land kan zijn"
(A Van Wilderode)
IJzerbedevaartkomitee
gewest Maaseik

VOLDOENING
Het Pnester Daensfonds stelt met voldoening vast dat de nieuw te vormen
regering als opdracht heeft een grondwetsherziening te bereiken Van die gelegenheid dient te worden gebruik gemaakt om de politieke strukturen van
het land een vaste vorm te geven door
de uitbouw van een Statenbond
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P.V B.A Bierhandel Hellmckx
Wymemer 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEIW
Tel. 582.10.93

S. M. B.

Luc Delafrotrie,
voorzitter Daensfonds

ANNEMIE PRUILT!
Wanneer het Florennes-schandaal
het licht zag was Annemie Neyts er als

RISJORGIMENTO
De premature val van Martens VI bevestigt nogmaals het stiekeme bestaan
van de ongeschreven wet die het Belgische bestel recht houdt de Vlamingen mogen slechts delen in de macht
voor zover zij door de frankofone elite
gedoogd worden En dan nog mogen
ze alleen maar puin ruimen Eyskens
heeft deze wet ondergaan met de Koningskwestie en de fameuze Eenheidswet, Lefèvre met de Schoolstrijd, Tindemans met het Egmontpakt, Martens
met de heksen van Komen en nu met
de inciviek van Voeren Die ongeschreven en voor Vlaanderen onderjukkende
wet vindt haar oorsprong in het eerstegeboorterecht dat de franstaligen opeisen in de Stomme-van-Portici-revolutie,
en vindt haar voorttsestaan m het lamenadig karakter van het gedenationaliseerde Vlaamse volk dat schaapachtig zijn gedenationaliseerde politieke ,,lijders" blijft volgen Op ieder van he,
maar nog nooit zó angstwekkend als
op de huldigen, is het bittere venwijt van
professor Geyi van toepassing ,,Arm
Vlaanderen, dat steeds in de steek gelaten wordt door zijn politieke leiders
wanneer zij op de hoogte van de Belgische macht gekomen zijn "
De verkiezingen staan voor de deur
Mogen zij het risjorgimento van de
Vlaams-nationale gedachte inluiden on-

der de leuze ,,Vlaanderen één, Vlaanderen eerst'"
F. Vanbrabant, Hasselt

HET VRIJE WOORD
Tot onze spijt moesten wij vaststellen dat Senator Paul Van Grembergen
tijdens de opnamen van onze TVpraatshow „Sprekend Anthierens"
besliste met langer mee te werken aan
bedoeld programma, waar hij het abortusstandpunt van de VU zou toelichten
Aanleiding tot zijn besluit was een
gesprek in diezelfde uitzending met de
Heren Hugo Ghijsels en Hugo De
Schampheleire over hun publikatie
,,Vlaamssche Kronijken", over extreem
rechts tijdens en na de Tweede Wereldoorlog Hoewel dit gesprek onder meer
handelde over de Ijzerbedevaarten tijdens de Tweede Wereldoorlog, was het
zeker met onze bedoeling de Vlaamse
Beweging, die het streven naar gelijkberechtiging van het Vlaamse Volk belichaamt, te belasteren, noch Uw partij, die als een wezenlijk deel van ons
parlementair stelsel dient te worden beschouwd, te kompromiteren De mensen die in het boek worden besproken,
kregen allen een bnef, waarin om hun
medewerking aan het gesprek werd verzocht Het deel over Timmermans, dat
wijzelf reeds minder relevant vonden,
werd m de eindmontage weggelaten,
en kwam dus met in de uitzending zelf
voor Naar aanleiding van de reaktie
van de heer Paul Van Grembergen
kreeg deze de kans om een statement
te doen De heer P Van Grembergen
beliste echter af te haken, zodat ook
het VU-standpunt ten overstaan van
abortus, met kon worden toegelicht
Staat U mij toe om onze spijt uit te
drukken over de beslissing van de heer
P Van Grembergen
WIJ blijven hopen dat een konstruktieve samenwerking met de VU zoals
WIJ die in het verleden mochten ervaren, ook m de toekomst mogelijk blijft
Roger Peeters,
vootzitter Het Vrije Woord

lepel & vork

Stationsstraat 42
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In deze Statenbond zouden de twee
gemeenschappen als Staten optreden
(waarbij het Duitse taalgebied met mag
worden vergeten, dat los gemaakt moet
worden van Wallonië), alleen nog met
elkaar verbonden door de Kroon en een
gemeenschappelijke buitenlandse en
muntpolitiek Indien het met mogelijk
blijkt op dit ogenblik, dienen alle hervormingen de vorming van deze Statenbond te bevorderen Zoniet zal dit
land verder afglijden naar noodlottige
beslissingens zoals de zaak Happart
heeft bewezen Zachte heelmeesters
maken stinkende wonden

de kippen bij om verontwaardigd te
doen Mogelijks kreeg zij persoonlijk van
de firma BVA geen smeergeld maar dan
blijft toch nog de vraag wie haar kampagne betaalde 2 j geleden toen ze tegen haar partijgenoot Francis Vermeiren, burgemeester van Zaventem, in
,,brusselde" voor zomaar + 10 miljoen
Rekening gehouden met haar voorkeursstemmen kostte ieder stem zomaar even om en bij de 800 fr waar
heel wat andere verkozen politici (met
nog meer stemmen) het met een tiende
van dit geld en zonder kabinet moesten
doen Zoveel reden om te pruilen heeft
Annemie dan ook met'
Dr. Vall<eniers, Scliepdaal
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HELLINCKA
BIESHANDEIW

Overname — Nuur —
verhuur van cafe's
Wi| bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

RESTAURANT
Z^Kvi

I

Hoek
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Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel
217 91 53

Waar Vlamingen
thuis zijn..
in 't h a r t j e van B r u s s e l

Banketbakkerij

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

Het ^alinöljui^

Koffiebranderij

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER

LAS AT ^ Tel. 521.14.40

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

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur'
Specialiteiten
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40
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tboerenhof
CAFE-RES»L»W^-FRfnJUR

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

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

TOMBERG

JOOST GOSSYE

Emiel V\/ittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460.48.87

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

AFSPANNING-HERBERG

ANTWERPIA

RESTAURANT-HOTEL

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

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

CA/IBR.iNUt
BRCC

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

^

011/47.28.97
U I l/Hf . « o . a *

UAik

M$
Maurits
Coppieters,
verbaasd

Versou-prijs
Zaterdagnamiddag greep in
Brugge met alleen het 21ste jaarkongres van het Overlegcentrum
van
Vlaamse
Verenigingen
plaats Precies op hetzelfde tijdstip werd in het kunstige Leerhuys de eerste Jozef Versouprijs overhandigd aan niemand
minder dan W-ere-senator Maurits Coppieters
HIJ viel de eer te beurt omdat
zijn nieuwste publikatie, net zoals
Versou, handelt over onrecht en
het verzet daartegen ,,Het jaar
van de klaproos" luidt de titel en
verwijst naar 1920, het geboortejaar van de ere-senator De redaktie van het tijdschrift, Kruispunt"
besloot reeds enkele hoofdstukken op te nemen in haar december-uitgave
Coppieters vergeleek m zijn
korte uite'enzetting de wijdsheid
en werelddromen van de Vlaamsgezinden van toen met de angst
voor de verenging van de idealen
nu 1920 was inderdaad het jaar
waarin Vlaamse beweging, arbeidersstrijd en vredesstreven elkaar vonden, het jaar ook van de
moord op Herman van den
Reeck , Ik blijf mij erover verbazen dat de Vlamingen al die tijd zo
braaf zijn gebleven!", vertelde
Coppieters • ' / > > * - r
In afwachting van de lektuur
van dit boek wensen wij Maurits
Coppieters alvast van harte geluk
met deze letterkundige prijs

„Mijnenveger"
Amper enkele maanden na de
gedwongen sluiting van de oostelijke mijnzetels, heeft KS-manager Thyl Gheyselinck in zijn arrogante stijl aangekondigd dat ook
de westelijke mijnen (Zolder en
Beringen) tegen 1996 zullen gesloten worden Dit bericht sloeg in
als een donderslag bij heldere
hemel
Op een ogenblik dat eigenlijk
nog niks m huis gekomen is van
de nochtans stoere beloften om
de duizenden afgedankte kom-

pels uit de oostelijke bekkens
spoedig aan een nieuwe job te
helpen volgt nu dus het bericht
dat straks nog eens duizenden
banen zullen sneuvelen Dil is
noch mm noch meer onaanvaardbaar en weerzinwekkend bovendien Vooral ook het feit dat hierover geen overleg werd gepleegd
met de werknemers, zet veel
kwaad bloed
Jaak Gabriels zei dat Gheyselinck tekeer gaat als een ,,mijnenveger" en waarschuwde voor de
reaktie in Limburg

Gheyselinck,
arrogant
De regering doet ondertussen
alsof haar neus bloedt en zwijgt
Vermits zij het met nodig acht
Gheyselinck terecht te wijzen, is
de vrees gerechtvaardigd dat de
roomsblauwe koalitie het met
deze visie volmondig eens is

Rijksonderwijs
Jaak Gabriels en Jaak Vandemeulebroucke
respektievelijk
voorzitter en ondervoorzitter van
de Volksunie, zegden vorige
week verheugd te zijn met het feit
dat artikel 59bis was opgenomen
in de lijst van grondwetsartikels
die kunnen worden herzien door
het volgende parlement Maar dit
IS helemaal geen reden om euforisch te gaan doen het principe IS
dan wel gesteld, maar over de
uitvoering (en vooral over de financiering) moet nog zwaar onderhandeld worden
De VU verklaarde zich als oprecht pluralistische partij vanzelfsprekend bereid de nodige waarborgen te geven opdat elke overtuiging aan zijn trekken zou komen Maar overtuigingen staan

NUFfflS^:'
Roland Laridon,
voorzitter van het Overlegcentrum
van Vlaamse Verenigingen
• in de zaterdag door het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) gepubliceerde
„Proklamatie van Brugge"
wordt gepleit voor een diepgaande
grondwetswijziging.
(nvdr zie ook biz 4)
Bent U tevreden met wat
thans aan het parlement wordt
voorgesteld?
,,lk vind het spijtig dat de kwestieuze artikels 3ter en 107quator
met in de ontwerplijst voorkomen
l^aar na de gesprekken die wij
hadden met de partijvoorzitters
en de kommissie van de Vlaamse
Raad, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het allemaal met zo
eenvoudig is als wel eens wordt
voorgesteld "
• U richtte zich ook rechtstreeks tot de Waalse volksgemeenschap en de Waalse parlementsleden. Wat bedoelt U
daarmee?
.Vermits wij streven naar de
grootst mogelijke autonomie voor
de beide gemeenschappen, moeten WIJ ons afvragen wat Vlaanderen en Wallonië samen nog willen
doen
Er moeten bijgevolg gesprekken op gang worden gebracht
met Waalse politici, syndikale leiders en perslui Er is echt nood
aan kommunikatie "
• Verder stelde U dat twee konstituantes onafwendbaar zullen
worden, indien de komende

Belgische konstituante niet gericht is op een zo groot mogelijke autonomie voor Vlaanderen
en Wallonië.
,,Jawel Alhoewel WIJ realistisch
moeten blijven
Als OVV kunnen wij prioriteiten
formuleren en ultimata stellen,
maar wij moeten het tenslotte met
realiseren De Vlaamse Verenigingen blijven een drukkingsgroep, die met deelnemen aan de
werkelijke onderhandelingen Wij
kunnen dan ook met in de plaats
treden van de politici, die gekonfronteerd worden met de vraag
naar de haalbaarheid
Er zal dus altijd wel een afstand
bestaan tussen het teoretische en
het praktische In dit verband pleit
ik dus voor intellektuele eerlijkheid en ernst "
• U zei ook dat de Vlaamse
Beweging helemaal niet op
sterven na dood is. In dit verband verwacht U veel van de
jongeren?
,,lk meen dat de werkgroepjongeren een uitstekend rapport
heeft gemaakt Vooral de opmerking dat de Vlaamse Beweging
moet luisteren naar de jongeren,
vind ik belangrijk Vooral ook de
uitgesproken wil tot meer eerlijkheid en rechtvaardigheid heeft
me getroffen
Wanneer de jongeren het cynisme van de volwassenen aan-

MENSEN IN

HET NIEUWS

niet gelijk met politieke partijen'
waarschuwden zij
Wat de autonome raad voor het
rijksonderwijs betreft verwees de
VU naar haar vroegere nota
Daarin staat dat de VU kiest voor
raden op het lokale en regionale
nivo, die vertegenwoordigers
aanduiden voor de eigenlijke en
overkoepele raad Deze zou moeten bestaan uit twintig leden (vijf
per provincie) gekozen door leerkrachten en ouders Deze twintig
kunnen op hun beurt tien leden
koopteren Belangrijk daarbij is
dat het lidmaatschap jyan deze
autonome raad voor de VU onverenigbaar IS met een politiek manZondag werd Vader Abt Modest van Assche op stijlvolle wijze
herdacht in de abdij van Steenbrugge Tijdens de eucharistieviering
tiield kanunnik Temmerman een schitterende homilie waarbij hij
sereen en niettemin krachtig de amnestie-eis vertolkte
Nad'ienlas Vader Abt Anselm Hoste vooruit Van Assches verrassend
aktuële 'Gebed voor Vrede Tijdens het Vaarwel mijn Broeder
werden witte vredesduiven gelost door Dom Au bert Tillo
Veel VU-kaderleden woonden deze zinvolle plechtigheid bij
(foto Adrien Darge)

•'ir

Jaak
Gabriels:
stop
politizering

daat of een funktie op een kabinet
De VU opteert dus voor een
echte autonome raad die de gerechtvaardigde belangen van het
rijksonderwijs behartigt en volkomen los staat van de politizering
waar het rijksonderwijs tijdens de
voorbije jaren zo ziek van werd

Slecht nieuws
Onder deze rubriek passen ongetijfeld het nieuws over de dood
van zowel René Verheezen als
Lino Ventura en Raymond Derine te vermelden
Rene Verheezen was immers
een knap toneelakteur en -regisseur Vorig jaar schitterde hij nog
met zijn regie van het stuk Ag
nes en God door de KVS Naar
verluidt werd hij geveld door die
verschrikkelijke Aids-ziekte

vallen, dan IS dit trouwens terecht ZIJ verzetten zich tegen het
nepotisme, het manipuleren, het
ten koste van wat dan ook willen
participeren aan de macht De
jongeren streven naar een nieuwe politieke etiek, een nieuwe
politieke kuituur En dat verheugt
mij "

• Tenslotte vertolkte U a.h.w.
een llefdesboodschap om meer
respekt voor de mening van anderen in een autonoom Vlaanderen.
,,Het luik ,,persoonsgebonden
materies" van het ,,Memorandum" van het OW bevat terzake
een hele reeks behartenswaardige punten Wij hebben inderdaad
een konsensus bereikt die de verscheidenheid moet garanderen
Vraag blijft hoe wij dit in daden
zullen omzetten Denken we
maar aan de schoolvrede De
doelstelling moet volgens mij toch
zijn depolitizering Jammer genoeg stel ik vast dat het niet die
richting uitgaat En wat met de
tolerantie ^
De oude vrees dus dat de vrijzinnigen in een autonoom Vlaanderen in de hoek zullen gedrumd
worden, daar waar zij in het unitaire België altijd konden rekenen
op het vrijzinniger Wallonië, dat
voor een evenwicht zorgde
Ik vind het goed dat over een en
ander een konsensus werd bereikt binnen het OVV "

Lino Ventura genoot biezondere bekendheid en mateloze sympatie omwille van zijn tientallen
rollen in voornamelijk Franse
films Behalve een verrukkelijk
akteur was Lino Ventura ook een
in-goed mens die heel wat deed
ten voordele van gehandikapte
mensen
Met Raymond Derine verdwijnt
een monument uit de Vlaamse
Beweging In de loop van zijn 62
levensjaren zette hij zich hard in
ter verdediging van zijn Vlaamse
en kristelijke idealen rechtlijnig,
kompromisloos en doordrijvend
Zijn naam zal verbonden blijven
aan de aktie Leuven Vlaams de
stad Antwerpen het Davidsfonds
en vooral de strijd voor amnestie
Alhoewel niet behorend tot de
zelfde politieke familie biedt de
redaktie van dit weekblad zijn blij
ken van deelneming aan in het
verdriet dat de familie Denne
treft

Raymond
Derine
overleden
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-M^t
drie Belgische schepen tijdens
een maneuver met elkaar in botsing kwamen.

VU boekt winst

Maandag verscheen in La Libre Belgique het resultaat van
Verder nemen de geruchten
een peiling die vorige week werd over de slechte sfeer aan boord
gehouden. Daaruit blijkt dat de alsmaar toe; de verzengende
roomsblauwe koalitie geen meer- hitte, het al te nauw samengederheid meer zou halen, met m pakt zitten, de dreigende spanVlaanderen en evenmin in Wal- ning en de voelbare angst zijn
lonië
daar met vreemd aan De onzeIn vergelijking met de verkie- kerheid over de beloofde Britse
zingen van oktober '85 zouden bescherming doet zelfs de bevelde VU, SP en PVV vooruitgaan, voerders aarzelen. Om dan nog
terwijl Agaiev lichtjes en de CVP te zwijgen over het lamentabele
zeer zwaar achteruit boeren. materiaal waarmee men moet
Konkreet zou de VU zich mogen werken!
verheugen in een winst van 1,2%
Tijdens de perskonferentie met
en kijkt de CVP aan tegen een
zicht
op de vredesbetoging herverlies van net geen 5%!
haalden VU-voorzitter Jaak GaVanzelfsprekend
doet het briels en -ondervoorzitter Jaak
deugd te noteren dat de Volksu- Vandemeulebroucke nogmaals
nie winst boek Maar we schre- hun vraag aan de regering om de
ven het al vaker: met peilingen Belgische mijnenvegers meteen
moet zeer voorzichtig worden rechtsomkeer te doen maken,
omgesprongen. Op sommige richting Oostende. Zij deden dit
ogenblikken geven ze tendenzen mee in naam van honderden veraan, nooit kloppen de peilingsre- ontruste familieleden, die net zosültaten eksakt met de reèle uit- als iedereen dagelijks onheilspelslagen.
lende berichten horen over konflikten in het kwestieuze gebied.
Bovendien hebben peilingen
soms ook omgekeerde effekten.
Of zijn Tindemans en C° dan
Zo zou het wel eens kunnen dat echt doof en de waanzin nabij?
de vaststelling dat de CVP onder
de drempel van de 30 % dreigt te
komen, uiteindelijk resulteert in
een positiever resultaat. Opletten
dus.
Gisteren skoorde Belgiè nog
Toch voelt iedere waarnemer
maar eens een rekord. Uit een
steeds duidelijker aan dat de studie van de Nederlandse StichVolksunie ook effektief op een ting Natuur en Milieu blijkt imoverwinning afstevent.
mers dat .ons land de grootste
verzuurder van West-Europa is.
Belgiè wint deze zure-regenwedstrijd zelfs met een hele
lengte voor. Over heel Europa
Tijdens het weekeinde voeren gezien, skoren alleen Oostde drie Belgische manneschepen Duitsland en Tsjechoslovakije
weg uit Djibouti. Van daar gaat
nog slechter.
het nu rechtstreeks naar het erg
Vooral de chemische industrie
eksplosieve Golfgebied. Ondertussen kwamen onze jongens en en de raffinaderijen rond de grote
hun vaartuigen wel al m het agglomeraties evenals het toenemend aantal auto's en de mestnieuws
overschotten zijn hiervan de
Vooral de mededeling dat men oorzaak.
bij wijze van oefening op dolfijnen
Verbetering hoeven wij voorlohad geschoten, werd op verbazing en ergernis onthaald. Ook pig met te verwachten, vermits er
raakte bekend dat twee van de van enig doeltreffend beleid nog

Zuur

Mijnenvegers

Zondag stapten weer tienduizenden, vooral Vlaamse, vredesmanifestanten doorheen de hoofdstad Ook'.
de Volksunie deed mee, weliswaar als een eigen (omvangrijke) groep en achter de spandoeken „Nooit meer.
oorlog" en „Stop de wapenhandel". Zowat de hele VU-partijtop was op de afspraak, evenals tientallea-VUafdelingen met hun vlag. Waardoor het geheel een kleurige en bont-gele aanblik bood (foto: studio Dann)

steeds niks te bespeuren valt
Miet Smet en Jan Lenssens, nationaal respektievelijk gemeenschapsminister voor leefmilieu,
kibbelen als ouwe wijven tegen
elkaar, maar laten voor de rest
betijen.

Tot overmaat van ramp lekte
gisteren uit dat ook de garnalen
uit onze Noordzee steeds radioaktiever besmet raken; in enkele
jaren tijd vervijftienvoudigde de
aanwezigheid van het gevaarlijke
tritium in die zo heerlijke
,,oestertjes van de werkman"!
En dit in het Europees Jaar
voor en van het Leefmilieu! Om
bij te huilen...

Golfballetjes
lR zijn mijnenvegers
dolfijnenjagers.

en

De mijnenveger zit in
Limburg en fieet Ttiyl Gheyselinck. Enkele maanden geleden
begon tiij de mijnen van het
Oosten te sluiten. Om, naar hij
zegde, die van het Westen
open te kunnen houden. Hij
blijkt een man te zijn die weinig
van zijn woord is. Want nu
moet ook het Westen dicht.
Weet hij te verteilen. Hij zal
maar gerust zijn als aile mijnen
geveegd en de petroolkranen
geopend worden.
De mijnenvegers die naar de
Goif varen, zijn feitelijk dolfijnenjagers. Terwijl de helft van
de wereld krom ligt om dolfijnen te beschermen, blijken de
officieren van onze onvolprezen Zeemacht derwijze te worden opgeleid, dat zij het schieten op dolfijnen met een punt50 mitrailleur als een onontbeerlijk amusement ter lange
omvaart beschouwen.
Ons land schittert eens te
meer aan het firmament der na-
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ties. Bij nader toezicht blijkt dat
onze blauwe jongens, van wie
gezegd werd dat zij stuk voor
stuk vrijwilligers zijn, nogal
gedwongen vrijwilliger werden.
Ze huizen in de tropische hitte
onderdek, want de dim heeft
het laten afweten.
Of ze
knoeien in het nog hetere ingewand van de ,,Breydel" aan de
vele dingen die in een Belgische boot kapot kunnen gaan.
Gelukkig komen de eenheden
van ons vaderlands flotielje af
en toe onderling in aanvaring.
Het herstel van reeling en wantwerk is een openlucht-karwei,
die je desnoods in je blootje

kan opknappen. Want de tropenkleding is ook al te laat gekomen.
Op zo 'n beperkte ruimte en in
zo'n omstandigheden gebeurt
dan wat gebeuren moet. Men
timmert mekaar even op het
zeemanshoofd. En weelderig
tieren de kommunautaire spanningen. Want de Zeemacht
moet nationaal wezen. Alhoewel de zee slechts Vlaanderen
bespoeit, moet een knaap uit
Queue-du-Bois of Neuville-enCondroz blauwe jongen kunnen
worden. Anders dan bij de Ardeense Jagers, waar de groene
petten strikt voorbehouden blijven aan het echte everzwijn.
Alle gekheid op een stokje.
De Engelse paraplu is ook al
niet in orde. De toegezegde
luchtdekking door de Britten
vertoont méér dan één gat.
Zo zwalpen onze jongens en
onze schepen,
gekommandeerd door een gevallen regering, naar een Goif waar zij de
kans lopen het balletje te zijn
en niet de stick.

Scheiding
Deze dagen doet zich een niet
onbelangrijk historisch feit voor.
De PSC heeft besloten de steeds
groter wordende mentale scheiding met de CVP te bestendigen
en ook effektief te veruitwendigen ,,door het thuis af te
trappen"

televisiefeuilleton ,,My wife next
door". Wel wordt er een doorgang
geboord met een deurtje, voor als
het nog eens nodig zou zijn.

Net zoals bij andere scheidingen, blijven er ook hier nog een
hele reeks praktische en vooral financiële zaken te regelen. Maar
misschien slaagt de PSC erin dit
probleempje te arrangeren op het
De PSC verlaat naar eigen zeg- ogenblik dat er echt moet gesprogen om zuiver politieke redenen ken worden over de kommunaudefinitief het statige huis van de tanzering van het onderwijs?
Belgische
kristendemokraten Desnoods moet het aartsbisdom
langsheen de Brusselse Twee- maar tussenbeide komen, alhoekerkenstraat. De PSC gaat voor- wel deze eerbiedwaardige insteltaan m een belendend gebouw ling vermoedelijk niet erg opgetonaast de deur wonen, een beetje gen IS met de aan gang zijnde
dus zoals in het komische Britse CVP-PSC-scheiding...

Maerderjarig OW publiceert zip
jproidatiidlle van irugge
Vort0$ zaterdag vierde ftM
Ovèriegcefl^Mtö v&n Vlaat«$*
Vere«t8i«!g$rt{0W) haar 2l8fe
vefiaafiïiag in de G#ische z@M
vm bet 8fiig$é sJadhuts.
Tot bösfylt varï dezé feesl-^
ziitlng jSubSceerde het OW
een
„Proklamatie
vart
Bfyöge"* Ötzö ^reoQ te wetNf &BMWM \n de mdere
pem, daarom ptJ&iicetBn wIj
deze teappe teks* }r*):e9fa9l.
Op e^mu^zmé \n\\im&ivm
de drie Vfaams Küituyrfond*
sen doet het pfeaidïum van
hèt O W oen drio^ondo
oproep tot de ijaftejTtentete*
den om ervoor te «org«n dat
de verklaring toT heriiéftifig
van de örorïdwot zai kyrinon
leiden töt eert grondtpe, diep*
gaande ïierzienlng, en tot een
etficiènte siMtstiervorrtiing,
in hét belang vm de voJwaardige en vrije ontwikkMo^
van de twee vofksgemoen«cfiappen, ^mge inogeiijke
baës voor het feenoud varj dit
tand, moet er dringend eer»
diepgaande Orondwetawifgiging doorgevoerd worden, die
fegfondveet is op autonomie
vm Vlaanderen en Walton ië.
Alleen een dergelilke nie«we

öïOhdwet kan, 'm konsemus
tussen de tSK^e volkssen!##n-,,
sehaftp^n en in resisekt voor, .
ökasrs grondgebied en ei^
^ n i i e i d / eeh positieve &^"menwerking tussen de^-twee
deelstaten tot stand fereng^efv»;
in domeinen ^mr zï\ dat.ts^i^,^
wensen, en een gezarnènlijk^ {
beeluyr van hüh gefneen-.,';
sctiappeifjk hoöd$tedeli|k ge- ,_'
ijiedmogeiikmaken.
. ;
De Vlaamse volicsgerrteësn-' *:
scliap fioht deze oproep ook
tot de Waalse volksgemeei^Söitap en tot de Wa^se pariementëeden, opdat Zi\ ^toti de ^ i
handen niet zou laten tjlnden"^
door de centrale macht, ook
tïiet wanneer deze htm &<;hï|n*
baar voordelen biedt,
Preoies^ tweehonderd jaar
geleden werd de Konstitttanie
van de VSA atgekondipd- Zt|
begint met de tjetekenisvolie
woorden „WE THE PEO»
PLE'. Zn de komende Konsttiumm niet gericht is op een
zo groot mogelijke autonomie
voor Vlaanderen &ft Waiioniè
In een nteuw België, zullen \
twee Kon&tituantea, één voor ,
Vlaanderen en één voor WBilo«
niè., onafwendbaar worden."

Wit
Martens' onbegrijpelijke redenering

CVP laat PSC niet los
De val van de regering Martens VI was het gevolg
van de stugge houding van de PSC die weigerde
eender aangegane verbintenissen na te komen.
Interne tegenstellingen werden afgewenteld op het
spektakel rond H. te V., waarbij de zogenaamde
prioriteit voor de sociaal-ekonomische toestand plotseling onbelangrijk werd.
Uit het TV-optreden van Martens in Konfrontatie
vorige zondag leren we dat de eerste-minister mets
heeft geleerd uit de opstelling van de nukkige PSC.
ET ganse debat tijdens de
regeringsverklaring van
Martens VII en de perskommentaren van de jongste dagen hebben iets onwezenlijks De
ware oorzaak, of tenminste de
aanleiding van de val van de regering Martens VI, wordt nauwelijks
nog vermeld
Vaak wordt vergeten dat ook
vorig jaar bij het begin van de
parlementaire zittijd een mini-knsis ontstond binnen de regering,
omdat de PSC haar eigen topministers niet wen^e te volgen Een
half jaar geleden bedacht men de
zogenaamde ,,uitkleedregeling"
voor H te V waarbij de franstatlge ministers — inklusief deze van
de PSC — akkoord gingen H. af
te zetten, indien de taalgemengde kamers van de Raad van State
deze regeling negatief zou advi-

seren Wat ook gebeurde Telkens kwam de PSC terug op de
gemaakte afspraken en stelde
nieuwe eisen
BIJ de vorming van de huidige
regering doet de CVP met Martens op kop alsof er mets aan de
hand is, terwijl de situatie te Voeren ongewijzigd blijft Om nog te
zwijgen over de toestanden m de
randgemeenten rond Brussel

Doorgaan
met de PSC
Het TV-debat van zondag met
Martens heeft ons geleerd dat hij
ervan droomt na de verkiezingen
een regering Martens VIII te vormen, die de politiek van Martens
VI zou voortzetten Met uiteraard
dezelfde partners De problemen
waarover Martens VI gevallen is

Staatshervorming

blijven nochtans bestaan en wanneer een voortzetting van dezelfde koalitie na verkiezingen mogelijk zou zijn, waarom is de regering dan gestruikeld "^
Uit de redenering van Martens
blijkt ook dat hij de kommunautaire problemen nog eens twee jaar
in de koelkast wil stoppen om
daarna een dnepartijen-regering
te vormen die de grondwetsherziening moet doorvoeren Wij geloven met dat dergelijk scenario
kan lukken met een onbetrouwbare partner als de PSC Trouwens,
waarom zouden de socialisten na
nog eens twee jaar CVP-PSCPVV-PRL-regering in de boot
stappen'?

De bevolking betaalt
de rekening
We kunnen dan ook alleen
maar hopen dat de kiezer de
voortzetting van de huidige koalitie onmogelijk maakt Want hoe
belangrijk de sociaal-ekonom*sche problemen ook zijn, ze zullen nooit een degelijke oplossing
krijgen zonder grondige staatshervorming m konfederale zin Of
de grondwetsherziening in de

goede richting gaat hangt in grote
mate af van de sterkte van de
Vlaams-nationalisten Hoe ster
ker WIJ in het nieuwe parlement
terugkomen, hoe meer rekening
de CVP zal moeten houden met
onze standpunten
De Vlamingen hebben nu al
jaren meer dan genoeg betaald
voor het behoud van de unitaire
staat Denk maar aan de jaarlijkse
transfert van 120 miljard (of
60 000 fr per jaar per Vlaams
gezin van Vlaanderen naar Wallonië), aan de benadeling van
Vlaanderen inzake onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, de
kompensatiebestellingen voor het
leger, de RTT, de openbare werken enz
De kommunautaire koelkast
van Martens heeft deze situatie
de jongste zes jaar enkel maar
verergerd Vergeten we toch met
het verschil in behandeling van
Cockerill-Sambre en KS, staal en
tekstiel,
onderwijsbesparingen
enz
Ondertussen heeft de bevolking gemiddeld 13 % aan koopkracht verloren, werd de staatsschuld meer dan verdubbeld en
betaalt elk gezin gemiddeld
150.000 fr belastingen per jaar,
enkel en alteen om de intrestlast
van de overheidsschuld te betalen De werkloosheid steeg onder
de regering Martens V en VI met
meer dan 150 000 en de langdurige werkloosheid (meer dan 2 jaar)

met 60 000, terwijl het aantal
werkzoekenden met 270 000 toenam De fiskale druk steeg met 12
% ondanks de liberale slogan

De echte inzet
Martens is dan ook op het verkeerde spoor terechtgekomen
Vooral omdat hij heeft toegegeven aan de PSC-chantage en de
liberale luchtspiegelingen Wie
eenmaal zwicht voor chantage
blijft het slachtoffer van dergelijke
praktijken en verliest op langere
termijn elke geloofwaardigheid
De echte inzet van deze verkiezingen is dan ook de noodzakelijke doorbraak verwezenlijken naar
een ruim en zo volledig mogelijk
zelfbestuur Het gevecht zal hierbij vooral gaan over de centen
Onze centen Daarom moet de
Volksunie sterker worden om met
meer macht en invloed het debat
over de nieuwe staatshervorming
aan te gaan Meer zelfbestuur of
ruime autonomie moet immers
ook gebaseerd zijn op eigen middelen, dit wil zeggen eigen fiskale
bevoegdheid, zoniet blijft de hervorming onaanvaardbaar en onhoudbaar
Ook de onaantastbaarheid van
ons groTKlgebied moet gewaart>orgd t>ltjven en het verleden
heeft bewezen dat Martens bereid IS hierover kompromissen te
sluiten Alleen een klinkende VUoverwmning kan dat beletten'
André Geens

Advertentie

NIEUW

Ga uw gang, Maestro,

Hefboom
voor sanering
De redenering dat prioriteit moet gegeven worden
aan de sanering van de overheidsfinanciën, vooraleer aan de staatshervorming te beginnen is een
totaal verkeerde opvatting. Uit een internationale
vergelijking van de ekonomische groei, belastingsdruk en staatsstrukturen blijkt dat federale staten
het veel beter doen.

P

ROFESSOR MOESEN en
Dr VANNESTE maakten
deze grondige analyse en
kwamen tot de bevinding dat de
gemiddelde belastingsdruk in de
unitaire staten van de OESO
steeg van 30,71 % m 1965 tot
45,60 % in 1984, terwijl m federale staten de stijging beperkt bleef
van 27,25 % tot 34,46 % De
gemiddelde druk is dus met alleen lager, maar ook het stijgingsritme is trager

Ook de gemiddelde groeiindeks van de ekonomie is beter in
de federale dan in de unitaire
staten Wanneer we de welvaart
van de bevolking uitdrukken m
Bruto Binnenlands Produkt per
hoofd, dan stellen we vast dat dit
m de federale staten gemiddeld
meer dan 20 % hoger ligt dan het
gemiddelde in unitaire staten

Juiste visie
De verklaring voor deze vaststelling IS dat de budgettaire auto-

nomie in federale staten het beslissmgmveau dichter bij de burger (kiezer) brengt en de overheidsuitgaven beter afgestemd
zijn op de werkelijke behoeften
Indien we er in ons land zouden
in slagen door een federale
staatsstruktuur hetzelfde belastingsniveau te bereiken als het
federale land binnen de OESO
met de hoogste belastingsdruk
(Oostenrijk), zou dit precies een
bespanng betekenen van 214 miljard fr
We herinneren er even aan dat
de Volksunie m haar saneringsplan van mei 1984 de besparing
van de federalisering had geraamd op 100 miljard fr omdat
we rekening moeten houden met
een loodzware overheidsschuld
Uit de wetenschappelijke analyse blijkt dus eens te meer dat
onze visie de juiste is, namelijk de
staatshervorming als hefboom tot
sanering en met omgekeerd
A.G.

...mijn belegging
is in goede handen.
Met de twee nieuwe SICAV's naar
Luxemburgs recht, Maestro en MaestroCap, 7et ik een heel team beleggingsspe
cialisten aan het werk
Zelfs met een klein bedrag (1) kan ik rekenen
op de aandacht en het financieel vakman
schap die meestal voor grote kapitalen /ijn
voorbehouden
Ik kan kie/en tussen een groei gekombineerd
met een jaarlijks inkomen (Maestro) en een
pure yroei (Maestro Cap)
IW'rt'V^'
Eens die beslissing s^tnomen. wordt de in
ternationale kapitaalmaikt \oor mi| gevolgd
door echte beleggingsspecialisten zoals
het \\ isselagentenbednjf Dewaa\ Sebille.
Servais & Cie Zij investeren mijn geld alleen
daar w aar /e een hoge opbrengst kunnen
,
verwachten
'^

De aandelen Maestro en Maestro-Cap wor
den verkocht aan de loketten van "t Krediet
aan de Nijverheid, het Beroepskrediet en
het Landbouwkrediet
De uitgifteprospectus, die U hierover
meer uitleg verschaft, is beschikbaar bij
uw kantoorhouder
(1) Van 22 10 87 tot 12 11 87 om 14uis
de insthri|v ingspnjs v an het aandeel
Maestro en Maestro Cap
V astgesteld op
25 000 LUX F
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Senator Guido Van In:

Vlaamse slagkracht staat
met Viaams-nationale macht
Een vijftal uurtjes in de Kamer, even zoveel in de Senaat en l\/lartens-VII l<on
definitief van start.
Haar programma is erg beperl<t: een paar dringende ontwerpen als legerkontingent, financiewet en verderde verklaring tot herziening van de grondwet. Deze
beperktheid staat echter niet in verhouding tot het enorme belang dat inzonderheid de ,,konstituante" voor de toekomst heeft.
Guido Van In gewaagde zelfs van een historisch moment, waarna hij direkt de
hoop uitdrukte dat dit in positieve zin zou aangegrepen worden.
AAR daar ziet het er voor- roepen achten om de kontinuiteit
alsnog met naar uit Wie van de staat te verzekeren, in
de verschillende tussen- feite de grootste slopers zijn De
komsten tijdens het debat over de CVP IS hieraan medeplichtig,
regeerverklaring overloopt, kan o m door het verlenen van handslechts met Hugo Schiltz instem- en spandiensten aan haar Fransmen ,,Het nationaliteitenkonflikt talige zusterpartij "
wordt nog steeds met hetzelfde
konservatisme benaderd als in
1960 Wanneer men een doel wil
Er IS nog een andere, weinig
bereiken, dan moet men met grote stappen tewerkgaan Vandaag
immers betalen we de prijs voor
het gebrek aan durf in 1970 en
1980"
Maar blijkbaar wil men nog
steeds de werkelijkheid met onder ogen zien „De neo-unitaire
staat België is onhoudbaar geE moet het maar beden
worden", aldus Hugo Coveliers
ken
Ik signaleer nu
Waar staan we immers op dit
reeds dat de Bankkom
ogenblik, na de zovele Martensmissie de financiële instellinregeringen'?
gen ertoe zal verplichten hun
solvabiliteitscoefficient te ver
hogen van 5 naar 7 % Dit
betekent dat het rendement
Guido Van In zette het beleidszal
moeten worden opgedreresultaat netjes op een rijtje
ven De kommissie Cook in
Nog nooit is het aantal steunWashington wenst zelfs een
trekkers bij het OCf^W zo groot
verhoging
van het solvabili
geweest Sedert 1980 zijn er
teitscoefficient van 5 naar 9 %
150 000 werklozen meer en het
Voor de meeste instellingen
aantal dat meer dan twee jaar
betekent dit een verdubbeling
inaktief is steeg met 50 000 eenvan de eigen middelen De
heden Voeg daarbij nog de
Openbare Kredietinstellingen
staatsschuld, de intestlast hierop
moeten dus in de eerste plaats
en het feit dat kleine spaarders in
oog hebben voor de efficien
de kou dreigen te komen door
tie
handelingen van de overheid De
fiskale en parafiskale druk was
Tot daar een greep uit het
nooit zo groot en de koopkracht
antwoord van de Leuvense
daalde met 12 % De regering
hoogleraar Eyskens Op een
was met bij machte beslissingen
interpellatie van Hugo Schiltz
te nemen in belangrijke dossiers
over de taalkaders van de Naals het RTT-kontrakt en de supertionale Bank Je moet het
snelle trein Bij politieke benoemaar bedenken
mingen speelde met eens meer
Wat IS het probleem'? Op 3
de partijkaart, maar de obedientie
augustus werden de taalka
aan een bepaald lid van de regeders voor het personeel van de
ring " Een weinig fraaie balans
Nationale Bank vastgelegd
die dan nog geen melding maakt
een verhouding van 50 50
van het jarenlang Happartvoor de rangen 1 en 2 voor de
schouwspel Hoe IS het, vooral
overige rangen een verhou
wat dit laatste betreft, ooit zover
ding van 55 Nederlandstaligen
kunnen komen"> ,,Omdat diege-

Geen overleg

positieve vaststelling
Fraktievoorzitter Coveliers ,,Het is fout
de grondwetsherziening vanuit de
uitvoerende macht te willen organiseren Daardoor krijgt het parlement een grondwetsherziening
opgedrongen, die te nemen of te
laten is"
Deze gevaarlijke aanpak werd
nadien ekstra aangeklaagd door

Hugo Schiltz ,,Het is het parlement in de eerste plaats dat over
de verklanng van grondwetsherziening moet beslissen De regering moet daarna uitmaken of zij
zich aansluit bij de beschikkingen
van het parlement" Maar eens te
meer zal de gekende Martensaanpak gelden een akkoordkompromis in de schoot van de
regering, waarbij het parlement
— zeg maar de meerderheid —
zich moet neerleggen Een herstel van de parlementaire prerogatieven moet vanwege Martens
en zijn ploeg zeker met verwacht
worden
Een laatste negatieve vaststelling IS het feit dat hautain werd
voorbijgegaan aan de oproep van
Guido Van In In opvolging van de
wens van het Overlegcentrum
van de Vlaamse Verenigingen
Stelde hij de senaatsvoorzitter

Vlaamse soepelheid

J

CVP mede-sloper

en die beweren dat zij zich ge-

i:
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en 45 Franstaligen Het eigen
aardige is evenwel dat de Na
tionale Bank zelf een andere
verhouding had voorgesteld
Met name 56 4 N en 43 6 F en
dit op basis van bedrijfsekonomische kriteria Het werd door
de CVP minister niet ingevolgd Wat voor de Vlamingen
een verlies van zo n 40 arbeidsplaatsen met zich mee

Volgens Hugo Schiltz schrap
te minister Eyskens zo n 40
Vlaamse jobs bij de Nationale
Bank

brengt En zei Schiltz ge
let op de voor de Vlaamse
meerderheid reeds nadelige
verhouding van 50 50 op de
niveaus 1 en 2 wens ik de
minister te vragen naar de reden die hem ertoe aanzette
deze beslissing te nemen
Efficiëntie dus Zou deze
gave de Vlamingen met gegund zijn"? Overigens is de
minister verder van mening
dat WIJ Vlamingen moeten
soepel zijn in deze dingen
Het zijn op dit ogenblik vooral
de Franstaligen die om taalkaders vragen omdat ze vrezen
te worden opzij gedrukt door
tweetalige Vlamingen
Met
een dergelijke inschikkelijke
eksellentie zullen de Franstali
gen wel verder blijven vragen Nu reeds zijn de Vlamin
gen in haast alle openbare
kredietinstellingen onderverte
genwoordigd
Citeren we
slechts de ASLK
Soepel zijn m die dingen
Met Schiltz kunnen we slechts
bevestigen dat door de mini
malistische houding van Eyskens de jonge Vlamingen alweer met dezelfde kansen
hebben als de franstaligen

Senator Guido Van In ,,De groei
van de slagkracht van een autonoom Vlaanderen is het kwadraat
van het aantal Vlaams nationale
verkozenen, plus 100 Dit betekent dat iedere nieuwe Vlaams
nationale verkozene, de Vlaamse
slagkracht honderdvoudig doet
toenemen "
voor, de Vlaamse partijen uit te
nodigen om zich samen te beraden over de opbouw van de
Vlaamse staat Voorzitter Leemans vond dat hij zijn neutrale rol
met mocht te buiten gaan, terwijl
de socialist Wijnmckx onze senator ervan beschuldigde de krantenkoppen te willen halen

Weinig positief
Al bij al dus een weinig positieve aanzet om van de grondwetsherziening nu eens een degelijk
werkstuk te maken Een werkstuk
dat een nieuwe samenleving wil
opbouwen en dat Vlaanderen de
kans aanreikt zich op een waardige, demokratische en toekomstgerichte wijze te bewegen in de
wereld
Het IS dan ook zonneklaar dat
de nieuwe sociologische wet van
Guido Van In van doorslaggevend
belang zal worden ,,De groei van
de slagkracht van een autonoom
Vlaanderen is het kwadraat van
het aantal Vlaams nationale verkozenen, plus honderd Dit betekent dat iedere nieuwe Vlaams
nationale verkozene de Vlaamse
slagkracht honderdvoudig doet
toenemen Het omgekeerde is uiteraard ook waar "

Wi]
11.11.11.aktie

Over dit soort kleinigheden
vait een regering niet...
Straks trekken weer enkele duizenden Vlamingen
van deur tot deur, van kruispunt tot kruispunt, om
geld in te zamelen voor konkrete projekten in de
landen van het Zuiden, de zogenaamde Derde Wereld.
Profetisch kozen de organisatoren voor de slogan:
,, Over dit soort kleinigheden valt een regering niet"...
een Sahelboer met in zijn armen een stervend kind.
NDERDAAD, over arme boeren vallen regeringen niet,
over uitdageride, geen hulpbehoevende fruitboeren wel! Het
IS de tragiek van dit land dat, zelfs
als het niet ,,groot kan zijn in de
kleine dingen van het leven" er al
evenmin in slaagt om toch maar
iets edels te laten zien in de
,,grote dingen"..

I

Want het moet ons toch van het
hart: reeds een kwarteeuw staan
onze zogenaamde leiders te dringen voor mikrofoons en in de
spots om op een moment van
algehele verlichting te zeggen
dat; ,,De kloof tussen arm en rijk,
tussen Noorden en Zuiden het
ernstigste probleem is van de
tweede helft van deze eeuw"
Zelden is een zo terechte analyse
van de situatie op deze aarde zo
snel en zo vakkundig gedegradeert tot een onfatsoenlijk cliché.
We moeten maar eens bekijken
wat in het politieke luik van het
NCOS en 11.11.11 wordt gevraagd om die vaststelling te bevestigen:
~ een hulpverlening ter waarde
van 0,70 % van ons Bruto Nationaal Produkt, of de vervulling van
een 25 jaar oude belofte (VNkonferenties), die aanvankelijk
zelfs tot 1 % reikte maar onder
druk van de rijken werd afgezwakt
tot 0,7 o/o...
~ een instrument dat bekwaam is
om deze ontwikkelingssamenwerking ook uit te voeren, een eis
die ook reeds 25 jaar oud. De
opeenvolgende
instrumenten,
DOS en ABOS, zijn tot nogtoe
eerder gebruikt en georganiseerd
om te beletten dat er een beleid
werd gevoerd!..
een uitvoering van het overlevingsfonds, d.w.z. uitvoering van
projekten die Afrika helpen in een
zelfvoorziening van voedsel. Dit
overlevingsfonds werd notabene
eenstemmig goedgekeurd in Kamer en in Senaat (1983), maar de
opeenvolgende regeringen sloten
de geldkraan, zodat er van een
uitvoering slechts met mondjesmaat sprake is.
een verlichting van de schulden van de armste landen De
brutale cijfers leren inderdaad dat
sinds een paar jaar er meer geld
van Afrika richting Europa en de
Verenigde Staten gaat dan omgekeerd. Of, in mensentaal, en dat
geldt ook voor ons land: Afrika
moet veel meer betalen dan het
aan hulp ontvangt of kan lenen...

Een kwarteeuw
Dat IS de tragiek van een nu al
een kwarteeuw gevolgd ontwikkelingsbeleid en België blinkt op dat

terrein met bepaald uit door een
andere betere politiek.
Reken we maar even voor: in
25 jaar Belgisch ontwikkelingsbeleid werden de titularissen geslingerd tussen een volwaardig ministerie en een staatssekretariaat, maar altijd bevoogd door
het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Alsof men bij zoveel menselijk onricht — want dat is het
ontwikkelingsprobleem op de keper beschouwd toch — niet op de
eerste plaats denkt: hoe oplossen, maar wel: hoe kunnen wij er
nog profijt uit slaan?
Op die 25 jaar zijn er 17 titularissen voorbijgegaan, voorbijgerend! Eentje was gekoppeld aan
Brusselse Zaken, eentje deed het
omdat hij net het partijvoorzitterschap aan zijn neus zag voorbijgaan, voor anderen was het een
opstapje naar een belangrijker
departement. Het tekent de interesse van onze politici. Kan gezegd worden dat een volk de
regering krijgt die het verdient,
het kan niet gezegd worden dat
de niet-goevernementele organisaties en akties zoals 11.11.11,
Broederlijk Delen, Damiaanaktie,
Vredeseilanden of een Vlaams
Internationaal Centrum de ministers (of staatssekretarissen) hebben gekregen die ze verdienen.
Integendeel zelfs.

officièle Belgiè onbekwaam geacht om het beleid mee te bepalen, zowel op de dienst in Brussel
als ter plaatse, overzee. Vandaag
is de verhouding voor de overzeese ontwikkelingshelpers nog altijd
33 N tegenover 66 F. Daar is nog
geen regering over gestruikeld,
evenmin over de vele beloften om
dat recht te trekken, en het uiteindelijk toch niet te doen. Voor het
officiële België was de Ontwikkelingssamenwerking in al zijn aspekten het doortrekken van een
koloniaal systeem, tot in de funktieverdeling en de beleidsvoering
toe Vlaanderen heeft zich dan
traditiegetrouw gekeerd tot het
vrijwilliger zijn, m zijn hele vormen, hier en overzee. Daaruit is
een eigen visie gegroeid, een visie over hoe werken op het terrein, en een visie ho het probleem
hier aanpakken. Dat heeft geleid
tot een federalizering van praktisch alle niet-goevernementele
organizaties en dat heeft noch
Vlaanderen, noch Wallonië, nog
de Ontwikkelingssamenwerking
zélf enig nadeel bezorgd, integendeel. De ontwikkelingslanden en
hun problemen zijn in Vlaanderen
veel dichterbij gekomen. Het moment dus om door te stoten en om
het ontwikkelingsbeleid ook officieel te federalizeren...

...Europa
Dit proces van federalizering
zou trouwens twee aspekten kunnen hebben.
Eén. Een beleid voeren, vanuit
de Vlaamse ervaring en eigenheid, zoals de niet-goevernementele hebben getoond dat het kan.
Twee. Een beleid voeren dat
geïntegreerd is in het Europese
beleid, door Europa gekoórdineerd wordt en in overleg tussen
Europa en de regio Vlaanderen,
in samenspraak met de ontwikkelingslanden zelf wordt ontwikkeld.

ovm mr so^
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Vlaanderen en...
Het Ontwikkelingsbeleid zoals

het werd gevoerd heeft ook een
gemeenschapsaspekt. Jarenlang
werden de Vlamingen door het

En wat de NGO's betreft, mogen we aandacht vragen voor het
Vlaams Internationaal Centrum,
dat als een der eerste aandacht
vraagt voor een solidariteit van
volk-tot-volk?
Willy Kuijpers,
Lid van het Europees Parlement

Voor vrede en veiligheid

VU wil aictief vredesbeleid
Tijdens een ontmoeting met de pers heeft de
Volksunie op de vooravond van de vredesbetoging
van zondag j.l. haar mening over een aktief vredesbeleid bekendgemaakt. In een twintig-puntennota pleit
de VU voor een aktief en dinamisch vredesbeleid
waar plaats is voor kleine landen als België en regio's
als Vlaanderen.
ET Belgisch buitenlands
beleid getuigde de voorbije decennia niet direkt
van een bijzonder grote kreativiteit. Het ontbrak België duidelijk
aan een globale visie op de vrede
en veligheid.

H

Immobilisme
Daar waar minister Harmei, via
een uiterst originele oefening de
betrekkingen tusse Oost- en
West-Europa poogde te verbeteren om zo een Europese regeling
van de Atlantische Oceaan tot
aan de Oeral dichterbij te brengen, wordt het huidige beleid ge-

kenmerkt door totaal immobilisme.
VU-voorzitter Jaak Gabriels:
,,De nationale konsensus inzake
het buitenlands beleid brokkelde
in de loop der jaren af. Binnen het
NAVO-kader traden de Belgische
vertegenwoordigers op als kritiekloze partners van de VS-bondgenoot. Alle pogingen om tot een
Europese
gemeenschappelijke
houding te komen, werden in de
kiem gesmoord. Tegelijkertijd
toonde België zich kwasi ongeïnteresseerd ten aanzien van wat
zich in Oost-Europa afspeelde."
Na een breedvoerig overzicht

van de internationale toestand en
de plaats van België en Vlaanderen in dit gegeven stelt de VU een
aantal uitgangspunten voorop.

— steun voor non-proliferatie,
waar ook ter wereld, door versterking van de rol van de Verenigde
Naties,

— alle pogingen in de richting
van een vredesopbouwend Europa dienen gestimuleerd te worden. De dialoog tussen de EG en
landen zoals Zwitserland, Zweden en Oostenrijk is terzake bijzonder belangrijk. Een versteviging van de Europese samenwerking met neutrale landen schept
nieuwe kansen voor zogenaamde
satellietlanden,

— steun aan initiatieven voor
bewapeningsvemindering van de
kant van elk van beide supermogendheden en aan een grotere
samenwerking bij ontwapening,

— steun aan landen en regio's,
die praktische stappen op weg
naar de vrede zetten door het
invoeren van gedemilitariseerde
zones, en aandhngen op erkenning van dit beleid,
— steun aan het doel van een
kernwapenvrij Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral en
verwerpen van alle pogingen de
EG in een konfrontatie tussen de
supermogendheden te gebruiken.

— steun aan alle initiatieven die
de kontrole op de produktie en de
uitvoer van wapens, munitie en
oorlogsmateriaal instellen en/of
versterken. Steun en naleving
van elk wapenembargo ten aanzien van landen in staat van oorlog of met interne konflikten.
Steun aan alle initiatieven ten
gunste van de omschakeling van
de wapenindustrie tot vredesnijverheid,
— beleidssamenwerking (ekonomisch, sociaal, kultureel en milieu) met alle Europese staten,
— steun aan alle initiatieven
ten gunste van de naleving van
humanitaire rechten.
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Een onontgonnen rijkdom

Hernieuwbare
energie lieeft
een duwtje nodig
In het jaar 2000 zouden de hernieuwbare energievormen zoals water, wind, zon of afval 5 tot 6 % van
de energiebehoeften van de Europese Gemeenschap kunnen dekken. Maar volgens de Europese
Kommissie kan dat pas werkelijkheid worden als de
lidstaten deze andere energievormen een duwtje in
de rug geven. Daarom heeft zij de lidstaten meegedeeld welke maatregelen zij moeten nemen om de
weg vrij te maken voor de energievormen van de
toekomst.
E hernieuwbare energie het begin kostbaar onderzoek en
heeft een dubbel voor- enorme investeringen.
deel: in tegenstelling tot
steenkool, aardolie of aardgas
raakt ze niet uitgeput en is daarbij
ook nog beschikbaar in de GeVolgens de Kommissie bieden
meenschap. Maar vaak vereist de biomassa en afval de beste perexploitatie van dit soort energie in spektieven. De Gemeenschap

D

Biomassa

SST-incident
in Vlaamse Raad
De Volksunie-ffaktte van de
Vlaamse Raad protesteert tegen de houdmg van de CVPfraktie in de kommissie Ruimtelijke Ordening van de Raad
De kommissie beëindigde m
de bespreking van het voorstel
van dekreet van de heer J Oe
Serrano dat ertoe strekte een
eventuele vergunning voor^,
een nieuw trace voor een supersnelspoorweg in Vlaanderen enkel te laten goedkeuren
door de Vlaamse Raad en niet
langer door de Vlaamse Exekutieve
Minister Pede van Ruimelijke Ordening deelde in kommissie mee dat de Exekutieve
deze afstand van bevoegdheid
met kan goedkeuren Na een
korte schorsing stelde de CVP

voor om hun eigen voorstel
van dekreet, dat nochtans de
hoogdringende behandeling
had bekomen, te verdagen
De oppositie protesteerde
hiertegen heftig De verdaging
werd met 7 CVP-PVV stemmen tegen 5 stemmen van de
SP en VU gestemd Hierop
verlieten de VU-raadsleden
Sauwens en Capoen de vergadering om de dubbelzinnigheid van de CVP, die een zoveelste kans om het SST-dossier zelf in Vlaamse handen te
nemen, eens te meer liet voorbijgaan
De belofte van minister
Pede dat de Vlaamse raad op
de hoogte zal worden gehouden bleek een zoveelste fopspeen

gegeven in de bio-tuin, en eigenlijk in
alle tuinen
willen beginnen met het uitspreiden
Hierdoor voorkomt men heel wat
van de kompost, is het nuttig en no- ziekten en plagen, uiteraard samen
dig om weten wat wij volgend seizoen met alle in de bio-teelt verantwoorde
op deze bedden willen telen
teeltmaatregelen

WIJ geleidelijk aan, op de inN Utussen
vrijgekomen percelen,

Dit dan vooral omdat de behoeften
van onze diverse groente- en eventueel tuingewassen nogal ver uit mekaar liggen Sommige gewassen zijn
zo gulzig als de meest rabiate Waalse
politici, weer andere zijn zo sober als
de meest sobere Vlaming, en dat wil
dan toch wat zeggen
Neem nu de prei, de kolen en de
selder die wij, in de tuin althans, voldoende voedingselementen moeten
bezorgen
Toch moeten wij hierbij voorzichtig
zijn, want wanneer wij al te mild zijn
met het al even gulzige gewas spinazie, riskeren wij een groente te
oogsten die veel te veel nitraten bevat, wat met zo best is voor onze lieve
gezondheid Teeltwisseling is dan
weer een ander bijzonder belangrijk
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Teeltplan
ET IS dan ook hard nodig
het teeltplan voor het volgend jaar op te maken, alvorens,
al dan met met een diepe zucht,
te beginnen aan het openvoeren
en uitspreiden van de kompost

H

Dit tenminste daar waar de
kompost mag gebruikt worden,
wat met het geval is met de bedden en de percelen waar wij zinnens zijn volgend seizoen wortelen, uien of witloof te telen
Dit geldt ook voor de kweekbedden van jonge planten als
prei en kolen
Wat we daar uitsparen aan
kompost, komt dan dubbel en dik

zou m de toekomst meer dan 8 %
van zijn energiebehoeften kunnen dekken danzij planten en afval van bossen, houtindustrie,
landbouw en levensmiddelenindustne, zonder de bruikbare elementen in het gewone huisvuil te
vergeten. Volgens schattingen
van de Kommissie zouden biomassa en vuilnis nu reeds 3 %
Van de energiebehoeften van de
Gemeenschap kunnen dekken
onder goede rentabiliteitsvoorwaarden.
Zonneënergie zou in het jaar
2000 in 0,5 tot 1 % van de EGenergiebehoeften kunnen voorzien. Nu reeds is in het zuiden
van de Gemeenschap de produktie door zonneënergie van heet
water, bestemd voor sanitaire installaties, rendabel. De Kommissie belooft echter dat architekten,
gemeenteraden en banken nog
slecht ingelicht zijn over de mogelijkheden van zonneënergie.

Aardwarmte
De geothermie, dat is de exploitatie van de aardwarmte, zou 0,4
% van de energiebehoeften kunnen dekken. Europese deskundigen hebben in de Gemeenschap
reeds 40 zones geteld die voor de
exploitatie in aanmerking komen.
Maar om die aardwarmte te bereiken moeten er diepe gaten geboord worden en dat kan tot 1000
Ecu (1 Ecu = 43 Bfr.) per dieptemeter kosten. Verder moet 1 %
van de toekomstige elektriciteitsbehoefte gedekt worden door
windenergie.
De Kommissie heeft de lidstaten gevraagd de nationale voorschriften die de ontwikkeling van
hernieuwbare energie in de weg
staan te wijzigen. Ook vroeg de
Kommissie de leden een volledige inventaris op te maken van de
bestaande hulpbronnen en het
onderzoek in deze sektor te steunen.
te liggen op de percelen, bestemd voor de hierboven reeds
vermelde gulzige groenten. Voor
de andere bedden wordt het dan
een gewone dosis kompost. Met
het teeltplan in de hand zullen wij
dan de percelen aanduiden waar
al dan met weinig of veel, of geen
kompost mag of moet gebruikt
worden
BIJ het opmaken van het teeltplan zullen WIJ rekening houden,
voor wat de teeltwisseling betreft,
met de plantenfamilies, zoals
aangegeven werd in ons Boek II,
dat uitsluitend handelt over plantenbescherming
Zo komt het dat wij bv de Lelieachtige ajuin telen na kolen en de
Schermbioemige wortelen na de
Lelieachtige prei

De Bio-tuinkalender
IJ dit alles IS de Bio-tumkalender, dit jaar m prachtige
tweede lustrum-uitgave, onmisbaar

B

(foto E. Peustjens)

Erger dan Tsjernobyl

Laak en Nete
Dat het slecht gesteld is met de
Laak en de Nete weten onze lezers reeds een tijdje, maar erger
dan Tsjernobyl hadden zij wel
nooit gedacht. Om dat aan te
tonen bouwden leden van de Aktiegroep Zuivere Laak en Nete op
het voetpad voor het kabinet van
minister Lenssens (CVP) van
Leefmilieu een mini-slibbekken.
Met deze aktie wil de groep protesteren tegen de aanleg van vijf
slibbekkens waarvan drie in een
waardevol natuurgebied. De totale opgeofferde oppervlakte zou
om en bij de vijf hektaren bedragenv, dat besliste het kabinet van
Landinnchting waar de CVP'er
Deprez
verantwoordelijkheid
draagt.
Het slib dat de bekkens moet
vullen IS zwaar vervuild met arse-

Deze zeer praktische tuinkalender
duidt aan waar en wanneer men de
diverse tuingewassen, ook andere
dan groente, kan zaaien , poten of
uitplanten Tevens wordt vermeld
wanneer ze ongeveer oogstbaar zijn,
dit met het oog op mogelijke nateelten Verder is er de ruimte om een
plan te tekenen van uw tuin, met
nummers voor de bedden Deze
zelfde nummers worden dan gebruikt
bij de aantekeningen voor het zaaien,
zodat men steeds weet wat waar ge-
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nikum, cadmium en radioaktief
radium. Het slib moet er ,,steekvast" worden, maar wat er achteraf mee zal gebeuren is nog niet
zeker. ,,Zuivere Laak en Nete"
raadt aan een andere metode uit
te dokteren voor het radioaktieve
shb.
Terloops wijzen wij er op dat
het jongste nummer van ,,Water,
het tijdschrift over waterproblematiek" voor een groot deel gewijd IS aan de slibproblematiek
van de Grote Nete.
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zaaid werd, ook jaren later'
Verder staat deze handige, handzame kalender boordevol nuttige tips,
een lijst van bio-beroepstelers en dan
nog diverse bijdragen over veldsla,
gezonde appelen, bloemen in de tuin,
gezond leven, bio-telen door en voor
de jeugd, het voorkiemen van zaden,
bijen, groenbemesters, aardbeiteelt,
bemesten in de serre, de Covobitproeftuin en dan nog een afzonderlijk
blad voor aantekeningen
Naast het kalender-gedeelte per
maand, wordt dan nog maar eens
een volledige bespreking gewijd aan
de teelten van deze maand ook over
fruit, bloemen en glasteelt'
Deze wel bijzonder nuttige kalender IS de uwe voor slechts 70 fr
(franco thuis) Groot 58 biz tekst,
handig formaat 15 op 21 cm Te
bestellen op rekening 230-000573936 van Rik Dedapper te Geel, Rozendaal 78 Spotgoedkoop, maar raak
geschenk voor familie en vrienden
Rik Dedapper

M^j
Van 31 oktober tot en met 11 november

De 50 +1
Boekenbeurs voor Vlaanderen
Van zaterdag 31 oktober tot en met woensdag
11 november is het weer
eens boekenbeurs voor
Vlaanderen. Voor de 50
plus 1ste keer.
Twaalf volle dagen
lang kunnen de liefhebbers^ van het gedrukte
woortthun hartje ophalen
in^ h&.grootstë Bouwcentfka^an Antwerpen.
1 Sr-ï^^iA
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E organisatoren van deze
kulturele topontmoeting
— de Vereniging ter Bewrdering van liet Vlaamse Boel<enwezen (VBVB) — nnaken terecht van hun jaarlijkse persontmoeting gebruik om een reeks
beschouwingen te maken bij het
wel en wee van de boekerij in
Vlaanderen.

wijs. Een BTW-heffing op boeken
heeft negatieve gevolgen voor de
beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van boeken in Nederland en
Vlaanderen. ,,De boekenbranche
vraagt niet zoals andere kulturele
sektoren waaronder televisie, muziek en toneel om financiële steun
van de overheid. Het vraagt
slechts om fiskaal te worden ontzien", aldus de VBVB.

...tegen Dewael
De VBVB verzet zich ook tegen
het voornemen van Pl/\/-kultuurnjmister Dewael om n.a.v. de manifestatie ,,Happening '88" volgend jaar een bijkomende boekenbeurs van enige omvang te
organiseren. Ook de Uitgevers-

bond en de Bond van Alleenverkopers delen deze mening en zullen evenmin medewerking verlenen.
Verder wordt het ,,Gulden Boek
'87" — een legpenning met inskriptie ,,wegens diensten, het
boekbedrijf in Vlaanderen bewezen"—toegewezen aan dr. Ludo
Simons, hoofdbibliotekaris van
de UFSIA en ex-konservator van
het AMVC. De betrokkenheid bij
en de belangstelling voor hetgeen
in uitgeverij en boekhandel in
Vlaanderen omgaat, is bij de laureaat voordurend bijzonder groot
geweest en is dat nog steeds.
Vooral zijn ,,Geschiedenis van de
uitgeverij in Vlaanderen" illustreert deze bekommernis.

Chateau Migraine
De Algemene Vlaamse Boekverkopersbond van haar kant
heeft, in navolging van Nederland, het initiatief genomen een
Boekenweekgeschenk te brengen, ledereen die tijdens de Boekenbeurs-dagen voor minimum
500 fr. boeken aankoopt, krijgt
daar bovenop gratis het jongste
boekje van Hugo Claus, ,,Chateau l\/ligraine". Plus de 56ste
uitgave van het ,,Boek in Vlaanderen", dit maal opgefleurd met
kartoens.
De debuutprijs poëzie wordt
toegekend aan de 27-jarige Erik
Spinoy voor zijn ,,De jagers in de
sneeuw". De Boekenleeuwen

1^
Praktisch

Zo noteerden wij ook deze keer
de vraag naar prijsbinding in de
Europese taalgebieden.

De beurs is toegankelijk voor
het publiek van zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 11
november, dagelijks van 10 tot
18 uur. De algemene toegangsprijs bedraagt 60 fr., maar personen jonger dan 18 evenals
studenten, gepensioneerden,
groepen en dienstplichtigen komen erin voor slechts 20 fr.
Gehandikapten en hun begeleiders mogen gratis binnen. Een
kaart voor drie bezoeken kost
120 fr.

!l

Nee tegen
en...
Nieuw IS de eis om tot een 0%BTW-tarief te komen voor boeken
m de EG. Aanleiding is het voorstel van de Europese Kommissie
om de BTW-tarieven in de EG te
uniformeren. De boekenbranche
is van mening dat het lezen op
alle mogelijke manieren dient gestimuleerd te worden. ,,E//ce
maatregel die een belemmering
vormt voor het lezen dient konsekswent te worden afgewezen."
Boeken hebben inderdaad een
erg belangrijke maatschappelijke
en kulturele funktie. Ze zijn van
onschatbaar belang bij de overdracht van kennis en ideeën en
absoluut onmisbaar in het onder-

Voordrachten
Alle dagen worden er ook voordrachten en lezingen gehouden
in de twee auditoria van het
Bouwcentrum.

'87, speciaal bestemd voor jeugdboeken, gaan
naar
DIane
Broeckhoven en Johan Ballegeer. De vertalingsprijs is voor
,,Jacht in het donker" van de
Canadese schrijfster Monica Hughes.
Vermelden we tot slot nog de
prijzen voor de bestverzorgde uitgaven. De gouden, zilveren en
bronzen penningen ,,Plantin Moretus" zijn respektievelijk voor
,,Rembrandt"
(Mercatorfonds),
,,Brugge her-zien" (Mare van de
Wiele) en ,,Adagio" van Herman
Mertens (Den Gulden Engel).

en met Freddy Michiels over de
.. Winteragende Vlaanderen & Ardennen 1987-1988".
1 november
14.15u. Bezige S/y-auteurs praWij maakten voor U een (eigenten over Vlaanderen (Paul
zinnige) selektie.
Koeck, Eddy Van Vliet en Hugo
Raes).
31 oktober
15.15U.
Ronde-tafelgesprek
10.30U. De belastingshervorming: een evaluatie met Mark met Gaston Geens en André
Eyskens, Freddy Willockx en Leysen naar aanleiding van het
Lieven Denys. Moderator: Jef verschijnen van ,,Op eigen
kracht" en ,,Droom en daad".
Vuchelen.
Manu Ruys treedt op als modera14u. Ward Ruyslinck houdt tor
een gesprek met twee jeugdvrien- 2 november
den n.a V. zijn nieuwe autobiogra15 15u. Luc Saffloer introdufische roman ,,Stille Waters".
ceert de nieuwste boeken van
16.30U. Ronald Cop praat met Michel Foilet, Elsje Helewaut en
uitgever Jan Berghmans, cartoo- Bob van Laerhoven.
nist Pirana en Freddy Michiels
over hun humor-uitgave ,,Boek 5 november
van de lach. lach van elke dag"
14u. Poëzie op hef podium:

De trein-, tram- en busmaatschappijen
geven
speciale
prijsverminderingen voor wie
naar de beurs gaat. Informatie
daarover vindt men in alle stations.
Naar goede gewoonte zullen
ook radio en televisie uitvoerig
aandacht besteden aan deze
51ste Vlaamse Boekenbeurs.

Geert Vandenweghe, Piet Thomas en Edmond Ottevaere over
Ilse Aichinger (Europa/Zaprijs
1987), Erik Van Ruysbeek over
,,De vriendschap" en Eugene
Van Itterbeek over ,,Poëzie en
school".
15.15u. Eigentijdse Jeugd stelt
in een audiovisiuele happening
het nieuwe Phil Bosmansboek
.Neem je tijd" en hun eigen boek
..Steek jezelf voorbij" voor. Phil
Bosmans zal aanwezig zijn.
16.30u. De motor van onze ekonomie. Met Gunter A. Pauli (auteur), Ignace Lindemans (AOW),
Raymond
Pullinckx
(VBO),
Frans Crols (Hoofdredakteur
Trends).
7 november
16.30U. Louis De Lentdecker
vertelt uit zijn onlangs verschenen bestseller ..Beroemde processen".
8 november
14u. Debat over het boek

,,Sterft Europa uit?". Zullen hieraan deelnemen: Prof. Frans van
Mechelen en vertegenwoordigers van de 4 grote Vlaamse
politieke partijen. Moderator is
Hugo De Ridder.
16.30U. Jef Geeraerts praat
met Fred Braeckman over zijn
nieuwe, psychologische misdaadroman ,,Romeinse suite".
9 november

Verleyen. Moderator: Paul Van
den Heuvel.
15.15u. Clem Schouwenaars
praat met Betty Mellaerts over
zijn nieuwe roman ,,Beminnen".
16.30U. Roger Simons, onze
man in Londen. Gaston Durnez
interviewt ..The voice".

15.15U. Schrijver-arts Dirk van
Babyion stelt in de vorm van een
perfomance zijn nieuwe roman
..Carthago herrezen" voor.
11 november
14u. Annie M.G.Schmidt, bekroond met de Constantijn Huygensprijs, wordt geïnterviewd
door Agnes Verboven. Tessa De
Loo wordt geïnterviewd door Piet
Pirijns.
14u. De faktor Verhofstadt.
Deelnemers: Piet Van Brabant,
Manu Ruys, Lou De Clercq, Paul
Geerts, Guy Verhofstadt. Frans
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Dirk Jan Luyten

kastisch. Het is brutaal en onverhuld, recht voor de raap, een
enkele keer ontroerend.

Joker

Debuut

Een Antwerpse kroegbaas onthult de uitspattingen
die hij meemaaiit, nadat zijn vrouw hem verlaten
heeft. Bachanalen en orgiën worden tot in de puntjes
beschreven. De vluchtige, en minder vluchtige amoureuze belevenissen van de zwerver-herbergier lopen
over het algemeen op een sisser af.

H

ET hoofdpersonage van de
roman, een kalende veertiger, beleeft zijn tweede
jeugd. Maar tussen hiet geflirt
door (altijd met oogverblindende
deernen, wat dacfit u), dringt de
herinnering aan zich ex zich telkens weer op. De ,,held" struikelt
telkens weer over dezelfde steen,
hoe goed hij die ook tracht te
ontwijken.

om MN LUYTEN

Autobiografisch?
Indien dit boek een autobiografie is, moet deze veertiger er wel
uitzien als een tachtiger. Wat die
man afzuipt, vreet en fuift in 24
uur, doen weinigen hem na. Bovendien gunt hij zijn ouweheer
geen ogenblik rust. In tegenstelling tot sommige andere literaire
play-boy's relativeert de hoofdfiguur zichzelf, na een korte maar
vurige relatie zakt hij meestal terug naar af, hij wordt een antiHet boek leest razendsnel. Het
held.
is grappig geschreven, soms sar-

Het is een boek dat je op de
plee leest (bij wijze van spreken).
Dis is niet denigrerend bedoeld,
integendeel, maar het leest zo
vlot, het behoeft zo weinig intellektuele inspanning, dat je het
gelijk waar en wanneer ter hand
kan nemen, lichtvoetig.
Joker is echter geen boek voor
feministen, vrouwen zijn voor
hem in de eerste plaats naaigerief.

Dirk Jan Luyten is, zo lezen we
achteraan het boek, journalist,
suksesvol kroegbaas, akteur,
zwerver, stadsbediende... geweest.

— Joker, Dirk Jan Luyten. Uitg.
Hadewijch, Schoten. 150 bIz., 495
fr.

't Gemak van mijn rekening.
Voor alles wat met geld
te maken heeft.
-uac-^^fjwt

Een zichtrekening neemt u
voor uw comfort. Dus zit u
met een Universele
Rekening van de ASLK
bijzonder goed. Cheques,
bankkaart, overschrijvingsorders, doorlopende betaalopdrachten... het hoort er
allemaal bij. lërwijl u met
Eurocard en Bankcontact
het échte, moderne betaalcomfort in huis haalt. En
dank zij de unieke TELESservice vraagt u bij de
ASLK uw rekeninguittreksels op waar en wanneer u
maar wil. Gratis. Een Universele Rekening is zo
geopend. Loop eens langs
bij het ASLK-agentschap
in uw buurt.

Dr. Chris Vandenbroeke:

„Uit de
schemerzone"
Vandaag, donderdag, wordt
het boek van historikus dr. Chris
Vandenbroeke „Uit de schemerzone. De toekomst van de Vlaamse Beweging" aan de pers voorgesteld. Dit gebeurt door VUvoorzitter Jaak Gabriels — die
het ,,woord vooraf' schreef — en
professor Karel van Isacker s.j.,
in aanwezigheid van de partijtop
en de uitgeverij Lannoo.
In een volgende WIJ komen wij
vanzelfsprekend uitvoeriger terug
op deze ongetwijfeld merkwaardige publikatie van de Westvlaamse VU-voorzitter, die tevens voorzitter is van het Lodewijk Dosfelinstituut. Toch wijzen we nu reeds
op het grote belang van dit boek.
Want alhoewel het publikatieritme rond de Vlaamse Beweging
de jongste jaren een ongekende
versnelling bereikt, kan moeilijk
ontkend worden dat het veelal om
vrijblijvende bevragingen gaat
over de manier waarop het nu
verder met dit Vlaanderenland
moet. De onvoltooide symfonie
van de staatshervorming heeft
namelijk voor een schemerzone
gezorgd, die het onbehagen aanwakkert en de aandacht voor grotere en grootsere ambities voor
een veelheid van randfenomenen
doet inruilen.
Chris Vandenbroeke heeft als
akademikus de moed om naar
een eerlijk antwoord te zoeken
naar de ontplooiingskansen voor
de Vlaamse Beweging en dit zowel op sociaal, politiek en kultu-
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Twaalf stielen en dertien ongelukken kan men van hem zeggen.
Dirk Jan Luyten heeft zijn hele
leven lang geschreven en honderden stukken gepubliceerd, nu pas
verscheen zijn debuutroman.
(ts)

Chris Vandenbroeke blikt vooruit

NIEUW!
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reel vlak. Tevens onderzoekt hij
hoe deze opties het best in te
lossen zijn in een politiek landschap met gefederaliseerde partijen, maar waarbij het beoogde
streefdoel inzonderheid door de
Vlaams-nationalisten wordt verdedigd en uitgedragen.

BEELD EN
GESCHIEDENIS
Het Belgische en Vlaamse verleden
in de romantische boekiilustraties.

Een must voor elke VU-er, die
straks trouwens via zijn afdeling
de kans krijgt om dit boek erg
voordelig aan te schaffen. Nog
eventjes wachten dus.

TOM VERSCHAFFEL

met een voorwoord van
Herman Liebaers
224 p.

— Uit de schemerzone, de toekomst van de Vlaamse Beweging.
Chris Vandenbroeke. Uitg. Lannoo
te Tielt. 495 fr., 256 biz.

lanceerprijs tot 31.12.87: 995 fr
vanaf 1.1.88; 1.250 fr

meer dan
100 illustraties
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Een Middeleeuwse Vendetta"

^1^

Een aktuele Vlaamse vendetta
een aanslag op Papenzoon. Het
begin van een vete die weldra ook
een historische klank zou meekrijgen.

De middeleeuwen skoren hoog in de literatuur.
Umberto Eco is met zijn roman ,,De naam van de
roos" in de galerij der groten getreden, Barbara
Tuchmann evenaarde Huizinga met haar,, Waanzinnige veertiende eeuw" en Emannuel Le Roy Ladurie
schreeft met ,,Montaillou, een ketters dorp in de
Pyreneeën 1294-1324" een al evenveel geprezen
oeuvre. Ook de Nederlanden bleven niet achter.
ROFESSOR Wim Blockmans bracht met „Een
middeleeuwse vendetta.
Gent 1300" een weliswaar klein
en bondig werk een waardige
evenknie voor zoveel middeleeuws betoon. Een magistraal
werkje.

P

Sociale strijd
„Een middeleeuwse vendetta"
voert ons naar de 13-e eeuw en
meer bepaald naar Gent waar
twee vijandige clans mekaar de
politieke macht in de stad en in
het graafschap Vlaanderen bevechten. Het is het verhaal van de
Borluuts en de de Brunes, twee
invloedrijke patriciërsfamilies die
bij moord en doodslag geschiedenis schrijven.
Het boek dat ongemeen rijk
gedokumenteerd is leert ons dat
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in
wezen steeds een sociale strijd is
geweest. Het uitgangspunt is een

Borluut was aanvankelijk ontkomen aan een zware straf voor
deze euvele daad, ook al omdat,
zijn grootvader Gerelm Borluut
schepen was van de Arteveldestad. Maar in opvolgen van Gerelm Borluut was Mathijs van SintBaafs gekomen, nonkel van Jan
de Brune. Dat de Borluuts hun
schepenzetel hadden zien verloren gaan had te maken met de
grote verliezen die zij hadden geleden toen in 1274 de Engelse
koning alle goederen had laten
konfiskeren als represaille tegen
de Graaf van Vlaanderen.

uitzonderlijk rijk procesdossier
dat een helle spot richt op de
sociale verhoudingen in Gent,
omstreeks 1300.
Niet alleen zijn er de intrigerende bloedvetes tussen Borluut en
de Brune, vooral ook zijn er de
patroon-kliënt-verhoudingen, de
belangen der beroepsgroepen,
de standen- en klassenstrijd.
Het verhaal vangt aan op een
hete augustusdag in 1294 en eindigt ergens, vooraan in de 14-e
eeuw.
Alles draait aanvankelijk nog
om de eer van de familie (Borluut)
maar krijgt weldra een ruimere
betekenis.

Jan Borluut
Centraal staat Jan Borluut, de
geweldenaar. Een volksmenner
van het zuiverste ras, telg uit een
patriciërsgeslacht met grote invloed te Gent. ,,AI vele generaties

Vendetta
lang hadden de Borluuts de gehele wolprodul<tie opgekocht van
Engelse abdijen die reusachtige
schaapkudden op hun domeinen
hielden." (biz. 16).
Aanleiding van deze Dallas-story van Vlaamse origine was het
feit dat zekere Arnulf Papenzoon
(de naam alleen al I) het had gewaagd zijn verloving met Elisabeth Borluut (zuster van Jan) te
verbreken om er met Annekin de
Brune van door te gaan. Deze
schanden werd gewroken door

Tien vrouwen over „het" vak

n Merkwaardig boek
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Deze vrouwenkwestie zou in de
daaropvolgende jaren blijven
aanslepen en uitmonden in een
opmerkelijke reeks van sluipmoorden. Net zoals in het meesterwerk van Eco vloeit het bloed
heel rijkelijk en ontstijgt het louter
familiale (patriarchale) aspekt
weldra aan het meer belangrijke
nationaal en internationaal gebeuren. De Borluuts staan aan de
zijde van hun graaf, Gwijde van
Dampierre, de de Brunes kiezen
resoluut voor de Franse kroon,
Leliaaerts en ielijkaards dus.
De vendetta wordt beslecht in
een zeer woelig tijdskader. Eerst
wordt Borluut verbannen naar het
Doornikse maar hij kan blijven
rekenen op de trouw van Pieter
de Visschere. In de dagen van
1302 zal Borluut als een held naar
Gent terugkeren. Was hij immers
niet een van de speerpunten in de
legendarische Groeningeslag?

Klauwaard

Rechteloze
burgers
Zo verneemt men dat óeze
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De rol van Jan Borluut als autentieke Klauwaard wordt door de
geschiedschrijvers niet aangevochten. Dat er achterliggende
gronden waren voor zijn heroïsch
optreden op de Groeninghekouter werd tot dusver niet nader
beschreven. Prof. Blockmans
doet dit thans wel. Borluut is meer

- > + ^ ^ ^ ^

dan een van de vele vrijheidsstrijders van de Groeningevlakte, hij
is ook de man die de vendetta
voltrekt. In 1302 nog als winnaar,
weinig jaren later ook als verliezer. HIJ wordt uiteindelijk toch vermoord. De Leliaards slagen er
immers in, na 1302, via de meest
onbegrijpelijke intriges terug te
vechten.

Aktueel
Het boek ,,Een middeleeuwse
vendetta" is hoewel een historisch zeer degelijk werk ook ongemeen aktueel. Duidelijk ontwaart
men er de kleingeestige, enge en
achterliggende faktoren die de
geschiedenis bepalen. Bijna lijkt
het een dertiendeeuwse versie
van het Trojaanse drama. Uiteindelijk wordt de held van het verhaal laffelijk vermoord na tevoren
aan enkele aanslagen te zijn ontsnapt. Vooral ook treft het feit dat
de volksvreemde Leliaards in the
long run toch hun slag thuishalen.
Zij stoelen hun suksessen op de
makke medewerking van het
soort van verraders dat ook nog
op heden in blauwdruk aanwezig
blijft. Vreemd toch, dit volk dat
Artevelde vermoordde in de laffe
duisternis van de Paddenhoek.
Vreemd dit volk dat Borluut naar
de andere wereld hielp. Wim
Blockmans brengt een mooi,
Vlaams drama dat vooral voor
onze tijd (l'histoire se répète...)
zijn waarde heeft behouden. Het
IS een boek dat de ogen opent.
Verraad sluipt in de eigen rangen.
Een boek dat beter de titel meekreeg ,,Het drama der Vlamingen.
Vlaanderen 1987". Lezen dus...
en vooral hineinlnterpretieren\
Lieven Demedts
— Een middeleeuwse vendetta.
Gent 1300, Wim Blockmans. Ultg.
Spectrum, WIjnegem. 160 biz., 595
fr.
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Hanne Ton, gedichten

De onbevangenheid van een tiener
Ontelbaar zijn de jongelui die poëzie pennen maar
de vruchten van deze arbeid zijn probeersels die
doorgaans niet verder reiken dan het schoolblad, het
dagboek of de verjaardagskaart. En dat is in vele gevallen maar best ook, want uiterst zelden steekt een
ware poëet de kop op. Dat is nu wél het geval met
de vijftienjarige Jo Govaerts en haar dichtbundel
Hanne Ton.
INDE augustus van vorig
jaar ontving de uitgeverij
Kritak te Leuven een aarzelend briefje; ,,lk ben een
meisje van 14 jaar en schrijf regelmatig gedichten. Of ik probeer
het toch. Nu had ik eens graag
gehoord wat u van mijn probeersels vindt."
Een jaar later ligt de dichtbundel van Jo Govaerts in de boekenwinkel. En niet zo maar op enkele tientallen eksemplaren maar
met een oplage van 8000. De
Standaard Boekhandel wil in de
periode van 31 oktober tot en met
15 november zo'n bundel kade
doen aan elke klant die voor

minstens 400 fr. boeken koopt.
Daarmee wil het bedrijf op ietwat
ongewone wijze de klant op de
weg naar poëzie zetten.
Wat is er dan wel biezonder
aan de poëzie van dit meisje'?
BIJ een eerste lezing valt het
eenvoudige maar speelse woordgebruik op en de afwezigheid van
grootsprakerigheid
die
vaak
jonge poëzie teistert. Jo Govaerts
vreest met vragen te stellen over
het leven maar doet dat met licht
ironisch lachje, bovendien is zij
een scherpe waarnemer en heeft
de grote mensenwereld knap

door. Zijn er dan geen kinderen
meer? hoor ik de lezer vragen.
En daar geeft de poëzie van Jo
Govaerts een antwoord op, haar

gedichten zijn geen grote
mensen-poëzle maar verraden
de eerlijke onbevangheid en frisheid van een tiener.

Beter dan op elk van de gedichten in te gaan konfronteren
wij de lezer met een fragment uit
de bundel.
Dit zijn de woorden van een
meisje die de wereld bekijkt, beschrijft en een (mild) oordeel velt.

ET schept
veel verplichtingen mens te zijn.
Niet alleen moet mens
allemaal dingen maken
en stukmaken,
mens moet zich ook
onderscheiden
van de dieren door kleren
te dragen.
En nu er ook al hondejasjes
en apepakjes bestaan,
zelfs schoenen aandoen.
Meestal gebruikt mens
die tevens
als bergplaats voor zijn moed.
Kwestie van bescheidenheid.

H

Advertentie

Vraag is alleen maar of Jo Govaert op dit elan verder blijft werken, wij wensen het haar.
Hopelijk wordt zij de Vlaamse
Minou Drouet, die haar dichterschap ook als volwassene zal weten waar te maken!
(m.v.l.)
— Hanne Ton, gedichten. Jo
Govaerts. Uitg. Kritak, Leuven.
245 fr.
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Meer dan pubersentiment

Vijfde

Beter
b5 de bank
vanhier

scliollerenpoëzie
wedstrijd
Ter gelegenheid van de boekenbeurs in Avelgem
op 28 en 29 november a.s. wordt voor de vijfde keer
een poëziewedstrijd georganiseerd voor schoolgaande tieners uit het sekundair onderwijs.
L heeft de boekenbeurs
zelf (die plaats heeft in
de Scheldeburcht te
Avelgem) een meer regionaal karakter, gericht op de Vlaamse Ardennen, toch is de poëziewedstrijd gericht tot alle jongeren
in Vlaanderen.

A

Vorige jaren bleek uit de inzendingen dat alle Vlaamse provincies zowat gelijk vertegenwoordigd waren.

Pubersentiment?
Met deze wedstrijd willen de
initiatiefnemers vooral de jongeren stimuleren poëzie te schrijven als expressiemiddel.

De Kredietbank, de bank die hier groot geworden is. Samen met u.
De bank die dichter bij u en bij uw wensen staat, voor ai wat u heeft
en waar u van droomt.
De bank die, iedere dag opnieuw, hard maakt wat ze u belooft:
"Beter bij de bank van hier."
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Anderzijds is het ook een poging om voor jongerenpoëzie
meer aandacht te vragen. Al te
veel pennevruchten en zieleroerselen van de jongeren worden afgewimpeld
als
,,pubersentiment".
Het overgrote gedeelte van
deze gedichten blijft onbekend,
omdat ze hooguit een plekje krijgen in een dagboek of brief,
soms in een klubblaadje. Ze worden slechts zelden gepubliceerd

en binnen het aanbod van andere
poëziewedstrijden maken zi] nauwelijks kans onder de volwassene, ervaren inzenders.
Vorige jaren slaagden de inrichters er telkens in de bekroonde werken gepubliceerd te
krijgen in diverse tijdschriften
met hoge oplage.
De organisatoren hopen ook
dit jaar te kunnen bewijzen dat er
wel degelijk jong talent bestaat,
dat naast aanmoediging ook een
lezerspubliek verdient. Er is een
prijzenpakket met een waarde
van 15.000 tot 20.000 frank. Inlichtingen en het wedstrijdreglement kunnen aangevraagd worden op volgend adres: Scholierenpoëzie-wedstrijd, postbus 10
te 8580 Avelgem of 056/64.42.12
(kantooruren) en 056/64.62.44
(na 18u.)

M

Een Vlaamse herdruk

Tussen twee oevers
r^B^JHet is een goede zaak, dat het met de Provinciale
' Ffijs Antwerpen bel<roonde boek van Gerda van Erkei: Tussen twee oevers, een goedkopere herdruk
' krijgt. Een paperback van 530 fr. is gemakkelijker
verteerbaar dan de 695 fr. van vroeger. Moet ook gezegd dat de omslag van André Sollie duidelijk deze
van de eerste druk overtreft.
OOR jonge mensen van
13 jaar en ouder, die
graag dikke boeken lezen, die histonsch goed gedokumenteerd zijn en een behoorlijke
achtergrondinformatie bieden, is
deze herdruk een must

V

Willem van Oranje
De historische feiten op zich
zijn reeds spannend genoeg, zodat het verhaal dat de auteur erin
moest plaatsen van hetzelfde gehalte diende te zijn, en dat lukte
Gerda van Erkel. In een meeslepende schrijfstijl — die soms wel
eens aan Thea Beekman doet
denken — schildert ze de droeve
tijd van de 80-jange oorlog, waarin moorden, doden, processen
en terechtstellingen alledaagse
dingen waren
Johan neemt de benen uit het
Gentse weeshuis Eindelijk weet
hij zich vrij HIJ slaagt er in Antwerpen te bereiken, maar enkel
nadat hij reeds werd gekonfronteerd met de verdeeldheid van
het volk, dat is opgedeeld in katolieken en protestanten In Antwerpen leert hij Soetkin kennen,
die kindermeisje is bij Willem van
Oranje

Gerda van Erkel slaagt er in,
zonder belerend te zijn, een
historisch fresco te schilderen,
waarin we meer vernemen over
het leven in Antwerpen in die tijd,
over de groei van de stad in die
periode en over de aanslagen op
de prins van Oranje Altijd nodigt
het boek uit tot verderlezen Er
zijn steeds nieuwe hoogtepunten, die tot dat ene echte hoogtepunt leiden de belegering van
Antwerpen De angstgevoelens
van de bevolking m een bezette
stad, zijn doordringend en vol
realiteit neergeschreven, alsof de
auteur er zelf bij was

Terwijl het verhaal vordert, zullen we heel wat meer te weten komen over Oranje en zijn ideeën,
die in Antwerpen zijn tenten heeft
opgeslagen
Er groeit een
speelse genegenheid tussen
Soetkin en Johan, we zien ook
hoe de jongeman sterk onder de
indruk van de pnns komt Hij zal
zelfs een tijdje als hoftroubadour
in het paleis van de prins wonen.

Dit IS een boek vol literaire
schoonheid, het is mooi en boeiend, soms sentimenteel en eindelijk ook eens zonder een
happy-end

Franse Furie
Wanneer de dreiging van het
Spaanse tegenoffensief
toeneemt, zal Johan in het leger van
Farnese infiltreren Hij achterhaalt een plan om Lier bij verrassing te nemen en tracht nog de
verdedigers van de stad te waarschuwen, maar dat wordt verijdeld en hij blijft voor dood achter
Een oude herder, Marijn, en zijn
kleindochter Agnes, een jonge
non, redden hem het leven Johan, die langzaam herstelt, is de
waanzin van de burgeroorlog
moe Toch zal hij naar Antwerpen
terugkeren, wanneer hij verneemt hoe bloedig de Franse Furie er heeft huisgehouden Is
Soetkin niks overkomen?

— Tussen twee oevers, Gerda van
Erkel. 2e druk. Ultg. Facet, Antwerpen. 530 fr. Paperback. Vanaf 13
jaar.

Gerda Van Erkel

(foto P Van den Abeele)

Wordt nu zaterdag herdacht

Gedachten
van Filip de Pillecyn

Advertentie

KIUNISTI&CIULITUIUR
Hef maandblad dat u (misschien)
nog niet kende, maar dat
speciaal voor u gemaakt wordt.
Kunst & Cultuur is het tijdschrift van het Paleis voor
Schone Kunsten. Dit fraai verzorgde maandblad volgt de
hele artistieke en culturele actualiteit op de voet met diepgaande, mooi geïllustreerde artikels over plastische kunsten, muziek, theater en ballet, literatuur, film en fotografie,
filosofie ...
Kortom, K&C is een tijdschrift dat speciaal gemaakt wordt
voor veeleisende kunstliefhebbers met een brede interesse,
voor u dus. En een jaarabonnement kost slechts 1.100 frank.
U abonneert zich door de onderstaande strook terug te sturen aan Uitgeverij M.I.M., N.V., Lakborslei 114, 2100 Deurne, met daarbij een gekruiste cheque of het bedrag over te
schrijven op rekening 149-4051148-15 van de vermelde uitgever.
Een jaarabonnement op K&C kan op elk ogenblik ingaan.
Mis geen nummer. Abonneer u dus nu.

„Sotm wordt eer? grens omr-

fn augmtus was het 25 jam geleden dat Filip de $<>h(eden en dm wordt §0du{d
PUtecyn overieed, hij werd tassen andem Vlaam-i&iHetd."...
Deze (her-)ujtgave zou» net
se gmtm op het Campo Santo te Bt-Amandsberg
ais
^i&n 35 jaar geleöen,
begmvBn. Daar werdt nu zaterdag 31 oktober de öeze
Fillsoyji zeker verheogd
dezw prins der Viaamse letteren met luister f\er- hel>ben.
dacht.
MP DE PIltÊCYN bm
bil ^')'^ vel®tez&mgejiefdt Hl wordt nog reöefrnatlg g0J«aen en Mï]0Z'&n,
Boekerj aïs Münsiear H»w&féen en D& sstéast Johm zitten regeimalig 'm herdruk ent
de vooïèfje jar&ri zag ook het
joernalistieK werk vao de ?\Mcyn m bQei<¥OWi imi 1\<M, Wtj
denkem Wor vooral «an Kms*
pijfi ifer zi&t sn Mm$0n en
dmgm, Deze laatste verzameling b^v&istukj0$ cfie de Frilecyn t«ésen rsoverriber 195$ en
december 19ÖQ in het h&iifr>öandeii|kS! felad D0 Vmksun'm iö& voorloper van WtJ^
sot^raef.

F

Met van Wilderoda zijn wi|
het eeos dat de kwalsteit vao
de keuze ongetwilfeld i& dat
het verwijst «aar en beiaogstelting v*ekt voor het efgenli}ke werk van de Bflecyn en dat
de lezer al spoedig zai konsiateren dat deze auteur een
kwarteeuw na zijn doöod beDexe d^agefv viel d^ bijge*
lartgnjk ên onvergetelijk t>13|ft..,
wefl<te herdruk in de bys van
„üedachten van Filip de PilG0i^d{}hten vm FMp de PUte<?ji'n door Hugo Van dar Cruysiecyn" is een mooi uitgegeven
sefi. De v&rzameifrtg was
er> leerrijke varzameing waarree<J9 25 Jaar geleden eerder
in pareltjes te rapen ligger* als
v^r&ohenen. Tliar^s werd ze
dez^ enkele voorfeeeiden:
herzsen en tjijgewerkt door cie„Pe slaap scft^nkt de genad»
^elfde auteur daario bijgevan de V0f§0vfng" en — het
staan door Thérèse «larnar,
zoo voortreffelijk toepasijaar
zijn op het geroemde geduld
In Zijn verantwoording varvan de CVP in de zaak H —
telt Van der CfwySöer» over de

Dit is het moment voor een abonnement Wijze observator

lof^?

SU-i

'-' 'Voornaam -1- Naam:
Adres:
Postcode
Gemeente:
n Ja, ik neem een abonnement op K&C
ü Ik voeg hierbij een gekruiste cheque van 1.100 frank
D Ik stort het bedrag op uw rekening 149-4051148-15
(Het gepaste aankruisen a.u.b.)

K I & C ^^^ creatieve kijk op creativiteit.
29 OKTOBER
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tOtstöfKJkomiflg v«n de öloemtezing en ds riiédewerking öie
de PiHecyrt hem daarijfj verleende, Anton van Wüderode
zegt {rt een inleitjing over ée
citaten dat ze „.,.im&riwmin'
gen zijn van &&rf wtjze observ&tar die mms^n en rrmningen, f&tmn öf) sttttatm t>etüikt
m0t eerf $oim wm mi^ntüedf'
ge en fïctftet^k kmlsche Mik
én beoafdmi^ met even vmi
kdtiscfm zfn &f$ begrip".

Campo Santo

De herdenking van nu zaterdag begin! om 15u met een
samenkomst aan het oud-ge«
meentehyis van St-Amandsberg lAntwerpse steenweg),
waarna een opiocttt naar iM
Campo Santo met bloemenhulde aanhetgrai Om \^v>M
akadêiïJische ^ittirjg In de St.Amanduskapsl met toespra*
km van de Gentse burgemeester en /totoï» van Wliderode, voordracht door Kris
Yserb^yt. Wte een bloems;tuJ<
wli laten neerleggen kar^t tot
t4U, terecht aan de ingang
van het Campo Santo
Ir* het Torel<en, ontmoettngscentrum van de KB, op de
Vrijdagmartó is er tot en met 1
november een ter»ioonsteli)ng
rond de Piüecyn en het Campo
Santo (091/36 66 11)
— Gedachten van Filip öe Püieftyr». Ultf« Starjdaard, Arvtwerpen. 275 fr- op rek. 442963ieai-96 van H. Van der
Crayssen. Kertcstr. 5 te lovendegèm
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De grote meneer Kaktus show, voor
de kleintjes
Z Ned 1 - 16 15

Crossbow, jeugdsene
Z Ned 1 - 16 40
Dynasty, serie
Z Ned 1 - 19 00
Pompy de Robodoll, sene
Z Ned 1 - 19 05
Countdown, popmuziek
Z Ned 1 - 20 33
Miami Vice, sene
Z Ned 1 - 21 27
Nederland muziekland, artiesten uit
binnen- en buitenland
Z Ned 1 - 22 50
Gemene verhalen, boosaardige
anekdotes
Z Ned 2 - 20 20
De doorbraak, Zweedse tv-film
Z Ned 2 - 21 20
Van Gogh, dok

Van dag
tot dag
Zaterdag 31 okt.
r BRT1 - 14 30
Steek-er-wat-van-op-show,
praalshow
C BRT 1 - 16 00
Een dag op de renbaan, film
C BRT 1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
D BRT 1 - 20 20
Perry
mason:
Moord
in
rechtstreekse uitzending, film
D BRT 1 - 21 55
Terloops, een aparte kijk op de
wereld
C BRT 1 - 22 55
De vereffenaar, serie
• BRT2 • 14 55
ECC-tennistornooi uit Antwerpen
C BRT2 - 20 10
ECC-tennistornooi uit Antwerpen
n Ned 1 - 15 00
De Carsons, serie
H Ned 1 - 17 05
Comedy Capers, slapstick
C Ned 1 - 19 00
The Cosby show, serie
~ Ned 1 - 20 28
Frank en vrij show, spelshow
Z Ned 2 - 21 20
André Van Duin zingt, bekende
Perry Como-liedjes
[: Ned 2 - 23 15
Simonskoop, filmrubriek
C Ned 2 - 23 40
De don van San Francisco, film

Zondag 1 nov.
D BRT1 - 11 00
KonfrontatJe, politiek debat
H BRT1 - 15 15
De magische koptelefoon, jeugdfilm
~ BRT 1 - 16 45
Wij, heren van Zichem; serie
D BRT 1 - 17 25
Allemaal beestjes, natuurmagazine
D BRT 1 - 18 05
Carlos en Co, magazine
• BRT 1 • 18 20
Van Pool tot Evenaar, toeristische
kwis
D BRT 1 - 20 05
Sportweekend
• BRT 1 - 20 40
Het pleintje, sene
D BRT 1 - 21 25
Op zoek naar anarchie, nietkonventionele talkshow
C BRT 1 - 2210
De roeping van de mens, monoloog
door Herman Verschelden
n BRT2 - 14 55
Stadion, drie uur sport
C Ned 1 - 15 30
De baas in huis?, serie
C Ned 1 - 15 55
Eastenders, serie
C Ned 1 - 16 25
Zeg 'ns aaa, sene
C Ned 1 - 19 05
De vliegende dokters, serie
~ Ned 1 - 19 50
Zeg 'ns aaa, serie
Z Ned 1 - 21 15
Sonja op zondag, praatshow
D Ned 1 - 22 35
Cagney & Lacey, serie
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Jane Birkin, opgezadeld met een zeer komplekse situatie, in
Donderdag 5 nov op TV 2, om 20u 15

C Ned 2 - 18 45
Nisse en de vliegende kluizenaar,
tekenfilmserie
C Ned 2 - 20 10
De Garry Shandling show
D Ned 2 - 21 51
Monty Python's flying circus, serie
D Ned 2 - 23 12
Boulevardeel, teatershow

Maandag 2 nov.
C BRT 1 - 16 00
Hopscotch, film
C BRT 1 - 1810
Avonturenbaai, jeugdserie
D BRT 1 - 18 40
Merlina, detektiveserie
D BRT 1 - 20 15
De kracht van de vrouw — maak de
droom waar
D BRT 1 - 21 10
Labyrint: De heksenkamer, dokudrama
D BRT 1 - 21 55
Terugblik, Liesbeth List
D BRT2 - 19 15
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20 15
Extra-time, sportmagazine
n BRT2 - 20 50
Surrealisme, literatuur, beeldende
kunsten
D BRT 2 - 21 20
Blikvanger, modemagazine
C BRT2 - 22 05
Biotechnologie en gezondheid, rondetafelgesprek met professoren
D Ned 1 • 17 00
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie
C Ned 1 - 19 00
Wordt vervolgd, tekenfilms
D Ned 1 - 20 28
The bridge on the River Kwaï, film
D Ned 2 - 2015
Niet te geloven!, komische reeks
n Ned 2 - 20 40
Murder she wrote, serie

Dinsdag 3 nov.
D BRT 1 - 1810
Sprookjesteater, serie
D BRT1 - 18 30
Europese volksverhalen, volksvertellingen
C BRT 1 - 18 45
De kruisboog, sene
C BRT 1 - 1910
Mijn stem in de gemeente, info
C BRT 1 - 20 20
I.Q., kwis
C BRT 1 - 20 50

„Dust"

Sinja Mosa, serie
C BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
C BRT2 - 19 25
Oshin, serie
C BRT2 - 20 15
Allemaal beestjes, natuurmagazine
D BRT2 - 20 50
Argus, praatprogramma
Z BRT2 - 22 05
Horizon,
wetenschappelijk
programma
C Ned 1 - 15 50
Het erfgoed Guldenburg, serie
Z Ned 1 - 16 35
Max Havelaar, 4-delige sene
D Ned 1 - 17 46
Tros popformule, poprubnek
Z Ned 1 - 19 00
Alf, komische reeks
Z Ned 1 - 20 28
De bananasplitshow, verborgen
kamera
D Ned 1 - 22 45
Derrick, serie
D Ned 2 - 19 12
De groeipijnen van Adrian Mole,
sene

Woensdag 4 nov.
Z BRT 1 - 15 00
Mik, Mak en Mon, kinderserie
Z BRT 1 - 16 00
Nils Holgersson, tekenfilmsene
Z BRT 1 - 16 25
Sprookjesteater, sene
Z BRT 1 - 17 15
De avonturen van Teddy Ruxpin,
tekenfilmserie
Z BRT 1 - 18 08
Mareka en haar yaya, jeugdsene
Z BRT 1 - 18 35
Kilimanjaro, nieuws voor tieners
Z BRT 1 - 2010
Boekenbeursnieuws
Z BRT 1 - 2015
Pak-de-poen, de show van 1
miljoen
Z BRT 1 - 21 30
Stardrift, optreden Cantabile
Z BRT 1 - 21 55
Moviola, filmmagazine
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 15
De dood op de hielen, film
D BRT2 - 22 30
Peru, dok
Z Ned 1 - 15 30
Seabert, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 15 45

Donderdag 5 nov.
Z BRT 1 - 18 05
Fame, jeugdsene
Z BRT 1 - 20 20
Hoger-Lager, spelprogramma
Z BRT 1 - 20 55
Panorama, aktualiteiten
Z BRT 1 - 21 45
Chateauvallon, sene
Z BRT2 - 19 15
Zonen en dochters, serie
Z BRT 2 - 20 15
Dust, film
Z BRT 2 - 21 45
Als een wereld zo groot, waar uw
vlag staat geplant, dok
over
Belgisch-Kongo
Z Ned 1 - 16 00
Daktari, sene
Z Ned 1 - 16 50
D'r kan nog meer bij, kinderprogramma
Z Ned 1 - 19 00
Nathalie, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 20 28
De ogen van de vloot, dok

Vrijdag 6 nov.
Z BRT 1 - 18 05
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 18 30
Bingo!, hitparade
Z BRT 1 - 20 30
Première, filmnieuws
Z BRT 1 - 21 00
Dune, film
Z BRT1 - 23 15
Filmspot, achtergrondinfo bij de filmaktualiteit
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 25
Extra time, sportmagazine
Z BRT 2 - 21 00
De kastelen van de Loire, dok
Z BRT2 - 22 00
Profiel van een orkest. De filharmonie van Vlaanderen
Z Ned 1 - 14 40
leder meisje weet het, sene
Z Ned 1 - 1615
Applaus, service-programma
Z Ned 1 - 17 46
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 18 11
Kro's tekenfilmfestival
Z Ned 1 - 21 00
Agatha Christie's Miss Marple,
serie
Z Ned 1 - 23 00
In 't holst van de nacht, serie
Z Ned 2 - 20 50
Deadly Intentions, 2-delige thriller

Een film
per dag
Zaterdag 31 okt.
A day at the Races
Na de dood van haar vader erft de
jonge Judy een sanatorium voor rijke
mensen Financieel kan zij het met
meer rooien maar een van de patiënten belooft haar te helpen Amerik
film uit 1937 met o a de Marx Brothers (BRT 1, om 16u.)

Zondag 1 nov.
Passage to Marseille
Amenk film uit 1944 met o a
Humphrey Bogart en Michele IVIorgan Op een gekamoefleerde luchtmachtbasis aan de Britse kust maakt
de Amenkaanse journalist Manning
een reportage over de aktiviteiten van
de daar gestationeerde Franse bombardementsvliegtuigen
(FR 3, om
22U.20)

i\/laandag 2 nov.
The Bridge over the River Kwai
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
worden een groep Britse krijgsgevangenen er door de Japanners toe gedwongen een spoorwegbrug te bouwen over de rivier Kwaï De Britse kolonel Nicholson (Alec Guinness) weigert (Ned. 1, om 20u.28)

Dinsdag 3 nov.
L'amour, l'après-midi
Franse film van Ene Rohmer uit
1972 De 30-jange Fredenc is al een
paar jaar getrouwd met Helene, een
onderwijzeres Hij houdt van zijn
vrouw, maar raakt erg gefascineerd
door een nieuwe bediende (RTBf 1 ,
om 23u.)

Woensdag 4 nov.
North by Northwest
Thnller van Hitchcock uit 1959 met
o a Cargy Grant en James Mason
Roger Thornhill, een publiciteitsagent
uit New York, wordt verkeerdelijk
voor een geheime agent gehouden
en door twee mannen ontvoerd (TV
2, om 20U.15)

Donderdag 5 nov.
Dust
Film van Mario Hansel uit 1985 met
o a Jane Birkin en Trevor Howard
De blanke Magda woont samen met
haar vader en enkele zwarte werklieden op een verlaten boerderij Op
een dag brengt de ploegbaas zijn
zwarte vrouw Anna mee Haar komst
zorgt voor heel wat verwarnng binnen
de kleine gemeenschap (TV 2, om
20U.15)

Vrijdag 6 nov.
Dune
Amenk SF-film uit 1984 In het jaar
10991 IS de woestijnplaneet Dune de
enige bron van het kostbare levenskruid ,,melange" (TV 2, om 21u.)
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cloot-ck-week>
Wanneer een
varken geslaclit
wordt weet het
niet onder welke
naam het op de
konsumententafel komt. Dat is —
ten
overstaan
van het beest —
hoogst onrechtvaardig.
Want
ook al gaat het
maar om een
zwijn, je hoort te
weten
wie je
bent; zelfs na je
onfortuinlijk einde.
Een mens mag zich een levenlang in een schuilnaam verbergen, maar eens de dood
hem het zwijgen oplegt, mag
geweten worden wie achter
steen of kruis schuilgaat.
Niet zo met het varken.
Vlaanderen voert per jaar om
en bij de 200.000 ton varkensvlees uit. Een deel daarvan
krijgt het etiket Jambon de Paris opgeplakt en een ander deel
keert als Parmahesp terug.

De hamvraag
Maar —godbeterthet — een
flink stuk van onze uitvoer blijkt
plots tot Jambon d'Ardenne gerookt te zijn.
In het Euro-parlement voert
de Waalse Raymonde Dury
sinds jaren een open strijd tegen de Vlaamse hespen die in
de Bondsrepubliek als Ardense
ham worden verkocht.
Madam Dury heeft gelijk: een
Vlaams varken kan geen Jambon d'Ardenne zijn, net zoals
een Waalse haan geen Mechelse koekoek kan zijn.
Dus, zegt Raymonde, worden
de Duitsers bedrogen en dus
worden de Ardense hammenrokers voor schut gezet. EG-landbouwkommissaris Frans Andriessen, van nuchtere ollandse komaf, rook onmiddellijk
taalstrijd en sleurde er het Verdrag van Rome bij. Hier komt de
volksgezondheid niet in het gedrang, wist hij.
Maar ik meen dat Andriessen
faalt. Het Verdrag van Rome
bepaalt dat industriële en kommerciële eigendom moet beschermd worden. En ik vind
met madam Dury dat Jambon d'
Ardenne van de Ardenezen is,
zoals babelutten en mattetaarten van ons zijn. Weet Andriessen veel I Blijft echter de hamvraag: hoe slijt Vlaanderen zijn
zes miljoen varkens? Als Breugelhesp? Als Rubenssneetjes?
Als Ensorplakjes?
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Kaas is wellicht het oudste voedingsmiddel dat de
mens zelf heeft leren aanmaken. Er bestaat dan ook
een oneindigheid aan kaassoorten, daarenboven
kan men kaas op enorm veel manieren gebruiken.
En toch is dit zuivelprodukt voor velen een nog relatief onbekende. Daarom enkele notities over het bewaren van kaas.
LS algemene norm mag
gelden dat een te hoge of
te lage temperatuur voor
kaas nefast kan zijn De bij ons
meest voorkomende kazen zijn
belegkazen, halfhard tot hard
Hun ideale bewaartemparatuur
schommelt rond 12°C, voor
zachte kaas is dat 7°C Men bewaart kaas het best op schone,
ongeverde planken, het snijvlak
afgedekt met aluminium- of transparantfolie Er wordt wel een beweerd dat het goed is de kaas
met een wat vochtige doek te bedekken, o I ten onrechte Het
best van al nog is de kaas gewoon met het snijvlak op een
marmeren plaat te zetten

A

Voor een niet te groot stuk is de
aloude kaasstolp ook nog altijd uitstekend Leg er dan wel een suikerklontje bij Zo voorkomt u het
klef worden van de kaaskorst In
de koelkast wordt kaas het best
bewaard in de groentelade, vermijd sterk ruikende groenten in de
onmiddellijke nabijheid Kleine

Zachte kaas die aangesneden
IS, wordt met het snijvlak omhoog
bewaard, hooguit 2 dagen, zoniet
gaat hij vloeien Zachte kaas bewaart u liefst in zijn eigen verpakking Laat zachte kaas die nog met
rijp genoeg is gewoon bij kamertemparatuur verder rijpen
Kaas met een laag vochtgehalte
en vrij hoog vetgehalte (Hollandse
bv) en geraspte kaas mogen zonodig in de diepvnes bewaard worden, liefst met strak aangevouwen
aluminiumfolie er omheen Maar,
maar er geen gewoonte van, de
kaas wordt er nooit beter door, integendeel Eens uit de diepvnes,
dient u de kaas in de verpakking
langzaam in de koelkast te laten
ontdooien Daarna heeft hij uit zijn
verpakking nog ruim een uur luchten nodig Als zachte kaas is gaan
vloeien, stijft hij in de koelkast met
meer op, maar droogt uit

De oplossing van onze 195ste opgave luidt: het
gedicht,,Terug" van Guido Gezelle.
Onder de juiste oplossingen werd de heer André
Desmet uit de Mandelvijver 20A te 8788 Wakken geloot. Deze lezer ontvangt eerstdaags enkele knappe
boeken kado.
ET IS er misschien de tijd
met voor, maar toch opteren we deze week voor
een knap liefdesgedicht
Van U wensen wij te vernemen
wie deze verzen schreef en welke
titel hij daarboven plaatste'?
Kon ik maar eén gaaf der jeugd
terugverkrijgen,
Ik vroeg de makkelijke on troerbaarheid
Van 't hart, dat nog met heeft geleerd te zwijgen,
Maar vrijelijk bij de breuk der dromen schreit

H

Oh ja, eind vorige week kwam
dhr. Andriessen nog eens terug
op de hamvraag.
,,Hier kan geen sprake zijn
van een overtreding. De Duitsers kunnen gewoon doorgaan
met het eten van Vlaams-Waalse hespen."
Als dat geen grote diplomatie
is!
•

Nu ben ook ik gewend, mij te gewennen ,
Ik trek mij allengs in mijzelf terug
En ach, zelfs die mij beter
moesten kennen.
Ik schijn hun wellicht liefdeloos
en stug
Toch ben ik vol verholen tederheden.
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stukjes van verschillende kaassoorten moeten afzonderlijk in folie verpakt worden, anders beïnvloeden ze eikaars aroma
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Met hetzelfde gemak waarmee Vlaams varkensvlees plots
een uitheemse
delikatesse
wordt laat dit land zijn grootste
kunstwerken van nationaliteit
veranderen. Eerst was het onze
Boerenbreugel nu wordt De Inkomst van Kristus te Brussel
van onze bizarre James Ensor
plots Amerikaans. Maar hier
geldt wat voor ons varken telt:
eens Vlaams, altijd Vlaams; de
petro-dollars van Paul Getty ten
spijt. Dat heeft de koper goed
begrepen: wij krijgen uitgebreid bezoekrecht.

H\

Gekneusde liefde, die geen uitweg vond.
Oneindig medelijden met wie
leden,
Bewogendheid, die 't zware leven schond
( )
Een oogwenk — de bekoring is
gebroken.
Ik meng het mijne weer met hun
bestaan
Ik heb hun van mijn liefde met
gesproken,
En dit moet alles langs hen henengaan
Indien U meent het antwoord te
kennen, aarzel dan met ons uw
antwoord door te sturen WIJ,
,,Meespelen (197", Barnkadenplein 12, 1000 Brussel
U hebt tijd tot maandag 9 november om dit te doen Veel
sukses
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Nu morgen de Boekenbeurs weer haar deuren
opent, is het misschien nuttig een minder bekend,
nochtans boeiend aspekt van het kreatiefen beschouwend schrijven even in de belangstelling te plaatsen,
nl. het tijdschrift. Er zijn er vele en van velerlei pluimage. We zullen dus nog wel op het omvangrijke tema
terug komen, voor deze week koos WIJ,,Ons Erfdeel".
IET alleen omdat dit ,.Algemeen Nederlands Kultureel Tijdschrift" al aan
zijn 30ste jaargang toe is, maar
ook omdat het recentste nummer
uitermate interessant is en een
goed beeld geeft van de brede
waaier van onderwerpen die in het
blad aan bod komen Het nummer
telt 160 bladzijden en is fraai uitgegeven met vele typerende
zwart-wit illustraties
Wellicht inspelend op de Boekenbeurs bevat de uitgave een interessant verkennende bijdrage
over ,,het bibliofiele boek in Vlaanderen na 1980" Wilfried Onzea,
assistent in de Antwerpse Stadsbiblioteek, geeft een vrij volledig
overzicht van de bibliofiele uitgevers die in Vlaanderen aktief zijn,
met telkens een korte bespreking
van hun werk
De poëzie komt ruimschoots
aan bod Zo wordt gepaste aandacht besteed aan het pas verschenen ,,Volledig Dichtwerk" van
de Nederlander J A Van der
Mouw, een universele geest die
ook bekend is als geleerde, filosoof en prozaïst Anne Mane Musschoot bespreekt grondig de bundel ,,Plattegronden" van TV-

joernalist Geert van Istendael
waaruit ook 5 gedichten opgenomen werden In kortere stukken in
de Kulturele Kroniek krijgt de poëzie nog verdere aandacht zeldzaam in ons landschap van periodieken, dus des te verheugender
Uit de vele andere artikelen
moeten we ons noodgedwongen
beperken Kulturele autonomie
was een van de belangrijkste eisen van de Vlaamse Beweging
Dirk de Ceuleer onderzoekt nu
hoe de federalisering van het onderwijs evolueert en stelt met verbazing vast dat daar in onderwijsmiddens nog maar weinig belangstelling voor bestaat J W de
Vries maakt verhelderende kanttekeningen bij het onderwijs in nederlandkunde
Guido Geerts
maakt een fascinerende analyse
van Hugo Claus' taalgebruik m
,,Hetverdnet van België" PC uit
den Bogaert legt uit waarom een
vertaling nooit goed kan zijn Enz
Een los nummer van Ons Erfdeel
kost 350 frank, een jaarabonnement 1 400 frank Het adres van
de Stichting Ons Erdeel vzw Murissonstraat 260, 8530 Rekkem,
telefoon 056/41 12 01
29 OKTOBER 19B7
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Internationale bestseller:
De Leeuwekool
l/óór John Clive in 1978 bekend werd als een suksesvol thriller-auteur, was hij
reeds een van Engeland's bekendste akteurs. A Clokwork Orange (de meest
kontroveriële film van de 70er jaren) en The Italian Job zijn twee van zijn bekendste films en voor de tekenfilm Yellow Submarine, leende hij zijn stem aan
John Lennon. Kort geleden haalde hij een Amerikaanse bekroning voor zijn vertolking in een TV-versie van Lady Windermere's Fan en er was een tijd toen hij
op de Engelse hitparade stond met Lazy Boy, want zanger en liedjesschrijver is
hij ook. Wat Clive doet is goed gedaan, want met zijn eerste boek KG 200 haalde
hij al dadelijk alle bestsellerslijsten.

andere illegale dingen Zoals het
oprichten van zijn eigen compagnie met deserteurs, meestal
Amerikanen, en zelfs zijn eigen
vervoerdienst — hiermee vervoert hij vluchtelingen tegen betaling en vervoert zijn zwartehandel — hiervoor gebruik makend
van gestolen legervoertuigen Hij
heeft zelfs zijn eigen drukmachine ter beschikking, waarop elk
formulier dat de Geallieerde
Strijdkrachten gebruiken, perfekt
wordt nagedrukt We volgen Joe

UKSES met je eersteling is
steeds een probleem voor
een auteur De verwachtingen voor je volgende boek liggen zeer hoog gespannen Maar
Clive slaagde er m ze te voldoen
met de thriller De laatste Liberator

S

Net zoals zijn vorige romans
heeft dit verhaal een echt gebeurde achtergrond en basis,
maar door Clive uiteraard geromanceerd

Een joernalist
vertelt
Zijn nieuwste boek De Leeuwekooi IS weer een roman die echte
thnllerelementen bevat en daarnaast ook een verhaal over de
oorlog IS Het is losjes gebaseerd

Lisette werd als kind verkracht
door een van de minnaars van
haar moeder Later, toen ze een
jonge vrouw was tijdens de oorlog, een uitbaatster van cinema
Cineac in Antwerpen, maakte ze
de onvergeeflijke fout verliefd te
worden op een Duitser
Het wordt 1944, ze hebben elkaar voor het altaar van St-Jozef
op de Leesplaats eeuwige trouw
gezworen — de priester hebben
ze er met bij nodig — en Manfred
krijgt mijn marsbevel richting
front Enkele weken later verneemt ze dat hij is gesneuveld In
september naderen de geallieerden Antwerpen en het verzet
komt in opstand tegen de Duitse
bezetter ,Lisette" wordt door de
Witte Brigade opgepakt en beschuldigd van kollaboratie in een
leeuwekooi van de Antwerpse
dierentuin
opgesloten
Daar
wordt ze echter gered door een
Engels soldaat, die verliefd op
haar is Hij trouwt haar en zendt
haar naar zijn thuis Ierland Ierland waar haar kind wordt geboren — het kind van Manfred Ierland waar ze haar verhaal aan
John Clive vertelde ,,Lisette's"
echtgenoot is overleden, maar zij
blijft in Ierland wonen

Van thriller
naar roman
In dit boek gaan, 20 jaar na de
oorlog drie mannen desperaat
op zoek naar het wrak van een in
zee neergestorte Liberator, vooraleer het droogleggmgsprojekt
van de Nederlandse Verkeer en
Waterstaat hem blootlegt Een is
de ex-piloot, nu een geëerd diplomaat, die zijn nazi-verleden wil
verbergen, de andere een
noodse nazi-jager, die gelooft dat
het wrak hem naar Martin Bormann kan leiden, de derde wenst
de inhoud voor zijn eigen doeleinden en het is hij die deze roman
naar zijn gewelddadige, maar
verrassende
klimaks
brengt
Volgt een nieuwe thriller Barossa, over een samenzwering,
waarbij ex-nazigeleerden een raketsysteem hebben ontworpen,
dat de balans van de wereldmacht m onevenwicht kan brengen In Broken Wings schrijft
Clive over de interneringskampen in het neutrale Ierland (die
wérkelijk hebben bestaan), in de
eerste jaren van WO II, waar RAF
en Luftwaffe-piloten samen zaten
opgesloten Er ontstaat een katen-muis-spelletje dat leidt naar
een grootscheepse uitbraak, die
eveneens plaatshad Niet licht
om vergeten 1985 brengt de roman Ark en Clive vangt hiervoor
van de Amerikaanse uitgever
Avon, maar liefst een voorschot
van $ 1 000 000 en een filmoptie
van Zebrafilms Dit verhaal speelt
in het verscheurde Libanon De
Sea Victory, gecharterd door een
groep joernalisten, om de Israëlitische blokkade te doorbreken,
met een verboden Libanese haven als bestemming, keert terug
met 10 maal haar wettelijk toegelaten aantal passagiers, de
meesten
hiervan wanhopige
vluchtelingen

Clive een brief toen deze in'Ier»
land verbleef en vroeg om een
ontmoeting, ze had enkele van
zijn boeken gelezen ,,We zaten
in mijn auto en zij vertelde mij
een levensecht verhaal over haar
leven in Antwerpen, toen 40 jaar
geleden", herinnert de auteur
zich

Met deze internationale bestseller weet de hele wereld dat in Antwerpen ,,de leeuwekooien" echt bestaan
hebben'
(foto wu)
op het fascinerende verhaal dat
Max Murphy, een joernalist en
vriend van Clive, aan hem vertelde over Joe Porter Max werd
in 1944 opgeroepen voor dienst,
hij was toen 18, op zijn reis naar
het opleidingscentrum Gallowgate Barracks, ontmoet hij leeftijdgenoot Joe Porter Joe was
een instellingskind Als pasgeborene werd hij achtergelaten in
een station van de ondergrondse
en daar gevonden door een porter, vandaar zijn naam Toen hij
en Max er bij waren in Normandie, beschermde Joe zijn vriend
Max, ze werden haast onafscheidelijk

Op een bepaald ogenblik echter verdwijnt Joe, hij is achter de
Duitse linies op strooptocht Bij
zijn te late terugkeer wordt hij
gearresteerd en krijgt desertie
aangesmeerd Terwijl hij zit te
wachten op zijn proces voor de
krijgsraad is er echter een officier
van de inlichtingendienst, die uit
wat Porter allemaal meebracht
als souvenirs, allerlei kan opmaken wat betreft Duitse posities en
eenheden Hij slaagt erin Joe vrij
te krijgen en nu heeft deze zelfs
de opdracht zijn strooptochten
verder te zetten Hij begrijpt echter met dat hij Joe hiermee een
vrijbrief geeft voor een helemaal

Porter in het boek tot hij op een
boot voor Amerika stapt, in werkelijkheid echter zou hij verdwenen zijn achter de Russische linies en men weet dat deze ongenadig waren voor zwartehandelaars De Ier Eddie Pearce zou
dan met bijna zekerheid verwijzen naar Max Murphy, wiens achternaam een duidelijk Iers klankje
heeft

In de romand wordt de Ier Eddie Pearce de echtgenoot van Lisette, dit nadat hun levens elkaar
kruisten toen Joe Porter zijn oog
had laten vallen op cinema Cineac, voor zijn illegale zaakjes
Zelden werd met zoveel eerlijkheid, deze toch kontroversiele
periode in de Vlaamse en Belgische geschiedenis beschreven,
en dit dan door een Engels bestsellerauteur, die de schande van
de Belgische repressie over de
hele wereld bekend maakt want
volgend jaar verschijnt De Leeuwekooi als Penguin-pocket

Een lezeres...
De Leeuwekooi vertelt echter
ook het verhaal van ,,Liselte" van
der Eist, die in het werkelijke leven Anita heeft Zij schreef John

— De Leeuwekooi, John Clive.
Uitg. Facet, Antwerpen. 255 biz.,
paperback, 636 fr.

Advertentie

EEN NIEUWE RICHTING
VOOR DE VLAAMSE BEWEGING
Chris Vandenbroucke wordt
beschouwd als een van de
meest interessante auteurs
van het ogenblik op het terrein
van sociaal-economische
geschiedenis.
In dit boek zoekt hij naar
politieke, culturele en
zakelijk-economische kansen

en gaat hij na hoe genomen
opties binnen een landschap
met gefederaliseerde partijen
zijn m te lassen.
Klare afspraken met een
verantwoorde en realistische
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aanpak.
Bij e\ke boel(handelaar - 256 bIz. 495 fr.
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Rudolf van de Perre ontsluit poëzie

Niet langer eenzaam zijn
De poëzie heeft de wind in het zeil. De jongste jaren is de belangstelling voor
die gepriviligieerde vorm van omgang met de taal duidelijk toegenomen. Of dat
nu het resultaat is van eerder opvallende manifestaties rond poëzie (waarbij we
denken aan poëziemiddagen, -avonden of -nachten) of de vrucht van populaire
thematische bloemlezingen, of van wat dan ook: we stellen vast dat zowel de
dichterlijke produktie als de lektuur van poëzie is toegenomen. Misschien heeft
dit fenomeen in wezen iets te maken met een soort tegengif dat zowel dichters
als lezers proberen te vinden in de herschepping door de taal.
INNEN een verscheurde
wereld die aanhoudend
verstorende signalen uitstuurt naar mensen die zoeken
naar een innerlijk houvast, kan
poëzie voor de dichter een manier van bestaansverheldering
zijn, voor de lezer een stille
ruimte waar hij zich kan voeden
aan de verwoorde ervaringen van
anderen

Betrouwbare gids
Dat poëtisch landschap betreden gebeurt met steeds zonder
enige moeite Een goede en betrouwbare gids volgen, die je een
stuk op weg zet, een paar paden
aanwijst en je dan loslaat om zelf
verdere verkenningen te ondernemen, kan die moeite lonend
maken Als die gids bovendien
zelf dichter is en het hem eigen
vermogen om zich in te leven in
de dichterlijke wereld van anderen aanwendt om die te ontsluiten, mag men zich aan hem toevertrouwen De jarenlange omgang moet poëzie als kritikus en
essayist heeft Rudolf van de
Perre tot zo'n gids gemaakt Bovendien heeft hij als spaarzame
dichter een paar bundels gepubli-

•

ceerd die weerklank hebben gevonden Zijn jongste dichtbundel,
Boergondische Suite, m 1986 bij
Lannoo verschenen in de reeks
De golfbreker, werd onlangs nog
bekroond met de Prijs van de
Vlaamse Poeziedagen
In de Keurreeks van het Davidsfonds verscheen zopas een
bundeling van korte kommentaren bij een vijftigtal gedichten uit
Noord en Zuid Van de Perre is
daarmee ook met aan zijn
proefstuk toe In talloze bijdragen
aan diverse tijdschriften en ook in
een aantal zelfstandige publikaties heeft hij een eigen werkwijze
ontwikkeld in het benaderen van
poëzie die o i gekenmerkt wordt
door openheid, helderheid en
diepgang In De gekleurde wereld, verschenen in 1979 en bekroond met de Provinciale Prijs
van Oost-Vlaanderen en de
A Merghelynckprijs van de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, had
de auteur reeds een dertigtal gedichten benaderd en verklaard
Zijn nieuwe bundeling van kommentaren ligt in dezelfde lijn
maar geeft op een groter aantal
gedichten een beknopte inlei-
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AT Sous Ie soleil de Satan,
een film van Maurice Pialat
en met Gerard Depardieu
en Sandrine Bonnaire pas nu uitkomt, terwijl hij in het voorjaar de
grote prijs in Cannes wegsleepte, zou
op iets kunnen wijzen En dat doet
het ook dit is de meest onterechte
bekroning die in Cannes ooit is gebeurd Het lijkt wel of Pialat het boek
van Georges Benanos even heeft
doorbladerd en dan besloot om hier

Nieuw
In de bios
en daar een pagina te verfilmen, zodat het geheel erg onsamenhangend
wordt Niet dat er geen zinnige dingen worden gezegd, integendeel, ze
zijn soms zo zinnig dat men er een
paar minuten wil over nadenken —
maar dan komt men tot de vaststelling dat de vertoning gewoon verder
IS gegaan Het maakt je ook een tikkeltje ongemakkelijk dat je de Depardieu van Les Valseuses (recent nog
op TV) en Tenue en soiree, hier de
kleren van een priester ziet aantrekken, alhoewel God dus vele schepsels heeft en Depardieu het zeer zeker met slecht doet Maar de film mag
je gerust missen

houdt en daarbij een beetje filmfreak
bent, IS Spaceballs met te missen
Hoofdrolvertolker, regisseur, producer, co-scenarist, allemaal Brooks en
daarom zie je dan ook alle tekortkomingen van zijn vorige films aan bod
komen echter met storend of irriterend Deze film opent zoals Star
Wars van Georges Lucas opende,
met een tekst die rolt over het
scherm, om alzo de indruk te geven
van een ruimtetuig De tekst vertelt
dat we ergens in het universum zijn,
waar de strijd tussen de goeden en
de slechten nog steeds woedt Aan
het eind staat er echter ,,Als je dit
nog kan lezen, hoef je met naar de
oogarts" Voor wie de tekenfilms van
Tex Avery kent is Spaceballs enkel
een herhaling van alle grapjes van dit
anarchistische genie, alleen dan in
speelfilmvorm Het buiten het scherm
lopen, dialogeren met de zaal, grappen over hetgeen men oop dat ogenblik bezig IS klaar te stomen, alles is
afgekeken en toch blijft de film best
leuk Brooks zelf speelt president
Skroob (een omgekeerde Brooks
dus) en de wijze Yogurt ,,lk ben de
president, je kunt mij toch met dwingen om beslissingen te nemen", is de
toon waarop hij dit speelt Als je weet
dat je Dark Helmet, Lone Starr, Princess Vespa, King Roland, Major Asshole en Prince Valium kunt ontmoeten, waarom dan nog langer aarzelen Dit IS een film voor een jong publiek I Maar met te jong i

Als je van de lichtvoetige, ietwat
platvloerse humor van Mei Brooks
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Willem Sneer
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Rudolf van de Perre

Die lezen
mogen
eenzaam
wezen
ding, wat de leesbaarheid — en
het herlezen — van kommentaar
en gedicht verhoogt

Zonder beperkingen
Wat in zijn benadering opvalt is
de openheid in de keuze van gedichten Uit de jongste halve
eeuw heeft van de Perre aansprekende gedichten gekozen uit
de Zuid- en Noordnederlandse
letterkunde, zowel gedichten die
aansluiten bij de traditie en klassiek aandoen als werk van experimentelen, meuw-realisten, dichters van de nieuwe romantiek
enz Ook levensbeschouwelijk is

er geen beperking alle diepmenselijke ervaringen, gedragen
door het woord, passeren de
revue
Openheid ook in de interpretatie van de gekozen gedichten
Eerbied voor het woord van de
dichter is een belangrijke eis voor
elke kritikus Van de Perre dringt
nergens interpretaties op Zorgvuldig zoekt hij naar de essentie
van de mededeling in een gedicht, waarbij ook de vormgeving
met onbesproken blijft Zo gaat
de kritikus in de schaduw van de
dichter staan en laat het volle
licht vallen op het dichtwerk zelf,
waarin fundamentele thema's
van de menselijke existentie worden gereleveerd geboorte, kinderjaren, liefde, ouderdom, vergankelijkheid, dood, mensen en
dingen, de laatste vragen
Elk besproken gedicht opent
op een of andere manier ook de
weg naar het gehele oeuvre van
de dichter De kommentaar op
een gedicht is een uitnodiging
om kennis te maken met het gehele werk
Elk dichterschap
wordt gekenmerkt door een eigen
gevoels- en gedachtenwereld die
tot uitdrukking komt in een eigen
verwoording Door een gedicht te
situeren in dit breder kader roept
van de Perre de poëtische wereld
van de onderscheiden dichters
op, waarin de lezer dan zelfstandig verdere verkenningen kan ondernemen

Toegestoken hand
In dit alles heeft de auteur een
open oog voor de lezer Elke
goede kritikus is zelf ook een
aandachtig lezer en weet zijn leeservaring op een bevattelijke manier door te geven Op het eerste
gezicht eenvoudige gedichten
krijgen door de leesbril van van
de Perre een onvermoede diepte
voor hermetische gedichten wor-

den eenvoudige leessleutels aangeboden Daarbij gebruikt de kntikus geen dure woorden waardoor poëzie alleen maar nog
meer opgesloten raakt, maar in
een eenvoudige taal reikt hij zijn
lezers de hand en neemt elke
drempelvrees weg Zijn jarenlange onderwijservaring heeft
hem daarin geschoold
Ondervinding leert dat een
boek als dit vraagt om met zomaar gelezen te worden en dan
opgeborgen Het is een werk dat
een tijdlang binnen handbereik
mag liggen een gedicht wordt
gelezen, de kommentaar wordt
gelezen, het gedicht wordt herlezen Dit mag zich herhalen, af en
toe, en de lezer weet zich opgenomen, keer op keer, in het land
van de dichters die in verschillende toonaarden de wereld van
de mensen toedichten en toelichten Voor zo'n lektuur zoekt men
bij voorkeur het klimaat van stilte
op De mooie titel die de auteur
aan zijn bundeling van kommentaren meegaf, wijst m die richting Het vers van Ida Gerhardt
,,Die lezen mogen eenzaam wezen" klinkt in deze als bevestiging en wens voor hen die zich
daaraan wagen We hopen dat
het er velen worden, want met dit
werk bevestigt Rudolf van de
Perre zich als een van de grootste poeziekenners in Vlaanderen
l.p.
— Die lezen mogen eenzaam wezen Vijflig gedichten kort belicht,
Rudolf van de Perre Uitg. Davidsfonds, Leuven, 1987,126 p , 345 fr.

Deze week
in Knack Magazine
Boekenbijlage
Zoals elk jaar brengt Knack aan de vooravond van de Antwerpse
boekenbeurs een extra boekenbijlage. Daarin worden Eddy van Vliet
en Jorge Semprun geïnterviewd, is er aandacht voor dagboekuitgaven
en Latijnsamerikaanse literatuur en worden de nieuwste boeken
gerecenseerd. Met boekenbeurs-wedstrijd:
Knack geeft honderd boeken weg!
Martens exclusief
De regering Martens VII werd vorige week
zonder veel poespas geïnstalleerd Ze zal
dan ook slechts een kort leven beschoren
zijn. Knack sprak exclusief met de eerstemimster over de voorbije krisis en over zijn
plannen voor na 13 december

Onze jongens in Djibouti
Knack was vorige week in de Oostafrikaanse havenstad Djibouti, waar onze mijnenvegers op weg naar de Golf aanmeerden Een reportage uit Djibouti, maar
ook de vraag • wat gebeurt er als er straks
echt op hen wordt geschoten?

Beurs-berichten

De nieuwe CIA
Na het debacle onder WiUiam Casey en het
ontluisterende boek van Bob Woodward
over de praktijken van de CIA, werd de
leiding van die inhchtingendienst aan rechter Wilham Webster toevertrouwd. Een gesprek met de nieuwe CIA-baas.

De beurskrach van begin vorige week werd
snel gevolgd door een forse heropleving,
waarna er nieuwe schommehngen volgden
Welke lessen kunnen er uit die gebeurtenissen worden getrokken? En vooral wanneer zakt het kaartenhuisje echt in elkaar''
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„De mens van Turing"

Ode aan elektronische orde
Het manifest van de nieuwe eiektronische orde
was een artil<el (On computable numbers), dat in
1936 door de logicus A.M. Turing gepubliceerd
werd. Het gaf aard en grenzen van logische machines aan, vóór deze bestonden.
In 1950 publiceerde de man ,,Computing Machinery and Intelligence". Machines zouden in staat
zijn de menselijke intelligentie volledig na te
bootsen...
AT Bolter, 'n deskundige
inzake klassieke talen
en informatika, in Turing's
stellingen
ziet?
De
gestelde technoligische doorbraak „herdefinieert de rol van

W

de mens ten opzichte van de natuur."

Turing-mensen
,,De computer verschaft ons,

De Franse keuken

Zin om eens
anders te eten?
Onlangs verscheen bij Zuidboekprodukties Best,
Nederland in de reeks ,,Heerlijke gerechten uit...",
een boekje met recepten uit Frankrijk.
Iedereen kent de vermaardheid van de Franse
keuken, maar dan via restaurants. Voor wie het zelf
wil proberen, geen problemen meer. Het kan!

D

E gerechten in het boekje
zijn een doorsnede van
wat bij de Fransen thuis
gegeten wordt. Ingewikkelde recepten hoef je er dan ook met in
te zoeken.

Knoflook
De uitgave heeft zeven indelingen- voorgerechten, soepen, verschillende hoofdgerechten, nagerechten enz. Zo kan je zonder
moeite een volledig Frans menu
samen stellen.
De Franse keuken varieert van
streek tot streek, zo vind je er
naast Salade Nicoise, Kalfsschnitzels a la Normande, GrandMarnier soufflé e.d m. De uitleg
voor het kreëren van deze heerlijkheden is vlot en gemakkelijk te
volgen. De recepten staan netjes
geschikt per bladzijde, wat heel
praktisch is Het ontbreken van
een volledige inhoud van de recepten maakt het boekje misschien onhandig voor wie een gerecht wil opzoeken. Dan moet je
wel heel het boekje doorbladeren. Voor wie van illustraties
houdt moet het doen met 4 kleurenpagina's
Ook dit nog: hou er rekening
mee dat in Franse gerechten
doorgaans het knoflook verwerkt
wordt, maar da's dan weer goed
voor het bloed.

Ovenschotels
Van dezelfde uitgeverij verscheen in de reeks ,,Weten en
doen" Wiebe Andringa's ,,Ovenschotels voor elk seizoen".
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door zijn belofte (of dreiging) de
mens te vervangen, een nieuwe
definitie van de mens als informatieverwerker en van de natuur als
te verwerken informatie" (p. 25).
,,Maker en maaksel worden één"
(p. 233). In het Ten geleide van
de Leidse prof. A. Ollongreen
wordt het voorwoord van A.J.
Ayerr bij de originele tekst geciteerd. Deze vermaarde Londense
wijsgeer dringt er in zijn wijsgerig
koldernummer op aan deze denkende computers, die enkel vlees
en bloed missen, niet racistisch
te behandelen.
Wat Bolter nastreeft, is een
grondige ontmoeting van nietspecialisten met de computertechnologie. Hij plaatst deze ontmoeting zeer uitgebreid in de
kontekst van de Westerse traditie, die met de grote Grieken begint. Uiteraard ontkomt men
daarbij niet aan de indruk dat het
soms toch nog wal vluchtig gebeurt.
De niet-Turingers vinden hier
op z'n minst een prachtige weergave van de technologische ééndimensionaliteit, in de trant van
volgend citaat, dat overigens inhoudelijk juist is: ,,Het computerdenken is een overwinning van
het nominalisme". Nominalisme
en behaviourisme gooien hier
grote ogen.

Mensbesef
De simbolen die de computer
manipuleert zijn op zichzelf zinloos, want er staat geen werkelijkheid ,,achter" die ze ondersteunt (p. 91). Vooral de gebruiksaanwijzing is derhalve be-

langrijk en voorwerp van kennis.
Bolter antwoordt op de kritiek dat
het mensbesef waarmee nietTuringers dwepen, in de geschiedenis tenslotte niet meer is dan
een kort intermezzo. Hij kan gelijk krijgen, maar het zou jammer
zijn.
De auteur heeft erg veel zorg
besteed aan zijn boek, waarvan
hier enkel de tendens gehekeld
werd. Registers, woordverklaringen, gekommentarieerde literatuurlijst, afbeeldingen... het is er
allemaal. Wie nood heeft aan een
verstaanbare en mooie ode aan
de elektronische orde, die de
mens herdefinieert, leze dit boek.
Ook wie zich blauw ergert aan de
machine als metafoor voor de
mens, kan er wat aan hebben.
M. Cels-Decorte

Advertentie

In het voorwoord zegt de auteur- ,,Het werken met een oven
IS tegenwoordig een waar genot:
door het simpelweg instellen van
de gewenste temperatuur zorgt
de in de meeste ovens ingebouwde termostaat ervoor dat
het te bakken gerecht onberispelijk gaar wordt en met verbrandt.
Jammergenoeg zijn er nog velen
die de oven uitsluitend zien als
een instrument om er koekjes en
gebak m te bereiden. Dat de oven
bij uitstek een apparaat is om er
complete maaltijden, van voorgerecht tot nagerecht, in te vervaardigen wordt nog wel eens vergeten. In dit boek wordt daar verandenng in aangebracht.". En W.
Adringa heeft gelijk!
Het boek heeft acht indelingen
en de hoofdgerechten zijn nog
eens onderverdeeld per seizoen,
zodat het samenstellen van een
maaltijd in één oogopslag kan gebeuren Dit komt de hanteerbaarheid van de uitgave ten goede.
Voor iemand die van smakelijk
eten houdt en eens iets nieuws
wil proberen, een aanraderi

— Heerlijke gerechten uit Frankrijk.
Uitg. Zuidboekprodukties, Best,
Nederland.
Voor
Vlaanderen
A.W.Bruna, Aartselaar. 1986. 68
biz., 330 fr.
— Ovenschotels voor elk seizoen,
Wiebe Adringa. Uitg. Zuidboekprodukties, Best, NI. Voor Vlaanderen
A.W.Bruna, Aartselaar. 1986. 139
bIz, waarvan 12 kleurenpagina's.
598 fr.

— De mens van Turing, David Bolter. Westerse kuituur in het tijdperk
van de computer. Uitg. Kok
Agora/DNB-PeIckmans, KampenKapellen, 1986. 285 bIz. Vert. uit
het Engels Turing's Man (1984).
695 fr.

NIEUW! In de reeks

Bouwen door
de eeuwen heen
in Vlaanderen
Volledige inventaris van alle waardevolle
gebouwen en landschappen in het

Arrondissement lEPER

Zojuist verschenen:
KANTON lEPER
ca. 450 bIz.
met honderden foto's,
schetsen en plans.
Lanceerprijs (geldig tot 31.12.87):
1.495 bf
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voorbereiding:
(verschijning:

kanton Poperinge
kanton Wervik
medio '88)

Voor verdere informatie :
Brepols, Baron F. du Fourstraat 8 - 2 3 0 0 Turnhout

in sanrienwerking met het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Bestuur voor Monumenten en Landschappen
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Helmhotz' paradijs van Gerrit Krol:

„Wat is de waarheid?"
de waarheid eens precies op pa

„ Waarom zouden twee ware uitspraken elkaar met pier te willen zetten
kunnen tegenspreken ? Een huiveringwekkende ge- Waarheid
dachte, waar de wetenschap zo langzamerhand heeft
Dat doe je met woorden, en die
mee leren leven."
moeten dus precies zijn en letterDit is zo'n beetje de rode draad, die door het lijk genomen worden, aldus GerKrol Als schnjvend breekt bij
nieuwste boek van de Nederlandse schrijver Gerrit Krol rit
hem het inzicht door Vroeger
loopt.
dacht Krol echter dat, wanneer hij
ET IS bekend van bijna
elke uitspraak die waar is
kun je aantonen dat ie onwaar IS, in bepaalde omstandigheden — als je het maar op papier
zet en dat is precies wat is doe, daar
ben ik schrijver voor "
Aan het woord is Gerrit Krol (geb
1934), in Helmhotz' paradijs, een
bundel essays Deze korte stukjes,
zo'n tachtigtal, verschenen in de
jaren 1984, '85, '86 in de Nederlandse Volkskrant, onder de kop
,,Digitaal"

Wetenschappen
Naar Krols eigen zeggen hebben
al deze stukjes, hoe afzonderlijk ook
verschenen, met welk thema dan
ook, uiteindelijk met elkaar te
maken

Axioma's

W

woorden die met in zinnen zijn ingekleed om te weten hoe heerlijk
het IS om te kunnen zeggen kijk,
dit IS mijn wereld mijn leven, zonder dat je daar maar een uitspraak aan hoeft toe te voegen

zijn woorden maar zorgvuldig
koos, hij vanzelf op de of een
waarheid kwam Nu ervaart hij
dat een waarheid, een inzicht zelf
met precies is, maar dat de richting waarin je moet kijken wel
precies moet worden aangegeven

Krol houdt van axioma's, maar
volgens hem is het allemaal met zo
wiskundig als we denken
,,Op het moment dat ik me er,,Je moet oog hebben, en oor,
toe zet een stukje Digitaal te schnjven, heb ik in mijn hoofd een vaag voor de parelende naaktheid van
pnkkelend idee Dat idee schrijf ik
op, ingeleid en geïllustreerd door
wat voorbeelden, of wanvoorbeelden als die overtuigender zijn En
als het stukje af is, is het idee niet
langer vaag meer, maar duidelijk
en met zelden het omgekeerde van
wat ik vermoedde op het moment
dat ik begon
Gernk Krol mijmert er vrolijk op
los, filosofeert een aardig stukje,
maar is zo vriendelijk ons deelgenoot te maken van zijn hersenspin-

Er zijn maar weinig mensen die
beseffen dat voor een wereldbeeld een aantal losse woorden
voldoende is zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en nog
tal van andere soorten woorden,
maar met noodzakelijk in een redekundig verband tot een serie
ware uitspraken gereduceerd
Want er is geen uitspraak die
met, in een geschikt verband,
kan worden vervangen door een
even geloofwaardig tegendeel
Wat IS de waarheid'^
Terugkijkend op een paar jaar
geestelijk leven hoef ik alleen
maar met de rug van mijn hand
op een aantal woorden te slaan
dit was het" aldus Gerrit Krol

1^
Helmhotz' paradijs is misschien ietwat vermoeiende literatuur maar ik zou hem toch kopen
of ,,lenen"

(ts)

— Helmhotz' paradijs, Gerrit Krol.
Uitg. Querido Amsterdam. 152 biz.
550 fr.

1302

en de

Gemeentelijke Democratie
Colloquium
ingericht door de
Stichting Jan Cobbaut vzw
met medewerking van:

Prof dr R C van CAENEGEM (RUG)
Prof dr Y VANDEN BERGHE (LUC)
Dr A VANDEWALLE (Brugge)
Prof dr J F VERBRUGGEN (Vilvoorde)
BRUGGE 12 december 1987
„Hof van Gistel", Naaldenstraat, 7
8000 BRUGGE

,0p papier is meer mogelijk dan m werkelijkheid Hoe ziet de achterkant van de trappenheuvel eruit ^ Als je linksom loopt kom je op twee
treden uit, loop je rechtsom, dan kom je uit op 9 -h 9 - 1 = 17 treden
Beide omwegen zijn korrekt, uiteraard, en hun uitkomsten ook "

Axioma, analyse, illusie, komputer, esthetica, intelligentie, metafoor, wiskunde, toeval, struktuur,
zintuig allemaal woorden die zich
in de trefwoordenindeks, achteraan
in het boek bevinden

sels,,,Met genoegen neem ik kennis van reakties van lezers diee mij
vijvallen dan wel stapelgek verklaren "

Inlichtingen en inschrijvingen aan het adres van R Vander Plaetse Sint Pietersabdij van
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 435 8320 Brugge

Ergernis

T— Davidsfonds/Leuven-

De lezer die in zijn schoolgaande
jeugd verbleekte bij het horen vernoemen van de vakken wiskunde,
fysika of andere wetenschappelijke
vermakelijkheden, zal misschien
stijgeren bij het lezen van deze
woorden Met een blik vol afgrijzen
zal hij dit boek op de mestvaalt kieperen, of zo onopvallend mogelijk
tussen de tombolaprijzen voor het
volgende afdelingseetfestijn deponeren

Bepaalde stukjes intrigeren je
dusdanig dat je jezelf ook suf begint te mijmeren Ik heb me bij
het lezen van dit boek wel eens
geërgerd, dit wanneer ik een bepaald stukje met begreep Eigenaardig aan dit boek is nu juist dat
je je hersens blijft pijnigen tot je
min of meer doorhebt waar Krol
naartoe wil Of je dan met hem
akkoord gaat is een andere zaak
maar je kan dan teminste doorwroeten in het boek

Mijn inziens onterecht, al kan ik
in het geheel met tot de kategorie
van laat ons zeggen wiskundefans
gerekend worden

De uitvalshoek van waaruit de
auteur zijn vraag of bedenking
poneert is telkens weer verrassend Je vraagt je soms af wat
deze man bezielt zich met zulke
,,lk weet niet wat u leuk vindt
Daarom probeer ik u te vermaken " vraagstukken bezig te houden
zegt de schrijver Hij stelt een pro- En toch, het overkomt ons allebleem, een vraag, lanceert een idee maal wel eens, het zoeken naar
en zet met zelden een stelling op een verklaring voor een schijnbaar voor de hand liggend feit,
de helling
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De onwaarschijnlijke bezetenheid van sportief Haspengouw

Sint-Truiden opnieuw in vuur en vlam
De Koninklijke SInt-Truldense VV simbollseert In
deze dagen het volmaakte voetbalgeluk. Veertien
dagen al staat de hoofdstad van sportlef Haspengouw In vuur en vlam. Eerst werd Club Brugge op
Staalen onderuit gehaald (2-1) en vorige zaterdag
werd Anderlecht In eigen stadion tot knielen (0-1)
gedwongen.
INT-TRUIDEN is in ons
voetbal altijd een geval
apart geweest Wanneer
die Haspengouwers met hun licht
ontvlambaar gemoed naar een
match „toeleven" mag men zich
aan alles verwachten Dat was in
de legendarisch geworden zestiger jaren zo en dat is nu, bijna
twintig jaa later, nog altijd met
veranderd

S

„Soort"
Het is dus generatiegebonden
verschijnsel Het ligt in de aard
van de soort En het is een soort
Anderlecht kan daarover meespreken want de kanaries — het
enige waar die op hun tandvlees
voetballende strijders in mets op
gelijken — waren altijd het spookbeeld van de Brusselaars Wanneer Anderlecht moest bekampt
worden, werden de mouwen opgestroopt De ogen schoten vuur
en de geheime fysieke en mentale krachten werden spontaan aangewend Spelers en publiek
vormden dan een onkwetsbare
eenheid Het platteland tegen de
stad De eenvoud tegen de rijkdom De wilskracht tegen het talent De fruitkweker tegen de bekakte (we kunnen het inderdaad
met laten) logebezoeker
We zijn nooit supporter van
Sint-Truiden geweest maar vorige
zaterdag simpatiseerde meer dan
de helft van het Vanden Stockstadion met de Limburgers Omdat
m negentig minuten zelden méér
werd bewezen Sint-Truiden, ooit
berucht en gevreesd om zijn rauwe en zelfs ruwe strijdzucht, voetbalde immers met grenzeloze
overgave en toewijding ,,volgens
het boekje" Van ontoelaatbare
overtredingen was nooit sprake
De veldbezetting was met spektakeldodend Er werd verdedigd
wanneer het moest, er werd aangevallen wanneer het kon En dat
kon vaker dan men vooraf had
durven veronderstellen
Waarin schuilt dan de kracht
van dit Sint-Truiden'' In zijn jeugdige bezetenheid en groeiende
ambitie In zijn ploeggeest en gedegen organisatie In zijn som
aan individueel talent Want laat
er geen twijfel over bestaan dit
Sint-Truiden bevat meer klasse
dan wordt vermoed Wilmots, inderdaad een geboren middenvoor die ook elders carrière zou
kunnen maken, is met de enige
die de voetbaltop aankan In elke
lijn lopen spelers met grote mogelijkheden die zelfs nog met helemaal werden verkend
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Gieren...
Doelman Velkeneers bijvoorbeeld schijnt geroepen om ooit m
de nationale ploeg te spelen
Groot, sterk, machtig Veel lef en
nog meer presence En amper
negentien Wie durft beweren dat
Bodart en De Wilde, die toch als
de grootste beloften onder het
doelhout worden aangezien,
meer inhoud bezitten"? Wij zeker
met Achterin worden intelligentie
(Sleurs), kracht en discipline oordeelkundig gebundeld en in het
middenvak loopt meer dan een
(Peetermans, Kingambo ) bekwamespelmaker Neen, dit SintTruiden beleeft momenteel misschien een gelukkige periode van
hoogkonjunktuur maar de ploeg
heeft zeker haar hoogtepunt nog
met bereikt Hopelijk kan het bestuur de jonge groep bijeenhouden Want de gieren liggen al op
de loer Vorig seizoen reeds
meldden zich meerdere kandidaat-kopers Die boot moet absoluut worden afgehouden Limburg
en Haspengouw verdienen een
volwaardige eerste klasse-ploeg
De middelen daartoe zijn ruim
aanwezig De geestdrift van de
Truiense aanhang staat borg voor
een lange toekomst In Anderlecht waren ze met meer dan
vijfduizend Een zingende, jubelende en joelende horde die zich
het luidst laat horen wanneer haar
ploeg het moeilijk heeft Het omgekeerde dus van het klassieke
supportersgedrag De aanhang
van Sint-Truiden is een echte
steun voor de klub en de ploeg
Die eenheid mag niet worden
doorbroken Met een gemiddelde
van méér dan tienduizend toeschouwers mowt het huidige
team minstens kunnen worden
samengehouden Wil men verder
bouwen dan dient dit in alle rust te
gebeuren Zonder de herkenbaarheid en de eigenheid van het
geheel te schaden De aktuele
gang van zaken bevat vele uitdagingen voor streek en klub Het
Sint-Truiden van 1987 is een
enorme verrijking voor ons voetbal Moge het zo blijven

Zweet en...
Nog een laatste bedenking
over de jongste speelronde in de
nationale kompetitie Anderlecht,
Club Brugge, KV Mechelen en
Beveren — onze Europese vertegenwoordigers — zweetten allen
water en bloed Voor de enen liep

het beter af dan voor de anderen
maar geen van allen kon nationaal overtuigen Omdat binnen
de grenzen van het spel moet
worden gemaakt Omdat in eigen
stadion met systematisch op de
counter kan worden geloerd. Anderlecht triomfeerde in Praag met
evenveel geluk als wijsheid, zoals
Sint-Truiden bewees Club Brugge verwenste (begrijpelijkerwijze)
in Belgrade de Nederlandse
scheidsrechter Keizer maar vergeet toch beter met dat het een
paar keer lelijk naar strafschol
rook
KV Mechelen geraakte in eigen
omgeving nog met voorbij de ove-

rigens bescheiden Schotten van
Saint-Mirren en Beveren beschouwt de 1-0 nederlaag tegen
het Europees toch met veel voorstellende Guimaraes maar beter
met als een waarborg

...tranen
Het IS desondanks met uitgesloten dat vier Belgische klubs
doorstootten naar de derde ronde Voor de reputatie van ons
voetbal zou dit hoogstwaarschijnlijk wenselijk zijn Maar er mogen
geen verkeerde konklusies uit
worden getrokken We zijn inderdaad met zo njk Al voegen we

daar graag aan toe dat het daarom elders met noodzakelijk beter
IS Want als je op zo'n Europese
woensdagavond met de televisieknoppen speelt en de ene
match na de andere op het netvlies krijgt geprikt, vraag je je toch
af waar het met het voetbal naar
toe moet De artiesten hebben
inderdaad de aftocht geblazen
De komputergestuurde, voorgeprogrammeerde loopvoetballers
rukken in massa op We mogen er
dan mets van kennen en nog
minder van begrijpen, we hebben
nog altijd het recht het spijtig te
vinden Of n i e f
Flandrlen

De paars-witten van Anaeriecni neooen reeas vroeger hun mooie tanden stukgebeten op ,,de soort" van
Sint-Truiden '
(foto Bob Coecke)

Het versplinterde been van Bilozertsjev

Nederland In de ban
van de turnsport
Nederland was een week lang gastheer voor de
wereldkampioenschappen turnen. Dat betekent wat
want de „turnmundlal" is een evenement met grote
allures. Televisiebelangstelling over gans de wereld,
een vloot journalisten, een monsterorganisatie.
E Lage Landen worden met
vaak op soortgelijke sportfeesten
getrakteerd
Meestal moeten wij ons met een
of ander opgeklopt volley- of basketbalevenement tevreden stellen Vandaar dat het geen kwaad
kan wanneer meer ambitieuze ondernemingen suksesvol verlopen
In Rotterdam waren de 20-jarige Rus Dimitri Bilozertsjev en de
frêle Roemeense Aurelia Dobre
de uitblinkers Zij droegen het
spektakel Zij beroerden de verbeelding Zeker de machtige
Moskoviet die reeds voor vier jaar

D

wereldkampioen werd maar twee
jaar geleden zijn wagen en zichzelf in de vernieling reed tegen
een boom Zijn linkerbeen verloor toen veertig splinters Dat
Bilozetsjev terugkwam was een
triomf van wilskracht en volharding In Seoul wil hij de kroon op
het werk zetten en naast de individuele twaalfkamptitel ook mikken
naar meer toestelmedailles Hij
zou immers nog met alles hebben
laten zien

Genieten
Een serieuze beoordeling van

de prestaties mag de lezer met
verwachten Turnen is zo gekompliceerd en ingewikkeld dat zelfs
dekundige uitleg maar moeilijk
wordt begrepen Wel kan men
genieten van het heerlijke spektakel, van de kombinatie van lef,
moed, lenigheid, kracht, beheersing en zelfvertrouwen Topturners zijn profs Daaraan mag met
getwijfeld worden Wie de medailleverdeling aandachtig doorneemt, wordt veel duidelijk Bij de
heren bezetten drie Russen het
podium Bij de dames konden de
Roemeense meisjes de hegemonie van hun rode zusters enigszins doorbreken Voor West-Europa waren enkel troostprijsjes weggelegd Het IS een oud vehaal met
akteurs en aktrices vanuit steeds
dezelfde hoek — China kan maar
moeilijk doorzetten en Japan valt
terug — maar het blijft wel mooi
om naar te kijken en dat is ook
met onbelangrijk

Hij=
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Het VU-PartIjbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 26 oktober j.l. heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers...
Het Partijbestuur stelt vast dat eerste-minister Martens, door zijn weigering om voor de verklaring tot herziening van de grondwet een beroep te
doen op de beschikbare alternatieve
meerderheid, zich eens te meer overlevert aan de chantage van de PSC;
CVP IS de aanhangwagen van de PSC
geworden.

Verklezingskongres
28 no¥«ftber

veto met worden weerhouden. Dit is
met aanvaardbaar

Brandende dossiers
Het Partijbestuur van de Volksunie
herinnert er aan dat de huidige regeringsknsis de derde is in nauwelijks
twee jaar tijd. Alle drie deze krisissen
werden veroorzaakt door de onmacht
van eerste-minister Martens om het
hoofd te bieden aan Waalse chantage
en afdreiging. Nochtans blijkt Martens
te willen volharden in zijn fataal gebleken beleid, de behandeling van brandende kommunautaire dossiers naar
de toekomst te verschuiven.
Het Partijbestuur van de Volksunie
bevestigt zijn mening, dat een blijvend
en volgehouden herstelbeleid nooit
mogelijk zal zijn, ais niet eens en
voorgoed een einde wordt gesteld aan
de mogelijkheid dat Waalse chantage
het land stort in de ene krisis na de
andere.

De gevolgen daarvan zijn reeds
zichtbaar: van Waalse kant wordt
geëist dat het probleem Brussel gekoppeld wordt aan de federalisering
van het onderwijs. Daarenboven is het
de regering die aan de Kamers de
Het Partijbestuur verheugt zich
omvang van de grondwetsherziening
dikteert, waarbij de artikels 131 en over het sukses van de vredesbeto107 quater omwille van een franstalig I ging die een massale opkomst en een

Verheugend

Ernest Van den Berghe 90!
Volgende week maandag 2 november wordt Ernest Van den Berghe 90
jaar.
Als aktivist, Fronter, mede-oprichter en algemeen sekretaris van het VNV
IS Ernest Van den Berghe zo verdienstelijk geweest voor het Vlaamsnationalisme, dat hij inderdaad de waardering en erkentelijkheid verdient
van de hele Vlaamse Beweging. Zijn 90ste verjaardag is daartoe een mooie
gelegenheid.
Zelf wil Ernest niet dat daar ruchtbaarheid wordt aan gegeven. Toch kan
men niet anders dan hem laten blijken hoe diep de dankbaarheid is, omdat
hij tot op die dag zichzelf en zijn idealen trouw gebleven is. Een lang,
rijkgevuld, schoon en soms hard leven lang.
Op Allerheiligendag 1 november om 11.45 uur wordt een dankmis
opgedragen in de Sint-Martinuskerk in Aalst. We bevelen deze sobere
plechtigheid graag bij onze lezers aan.

positieve geest heeft gekend De
Volksunie heeft met voldoening mogen vaststellen dat de deelneming uit
Vlaanderen en vooral van de Vlaamse
jeugd daarbij doorslaggevend was
De VU feliciteert eveneens het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen met haar 21-jaar-kongres.
Enerzijds omdat het O W een veel
verdergaand
grondwetsherziening
bepleit; het wordt trouwens uitkijken
hoe de Davidsgezinde CVP-parlementsleden zich nu zullen opstellen in
het parlement. Anderzijds omdat de
jeugsprekers gewezen hebben op de
nieuwe richting die de Vlaamse beweging moet volgen.

vu-Radiotribune
Donderdag 29 oktober om 18u.45is
er een politieke tribune van de VU op
de radio, BRT 1, met Vü-voorzitter
Jaak Gabriels.

Reizen naar
Straatsburg
Voor de VU worden, voor volgend
jaar, vier groepsreizen voorbehouden
door onze Europese Parlementsleden, en dit voor de volgende perioden-pariementszittingen in Straatsburg: 11 tot ISapril; 16tot20 mei; 13
tot 17 juni en 12 tot 16 september
1988.
De reis omvat een programma van
vier dagen, de kosten, die zeer laag
gehouden werden, bedragen slechts
4.500 fr. per persoon.
Inlichtingen en reisbespreking bij:
EVA-fraktie (gebouw Remard — bureau 3.04) t.a. Rik Keyaerts, Belliardstraat, 89, te 1040 Brussel. Telefoon:
02/234.32.51.
Wie wenst mee te reizen naar
Straatsburg met een reeds samengestelde groep van circa 20 personen
(voorgenomen reistijdstip: 10 tot 13
maart 1988) dient ten laatste in de
loop van de maand november e.k.
kontakt op te nemen met bovenstaand
adres.

Algemeen Voorzitter Jaak Gabriels, het Partijbestuur van de Volksunie en de
Volksunie-vrouwen nodigen u uit op een dialoogdag

Gezin in Vlaanderen
Maandag 9 november 1987
in de lokalen van het Europees Parlement
Belliardstraat 97-113, te 1040 Brussel.
Programma
9.30 Aanvang — Inleiding
Historische schets — C. Vandenbroeke — RUG
Demografie en gezinsstruktuur — H. Page — RUG
Diskussie
11.00 Twee verdienders, inkomensverdeling en bestaanszekerheid
B. Cantillon UFSIA
Gezinsstrukturen — L. De Smet — BGJG
Diskussie
13.00 Lunch
15.00 Fiskaliteit en gezin — A. Geens — VU-studiedienst
Sociale Zekerheid en gezin — J. Van Steenberge — UIA
Debatmogelijkheid
Slotwoord — Gezin in de politiek — J. Gabriels — VU
17.30 Einde
Noot: Gemeenschapsminister Steyaert heeft besloten haar (eerder aangekondigde) spreker terug te trekken.
Praktlka
Wanneer: Maandag 9 november 1987, vanaf 9u.30 tot omstreeks 17u.30
Waar: Europees Parlement
Belliardstraat 97-113
1040 Brussel
Middagmaal ter plaatse aan schappelijke prijzen
De deelname aan de dialoogdag is gratis
Inschrijvingen worden uiterlijk op 4 november ingewacht.
Dit kan telefonisch of schriftelijk op volgend adres:
VNS-Dialoogdag
Barrikadenplein 12
1000 Brussel
02/219.49.30

13 november 1987 te Brussel

I d ^ j y j b ' Abonnementenslag
/
'88
punten
132
84
45
36
30
15
15
15
12
12

Johann Vancoppenolle, St.Truiden
Luc Van Horenbeek, Bierbeek
Jan Caudron, Aalst
Anny Lenaerts, Wilrijk
Rik Depaepe, Merelbeke
Eddy Andries, Sint-Katelijne-Waver
Hugo Coveliers, Aartselaar
Jos Truyen, As
Jos Geens, Antwerpen
Rudi Simons, Hemiksem

Ledenwerving '88
Nieuwe leden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VU-Hofstade
VU-Munsterbilzen
VU-Spermalie
VU-Waregem
VU-Antwerpen
VU-Middelkerke
VU-Deurne
vu-Bilzen
vu-Etterbeek
VU-Ternat

:

37
19
14
13
11
10
7
6
5
5

Het gevangeniswezen
in Europees perspektief
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:
9 uur: Leestafel met o.a Liga voor
Mensenrechten, Bond Zonder Naam,
Amnesty International, Kluwer, Fatik,
Doorheen Tralies, STIGMA, VVFW,
Justitieel Welzijnswerk Leuven
10 uur: Verwelkoming en inleiding
door Phil Bosmans (Bond Zonder
Naam)
10u.15-12u
het gevangenlsbeleld in Europa: het gevangenisbeleid
in Nederland door prof Eliaarts; de
Europese minima-regels voor het
gevangeniswezen door mevr Eckert, administrateur bij de direktie Ju'idische Zaken van de Raad van Europa, het gevangeniswezen in de 21
landen van de Raad van Europa
door Nicholaas McGeorge. Joint representative of the Quaker Council for
European Foreign Affairs.
12-13u.. diskussie.

I3u30-I4u30, gelegenheid tot
middagmaal in het Europees Parlement

15-17 uur: het gevangenisbeleid
in België door dhr De Ridder, direkteur-generaal van het Bestuur der
Strafinrichtingen; John De Wit, Vereniging der Vlaamse Onthaaltehuizen ; Hugo Coveliers, kamerlid, lid van
de Kommissie Justitie; Wilfried Meyvis, Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk (VVFW). Gelegenheid tot vragenstellen.

I4u30-15u.: getuigenissen over
het Belgisch gevangeniswezen

17-17U.15- slotwoord door Willy
Kuijpers, Lid van het Europees Parlement.

inschrijvingen

X-

Inschrijven is verplicht, en dient te gebeuren vóór 12 november 1987, door
middel van onderstaande strook.
Naam
Adres
-. Schrijft in voor de studiedag op 13 november in de gebouwen van het
Europees Parlement
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.

13-13U.30- Leestafel
29 OKTOBER 1987
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Gedachtenwisseling tussen politici, juristen en magistraten:

Politisering magistratuur afschaffen!
Een boeiende gedachtenwisseling tussen politiekers en een
publiek van juristen en magistraten, ging verleden zaterdag door in
de UFSIA-lokalen. ter bespreking lag het wetsvoorstel dat VUkamerlid Hugo Coveliers indiende om door een betere opleiding en
een ob|ektieve keuze de politieke benoemingen tegen te gaan... en
betere magistraten te krijgen!

re metode van benoemen gekoppeld
aan een sisteem van stage bovendien voorzien van een advies van een
kommissie Hierbij verwees hij naar
de ervaring van de pilootkommissie
werkzaam te Antwerpen

Hugo Coveliers citeerde uitvoerig
uit de hem toegezonden reakties en
aanmerkingen Niet de bekwaamheid
maar de politieke aanhankelijkheid is
vandaag teveel het toegepast kriterium in dit land' Daarom moet, zoals in
het wetsvoorstel, voorzien worden in
een zo ruim mogelijk samengestelde
Nationale Kommissie voor de Magis
tratuur" die adviezen aan de minister
geeft bij benoeming Van deze adviezen mag de minister echter met afwijken tenzij met een uitvoerige motivering En jaarlijks moet hier een kontrole door het parlement gebeuren
Tegelijkertijd moeten de magistraten
zelf een aangepaste opleiding, via
een gerechtelijke stage, volbrengen
Droom is dus een behoorlijke
rechtsbedeling door onafhankelijke.

Dringend aanpakken!

ANTWERPEN
OKTOBER
31 BORGERHOUT Bal in zaal Giet
schotel, 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 NIJLEN: Jaarlijks Bal in feestzaal
Nilania Aanvang 20u 30 Inkom 60
fr Org VU-Nijlen-Kessel-Bevel
7 LINT: 11de Leeuwkensbal in zaal
Centrum Aanvang 20u 30 Muziek
SalimSegers en orkest Org VU-Lint
13 NIJLEN: H Mis voor alle overleden Vlaams-nationalisten in St Willi
brorduskerk m m v het zangkoor
Cambre Om 19u30
13 MERKSEM:
Kleinkunstavond
met Jos Ghysen (kursiefjes) in de
koncertzaal van de muziekakademie,
Nieuwdreef 135 te Merksem om 20u
Kaarten 150 fr Org FVV-Merksem
13 SCHILDE: Toneel ,,Lieve Francis" door de Breydelzonen in het
dienstencentrum van Schilde Aanvang 20u Kaarten vvk 150 fr -H3pas 125 fr Org VU-Schilde i s m
VU-Wijnegem
21 BRASSCHAAT: Jaarlijk mosselfeest van VU-Brasschaat Mosselen of
koude schotel aan 275 fr (dessert
inbegrepen) Kaarten bij bestuursleden
tels
03/651 72 97,
03/
646 06 93 03/651 42 13
14 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN:
Vanaf 19u 30 Leden- en simpatisantenfeest (tafelen met Jaak Gabriels) in
Bovenzaal Oud-Gemeentehuis, Hombeek Deelname kosten 400 fr
19 KAPELLEN:
Dia-voorstelling
over ,,Oud Kapellen" door J Marien
In zaal POB Aanvang 20u Org
FVV-Kapellen
20 ZWIJNDRECHT: Figuren uit de
Vlaamse Beweging Tentoonstellin
Vernissage om 20u Eerste verdiep
Vlaams Huis Org VOS-Zwijndrecht
21 ANTWERPEN: Baskisch middagkoncert in de O L V Katedraal,
Groenplaats Optreden van de gebroeders Mikel en Jean Aurnague
txisturlari en organist Aanvang 12u
Inkom 100 fr Een kaart voor koncert
en Baskenavond kost 150 fr
21 ANTWERPEN: Baskenavond m
de aula Mayor van de UIA Optreden
van de musici en de zangers van de
Noord-Baskische groep EItzegor
Aanvang 20u Inkom 150 fr Kaarten
bestellen bij P Cautreels 03/
828 45 42 of D
Heyman 03/
887 21 82 Org Vlaams steunkomitee voor Baskischtalige scholen
21 WESTERLO: Volksunie-bal in
het parochiecentrum van Westerio
Orkest Fantasy Aanvang 20u 30
Inkom 100 fr vvk 80 fr
29 OKTOBER 1987

onpartijdige, bekwame en beschikbare rechters Vandaag is dit zeker met
het geval zoals de overvloed van krantenartikels waarin voorbeelden van
nepotisme met naam en toenaam gegeven worden De heersende politieke kaste zal het moeilijk maken die
droom te vervullen, maar zo besloot
Hugo ,Willem de Zwijger had gelijk
met niet te hopen om te ondernemen dat laatste hoop ik toch'"

De dupe
De Antwerpse stafhouder van de
balie, Filip Lambrechts preciseerde
wat voor hem de ideale magistraat
moest (kunnen) zijn Deze man/vrouw
moet vakkennis hebben, maar ook
een meer dan gewone ervaring Daarenboven moet om zijn engagement
zijn ambt goed te vervullen ondersteund worden door een demokratische ingesteldheid en een brede belangstelling voor maatschappij en
mensen Vandaag zijn er in ons sisteem geen bekwaamheidsproeven bij
het benoemen maar ook geen kriteria voor het handhaven van magistraten' Dit wordt natuurlijk verergderd
als het recht om vanuit politieke partijen en de regering benoemingen te
doen, misbruikt wordt om postjes uit
te delen In feite is dit een immorele
toestand die vooral voor de kandidaten zelf pijnlijk IS
Daarom is het noodzakelijk om te
komen tot een betere benoeming van
de magistraten door tal van maatregelen die de afhankelijkheid bij de be
noeming wegnemen en ruimte geven
aan ernstige appreciatie van de kwali
teiten en vakbekwaamheid van de
kandidaten De stafhouder suggereerde tevens een wettelijk verbod van
demarches (zowel het aanspreken om
als het ontvangen van politieke
steun I) te voorzien En besloot dat de
ideale oplossing zeker ligt in een bete-

m

Vlaams-Nationaal
Weekblad

Uitgave van het
Vlaams Pers-, Radioen TV-instituut v.z.w.

Hierna ontspon zich een boeiende
diskussie tussen de aanwezigen Eerste opmerking was wel dat ook het
zgn gerechtelijk personeel (griffiers
klerken, enz ) best door de gerechtelijke macht zelf zou benoemd worden
om hier ook de politieke invloed uit te
schakelen
Een deelnemer vreesde dat de grote nadruk op de Nationale Kommissie
tegenprotest van de universitaire wereld zou oproepen De slechte maatregel van de alleenzetelende rechter
enkel ingevoerd omdat dit de achterstand zonder kosten zou beperken,
kwam ook ter sprake
Afgevaardigden van de Nationale
Kommissie voor de Magistratuur vroegen steun voor een wettelijke erkenning van hun organisatie waarna onder hun patronage de diverse wets-

voorstellen zouden kunnen samengesmolten worden
Ook ZIJ wezen er op dat rechters, na
hun benoeming, in de praktijk wel
onafhankelijk zijn Daarom is het des
te schrijnend dat de benoeming zelf
afhankelijk is van politieke kleur
Anderen betwisten deze (latere) onafhankelijkheid en verwezen zowel naar
de vroegere repressievonnissen als
naar hedendaagse processen (bvb in
de korruptiedossiers)
Verschillende suggesties kwamen
uit deze konfrontatie van het wetsvoorstel van Hugo Coveliers met de
talrijke geïnteresseerden Een uitgebreid verslag hierover kan met de
Idokumentatiemap bekomen worden
op eenvoudige aanvraag bij Hugo Coveliers, C Huysmanslaan 29 (bus 10)
te 2020 Antwerpen (tel 02 237 34 97)
Een laatste bemerking volgende
legislatuur moet dringend ook hier
werk van gemaakt worden De schei
ding van de machten in dit land moet
terug werkelijkheid worden En de
Uitvoerende Macht heeft al te land de
Rechterlijke Macht verpolitiekt ten
eigen bate'
Hugo Hermans

Lezing te Mol

„Wie was Tliomas De Backer?"
Uit ,,De Nieuwe Kempen" van 9 november 1929: ,,...Sedert de
Volkspartij mede in het gemeentebestuur zit... er al heel wat
vooruitgang werd gemaakt te Moll."
Voor vele Kempenaars klinkt de van de Vlaamse Beweging m de Kemnaam Thomas De Backer zeker nog pen heeft Gui Van Gorp uit Turnhout
bekend in de oren
een licentiaatsverhandeling gewijd
aan deze opmerkelijke Molse figuur
Deze Vlaamsgezinde en sociaalGUI Van Gorp geeft hierover een levoelende kempenzoon werd met zijn
zeing op vrijdag 30 oktober om 20 uur
,Katholieke Vlaamsche Volkspartij"
in zaal Malpertuus, Turnhoutsebaan
(KW) tussen de beide wereldoorlo15 te Mol, met als thema ,.Thomas
gen door velen geliefd en bejubeld,
De Backer en de Katholieke Vlaamdoor anderen gehaat en bekampt De
sche Volkspartij m het arrondissment
oprichting en de uitbouw van de K W
Turnhout tot 1932 "
betekende in de twintiger en dertiger
Wie dus meer wil weten over bejaren een opponent van formaat voor
paalde achtergronden en feiten in verhet konservatief-katholiek bastion van
band met Thomas De Backer wordt
deze tijd
hartelijk uitgenodigd op deze avond
Als bijdrage tot de geschiedenis
Organisatie Vlaamse Kring Mol
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30 LINKEBEEK: 2e Spaghetti-festijn in De Moelie" St Sebastiaanstraat 14 Vanaf 18 uur doorlopend
Org VUJO-Linkebeek
31 ZAVENTEM: 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 Kamerijklaan, van 9u 30
tot 13u Org VU-arr Brussel i s m
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
NOVEMBER
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
Lennikse verenigingen Centrum voor
mensen met problemen. Levens- en
Gezinsmoeilijkheden en FACW Inl
02/532 53 14
7 SINT-PIETERS-LEEUW: Jaarlijkse kip-, goulasj- en jukermis In de
Parochiezaal St -Lutgardis, A Quintusstraat 4, Zuun Aanvang 18u Ook
op 8 november vanaf 11 u 30 tot 21 u
Org VU-Sint-Pieters-Leeuw
11 LEUVEN: 11-novembertrip, met
de bus naar Diksmuide en kaasmakers van Lo Deelname prijs 250 fr
Inschrijven bij bestuursleden van Dosfelkring-Leuven
14 MECHELEN: VU-bal met de
Mensana-band in de Stadsfeestzaal
op de Botermarkt
22 WEMMEL: Kongres ,.Groen en
Vlaams" deel 2 , Vlaams" Cultureel
Centrum de Zandloper Org VU-arrHalle-Vilvoorde

Latijns-Amerika
te Bierbeek
In het weekeinde van 30, 31 oktober'
en 1 november '87. organiseert de
Dosfelkring van Bierbeek, in samenwerking met het FVK-arr Leuven, en
de Vereniging van Vlaamse Beeldende Kunstenaars in het Cultureel Centrum ,.De Borre" een Latijns-Amenkaanse kunsttentoonstelling
De befaamde kunstenaars Mano
Platero, Gerardo Pacheco, Felix Groco. Ana Maria De Saeger en, eventueel. Eleonor Vilegra, stellen hun
zeer specifieke werken tentoon Deze
werken weerspiegelen de verdrukking
van hun volk, dikwijls weergegeven in
een hevig agressief koloriet In de
rand van deze tentoonstelling heeft
tevens een Latijns-Amenkaans aperitiefkoncert plaats in het cafetaria van
het Kultureei Centrum ..De Borre" te
Bierbeek
Programma
Vrijdag 30 oktober om 19 uur Vernissage van de tentoonstelling in de
polyzaal C C .,De Borre", met receptie
Zaterdag 31 oktober doorlopende
tentoonstelling van 14 tot 20 uur
Zondag 1 november Latijns-Amenkaans aperitiefkoncert in de cafetaria
van het Kultureei Centrum ,.De Borre" van 11 tot 13 uur
Doorlopende tentoonstelling van 10
tot 20 uur

Jurist, met ervaring, zoekt een
passende betrekking, bij voorkeur in
Oost-Vlaanderen

))
))

OKTOBER
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5 weken lang
vanaf28 oktober 1987
in Weekend Knack

Verantw. uitgever
Jaak Gabriels
Barnkadenplem 12
1000 Brussel

BRABANT

22-jarige jonge dame. diploma
pharmaceutische, biologische technieken, graduaat Al zoekt werk voor
laboratoria in klinieken en in apotheken (industrie) Volgt momenteel nog
avondlessen
..voedingsmiddelenleer"
Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem, Senator.
Arm Lonquestraat 31. 9219 Gentbrugge, 091/30 72 87
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VUJO-Zellik hield leeuwentest

Herdenking
Blanka Güselen
te
Brasschaat

Liever koniin dan
(Vlaamse) leeuw
Naar aanleiding van de jaarmarkt te Zellik heeft VU-Zellik drie
akties gepland en uitgevoerd: een briefaktie, een plakaktie en een
politieke aktie. Deze drie akties werden uitgevoerd onder het
thema: „Zellik, waar Vlamingen thuis zijn".
Vrijdagmiddag 9 oktober werden
een 2000-tal pamfletbrieven gebust
In deze brief werden de Zellikenaren
die het Nederlandstalig karakter van
hun gemeente eerbiedigen, opgeroepen tijdens de jaarmarkt hun huis met
de Leeuwevlag te bevlaggen
Volksunie-Zellik liet met na een aantal politieke dossier van nationaal belang te beoordelen de zaak Happart,
de politieke benoemingen en het ziekenfondsschandaal

Op zondag 8 november a s om
11 OOu in de voormiddag organiseert
de Brasschaatse Blanka Gijselenkring een korte plechtigheid aan het
graf van deze Vlaamse dichteres Dit
graf is gelegen op de begraafplaats
aan de Miksebaan te Brasschaat
Langs deze weg doen wij een oproep
aan allen die zich, op welke wijze dan
ook, verbonden voelen met Blanka
Gijselen om deze plechtigheid bij te
wonen

CVP-gemeenteraadslid
en plaatselijk DF-voorzitter Vic De Boeck
tot Zellikse VUJO: „Ik heb mijn
eigen leeuwenvlag verkocht omdat de DF-voorraad
uitverkocht
was.. " Een vreemd ekskuus!
(foto WIJ)
Advertentie

,,Geen vreemde talen..."
Op de affiches die in heel Zellik te
zien waren bracht de Volksunie-Zellik
de slogan aan ,,Geen vreemde talen
in Zellik" Deze slogan dekt alle akties
die tot doel hebben alle vreemde talen
uit Zellik te bannen
Volksunie-Zellik stelt vast dat in een
aantal bedrijven de taalwetgeving genegeerd wordt, dat grote eentalige
Franse reklameborden langs de Gentsesteenweg en de Pontbeeklaan te
vinden zijn, dat er nog steeds handelaars zijn die tweetalige reklame voeren Dit IS voor ons onaanvaardbaar
en WIJ zullen alles in het werk stellen
om hieraan een eind te maken

HET NIEUWSMAGAZINE VAN DE SPORT

Leeuwentest
De derde aktie die zaterdagmorgen
om 8 uur van start ging had tot doel
eens te testen hoeveel gemeenteraadsleden hun Vlaamse Leeuw hadden uitgehangen en it in het kader van
onze algemene oproep tot alle Vlamingen, van welke politieke strekking
ook om hun Leeuwevlag uit te hangen
Vijf van de acht gemeenteraadsleden werden bezocht Schepen Jean
Schoonjans weigerde een Vlaamse
Leeuw uit te hangen Schepen Frans
De Nil was bereid een Leeuwevlag te
Kopen Gemeenteraadslid Vik De
Boeck beloofde zijn Vlaamse Leeuw
uit te hangen Drie kwartier later was
nergens een Vlaamse Leeuw m het
Breugelpark te bespeuren De Vlaamse Leeuw waarover dit gemeenteraadslid en voorzitter van het D'avidsfonds sprak, was amper een zakdoek
groot De VUJO-er Hugo Steenput
verkocht hem een Leeuwevlag en
ging hem dan zelf uit het raam hangen

Liever konijnen...
Gemeenteraadslid Van den Abeele
(Gemeentebelangen) kon er met mee
lachen toen we hem beleefd vroegen
een Leeuwevlag uit zijn raam te hangen HIJ beweerde liever van konijnen
te houden dan van Leeuwen Toen we
bleven aandringen werd het gemeenteraadslid kwaad en deeld hij ons mee
dat hij geen Vlaming is, maar een
Europeeer
Volksunie-Zellik evolueert deze akties als zijnde zeer goed geslaagd
Hugo Steenput (VUJO) ,,Wie m
Zellik woont weet hoe erg de verfransing de jongste jaren hier is toegenomen Praktisch alles wordt hier toegelaten eentalige Franse reklameborden tweetalige opschriften en postambtenaren die de Frantaligen in hun
taal bedienen De Nederlandstaligen
mogen aan die verfransing met meewerken We weten wel dat er zeer
hard zal moeten worden gewerkt om
die diepgewortelde verfransing uit te
roeien Wanneer de Vlamingen, van
welke politieke strekking ook, in Zellik
onze akties ondersteunen, ben ik ervan overtuigd dat de Franstaligen zich
zullen moeten aanpassen of verhuizen "

Sport 80 Magazine wordt Sporf°:
het nieuwsmagazine van de Sport.

NOG KOMPLETER
NOG MEER
KLEURENREPORTAGES
+ de wekelijkse gratis voetbaltoto (5 miljoen fr prijzen)

WAARDEBON'M
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.

«IJ

Naam

Straat
. nr..
Gemeente
Postnr.

Deze bon mag Ooor de dagbladhandelaar aan
vaard worden (zolang de voorraad sireki) als ge
deeiteljke belalmg b| aankoop van een nummer
Sport
Er mag slechts l bon per exemplaar aan
vaard vrtjrden Deze bon is slechts geldig bi) aan
koop van een nummer van Sport van 21 oktober
1987 tot en met 30 november 1987
De NV Sportmagazme en de uitgeverij J Hoste
NV verbinden er z c h toe de tegenwaarde van deze
bon aan de dagbladverkoper m speciën terug te
betalen {cf instructies op hel rondschrijven van de
u i g e v e r i j d d 191087)

ELKE WOENSDAG BIJ UW DAGBLADVERKOPER
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VU over Gents bussenplan:

OOST-VL.

„Gravenkasteelse
vergeetputten"

• OKTOBER
30 AALST
Belastingshervorming
— belastingsverlaging Hoe zit dit in
elkaar'' Spreekbeurt door senator A
Geens ingeleid door kamerlid J Cau
dron Zaal De Koornbloem Grote
Markt om 20u
30 SINT-AMANDSBERG
Acapul
co fuif II in zaal De Basiliek (Artevel
de) St Pietersnieuwstraat 206 Gent
Inkom 80 fr vvk 60 fr Aanvang
20u 30 Org
VUJO Sint Amands
berg
31 EVERGEM Wippelrock 87 In
zaal de Molen Evergem Wippelgem
met LSP Band Bart Peeters en Wal
ter Grootaers Aanvang 20u Inkom
200 fr VVK 160 fr Org VUJO Ever
gem

De Volksunie-fraktie van Gent heeft reeds vele jaren het parkeerprobleem in de binnenstad bestudeerd. Het recent ingevoerde
lussenplan heeft het probleem nog geaksentueerd Voor de burgemeester was de kritiek op het lussenplan aanleiding om via de pers
een oproep te doen aan geïnteresseerde ontwerpers en ondernemingen om voorstellen m te dienen om het probleem op te lossen
De Volksunie stelt zich evenwel wat
vragen over de betekenis van dergelij
ke oproep m de volle vakantieperiode
gelanceerd Vooral wanneer uit na
vraag blijkt dat de burgemeester dit
dossier persoonlijk behandelt Het ka
binet van de burgemeester zo meende raadslid Verpaele, is vergelijkbaar
met het Gravenkasteel er zijn heel
wat vergeetputten

stadscentrum mogen voor de Volks
unie wel wat gesmeerder verlopen
het werken in twee shiften tussen 6
uur en 22 uur zouden de hinder voor
alle aangelanden en passanten aan
zienlijk verkorten Dit voordeel weegt
op tegen het nadeel van eventuele
hogere lawaaihinder
Carla Brion

Eigen voorstellen
De Volksunie stelde dan ook haar
eigen voorstellen in het licht Parkeergarages moeten niet m de Kuip, maar
aan de rand ervan gerealiseerd worden In eerste instantie komen die
plaatsen in aanmerking waar niet
meer moet onteigend of afgebroken
worden, liefst gesitueerd buiten de
Leiebruggen en aan invalswegen of
uitvalswegen en met een gemakkelijke overstap naar het openbaar vervoer Een bezetting van 300 è 400
plaatsen is ideaal Een gekombineerd
ticket parking-openbaar vervoer kan
dan overwogen worden Konkreet
heeft de Volksunie een drietal plaatsen op het oog de St Michielshelling,
de Braamgaeten en het Graaf van
Vfaanderenplein Wanneer de openbare sektor geen fondsen hiervoor te
beschikking heeft kan beroep gedaan
worden op de prive-sektor Wie bouwt
moet nadien ook exploiteren

Gesmeerder
Het oplossen van parkeerproblemen kan alleen voor de binnendstad
een grote verbetering worden Verkeersvrije straten en pleinen zijn aan
trekkelijk geworden voor zover ze be
hoorlijk worden ingericht De plannen
van het Gentse stadsbestuur voor het
Emile Braunplem (tussen St Niklaas
kerk Belfort en Stadhuis) zijn evenwel
een doorn in het oog van de Volksunie Dit plein waarvan de trolleybus
reeds een stuk wegsnijdt, wordt te
klein voor de geplande ,,nieuwe ge
bouwen' met infodiensten en/of horecazaken Dit kan voor de VU met,
gelet op de harmonie van de historische gebouwen De Volksunie pleit
dan ook voor het kreeren van een
ontmoetingsplaats, een agora kiosk,
fontein, groen en het traceren van het
doorgaand voetgangersverkeer van
Donkersteeg naar Mageleinstraat

De politisering
in magistratuur
De Volksunie van het arrondissement Gent-Eekio ergert zich ten zeerste aan de recente benoemingsstrijd
in het Arbeidshof te Gent tn een
motie uit het arrondissementsbestuur
zijn ongenoegen De traditionele partijen hebben zich steeds schuldig gemaakt aan partijpolitieke benoemingen Onder het huidig bewind is dit op
schandelijke
wijze
toegenomen
Vooral liberale vnenden en familieleden — zoals de vader van vice-premier Verhofstadt — worden m grote
getale in de magistratuur benoemd
De Volksunie Gent-EekIo protesteert
dan ook met klem tegen deze gang
van zaken waarvan de rechtonderhorige het slachtoffer wordt De VU eist
dan ook de onmiddellijke bespreking
en goedkeuring van het wetsvoorstelCoveliers inzake de depolitisering van
de benoemingen m de maaistratuur
Carla Brion

Grote ojjenbare werken in het

Uitslag tombola
Sint-Blllis-Waas
De fiets nr 270 (uitgeloot in de
zaal)
Verdere nrs 7 — 31 — 32 — 46 —
78— 100 — 117—130—133 — 225
— 228 — 293 — 307 — 312 — 318 —
321 — 336 — 349 — 360 — 380 —
399 — 447 — 448 — 481 — 519 —
551 — 555 — 573
De prijzen kunnen afgehaald wor
den bij An De Wilde Herenstraat 72 te
Sint Gilhs Waas (tel 770 52 68)

0€K€K]
D 25j 3-talige juffrouw met diploma
van gegradueerde in de industriële
milieuzorg en programmeur-systeemanalyst zoekt een betrekking als milieudeskundige Voor ml zich wenden
tot senator-burgemeester dr J Valkeniers tel 02/569 16 04
29 OKTOBER 1987

Tine Ruysschaert ontvangt
Torenwachtersprijs:

„Taal grootste uitvinding
van de mens"
De derde Torenwachtersprijs van de dr. Goossenaertskring afd.
Gentbrugge-Ledeberg werd op 17 oktober j . l . plechtig uitgereikt
aan voordrachtkunstenares Tine Ruysschaert.
In de bomvolle zaal bemerkten we
tal van prominenten uit de kutturele en
politieke sektor o a volksvertegenwoordiger F Baert, F>rovmcieraadslid
Taghtjn, schepen van Kuituur Bracke,
gemeet^teraadsleden H De Bleecker,
H Waererloos, A Verpaele, J Beke,
J Andries (Destelbergen), Bonamie
(Waarschoot), OCMW-raadsleden L
Daems en J De Moor, de voorzitter
van Kultuurraad J De Grieve e a
Senator Oswald Van Ooteghem
schetste in zijn, soms ontroerend,
soms humoristisch huidewoord een
beeld van de grote dame Tine Ruysschaert

Dankbaar
Na de overhandiging van de Torenwachter en de oorkonde door voorzitter Wim Waeterloos dankte mevr
Ruysschaert ontroerd met een ode
aan de woordkunst Zij zette zich af
tegen de opdringende vervlakking
door de videoclips die het woord
verdringt De taal is de grootste uitvinding van de mens Ik ben mijn
publiek dankbaar " aldus de gevierde
Een dwarsfluitenkwartet van de Muziekakademie van Gentbrugge luisterde de plechtigheid muzikaal op Een
geanimeerde receptie aangeboden
door senator Van Ooteghem, besloot
deze fijne avond
Voor de uitreiking van de Torenwachtersprijs, in 1985 aan NTG-direkteur De Medts voor zijn verdiensten
op toneelgebied, in 1966 aand prof
dr Ada Deprez voor haar vefd«ensten
voor de Nederlandse letteren en in
1987 aan mevr Tine Ruysschaert
voor haar verdiensten op gebied van
de woordkunst verdient de aktieve

afdehng Gentbrugge-Ledeberg alle
lof
Jan De Moor

te Belzele
Het Davidsfonds en het FVV hebben het genoegen u uit te nodigen tot
de boekenbeurs op 30 en 31 oktober
en 1 november in de lokalen van het
vroegere jeugdheem
Programma
Vrijdag 30 oktober
Om 20u opening van de boekenbeurs met als gastspreker Gerard Ryckaert en als eregast pater Franz Van
de Velde (= de pater met een halve
eeuw Eskimo-missie)
Na deze opening wordt u een receptie aangeboden
Zaterdag 31 oktober
Van 15 tot 20u is de boekenbeurs
open en zal pater Van de Velde aanwezig zijn om zijn nieuwste boek ,,Vinivi" te tekenen
Om 16u prijsuitreiking van de
,stnpverhalenwedstrijd" Hierop worden alle deelnemende kinderen verwacht
Om 20u optreden van Frank De
Gruyter met het programma ,,Aan en
Uit" Een voorstelling met liederen en
gedichten over liefde en nog van die
dingen die tussen mensen wel eens
voorkomen
Inkom 80 fr, aan de ingang 100 fr
Zondag 1 november
De boekenbeurs is open van 10 tot
12 en van 15 tot 20u

NOVEMBER
6 WICHELEN. Traditioneel huisbe
zoek van Sint Maarten bij de kinderen
van de VU-afdelingsleden
6 SINT-AMANDSBERG. Gespreks
avond Wapenhandel in België met
Willy Kuijpers in cafe Sint-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 NIEUWERKERKEN-AALST:
Sint-Maartensbaf Zaal Volkskring,
Dorpsplein 17 Eregenodigde Kandidaat-burgemeester Jean Duyssens uit
Voeren
10 OUDENAARDE„Belastingshervormingbelastingsverlaging
Hoe zit dit in elkaar'" Spreekbeurt
door Andre Geens in de foyer van de
Salons Mantovani Achteraf kunnen
vragen gesteld worden Aanvang
20u Org VU-arr Oudenaarde
11 AALST: 29ste Kinder-Smt-Maartenfeest, zaal de Korenbloem, Nieuwstraat/Grote Markt, om 15u Bezoek
Sint poppenkast, chocolademelk en
koeken Kinderen tot 12 j deelname
100 fr Inschrijven bij Lut Behiels,
Molenstraat 36e, Meldert en Marcella
lack De Ganck Pontstraat 27 Aalst
Org FVV en VU-Groot Aalst
14 OUDENAARDE. Kaas- en wijnavond in het Dorpshuis De Linde
Berchemweg te Oudenaarde Melden
Aanvang 19u 30 250 fr p p Org
Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde
14 WICHELEN Jaarlijks bal met
Ludwigs DISCO Zaal De Zwaan Statiestraat Om 20u Kaarten 100 fr
Org VU-Wichelen
14 BURST: 22e Joeldansfeest erebal schepenen U De Grave, Hem
Mallefroy gemeenteraadslid Jan De
Vuys OCMW-raadshd Willi Van der
Eist In zaal Perfa Stationsplein te
Burst om 20u 30 Inkom 100 fr Reuze-tombola Org VU-Burst-AaigemBambrugge
14 ERTVELDE:
Tentoonstelling
Georges Steel in Vlaams Huis de
Veldbloem, Hoge Averijstraat 5 Deze
loopt van 14/11 tot 8/12 en is open op
wo-do-vrij vanaf 17u op zaterdag
vanaf 14u en op zondag vanaf lOu
Org Vnenden Vlaams Huis

VU-Zwaim steit op persiconferentie

Streeicproiilemen aan de orde
Vorige vrijdag werd door de VU-afdeling Zwalm een nieuwe vlag
aan pers en publiek voorgesteld m het Zwalm-dorpje Dikkele. Het
was een fiere voorzitter Willy Schiemsky die de vlag voorstelde
Daarna opende Willy Schiemsky de perskonferentie.
Als eerste punt werd de julieviermg
behandeld Uit de briefwisseling de de
VU afdeling met het gemi,e '~^o
stuur voerde blijkt duidelijk dat nog
niet iedereen de Vlaamse nationale
feestdag met de nodige luister wil
vieren Het standpunt van het (PVV)
gemeentebestuur is
Richten jullie
maar in nodig ons maar uit we ko
men toch met
en dat voor een
Vlaamse gemeente

Openbaar vervoer
Wal de problemen van het open
baar vervoer betreft blijven de eisen
van de Volksunie nog steeds dezelfde

als op de perskonferentie van maart
85 We herhalen deze eisen nog
maals
1 een busverbinding met Gent
2 Klokvaste vertrekuren ook voor de
bussen
3 Fietsstallingen op plaatsen waar
(vooral) veel scholieren de bus nemen
( Hoofd — Balcaen )
4 Schuilhuisjes voor de busreizigers
en de bestaande behoorlijk onderhou
den (smerige en onbruikbare zittin
gen)
5 Behoud van het station Munk
zwalm centrum
Alleen wat dit laatste punt betreft

kunnen we positief zijn voor het oven
ge hebben we geen staf vooruitgang
geboekt
In deze streek heeft men met enkel
last met het openbaar vervoer maar
ook de telefoon werkt hier met zoals
het hoort Er zijn veel storingen op de
lijn en sommige aanwezigen wisten
ook te vertellen dat het zeer moeilijk is
om een gesprek tot stand te brengen
met iemand uit Gent De Volksunie
vraagt aan de RTT om deze proble
men eens spoedig aan te pakken
misschien kan het vervangen van de
bestaande mechanische centrale
door een centrale van het digitale type
— systeem 12 — een oplossing bren
gen voor de telefoonproblemen van
Zwalm
Na een korte pauze werd het onder
werp van het waardevol water aange-

bracht door Eddy Herteleer namens
het arr bestuur Oudenaarde (In een
volgende uitgave komen wij uitgebreid terug op het water-dossier van
VU-arr Oudenaarde)
Nu kwam Willy Schiemsky terug
aan het woord Hij loofde Marcel De
Boe die met opgehouden heeft te
strijden voor een zuivere Zwalmbeek
maar ook nog voor zoveel andere
milieuaangelegenheden De Volks
unie vraagt ook bijzondere aandacht
voor de spelende kinderen en voor de
veiligheid van de duizenden wande
laars langs de Zwalmse paden De VU
heeft speciaal hiervoor een eigen
waarschuwingsbord
Opgepast'
Wandelaars' laten ontwerpen De
VU zal ook blijven ijveren voor hel
behoud onderhoud en bewegwijze
ring van de voetwegen
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Advertentie

Winter-wollen overjassen!
5>^Af-'-.f«: ••'if'^ÏS;--. --vvy.^^

vj-v

Aan zulke
bii SKM!

DE GROTE BELGISCHE MERKENMODEZAAK
SUCCES KLEDING MEYERS • MEESTER-KLEERMAKER SINDS 1870
Vrijdag:
feest- en
koopavond
tot 21 u.

^

^

^

^

m.m.v.

VTBOVAB

Dagelijks geopend van 9-18 uur, ook
Zon- en feestdagen geslot
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Terugblik en vooruitzien:

Twee jaar VU-oppositle in
Limburgse provincieraad
Zoals afgesproken wil d e VU-fraktie aan d e pers een status
questlonis mededelen over de werking van d e provincieraad en d e
p r o v i n c i e g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n j a a r . B o v e n d i e n w i l zij e n k e l e
a k s e n t e n l e g g e n n . a . v . d e o k t o b e r - z i t t i n g e n v a n d i t jaar.
Vorig jaar hebben wij er reeds op
gewezen dat de partnerruil vanwege
de CVP met de SP weinig nieuwe
l^erspektieven of aksenten zou meebrengen Het meest aangewezen midden daartoe is en blijft de begroting
Zowel deze van 1986-1987 en 1988
geeft op dit vlak geen enkele ruimte
De trend die al jaren bestaat, blijft
zoals fiij is De toelicfitingen die door
de respektievelijke gedeputeerden
worden gegeven, zijn een fierfialing
van al datgene wat we reeds lang
wisten Ook het afgelopen jaar bleef
de provincieraad een administratief
orgaan beleefd agendapunten behandelen die louter hamerstukken
zijn
Fundamentele problemen die de
provincie aanbelangen komen nauwelijks of met aan bod Het meest uitgesproken voorbeeld was in dit verband
het plan-Gheyselinck, dat op 17 december 1986 werd bekend gemaakt
De belofte dat de derde kommissie
regelmatig van gedachte zou wisselen over deze belangrijke stap is tot op
heden dode letter gebleven De raad
verneemt hierover de standpunten via
de krant

Tussenkomsten
De VU-fraktie maakt tevens van de
gelegenheid gebruik om een indrukwekkende lijst van tussenkomsten in
herinnering te brengen Stand van
zaken
bibliobus
Zuid-Limburg,
Nieuwbous provinciehuis De problematiek van VZW's in Limburg op het
vlak van tewerkstelling BTK-DAC
Tussenkomst van de Staat i v m pensioenen van het personeel, van het
gesubsidieerd provinciaal onderwijs.
Kwijtschelding van achterstallige leningslasten t b v 32 miljoen aan de
vzw LIRIC, De situatia bij Lllvl, De
gezinsonvriendelijke belasting
De
betoelaging van de vzw Kattarsis,
Potscherven als relatiegeschenk, Beregeningsprojekt Kinrooi, Automuseum Bokrijk, Sociale huisvesting.

Gemeentebestuur
BILZEN
Er wordt de belanghebbende ter
kennis gebracht dat het Gemeen
tebestuur van Bilzen zal overgaan
tot aanwerving van de hiernavol
gende betrekking
— 1 Bibliotheekassistent.
Aanwervmgsvooi waarden
en
andere inlichtingen zijn te beko
men op de Personeelsdienst, Klok
kestraat 1 te 3740 Bilzen, alle
werkdagen tussen 9 en 12 uur
De sollicitaties dienen voor 09
november 1987 aangetekend te
worden gezonden aan het College
\an Burgemeester en Schepenen
Namens hel Gemeentebestuur
Do Gen^eentesecretaris.
De Burgemeester,
I Jackers
J Sauwens

LIMBURG
OKTOBER
30 DILSEN Grote Showavond in
hel Cultureel Centrum
Rijksweg
Aanvang 20u Orkest Brazil Quintet
Org Nieuw en VU-Dilsen
NOVEMBER
5 BREE- Volksvergadering
Zie
kenfondsen in opspraak' door senator R Vandekerckhove In het One
moetingscentrum
Kloosterstraat te
Bree Inkom gratis Org VU Bree
14 BREE-Groot Vlaams Herfstbalm
het Brouwershuis te Opitter Bree
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Limburghal Genk, Oprichting milieupolitie, Voorstel tot afschaf van de
fietstaks. Voorstel tot invoering van
provinciale renovatiepremie. Motie
ivm
T G V , Verhoging
kredieten
werklozenwerkmg. Instellen van een
toelage aan natuurverenigingen in
Limburg die natuurgebieden aankopen. Voorstel integratie LUC-EHL,
Motie I v m splitsing Fonds der Provinciën, IML-dossier, Grindproblematiek in Maasland, Benoeming Happart/optreden van de B D , Situatie Philips Petroleum te Tessenderio, Problematiek van dnjfmest m n in de
grensstreek. Sociale voordelen aan
die personeelsleden die als T W W ,
BTK, DAC zijn tewerkgesteld. Financiering van KMO's door subsidiering
met risikodragend kapitaal. Volledige
openbaarheid rapporten LISEC i v m
vervulling grondwater Reis en verblijfkosten BD Tewerkstelling NMBS
Vervuiling Maas en Uiterwaarden
Maas, Oost-Westbaan te Beek

Standpunten
Vastgesteld kan worden dat de fraktie zich met onbetuigd laat om het
hoogste politiek orgaan van Limburg
als een platform te gebruiken om
duidelijke standpunten uit te lokken
Vastgesteld moet ook worden dat
— De provincie als orgaan weinig
bevoegdheden heeft op een aantal
terreinen Vaak is de Vlaamse Exekutieve of de nationale regering in deze
materies bevoegd
— De provincie maakt te weinig
gebruik van haar mogelijkheden om
regelgevend, stimulerend of verwijzend op te treden
Vb — o p het vlakvan d e g n n d w i n n i n g
heeft de provincie talrijke mogelijkheden om een restrictief beleid tot stand
te brengen d m v de exploitatievergunningen
— op het vlak van grensoverschrijdende problemen kan de BD van een
aantal wettelijke middelen gebruik
maken Voor de eeste maal doet zij
dat I V m de Oost-Westbaan
— I V m een aantal provinciale problemen zou ZIJ een rol kunnen spelen
t a V de hogere overheid Niet alleen
door signalen door te geven, maar
ook door het opvolgen van problemen
van de sociale huisvesting
Voorstellen vanwege de oppositie
worden alleen dan serieus genomen
als ze geen aktie impliceren vanwege
de BD (bv tewerkstelling NMBS, sluiting IHM, integratie EHL-LUC)
Het zogenaamde promotiebeleid
van de provincie moet dienen als een
soort afleidingsmaneuver t a V de beperktheid en de machteloosheid Men
omgeeft zich met een aureool van
belangrijkheid en relativeert in geen
enkel opzicht

cie voor zichzelf een groot aantal
mogelijkheden omdat zij haar gelden
op een merkwaardige wijze besteed
1 Ofwel geeft ze belangrijke investeringen m koncessie, waardoor ze
haar greep op het beleid verliest vb
Ruilingen, Bokrijk, Automuseum
2 Ofwel geeft ze geld aan een groot
aantal vzw's waardoor met alleen de
kontrole ondoorzichtig is, maar tegens geen greep heeft op het beleid
3 Een grondige analyse van de
begroting leert ons dat de provincie in
een groot aantal gevallen doorgeefluik van gelden is Hierdoor werkt men
vaak zogezegd aanvullend In werkelijkheid IS het vaak overbodig uitgeven
van geld
4 W I J blijven herhalen dat de provincie als voogdijoverheid, een stimulerende rol zou kunnen vervullen De
werkelijkheid is evenwel betuttelend,
afstands voogdijschap
5 De provincieraad Nieuwe stijl is
mogelijk onderwerp van diskussie
voor professoren De werkelijkheid
leert dat in feite een Bestendige Deputatie een vorm van regeren volgen die
in feite bijna onkontroleerbaar is

WEST-VLAANDEREN
OKTOBER
29 KORTRIJK: ,Het verkeersongeval' , wat kunnen we zelf doen bij een
v e r k e e r s o n g e v a l Om 14u 30 in Tref
centrum West-Flandria 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 vzw De Pangel, FVVMiddelkerke en Were-di-Middelkerke
NOVEMBER
7 VEURNE: Landelijk feest in gasthof Driekoningen 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 IZEGEM: Wandeling te Wijnendale Start om 1 3 u 3 0 aan het Vlaams
HUIS Org Wandelklub Vlaams Huis
8 Z W E V E G E M : Infomatievoormiddag toekomstige
dienstplichtigen
m m V senator Michel Capoen, adj
Vandenbussche, Jef Piepers Aan-

Ondanks...
Als oppositieve partij staan wij vaak
alleen met standpunten die voor de
,,Nieuwe" Limburger vaak heel normaal zijn
Ook tijdens de debatten van oktober 1987 wensen wij op kritische en
opbouwende wijze mee te werken aan
de opbouw van Limburg Wij bedanken evenwel voor de show en glitter
zoals opgevoerd rond het toekomstkontrakt Wat aanvankelijk goed was
voor 45 000 nieuwe arbeidsplaatsen
IS inmiddels gezakt tot 35 000 Wat
een kontrakt was, werd een Verklaring Rekonversie hebben wij al jaren
geleden gevraagd, lang voor er sprake was van sluiting KS
WIJ zullen tijdens de oktober zitting
aanduiden dat men graag bereid is
bepaalde wensen goed te keuren
Maar we zullen ook aantonen dat het
dagelijks bestuur in deze provincie
liever aan naverstaarderij doet, dan
aan daadwerkelijk bleid Als de grootste partij de CVP beweert dat de
Splitsing van het Fonds der Provinciën een dringende zaak is, maar
verder mets doet, dan klagen wij dat
aan
Als de grootste partij belooft om
door middel van een werkgroep eindelijk een kritische analyse te maken
van een groot gedeelte overbodige
uitgaven (oktober 1986 toegezegd) en
vervolgens mets onderneemt, dan klagen WIJ dat aan
Als grootste oppositiepartij willen
WIJ aantonen dat de provincieraad
meer is dan een louter administratief
orgaan

Leiewater te geur aangeboden

Jaar van het
LeelmHieu te
Wervik-Geluwe
Te Wervik-Geluwe zal dit zeker met
onopgemerkt voorbijgaan Volgende
zaken werden voltooid of naderen de
eindfaze
— de visvijver te Geluwe, thans
volledig afgewerkt,
— boomplantaktie aan de jongensschool te Geluwe (eind april), een
grandioos sukses'
— groenaanleg
stedelijk
park
,Oosthove", bevindt zich thans in de
eindfaze
De rustbanken werden
reeds geplaatst Nu worden nog houten speeltuigen en een fit-o-meter
aangebracht Het is er aangenaam
om te lopen en te joggen Een flauwe
zomer heeft ook zijn goede kanten
het plantgoed heeft uitstekend kunnen profiteren van de hemelse sluizen Slechts een vijftal bomen zijn met
,ingeworteld" Deze worden dan ook
vervangen,
— de tuin van het nieuwe politiebureau (aansluitend bij Oosthove) is volledig heraangelegd.

Fundamenteel ontneemt de provin-

— een nieuw wandelpad komt in
een zeer nabije toekomst in gebruik m
de deelgemeente Geluwe (nabij het
BPA-Oost) Ook komt er nieuw groen,
— overal werden oude rustbanken
vervangen of hersteld Op verschillende plaatsen werden er nieuwe voorzien, op de Moerput (Geluwe) 11 juliplein (Wervik), het ,,Park" enz

Nieuwe initiatieven
Plant een bos
De procedure werd gestart teneinde een stuk grond te verwerven dat
bestemd is voor groenaanplanting
Het IS gelegen in de nieuwe verkaveling ,,West-Barrierestraat", in de
volksmond ,,achter het Koortskapelletje"
Een onteigenmgsplan bestaat
reeds Toch zal de procedure enkele
maanden duren
Het , Park"
De stad heeft daar grond en gebou
wen aangekocht De nieuwe plannen
(gemaakt door de milieudienst) werden voorgesteld in het schepenkolle
ge Binnenkort worden ze werkelijkheid Hierdoor zal de omgeving veel
aantrekkelijker worden en krijgen, de
inwoners meer infrastruktuur voor kulturele manifestaties en het beleggen
van samenkomsten

Wie de Nieuwe Limburger leest
krijgt de indruk dat de provincie op
alle terreinen van de maatschappij
aktief IS De werkelijkheid is evenwel
anders
vb Gedeputeerde Neven
heeft drie belangrijke opdrachten
landbouw Technische diensten en
Kuituur In feite, binnen onze regionale ontwikkeling is de provincie van de
gemeenten vaak een last i v m
Brusselse ' dossieres
Er IS maar een goede stijl volledi
ge openheid beweert Gedeputeerde
Wennen De oppositie weet wel beter
De rechten van de oppositie worden
minimaal ingevuld Het inzagerecht
verloopt op een archaïsche wijze Wij
ervaren telkens dat konkrete vraagstelling I V m provinciale dossiers op
een minimale wijze worden ingevuld
Als men voorstander is van doorzichtige strukturen moet en ook doorzichtigheid geven in het beleid Dit wordt
en WIJ blijven het herhalen minimaal
ingevuld'

vang 9u 45 in zaal ,,De Sportwer e l d " Otegemstraat 158, Zwevegem
Org
VU-Groot-Zwevegem
12 KORTRIJK: Willy Kuijpers over
de Wapenhandel In Oude Dekenij,
Sint-Maartenskerkhof te Kortrijk om
20u Inkom 50 fr (dok inbegrepen)
Org
VVB-Kortrijk
12 IZEGEM: Bar auditonum. Kruisstraat 15 om 20u Europarlementslid
Jaak Vandemeulebroucke over ,,Wij
en het Europees Landbouwbeleiu"
Org Vlaamse Studie- en Vormingskring
13 IZEGEM: Vlaams H U I S negende
kaarting Ook op 14 en 15/11 Org
Kaartersklub Vlaams Huis
14 MOERKERKE: Tweede nacht
van de fantasie in zaal ,,Carina"
Toegang 100 fr Org VU-arr BruggeTorhout-Oostkust Met tombola
15 IZEGEM: Zaal Hoornaert om
1 4 u 3 0 Sint-Niklaasfeest Org FVVIzegem
21 BISSEGEMDosfelkursus
Wegwijs in eigen st(r)aat" in zaal
Koningshof te Bissegem Aanvang
14u Org VUJO-arr Kortrijk
22 BRUGGE: Groot Vlaams Baskisch feest in het Hof van Watervliet
Oude Burg 27 (achter Belfort) Aanvang 20u Inkom gratis Inl 050/
33 18 74 of 050/33 23 90
23 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u
Hendrik Willaert over Het lied m de
Vlaamse b e w e g i n g ' Org
Vlaams
Verbond van Gepensioneerden

IVlilieutentoonstellIng

Tijdens de 11-julivienng te Wervik werd hel VU-lema ondermeer water /s
waardevol aan de man gebracht Enkele stalen Leiewater werden Ie geur en te
kijk aangeboden aan de voorbijgangers
Er was veel belangstelling'
Op de foto
herkennen wij van links naar rechts de zoon van voorzitter Urbain. VUJO
voorzitter Jean Mane Delbaere Albert Debusschere
Fnedel Keersebiick en
voorzitter Urbain Keersebiick
Een geslaagde
aktie'

Deze wordt gepland eind april of
begin mei '88 in het ontmoetingscentrum De Gaper" te Geluwe Volgende instanties werden om medewe"-king verzocht
- —
— Greenpeace
— Belgisch Verbond van Natuur en
Vogelrezervaten
— Bond Beter Leefmilieu,
— Grasduinen
— Koning Boudewijn-Stichting,
— enkele prive-belangstellenden (imkers vruchtenwijnmakers enz )
— een liefhebber natuurfotograaf
Nadere inlichtingen volgen Wij rekenen uiteraard op uw aanwezigheid

27

,,Kronische zieken": kostprijs 23 miljoen
per jaar

Voor geen 75, voor geen 65, zelfs voor
geen 10 bedden
Zware gevolgen

Torhouts stadsbestuur miste
de erlfenning van afdeling

Even natellen wat dit ons kost Financieel en op menselijk vlak We
gebruiken de cijfers van 1 mei '86
(waarschijnlijk liggen die nu hoger) en
dat voor 65 bedden (nu zijn er 66
patiënten)
Met het nodige klaroengeschal is begin oktober de afdeling voor
969 X 65 X 365 dagen = 23 013 250
kronische zieken van het St.-Augustinustehuis van het Torhoutse
fr Jaarlijks moet het OCMW het dus
OCMW geopend.
stellen met 23 miljoen minder Dat legt
een zware hypotheek op de verzorDe Volksunie meent dat het, naar aanleiding van dit feit, haar
ging! Minder personeel en minder
plicht is de bejaardenpolitiek van het huidige bestuur door te
geschoold personeel heeft onmiddellichten.
lijk gevolgen op de verzorging
nen
van
hun
onkostennota,
de
royale
Eerder al had zij het over het tekort
De Torhoutse bejaardenpolitiek vertegemoetkoming
van
pakweg
3
000
aan aangepaste behuizing voor vallewatert intussen tot taartjes uitdelen bij
fr
per
dag
en
per
bed
van
het
RIZIV
de bejaarden Nu wil zij het hebben
bevnende bejaardenorganisaties en
Vergelijk dat maar even met de handjes schudden
over de minder-valiede bejaarden
mogelijkheden waarmee het OCMW
Het gaat hier om bedlegerige ouder,,We zijn bezig"
hoet moe(s)t stellen i Een disknmineJingen
rende toestand waaraan terecht een
Het bestuur reageerde verbolgen
eind moest komen
De toestand voor 1982
op het VU-strooibriefje dat de wantoeEen en ander is de minister met
stand aanklaagde ,,We zijn met de
Kronische zieken verzorgt het Torontgaan In 1982 begon hij daarom zaak bezig" zegde het bestuur Somhoutse OCMW al sinds jaar en dag
aan het opdoeken van de V-bedeen
migen gewaagden van leugens en
Dat alles zonder tegemoetkoming van
en kreeerde een nieuwe soort bedeen slechte inzet voor de kiesstnjd
het RIZIV (lees de ziekenbonden) De
den de RVT-bedden (Bedden voor van 881
kosten werden betaald door de verRust en Verzorgingstehuizen) Die
Is het met de taak van de oppositie
pleegden en de Torhoutse belaskregen heel wat minder subsidie (op 1
tingsbetaler
mei '86 was dat 969 fr per dag en per om deze wantoestanden aan te klapatient) maar het aantal RVT-bedden gen'' De verbolgenheid is begrijpelijk
Graag gedaan i Maar het verplegen
Niemand wordt graag op fouten gewemocht 2,5 keer het aantal V-bedden
van die mensen is een arbeidsintenzen
bedragen en ze konden buiten het
sieve en dus dure aangelegenheid
Toch daarover graag dit
ziekenhuis opgericht worden Heel
De mensen moeten met veel geduld
wat rusthuizen m Vlaanderen die al
eten krijgen, moeten regelmatig wor1 Naar onze mening is alles wat
jaren kronische zieken verzorgden,
den verschoond, enz De 20 000 fr
hier staat juist Zogeheten ,,leugens"
kregen ineens de kans om erkend en moeten met argumenten weerlegd
die daar vroeger per maand voor werden betaald door de patiënten of hun gesubsidieerd te worden
worden Wij zijn graag bereid onszelf
kinderen, waren daarvoor absoluut
te korrigeren
Geen erkenning!
onvoldoende Zelfs met de 30 000 fr
2 Het antwoord van ,,We zijn bedie nu worden aangerekend en de
Torhout had in het ziekenhuis vroe- zig" voldoet geenszins De KB's datesteun van de gemeente, blijft het reger 30 V-bedden Dat had dus 75 ren van '82 en vijf jaar is ruim tijd
freintje besparen, besparen Zoals
genoeg Het was het trouwens wel
RVT-bedden moeten worden Maar
overal betekent dat hier minder persovoor andere gemeenten i
laten
we
het
bij
65
houden
Het
aantal
neel en personeel met minder schowaarop
het
huidige
gebouw
voorzien
3 We zouden, in naam van zoveel
ling
IS Verwacht kon worden dat het ouderlingen en hun families, diep geDaarentegen beschikten de V-dien- Stadsbestuur zich het vuur uit de lukkig zijn als het beleid zou maken
sten van de ziekenhuizen over geld en sloffen zou lopen om die 65 bedden dat WIJ dit argument in de komende
erkend te krijgen Tal van rusthuizen kiesstnjd met zouden moeten gebruimogelijkheden in overvloed Die Verin de omnngende gemeenten lukten ken Dit IS te erg om het voorwerp uit
zorgingsdiensten (Het Torhoutse ziekenhuis had zo'n dienst met 30 bed- daar wel in Kortemark, Eernegem, te maken van enge partijpolitiek Maar
Varsenare, Oostkamp, Wingene en het IS en was onze pijnlijke plicht dit
den ) verzorgden dezelfde patiënten
maar kregen daarvoor, na het indie- Merkem Torhout tot op heden met feit aan te klagen

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba

O p e n b a a r Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
v a n Izegem
Het O C M W

van Izegem verklaart de funktie open van

Maatschappelijk werk(st)er
en wenst over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve met het
oog op mdiensttredmg van zowel voltijdse als halftijdse maatschappelij
ke werk(st)ers
De kandidaturen, met afschrift van diploma, dienen gezonden te
worden aan de Heer Voorzitter van het O C M W Kokelarestraat 2
8700 Izegem, uiterhjk ter post besteld op 20 november 1987
Inlichtingen Personeelsdienst O C M W , Kokelarestraat 2, 8700 Ize
gem tel 051302851

Jaak Gabriels opende tentoonstelling
Jeroen Bosch
De opening van de tentoonstelling ,,Bosch in het Prado", een
organisatoe van de Izegemse VSVKen van Europalia, had plaats onder
een zeer grote belangstelling Ook de Izegemse onderwijswereld was
goed vertegenwoordigd Het was VSVK-voorzitter en schepen van
Kuituur, Enk Vandewalle, die de betekenis en de aktualiteit van Jeroen
Bosch toelichtte Daarna kwam nationaal VU-voorzitter Jaak Gabriels
aan het woord Hij prees de openheid van geest die hij in VSVK en zijn
programma onderkende Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik
om vurig te pleiten voor een herwaardenng van de kunstzinnige
vorming bij de jeugd De Gentse meesterfotograaf A Dierick, die aan
de bazis ligt van deze tentoonstelling, was ook aanwezig en gaf enige
technische uitleg Tenslotte was de opening definitief met het proeven
van Hapkin

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

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

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

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

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

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

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

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

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 0 5 2 - 4 2 . 3 3 . 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6

baron ruzettelaan 78
8320 brugge 4
^baan brugge - oostkamp^
*^^ 050/35 74 04
/

q — - \ STUDIO
JLHJ DANN
02-428 69 84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes badges, enz vanaf 1
november 1987 bij

Tel.: 014/21.12.07

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

KLEDING LENDERS

FERAUTO
Auto-onderdelen

ESOXSTAN PHILIPS

Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

Dames heren en kinderkleding

PVBA

Zondag en maandag gesloten

GEORGES DE RAS

Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 V\/ommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag
Houtzagerij

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

DE ROOSE N.V.

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

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496

Wi| bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

Tel

053 66 83 86

AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49
29 OKTOBER 1987
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Stijn Coninx, regisseur en „Urbanist":

„Hector is ook teder"
Brussel — ,,Dat het een humoristische film wordt,
is een verwachtingspatroon waar ik niet onderuit
kan, maar ik streef ook naar een mooie belichting,
goede kadrages en dekors, en akteurs die spontaan
overkomen. Daarom is het van mijn co-scenarist en
regisseur Stijn Coninx, zo belangrijk. Grappig zijn in
filmtaal is heel wat anders dan grappig zijn m een
zaal.", aldus Urbanus, Vlaanderens vrolijkste flapdrol in een vraaggesprek, vóór het verschijnen van
zijn eerste langspeelfilm ,,Hector".

sultaat kijken Wanneer iemand
werkelijk koppen met spijkers
slaat en me op een aantal dingen
zou wijzen die echt voor verbetering vatbaar zijn, zal ik dat wel als
positief ervaren Soms reageer ik
wel eens op kritieken die ik echt
onrechtvaardig vind, maar een
polemiek aangaan acht ik nu ook
weer met nodig l\/len heeft me
zonet gevraagd om in ,,Argus" te
gaan diskussieren over een
nogal omstreden artikel, maar
dat doe ik niet, ik vind het de
moeite met "

reld te willen veranderen maar
tussen zijn grappen door leer je
een mens kennen met een grote
liefde voor de natuur, voor de kinderen, voor de dieren Ik deel die
liefde ik herken daar sommige
van mijn eigen gevoelens in
Trouwens, in ,,Hector" zitten ook
een aantal tedere elementen vervat Tijdens de premiere werd nu
en dan ook eens een zakdoek bovengehaald Urbanus leeft misschien een beetje te geïsoleerd
van de buitenwereld, maar mensen als hij worden dan ook verschrikkelijk lastig gevallen door
opdnngerige lieden "
WIJ: Jij bent nu stinkend rijk
en wereldberoemd in Vlaanderen, en...
S. Coninx: ,,Hola, van een film
word je hier met rijk hoor' En wat
betreft die bekendheid, dat dien

S

TIJN CONINX IS nu waarschijnlijk de meest besproken regisseur in ons
landje
Draait
z'n
eerste
langspeelfilm met in de hoofdrol
de razend populaire, puilogige
Pajottelander, en schiet van de
eerste keer midden in de roos
Een afspraakje gemaakt dus,
maar vergeten te vragen hoe hij
eruit ziet Na ongeveer de helft
van de klandizie van het reusachtig grote cafe, waar het gesprek
zou doorgaan, lastig gevallen te
hebben met de vraag ,,Bent u
Stijn Coninx^", zegt onze fotograaf ,,Dat IS hiji"
,,Onmogelijk" antwoorden wij,
,,dat IS een scoutsleider, geen regisseur"
Een klem vriendelijk kereltje
van zo'n jaar of dertig (lijkt een
klem beetje op „Hektor") schuift
mee aan onze tafel
S. Coninx (gemoedelijk glimlachend) : ,,lk ben inderdaad tot voor
een paar jaar groepsleider geweest van de scouts te Neerpelt "
WIJ: En dan plots regisseur?
S. Coninx: „In 1983 promoveerde ik ,,met grote onderschei- Stijn Coninx tussen hektometers „Hector", in de hand „het boek van de film"
(foto. Ronald Szommer)
ding" aan het Hoger Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding Ik heb dan in een massa
WIJ: Verschillen de Neder- je ook te relativeren Ik had in het
films geassisteerd, geregisseerd, perkt door het feit dat je hoofdlandse reakties op ,,Hector" filmwereldje al een stevige repuopnameleider gespeeld, 'k ben rolspeler reeds een ster was?
S. Coninx: ,,Dat is een vraag veel van de Vlaamse?
tatie opgebouwd als regiekameraman
geweest,
coscenarist, ik heb WC's gekuist, die ik vaak moet aanhoren, maar
S. Coninx: ,,Eigenlijk met Je assistent, ik heb er eigenlijk mijn
met bakken bier gezeuld, kortom de naam Urbanus is met vol- hebt daar ook de Urbanusfans, beroep van gemaakt, maar als
alle watertjes doorzwommen Ik doende om de film te doen sla- de sceptici en de echte anti- deze film helemaal slaagt opent
dit voor mij wel nieuwe perspekheb na die eerste jaren een heel gen Mensen als Freek de Jonge, Urbanisten "
Toon Hermans, Wim Sonneveld,
tieven op filmisch vlak Andergoed zicht gekregen op al wat
zijds IS het onvermijdelijk dat
achter de schermen gebeurt in Herman van Veen, Gaston en
Leo, de meesten hebben zich
wanneer je met een vedette als
de filmwereld "
aan films gewaagd, maar de
WIJ: Half Vlaanderen en half Urbanus werkt, je een beetje in
naam alleen is absoluut geen ga- Nederland bepist zich van 't la- de schaduw komt te staan Wij
rantie I Ik ga met beweren dat wij chen wanneer Urbanus nog hebben net een promotietocht
WIJ: Je assisteerde in meer nu een schitterende film hebben maar aanstalten maakt om zijn achter de rug, dan voel je duidedan dertig films. Noem er eens gemaakt, maar tot nu toe zijn de mond te openen.
lijk dat men de ,,Star" wil zien en
meeste kntieken zeer goed "
een paar van op.
met de regisseur "
S. Coninx:,,De samenwerking
S. Coninx: ,,Brugge,dieStille"
met Urbam verliep prima, het klikte
WIJ: Raakt je dat niet?
van Roland Verhavert,, Egmont"
vanaf de eerste dag We hebben
S. Conmx: „Ik lig daar met
van Franz Peter Wirth, ,,De
veel en hard gelachen maar ook wakker van, vooral omdat ik van
WIJ: Hoe reageer jij op kriLeeuw van Vlaanderen" van tieken?
hard en veel gewerkt' Het is met Urbam zeer veel appreciatie heb
Hugo Claus, ,,Zware jongens"
S. Coninx: Over het alge- zo dat,,Hector" een samenraap- mogen ondervinden "
van Robbe De Hert, ,Spangen"
meen
ergeren negatieve kritie- sel IS van de beste Urbanusgrolvan Jean Dedecker en heel reWIJ: En hoe staat het met de
ken mij eerder dan dat ze mij ra- len Urbanus flapt er grappen uit
cent ,,Crazy Love" van Dominiappreciatie
van je kollega's?
tegen
een
razend
tempo,
die
grapken Ik zou m'n eigen film zelf
que Deruddere "
S. Coninx: ,,Men zegt nogal
ook kunnen kraken, maar men pen dienen echter wel in de strukWIJ: En dan plots zelf regis- moet nu vooral naar het eindre- tuur van de film gegoten te wor- eens dat de filmwereld, en vooral
seur van een grote produktie?
den, de kontinuiteit van het ver- dan de Vlaamse, bekrompen is Er
haal moest gehandhaafd blijven
S. Coninx: ,,Urbanus zag mij
heerst wel een zekere rivaliteit,
Maar er bleek een andere opgave
bezig tijdens de opnamen van
maar ik heb het voordeel dat ik de
Urbanus is gewoon alleen te wer- meeste van die mensen ken Tot
Crazy Love" en het was de beken, mijn eerste opdracht bestond nu toe, en vooral tijdens de predoeling dat Dominique Deruder m het vertrouwen winnen van miere waren de reakties goed, dat
dere ,,Hector" zou regisseren
die man, en dat is denk ik, gelukt " doet me enorm plezier "
Om een aantal redenen haakte
hij af Toen vroeg Urbam me of ik
„Hector" van Stijn Coninx en
WIJ: Wie is Urbanus?
WIJ: Een oud zeer, zijn er
het wou doen "
Urbanus.
goede
Vlaamse
scenarioS.
Coninx:
,Hij
is
met
diegene
WIJ: Volgens de eerste beschrijvers?
Scenano: Urbanus, Stijn Codie we kennen van op het podium
richten lijkt „Hector" een kasninx en Walter Van Den Broeck.
waar hij geprogrammeerde mopS. Conmx: ,Ja, maar ze lopen
kraker te worden. Zowel in
pen brengt In werkelijkheid loopt met dik gezaaid Het probleem is
Muziek: Jan de Wilde.
Vlaanderen als in Nederland.
zijn humor door van 's ochtends ook dat een scenario door het miProduktie: Multimedia N.V.,
S. Coninx: ,,lk ben er zeker
tot 's avonds, het is een spontane nisterie wordt goedgekeurd, dikLinden Fim N.V.
van dat ik mijn gezicht met verlies
humor Maar ik bewonder zowel
wijls in een allereerste versie, en
met deze film "
Producer: Erwin Provoost.
z'n humor als z'n eenvoud, Urbawordt er niet meer aan gewerkt
WIJ: Was het risiko niet benus heeft met de pretentie de we- Op basis van wat wordt een sce-
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nario weerhouden of nief^ Wie
stelt de eisen ^ Het gebeurt hier
al te vaak dat een bepaald scenario onmiddellijk wordt goedgekeurd, maar dat je achteraf van
vier vijf mensen moet horen dat
het dankzij hen is dat je deze
kans krijgt, dankzij die of die relatie , dat IS het walgelijke wat je
als artiest moet ervaren "

Buitenland
WIJ: Hoe Vlaams is de film
,, Hector"?
S. Coninx: ,,Zeer Vlaams Ik
bedoel vooral de sfeer van de
film In Nederland vinden ze de
film zo Vlaams als de pest We
hebben wel wat moeten schaven
aan onze taal, in de film wordt eigenlijk geen echt dialekt gesproken, het IS eerder de omgangstaal die WIJ hier dagelijks
gebruiken De Nederlanders denken hier dat ze perfekt,, Vlaams"
verstaan, maar wij moesten iemand engageren, een dialoogcoach, die nu en dan optrad als
tolk, en ons wees op de woorden
of omschrijvingen die men m het
Noorden met begrijpt "
WIJ: Zouden jullie m het buitenland meer kansen hebben?
S. Coninx: ,,Laatst las ik ergens dat Urbanus zich beter zou
laten omnngen door een team
van deskundigen, zoals m het
buitenland Dat zal wel waar zijn,
maar dit is natuurlijk onze eerste
film, en ik weet ook wel dat wij beter kunnen als dit Maar Urbanus
heeft nooit in een film gespeeld,
er zijn natuurlijk nog andere zaken dan alleen maar komisch talent nodig om met een film de wereld te veroveren Om zo'n
specialisten-team samen te stellen heb je natuurlijk ook veel
meer geld nodig
Er zijn wel tekenen die erop wijzen dat onze film het kan halen in
het buitenland Wij hebben reeds
aanmoedigingen gekregen van
vakmensen
De film loopt momenteet ook in
een aantal franstalige, Brusselse
bioskopen Dit is zo'n beetje een
test voor ons "
WIJ: Ga je in de toekomst
nog werken met de geestigaard
uit het Pajottenland?
S. Coninx: ,,Urbain heeft me
gevraagd of ik, als hij een tweede
film zou maken, terug mee wil
doen Ik heb altijd gezegd dat ik
zou afwachten wat de eerste film
zou opleveren, en hoe de volgende afspraken zullen gemaakt
worden Nu mocht ik de film regisseren maar volgende keer zal ik
wel een aantal voorwaarden stellen Ik heb ook steeds gesteld dat
ik met zou diskussieren zolang ik
met wist of de film enkel sukses
kent omwille van Urbanus of ook
nog geapprecieerd wordt om de filmische elementen Anderzijds
denk ik dat Urbam met eeuwig met
regisseurs al blijven werken, maar
op den duur zelf het heft in handen zal nemen, zelf regisseren "
WIJ: En je eigen plannen?
S. Coninx: ,,lk ga met mijn hele
leven aan Urbanusfilms werken Ik
krijg nog altijd aanvragen om te
assisteren in films van anderen
Mijn grote droom is echter het maken van een Musical "
(ts)
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