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Nu zondag; 25ste Volksunie-kongres in Oostende 

Een nieuwe politieke Icultuur 
Allen daarheen! (Lees biz. 3 en 8) 

De laatste loodjes 
DAT de lengte van de rege-

ringskrisis en van het for
matieberaad op zichzelf 

een bron van ergernis wordt, is 
begrijpelijk. Daarbij mag echter 
niet uit het oog worden verloren, 
dat de lengte van deze krisis 
rechtstreeks in verhouding staat 
tot de lengte van jaren, tijdens 
dewelke de Vlaams-Waalse pro
blemen werden veronachtzaamd, 
in de frigo gestopt of hoogstens 
benaderd met domme en laffe 
improvisaties zoals de benoe
ming van Happart. Sinds de half
slachtige staatshervorming van 
1980 heeft men driekwart deceni-
um verloren laten gaan. De 
opeenvolgende regeringen-Mar-
tens liepen met een bochtje om 
de Waals-Vlaamse problemen 
heen of kochten de kommunau-
taire vrede door politieke en fi
nanciële toegevingen. De lijst 
daarvan is algemeen bekend: 
van het staal, over dossiers zoals 
de telekommunikatie of de kom-
pensaties, naar de benoeming 
van Happart. Om maar déze te 
noemen, bij wijze van voorbeeld. 

Heel deze kwalijke, in lengte 
van jaren aangegroeide erfenis 
ligt thans op de tafel van het 
regeringsberaad. De onderhan
delaars hebben daarenboven 
niet alleen de vorming van de 
regering als gespreksstof. Zij on
dernemen tevens een poging om 
inhoud en vorm te geven aan de 
grondwetsherziening. Zij onder
handelen over een nieuwe staats-
struktüur, waarbij zij zich moeten 
buigen over de essentiële spelre
gels van de toekomstige verhou
ding tussen Vlaanderen en Wal
lonië. 

De lengte van het regeringsbe
raad heeft alvast als voordeel dat 
een aantal dossiers uitvoeriger 
en grondiger dan ooit behandeld 
kunnen worden. De franstaligen 
worden aldus gekonfronteerd 
met werkelijkheden, die zij ofwel 
niet kenden ofwel loochenden of
wel verheimelijkten. De harde on
derhandeling over de toekomsti
ge financiële middelen van de 
Gemeenschappen en Gewesten 
is daar een sprekend voorbeeld 
van. Inzake de centen is ook voor 
de Walen het uur van de waar
heid eindelijk aangebroken. Voor 

het eerst rollen op de onderrhan-
delingstafel, regelrecht uit de 
computer, de officiële gegevens 
over het financieel eenrichtings
verkeer van Vlaanderen naar 
Wallonië. Voor het eerst verne
men de Walen zowel uit deze 
cijfers als uit de houding van de 
Vlaamse onderhandelaars, dat zij 
er niet kunnen op rekenen de 
Waalse autonomie te laten beta
len uit de centrale en hoofdzake
lijk door Vlaanderen gevulde pot. 

Hoe de onderhandelingen ook 
mogen verlopen: de keiharde 
konfrontatie van gemeenschap 
tot gemeenschap over het cen
tendossier is op zichzelf reeds 
een doorbraak. Het begint de 
Walen te dagen dat er grenzen 
zijn die zij nooit meer zullen over

schrijden. Of dit vlug genoeg tot 
hen doordringt om reeds thans 
tot redelijke afspraken met de 
Vlamingen te leiden, is iets wat 
nu toch snel uit het verder ver
loop der onderhandelingen zal 
blijken. Terugdraaibaar is de evo
lutie echter met. 

De lengte van het beraad, de 
fragmentaire wijze waarop de 
voorlopige resultaten de buiten
wacht bereiken brengen mee dat 
uit de publieke opinie meer en 
meer kritische geluiden zijn te 
vernemen. Zo heeft de voorzitter 
van het Davidsfonds het onder
handelingsresultaat over Brussel 
,,in zijn huidige vorm en op zich
zelf staand onaanvaardbaar" ge
noemd. Het O W is dit standpunt 
bijgetreden. De voorzitter van het 

Kongres der Brusselse Vlamin
gen echter heeft deze kritiek vrij 
scherp en openlijk aangevoch
ten. Tegenover de verschillende 
zienswijzen in de niet-politieke 
Vlaamse beweging weze herin
nerd aan de vroeger door de vier 
Vlaamse partijen (inbegrepen de 
PVV, vooraleer voorzitster Neyts 
eigen ,,denkpistes" verkende) in
genomen standpunten, die de 
goedkeuring kregen van de 
Vlaamse strijd- en kultuurvereni-
gingen en die terug te vinden zijn 
in de resultaten van de onderhan
deling. 

Het handhaven van de grootste 
mogelijke Vlaamse eensgezind
heid, niet alleen bij de onderhan
delingen maar ook naar de 
Vlaamse verenigingen en de ach-

H ËM 

terban is een gebod van het 
ogenblik. De Volksunie zal daar 
in de mate van al haar mogelijk
heden toe bijdragen. 

tvo 

Foto's 
Hebt U er ooit bij stilge

staan door wie, hoe en in 
welke omstandigheden de 
foto's zijn gemaaict die da
gelijks in uw krant verschij
nen? 

Staatsprijswinnaar en 
oude rot in het vak Paul Van 
den Abeele praat over de 
plezierige en minder plezie
rige kanten van de persfoto
grafie. 

(Lees bIz. 24) 
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... en WIJ 
H/// ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zip 

Naamloze brieven gaan de scheur 

mand in evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie vertolkt in een lezersbnef 

IS niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

MEDEWERKING 
GEVRAAGD 

Ter bescherming van de belangen 
van gevangenen is al heel wat inkt 
gevloeid 

We willen ons met déze polimiek 
met inlaten 

Anderzijds voel ik mij echter zede
lijk verplicht, de keerzijde van de 
medaille onder de aandacht te bren 
gen Ik refereer hiervoor naar de wet 
van Gol van 1/8/'85, nopens hulp van 
de staat aan de slachtoffers van op
zettelijke gewelddaden 

Deze wet regelt de schadeloosstel
ling van de slachtoffers, die met op 
een andere vorm van schadeloosstel
ling aanspraak kunnen maken 

Voor ,,burgerli jke" slachtoffers is 
de wet slechts van toepassing vanaf 
18/12/'86 

In mijn onmiddellijk omgeving voel 
ik mij betrokken bij twee gevallen van 
moorden door recidivisten, daarenbo
ven insolvabel Dit in het jaar 1985 

In beide gevallen is matenele hulp 
hoogst nodig 

Ik wil trachten een nieuwe wet te 
laten stemmen, toepasselijk op de 
gevallen van gewelddaden gepleegd 
vanaf 1 juli 1979 zoals in de wet voor 
opzettelijke gewelddaden tegen Ie 
den van de politie en hulpdiensten en 
tegen derden die hulp verlenen aan 
een slachtoffer van een opzettelijke 
gewelddaad 

Daarom zoek ik naar namen en 
adressen van familieleden met m 
hun midden , burgerlijke slachtof
fers van moorden m de periode van 
1/7/79 tot 18/12/86 

Daar ik nogal afwezig ben, wou ik 
vragen aan de belanghebbenden te 
willen telefoneren naar het Diamant 
museum te Grobbendonk waar Jos 
De Schutter, konservator van het 
plaatselijk museum in '85 werd ver
moord Tel 014/51 43 94 

Marcel Oe Boe, 
Rekegemstraat 28 te 9630 Zwalm 

GEEN BEHOEFTE 

Generaties lang fungeerde het 
franstalig onderwijs in Brussel als een 
uitermate efficiënte verfransingsma 
chine 

Vaak onder sociaal-ekonomische 
druk soms uit snobisme stuurden 
talloze ingeweken Vlamingen hun 
kinderen naar franstalige scholen 

Die kinderen en hun nakomelingen 
waren verloren voor onze kuituur- en 
volksgemeenschap Een toestand die 
ooit door H Simonet met zichtbaar 
leedvermaak onomkeerbaar" werd 
genoemd tot machteloze woede van 
de bewuste Vlamingen 

Maar nu is er toch een situatie 
ontstaan die ons de onverhoopte mo
gelijkheid biedt om via het Neder
landstalig onderwijs alvast een deel 
van deze mensen terug te winnen 

Het zou onvergeeflijk zijn als we 
daar geen gebruik van maakten 

Ik begrijp de vrees met van kamer
lid Anciaux dat de Vlaamse scholen m 
Brussel franstalige Vlaamse scho 
len dreigen te worden door de toe 
loop van Frans-Brusselse kinderen 
En dat we die dus maar moeten 
afstoten door bikultureel onderwijs m 

te richten (Gazet van Antwerpen — 9/ 
10 apnl biz 5) 

Heeft de heer Anciaux dan geen 
vertrouwen in de kulturele uitstraling 
en werfkracht van het nederlandstalig 
onderwijs in Brussel, met Vlaamse 
direkties en leerkrachten benoemd 
en gekontroleerd door de Vlaamse 
rege r ing ' Moeten wij dan altijd in het 
defensief b l i j ven ' 

Ik geloof integendeel dat wij deze 
unieke kans met mogen missen om 
vele gewezen' Vlamingen terug te 
vervlaamsen daarbij geholpen door 
het alom groeiend bewustzijn dat de 
toekomst van Vlaanderen er beter 
uitziet dan die van Wallonië 

Daartoe is het vereist dat ons ne
derlandstalig onderwijs in Brussel 
aantrekkelijk blijft voor deze mensen 
En dat wij dus geen Vlaams bikuitu 
reel onderwijs moeten inrichten, waar 
trouwens niemand van de doelgroep 
behoefte aan schijnt te hebben 

L. Kalhofer, Ka lmthout 

POLITIEK FATSOEN 

Gelezen in Vrij ', maandblad (nr 
133) van de PVV 

Pag 3 — De redaktie noemt 
J L Dehaene een bendeleider 

Pag 1 1 — G Versnick nat voorzit 
ter PVV Jongeren, vergelijkt K Van 
Miert met een bloemzak 

Pag 20 — Redakteur M Van Impe 
J L Dehaene heeft z n buikband af

gelegd zodat z'n pens losjes boven 
de broeksriem pui l t" 

De partijbureaus moeten hun bak 
kes houden, zoniet, doen de minis
ters in hun broek" 

De honden verscheuren malkan 
der 

Politiek fatsoen' Is 't met Mevrouw 
A N e y t s ' 

Jan De Dier sr, Erembodegem 

Uitslag wedstrijd 
Groene wegengids 

Op donderdag 24 april j.l. verscheen in ons weel<-
blad een groene wedstrijd. Daarbij waren drie e/c-
semplaren van de recent uitgegeven Groene wegen
gids te winnen. I-lier de antwoorden op de vragen en 
de winnaars. 

1 in het Vlaamse St -Amands en m 
het Waalse Roisin bevindt zich een 
Verhaerenmuseum 

2 In de voormalige Sf-Kome//usto-
ren te Lier vond Zimmer plaats voor 
z'n uurwerken e a 

3 De Bertemse St -Pieterskerk da
teert uit de 10de eeuw 

4 Het drielandenpunt ligt te Ge-
mmen/c/7-Plombieres (Het drielan
denpunt van Nederland ligt in Vaals) 

5 Hingene en Weert hebben alle
bei musea Hingene de Havesdonck-

hoeve en De Notelaer Weert De 
Zilverreiger 

Uit het pakket juiste antwoorden 
viste de redaktie dne winnaars 
- B Arijs, Vendelen 179 te 9480 
Denderhoutem 
- R Baete, Gemeenteplein 4 te 3770 
Riemst 
- Raf Van den Abeele, Kerkstraat 27 
te 9830 St -Martens-Latem 

Deze winnaars zullen eerlang hun 
prijs — de Groene Wegengids uitge
geven door Test Aankoop, kostprijs 
1 860 fr — ontvangen, samen met 
wensen voor veel wandelgenot 

^ ^ lepel & vork 

m 
I driwe-in | 

S. M. B. 

P V B A B ie rhande l He l lmckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel 582 10 93 
H 
He (RHANDEIV/ 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — Suur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester Io 
Tel . 014-54.40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

l^^^'"^ R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

T\^astiiutant 

Kom eens bij ons! 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Industnele 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Ui tbergen 
Tel 091-67 57 12 

RESTAURANT 

|l|.<gTSvi Hoek 
. ' I i l l T ) I Wo l veng rach t 

en 
Leopolds t raat 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s z i j n 

in 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen Markt 17 011/43 20 51 
Hulste Brugse stwg 1 056/71 15 36 
Konlich Kon Astndlaan 85 034/57 30 32 
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Ten/uursevest 60 016/22 86 72 

2 Bierkelder Oudelvlarkl 016/22 68 69 
3 Pallieter Oude Markt 7 

Torhout Stwgnr Lichtervelde 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van 't vat Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

Koffiebranderij 
Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 56 09 - 460 48 87 

Jor is Van den Dr iessche 
zaakvoerder 

B a n k e t b a k k e r i j 

ANTWERPIA 
3tn JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Het ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel . 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 
privaatfeesten, huwelijken, recepties, eerste- en erekommunies, jubileums, 

rouwmaaltijden, banketten groot en klem 

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen 
Feestzaal Kasteel 'T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen 
Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen 

'T<^teel VERZORGDE TRAITEURDIENST 
' l ^ i e r u ^ ook bij u thuis, met of zonder bediening, 

alle materialen ter uwer beschikking 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerd\of 
CAFE - RESmURANT-FRmjUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnll 
P r i j zen voor g r o e p e n 
o p a a n v r a a g 

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

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziek
avonden 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 

•' ^̂ /z" Zj^ Jfot't 
' CMnt>rmu$ ~ 

kUtvUrftfoat 3 3690 Bree 

j s 
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Gabriels 
moet 
meedoen 

KVHV 
Op de laatste bladzijde van het 

jongste nummer van ,,Ons Le
ven" — het tijdschrift van het 
Katholiek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond (KVHV) — lazen wij een 
merkwaardig stukje onder de titel 
,,Gabriëls of de chaos...". Daarin 
wordt ingegaan op de aan gang 
zijnde diskussie in Vlaamsgezin-
de kringen, m.n. of de Volksunie 
al dan niet mag deelnemen aan 
de formatiegesprekken. 

Het KVHV waarschuwt diege
nen die zich gelukkig prijzen met 
de volstrekte politieke chaos: 
,,Die chaotische toestanden mo
gen dan al bijzonder plezierig 
zijn, ze dreigen bij de man-in-de-
straat een zekere heimwee naar 
de stabiliteit van weleer wakker te 
roepen. (...) Overigens staat Bau-
douin Dernier nu al te popelen 
om met de tranen in de ogen een 
of andere,,oproep tot alle Belgen 
met gezond verstand" te lance
ren. En of je dat nu graag hebt of 
niet: daar is Dallas-kijkend Vlaan
deren nog altijd bijzonder gevoe
lig voor.". 

De KVHV-redaktie merkt te
recht op dat een nieuwe rooms-
blauwe regering op nationaal vlak 
de staatshervorming opnieuw 
voor jaren zal uitstellen. He\ be
sluit ligt dan ook voor de hand: 
„Ook daarom moet de Volksunie 
ten minste een poging wagen om 
NU zoveel mogelijk Vlaamse be
voegdheden en middelen uit de 
brand te slepen.". 

Na Martens of de chaos, nu 
dus Gabriels of de chaos?! 

Enkele dagen 
Nu kan het inderdaad geen 

weken meer duren. Binnen enke
le dagen zal duidelijk worden of 
er ja dan neen een regering komt 
van socialisten, kristendemokra-
ten en Vlaams-nationalisten. De 
eerstvolgende dagen zijn terzake 
kruciaal. Toch ligt er nog heel wat 
onderhandelingswerk op de for
matieplank. 

Bovendien is ook het nakende 
weekeinde van groot belang. Za
terdag immers roept José Hap
part zijn wallingante troepen bij
een en dit voorspelt weinig 
goeds. Gelukkig hebben zowel 
PS-voorzitter Spitaels als PSC-
leider Deprez gezegd deze ver
gadering niet te zullen bijwonen, 
maar het laat weinig twijfel dat 
ook zij de ,,invloed" hiervan zui
len ondergaan. 

Daags nadien houdt de Volks
unie haar reeds lang gepland 

Wft 
kongres over ,,Een nieuwe poli
tieke kuituur". Voorzitter Jaak 
Gabriels ging, volkomen terecht, 
niet in op het verzoek van zijn 
kollega's onderhandelaars om dit 
kongres vooralsnog uit te stellen. 
Dit heeft tot gevolg dat alvast zijn 
toespraak, die vanzelfsprekend 
ook over de politieke aktualiteit 
zal handelen, een heel biezonde-
re betekenis krijgt. 

Volgende week maandag zijn 
er dan de klassieke vergaderin
gen van de diverse partijbesturen 
en vermoedelijk gedurende de 
daaropvolgende dagen zal for
mateur Dehaene willen beslui
ten. In het positieve geval, wan
neer de formatiegesprekken dus 
op een akkoord uitmonden, roe
pen de vijf partijen vermoedelijk 
tijdens het weekeinde van 23 en 
24 april hun kongressen samen. 
Deze moeten zich dan uitspreken 
over het bereikte regeerakkoord. 
Voor veel nationalisten komt daar 
nog het Vlaams-nationaal Zang
feest van zondagnamiddag 24 
april bovenop. 

NUFSÏg^ 
Kongresvoorzitter Hans Bracquené 

Dehaene 
wil 
besluiten 

Neen 
De negatieve kommentaar op 

het luik Brussel in het ontwerp-
regeerakkoord lijkt vooral uit 
franstalige hoek te komen. 

Ook de ontslagnemende de
fensieminister Frangois-Xavier 
de Donnéa, die tevens minister is 
van het Brusselse Gewest, heeft 
geen goed woord over voor de 
regeling.,,Dezezijn voor 100pro
cent geïnspireerd door de CVP 
en de Volksunie", zegt de Don
néa, ,,en van een volwaardig der
de Gewest is helemaal geen 
sprake meer". Hij vindt het on
aanvaardbaar dat het hoofstede-
lijk gebied onder een vergrote 
voogdij van Vlaanderen en Wallo
nië komt te staan. 

Vooral ook het feit dat er altijd 
een Vlaams lid zal zitting hebben 
in elk van de 19 kolleges van 
burgemeester en schepenen. 

• Zondag organiseert de Volks
unie hiaar 25ste kongres, rond 
het tema „Een nieuwe politieke 
kuituur". U werd enigszins on
verwacht aangeduid tot kon
gresvoorzitter. 

Hoe verliep de voorberei
ding? 

,, Reeds maanden geleden 
werd onder leiding van Hugo 
Schiltz gestart met de voorberei
ding van dit kongres. In werk
groepen werden de teksten voor
bereid rond de verschillende te-
ma's, (zie elders in ons blad) 

Toen deze teksten bijna rond 
waren, kwamen er echter parle
mentsverkiezingen. De partijraad 
heeft daarop noodgedwongen 
beslist de statutaire procedure te 
verkorten. Hoewel de statutaire 
regels niet volledig konden ge
volgd worden en de goedgekeur
de teksten dan ook strikt geno
men geen kongresresoluties zul
len zijn, is het toch zo dat de 
besluiten die zondag in Oostende 
zullen genomen worden, duide
lijk de richting aangeven die de 
Volksunie wil volgen." 

• Het behandelde tema is, on
der druk van de Volksunie, ook 
een item geworden op het for
matieberaad en zaterdag verna
men we dat zelfs de CVP hier
over een werkgroep heeft sa
mengesteld. 

Is deze materie dan plots zo 
aktueel geworden? 

,, Wellicht loopt het de jongste 
maanden een beetje de spuiga
ten uit. Er zijn een aantal flagran
te politieke benoemingen ge
beurd die de aktualiteit hebben 
gehaald. Voorts is er natuurlijk 
het ziekenfondsdossier. En er is 
nog meer. 

Naast die enkele feiten die het 
nieuws halen, is er reeds jaren 
een proces aan de gang dat de 
goede werking van de demokra-
tie fundamenteel aantast. Dit 

werd bij de voorbereiding van het 
kongres bestudeerd en om daar
aan te verhelpen worden nu een 
reeks konkrete voorstellen ge
daan. 

Als andere partijen ook interes
se hebben voor deze materie, 
dan kunnen wij ons daarover 
slechts -verheugen. l\/laar dan 
moeten zij ook wel hun gedrag 
'gaan aanpassen aan hun eigen 
voorstellen!" 

• Aan welk luik van dit kongres 
hecht U zelf het meeste be
lang? Waarom? 

,,lk wil er geen hoofdstuk spe
ciaal uitlichten. Ik meen dat de 
basisidee van het kongres — de 
nieuwe politieke kuituur — op 
zich zeer belangrijk is. Hugo 
Schiltz heeft het al vaker gezegd: 
in Vlaanderen bestaat er een 
schrijnend tekort aan politieke 
kuituur. 

Politici aan de macht gedragen 
zich inderdaad al te vaak als 
potentaten, die kost wat kost de 
macht in handen willen houden 
en daarbij geen rekening houden 
met de fundamentele rechten van 
de burger, laat staan met de rech
ten van de politieke tegenstrever 
die niet aan de macht is. Daar ligt 
voor ons overigens de reden 
waarom het vertrouwen van de 
burger in onze demokratie en in 
de politici niet bijster groot is. 

Dit vertrouwen is nochtans een 
noodzakelijke voorwaarde voor 
het goed funktioneren van de 
demokratie." 

' Tussen kongresteksten ener
zijds en politieke daden ander
zijds durft nogal eens een kloof 
gapen. Bent U ervan overtuigd 
dat de mandatarissen van de 
Volksunie zich nu en straks zul
len engageren om uitvoering te 
geven aan de goedgekeurde 
teksten ? 

„Dit moet gewoon. 

MENSEN 
HET NIEUWS 

ook wanneer er geen Vlaming 
verkozen werd, is voor de minis
ter onduldbaar. „Dit voorstel, dat 
indruist tegen alle elementaire 
demokratische principes, is des 

Zaterdag arriveerde een nieuwe ,,lading" nog levende slachtoffers 
van recente gasaanvallen in Koerdistan. Duizenden anderen stierven 
ter plekke, vaak na een gruwelijke doodstrijd. 

Het vermoeden dat ook sommige Belgische bedrijven medeschuldig 
zijn aan de produktie en de levering van moordend gifgas, blijft 
ondertussen bestaan... 

te meer laakbaar omdat er geen 
tegenvoorstellen worden gedaan 
voor de Franstaligen in het rand
gebied.", besluit de Donnéa. 

„Er Is echter ook reactie uit ande
re Vlaamse hoek. Zo heeft de voor
zitter van het derde congres der 
Brusselse Vlamingen zware kritiek 
geleverd op het standpunt van de 
Davidsfondsvoorzitter. (...) Men 
voelt aan dat hier een Brusselse 
Vlaming aan het woord is die de 
pest heeft aan buitenstaanders die, 
zonder rekening te houden met de 
hoofdstedelijke realiteit, proberen 
een model aan te prijzen van een 
ideale toestand die op het terrein 
echter niet haalbaar is. (...) 

Inzake Brussel wordt groten
deels tegemoet gekomen aan de 
Vlaamse verwachtingen. Brussel 
wordt een hoofdstedelijk gebied, 
verschillend van de twee andere 
gewesten, volwaardig medebe-
heerd door de Vlamingen." 

(Uit het kommentaar van hoofdredak-
teur Leo Marynissen in ,,Het Volk" 
van 13 apnl 1988.) 

Voorzitter 
gezocht 

Zoals we vorige week reeds 
schreven rommelt het zwaar bin
nen de CVP. Het meest schrij
nende op dit ogenblik is het ge
brek aan leiding. Met alle gevol
gen vandien. Ook kollega De Rid
der van de l^L/M-krantengroep 
(die doorgaans goed op de hoog
te is van de interne CVP-aangele-
genheden) kwam onrechtstreeks 
tot deze vaststelling in een merk
waardig beschouwend stukje 
,, Formateur tussen hond en 
wolf", eergisteren dinsdag. 

Vooral zijn slotbedenking over 
de opvolging van CVP-president 
Swaelen — van wie geweten is 
dat hij het liefst de voorzittersha
mer zou wisselen voor een minis
terportefeuille — verdient aan
dacht. Naar verluidt worden bin
nenskamers de kansen afgewo
gen van /povo-direkteur Luc Mar
tens en CVP-kamerlid Johan 
Van Hecke. CVP-fraktieleider 

Vanzelfsprekend stellen wij 
hier onze geloofwaardigheid op 
de proef, maar hier ligt voor de 
Volksunie meteen een belangrij
ke opdracht. Wij kunnen aan de 
burger tonen dat politiek ook an
ders kan. 

Dit zal echter wel een grote 
inspanning van onze mandataris
sen, op welk niveau ook, vragen. 
Wij zullen niet alles in één keer 
kunnen veranderen, maar wij 
moeten in ieder geval het voor
touw nemen. Trouwens, in het 
overgrote deel van de gemeenten 
waar wij bestuursverantwoorde-
lijkheid dragen is dit het geval 
geweest." 

• Aan politieke belangstelling 
zal er blijkbaar geen nood zijn, 
want door een toevalligheid 
komt dit kongres ook op een 
biezonder kruciaal politiek 
ogenblik, net vóór de eindfaze 
van de formatiebesprekingen. 

Toch wenst U het kongreste-
ma niet in verdrukking te laten 
brengen? 

,,Ook ik kijk met belangstelling 
uit naar de verdere evoluties van 
de formatiegesprekken en na
tuurlijk ook naar de toespraak 
van onze algemeen voorzitter, 
die bij die gesprekken een be
langrijke rol vervult. 

Maar het is vooral belangrijk 
dat aan het kongrestema zelf rui
me aandacht wordt besteed. En 
dit zal vooral afhangen van de 
berichtgeving door de verschil
lende media. 

Wat er ook van zij, de kongres-
kommissie is vastbesloten zelf 
verder aandacht te besteden aan 
het tema en eveneens aan de 
opvolging van het kongres. De 
mogelijkheden die wij geboden 
krijgen om de kongresresoluties 
op korte termijn uit te voeren, 
hangen overigens nauw samen 
met de afloop van de regerings
onderhandelingen... " 

Luc Van den Brande zou zijn 
ambitie terzake hebben opgege
ven. 

Uit goed ingelichte kring verne
men wij voorts dat Jean-Luc De
haene vermoedelijk de nieuwe 
premier wordt indien deze forma
tie lukt, dat geen van de broeders 
Van Rompuy aanvaardbaar lijkt 
en dat ook de CVP-topvrouwen 
geen kans maken. Teruggrijpen 
naar Wilfried Martens of Leo 
Tindemans zou totaal uitgeslo
ten zijn. 

Alvast van Johan Van Hecke 
(33 jaar, socioloog, ex-CVP-jon-
gerenvoorzitter en behorend tot 
de ACV-strekking) kunnen wij ge
tuigen dat dit een intelligent en 
ook Vlaamsvoelende CVP-er is, 
die bv. tijdens de werkzaamhe
den van de wapenhandelkom
missie bewees een korrekt politi-
kus te zijn. Indien hij het straks 
haalt, bestaat de kans dat de 
CVP eindelijk een meer betrouw
bare gesprekspartner wordt. En 
daar zai wellicht niemand om rou
wen... 

Van Hecke, 
straks 
voorzitter? 
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• iMi 
Hugo Coveliers' volksnationale benadering van de 

„Oii"-veiligheidsproblematiek 
,,Voor iedereen die zich met de norm en de 

overtreding ervan bezigtioudt geldt liet principe dat 
wanneer hij of zij meent de perfekte politieman of -
vrouw, rechter, strafuitvoerder te zijn geworden, hij 
of zij opgehouden heeft deze funktie te bezitten." 

Tot deze merkwaardige vaststelling kwam VU-
kamerfraktieleider Hugo Coveliers als besluit van 
zijn ontmoeting met de pers, eergisteren dinsdag. 

SAMEN met algemeen partij-
sekretaris Paul Van 
Grembergen onderhield 

Hugo Coveliers breedvoerig de 
perslui over zijn ,,voll<snationale 
benadering van de ,,on"-veilig-
heidsproblematiek". In deze nota 
schetste hij een beleidskader 
waarbinnen de politiefunktie ern
stig kan opereren. De verant
woordelijkheid voor de organisa
tie en de struktuur van het politie
beleid ligt immers bij de politieke 
vertegenwoordigers, m de uitvoe
ring ervan mogen deze laatsten 
echter niet tussenbeide komen. 

De kontrole op het opvolgen 
van de beleidslijnen komt echter 
opnieuw toe aan de politieke ver
tegenwoordigers. 

Ontwerp-
regeerakkoord 

De basisidee waarop hij de be
leidslijnen uittekent zijn deze van 
het volksnationalisme. Konkreet 
betekent dit de keuze voor een a-
dogmatische aanpak, menselijke 
solidariteit, respekt voor de men
senrechten en de individuele vrij
heid tegen de gevaarlijke al
macht van de Staat. Met een 
minimum aan normen. 

Op sommige ogenblikken leek 
de uiteenzetting van Hugo Cove
liers wel op een kursus kriminolo-
gie: intelligent en toch toeganke
lijk, gedokumenteerd met cijfer-

matenaal en gestoffeerd met cita
ten, zoekend naar de kern van 
het probleem. Een must voor ie
dereen die geïnteresseerd is in 
deze materie. Coveliers' voorne
men om deze 86 bladzijden tel
lende tekst nog wat aan te vullen 
met internationale vergelijkingen, 
kunnen we dus slechts toejui
chen. 

Het belangrijkste naar de poli
tieke praktijk toe is natuurlijk ver
taling van de algemene principes 
m konkrete beleidsvoorstellen. In 
dit verband is het overigens rele
vant erop te wijzen dat sommige 
van de suggesties van Coveliers 
effektief weerhouden werden in 
het ,,ontwerp van regeerak
koord" van formateur Dehaene. 
Want alhoewel er een onsteilend 
gebrek aan kriminele statistieken 
bestaat, zal niemand loochenen 
dat het gevoelen van onveiligheid 
is toegenomen. Met deze subjek-
tieve ervaring dienen de politieke 
verantwoordelijken rekening te 
houden. 

Naast het feit dat de gemeen
schap op zichzelf reeds een alge
mene preventieve taak heeft, is 
het duidelijk dat preventie een 
specifieke politietaak blijft. Bij het 
bevorderen en stimuleren van 
een preventiepolitiek moet afge
stapt worden van de idee alsof de 
politionele diensten alle kriminali-
teit zouden kunnen beperken. 
Toch centraliseert de diskussie 

zich rond de noodzaak van aan
gepaste middelen en mogelijkhe
den. In dit kader dringt zich trou
wens dringend een aangepaste 
wetgeving op voor de alsmaar 
groeiende privé-bewakingsdien-
sten en dito detektives. Terecht 
brak Coveliers ook een lans voor 
de wijk- en slenteragenten. 

Falende aanpak 
Volgens Coveliers moet men 

toegeven dat de aanpak van de 
knminaliteit in ons land faalt en 
bijgevolg spoedig moet herbeke
ken worden. Op korte termijn die
nen een reeks beleidsmaatrege
len te worden getroffen. 

Vooreerst is er de taakverde
ling. Terzake wijst de VU de zg. 
eenheidspolitie af, maar dringt 
zich wel een duidelijke taakver
deling op tussen de diverse dien
sten. De bevoegdheid over de 
gemeentepolitie en over de admi
nistratieve taken van de rijks
wacht is een zaak voor de ge
meenschappen, terwijl de justitie
minister bevoegd moet blijven 
voor de daden van de gerechtelij
ke politiek. Tevens is er nood aan 
een betere samenwerking met de 
bevolking en dit houdt dan weer 
verband met betere informatie. 
De VU-fraktieleider meent dat de 
koördmerende taak best aan de 
prokureur des konings wordt toe
vertrouwd. 

Erg belangrijk ook is het voor
stel van Coveliers om de eksterne 
kontrole te laten gebeuren door 
een permanente toezichtskom-
missie, bestaande uit een be
perkt aantal parlementsleden; 
het desbetreffende wetsvoorstel 
werd eind februari al ingediend. 
Een wet betreffende de politie
funktie acht hij evenzeer noodza
kelijk. 

Bij de strukturen van de korp
sen heeft de gemeentelijke auto
nomie haar rechten, maar er 

Stralend 
D AT België een état bel-

go-flamand zou zijn, 
zoals door opgewonden 

franstalige landgenoten nogal 
eens wordt beweerd, is aan de 
onderhandelingstafel voorals
nog niet gebleken. Elders en op 
andere terreinen dan de politie
ke en de politlco-financiële 
echter wél. 

Zo is er een Vlaams over
wicht, dat de Walen niet aarze
len écrasant te noemen, in de 
sektor van de mlss-verkiezin-
gen. Dat de Aardbeiprinses van 
Verrebroek, het Tinneke van 
Heule, of de Druivenkoningin 
van Hoeilaart sinds onheuglijke 
tijden keer op keer Vlaamse 
meisjes bleken te zijn, heeft 
onze landgenoten bezuiden de 
taalgrens nooit onbillijk ge
schenen en dus ook nooit ver
ontrust. Ze hadden er overi
gens geen weet van. Want zij 
lazen en lezen noch „Het Volk" 
noch „Het Laatste Nieuws". 
Wat niet weet, deert dus niet. 
De verkiezing van de plaatselij
ke hopprinsessen in het Pope-
ringse een Vlaamse gewestelij
ke materie zijnde, namen de 
Walen er geen kennis van. Laat 
staan dat zij er door verontrust 
zouden geworden zijn. 

Zo kon in Vlaanderen, buiten 
weten van frankofoon België 

een bloeiend miss-wezen ont
staan dat stilaan hogere aspira
ties begon te koesteren. Men 
speelt in de vierde provinciale, 
men wordt er kampioen, men 
kruipt naar boven en hop... in
eens ligt daar de rode loper 
open naar eerste nationale. 

Eerste nationale bij miss-ver-
kiezingen, dat is de gooi naar 
li/liss België. Vroeger een Brus
selse en in ieder geval een fran-
kofone aangelegenheid. 

Maar die tijd is voorbij. Het 
wereldje van de Belgische 
miss-verkiezingen is een petit 
monde belgo-flamand gewor
den. Goeleke Liekens, Lynn 
Wesenbeek, zopas terug Daisy 
van Cauwenbergh: de jongst-
gekozen misses België stam
men stuk voor stuk uit het plat 
pays. Alhoewel dit goddank 

niet blijkt uit hun algemeen 
anatomisch voorkomen. 

Er is een tijd geweest dat 
misses, of ze nu dongen naar 
de titel van België of Haïti, 
vooral welgevormd moesten 
zijn. In badpak bestand tegen 
de keurende blik van oudere 
heren. Wier libido, op die leef
tijd en met die sociale kontekst, 
aangewezen was op dit soort 
keuringen. 

De vrouwenemancipatie is 
aan dit terrein dan toch niet 
heleméal voorbijgegaan. De 
,, meisjes" moeten vandaag 
weliswaar nog altijd fraai ogen. 
Daarenboven wordt toch reeds 
van hen verwacht dat ze een 
volzin spreken en vijf woorden 
schrijven. 

Ze moeten dat kunnen — ook 
dit is nieuw — in wat officieel 
„beide landstalen" heet. Zegt 
Nathalie Glogowski, het mooi
ste meisje van Wallonië bij de 
jongste miss-België-verkiezin-
gen: ,,Daisy is tweetalig, wat 
van mij strikt genomen niet kan 
gezegd worden". 

Dus werd het Daisy. Uit Leu
ven. Studente aan de VUB. 
Kernfysica notabene. 

Voor één keer beamen we 
volmondig: de toekomst van 
Vlaanderen mag stralend wor
den genoemd. 

dient in ieder geval over gewaakt 
worden dat de basislijnen van de 
organisatie overal gelijk zijn. An
ders is het met de militaire struk
tuur van de rijkswacht, die voor 
de VU onverdedigbaar is. De VU 
eist ook een betere opleiding van 
en voor politie-ambtenaren, met 
bijscholing en gebruik van weten
schappelijk onderzoeksmetodes. 

Beter loon 
De VU vraagt ook nadrukkelijk 

een beter loon voor de politie
agenten, want nu is dit ronduit 
ondermaats. ,,De verloning van 
ieder politieambtenaar moet in 
principe voldoende zijn om met 
een gezin op een onbekommerde 
manier te kunnen leven.", stelt 
Coveliers. Die tevens meent dat 
alle administratieve taken moe
ten worden afgestoten. In de rand 
daarvan vraagt hij zich af of het 
nog te verrechtvaardigen valt dat 
de gemeenschap, via het inzet
ten van de politie bij voetbalwed
strijden, miljoenen spendeert. 
Men mag minstens enige inbreng 
verwachten van hen die ekono-
misch voordeel halen bij de orga
nisatie van dit gebeuren, opperde 
het VU-kamerlid. 

Ook over het slachtoffer, de 
magistratuur en de bestraffing 
ontwikkelde Hugo Coveliers een 
hele reeks voorstellen. ,,Ten on
rechte neemt het slachtoffer in 
ons strafproces nog steeds een 
erg marginale positie in. Noch
tans dient met het slachtoffer 
vooral rekening te worden gehou
den." En dit van bij de aangifte 
van het misdrijf. 

Alternatieve 
straffen 

De berechting zelf laat al even
zeer heel wat te wensen over, 
o.m. tengevolge van de poiitize-
ring van de magistratuur en de 
bedenkelijke toepassing van de 
voorlopige hechtenis, enz. Even
zo met de bestraffing. 

Origineel is de gedachte het 
geldboetesysteem te vervangen 
door een dagboetesysteem en 
het uitdenken van alternatieve 
sankties i.p.v. de klassieke vrij
heidsstraf. Zo'n alternatieve 
sankties moeten volgens de VU 
voldoen aan enkele kriteria: nut
tig zijn voor de gemeenschap, in 
funktie staat tot het gepleegde 
misdrijf, zonder enige vorm van 
vergoeding en afdwingbaar zon
der mogelijkheid van vervangen
de straf. 

Het gevangeniswezen dient 
hervormd te worden naar de in
richting van arresthuizen van 
kleine omvang toe, die zich zo 
dicht mogelijk bij de gemeen
schap bevinden waaruit de nor
movertreder wordt uitgesloten. 
,,Uiteraard zal de behoefte aan 
een meer strenge afzondering 
blijven bestaan. Enkele werkelij
ke gevangenissen per gemeen
schap moeten dan ook ingericht 
blijven." De postpenitentiare 
zorg — nota bene een bevoegd
heid van de Vlaamse Gemeen
schap — moet dringend heraan-
gepakt en in zekere zin als een 
preventief middel te worden be
schouwd. 

Coveliers besloot met te stellen 
dat permanente evaluatie, per
manent onderzoek, permanente 
toetsing van de efficiëntie van de 
politiediensten, van het resultaat 
van berechting en bestraffing 
deel uitmaken van een eerlijk 
beleid gericht op de mens, de 
dader en het slachtoffer. 

(pvdd) 

Hugo Coveliers: ,,Volksnatio-
nalisten hangen geen verstarde 
ideologie aan. Het dogmatische 
van een ideologie is immers on
verzoenbaar met het dynamische 
en aan de werkelijkheid aanpas
sende gegeven van het integraal 
federalisme dat een leerstelling 
en een metode is van algehele 
maatschappelijke opbouw, waar
aan de mens en verantwoordelijk 
deelneemt. 

Noch de liberale noch de socia
listische aanpak van de onveilig
heid uitgaande van een kriminali-
teitsnotie zijn relevant tot de zich 
steeds veranderende werkelijk
heid. Het volksnationalisme moet 
dan ook het bestaan van krimina-
liteit aanvaarden als een mense
lijke gedraging die ideologisch 
waardenvrij is." 

Geïnteresseerden die de volledi
ge dokumentatle wensen kunnen 
terecht op het kantoor van fraktie-
leider Hugo Coveliers, C. Huys-
manslaan 29/bus10 te 2020 Ant
werpen. 

Cijfers 
in hét dossier van kamerld Co-

veiiers staan ook enkele merk-
waafdige cijlerinatige gegevens. 

Op basj$ van gegev&ris van het 
miraslene vm volksgezondheid 
en feefmflieu voor het j^ar 198ï 
(de laatst ts^acbikbare ptaSien!) 
weten w$ döt er toen 2.132 zelf* 
moerden gebéurden, dit is 190 op 
10.000 averlf|detts, 2,287 mensen 
vonden in dat laar de dood door 
een verkeersongeval, drt is 204 op 
10 000 sterfgev^Jen- in 1981 
stierven ook 129 mensen tenge
volge van doodsfdg, dit is i op 
10000 doden, 

In 1084 tjedfoeg het totaal aan
tal geregistreerde dtefstaflen in 
Belgïè 183.636» waarvan 515 
hold-ups, 13 83? aufodiefstaüen 
en 425 met ftet wapen in de aan-
sjag De opiossingsgrsad van 
diefstallen ligt in Beigië evenwei 
biezondsf taag; amper 13,4%! 

Ons land telf ^$.ÓöO rïjkswach-
ler$, 16,000 polltteagenten en 
iO'o 1,300 feden van de gerechte-
Ifjke politie verbonden aan de par
ketten. Dn betekent ongeveer 1 
polrtieagent per 300 burgers, wat 
na FfanMjK de grootste omkade
ring is in Wesï-Europa, 

W^tM^^lfffllflIIHMM 
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Het evenwicht tussen uitgaven en inl(omsten 

YEV-kritiek niet terecht 
Het VEV heeft de voorbije jaren op regelmatige 

tijdstippen moedige Vlaamse standpunten verde
digd en steeds zijn bezorgdheid uitgedrukt over de 
tekorten in de staatshervorming van 1980, de ontwik
keling van de staatsfinanciën en de belastingsdruk. 

We zijn van het VEV een rationele analyse gewoon 
geraakt. Des te meer verbazen ons de teksten van 
de perskonferentie die de Vlaamse patroonsorgani
satie op 7 april j.l. heeft bekendgemaakt en waarin 
kommentaar wordt gegeven op het regeerakkoord. 

IN deze kommentaren worden 
de teksten (bewust?) ver
keerd geïnterpreteerd en 

zelfs bedoelingen toegemeten 
die precies het tegengestelde zijn 
van wat de draagwijdte is die de 
onderhandelaars aan de tekst 
hebben willen geven. 

Kwade trouw? 
De sanering van de overheids

financiën zou op de lange baan 
worden geschoven. Weet het 
VEV dan niet dat de begroting 
1988 een tekort zal vertonen dat 
80 miljard hoger ligt dan geraamd 
in augustus 1987? Dat de ont
werptekst duidelijk weergeeft dat 
men dit tekort wil wegwerken en 
ook op welke wijze? Dat deze 
opties vaag zijn is juist, maar het 
is precies de taak van de toekom
stige regering om de konkrete 
maatregelen in te vullen. Alle par
tijen die van het formatieberaad 
deelnemen zijn zich bewust van 
het budgettair probleem en de 
noodzaak na 1989 het tekort ver
derterug te dringen. Is het echter 
niet veel verstandiger geen abso
lute norm voorop te stellen voor 
1991; zeker in de huidige onze
kere internationale konjunktuur, 
maar duidelijk de lijn te trekken 
waar men niet wil van afwijken? 

De VU en de andere partijen 
die bij de onderhandelingen be
trokken zijn beseffen zeer goed 
dat het sneeuwbaleffekt van de 
rentelast de jaarlijkse beleids-
marge verkleint en dus moet 
stopgezet worden. Of hiertoe vol
doende waarborgen vervat zitten 
in het regeerakkoord zal pas blij
ken eenmaal de konkrete maatre
gelen uitgevoerd zijn. 

Het getuigt van kwade trouw 
wanneer men beweert dat de per
sonenbelasting zal verhogen, dit 
is manifest onjuist. De maksimale 
aanslagvoet wordt in ons land 
teruggebracht van 63,5 tot 55 % 
wanneer het ontwerp-regeerak-
koord wordt uigevoerd. In Duits
land van 56 naar 53 %, in Frank
rijk van 65 tot 56,8 %, in Neder
land van 72 tot 60 % en in Groot-
Brittanlë voor 60 tot 40 %. 

Belastingen 
Wanneer het VEV met andere 

landen vergelijkt moet dit konse-
kwent worden doorgetrokken. 
Onze budgettaire situatie laat in
derdaad niet toe om geschenken 
uit te delen wat niet betekent dat 
de bestaande onrechtvaardighe
den in het belastingssysteem niet 
kunnen weggewerkt worden. 

Het is trouwens met juist de 
zaken voor te stellen alsof in de 
andere Europese landen de be
lastingshervorming ook zomaar 
een belastingsvermindering in
houdt. 

In de VSA werd de volledige 
kost van de verlichting van de 

personenbelasting doorgescho
ven naar de bedrijven. In Duits
land verhoogt men de voorheffing 
op dividenden, in Groot-Brittan-
nië worden de beroepskosten 
praktisch volledig afgeschaft, in 
Frankrijk worden de sociale las
ten verhoogd; kortom in alle lan
den gaat de belastingshervor
ming gepaard met kompensatie. 

Het is daarenboven steeds de 
stelling van de VU geweest dat 

de vennootschapsbelastingen 
moeten afgestemd worden op de 
ons omringende landen en er is 
in het regeerakkoord expliciet ge
steld dat een konkurrentienorm 
moet worden opgesteld die reke
ning houdt met kwantitatieve en 
kwalitatieve faktoren. Het Is toch 
evident dat de vennootschapsbe
lastingen daarbij horen. Het is 
dus volledig onjuist dat de kon
kurrentienorm herleid zal worden 
tot een defensieve overheidsstra-
tegie t.a.v. de loonkosten zoals 
het VEV beweer. 

Verder ziet het VEV spoken 
waar het de konsolidatie van de 
KAO's van 1983 tot 1988 als 
bijkomende lasten betitelen, het 
tegenovergestelde is eerder het 
geval. Het ontwerp-regeerak-
koord spreekt ook nergens over 
het belasten van kapitaalintensie
ve bedrijven noch over het in 
vraag stellen van de groepsver
zekeringen, noch over de zoge
naamde onderdachte demokrati-
sering. 

Bevoegdheden 
Wij geven graag toe dat het 

onwerp regeringsakkoord onvol
doende duidelijk is inzake de be-
voegdheidsoverdacht naar de 
Gemeenschappen en Gewesten. 

Het is echter algemeen bekend 
dat hierover nog wordt vergaderd 
in werkgroepen om te komen tot 
een eenvoudige en doorzichtige 
struktuur waarbij uiteraard ook 
het probleem van de eigen finan
ciële verantwoordelijkheid ge
steld blijft. Alle Vlaamse partijen 
zijn het met dit principe eens. 
Ook over de noodzaak om tot 
homogene bevoegdheidspaket-
ten te komen is er een algemene 
konsensus. 

Diskussiestof 
Wij begrijpen echter niet waar 

het VEV heeft gemerkt dat zelfs 
de wetten van 1980 zouden wor
den teruggeschroefd. Het tegen

deel is waar, de uitzonderingen 
worden geschrapt en de residuai-
re bevoegdheden worden aan de 
Gemeenschappen en Gewesten 
toegewezen, hetgeen heel wat 
bevoegheidsbetwistingen uit
sluit! 

Het uiteindelijke oordeel zal 
moeten geveld worden op basis 
van een definitieve tekst die door 
alle onderhandelende partijen 
ondertekend is. Een ontwerp is 
een basis van diskussie en heeft 
geen bindende waarde. Wij ho
pen dat het VEV bereid zal zijn op 
het ogenblik dat er een definitie
ve tekst van regeerakkoord tot 
stand komt een rationele analyse 
te maken van de korrekte inhoud, 
zoals wij dat trouwens van het 
VEV gewoon waren! 

André Geens 

Taalkader onaanvaardbaar 

NMBS niet uitgerangeerd 
Wie stilletjes in het vuistje lacht met de dagelijkse 

autofiles is natuurlijk de NMBS. Volgens direkteur-
generaal Schouppe zijn de spoorwegen nog lang 
niet uitgerangeerd. De cijfers tonen aan dat het 
aantal vervoerde reizigers in 1987 met 2,2 % steeg 
tot meer dan 140 miljoen. De trein herwint dank zij de 
overvolle autowegen blijkbaar weer zijn aantrek
kingskracht. Het volume van de vervoerde goederen 
bereikte verleden jaar 64 miljoen toen (+ 1,4 %). 

OOK de resultaten voor de 
eerste 3 maanden zijn 
bemoedigend: in verge

lijking met de overeenstemmen
de periode van '87 steeg het 
personenvervoer met 2 % en het 
goederenvervoer met meer dan 
10 %. Op de toeristische markt 
mikte de NMBS mooi in de roos 
met allerhande initiatieven zoals 

het weekendbiljet, Dagjes aan 
zee, enz... 

TTB 
De NMBS start vanaf 1 juni met 

de Trein-Tram-Buskaart. Mat 
deze kaart kunt u gedurende 5 
dagen naar keuze binnen een 
periode van 17 dagen onbeperkt 

reizen met trein, metro, tram en 
bus. Die kaart is dus geldig bij de 
NMBS, de Buurtspoorwegen en 
de 6 maatschappijen voor inter-
kommunaal vervoer (Antwerpen, 
Brussel, Gent, Luik, Charleroi en 
Verviers). 

Taaikader 
Voor de TTB-kaart betalen vol

wassenen 2100 frank en kinde
ren 1600 frank. 

Op haar perskonferentie stelde 
de NMBS dat de TGV er moet 
komen, zij het zonder nieuwe 
beddingen, als de Belgische 
Spoorwegen nog willen meespe
len in het grote Europese spoor-
wegspel. 

Waar de NMBS-top angstvallig 
over zweeg, is het ontwerp voor 

nieuwe taalkaders. Het ontwerp, 
dat voor advies aan de vakbon
den werd voorgelegd, spreekt 
van een verdeling van 50,8 ne-
derlandstaligen tegenover 49,2 
franstaligen voor het totale perso
neel (4.320 betrekkingen). Voor 
de 5 hoogste trappen van de 
hiërarchie komt dit zelfs neer op 
een verhouding 49,9/50,1, twee
talig kader inbegrepen, in het 
nadeel van de nederlandstali-
gen! 

In dit NMBS-geval worden de 
Vlamingen voor 400 jobs gedis-
krimineerd, waarvan 100 in de 5 
hoogste trappen. 

Dit is onaanvaardbaar. Aange
zien in Vlaanderen meer reizigers 
en goederen per kilometer wor
den vervoerd, moet een 60 N - 40 
F verhouding geëist worden. 

PDJ 

Het verheugt ons dat de NMBS zich niet uitgerangeerd voelt maar de maatschappij mag niet voorbijgaan aan de N-F-wanverhouding 
tussen haar personeel, dat vooral in het nadeel van Vlaanderen speelt! 
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Naar een positieve en al<tieve verdraagzaamheid 

Nota van Vic Anciaux 
over de immigratie 

Het migrantenbeleid in dit land, voorzover daar al 
sprake kan van zijn, behoort in de politieke wereld 
nog steeds tot de verwaarloosde thema's. Slechts de 
beide uitersten van het politieke veld hielden zich 
totnogtoe bezig met deze materie, zij het met ver
schillende bedoelingen. 

Brussel: de weg tussen de smeltkroes en de getto's. 

O P een perskonferentie 
lichtte de Volksunie haar 
standpunt terzake toe. 

Een degelijk gefundeerde en 
doordachte nota van meer dan 50 
bladzijden vormde daarvoor het 
uitgangspunt. 

VU-voorzitter Gabriels stelde 
dat de ekonomische en demogra
fische ontwikkelingen van de 
voorbije 10 jaar het noodzakelijk 
maakten om de migranten-nota 
die Vic Anciaux als toenmalig 
Brussels staatssekretaris opstel
de te aktualiseren. Gabriels 
maakte dan ook meteen komaf 
met het verhaaltje als zou de VU 
nu met een migrantennota uit

pakken uit vrees voor de opgang 
van het Vlaams Blok in Antwer
pen. De geaktualiseerde migran
tennota IS immers het eindresul
taat van een studie waar reeds 
maanden voor de verkiezingen 
mee gestart werd. 

De Buitenlandse 
aanwezigheid 
in België 

De buitenlandse bevolking in 
België is sinds de tweede wereld
oorlog sterk toegenomen. In 1985 
bedroeg het totaal aantal vreem
delingen m België 851.819 perso

nen, hetzij 8,6 % van de totale 
bevolking (zie tabel). 

De prognoses wijzen er met op 
dat de groep vreemdelingen in de 
toekomst zal afnemen. Integen
deel: de voortgaande gezinsher
eniging onder oudere migranten-
groepen en de hoge nataliteit 
onder de migranten (in Brussel 
wordt momenteel 1 op 2 kinderen 
in een gastarbeidersgezin gebo
ren) doen eerder een stijging ver
wachten. Bovendien beschikt 
een tot Belg genaturaliseerde 
vreemdeling o.m. over het recht 
om zijn bejaarde ouders naar hier 
uit te nodigen. 

Zoals de tabel aantoont is de 
spreiding van de migranten erg 
ongelijkmatig verdeeld over de 
regio's. Bijna de helft van de 
vreemdelingen woont nog altijd in 
Wallonië. In Brussel overstijgen 
ze reeds een kwart van de bevol
king. De nationaliteitsverdeling 
van de vreemdelingenbevolkmg 
nuanceert deze cijfers weer: In 
1985 bestond 65,2 % van de 
migrantenpopulatie uit EEG-on-
derdanen. Op deze groep is de 
term gastarbeider niet meer van 
toepassing, vermits binnen de 
EG de vrijheid van personenver
keer geldt. De integratie van deze 
groepen verloopt vrij soepel. 

Anders is het gesteld met de 
immigranten uit de Magreb en 
Turkije. Zij stammen uit gebieden 
die ons op kultureel en religieus 
vlak vreemder zijn. Hun integratie 
verloopt veel moeizamer. Deze 
immigranten, en hun volop aan
tredende tweede generatie vor
men dan ook het meest zichtbare 
en meest schokkende element 
van het migrantendossier. 

Vooral m de Brusselse agglo
meratie, waar de Marokkanen 
24,3 en de Turken 6,7 % van de 
migrantenbevolking vormen, zijn 
zij sterk gekoncentreerd. 

Immigratiestop 
Sinds 1974 voert België offi

cieel een beleid van immigraties
top, dat nog verstrakt werd door 
de wet Gol van 1985 Nochtans is 
het migratiesaldo de jongste ja
ren nog altijd positief (6.610 per
sonen in 1986). Dit positief saldo 
is slechts gedeeltelijk te wijten 
aan de politieke vluchtelingen en 
asielzoekers. De lekken in de 
immigrantiestop zijn meer be
paald aan volgende oorzaken toe 
te schrijven: er is ten eerste nog 
steeds, zij het in afnemende 
mate, familiehereniging aan de 
gang. Ten tweede bestaat het 
fenomeen van de schijnhuwelij
ken nog steeds, zij het ook in 
afnemende mate. De terugkeer-
premie, die door een KB in 1985 
voor sommige kategorieën 
vreemdelingen ingesteld werd, 
leidde met tot de verwachte resul
taten (tijdens de eerste 2 jaren 
dat de regeling in voege was, 
werd ze toegepast op 175 aan
vragen, handelend voor 510 per
sonen). 

Naar integratie 
Het gebrek aan een degelijk 

immigratiebeleid leidt tot een toe
stand waarvan zowel de immi
granten als de autochtonen de 
nadelige gevolgen ondervinden. 
Naast de vele vooroordelen die 
zowel bij de Belgische als bij de 
vreemde bevolking leven, zijn er 
ook talrijke reële en tastbare oor
zaken van wederzijdse ergernis. 
Elke integratiebeleid vergt in de 

eerste plaats voortdurende en 
eerlijke informatie. 

In Vlaanderen zal een aange
paste integratiepolitiek, opgevat 
vanuit een positieve mentaliteit, 
in staat zijn de konflikten op te 
ruimen en de hier en daar be
staande gettovorming te overwin
nen, zonder afbreuk te doen aan 
het homogeen karakter van de 
Vlaamse gemeenschap. 

In Brussel echter is de koncen-
tratie en de verscheidenheid van 
vreemde nationaliteiten zo groot 
dat er slechts één oplossing is: 
het streven naar een evenwichtig 
samenleven van verschillende 
kuituren, en dat als een verfrisse-
ne verrijking te aanvaarden. 

Onderwijs 
De migrantenbevolking is een 

jonge bevolking: verhoudingsge
wijs zijn er méér migrantenkinde
ren dan Vlaamse. De schoolach-
terstand bij de jonge migranten is 
heel wat groter dan deze bij de 
Vlaamse kinderen. In het school
jaar '85-'86 bedroeg hij 40 % 
tegenover 10 %. Dit heeft ontgoo
cheling, ontreddering en opstan
digheid tot gevolg. Ook migran
tenkinderen hebben aspiraties, 
willen het beter doen dan hun 
ouders, willen vooruit. 

De taalhandikap is een van de 
voornaamste oorzaken van het 
groot aantal mislukkingen van mi
grantenkinderen in het onderwijs 
te Brussel en elders in Vlaande
ren. 

Alleen het bikultureel onderwijs 
(officieel: ,,elkaar ontmoetend 
onderwijs"), naar Limburgs mo
del, kan voor deze nefaste situa
tie een oplossing bieden. Deze 
ondenwijsvorm impliceert dat tus
sen de andere lessen door, les 
wordt gegeven in bvb. het Turks, 
Arabisch, Italiaans, Spaans, 
enz., door gastleraars uit de 
thuislanden, betaald door hun re
gering. De evaluatierapporten 
over de reeds afgesloten eksperi-
menten tonen aan dat een mede-
opvang in de moedertaal van het 
migrantenkind tijdens de lesuren 
de verwerving van de onderwijs
taal vergemakkelijkt. Ook de ken
nis van de leerstof en de integra
tie gaat er op vooruit. 

Te Brussel vormt het migrante-
nonderwijs een bijzonder pro
bleem. De migrantenkinderen ko
men op een ongelijke wijze te
recht m het nederlandstalige en 
franstalige schoolnet. In het 
Vlaams onderwijs van de hoofd
stad waren er tijdens de voorbije 
schooljaren amper 4,8 % migran
ten. In de franstalige scholen 
loopt dat percentage op tot bijna 
de helft. Grote delen van het 
franstalige onderwijs zijn een re
gelrechte puinhoop. Het aantal 
scholen met meer dan 90 % 
vreemde kinderen loopt in de 
tientallen. 

Het migrantenonderwijs te 
Brussel heeft met alleen een so
ciologische dimensie, het heeft 
tevens, als onrechtstreeks ge
volg, een kommunautair geurtje. 
De sterke toename van de mi-

VU-voorstellen 
1. Ite lra»israt1«$toip zo go«d ajogeHjK Rateven <k>or 
— de iftwtjkeüng die na een hyweiïjk mfnder Mn 1 jaar samenblp, 

terug te slurer»; 
— de iflegate iriviftpng iwdm tè öëstdjd&n. p$ rllegalen nweten 

wo«)eft ge^tfaft en naar ivm thussland tefugg&siyurd- Wie filegaten te 
werk $t$!t moet ertoe gehoudeo woröen ïö maö̂  de sociale zekerheids-
öijdrsgert voor de periode van tewerksteHing ats boete aart de RSZ te 
öetaien 

Oe terugkeer moet gestitFiuleerd wrden cfoor ees bstsid van samen-
werking, gericht op werkvei^chaffl^g in de landen van herkomst. De VU 
wil de ieliische KMO's ertoe aansporers em ölialen Inde lfeuj5fan<Jen op 
!e rtótefTo, <»ast«g'l>ei<lef̂  ^o«dert in Beigfë een opleiding krijgen 
waarna ze steze filaien kunnen bentantten Pn de eer^e plaat$ kunnen 
nu ai enquêtes opgelet «o^den faij onze bedrilven naar h«n feeiangstei-

.• itng TOor deeirteftitng in netwerkprojekten met bvb. Marokko en Turkije. 

3. #)i(öH«reel orKterwJfa 
Het bfkahüreel onderwijs dtent gestimuleerd en veraigemeend waar 

- nodig, Irr Vlaanderen kan dit bij wjze van vfljyiflilÉge optie in en rond de 
balitngsgebteden van mtgrantei^inderen, Wit het te êrussel resultaten 
toeken, dan té tel moeten ingevoerd worden )n alie sehoien over gans 
de agglomeratie, ook 4$ liederfandMalige. Aüeen ̂ o kan het $ysteem 
van de gettoschoten doorörokes worden. 

4. Specifieke vorrttteöSïBltt^leveK ert teweilcstelimg^befeid 
,; flöast ik specifieke werkgeiegenhetd in hel bikuttureei onderwijs en 
', de toikendisnsten, moet de z^redzaamheid vm\ migrantengroepen 
; aangegrepen worden als een geiegeniieid tot te^efkstelting. De RVA 
'-1 kan hierfetj een nutSge rol spelen, Waar dat noöig, nuttig en mogeSijk fs, 
^ fftoet ook de openbat® dienst toegankeltjic gemaakt worden voor 
::, migranten. 

5. öekoBcentratiè eo «rföraak van öe getto's 
£r moet dringend gewerkt worden aan een grondig en satJienfean-

- gend hufsvestmgs- ett renovatiebeieid in de steden en agglomeraties 
'" Samenwerking met de migranten, hun verenigingen eft fe^angenbehar-
V tigers is daarbij noödïakeiitk, net ais da vooî ichöng, raadpleging en 

tjegeieiding van de autochtone bevoli5n§, 
Dii zal een smak getó kosten. De gemeenschap moet echter weten 

wat ze wii; tijdig investeren of <je tijs^m van onleefbare onveilige en 
verloederde stedert verder laten tikken, 

fi. Op géineér>i«^k y}^ 
Êen geweentelipce overieg- en adviesraad van migranten dieni 

' verpttcht geraadple^ö te vmóen wwëeer beslissingen aangaand© 
'- het sDcïaal-kültureiö leven van <fe migranten getroffen jcuntïen worcJen. 

Taaiiessen en vcKtsing^t^ttatieven voor migrantenvrouwen, de open-
eteiimg van lokale voorzieningen voor migranten en een efftcrënte 

' informaSef en vooriich&ng vormen eveneens belangnlke elementen van 
een gemeenteiijit migrantenbeleid. 

" 7. Op ttattowsai vitk 
j . Om een-samenhangend m^ranïet*elsld mogelijk te maken is het 
4' nodig een a^tiinisfeaieve eenheid op te richten, b^aande «it deskan* 
I <lige ^ öeretdwillip ambtenaren, ^rekruteerd uit aüe betrokken 
} departementen, im\ mn tJst hoofd een nationale minister van immigra-
j, tie. Het is zip ajsedf feke c^raotn «en ̂ t̂óbaal pian op te stellen voor 
f tien jaar, met tr^tig wan Mttvoent̂  en berekening van de kostpHjs, die 
|!. jaai f^över ^ks befeoltoi Iwgroting WQF^ gespietd. 

Buitenlandse aanwezigheid 
in Beigië (1987) 

Aantal 

% op vreemde
lingen 

% op bevolking 

Vlaanderen 

226.618 

26,6 

4,0 

Wallonië 

373.720 

43,9 

11,6 

Brussel 

251.421 

29,5 

25,8 
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grantenkinderen in het franstalig 
onderwijsnet leidde immers tot 
een sterke toevloed van franstall-
ge kinderen in het nederlandsta-
lig onderwijs. Franstalige ouders 
verkiezen hun kinderen op de 
relatief „vreemdelingenvrije" 
Vlaamse schoolbanken te laten 
plaatsenemen, liever dan ze naar 
de „eigen" scholen te sturen, 
waar ze een minderheid vormen. 
Daardoor stelt zich het probleem 
van de toekomst van het Vlaams 
onderwijs te Brussel en meer al
gemeen dat van de toekomstige 
Vlaamse aanwezigheid in de 
hoofdstedelijke agglomeratie. 

Vic Anciaux: ,,Wij zijn een et
nisch proletariaat aan het kwe
ken^ 

Werken 
De werksituatie van de migran

ten — vooral de Turkse en Marok
kaanse — is ver van schitterend. 
In 1984 bestond de Brusselse 
bevolking voor 25,3 % uit buiten
landers, maar deze groep was 
goed voor 38 % van de werklozen 
in de agglomeratie. Er moet bo
vendien rekening gehouden wor
den met het feit dat de Marok
kaanse schoolverlaters uit de 
werklozenuitkering gehouden 
worden. 

De hogere werkloosheidsgraad 
bij migranten wordt slechts ten 
dele verklaard door onvoldoende 
aanbod van werkgelegenheid. 
De belangrijkste verklaring is de 
ongeschooldheid van de migran
ten. Daaraan te verhelpen is in de 
eerste plaats de taak van het 
onderwijs en van de permanente 
vorming. 

Geen stemrecht 
De VU is geen voorstander van 

het verlenen van politieke rech
ten aan immigranten. Stemrecht 
als dusdanig kan immers niet 
beschouwd worden als een ele
ment van integratie maar even
tueel wel als een resultaat ervan. 

In een koherent migrantenbe
leid speelt de gemeente een es
sentiële rol. Daar dient vooral 
gewerkt aan formele strukturen 
die de informatie, de studie, het 
overleg, de vorming en de anima
tie bevorderen. Per gemeente 
dient een inventaris opgesteld 
van de demografische gegevens 
van de minderheidsgroepen, hun 
kultureel leven en hun sociale 
situatie. België heeft als immigra
tieland ook behoefte aan een glo
baal samenhangend beleid terza
ke. De versnippering van de be
voegdheden moet tegengegaan 
worden. 

De uitgebreid gestoffeerde en 
doordachte nota van Vic Anciaux 
gaat uit van een positieve en 
aktieve verdraagzaamheid tus
sen de mensen en de volkeren, 
een wezenlijk en Inherent onder
deel van het Vlaams-nationalis-
me. Elke werkelijk geïnteresseer
de beseft dan ook dat de VU-visie 
op het migrantenvraagstuk veel 
dieper gaat dan ,,VU voor immi
gratiestop en tegen stemrecht 
voor migranten", zoals De Mor
gen het zeer eenzijdig titelde. 

PDJ 

iMt 
Advertentie 

• • ' HETVAK 
Hier spreekt vakmanschap vanuit een eigen, 
eigentijdse vormgeving. Italiaans van design ? 
Kwaliteit uit Duitsland ?Toch niet. 
Bulo's nieuwste luxezetel, een welhaast klassiek 
model en toch origineel, modern. 

Onze industrieel-ontwerpers hebben hem getekend 
met alle kennis inzake zitkomfort en ergonomie. 
En onze meubelmakers hebben hem met lietde 
gemaakt. Volgens ambachtelijke traditie, want het 
betere meubel wordt bij Bulo reeds een kwarteeuw 
vervaardigd. 

BUL 
KANTOORMEUBELEN n.v. 

Sinds 1 mei is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniek complex 
van 36.000 m̂  langs de El 9 Antwerpen-Brussel In de Industriezone Mechelen-Noord 
(Toonzalen ook op zaterdag open van 8.30 tot 17.30 u.) 

BULO Kantoormeubelen n.v. 
Industriezone Noord II 
2800 MECHELEN 

Tel. (015) 21 10 00 (28 I.) 
Telex 29.355 bulo b 
Telefax (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10-1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18 

- . . è . . 
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Een 
nieuwe 
politieke 
l<ultuur 

25ste 
Volksunie 
kongres 

17 april 1988 

Casino 
Oostende 

17 april: 25e VU-Kongres te Oostende 

Een nieuwe politieke kuituur 
Het 25ste VU-kongres op zondag 17 april valt 

onverwacht op een kruciaal politiek ogenblik. Forma
teur J.L.Dehaene is toe aan de beslissende onder-
handelingsdagen, en net een dag eerder schouwt 
Happart zijn Waalse troepen in Charleroi. 

Van een uitstel van het kongres, zoals links en 
rechts werd gefluisterd, kon uiteraard geen sprake 
zijn. Een entoesiaste opkomst van 1700 VU-leden en 
militanten moet integendeel de krachtdadige zelfver
zekerdheid en de beginselvastheid van de partij 
onderstrepen. 

EEN laatste maal roepen we 
dan ook alle partijleden 
op: op 17 april moeten alle 

VU-simpatisanten te Oostende 
zijn. De VU moet er getuigen van 
de eensgezinde en sterke wil, de 
konfrontatie met de Franstaligen 
aan te kunnen en het Vlaamse 
streven naar zelfbestuur een be
slissende stap vooruit te bren
gen. 

De politiek erg belangrijke toe
spraak van voorzitter Gabriels zal 
zonder enige twijfel door vriend 
en tegenstander gewikt en gewo
gen worden. Maar dit mag ons 
evenwel het oorspronkelijk opzet 
van het kongres niet uit het oog 
doen verliezen. 

Voortouw 

Enk jarer. 'erug nam de VU 
resoluut hbi VÖGUOUW in het stre
ven naar een zindelijke en prope
re politiek. Het werd een van de 
pijlers van ons verkiezingspro
gramma van 13 december 1987 
en in het parlement werden vele 
initiatieven genomen om een 
nieuwe politieke kuituur ook met
terdaad te realiseren. 

Het Partijbestuur en de Partij
raad vonden dan ook het ogen
blik okomen om het geheel aan 
i .•a, tond de nieuwe politieke 
kultuL 'a bundelen en voo. te 
Icgge-i aan een kongres. Onder 
voorzitterschap x.'an eerst kamer

lid Hugo Schiltz en nadien PB-lid 
Hans Bracquené zette de kon-
greskommissie zich aan het 
werk. De onvenwachte verkiezin
gen van eind vorig jaar gooiden 
wel wat roet in het eten, maar 

uiteindelijk kwam toch een stevi
ge leidraad, een beginselverkla
ring gereed. 

Kodeks 

Deze zal zondag a.s. ter be
spreking en ter stemming voorge
legd worden. De ontwerptekst 
valt uiteen in vier domeinen, die 
heel wat nieuwe politieke kuituur 
kunnen gebruiken: de gewetens
vrijheid van de burger, de rechts
bescherming van de burger, een 
doorzichtig politiek bestel en het 
zindelijk omgaan met de macht. 

Aan deze vier themata zullen tij
dens de voormiddag sektieverga-
deringen gewijd zijn. 

Lijkt het gemakkelijk een nieu
we politieke kuituur te prediken 

voor anderen, ook in eigen partij
geledingen wil de VU dit streef
doel hard maken. Hiertoe zal een 
Kodeks van de kaderleden en de 
mandatarissen van de partij ter 
goedkeuring voorgelegd worden. 

Iedereen 
te Oostende! 

Het laat zich nu reeds voorspel
len, dat ook dit jubileum-kongres 
een belangrijke etappe in de uit
bouw van het VU-programma en 
een baanbrekende aanbreng op 
het politieke forum zal zijn. 

Dit en de aan de gang zijne 
regenngsonderhandelingen 
moeten elkeen overtuigen: zon
dag IS elke VU-militant in Oosten
de. 

10 uur Sektievergaderingen 

* ,,De gevvetensvrijheid van de burger" orider voorzitterschap van portij-
bestuurslid Annemie Van de Casteele 

* „De rect^tsbescherming van de burger" onder voorzitterschap van 
volksvertegenwoordiger hlugo Coveliers 

* ,,Een doorzichtig politiek bestel" onder voorzitterschap van volksverte
genwoordiger Johon Souwens 

* „Zindelijk omgaan met de mocht" onder voorzitterschap van Euro
parlementslid Jook Vondemeulebroucke 

15 uur Openbare slotzitting. 

Verslaggeving sektievergaderingen en stemmingen 

„Kodeks van de mandatarissen van de Volksunie" 

Kongrestoesprook door Hans Bracquené, lid van het Partijbestuur 

Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Jook Gabriels, algemeen voor
zitter 

Gelegenheid tot middaglunch [ter plaatse inschrijven vóór lOu ] 

Kinderoppas is voorzien 

tCoiiires^iitfo 

Het I& mog l̂ljfe o*rt ti^ms 
ëe öiiddagurso van im *awt* 
gres teï {ïlaötse lö eten, Ër <s 
het rest&Ufar̂ t var̂  hat Casirxf, 
maar ook de ̂ ns am mn 
«aftdwichfuneh té gabmil^eft. 
Br moat eohter wel W plekke 
vóór lOti. ingesohrevsn wor-
don 

Overnachten 
wie reeds o$> zaterdag «aar 

Oo&ten<je wH \(sn Sf 'm alle 
rtiogefilKo pri|sl(laa«6n over* 

WTÖ (Proinoöe en Toerisme 
Oo$tendo) wtf d:9arbt| helpen. 
Eén tel. Naar 06W80.33.1o of 
50,09,88 volstaat 

Met de trein 
Tijdens het weekeinde $}jo-

rer» kan aan sunattartef, rJOt 
zoals reizen 'm groep. 2o'n 
beterkoop f 40 lot - 60 %} 
ti1<ket geim bovervöten van wfi-
da§-töt nnaanctagnjtiid^. Alle 

Kinderoppas 
Troywe VU^konfres^ao-

g.ei*s wetoh cfat kinderen wel' 
kom zfjln. B is zoals steeds 
aen kirtderoppas voorzien, èo» 
vendiefi is de zos in öe onmid
dellijk hmn zodat sirand m 
dijk frisse uitwljkmogelljkfio-
den bieden. 

Parkeren 
wie met de wagen k<mt, 

vindt parkeeJietagonheid op 
de ZeedijkwaodelWög aar* hm 
korsaalQefcouw 2»lf. Bm rui
me zone werd voorbehouden 
voor do kongresgangers, 
maar y moet dan wei heet 
duidoilfk en achtbaar uit uli-
nodigmgskaart 'm de wagori 
aanbrengen. 
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Publiceert Handvest voor het leefmilieu 

Maaseik vraagt 
mening van bevoilcing 

Bij het einde van tiet Europese Jaar van het 
Leefmilieu werd aan alle inwoners van de gemeente 
Maaseik een gemeentelijk Handvest voor het Leef
milieu aangeboden. 

In deze brochure worden de beleidsopties ten 
aanzien van de diverse facetten van de dagdagelijk
se, plaatselijke leefomgeving geformuleerd. 

DIT manifest is geen eind
tekst maar dient be
schouwd te worden als 

een basistekst, een ontwerptekst 
die, desgevallend, door de inwo
ners van Maaseik aangevuld, ver
beterd of gewijzigd kan worden. 

Handleiding 
Het zijn juist deze meningen of 

aanmerkingen ten aanzien van 
het gemeentelijk milieubeleid die 
mede moeten resulteren in een 
optimale handleiding voor het 
stadsbestuur ten aanzien van het 
aspekt leefmilieu in zijn ruimste 
betekenis. Motor achter deze op
merkelijke aktie naar de bevol
king toe s de VU-schepen van 
Leefmilieu Jaak Cuppens. 

De inleiding van dit manifest 
situeert het huidige leefmilieube-
leid op de diverse bestuursni
veaus, gaande van de Europese 
Gemeenschap tot het lokale be
stuur. 

De spreiding van de materie 
Leefmilieu over diverse ministe
ries en de konsekwenties hiervan 
voor een efficiënt milieubeleid 
doet besluiten dat er meer dan 
ooit nood is aan één ministerie 
voor Ekologie op gewestelijk ni
veau, met voldoende financiële 
middelen. 

De hoofdbrok vormt het tweede 
hoofdstuk: situatie en problemen 
van het leefmilieu in Maaseik. 

Naast de problematiek rond de 
hinderwetgeving betreffende wa
ter, bodem, lucht en geluid en de 
hierrond genomen initiatieven, 
passeren vervolgens Ruimtelijke 
Ordening, Verkeer, Landbouw, 

Jacht, Groenbeleiid en Natuur-
edukatie de revue. 

Eigen mening 
In ieder onderdeel wordt de 

bestaande toestand en de getrof
fen maatregelen omschreven. 
Tevens wordt telkens vermeld 
welk standpunt het bestuur ten 
aanzien van het behandelde fa
cet inneemt. 

De brochure sluit af met een 
oproep aan de inwoners om hun 
mening kenbaar te maken over 
de Maaseiker Milieupolitiek. 

Het handvest werd huis aan 
huis verspreid tijdens de week 
van 14 tot 18 maart. Meningen 
dienen vóór 1 mei op de Dienst 
Leefmilieu te Maaseik aan te ko
men. 

De brochure gaat duidelijk 
niets uit de weg, ze is bovendien 
zeer overzichtelijk; na elk gesteld 
probleem komt de redaktie in 
,,kadertje" nogmaals in het kort 
op het gegeven. De uitgave is 
bovendien ook moedig, zo het 
probleem van de ontgrinding. 
Een voor de Maaskant wel moei
lijk probleem waarbij het verzoe
nen van werkgelegenheid en 
landschapsbescherming een be
stendige zorg uitmaken. 

Opvoeding 
Belangrijk aspekt is de natuur

en milieuopvoeding. Op dat vlak 
kan het stadsbestuur van Maas
eik als voorbeeld gesteld worden. 
De stellers doen een greep uit 
hun aanbod: Groen en Ruimte, 

de Maas, de Otter, Afval, Hoop 
voor de toekomst... Maar ook uit
gaven die specifiek voor Maaseik 
dienst doen: Stads- en Dorpsher
waardering, De Uiterwaarden, De 
Bosbeekvallei. Een zeer recent 
en stevig bundel over het pro
bleem van het drijfmest. Het gaat 
hierbij niet alleen om teksten 
maar ook om klank- en beeldma
teriaal. 

— Handvest voor het Leefmilieu. 
Uitg. Dienst Leefmilieu, St. Lam-
bertuskerkstraat 10 te 3670 Maas
eik (011/86.37.12). 

STAD MAASEIK 

HANDVEST VOOR HET 
LEEFMILIEU 

Anti-tabakdag 
^^pt̂ ^^ f̂̂  

Vlaamse sportlui 
geven een steuntje 

Donderdag TaprH 1988 werd door de Weretd-
gezondheidsorganiratie uitgeroepen tot Anti-
Tabakdag. De Vlaamse Raad -— op voorstel van 
W'Sénator prof. Roger Blanpain — steunde 
d&z& aktie terwijl Europarlementslid Willy Kuij-
pers in het Europees Parlement hieromtrent een 
ontwerp-resolutie indiende. 

DE neföst« gevolgöft van 
het gebruik van labak 
zi|ri &\gem&efi be

kend: jaartl|1<$ sterven ê,$ mu
loen mensen aan ziekten ver
oorzaakt docs' roken; In Befgië 
bedraagt dit aantal 14.000. 
0ageli|ks begitinen 5.000 Kin
deren te roten; dertig Jaar 
medisch OfJderzoek heeft aan
getoond dat er een causaal 
vejt>and staat tussen roken en 
liefst 25 ziekten. Wal door de 
tabaklrJdüStrie onkend wordt. 

Sportlui 
Ter ondersteuning van deze 

,,Anti-Tabakdag" en van hyn 

voorgestelde ,,rook-verbods
bepalingen" vroegen Roger 
Blanpain en Wiliy Kuijpers een 
aantal bekende Vlaamse 
sportmannen en -vrouwen 
hun ideeèn mee te onder

schrijven. Mééi dan 20 Vlaam
se sportlui reageerden onmid> 
dellijk en verklaarde Z H ^ ak
koord ree^ die voorsteften van 
Kuilpers en 8tanpam, 2o kre
gen beiden een fwsitief ant
woord vanwege <te voetbaSers 
Koen Sanders en Piet Den 
Boer <KV Weefteten), «iJoröJt-
rel(t©ör -Walter öCKlefrool, de 
zwems^rs öndy Walleyn en 
Veroni<5Mei(i!artens, en m ^ot 
van een heie r ^ k s wielren
ners zoals ^ d y Ptenckaert, 
Erie Vanderaeaden, Edw^ 
Van Hooydofïck, Roland Libo-
ton, Paul De Brauwer, Eddy 
Schepers, Guy Nuiens, Etten-
ne De Wiide, Stan Tourné, 
Frank Hoste, Michet Vaarten 
en Paul Haeghedooren .. 

De massale en spontane 
ondersteurung van deze 
Vlaamse sporHui betekende 
dan ook voor de Vü-vertegen-
woordigers een fantatische 
aanmoediging om door te 
gaan met hun senslbilise-
rtngskampanie tegen het ro
ken. 

T O T de meest gevoelige gewassen 
inzake koude en vocht behoren 

de komkommerachtigen. 

Het is trouwens op zich reeds een 
eigenaardige familie. Augurken en 
komkommers zijn botanisch dezelfde 
gewassen; de augurk is eigenlijk een 
kleine komkommer. 

Men kan dit met doortrekken voor 
meloen en pompoen, door bv. re 
stellen dat meloenen kleine pompoe
nen zijn; van de andere kant behoren 
de mergpompoenen (courgetten) tot 
de pompoenengroep, hoewel ze in 
een vrij jong stadium dan weer eerder 
op komkommers gaan lijken... 

Ze hebben echter allemaal dit ge
meen dat ze zeer gevoelig zijn aan 
vocht, koude en wind; de minste vorst 
is ze fataal. Op de meloen na kunnen 
ze zowel in buitenteelt als beschut, al 
dan niet onder glas worden geteeld. 

Toch zijn de zaden niet zo gevoelig 
aan kout vocht als die van de boon. 

Ze hoeven uiteraard warm, of toch zo 
warm mogelijk te worden gezaaid, 
maar gevoelig voor rot zijn ze, omwil
le van hun specifieke struktuur zeker 
niet. 

Vermeldenwaard is ook nog dat 
deze zaden zeer veel warmte kunnen 
verdragen; het zijn dan ook, naar ons 
weten, de bijna enige zaden die voor 
de gangbare en anders telende kwe
kers niet chemisch maar thermisch 

A O n 
KZJli. )Lï 

ff©ffl(H©SoW®lB 

j 

worden ontsmet. Dit dan op tempera
turen die zelfs even de 70 ° over
schrijden I 

Warm voorkweken 
jNDIEN wij lang genoeg wachten, 

kunnen wij, op de meloenen na, 
eigenlijk al deze varianten recht
streeks buiten uitzaaien. Behalve dan 
in nateelt, wordt dit eerder zelden 
gedaan. Het is trouwens zo dat 
slechts de mergpompoen en de au
gurk in nateelt goed lukken; althans 
in buitenteelt. Onderglas ligt het uiter
aard anders, hoewel geen zinnig 
mens er zal aan denken om bv. me
loen in nateelt te kweken, ook met 
onder glas. 

Veel vroeger dan per einde april 
worden deze tere gewassen niet ge
zaaid. Niet dat ze moeilijk doen bij de 
opkweek, zolang men ze maar met 
teveel kou laat lijden, noch overspoelt 
met veel teveel koud vocht. 

Het probleem ligt wel bij het feit dat 
men er tenslotte moet mee naar bui
ten komen en dat het tot einde mei 
hard genoeg kan vnezen om in een 
nacht alles weg te vagen. 

Uiteraard kan men dan nog herbe
ginnen, maar dan wordt het weerom 
zoveel later, wat op vele vlakken echt 
bedenkelijk is. Zelfs met de vrij sterke 
pompoen is de zomer altijd te kort om 
het gewas doelmatig te laten uitgroei
en : in de maan september moeten wij 
dan ook weer alert zijn op dat deze 
waardevolle vruchten met gaan be-
vnezen. 

Veel is goed te maken door op te 
kweken in vrij grote potten; eventueel 
beschutting te voorzien na de uitplant 
in buitenteelt en eventueel te wachten 
tot minstens einde april alvorens uit te 
zaaien. 

Risiko spreiden 
• ^ ET als wij met bonen plachten te 

doen, kan men ook hier de risl-

ko's spreiden door in tweemaal te 
zaaien en uit te planten; dit wanneer 
men bulten wenst te telen. Dit laatste 
is bijna altijd het geval met de pom
poen en, in mindere mate met de 
augurk. 

Het gebeurt dan ook dat wij in 
tweemaal, met een tussenperiode 
van minstens een week de pompoen 
uitplanten en, voor alle zekerheid, 
aan de zuidkant van de uitgeplante 
gewassen, een tot twee zaden in de 
grond duwen. 

De Japanse pompoen Is tenslotte 
zo heilzaam (1) dat dit al die moeite 
meer dan waard is. 

Het gaat hier tenslotte om een voor
raad zonnevruchten die wij de ganse 
herfst en winter bijzonder zinnig kun
nen inschakelen in onze voeding. 

Rik Dedapper 

(1) Zie ons Boek VI, biz. 83 en 84. 
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10 Wi\ 

Wij tussen volkeren en staten 64/8 

Realistische Polen 
Het is niet de eerste maal dat wij op deze plaats 

benadrukken hoe moeilijk het is, berichten te beko
men over het lot van volkeren achter het IJzeren 
Gordijn. Het blijft eilaas waar. Wie in het Westen kan 
kennis nemen van in het Slavisch of Baltisch gestel
de teksten ? En zelfs al ware dit zo, wie kan tussen de 
regels lezen van een censuur, die al begint bij het 
ontbreken van een vrije pers ? Spijts alles kruipt het 
bloed waar het niet gaan kan. Wij delen hier het 
weinige nieuws mede dat wij konden vergaren. 

IN Polen blijft het onrustig. Offi
cieel fieeft dit te maken met 
voedsel, lonen en prijzen. 

Het ongenoegen zit veel dieper. 
Eén enl<ele vrije, geheime verkie
zing zou de Russen en hun kom-
munisme het land uit jagen. 

Geld te kort 
Maar, zoals de kommunisti-

sche Poolse delegatie, die door 
de socialistische fraktie van het 
Europees Parlement naar Brus
sel was uitgenodigd, uitdrukkelijk 
waarschuwde: ,,de Polen zijn 
realistisch geworden". 

Dat de Poolse staat geld te kort 
heeft is duidelijk. Dat hij zijn be
groting voor de restauratie van 
kultuurmonumenten gehalveerd 
heeft is begrijpelijk. Dat hij die 
voor „vreemde kultuurmonumen
ten" volledig geschrapt heeft is 
niet meer begrijpelijk. 

Over welke ,,vreemde" kul
tuurmonumenten gaat het im
mers? Over die in de op Duits
land gewonnen gebieden. Tot nu 
toe werd staande gehouden dat 
die eigenlijk Pools waren en altijd 
Pools geweest. Met die officiële 
waarheid voor ogen werd overi
gens verdienstelijk werk geleverd 
bij het restaureren van bv. Dant-
zig en Marienburg. Nu het geld
gebrek nijpend wordt, zouden 
Pruisen, Silezië en Pommeren 
ophouden Pools te zijn; althans 
hun kultuurmonumenten. 

Kruitvat 
Joegoslavië 

Op de Balkan is het altijd al 
roerig geweest. En omdat Joego
slavië weliswaar een kommunisti-
sche staat is maar niet tot het 
Oostblok behoort sijpelt van daar 
uit en langs daar nog wel wat 
meer nieuws binnen. 

De incidenten in Kosovo ne
men in 1987 niet af. Dit is een 
,,autonoom" gebied binnen de 
Joegoslavische deelstaat Servië. 
Oorspronkelijk woonden er naast 
een minderheid Albanezen voor
al Serviërs. Door een ongelijke 
geboortenontwikkeling is de ver
houding inmiddels omgekeerd. 
De Albanezen willen van Kosovo 
een Albanese deelstaat maken, 
zoals er een Servische en een 
Makedonische is. De Serviërs 
willen dat niet. Zij hebben Kosovo 
altijd als ,,historisch Servisch" 
aangezien. Zij zijn bovendien het 
Joegoslavische staatsvolk bij uit
stek. Hun unitarlstisch streven 
heeft het Kroatisch separatisme 
veroorzaakt, de partizanenbur-
geroorlog tijdens de Duitse bezet
ting (waarin Waldheim verstrikt is 
geraakt) en van de weeromstuit 
het na-oorlogse federalisme. Het 
ziet er naar uit dat zij Kosovo niet 
zullen loslaten, ook al zijn sedert 
1981, jaar waarin Albanezen zeer 
gewelddadig optraden, meer dan 
22.000 Serviërs Kosovo ont
vlucht. Een oplossing wordt in 
1987 nog niet gevonden. Daar
over zal in 1988 zeker nog veel te 
doen zijn. 

„Voorbijgestreefd 
en... 

Er is met alleen Kosovo dat de 
samenhang van de Joegoslavi
sche federatie in het gedrang, 
brengt. Daarvoor zorgt ook een 
zwaar financieel schandaal rond 
,,Agrokomerc" in Bosnië. Met het 
geld van de harder werkende Slo-
venen en Kroaten wordt in Bos
nië, Hetzegeowina en Servië goe
de sier gemaakt, althans in som
mige kringen van de KP. De ver
liezers laten het zich niet welge
vallen. 

Dat Joegoslavische tolbeam-
ten aan de Oostenrijks-Joegosla-
vische grens geen Sloveens wil
len spreken (terwijl Oostenrijkse 
daartoe ambtshalve verplicht 
zijn), wijst er op dat in Joegosla
vië geen konsekwente federalisti
sche politiek gevoerd wordt. Het 
is slechts een kleine doorn in het 
oog van de Slovenen. 

Deelstaatministers, joernalis-
ten, studenten, allen kommunist, 
uiten openlijk hun ongenoegen 
over het ,,voorbijgestreefde" po-

Betogingen van Serven in Kosovo betioorden ook in 1987 tot het 
straatbeeld. 

litieke, ekonomische en sociale 
stelsel, zonder dat zij evenwel tot 
separatisme oproepen. Zelfs de 
verplichte militaire dienst wordt 
op de korrel genomen. 

De Slovenen worden door de 
andere Joegoslaven ten onrechte 
als ,,rijk" aangezien. Wel aan
zien zij zichzelf als ,,van hun tijd" 
en al de anderen, vooral die van 
het verdere zuiden, als nauwe
lijks de Middeleeuwen voorbij. 
Waar is dat zij, met 8 % der 
Joegoslavische bevolking, in
staan voor 18 % van de totale 
produktie en 27 % van de uitvoer. 
En weklozen zijn er verhoudings

gewijze minder dan in Zwitser
land. In Sloveense ekonomische 
kringen hoort men een taal die 
vergelijkbaar is met die van het 
VEV in Vlaanderen tegenover de 
Walen. 

Dat de vrijheidswind die in Slo
venië opsteekt, naar andere deel
staten overslaat is geenszins ze
ker. Tenslotte zijn zij slechts een 
klein volk. Inmiddels verdient het 
vermelding dat de kuituur er op
bloeit. In Ljoebijana (Laibach) 
komt meer volk naar simfonische 
koncerten dan naar voetbalmat
chen! 
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Bar Roemenie, 
gul Hongarije 

Oost-Duitsland is voor de Duitsers een kultlt-
reel verdronken land. Niemand spreekt of 
schrijft er nog graag over. Polen, Tsjechen en 
anderen willen er niet aan herinnerd worden, 
Duitsers, behalve een aantal betroffenen, ver
kiezen het te vergeten en westerlingen weten er 
bijna niets over. 

DE enige samenhangen
de groep die na de 
grote uitdrijving over

gebleven IS bevindt zich in 
Boementé. 

Honger en koude 
Volgens een begin juli ver

schijnend verslag van Amnes
ty International is het met de 
mensenrechten bar slecht ge
steld in deze kom monistische 
diktatuur Worden in het bij
zonder aan de kaak gesteld, 
inbreuken op het recht op vrije 
meningsuiting, op het recht 
om het land te verlaten, op het 
recht op een eerlijk proces en 
op het recht om met gefolterd 
te worden 

Oe jongste jaren zijn hon
derden mensen achter de tra-
hes verdwenen omdat zij wen
sen uit te wijken, hoofdzakelijk 
Duitsers, 

Men passé deze maatregel 
toe op het paar honderddui
zend Duitsers die door de 
Roemenen op machiavellisti
sche wijze gedenatfonalizeerd 
worden, 

Roemenië kent van alle 
Oostbloklanden het strakste 
kommunistische regime en te
vens de slechtste ekonomi
sche toestand Er wordt op 
grote schaal honger en koude 
geleden De hulp die vanuit 
Duitsland en Oostenrijk voor 
de Duitsers in Roemenie op 
gang komt wordt einde 1987 
tegengehouden ,,omdat ze 
voor mets nodig is". 

De westerse kranten bren
gen alarmerend© berichten 
over ongeregeldheden in de 
Roemeense stad Brasov. Zo 
luidt de Roemeense *fertaling 
van de oorspronkelijk Duitse 
naam Kronstódi^ Achteraf 

blijkt dat de onlusten niet al
leen mee qndfaagftjke (Gn)so-
date toesfandert m honger 
doch ook met vervolging van 
Duitsers en Hongarert te ma
ken beböen. 

Deutsche Bühne 
Veel beter js sedert enkele 

jaren de behandefirtg gewor
den van de in Hongarije over
blijvende Duitsers (meer dan 
200 000). 

Te Fünfkerchen (Pees) 
wordt het eerste Volksdujtse 
kuituur- en ontmoetingscen
trum opgericht m de herfst van 
1986 Dit IS ons pas in 1987 ter 
ore gekomen. Te Szekszard 
(160 km ten zuiden van Boe
dapest) wordt een Deutsche 
Bühne als bestendig theater 
geopend. Er is plaats voor 120 
toeschouwers. 

Het gebruik van de Duitse 
taal gaat evenwel ziender
ogen achteruit Het is merk
waardig hoe gemakkelijke 
vele Duitsers zich zelfs in de 
tijd van Oostenrijk-Hongarije 
hebben laten magyarizeren. 
Nu de Hongaren hun denatio-
naiiseringspolittek laten varen 
schijnen de Duitsers zelf er 
ontmoetigd het Iwjltje bij neer 
te leggen. 

...onbestaand" 
Slovenen zijn er ook in Oosten

rijk, langsheen de grens Zuid-
Karinthië. We gaan hier niet her
halen wat we hierover geschre
ven hebben onder het hoofdstuk 
,,Duitsers". Hoevele Slovenen 
daar precies leven is moeilijk uit 
te maken daar zij een officiële 
telling uit de weg gaan. Er is ook 
de kwestie van de Windischen 
(half-verduitste, deel verbasterde 
Slovenen?). Een aanduiding ge
ven de cijfers voor het schooljaar 
1986-1987. Op een totaal van 
5.692 Karinthische scholieren (la
ger ondenwijs) volgen er 1.130 in 
65 scholen tweetalig onderwijs. 
Dit betekent niet dat er evenvele 
Sloveense kinderen zijn. Eens
deels weten wij niet hoevelen van 
hen Duitse zijn (die worden na
melijk tot het tweetalig onderwijs 
gedwongen in dorpen met een 
Sloveense minderheid), ander
zijds evenmin hoevele (hoe weini
ge?) Sloveense kinderen zonder 
meer in Duitse scholen terecht 
komen. 

In 1987 wordt een vergelijking 
gepubliceerd van de Sloveense 
bovenlaag in 1936 en in 1986. 
Het blijkt dat deze bovenlaag 
enorm toegenomen is (bv. 19 art
sen tegenover 4, 128 leraars te
genover 2, enz.). Dit wijst hoe dan 
ook niet op onderdrukking. 

Nog een ander Slavisch volk 
woont tegelijk binnen en buiten 
Joegoslavië: de Makedoniërs. Ze 
hebben het niet goed in Boelga-
rije en evenmin in Griekenland. 
Athene erkent geen in Skopje 
(hoofdstad van de Joegoslavi
sche deelstaat Makedonië) uitge
reikte diploma's omdat zij slaan 
op studies in een ,,niet internatio
naal erkende taal". Getuigenis
materiaal afkomstig uit de deel
staat Makedonië wordt door 
Griekse rechtbanken als ,,onbe
staande" beschouwd, zoals de 
deelstaat zelf. 

Boeken- en gewone 
oorlog 

Boelgarije ontkent niet alleen 
het bestaan van Makedoniërs, 
het gaat hardhandig door met zijn 
kulturele volkerenmoord op Tur
ken. Dezen moeten Boelgaarse 
namen aannemen en mogen zich 
niet meer ,,mohamedaans" kle
den. Weerspannigen trachten 
naar Turkije te ontkomen, wat 
soms tot vuurgevechten leidt, ge
wone moord dus. 

Wordt de Duitse volksgroep in 
Roemenië zo slecht behandeld 
dat haar overleving gevaar loopt, 
de Hongaarse (2 miljoen) staat er 
niet veel beter voor. Kommunis-
ten hebben het, uit hoofde van 
hun dogma's, moeilijk met natio
naliteitenvraagstukken. Tussen 
,,broederstaten" zouden zulke 
,,onbelangrijke" geschillen niet 
mogen bestaan. Bovendien gaat 
dit in tegen de Oostblok-solidari-
teit. 

Sedert einde 1986 woedt niet
temin tussen beide landen een 
boekenoorlog. De Hongaarse 
,,Geschiedenis van Transsylva-
nië" was in de kortste keren uit
verkocht; daarin kan de lezer het 
droeve lot vernemen van de aan 
Roemeense willekeur overgele
verde Hongaren. Hongaarse boe
ken geraken echter steeds moei
lijker over de grens. 

De Roemenen hunnerzijds pu
bliceren met leedvermaak de ge
schiedenis van gruwelen, op 
Roemenen gepleegd door Hon
garen toen dezen in oorlogstijd 
heersten over Transsylvanië. 

Karel Jansegers 

Volgende week: 
Geen glasnost 
voor Letland 
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Ruim 800 aanwezigen op 2de Seniorenparlement 

Seniorenvriendelijk gemeentebeleid 
DIEPENBEEK — Uit de drukke voorbereidingen 

van donderdagnamiddag voor het tweede Senioren-
parlement bleek dat men een ruime opkomst kon 
verwachten. Vrijdag 8 april j.l. telde men ruim 800 
deelnemers voor het tweede seniorenparlement op 
de campus van het Limburgs Universitair Centrum. 
Daarbij verleende nog ruim 100 senioren hun mede
werking aan de organisatie van het hele gebeuren. 
Het thema van dit tweede seniorenparlement stond 
in het teken van een seniorenvriendelijk gemeente
beleid met het oog op de komende gemeenteraads
verkiezingen. 

IN zijn openingstoespraak 
sclietste Jaap De Visser, 
voorzitter van de Senioren

werking Limburg en tevens voor

zitter van het tweede Senioren
parlement tiet doel van het twee
de Seniorenparlement: „Wij zijn 
ruim een derde van de kiesge

rechtigde bevolking, bijgevolg 
moet er rekening met ons gehou
den worden, ledere gemeente 
moet seniorenvriendelijk wor
den." Ook de bordjes met ,,Mee 
denken. Mee praten en Mee 
doen" spreken in dit verband 
voor zichzelf. 

Leeftijdgrens 
In de namiddagzitting werd er 

in werkgroepen gedebatteerd 
over de deelthema's: ,,Kansen 
voor aktieve senioren" en ,.Wo
nen in een goede woonomge
ving". 

In de debatgroep ,,Kansen 
voor aktieve senioren" kwamen 
ondermeer aan bod dat senioren 
zelfbewuster worden door infor
matie en vorming om op die ma
nier voor rechten te kunnen opko-

SENIOREN/// 
PARLEMENT 

men en op vele vlakken te kun
nen bijblijven en hun ervaringen 
ter beschikking te stellen van de 
samenleving. Eveneens een on
derwerp van diskussie was de 
inspraak en medezeggingschap. 
Vele senioren waren aktier en 
geëngageerd tijdens hun be
roepsleven en willen dat nu nog 
blijven indien er de kans toe ge
geven wordt. Daarom is de op
richting van seniorenvertegen
woordiging in wijkraden, ge
meentelijke, provinciale en natio
nale adviesraden een dringende 
vraag. Ook de afschaffing van de 
leeftijdsgrens bij politieke partijen 
kwam aan bod. Door het invoeren 
van een leeftijdsgrens voor een 
politiek mandaat is een derde van 
de bevolking niet voldoende ver
tegenwoordigd. 

„Senioren willen hun plaats in 
de maatschappij opeisen in me
dewerking en solidariteit met an
dere leeftijdsgroepen en andere 
meer hulpbehoevende senioren. 
De aandacht van de overheden 
gaat momenteel vooral naar voor
zieningen van verzorging, waar 
slechts 7 procent van de senioren 
bij betrokken is en te weinig aan
dacht wordt besteed aan de be
hoeften van de 93 % andere 
senioren", aldus de woordvoer
der. 

In de werkgroep ,,Wonen in 
een goede woonomgeving" ging 
de aandacht naar zes deelthe
ma's : Zelfstandig wonen, zonder 
of met thuishulp. Veiligheid in de 
woning en woonomgeving. Een 
aangepaste woning en woonom
geving. Toegankelijkheid van de 
openbare voorzieningen, Zelf
standig wonen in een beschutte 
omgeving en vooral op het zelf
standig kunnen wonen in gelijk 
welke omgeving en dit door de 
dringende vraag naar allerlei 
voorzieningen die dit zelfstandig 
wonen mogelijk maakt. Veel aan
dacht ging naar de verkeersvei
ligheid en de daar aan verbonden 
voorzieningen zoals voetpaden 
en verkeersvertragende elemen
ten, die niet alleen van t>elang 
zijn voor senioren maar ook voor 
de kleinste kleinkinderen. Het 
openbaar vervoer dient aange
past aan het gebruik voor en door 
senioren. Ook de speciaal voor 
senioren ingerichte wijken wer
den resoluut van de hand gewe
zen. De senioren eisen een inte
gratie binnen de bestaande leef
gemeenschap en staan afwijzend 
tegenover gettovorming. 

Het omvangrijke pakket van al 
deze punten werden tijdens de 
slotzitting in een panelgesprek 
naar voren gebracht. Tot de aan
wezigen werd een oproep ge
daan om bij de komende ge
meenteraadsverkiezingen hun ei
sen aan de kandidaten bekend te 
maken. 

Verslagboek 
De resultaten van de gespreks

groepen zullen gebundeld wor
den in een verslagboek dat vol
gens Lucie Castro van de stuur
groep van het Seniorenparlement 
zeker een basisdokument kan 
zijn naar de komende gemeente
raadsverkiezingen. Dit dokument 
is te verkrijgen bij LIVO, Hoog
straat 36 te Gent (011/36.39.16). 
Ook het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden (VWG) was 
op het Seniorenparlement verte
genwoordigd. Meer informatie 
over de provinciale sekretariaten 
kan men bekomen bij het Natio
naal Sekretariaat, Kipdorp 21 bus 
13 te 2000 Antwerpen (03/ 
235.50.72). Voor Limburg is René 
Lemmens, Kuilenstraat 6c/9 te 
Gent en dhr. Nauwelaerts, Dor
perhei te Opoeteren, sekretaris. 

H.-J. Ombelets 

Ook als u 
geen klant bent, 
hebt u in 
20 minuten uw 
lening op zak. 

Geef toe dat het snel gaat. Zeer snel. Dat komt 
omdat het Gemeentekrediet alle poespas achterwege 
laat. Er worden u maar enkele gegevens gevraagd, 
in een ontspannen gesprek, ver van hinderlijke ogen 
en oren. Minder dan 20 minuten later ligt uw geld 
op tafel. Klant of geen klant, dat maakt geen verschil. 

En zo verrast als u bent door het gezellige ont
haal, zo verrast zult u opkijken van het tarief.^^^ 
Wie een Autofinanciering neemt bij het ^^^AUTOFINANCIERING^ 
Gemeentekrediet rijdt zuinig. Kijk 
op de tabel, in een oogopslag ziet u 
hoe voordelig onze rentevoet is. 

Kom eens langs in een agent
schap van het Gemeentekrediet 
en ontdek hoe simpel het 
is om veel geld te 
besparen op uw 
Autofinanciering. 

De adressen van de agentschappen 
van het Gemeentekrediet vindt u in 

de Gouden Gidsonderderubnekn Banken.» 
* Voorkeurtarief van toepassing op 4 februari 1988. 

W, Gemeentekrediet 
\S4>/ de bank op z*n best 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 16 april 
D BRT 1 - 14.00 
Mijn stem in de gemeente, info 
D BRT 1 - 14.30 
De steel(-er-wat-van-op-show, praat
programma 
D BRT 1 - 15.30 
Bijleren, een nieuwe kans, serie over 
tweedekansonderwijs 
D BRT 1 - 16.00 
De ondergang van de IMary" Deare, 
film 

D BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, judo 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Moord wegens waanzin, weel<endfilm 
D BRT1 - 21.50 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.05 
De vereffenaar, aktieserie 
D Ned. 1 - 15.45 
The last electric night, TV-film 
D Ned. 1 - 18.11 
Dit is Disney, tekenfiimmagazine 
D Ned. 1 - 19.18 
Switch, dramaserie 
D Ned. 1 - 21.16 
Cheers, komische serie 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.05 
Crossbow, avonturenserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Magnum, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Moonlighting, komische detektive-
serie 

n Ned. 2 - 22.05 
Publiek, Ned. musical 
D Ned. 2 - 23.40 
Battletruck, SF-film 
D Ned. 3 - 20.29 
Tracey Ullman show, showpro-
gramma 

Zondag 17 april 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, Eerste symfonie in A 
van Jef Van Hoof 
D BRT 1 - 14.30 
Bedrijfsanalyse, info 
D BRT1 - 15.00 
Spoken in de diepte, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.10 
Wikken en wegen, verbruikersinfo 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer. De kat met de kin
derogen 

D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.40 
Geschiedenis mijner jeugd, serie 
D BRT1 - 21.35 
Expo '58, dok. 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, drie uur sport 
D Ned. 1 - 17.35 
De kunst ligt op straat, 
D Ned. 1 - 18.01 
Zoobilee Zoo, verhaaltjes 
D Ned. 1 - 18.23 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 21.47 

Linda Blair is bezeten door duivelse krachten in 
dag 22 april op TV 2, om 20u.55. 

The Exorcist' 

Golden girls, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.42 
Leven en liefdes van een duivelin, 
serie 
D Ned. 2 - 19.00 
La linea, tekenfilms 
D Ned. 2 - 19.04 
The intouchables, serie 
D Ned. 2 - 22.48 
De Garry Shandling show, komische 
reeks 
D Ned. 3 - 21.15 
Brisant, komische wrange eenakter 

Maandag 18 april 
D BRT 1 - 18.05 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Ik wil Manhattan, serie 
D BRT1 - 21.05 
Labyrint, dok. over Ename 
D BRT1 - 21.50 
Terugblik: Chansongala, Ramses 
Shaffy 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Parijs, dok. 
D BRT2 - 21.45 
De ambassade, serie 
D Ned. 1 - 16.45 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.10 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 19.27 
Emmerdale Farm, serie 
D Ned. 1 - 21.00 
Twee banen op één kussen, komi
sche reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
In 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned. 2 - 16.25 
The shall have music, film 
D Ned. 2 - 19.00 
Spanning in Slagharen, familieserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Scharzwaldkliniek, serie 
D Ned. 2 - 21.18 
De brekers, komische reeks 
D Ned. 2 - 22.40 
L.A.Law, advokatenserie 
D Ned. 3 - 20.29 
Horizon, wetenschappelijk pro
gramma 

Dinsdag 19 april 
D BRT 1 - 18.05 
Kasteelgeesten, kinderserie 
n BRT 1 - 18.20 
Mik, Mak en Mon, kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Angst, vriend en vijand..., infoserie 

D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, natuurprogramma 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 21.55 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D Ned. 1 - 17.05 
Hoe langer hoe gekker, komische 
avonturen 

D Ned. 1 - 19.18 
De Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Klatergoud, serie 
D Ned. 2 - 17.30 
Popformule, eigentijdse popmuziek 
D Ned. 2 - 19.00 
Alf, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.35 
Medisch Centrum West, ziekenhuis
serie 
G Ned. 2 - 21.50 
De Plank, vrolijk filmpje 
D Ned. 2 - 22.50 
Derrick, krimi-serie 

Woensd. 20 april 
D BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilmse
rie 
D BRT 1 - 15.25 
De Freggles, poppenfilmserie 
n BRT 1 - 15.50 
Een schat In niemandsland, jeugd
serie 
D BRT 1 - 16.40 
Speel op sport, judo 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT 1 - 21.55 
Moviola, filmmagazine 
D BRT2 - 15.00 
Gent-Wevelgem, wielrennen 
D BRT2 - 18.45 
Bijleren, een nieuwe kans, tweekan-
sonderwijs 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
n BRT2 - 20.15 
Bloed en goud, film 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.10 
De Campbells, serie 
D Ned. 2 - 16.15 
De Jetsons, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.40 
Square Pegs, komische reeks 
D Ned. 2 - 17.05 

G.l. Joe, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, eigentijdse pop 
D Ned. 2 - 20.29 
Miami Vice, serie 
D Ned. 3 - 20.29 
Lente, Vlaams TV-spel 

Dond. 21 april 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Licht in de duisternis, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, aktuallteiten 
D BRT1 - 21.50 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Mijn eerste vrouw, film 
D BRT2 - 21.50 
Meesters van de Westerse filozofie, 
Nietsche 
D Ned. 1 - 17.46 
Het dorpje in de wolken, poppenserie 
D Ned. 1 - 17.58 
Jem, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.23 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 20.11 
Howard's way, dramaserie 
D Ned. 1 - 21.08 
Cagney and Lacey, politieserie 
D Ned. 1 - 21.55 
Ravotta Bizzarra, humoristisch 
sketches 
D Ned. 2 - 18.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 2 - 18.30 
The real ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Scheveningen internationaan mu-
ziekkonkours 
D Ned. 3 - 21.40 
Uit de kunst, kunstrubriek 

Vrijdag 22 april 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 

D BRT 1 - 19.15 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT 1 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT 1 - 20.50 
De tijd der vergelding, serie over aan
slagen en repressie-akties 
D BRT 1 - 22.40 
Leuven musiceert, muzikaal portret 
stad Leuven 
D BRT2 - 19,00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.55 
De exorcist, film 
D BRT2 - 22.55 
Filmspot, filmaktualiteit 
D Ned. 1 - 20.10 
Terugkeer naar Brideshead, drama
serie 

D Ned. 1 - 23.30 
Morgen zie ik je weer, film 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, krimi-serie 
D Ned. 2 - 18.25 
De dieren van Afrika, natuurserie 
D Ned. 2 - 19.25 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
De eerste de beste, opmerkelijke 
prestaties 
D Ned. 2 - 21.30 
Koester mijn droom, serie 
D Ned. 2 - 23.00 
Onze ouwe, krimi-serie 
D Ned. 3 - 20.29 
Nabucco, opera 

*Êen film 
per dag 

Zaterdag 16 april 
The Wreek of the Mary Deare 

Amerik. film uit 1959 met o.a. Virgi
nia McKenna, Gary Cooper en Charl
ton Heston. De kapitein van een sleep
boot komt tijdens een zware storm 
bijna in aanvaring met een vrachtschip, 
de ,,Mary Deare". Als hij aan boord wil 
gaan van de boot, staat hem een ver
rassing te wachten... (BRT 1, om 16u.) 

Zondag 17 april 
Deux Affreux sur Ie Sable 

Frans-Kanadese avonturenfilm uit 
1978 met o.a. Tony Curtis en Sally Kel-
lerman. Twee wapenhandelaars zijn 
door de Afrikaanse woestijn op weg 
naar een nieuwe klant: de weduwe van 
een ex-kolonel van het Afrikakorps, die 
de moord op haar man wil wreken... 
(TF1,om20u.40) 

Maandag 18 april 
The Shall Have Music 

Frankle is een straatjongen in New 
York. Door een samenloop van om
standigheden belandt hij in een mu
ziekschool waar hij wordt opgemerkt 
door de vioolleraar. Amerik. muzikale 
film uit 1939. (Ned. 2, om 16u.25) 

Dinsdag 19 april 
Le Gang 

Franse politiefilm uit 1976 met o.a. 
Alain Delon en Nicole Calfan. In Parijs 
wordt feest gevierd na de bevrijding in 
1945. Vijf mannen willen van de eufo
rie gebruik maken om snel rijk te wor
den... (A2, om 20U.35) 

Woensd. 20 april 
Deux Enfoires a Saint-Tropez 

Julius wacht aan de poort van de ge
vangenis op de vrijlating van zijn vriend 
Paul. Zij zijn van plan naar het Franse 
zuiden te trekken om daar van een zor
geloze vakantie te genieten. Franse 
film uit 1985 met Jean-Michel Noiret, 
Philippe Caroit en Caroline Tresca. 
(RTL-TViom21u.) 

Donderd. 21 april 
My First Wife 

Austr. film van Paux Cox uit 1984 
met John Hargreaves, Wendy Hughes 
en Lucy Angwin. John, de zoon van 
Russische immigranten, is gepassio
neerd door klassieke muziek. Hij werkt 
aan een eigen opera, maar gaat zoda
nig op in zijn werk dat er geen tijd meer 
overblijft voor zijn vrouw en doch
tertje... (TV2, om20u.15) 

Vrijdag 22 april 
The Excorcist 

Amerik. film uit 1973 met Ellen 
Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair, 
e.a. Bij opgravingen in Irak vindt Pa
ter Morrin een duivelsbeeld. Op het
zelfde ogenblik begint Regan, de 12-
jarige dochter van de aktrice Chris 
MacNeil zich uiterst vreemd te gedra
gen... (TV 2, om 20U.55) 
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stoute Jaren. 

Je kunt geen tijd
schrift meer open
slaan, geen teevee 
meer aanicnippen of 
daar worden de ja
ren zestig geser
veerd. Ernstige en 
minder ernstige stu
dies rollen van de 
persen en in het 
Brusselse Paleis 
voor Schone Kun
sten loopt zelfs een 
wijdbenig totaal
spektakel onder de 
verzamelnaam De 

Zelf zijn wij niet zo gelukkig met 
dat stout, het woord is te ondeu
gend. Niet zo bijster gelukt om 
samen te vatten wat dit wonderde-
cennium precies is geweest. Niet 
gemakkelijk trouwens, wij geven 
toe dat de omwenteling veelkoppig 
was, diep en breed zodat een pas
send hoedanigheidswoord nauwe
lijks te vinden is. 

Er bleek een wervelwind door 
Europa te buitelen die niets of nie
mand ontzag maar die in éénzelfde 
beweging de maatschappij bijkleur-
de met tinten die twintig jaar later 
wat verbleekt zijn maar wellicht 
nooit meer zullen wegkleuren. De 
tinten droegen de namen ontluiste
ring en soiidariteit. Ontuistering 
niet in zijn negatiefste betekenis 
maar gevoed door een verlangen 
naar openheid,naar de kans om het 
waarom van moeten en mogen te 
ontcijferen. 

Suenens of 
Barrabas?/1 
Luister was er toen nog genoeg, 

maar het ging snel bergaf. 

Het was eigenlijk al begonnen 
met een van de stevigste pilaren 
van het gezag: de kerk. De autori
taire kerkvorst Plus XII, overleden 
in 1958 werd vervangen door de 
ronde en goedlachse Roncalli, de 
paus die beweerde dat de vensters 
van het muffe Vatikaan dienden 
opengegooid. Het was al aggiorna-
mento wat de klokken sloegen. In 
hetzelfde jaar dat deze overgangs
paus aantrad was er bij ons nog de 
Expo geweest. U en ik konden er 
voor een prikje meegenieten van de 
glans en de macht, want het we-
reldfeest was er niet alleen voor de 
Groten der Aarde. Zij hadden hun 
lessen getrokken uit het affront dat 
ze een dik decennium eerder de 
kleine mens hadden aangedaan In 
een wereldwijde oorlog, ze hadden 
hem misbruikt, gekleineerd, opge
jaagd, hem vernietigd. 

De kleine mens was achteraf aan 
de slag gegaan met de hardnekkig
heid hem eigen. Hij werkte en 
spaarde en vond zijn zekerheid te
rug en droomde van wat meer onaf
hankelijkheid van het Grote Gezag 
dat alles beredderde van de wieg 
tot het graf. Zijn kinderen zouden 

''niet meer van hun veertiende aan 
de lopende band gaan staan maar 
verder studeren aan de universi
teit. Daar zouden zij er niet alleen 
kennis vergaren maar ook het me-
kanisme van het Gezag leren ontra
felen. Zij zouden ook ondervinden 
dat overal in Europa en in de wereld 
en op hetzelfde ogenblik andere 
jongeren aan hetzelfde probleem 
knutselden. Solidariteit was niet 
langer een schoon woord maar een 
levend lichaam. De wind van zo'n 
(r) evolutie maakte indruk op het 
Gezag dat zich aan het gras vast
hield en zijn ordehandhavers in het 
veld stuurde, ze werden op hoon
gelach onthaald. Maar nog meer 
hun opdrachtgevers. 

De eerste minister werd de 
schoonste schietschijf van de san-
teboetiek en de kardinaal, die zo 
vermetel was zijn priesters met een 
ontegensprekelijke boodschap de 
kansels op te sturen, plaatste zijn 
kerk in het hart van de wervelwind. 
De goedgelovigen werden verzocht 
te kiezen tussen de kardinaal en 
Barrabas. 

En de keuze werd gemaakt. | 
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Nadat de Japanse auto's, hi-fi's, komputers en 
andere elektronika het Westen veroverd hadden, 
begint men hier nu ook sporen van Japanse kulinaria 
te vinden. In onze steden zijn er wel één of meer 
Japanse restaurants, men treft ook wel eens een 
Japans kookboek aan en de metalen wok allround-
pan heeft in heel wat onze keukens burgerrecht 
verworven. Door haar eigenzinnigheid en voorliefde 
voor autentieke ingrediënten zal het echter nog wel 
een tijdje duren eer de Japanse keuken hier echt 
voet aan de grond krijgt. Toch verzamelden we 
enkele notities. 

DE Japanse keuken is moei
lijk éénduidig te definië
ren. Daarvoor is de archi

pel te groot en te verscheiden en 
zijn geschiedenis te wahig. Daar
enboven onderging het keizerrijk 
te veel invloeden van oudere kul-
tuurvolkeren uit China en Korea, 
In recentere tijden zelfs uit Euro
pa en Amerika, bv. de introduktle 
van de koelkast. 

Door de diepgaande invloed 
van het Boeddhisme dat het do
den van dieren verbood. Is nog 
steeds een flink deel van de Ja
panse keuken vegetarisch met 
een ruim gebruik van het voedza
me zeewier. Toch kon het niet 
anders of In het keizerrijk van de 
duizend eilanden moest ook vis 
op het menu komen. De Japan
ners houden vooral van rauwe 
enigszins zure vis: soesjl. Dat 
Idee komt van een soort zeevo-
gels die vis vangen en achter 
rotsen verbergen. De vissen wor
den door de golven vochtig ge
houden en zo op natuurlijke wijze 
zuur. Vissers pleegden deze vis
sen te verzamelen en mensen 
aten deze natuurlijke soesjl. La
ter begonnen koks kunstmatige 
soesjl te maken door de zure vis 
open te snijden en met gekookte 
rijst te vullen. De zurige smaak 
verspreidde zich door de rijst... 
een lekkernij. 

Vlees was In Japan nooit erg 

geliefd. Tot op het einde van de 
vorige eeuw tal van Europeanen 
zich rond Yokohama vestigden 
en om rundsvlees vroegen. In 
1875 werd In de havenstad het 
eerste slachthuis gebouwd, waar
voor de runderen uit China Inge
voerd werden, maar het duurde 
nog lang eer het eten van vlees 
door de plaatselijke bevolking 
echt aanvaard werd. 

Voor, tijdens en na de maaltijd 
drinken de Japanners weleens 
warme sake, rijstwijn. Maar de 
nationale drank bijft onbetwist
baar de tee, waarvan de Introduk-
tie zich in de 14de eeuw situeert. 
Zen-monikken brachten veel tijd 
In meditatie door en hadden wel 
eens met slaap te kampen. Dus 
dronken ze tee om wakker te 
blijven. Men ondervond dat tee 
veel goede eigenschappen had: 
de gezondheid bevorde, goed 
voor de zenuwen was en het 
leven verlengde. In die oude er
varingen zit misschien wel wat: 
Japanse groene tee Is rijk aan 
vitamines B en C. Tee wrd van 
toen af bij de meest arlstokratl-
sche sociale gelegenheden ge
schonken, maar ook In teehulzen 
van eerder dubieus allooi. Op de 
Zen-bijeenkomsten kreeg het 
teedrinken een rituele rol, wat 
leidde tot de beroemde teecere
monie, de tja kal. Op de originele 
Japanse wijze van teezetten ko
men we nog wel eens terug. 

c/M^ 
Toch ruim dertig lezers ontdekten dat we in 

opgave nummer 218 naar Napoleon Bonaparte 
zochten. 

Robert Vanherk uit Koekelberg werd eruit geloot 
en wint ons boekenpakket. Proficiat! 

DEZE week putten wij uit 
een merkwaardige her
derlijke brief van ene bis

schop, die bekend stond voor zijn 
groot wantrouwen tegenover de 
Vlaamsgezinden en de sociale 
ontvoogding. 

Wij vragen U uit te pluizen wie 
deze woorden schreef en uit
sprak? 

,,...dat men namelijk, met de 
taal, ook niet de zo geheten Ne
derlandse literatuur, dat wil zeg
gen de Nederlandse boeken, 
zonder onderscheid gaat overne
men, lezen en verspreiden. Het is 
immers niemand onbekend dat 
deze geschriften voor een groot 
deel naar rationalisme ruiken en 
vaak religieus scepticisme bevat
ten... 

Indien onze Vlaamse taal be
mind en bewaard moet worden, 
en behoed tegen de zuiderse de
mon van de Franse goddeloos
heid, opdat met de taal ook het 
katholiek geloof van het land en 
de nationale christelijke zeden 
behouden zouden blijven, dan 
moet zij niet minder beschermd 
worden tegen de noordelijke de
mon van de ketterij en het ratio
nalisme." 

Indien U de oplossing meent te 
kennen, stuur deze dan meteen 
naar WIJ, „Meespelen (220)", 
Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. Uw antwoord moet ons uiter
lijk op maandag 25 april berei
ken. 

Veel zoekgenot en geluk. 

zou ja HEM w£T / fisi/ee/( 
WIL &E£I^ 6fi.0£VT^N .' 

VERSE GROE/^TE/^,, 

N0& zo 

Grimbergen is een nog mooie Vlaamse gemeente 
in de Brusselse gordel. De fraaie abdij is genoeg
zaam bekend door het lekkere, gelijknamige abdij
bier (dat echter elders gebrouwen wordt). Minder 
geweten is dat er in deze tijd van ,,Space" tentoon
stellingen ook een ruim gehuisvest,,Museum voor 
Oudere Technieken" bestaat met een voor de be
zoeker vaak verbazende verzameling. Vooral voor 
de even aangename als leerrijke uitstap op een 
weekeindedag is dit museum een ideale bestem
ming. 

H ET museum haakt in op 
een van de oudste be
kommernissen van het 

mensdom en de eerste realisa
ties daarvan zijn ongetwijfeld In 
de nevelen der tijden verloren 
gegaan. Reeds duizenden jaren 
geleden dacht de mens prakti
sche oplossingen uit voor de pro
blemen die de natuur en zijn 
omgeving hem stelden, zowel 
voor zijn beschutting, voeding, 
kleding, transport als voor de ver
werking van de grondstoffen die 
hij vond en aldus herkende. De 
geschiedenis van die technieken 
is het boeiende verhaal van een 
verstandelijke aanpak in de krea-
tle en ontwikkeling van een enor
me veelheid werktuigen en -wij
zen. Tal van die verwezenlijkin
gen kan men ontdekken in het 
Museum voor Oudere Technie
ken, het enige In die zin gespeci
aliseerde museum In ons land. 

Het MOT heeft pas In 1982 
enkele voorlopige zalen openge
steld, de uitbreiding gaat nog 
steeds door. Nu reeds zijn er drie 
gebouwenkompleksen toeganke
lijk. Allereerst het Guldendal, de 
17de eeuwse stallingen van het 
kasteel de Merode. Daar vindt 

men ai het mogelijke gereed
schap voor de houtbewerking, 
het wassen en strijken, een tijde
lijke tentoonstelling en... een mi
nitentoonstelling In de WC's. 
Daar kan men ook een gespecia
liseerde biblioteek raadplegen. In 
de Tommenmolen, een watermo
len, zijn de zalen gewijd aan het 
dorsen en het malen, de aandrij
ving en de mechanisatie. In de 
LIermolen, ook een watermolen, 
wordt het vervoer ie land behan
deld. Op aanvraag wordt er ook 
gemalen. 

Wie In de natuur geïnteres
seerd Is kan deelnemen aan een 
plant- en techniekwandeling, 
waar de technische toepassingen 
van de voornaamste bomen uit
gelegd worden. Diverse gespeci
aliseerde publikaties zijn in het 
museum verkrijgbaar. 

Het Museum voor Oudere 
Technieken, Guldendal 20, 1850 
Grimbergen, Is toegankelijk van 
april tot einde september, alle 
zater-, zon- en feestdagen van 14 
tot 18 uur, andere dagen op af
spraak. Afspraken voor groepen 
kunnen gemaakt worden op num
mer 02/269.55.20. 

14 APRIL 1988 



14 

3 

Ivunst^greeP 
— De vereniging voor volksont-
wil<keling-Oostende (VOVO) or
ganiseert samen met de VAB-
VTB, FVV, VVVG en de vzw 
„Vlaams Audiofonds", dat straks 
de Compact Disc „Mooi Vlaande
ren 2" uitbrengt een AVONDJE 
UIT MET CECILE VAN DUCK. 
Dit gaat door op vrijdagavond 22 
april om 20.30u. in het Audito
rium van het St-Andreas-Instituut 
te Stene-Oostende. Na het uit
brengen van haar nieuwe singel 
„Ik ben zo gelukkig" staat Cecile 
Van Dijck terug volop in de be
langstelling. Op 22 april brengt zij 
een „one woman-show", ze is als 
een schalkse kabaretière die zo
wel leuke als poëtische liedjes 
brengt. Inkom 200 fr. Kaarten in 
voorverkoop en inlichtingen 
VOVO, Aartshertogenstraat 4, 
Oostende-Mariakerke. 

— Het loont zéér zeker nog de moeite om de tentoonstelling 
MODERNE VLAAMSE KUNST VAN ENSOR TOT HEDEN te gaan 
bekijken die not tot zondag 17april in het kasino van Knokke, Knokke-
Heist loopt. De ekspositie is georganiseerd door het Kunstcentrum 
Aktueel en de Stichting Leon de Smet. Een indrukwekkende lijst 
gekende namen prijken op de affiche: Jean Brusselmans, Jozef 
Cantré, Valerius De Saedeleer, Oscar Jespers, Constant Permeke, 
Rik Wouters, Fred Bervoets, Roel D'Haese, Vic Gentils, Pol Mara, Luc 
Peire, Roger Raveel, Michel Seuphor, Harold Van de Perre... om er 
slechts enkele te noemen. 
— Op kitch wordt vaak neergekeken: kitch is wansmaak, heeft geen 
estetische waarde, is geen kunst. Nochtans wordt het koncept kitch 
steeds vaker in verband gebracht met de belangrijkste sociale 
strukturen van onze zogenaam postmodernistische maatschappij: de 
ontspanningsindustriën, de politiek en de wetenschap. 

Dit verschijnsel zal gedurende een driedaags internationaal kongres 
vanuit verschillende perspektieven benaderd worden (voordrachten, 
films, tentoonstellingen...). 

De tentoonstelling KITCH AND CAMP wordt geopend op woensdag 
20 april om 20u. in de Aula van de Universitaire Instelling, Universi
teitsplein 1, 2610 Wilrijk. Het kongres start op 21 april en eindigt 
zaterdagnamiddag 23 april. Meer info: Lus van den Bossche 03/ 
828.25.28 toestel 223. 
— Werk van de schilder HUBERT MALFAIT uit de periode 1923-1931 
is te zien in het Museum Leon de Smet, Museumlaan 18, 9831 Deurle. 
De tentoonstelling loopt door tot 28 april. 

,,...Hoewel opgegroeid in een impressionistische omgeving (in 1898 
te Astene geboren, waar E. Claus zijn illustere dorpsgenoot was), was 
Hubert Malfait van meetaf voor het ekspressionisme gewonnen. Van 
bij de aanvang schilderde hij anti-akademisch en tastte hij naar de 
kern van mensen en dingen. Hij schilderde het landelijke leven log en 
vatte het beeld samen in essentiële vlakken en volumes... Nooit 
ongevoelig voor zijn tijd pikte Hubert Malfait er echter op een 
persoonlijke manier op in. Deze ekspo leert dat hij niet schatplichtig is 
geweest aan de andere ekspressionisten of aan zijn tijdgenoten..." 
(G.V.A. 7/4/88). 

^ \ 

(samenstelling T.S.) 

-4Wj 
Nieuwe Jeugdboeken 

Een zolderling, 
hersehslijpers en 
witte nevels 

Terwijl er in de literatuur voor volwassenen nauwe
lijks uitschieters kunnen worden opgesomd — en er 
verschijn nogal wat, volgens sommigen véél te véél, 
en ze zouden wel eens gelijk kunnen hebben — is er 
wel een bloeiende kinder- en jeugdliteratuur te 
vermelden. Namen zoals die van Guus Kuijer en 
Tonke Dragt, om er maar enkele Nederlandse te 
noemen, naast die van Roald Dahl, Anthony Horo
witz, Hadley Irwin enz. beginnen zelfs gemeengoed 
bij volwassenen te worden en dat is uiteraard een 
verheugend feit. Ook de oogst van vandaag behoort 
tot de betere. 

JORIS DENOO (Torhout 
1953) is een auteur van 
hoogten en laagten — was 

De bende van de beeldenaar 
een volgens ons niet te pruimen 
boek — plots komt hij ons ver
wonderen met de fantasierijke 
Het geheim van de zeven zol
ders (De avonturen van een zol-
derling). Het is dus het verhaal 
van een zolderling — dat is ie
mand die zolders bewoont. Zol-
derlingen zijn echt niet zo groot: 
anderhalve keer de hoogte van 
een doorsnee-koffiekan. 

Pinkelpa 
en Knipperma 

Hij bewoont maar liefst zeven 
zolders, van zeven aan elkaar 
palende woningen in de Steeg-
van-horen-zeggen. Die huizen 
zijn bevolkt met mensen met de 
meest gekke namen. Je hebt 
daar de familie Oogleden met 
Pinkelpa, Knipperma en de Glin-
sterkinderen, de zussen Dieper, 
Peedoes, Bakker Bliksem, de fa
milie Weerofgeenweer, de Splin
ters met vader Gedroogd Vlees 
die van heuse Indianen afstamt. 
Maar het gaat natuurlijk om de 
zolderling, die iedere dag van de 
week een andere zolder bezoekt, 
gebruik makend van een geheim 
paswoord dat alleen hem bekend 
is, je hebt bv. Oranje Kokanje 
Snoes Pardoes Ik Wil Naar Pee
does en Vijf Op Een Rij, Ai Wat 
Ben Ik Blij, Dat Ik Sta Aan De 
Andere Zij. Langs de rommel op 
de zolder leren we de bewoners 
kennen en in hun harten kijken. 
De lach en de traan in het dage-
lijk leven van gewone en ongewo
ne gezinnen. De uitgever heeft 
ook een bizondere inspanning 
gedaan om dit gekke boek nog 
gekker te maken, door enkele 
typogrische truukjes uit te halen, 
waar ik van hoop dat het jonge 
volkje (van 8 tot 11) ze zal waar
deren. 

Even de hersens 
slijpen 

Als je naar de oorspronkelijke 
copyright van Meneer Browser 
en de Hersenslijpers van Philip 
Curtis kijkt, zie je daar 1979 
staan. En dan vraag je je af 
waarom de vertaling zo lang op 
zich liet wachten en waarom hij 
dan nu wel werd vertaald. Zou
den de tekeningen van Tony 
Ross hier iets mee te maken 
kunnen hebben, want Ross is 
definitief in. Gelukkig heeft het 
boekje echter meer te bieden, 
zoals andere boeken van uitge
ver Elzenga trouwens. Even de 
rugtekst citeren, want beter kan 

uw recensent het boekje niet sa
menvatten: Op een morgen als 
Anna — de kampioene ,,potlood-
puntenbreken" — weer eens aan 
meneer Browser vraagt of hij 
haar potlood wil slijpen, verzucht 
hij: ,,Had ik maar een hersenslij-
per in plaats van een punteslij-
per, dan zouden jullie tenminste 
beter kunnen leren!" Het komt 
natuurlijk niet in zijn hoofd op dat 
zijn wens wel eens in vervulling 

Boomkwekerij aan het Michigan-
meer kan. Maar bij aankomst 
blijkt het meer, een van de zeven 
Indiaanse meren die allemaal 
met elkaar in verbinding staan, 
vreselijk verontreinigd. Bij een 
tocht naar de stad verschijnt haar 
in een witte nevel, het Indiaanse 
opperhoofd Lee Pokagon (Poka-
gon zijnde het Indiaans woord 
voor rib, omdat hij een rib in zijn 
haar draagt, afkomstig van een 
gedode tegenstander). Bij de 
aankomst van het hulpje, blijkt 
deze ook Lee Pokagon te heten 
en een enorme gelijkenis met het 
opperhoofd uit de nevel te verto
nen. Ook hij had dezelfde ver
schijning. 

Op een dag worden ze samen 
omgeven door de witte nevel en 
teruggebracht naar het verleden. 

May Apple zal zich daar bewust 
worden van haar Indiaan zijn, 
doordat ze gaat leven bij de India
nen, terwijl het voor Lee enkel 
maar een bevestiging is van het
geen hij reeds was: een trotse 
Indiaan. Doorheen het verhaal 
zien we langzaam de oorzaken 

Barbara Smucker 

WITTE NEVELS 

zou kunnen gaan... Het duurt niet 
lang of de Hersenslijpers landen 
met een ruimteschip vlak bij de 
school. Browser kan zijn geluk 
niet op want de kinderen van 
groep 8 veranderen, onder in
vloed van de Hersenslijpers, in 
de knapste leerlingen die hij ooit 
gehad heeft. Toch is er één jon
gen, Michael, die weigert om de 
hersenspoeling te ondergaan. Hij 
alleen weet wat de Hersenslijpers 
van plan zijn... 

Dit boekje voor een leeftijd van 
9-1-, is een ode aan het vrije 
denken en toont aan hoe moeilijk 
het soms is om geen meeloper te 
zijn. Iemand die niet meedoet 
met de grote hoop (afwijkend 
denken, afwijkend kleden) wordt 
al vlug outcast. (In de trend van 
het huidige Hollywood werd de 
mogelijkheid om er een vervolg 
aan te breien open gelaten. Let's 
wait and see). Gewoon steen-
goed. 

De groene Indianen 
Ook May Apple uit Witte Ne

vels van Barbara Smucker is een 
outcast. Zij gaat met haar In
diaans uiterlijk naar een ,,blan
ke" school en wordt daarom door 
andere meisjes gepest. Ze is dan 
ook gelukkig wanneer de vakan
tie aanbreekt en zij met haar 
,,ouders", tante Nell en oom Ste
ve, twee blanken die haar op de 
stoep vonden, naar de Appleby 

van de huidige milieuproblemen 
opduiken. Het nietsontziende 
omhakken van eeuwenoude bos
sen en het verbranden van de 
restanten, zodat voor jaren en 
jaren de grond onvruchtbaar 
blijft. Hout is goud en goud ligt 
daar voor diegenen die het willen 
rapen. 

De opdringende ,,beschaving" 
zal de Indianen van hun jachtvel
den en hun heilige plaatsen ver
drijven en enkele keren worden 
we gekonfronteerd met de grote 
witte chef uit Washinton die niet 
zo'n leuke beslissingen neemt en 
meehelpt aan het vermoorden 
van de Indianen. 

Je moet wel 10 jaar zijn, wil je 
Witte Nevels lezen, maar daar
boven ligt er zeker geen grens. 
Dat heb je met goeie kinderboe
ken. En dit boek is de zoveelste 
verwittiging: Als we de aarde ver
nietigen, vernietigen we onszelf. 
We zijn één met de aarde. 

Laagvlieger 

— Het geheim van de zeven zol
ders. Joris Denoo. Uitg. Den Gul
den Engel. 295 fr., 76 biz. 
— IVIeneer Browser en de hersens
lijpers. Philip Curtis. Uitg. Hans El
zenga, Clavis. 390 fr. voor 106 bIz. 
— Witte Nevels. Barbara Smucker. 
Uitg. Facet. 350 fr. 141 bIz. 
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Boeiende historische bijdragen over 

Socialisten en Viaamse Beweging 
Enkele dagen geleden verscheen een nieuwe 

uitgave van de AMSAB-tijdingen, de driemaandelijk
se publikatie van het,,Archief en Museum van de 
Socialistische Arbeidersbeweging''. 

Verschillende bijdragen handelen over de verhou
ding tussen het socialisme en de Vlaamse Bewe
ging. 

LIEFST zes auteurs buigen 
zich over deze interessan
te, vaak turbulente „rela

tie" en zoeken naar antwoorden 
op enkele van de vele vragen 
terzake. 

Camille Huysmans 
De historici Mieke Van Hae-

gendoren en Harry Van Veltho-
ven benaderen de aanloop en 
het verloop van het eerste 
Vlaams socialistisch kongres in 
1937. Daarbij wordt vooral de rol 
van Camille Huysmans in de verf 
gezet. „Bepaalde ideeën die later 
gemeengoed werden in de 
Vlaamse beweging", aldus Van 
Haegendoren, „werden gelan
ceerd door Huysmans.". Met 
name de kulturele autonomie, als 
reaktie tegen de Waalse eis tot 
bestuurlijke scheiding, en het ter-
ritorialiteitsprincipe {Compromis 
des Belges). De auteur merkt ook 
op dat het antimilitarisme veel 
nauwer aansloot bij de mentaliteit 
van de Vlaamse dan van de 
Waalse socialisten. 

Tijdens het eerste Vlaams so
cialistisch kongres zelf werden 
drie merkwaardige referaten ge
houden door August Vermey-
len, Herman Vos en Hendrik De 
Man. Bijzonder duidelijk was de 
afwijzing van een autonoom 
Vlaanderen, alsook van de kato-
lieke aanmatiging om andersden
kenden als niet-goede Vlamingen 
buiten de Vlaamse volksgemeen
schap te sluiten. In zijn slottoe
spraak benadrukte De Man ter 
attentie van de eigen Belgische 
Werklieden Partij de eigen aard 
van het Vlaamse socialisme en 
zei dat het tijd werd het minder-
waardigheidskompleks af te leg
gen, „doordat we veel te gewoon 
zijn geraakt aan den ouden toe
stand die niet meer bestaat: een 
kleine minderheid te vormen en 
te worden beschouwd als het 
achterlijke gedeelte van het 
land.". 

Die eigen Vlaamse identiteit 
manifesteerde zich in 1938 door 
het heraanknopen met de traditie 
van een socialistiche Guldenspo-
renviering, die in 1939 onver
wacht besloten werd met het zin
gen van de Vlaamse leeuw. In die 
jaren kongresseerden ook de 
Waalse socialisten afzonderlijk. 

Vermeylenfonds 
Professor Els Witte bekijkt de 

oprichting van het Vermeylen
fonds in 1945 tegen de achter
grond van de naoorlogse Vlaam
se beweging. Nogal eufemistisch 
stelt zij dat „de bestraffing van 
het pro-Duitse Vlaanderen tot op 
zekere hoogte dan ook in een 
anti-Vlaamsgezind klimaat ge
schiedde. Aan heel wat francofo-
nen bood de kollaboratie van het 
Vlaams nationalisme de gelegen
heid om ongenuanceerde anti-
flamingantische houdingen aan 
te nemen en de Vlaamse Bewe
ging in haar geheel te treffen. (...) 
Ook de Waalse socialisten gre
pen de kollaboratie van het 
Vlaams nationalisme aan om zich 
scherp af te zetten tegen het 
overwegend katolieke en konser-
vatieve Vlaanderen. De unitaire 
(socialistische) partij had dus af 
te rekenen met een gepronon
ceerd anti-flamingantisch wallin-

gantisme.". Met als gevolg dat de 
flamingantische socialisten in '45 
duidelijk in het defensief zaten. 

De Vlaamsgezinden zagen 
zich dus gekonfronteerd met een 
agressieve opstelling vanwege 
frankofoon België, waardoor uit
eindelijk nieuw voedsel werd ge
geven aan een heroplevend 
Vlaams bewustzijn. In het licht 
van deze biezondere konstellatie 
dient dan ook, aldus Els Witte, de 
oprichting van het Vermeylen
fonds gezien. Bij de stichting wa
ren mensen uit de literaire, artis
tieke, onderwijs- en wetenschap
pelijke kringen betrokken, maar 
geen politici. Zij hadden één zaak 
met eikaar gemeen: hun vriend
schap met en bewondering voor 
August Vermeylen, die in januari 
'45 overleden was. Aanvankelijk 
was het de bedoeling om ook 
niet-vrijzinnigen bij de vereniging 
te betrekken. 

De geboorte van het Vermey
lenfonds is inderdaad, gezien de 
kruciale periode, niet zonder be
lang geweest. Het was als een 
impuls tot heropleving van de 
bestaande, traditionele kulturele 
verenigingen. Die gezamelijke 
aktie leverde trouwens resultaat 
op tijdens het verzet tegen de 
talentelling van 1947. 

Hendrik Fayat 
Het interview met Hendrik 

Fayat draagt de titel,,Flamingant 
omdat ik socialist ben". Vooral de 
passage over de tijd dat hij als 
minister-adjunkt van buitenland
se zaken onder Paul-Henrl 
Spaak diende (1961 -65) en via de 
zgn. Fayat-boys het taaieven-
wicht in de Belgische diplomatie 
trachtte te herstellen, lijkt ons 
biezonder illustratief. Toen Fayat 
aan Spaak bevestigd had dat een 
Nederlandstalige ambassadeur 
wel degelijk zijn verslagen aan de 
minister in het Nederlands mocht 
sturen, antwoordde Spaak hem: 
„Et tu trouves ga normal qu'un 
ambassadeur m'envoie è mol, Ie 
ministre des affaire étrangères 
responsable, un rapport dans 
une langue que je ne comprends 
pas!". Dat aan de taal van de 
meerderheid van zijn landgeno
ten eindelijk de plaats toekwam 
die zij verdiende en wel tot in de 
als oninneembaar beschouwde 
burcht van de Belgische diploma
tie, ging Spaak dus te ver. Dat 
had hij nooit verwacht en Fayat 
zegt: „Sindsdien had ik er een 
politieke vijand bij.". 

Splitsing 
van de BSP 

Over de splitsing van de BSP in 
SP en PS is Fayat duidelijk: „Het 
was gewoon onvermijdelijk. Het 
radikaal wallingantisme van de 
Franstalige socialisten maakte 
een verdere samenwerking in 
partijverband onmogelijk, onge
acht de bereidheid tot kompromis 
vanwege de Vlaamse socialis
ten.". Ook Harry Dierckx, ex-
redaktielid van ,,Links", beves
tigt in zijn stuk dat deze splitsing 
onvermijdelijk geworden was. 
Met als ,,enige lichtpunt" op van
daag dat de socialisten in Vlaan
deren nu,,zonder complexen een 
eigen gelaat durven te verto
nen". 

Camille Huysmans sloot reeds in 1929 een akkoord met Jules 
Destrée, hetzg.,,Compromis des Belges". Niet zozeer de inhoud zelf, 
dan wel het feit dat Vlaamse en Waalse socialisten een akkoord 
konden bereiken over het taalprobleem is van historisch belang. 

(foto: Belga) 

Ook voor SP-voorzitter Karel van Miert betekenden de roomsblauwe 
regeringen, die sinds 1981 het land bestuurden, een ramp inzake de 
verdediging van de Vlaamse belangen. 

,, Wanneer dan toch een oplossing diende gezocht voor een of ander 
kommunautair geladen dossier, werd de kwestie eerst een tijdlang 
vooruit geschoven om daarna in het voordeel van de Franstalige 
regeringspartner te worden beslecht. Dit was de prijs die moest 
worden betaald voor het feit dat de eerste minister een Vlaming is, 
wiens enige ambitie erin bestaat zo lang mogelijk aan de macht te 
blijven." (foto: Dann) 

Een laatste bijdrage is van de 
hand van SP-voorzitter Karel van 
Miert, die van heel nauw betrok
ken was bij de splitsing van de 
ene socialistische partij. Hij stelt 
dat het pas na de grote stakingen 
van '60-'61 is dat men zich reken
schap IS gaan geven van het feit 
dat de unitaire staat met zijn 

struktuur en zijn werkwijze door 
de gebeurtenissen was achter
haald en dat een grondige staats
hervorming onvermijdelijk werd. 
Voor de socialisten heeft het ech
ter nog tot aan de Egmontperiode 
geduurt: ,,De moeilijkheden, die 
toen in de schoot van de meer
derheidspartijen zijn ontstaan. 

hebben niet alleen tot het ontslag 
van de premier en de val van de 
regenng geleid, maar ook tot de 
splitsing van de BSP-PSB in twee 
autonome partijen.". Van Miert 
bekent dat de socialisten — die 
zich aan ,,unitaire standpunten" 
dienden te houden — tijdens de 
formatiebesprekingen herhaalde
lijk in moeilijkheden kwamen, 
vermits toen van gemeenschap 
tot gemeenschap werd onder
handeld. 

Van Miert zegt dat de wijze 
waarop de SP zich heeft aange
past, werkelijk voorbeeldig is ver
lopen :,,Zeer spoedig is gebleken 
dat de gebeurtenissen van 1978 
— verre van een ramp te zijn — 
heilzaam zijn geweest voor de 
opbouw van een degelijk gestruk-
tureerde partij met een eigen stijl, 
taktiek en imago, die zich beter 
op de verdediging van de Vlaam
se zaak en de gerechtvaardigde 
Vlaamse eisen kon toeleggen.". 

Financiële 
autonomie 

Alhoewel deze tekst vermoede
lijk een hele tijd vóór de aan gang 
zijnde besprekingen geschreven 
werd, is deze eigenlijk heel ak-
tueel. ,,ln onze geest", aldus de 
SP-voorzitter, ,,kan de eis van 
ruime autonomie voor de deelge
bieden op een harmonische wijze 
samengaan met de noodzaak 
van een centraal bestuur dat ver
der zowel op gerechtelijk, ekono-
misch, sociaal, financieel en mo
netair vlak als inzake buitenlands 
beleid en defensie op de meest 
efficiënte wijze zijn taak moet 
kunnen blijven vervullen." .Wel 
stelt hij dat er slechts sprake kan 
zijn van de uitbreiding van de 
bevoegdheden naar de gemeen
schappen wanneer deze op ei
gen financiering zijn gesteund, 
m.a.w.: wie meer bevoegdheden 
wil, moet er ook de financiële 
middelen voor opbrengen. 

„Deze middelen kunnen het 
best toegekend worden op grond 
van fiskale opbrengsten die te
rugvloeien naar het gewest of de 
gemeenschap waar ze hun oor
sprong vonden." Voor de SP lig
gen ook de taalwetten en de taal
grens definitief vast en is ,,elke 
invraagstelling" niet meer be
spreekbaar. 

Welk Vlaanderen? 
Van Miert besluit dat het zon

der de socialisten uitgesloten is 
om langs de weg van institutione
le hervormingen tot een pacifika-
tie te komen. Hij beweert dat zijn 
partij een alternatief biedt ,,wars 
van eng nationalisme". En hij 
voegt er meteen aan toe dat de 
SP bekommerd is te weten in 
welk Vlaanderen we morgen zul
len wonen. 

De ervaring in de Vlaamse 
Raad en Regering is niet zeer 
bemoedigend en hij illustreert dit 
o.m. met het ,,zogenaamde ,,IJ-
zertorendekreet" dat, volgens 
Van Miert, heel Vlaanderen ver
plicht de slogan ,,Alles voor 
Vlaanderen. Vlaanderen voor 
Kristus" als symbool te erken
nen. Hij bestempelt dit als een 
teken van ,,groeiende onver
draagzaamheid" en een ,,uiting 
van machtsmisbruik"... 'n Slot-
bedenking die we vanzelfspre
kend volledig voor rekening van 
Karel van Miert laten I 

(pvdd) 

Bron: AMSAB-tijdingen, 1987, 3-
4, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 
Gent. 
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De IJzerbedevaart en extreem-rechts 

Newsweek „informeert" 
De Bedevaart naar de Graven van de IJzer haalt 

regelmatig de buitenlandse pers. Soms krijgen de 
plaatselijke lezers een objektief relaas en een diep
gaande verklaring van het fenomeen. Meestal echter 
spitst de kommentaar zich toe op de bedenkelijke 
randverschijnselen. Ditmaal gaat het kwaliteitsma
gazine Newsweek zwaar uit de bocht. 

IJ het doorbladeren van 
Newsweek van 11 april j . l . 
blijft de blik van de geïnte

resseerde Vlaming dadelijk rus
ten op bladzijde 13, waar een 
kwart van de pagina wordt inge
nomen door een foto van de 
IJzerbedevaart. Kommentaar 
hierbij: „Banden over de grenzen 
heen: Neo-Nazibijeenkomst in 
België". Ziezo, dat weten we dan 
OOK alweer. 

J.-M. Le Pen 
De foto illustreert — samen 

met andere — een zes bladzijden 
lang artikel over extreem-rechts 
in Europa. Fragmentair worden 
enkele landen belicht (Groot-Brlt-
tannië, , Italië, West-Duitsland), 
maar de nadruk ligt vooral op het 
Front National van Jean-Marie Le 
Pen in Frankrijk. De vreemdelin
genhaat en de nostalgie van som
mige groepen naar Hitler, Musso
lini en Franco worden dik in de 
verf gezet. 

In het landenoverziicht valt nog 
tweemaal de naam België. In de 
nederlandstalige gebieden in 
België lijkt de Vlaamse Militanten 
Orde nog belangrijk genoeg om 

vernoemd te worden, kompleet 
met training m guerilla-taktieken, 
en met uniformen. Zelfs het dire 
man-en-een-paardekop groot 
Belgische Front National krijgt 
een zinnetje toegemeten. 

Ernstiger is de opmerking op 
biz. 10: ,,Elk jaar op de laatste 
zondag van juni ontmoeten dui
zenden fascisten en neo-Nazis 
uit alle Europese landen elkaar in 
het dorpje Diksmuide in België, 
om de Nazi-doden van de Twee
de Wereldoorlog te eren, in Hitle-
riaanse uniformen te paraderen 
en oceanen Vlaams bier te kon-
sumeren". , 

Dat laatste willen we nog bui
ten beschouwing laten: ongetwij
feld doet de horeca, zoals bij 
nogal wat Vlaams-nationale akti-
vitelten, goede zaken bij de IJzer
bedevaart. Voor de rest vrezen 
we dat de auteur van deze bijdra
ge geen overdreven inspannin
gen kunnen aangewreven wor
den bij het achterhalen van de 
betekenis van de IJzerbedevaart. 
Niet gehinderd door enige kennis 
van zaken verzint hij een toaal 
nieuwe dimensie bij deze gebeur
tenis: een eerbetoon aan de na
tionaal-socialisten. 

Uitnodiging 
Het heeft geen zin te ontken

nen dat in de marge van het hele 
gebeuren telkens een stelletje 
ongeregeld hun extreemrechtse 
afwijkingen ventileren. Maar 
Vlaanderen stuurt geen duizen
den fascisten ieder jaar naar een 
manifestatie die essentieel een 
positief nationalistisch karakter 
heeft en een vredesboodschap 
uitdraagt. De Volksunie steunt 
het IJzerbedevaartkomitee in 
haar wil om de bedevaart een 
serene manifestatie te laten blij
ven. Vlaanderen kan die heet
hoofden missen als de pest. 

Graag nodigen we de Belgi
sche korrespondent van News
week uit om eens uit de échte 
IJzerbedevaart en met het testa
ment van de IJzer kennis te ma
ken. 

Reakties 

Koen Baert, algemeen sekreta-
ris van het IJzerbedevaartkomi
tee heeft onmiddellijk bij de 
hoofdredakteur van Newsweek 
gereageerd op het artikel. ,,Uw 
redakteur is wel bijzonder slecht 
geïnformeerd, schrijft Baert. In
dien hij zelf maar enige informa
tie had ingewonnen bij vertegen
woordigers van Vlaamse vereni
gingen, zou hij dergelijke non
sens niet schrijven." 

Tevens neemt het IJzerbede
vaartkomitee nogmaals afstand 
van de neo-fascistische en ultra-

Nieuw Nederlands(talig) televisie-net 
in de lucht 

Nederland 3, 
net wat je zoekt? 

HILVERSUM — Het overvloedige aanbod aan 
televisiekanalen wordt regelmatig uitgebreid met 
een nieuwe zender, die meestal Amerikaanse pop
muziek afwisselt met lawaaiige reklameboodschap-
pen. Het is dan ook een verrassing dat er sinds kort 
een vijfde Nederlandstalig net is, dat bovendien niet 
kommercieel is. 

EDERLAND 3 moet van 
kultuur-minister EIco 
Brinkman, die bekend

heid verwierf met het opheffen 
van orkesten en toneelgezel
schappen en het weigeren van de 
staatsprijs voor literatuur aan een 
gevierd schrijver, een dam op
werpen tegen de verdere kom-
mercialisering van de Europese 
ether. Bovendien moet Neder
land 3 er voor zorgen dat er meer 
Nederlandse produkties op tele
visie te zien zijn. Wie denkt dat de 
Nederlandse regering ineens 
ernstig bezorgd is over de Ameri
kanisering heeft het mis. Het gaat 
minister Brinkman en zijn partij, 
het CDA, vooral om de redding 
van het voor buitenstaanders vol
ledig onbegrijpelijke Nederland
se omroepbestel. 

Afvalbal< 
Televisie en radio worden in 

Nederland sinds jaar en dag niet 
alleen door staatsomroep NOS, 

maar ook door religieus-politieke 
organisaties verzorgd als de KRO 
(katoliek), de VARA (socialis
tisch), de AVRO (liberaal), de 
NCRV (protestant) en de EO 
(evangelisch). Daar drongen zich 
later de piratenzenders TROS en 
Veronica tussen, evenals de ei
genzinnige VPRO. Bovendien 
kent Nederland nogal wat kleine 
omroepen die als de interkerkelij
ke IKON, het Humanistische Ver
bond en Feduco, de enige die 
ruimte biedt aan Friestalige tele
visie. Omdat dit zelfs voor de 
meeste Nederlanders wat lastig 
werd zenden die kleine omroe
pen samen met de NOS uit op 
Nederland 3, terwijl alle andere 
omroepen nu één vaste zender 
hebben. „De redding van ons 
omroepbestel", juicht het CDA 
samen met de PvdA, tenwijl koali-
tiepartner VVD de nieuwe zender 
al bij voorbaat als ,,afvalbak" be
stempelt. De Nederlandse tegen
hanger van de PVV zou de Ne
derlandse televisie bij voorkeur 

geheel verkommercialiseren en 
was demonstratief aanwezig bij 
de opening van Nederland 3. 

,,Goed" voorbeeld 
Vijftienhonderd uur televisie er

bij; het lijkt een ideale kans om 
recht te doen aan Friesland. On
danks jarenlange druk en akties 
is er nog steeds geen regeling 
getroffen voor de Friestalige tele
visie. Minister Brinkman heeft in
middels onder druk van de Twee
de Kamer toegegeven dat de 
Friese eisen gerechtvaardigd zijn 
op grond van de eigen taal, maar 
weigert daar de financiële konse-
kwenties aan te verbinden. De 
wetenschap dat Friesland voor 
reguliere TV slechts 52 uur heeft 
gevraagd (oftewel één dertigste 
van de extra zendtijd) vermag de 
bewindsman niet over de streep 
te trekken. De edukatieve Fries
talige programma's mogen voor
alsnog blijven, maar mogen 
slechts 6.000 gulden er uur kos
ten, terwijl de uurvergoeding in 
Hilversum zeker tien maal zo 
hoog ligt. Om het goede voor
beeld te geven maakte minister 
Brinkman zelf een dokumentaire 
over kuituur in zijn woonplaats 
Leiden; terwijl het programma 
van 45 minuten bepaald niet brui
send genoemd kan worden kost
te het meer dan een ton... 

OPF 

rechtse groeperingen die in 
Newsweek vermeld worden. Se-
kretaris Baert voegt bij zijn schrij
ven de achttalige tekst waarin het 
komitee reeds eerder duidelijk 
maakte dat dergelijke groepen 
niet uitgenodigd worden naar 
Diksmuide en er als ongewenst 
worden beschouwd. 

Ook Gaston Geens, voorzitter 
van de Vlaamse regering, rea
geerde op het artikel in News
week. Geens schrijft zeer veront
waardigd te zijn over het ,,ver

haal" en wijst er terecht op dat de 
IJzertoren bij dekreet is uitgeroe
pen tot een officieel gedenkteken 
van de Vlaamse gemeenschap. 
Een Nazi-kontekst gebruiken om 
het Memoriaal te beschrijven is 
voor Vlaanderen even beledi
gend ais het Washington Memo
rial als simbool van Amerikaans 
rechts-ekstremisme te bestempe
len." 

Ondertussen vernamen wij ook 
dat sommige lezers bij News
week protesteerden. 
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Newsweek van 11 april 1986: éen soep van neo-nazisme, fascisme en 
IJzerbedevaart.,. 
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ZOEKEN NAAR EILEEN is een 
produktie van de Eerste Am
sterdamse Filmassociatie en 

werd geproduceerd door Leon de 
Winter, zelf pleger van het boek (voor 
Vlaanderen: uitgeverij Contact) en 
auteur van het scenario, samen met 
regisseur Van den Berg (die reeds 
eerder samenwerkten in de flop Bas
tille). De film werd voor het eerst 
vertoond op 19 september tijdens het 
Toronto Festival of Festivals, en dit 
met nogal wat publieke afkeuring, het 
luid boe-geroep werd de volgende 
dag gevolgd door de verschrikkelijk
ste kritieken. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Wie Vertigo van grootvader Hitch
cock zag: zal direkt het tema herken
nen, alleen is dit zoeken heel wat 
romantischer opgevat. 

Philip en Marjan zijn gelukkig ge
trouwd. Zij heeft een boekwinkel. 
Wanneer ze naar Londen gaat voor 
een grote verkoop, komt ze om bij een 
auto-ongeval. Philip, die architekt is, 
wil niet zonder haar verder leven en 
pleegt zelfmoord. Mislukt. Hij her

stelt. Een jaar later komt op een 
regenachtige en donkere avond, het 
evenbeeld van Marjan zijn winkel bin
nen, zij heeft een baby bij zich en 
vraagt naar ,,Tristan en Isolde". Hij 
volgt haar naar een vervallen pakhuis 
en vraagt haar mee uit eten. Daar 
verneemt hij dat ze Eileen W. uit 
Belfast is, verder herinnert ze zich 
niks. Ze verdwijnt, maar daar komt 
reeds de echtgenoot Mark opdagen, 
die Philip bedreigt. De twee mannen 
sluiten een pakt en dat brengt hen 
naar Amsterdam, waar ze Eileen vin
den in een bordeel. Ze woont daar 
samen met een vriendin en een 
vriend, die de echte vader van haar 
kind IS. Enkel een moord brengt hier 
de oplossing. 

Twee jaar later ontmoeten Philip en 
Eileen elkaar opnieuw. Nu heet ze 
echter Karen en werkt als kindermeis
je op een buitenhuis dat door de firma 
waar Philip werkt wordt gerestau
reerd. Eileen dist dan een verleden op 
dat de kijker brullend van het lachen 
achterlaat, tenwijl het echter niet zo is 
bedoeld. De cineast is ook al gek 
geworden want in David Hamilton-
kleurtjes en de gebruikelijke vertra
gingen voor romantische scenes, laat 
hij het paar — dat elkaar niet meer wil 
zien — toch bij elkaar komen. Het
geen als een goede thriller begon, 
eindigt is een desastreuze lovefilm. 
Het paar valt elkaar in de armen, blij 
dat het kan/vei voorbij is... 

Willem Sneer 

T¥T IIIIIIIIILUJJH 
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Onwaarschijnlijke Parijs-Roubaix 

Van de knecht die meester werd 
Het heet dat in voetbal alles mogelijk is. Het 

balspel dankt zijn populariteit overigens voor een 
stuk aan zijn onvoorspelbaarheid. De kleine is nooit 
volmaakt kansloos tegen de grote. Talent, geld en 
macht waarborgen niet noodzakelijk sukses. 

IN de wielrennerij zou dat an
ders zijn. Onder de coureurs 
bestaat een hiërarchie die 

slechts node wijzigingen onder
gaat. De individuele krachtsver
houdingen worden er nog besten
digd door het ploegenspel. De 
besten worden meestal het 
sterkst omring en mede daardoor 
voelen ze zich vaak onkwetsbaar. 

Sportief ongeluk 
Grote klassiekers worden door

gaans gewonnen door grote kam
pioenen. Zeker in het voorjaar. 
Soms mag een subtopper op het 
hoogste schavotje klimmen. Voor 
knechten is in dit soort koersen 
alleen de livrei weggelegd. Alhoe
wel. Soms, heel soms geschiedt 
een half mirakel. Ene Gomez won 
nog niet zo lang geleden tot een
ieders en eigen verbazing Mi-
laan-San Remo. Men sprak van 
een sportief ongeluk en verweet 
de favorieten een gebrek aan 
strijdlust en beroepsernst. Maar 
ParIjs-Roubaix is Milaan-San 
Remo niet. In de hel van het 
Noorden kunnen alleen maar de 
besten de kasseien verteren, le
dere zichzelf respekterende kam
pioen wil deze Franse voorjaars
klassieker minstens éénmaal 
winnen. Op de prestigieuze ere
lijst is enkel plaats voor de aller
grootsten. 

De lezer ±a\ dan ook begrijpen 
dat de wielerwereld zondag van 
verbijstering achterover sloeg. 
Wie was Dirk De Mol? Waar 
kwam die vandaan? Een Belg? 
Echt? Van Hulste? Als amateur 
al eens tweede in Parijs-Rou
baix? Vorig jaar? Wat, in 1980? 
Hoe oud is die dan? Achtentwin
tig? En al jaren prof? Het was 
komisch en ontroerend tegelijk. 
Hoe kan zo'n nobele onbekende 
plots de gewaden van een kam
pioen aantrekken? Bestaat er 
een zinnige verklaring voor zijn 
onmogelijke geachte toppresta
tie? Voorzeker wel. 

Laat er geen twijfel over be
staan : Dirk De Mol is een goede 
coureur. Hij bereikte vorige zon
dag de piek van zijn kunnen. Hij 
reed sterk en intelligent. En hij 
werd door de omstandigheden 
gediend. 

De Mol is wellicht één van die 
jongens die in bescheidenheid 
hun rennersloopbaan doorbren
gen. Ze worden al vroeg knecht 
gepromoveerd (of gedegradeerd) 
en durven nadien nooit meer hun 
eigen grenzen verkennen. Het 
ontbreekt hen aan Hollandse lef 
om voor zichzelf op te komen. 

Andere mens? 
We willen De Mol geen grote 

maken maar hij heeft nu wel be
wezen dat hij meer inhoud bezit 
dan algemeen werd vermoed. 
Achteraf gaat men er licht over
heen maar die knaap reed wel 
méér dan tweehonderd kilometer 
in de spits van de koers en in de 
ultieme en beslissende kilome

ters was hij duidelijk sterker dan 
de Zwitser Wegmuller uit wiens 
prestatie ook al geen kenner wijs 
geraakte... Rijst nu de vraag of 
De Mol door deze overwinning 
een andere mens zal worden. Of 
hij voortaan mee het koersbeeld 
zal trachten te bepalen. Of hij 
zich nog langer zal laten meedrij
ven op de gang der gebeurtenis
sen. De toekomst zal het ons 
leren. 

En nu nog die zogezegd ,,gun
stige omstandigheden". Die in
terpreteert men ten slotte altijd 
hoe men wil. Natuurlijk verge
makkelijkte het lenteweertje het 
karwei van de renners. Maar het 
aantal kilometers en de stroken 
kassei bleven wel dezelfde. 

Dat de hoofdmacht, de achter
volgende groep met de meeste 
favorieten, te ruim was en daar
door nooit tot een georganiseer
de reaktie kwam, kan waar zijn. 
Maar wie Parijs-Roubaix wil win
nen mag niet voor zijn verant
woordelijkheid terugdeinzen, 
mag niet teveel spekuleren. 
Waarom ging Fignon, die in de 
slotkilometers inderdaad een 
machtige indruk naliet, niet eer
der in de tegenaanval? Misreken-
de hij zich? Waande hij zichzelf 
(nog) sterker of De Mol en Weg-
muller zwakker? 

De twee koprijders zouden de 
taak van hun meesters (Plan-
ckaert en Kelly) hebben bemoei
lijkt. Deze hielden zich node ge
deisd in de achtervolging. Mogen 

De ,,onbekende" Dirk De Mol weerstond niet alleen de kasseien van het Noorden maar ook de „grote 
namen"! 

we lachen? Als er één sportmi-
lieu is waarin de bazen ongeremd 
over de knechten lopen is het wel 
in de wielrennerij. 

Post faalt 
De waarheid zal wel elders lig

gen. Vergissen we ons wanneer 
we vermoeden dat geen favoriet 
zich momenteel sterk genoeg 
acht om alleen het koersgewicht 
te dragen ? Er wordt duidelijk veel 

gespekuleerd, veel gedacht en 
wie teveel denkt in de sport denkt 
gemakkelijk verkeerd. 

Zoals Ene Vanderaerden bij
voorbeeld. De Limburger, die als 
negenenveertigste (!) Roubaix 
bereikte, stelde dat hij door teveel 
pech achtervolgd werd om te 
kunnen presteren. Misschien. 
Vast staat echter dat Ene in dit 
voorseizoen nog nooit in zijn top
vorm haalde en eigenlijk nog 
geen enkele keer echt in het stuk 
voorkwam. De ploeg van Peter 

Post faalt trouwens in haar ge
heel. 

Voor Edwig Van Hooydonck 
brengen we meer begrip op. Hij is 
inderdaad nog jong en durft luid
op erkennen dat hij nog tekort 
schiet. Dat soort bekentenissen 
hoeft Dirk De Mol, voor wie de hel 
inderdaad de hemel werd, zich 
voorlopig met te bekommeren. 
Zijn triomf weze hem van harte 
gegund. De Westvlaming ver
diende zijn sukses. 

Flandrien 

Het spel en de knikkers 

De managers 
melden zich weer 

De lente schijnt onze voetballers niet tot grote 
schietkracht te inspireren. De jongste speeldag wer
den amper twaalf doelpunten gemaakt. Een nieuw 
laagrekord. Kwalitatief verkeert het Europese top
voetbal trouwens ,,algemeen" in moeilijkheden. 

DE heenwedstrijden in de 
halve finales van de Euro-
pacups illustreerden dit 

afdoende. Nergens haalde men 
een hoog peil. De spektakelwaar
de van de wedstrijden stond over
al ter diskussie. De spanning 
moet voortaan het gebrek aan 
kwaliteit vergoeden. 

De trainers en de bestuurders 
hebbn daar al leren mee leven. 
Ze proberen nu de geïnteresseer
de maar afstandelijke toeschou
wers van hun groot gelijk te over
tuigen. 

In massa 
Maar wij willen het vandaag 

niet over het spel hebben. Wel 
over de knikkers. Want op de 
recepties van onze eerste klasse 
klubs loopt men ze dezer dagen 
weer in massa tegen het lijf. De 
zogeheten managers, de spelers
makelaars maken weer de dienst 
uit. Het seizoen naar zijn einde 
en al onze klubs zijn weer vastbe
sloten zich in de komende maan
den aanzienlijk te versterken met 
het oog op nog meer moeilijke 
opdrachten. 

Het IS ons altijd een raadsel 
geweest waarom onze klubs hun 
zakken laten leeg roven door der
den, door tussenpersonen die 
achter veel mooie woorden alleen 
maar hun eigenbelang dienen. 
Want de heren, die de spelers-
handel zo graag zouden monopo

liseren, verkopen natuurlijk wat 
ze in voorraad hebben en niet wat 
de klubs echt behoeven. Een 
klubleider vertelde ons ooit dat de 
tijden en de zeden veranderd 
zijn. De goede oude gewoonte, 
gebaseerd op wederzijds res-
pekt, waarbij de ene voorzitter de 
andere sekretaris opbelde en 
vroeg of deze of gene speler 
transferabel was en zo ja aan 
welke voorwaarden behoort al 
meerdere jaren tot het verleden. 
Nu zoeken spelers en makelaars 
elkaar en de enen vaardigen de 
anderen af naar de kontraktbe-
sprekingen. De makelaars mel
den zich ook bij mogelijke kopers 
als de eigenaars van de spelers. 
Zij bepalen de prijs. Zij spellen de 
wetten. Het zijn de topklubs die 
deze gebruiken onbewust heb
ben geïntroduceerd omdat zij ooit 
— maar die tijden zijn ook alweer 
voorbij — geloofden dat die he
ren gunstiger voorwaarden zou
den kunnen bedingen dan zijzelf. 
De naam van de koper bleef im
mers zo lang mogelijk geheim... 

Gezond verstand 
De jongste jaren gingen de ma

nagers ook fungeren als talent-

scouts. Zij zochten over de gren
zen naar ontluikend talent. Eerst 
waren er de Nederlanders, daar
na de Denen, nu de Afnkanen. 

Maar het wordt wel moeilijker 
want onze topklubs beschikken 
niet meer over onbeperkte, lees 
zwarte, middelen. Het moet als
maar goedkoper geregeld wor
den en vooral de maandwedden 
moeten binnen de perken blijven. 

Wat, gezien de scherpe konku-
rentie van de Latijnse landen en 
de opkomst van een Deense top-
klub — het ambitieuze Brondby 
— een nagenoeg onmogelijke op
dracht is geworden. Vandaarr dat 
veel ingewijden met een schuin 
oog richting Bosman kijken. De 
veel scorende spits van Ajax zou 
door KV Mechelen en Anderlecht 
begeerd worden. Maar er wordt 
luidop aan getwijfeld of beide 
klubs de financiële konsekwen-
ties op normale wijze aankunnen. 

Anderlecht zou inmiddels al van 
Syrakov hebben afgezien. De ge
talenteerde Bulgaar vertrekt rich
ting Spanje... Door al deze ont
wikkelingen — een beperkter 
aanbod — dreigen de Belgische 
spelers nog duurder te worden. 

Maar zeker die inlandse voetbal
lers zouden door intelligente 
klubleiders in onderling overleg 
moeten getransfereerd worden. 

Wanneer een eerste klasse klub 
zelf geen binnenlands scouting-
net kan opzetten of terugdeinst 
voor direkte onderhandelingen 
sluit zij best de boeken. Zeker in 
de financieel moeilijke tijdens zou 
het gezond verstand mogen te
rugkeren. 
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Het VU-PartIJbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 11 april j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers... 

Inzake onderwijs noteert het Partij
bestuur dat er, na een aanvankelijke 
beblokkeerde toestand, nu toch voor
uitgang werd geboekt en dat de VU-
onderhandelaars In belangrijke mate 
hebben doen bijdragen tot deze toe
nadering. 

Verkennende faze 
inzake het dossier van de gemeen

ten met bijzonder taaistatuut en meer 
In het bijzonder Inzake Voeren stelt 
het Partijbestuur vast dat de onder
handelingen nog niet verder zijn dan 
een louter verkennende faze. Dat de 
door de Vlaamse onderhandelaars 
Ingenomen standpunten totnogtoe 
niet geleid hebben naar het afsprin
gen van de onderhandelingen, wettigt 
de veronderstelling dat ook hier de 
Vlaamse eensgezindheid en vastbe
radenheid Indruk maken en de om
vang van het diskussleterrein begin
nen aan te geven. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
blijft beseffen hoe smal de opening 
naar een overeenkomst In feite blijft. 

Het verheugt zich echter reeds thans 
er over dat, wat nu bijvoorbeeld aan 
cijfermateriaal Inzake financiering 
wordt bijeengebracht en geboekt, 
voor de toekomst onuitwisbaar be
waard en verworven zal blijven. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
machtigt zijn onderhandelaars tot het 
voortzetten van het beraad en draagt 
hen op, verder onverminderd de 
eensgezindheid van de onderhande
lende Vlaamse partijen op de voor 
Vlaanderen en de Vlaamse autono
mie essentiële punten na te streven 
en te bevorderen. 

Kongres 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

nam de laatste voorbereidende schik
kingen voor het VU-partIjkongres dat 
zondag aanstaande te Oostende ge
houden wordt rond het tema van een 
Nieuwe Politieke Kultuur. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
hoorde en besprak het verslag over 
het formatieberaad uitgebracht door 
voorzitter Jaak Gabriels en de overige 

VU-onderhandelaars. De aandacht 
van het Partijbestuur ging daarbij In 
de eerste plaats naar de grote onder-
handelmgsthema's, die tevens knel
punten van het beraad zijn. 

Uur der waarheid 
Het Partijbestuur verheugt er zich 

over dat Inzake de financiering van 
Gemeenschappen en Gewesten het 
uur der waarheid nu aangebroken Is. 
Voor het eerst worden op het vlak van 
regeringsonderhandelingen de offi
ciële gegevens bijeengebracht die 
toelaten, een juist inzicht te krijgen in 
de huidige financieringsmechanis
men en In de transferten tussen de 
Gewesten en Gemeenschappen. Uit 
deze gegevens blijkt, hoe essentieel 
noodzakelijk een billijke regeling Is 
die een einde zal stellen aan het 
financieel eenrichtingsverkeer. 

Thans blijkt Immers duidelijk, hoeveel 
de huidige Belgische financierings
mechanismen en transferten kosten, 
en aan wie. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
stelt met genoegen vast dat de onder
handelende Vlaamse partijen terzake 
onderling overleg plegen en dat het 
gemeenschappelijk Vlaams optreden 
van aard schijnt te zijn, de franstalige 
onderhandelingspartners dichter bij 
zakelijke en nuchtere inzichten te 
brengen. 

Nieuwe brochure Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Handige gids 
„Propagandatechnleken" 

De verkiezingspropaganda heeft de jongste decennia een gron
dige gedaanteverwisseling ondergaan. Technieken uit de ekono-
misch-kommerciële wereld deden hun intrede. Het uitwerken van 
een verkiezingskampanje werd het werk van geoefende en erva
ren vaklui. 

Een VU-afdeling of -kandidaat die 
een geslaagde en eigentijdse kam
panje wil uitbouwen, moet een aantal 
spelregels en basiswetten respekte-
ren en enkele precies omschreven 
technieken hanteren, zoniet gaat de 
kampanje haar doel voorbij. 

Om afdelingsbesturen en kandida
ten te ondersteunen bij het uitwerken 
van een efficiënte kampanjevoorbe
reiding bracht het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel onlangs de brochure 
,,Propagandatechnleken" op de 
markt. De VCLD-brochure vormt een 
ruim honderd biz. tellende handlei
ding voor politieke propaganda. De 
brochure werd samengesteld door 
VCLD-stafmedewerker Pascal Van 
Looy. 

In een eerste deel wordt kort inge
gaan op de invulling van het propa-
gandabegrip en het doel ervan. Hoe
wel politieke propaganda tot op zeke
re hoogte kan worden gelijkgescha
keld met de reklame voor verbruiks-
goederen, toch zijn er enkele 
essentiële verschillen. De reklame 
beoogt het wijzigen van smaken, ter
wijl propaganda houdingen en menin
gen wil wijzigen of vormen. 

Partijpropaganda is dan ook een 

vorm van psychologische konditione-
nng op lange termijn, noodzakelijk 
toegespitst op verkiezingen. De pro
paganda moet immers het politiek 
programma omzetten in een aantrek
kelijk partijbeeld. De kiezer krijgt een 
bijna tastbare werkelijkheid voorge
zet en meteen ook een aantal — 
menselijke — redenen om voor een 
bepaalde partij te kiezen. 

,, Kampanjestrategie ' ' 
In het tweede, centrale deel van de 

brochure wordt de verkiezingskam
panje ontrafeld en worden de voor
naamste elementen ervan naar voor 
gebracht. Na de situatie-analyse (Wat 
is het eigenlijke werkterrein?) en de 
doelstellingen-formulering (weten wat 
je wil), wordt uitvoerig stilgestaan bij 
het uitwerken van een kampanjestra
tegie. 

Sommen we even enkele in de 
brochure verder uitgewerkte aan
dachtspunten op: programma, lijst, 
kandidaten; doelgroepenkeuze; 
kommunikatieplan en -kanalen; het 
kampanjebudget; de taakverdeling; 
de tijdskalender en tenslotte het ak-
tieplan en de opvolging. 

Bij dit alles komt weliswaar nogal 
wat theorie kijken, maar het is onge-

Het uitdelen van verkiezingsdrukwerk is een belangrijk element van 
een kampanje die echter niet mag doen vergeten dat het verzorgen 
van de boodschap even belangrijk is! :-<"•-' 
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twijfeld de verdienste van de VCLD-
brochure om deze theorie telkens op 
een praktijkgerichte manier toe te 
lichten. Zo vind je in de brochure 
praktische en 'uitgewerkte tips om
trent doelgroepenkeuze, het schrij
ven van propagandateksten, gulden 
regels voor huisbezoeken, organisa-
tietips voor meetings, suggesties voor 
de financiële mobilisatie, enz. 

Wegwijs 
In een volgend hoofdstuk wordt de 

lezer en kampanje-verantwoordelijke 
een praktische wegwijzer bij het voor
bereidend werk aangereikt. Tweee 
bekommernissen staan hierbij cen
traal : waar vind je de nodige bronnen 
voor het maken van een akkurate 
situatie-analyse, en wat zijn de thans 
gebruikte propagandamiddelen ? 

Afsluitend Is er in de brochure nog 
een zgn. ,,kontrolelijst" opgenomen, 
waarmee ieder kampanjeplan in zijn 
diverse facetten kan worden doorge
licht. 

Voor wie zich nog verder wil doku-
menteren over propaganda en propa
gandatechnleken werd een selektie-
ve bibliografie van enkele basiswer
ken opgenomen. 

Al bij al een brochure die in geen 
enkel VU-afdelings- en arrondisse-
mentsbestuur mag ontbreken. Voor 
diegenen die straks als kandidaat de 
verkiezingsstrijd intrekken, vormt ze 
een niet te missen handleiding, een 
wegwijzer in de vereisten en technie
ken van de politieke propaganda. 

De brochure ,,Propagandatechnle
ken" kan door VU- en VUJO-leden 
schriftelijk of telefonisch besteld wor
den op het VCLD-sekretariaat tegen 
de prijs van 250 fr., eventuele verzen
dingskosten niet inbegrepen. 

— VCLD, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent (091/25.75.27) 

VU op radio 
Vandaag donderdag 14 april loopt 

om 18U.45 op BRT 1 een VU-radiotri-
bune. Deze zal handelen over het 
sociaal-ekonomisch beleid en de fe
deralisering van het ondenwijs bij de 
regeringsonderhandelingen. Werken 
mee: senator A. Geens en Europarle
mentslid J. Vandemeulebroucke. An
der element is het VU-kongres: Een 
nieuwe politieke kultuur, met kon-
gresvoorzitter Hans Bracquené. 

Ledenwerving 1988 
Ondanks de paasvakantie blijft de top-20 erg spannend. Antwer-

pen-Stad heeft opnieuw de tweede plaats van Gijzegem afge
snoept maar Aalst loopt verder uit. leper doet een mooie sprong 
voorwaarts en Munsterbilzen maakt als tweede afdeling uit de 
gemeente Bilzen haar intrede in de top-20. Het totaal aantal 
nieuwe leden Is thans opgelopen tot 2.594. 

1. ( 1) VU-Aalst 62 
2. ( 3) VU-Antwerpen-Stad . . 55 
3. ( 2) VU-GIjzegem 54 
4. ( 4) vu-Meerhout 52 
5. ( 5) vu-Gentbrugge 49 
6. ( 6) VU-Hofstade 40 
7. (11) vu-leper 38 
8. ( 8) VU-Herentals 37 
9. ( 7) vu-Bilzen 36 

10. (10) vu-Brugge-Stad 35 
( 8) VU-Roeselare 35 

12. (11) VU-Assenede 28 
(11) VU-Maasmechelen . . . 28 
(—) VU-Munsterbllzen 28 

15. (14) VU-Waregem 27 
(14) VU-Zwevegem 27 

17. (16) VU-Wlchelen 26 
18. (18) VU-Gent-Muide 25 
19. (18) VU-Herk-de-Stad . . . . 24 

(17) vu-Oostkamp 24 

(') Plaats vorige week. 

fe/R) VORMINGSCENTRUM 
li^=JJ LODEWIJK DOSFEL v.z.w. 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel nodigt U voor het kollokwium 

Bevolking en gezin 
in liet Vlaanderen 

van morgen 

LHH 
Zaterdag 30 april 1988 vanaf 13.30 u. in de gebouwen van de UfsaI, 
Vrijheldslaan 17 te 1080 Brussel (Koekelberg) 

Programma 

13.30 u.: onthaal; 
14.00 u.: vera/elkoming door Chris Vandenbroeke, voorzitter Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel; 
14.05 u.:,,Demografische ontwikkelingen tot 2035" door pro. Ronny Lesthaeg-
he (VUB); 
14.30 u.: ,,Gezins- en relatievorming: vooruitzichten voor de 21e eeuw" door 
prof. Wilfrled Dumon (KUL); 
14.55 u.: ,,Een toekomstgericht gezinsvriendelijk beleid" door prof. Frans Van 
Mechelen (KUL), voorzitter Bond van Grote en Jonge Gezinnen; 
15.20 u.: ,,Krachtlijnen voor een Vlaams migrantenbeleid" door Vic Anciaux, 
volksvertegenwoordiger; 
15.45 u.; koffiepauze; 
16.15 u.: panelgesprek met de vier Inleiders o.l.v. Lieven Dehandschutter, 
direkteur Vormingscentrum Lodewijk Dosfel; 
17.30 u.: slot. 

De deelname aan het kollokwium is gratis. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Naam; 

Funktie: 

Adres en tel.: 

schrijft in voor het kollokwium „Bevolking en gezin in Vlaanderen van 
morgen" op zaterdag 30 april te Brussel. 

Gelieve dit formulier tegen uiterlijk woensdag 27 april terug te sturen 
naar het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent 
(tel. 091/25.75.27). 

14 APRIL 1988 



M^ 19 

70 jaar na 14-18 

(H)Ede(n) en verleden te Antwerpen 
Van 15 tot 24 april worden meer dan 1700 inwoners van liet 

Nederlandse Ede te Antwerpen te verwacht. Zij stellen hun stad en 
de Veluwe voor aan de Antwerpenaren. 

Ook aan de nakomelingen van de circa 6000 Sinjoren die in Ede 
bij hun grootouders een veilig onderkomen vonden. 

De inwoners van Ede komen naar 
Antwerpen met de troeven die zij 
hebben: het toerisme van de Veluwe, 
de kuituur van het Kröller-Müller-mu-
seum, de bedrijven van hun streek. 
Zij doen dat met 2 tentoonstellingen 
in de Handelsbeurs en in het Kolve-
niershof. Zij doen dat ook met mu
ziekkorpsen, dans- en toneelgroe
pen. 

Een kamp 
op de Ederhei... 

En... zijn het Nederlanders, zoals 
toen blijven ze gastvrij. Overal op hun 
affiches staat: ,,entree gratis"! Daar
enboven bieden zij aan de bezoekers 
5000 vrijkaarten voor het Nationale 
Park de Hoge Veluwe, gratisverblij-
ven voor 2 personen in Ede, enz. 

Begin februari 1915 startte de bouw 
van het vluchtoord op de Ederhei. En 
op 1 juli waren er al 5324 gelogeerd in 
witte barakken verdeeld in vier blok
ken met 2 brede wegen erdoor. Het 
Scheldedorp, het Maasdorp en het 
Leyedorp... Met schouwburg, lees
zaal, naaischool, enzovoort. 

Maar met eigen elektriciteitscentra
le en centrale verwarming. Terwijl In 
Ede zelf maar gasverlichting bestond, 
notabene. Dat gaf wel enige opmer
kingen bij de autochtonen! Maar 
sport, ontspanning en werk brachten 
beide groepen tot een inniger kennis
making. En zo effenden zich de ver
schillen tussen de opgewekte Vlamin
gen en — in die tijd — konservatieve 
en gereserveerde Veluwenaren snel. 

Niet vergeten 
Bijna 6000 Vlaamse vluchtelingen, 

vooral uit Antwerpen en omgeving. 
De banden werden later terug aange
haald, toen de Nederlandse joernalist 
Willem Verwaijen in 1981 in de Gazet 
van Antwerpen een oproep deed. 
Snel ontstond er een vriendenkring 
en zo spraken we verleden week met 
,,kleine kinderen van toen" die in Ede 
hun eerste jeugd kenden... en het 
nooit vergaten. Zoals die Sinjoor die 
toen de vlaggetjes op de belgische 
zandkaart waarmee het verloop van 
de strijd aangegeven werd, stiekem 
ging verplaatsen... wat wel verwar
ring bracht 's anderendaags. 

Door een Deense regeringsgift 
kwamen er heuse prefabwoningen. 
Tot in 1919 bleven Antwerpenaren 
zorgen voor de afbraak, waarna ze 
naar de zgn. verwoeste gewesten in 
West-Vlaanderen konden verhuizen. 

Ede op de Veluwe 
Ede is ook een fusiegemeente en 

omvat de plaatsen Bennekom, Eder-
veen, Harskamp, Lunteren, Otterio 
en Wekerom. Gelegen aan de Zuid-
Veluwezoom kun je er in bos en hei 
uren ronddwalen. Het is ook gekend 

als hét fietsendorp bij uitstek met de 
jaarlijkse Veluwse Fietsenvierdaag-
se. 

Maar, Ede is ook een groeigemeen-
te! Van 55.000 inwoners in 1960, 
bereikte het vandaag ongeveer 
96.000. Waarbij als men er de onge
veer 2,4 miljoen overnachtingen per 
jaar bijtelt... er nog bijna permanent 
5000 bijkomen. 

Als centrum van werkgelegenheid 
trekt Ede vooral jonge hooggeschool
de en gespecialiseerde arbeidskrach
ten aan. De strategische ligging aan 
de autosnelweg tussen Arnhem en 
Utrecht (40 km) en de nabijheid van 
Wageningen (aan de Rijn) maken het 
dan ook snel bereikbaar voor de be
drijfswereld. 

Het resultaat is navenant: Ede is de 
gemeente met het hoogst aantal in
woners, bedrijven en arbeidsplaatsen 
in het hele gebied tussen Utrecht, 
Amersfoort, Arnhem en Apeldoorn. 

Maar Ede is tegelijkertijd een nij
vere groeipool en een gemeente. Met 
een schaapskudde op de Ginkese hei 
en met het Deelenwoud. 

De Hoge Veluwe 
Een bijzonder natuurgebied gety

peerd met 3 trefwoorden: rust, ruimte 
en... van Gogh. 

Ede in Antwerpen... 
Zijn aaneengesloten 5.500 ha bos, 

heide en zandverstuivingen met hon
derden kilometers vrijliggende fiets-, 
wandel en ruiterpaden wachten op 
rustzoekers. Vliegdennenbos, jene-
verbessenbos, struikheide, klein 
hoefblad, zonnedauw, korstmossen, 
noem maar op... en veel meer. 

Geen tam of gekooid dier is er. Wel 
vele vrije dieren, gaande van moe
flon, wield zwijn, tot ree en edelhert. 
Op de wildobservatieplaatsen kan je 
ze rustig zien. En overal vind je on
voorstelbaar veel kleinere dieren. 
Geen grote roofdieren voor de sensa
tie. Neen, een mens- en diervriende
lijk geheel. 

Kröller-Müller 
Midden dat reservaat ligt het Rijks

museum. Beiden ontstaan uit het de
vies van de echtgenoten van dezelfde 
naam. Hij verzamelde woeste grond, 
zij kollektioneerde kunst. Beiden met 
een gedachte en een doel: ,,het be
lang van het algemeen". 

Japanners en Amerikanen komen 
er de 278 Van Gogh's bewonderen. 
Spijtig, maar de verzekering van 
40.000 gulden voor 10 dagen liet niet 
toe er enige naar het Kolveniershof te 
Antwerpen te brengen! Wel bekende 
Nederlandse impressionisten als Is
raels, Jacob, Maris, Verster, Vauer, 
Toorop, enzovoort. De moeite waard. 

En omdat Antwerpen bakermat 
was voor de Nederlandse tegelbakke
rij, keerde de tentoonstelling van het 
Nederlands Tegelmuseum terug naar 
de bron (Kolveniershof). 

Dus te Antwerpen een selektie die 
uitnodigend werkt om meer te bewon
deren ter plekke. 

Morgen in Ede 
Vanaf 16 april tot 24 april a.s. is dus 

Ede in Antwerpen met een kijk op zijn 
grenzeloze mogelijkheden... Ieder
een die er ooit was, zal beamen dat 
het de moeite is morgen in Ede te zijn. 

De Edemanifestatie, waaraan zoals 
gezegd in de Antwerpse Handels
beurs, in het Kolveniershof, maar ook 
in het centrum en op de Groenplaats, 
ongeveer 1700 Edenaren aan deelne
men nodigt uit. 

Wil je een volledig programmaover
zicht, bel dan het Antwerps VU-sekre-
tariaat op: 03/238.82.08. Het is gele
gen in de Jozef Liesstraat 2 (Amerika-
lei). 

Meer inlichtingen over Ede en om
streken bij de Streek-VVV, Achter
doelen 36, 6711 AV Ede. Het loont de 
moeite! 

Hugo Hermans 

Monument voor Antwerpenaren die... ,,Belgische vluchtelingen" wer
den. 

Schapen en toeristen in de volle natuur van Ede... 

Trainingskamp voor VUJO-fietselingers... en anderen. 

Goed onthaald in onderwijswereld 

Lessenreeks 
Water is Waardevol 

In dit reeds eerder verschenen lessenpakket worden de kinde
ren in een inleiding gemotiveerd voor het tegengaan van waterver
vuiling door een verhaal over „De vissen en het vuile water" van 
Alice Toen, een aantal zeer eenvoudige proeven en een algemeen 
leergesprek over „Het water en wi j" . 

In de eerste graad wordt de les 
opgebouwd vanuit een vertelling 
waarbij de eigen belevingswereld van 
het kind centraal staat en waar ge
streefd wordt naar een uitbreiding 
van de woordenschat rond het thema 
,,water". 

De les voor de tweede graad 
schenkt meer aandacht aan de funk-
ties van het water in het huishouden 
en in de natuur, terwijl de kringloop 
van het water verhaalt wordt in vertel
en tekenvorm. 

Het aksent in het vijfde en zesde 
leerjaar wordt gelegd op de werking 
van een waterzuiveringsstation en de 
weg die het water moet afleggen eer 
het uit het kraantje stroomt. 

Een aantal taken vervolledigen 
deze lessenreeks. 

Goed onthaald 

Ondertussen kreeg deze lessen
reeks zeer gunstige kritieken vanwe
ge het VVL (Verbond van Vlaamse 
Leerkrachten) en het COV (Christelij
ke Onderwijzers Verbond). 

In de wandelgangen van het Kon-
gresgebouw te Oostende zal deze 
lessenreeks in brochurevorm aan 100 
fr. aangeboden worden. Het initiatief 
werd trouwens door heel wat afdelin
gen aangewend als nuttig propagan
damiddel in de scholen naar de ge
meenteraadsverkiezingen toe. 

De brochure is ook te bekomen bij 
Erwin Brentjens, Edegemse Steen
weg 2 bus 5 te 2550 Kontich, 03/ 
457.72.40. 

Paasfeest 
bij 
VU-Wommelgem 

De weergoden waren met ons toen 
erom 14u.15gestart werd met tiental
len kleine mannen en een pak ouders 
om traditiegetrouw in de Kastanjelaan 
nr. 4, te gaan kijken of er een reuze 
klok niet vroegtijdig wat ballast had 
moeten afwerpen. Enkele 12 plussers 
waren op voorhand al eens gaan 
kijken en ja hoor, daar werden ze 
losgelaten. Wel even opgepast dat 
die van een jaar of 10 de allerklein

sten niet vertrappelden maar, geen 
probleem. 

Ludgaar met zijn gitaar, en in een 
grote kring daar rond glunderden ge
zichtjes en gezichten: zakdoek ra
pen, klimrek en zingen werd allemaal 
met vreugde beleefd. En toen jong en 
oud nog bedacht werden met choko-
lademelk, koffiekoeken en heerlijke 
koffie verliet niemand graag de tuin 
van de familie Herbosch. Daar er 
echter in Den Klauwaert nog teken-
filmpjes op het programma stonden 
werd de aftocht geblazen. Met een 
dank aan het VU-bestuur, alle mede
werkers en medewerksters, en een 
hartelijk applaus voor Ludgaar, Sonja 
en Rita. En we zeggen aan allemaal: 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 AARTSELAAR 

mmi',\m 
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15 WUUSTWEZEL: 2e Zuid-Afrika-
avond in zaal Zodiac, Dorpstraat 84. 
F. Van den Eynde belicht Zuid-Afrika 
historisch, politiek en toeristisch. Bij 
de kaastafel Kaapse wijn Vlaams-
nationale boekenstand. Inschrijven 
vóór 12/4 bij L. Rombouts (03/ 
669.70.40). Aanvang: 20u. Org.: 
VI.nat. Kring Wuustwezel. 
15 TONGERLO-WESTERLO: Ka-
pellekeshoef. Om 20u.30 spreekt 
Jean Vermeire over het Waals Le
gioen en de Stormbrigade Wallonië. 
Org.: SMF-Kempen-Limburg. 

16 RANST: Kaas- en Wijnavond in 
de Molenhoeve te Broechem/Ranst 
om 20u. Gastspreker is Herman Lau-
wers. Deelname: 400 fr. voor kaas + 
1/2 fl wijn. Inschrijven en info bij 
Monique Van Oekelen (383.19.86). 
Org.: VU-Ranst. 
16 EDEGEM: Kaartavond in ,.Drie 
Eiken". Inschrijven op voorhand. 
Org.: VNSE. 
16 BGRNEM-MARIEKERKE: 19e 
Volksunie-Lentebal in zaal Roxy, Jan 
Hammeneckerstraat 41. Aanvang: 
21 u. Inkom 70 fr., wk 50 fr 
17 EDEGEM: Kulturele kring be
zoekt de opera. Inlichtingen bij be
stuur K.K. 
19 EDEGEM: Gespreksavond met 
Herman Lauwers. In Drie Eiken om 
20u. Org.: VU-Edegem. 
19 HOEVENEN: Homeopathie. Ge
spreksavond in Refter Jongesschool 
Hoevenen (nieuw gedeelte), ingang 
Tijsmanslaanom20u.15. Inkom 50 fr. 
Org.: FVV-Stabroek-Hoevenen-Put-
te. 
20 AARTSELAAR: Water is waar
devol. Infoavond met dia-serie, hydro
loog en schepen van leefmilieu. Om 
20u. in lokaal Rodenbach, Kapelle-
straat 19. Inkom gratis. Org.: VU-
Aartselaar. 

20 EDEGEM: Info-avond over 
AIDS, om 20u. in Drie Eiken. Org. 
FVV-Edegem. 
23 WIJNEGEM: Bormsavond. Ver
toning uniek filmmateriaal. Om 20u. 
in Ontmoetingscentrum 't Gasthuis. 
Inkom gratis. Org.: VUJO-Wijnegem. 
23 WOMMELGEM: Stadswande
ling doorheen Oud-Antwerpen met de 
Kulturele Kring Jan Puimège. Info 
Ludgaar Boogaerts (332.27.75) en 
Koenraad Vandenbuicke (353.07.73). 
23 EKEREN: Jaarlijks Lentebal in 
zaal ,,De geesten", Waterstraat 12. 
Aanvang: 20u.30. Inkom 100 fr. Org. 
: VU-Ekeren. 
24 SCHILDE: Ontmoeting met 
Hugo Coveliers in café De Schilde, 
hoek Turnhoutse- en Brasschaatse-
baan tussen 11 en 12u. 
24 WOMMELGEM: Naar Zang-
feest-Antwerpen. Vertrek om 13u. in 
groep. Kaarten bij Ward Herbosch 
(353.68.94). 
24 ANTWERPEN: Vlaams Natio
naal Zangfeest. Om 14u.30 Sportpa
leis. 
27 KAPELLEN: Kursus Gemeente-
financiën met o.a. begroting. Aan
vang: 20u. POB, Hovensebaan 12. 
Info: 03/664.79.61. Org.: VVM. 
29 RANST: 2e Volkszangavond 
met Gust Teugels en zangkoor Schal-
marus uit Emblem. In feestzaal van 't 
Centrum, Gasthuisstraat. Inkom 100 
fr. Kaarten Paul Boumans 
(485.55.67). Org.: IJzerbedevaartko-
mitee-Broechem en Bevlagginsaktie-
Ranst i.s.m. VU-Ranst. 

30 KESSEL: VU-Dansfeest, paro
chiezaal te Kessel-statie. 

hopelijk volgend jaar nog meer en tot 
weerzien. 

N.B. Het waren allemaal prachtig 
gekleurde tekeningen die alle paasei-
erenrapers gekleurd hadden! Profi
ciat! 

Voetbal 
De voetbalploeg van VK Den Klau

waert behaalde in het paastornooi 
van VOLBO in Borsbeek een eervolle 
derde plaats. De penaltytrofee die 
uitgereikt werd, verhuisde ook mee 
naar Wommelgem. Na iedere wed
strijd moesten de 11 spelers een 
strafschop nemen. VK gelukte erin na 
3 wedstrijden 28 van de 33 om te 
zetten in een doelpunt. Een prestatie 
voor uwen hoed voor af te nemen. 

Met Pinksteren op 21 en 22 mei 
heeft VK Den Klauwaert zelf een tor
nooi. Pkjegen die interesse hebben 
bellen naar W. Herbosch 353.68.94. 
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Burgemeester van Kruibeke 
naar Dllbeek 

Op uitnodiging van de VU-jongeren 
van Groot-Dilbeek komt Antoine De-
nert, de baardige burgemeester van 
Kruibeke, spreken over zijn ongewo
ne manier van besturen en aktie voe
ren. 

Om de haverklap duikt deze merk
waardige man immers op in de pers. 
Na de akties rond de dijken en het 
verontreinigde drinkwater, is de strijd 
om het behoud van de Schelde-veer-
boten nog niet geluwd, of daar staat 
hij weer op de barrikaden tegen de 
aanleg van de Grote Ring rond Ant
werpen. 

Zijn manier van aktie voeren is 

steeds recht op de man, recht op het 
doel. 

Een blokkering van een autostrade, 
uitdelen van zakjes drinkwater... bo
men planten, er kwam zelfs ooit een 
heuse waterslag op de Schelde bij te 
pas. 

Zijn manier van besturen is geba
seerd op zijn zelf ontwikkelde, opzien
barende ,,lieve-mensen-teorie". 

Komt daar nog bij dat hij zijn inte
grale burgemeesterswedde weigert. 

Vrijdag 13 mei om 20u.30 in zaal 
Nachtegaal te St.-Ulriks-Kapelle (Dil-
beek). 

Te Etterbeek en te Merksem 

Dr. Borms herdacht 
Op zondag 10 april werd onder het motto „Het beloofde een 

mooie dag te worden" zowel te Etterbeek waar hij werd terechtge
steld als te IVIerl<sem dr. August Borms herdacht. 

volgen van de repressie. Hij noemde 
daarbij o.a. de sterk verminderde 
pensioenen van repressie-slachtof-
fers. 

Te IVIerksem aangekomen sloot de 
groep zich aan bij de stoet naar het 
graf van dr. Borms en de daaropvol
gende traditionele herdenking op het 
gemeentelijk kerkhof daar. 

Internationaal Paasfeest te Leuven 
In uitwisseling richtte de Leuvense 

volkskunstgroepen ,,Reuzegom" en 
,,'t Havermeuleke" een folklorefesti-
val in met zusterverenigingen uit de 
Elzas, Griekenland, Oostenrijk en 
Baskenland. Overgoten door een 
pracht van een lentezon werden het 

VOLKSUNIE 

\|^astr 
Zaterdag 7 mei 1988 

CONNIE NEEFS 
GERY LIEKENS 
Bia BAND 

BALLETOROEP 
DANSPROJECT 
SUPERFUIF 
met 
Disco-Bar 
IMAGINATION 

in 't hart van Brussel 

Zaterdag 7 mei '88 
vu-feest 
te Brussel 

Het feest van de Volksunie ar
rondissementen Brussel en Hal-
le-Vilvoorde kende vorig jaar een 
reusachtig sukses. 

Nu reeds staat het vast: in 
1988 w/ordt het tweede Volks
unie-feest in 't hart van Brussel 
opnieuw een voltreffer. 

Een echt feest met zang, mu
ziek en dans. 

Voor jongeren en ouderen. 
IVlet artiesten die borg staan 

voor kwaliteit. 
Met tombolaprijzen die U doen 

watertanden. 
Kortom: een feestelijke en zelf

bewuste Vlaamse manifestatie in 
het hart van onze hoofdstad. 

onvergetelijke Europese dagen. Op 
paasdag werd gezamenlijk de mis 
gevierd in de St.-Pieterskerk met Bas-
kiche dans en Elzasser muziek. In de 
namiddag vierden Vlamingen en Bas-
ken hun Aberri Eguna (Dag van het 
Vaderland = Paasdag) in ,,Ons 
Huis" Onati, een stadje in een ketel
dal aan de voet van het Baskisch 
Mariaal oord Aranzazu (= doorn
struik) is niet onbekend in Vlaande
ren. Jarenlang bood de technische 
school er onderdak aan de verbroe
derende Vlamingen. Vandaar de ban
den, die opnieuw verstevigd werden. 
Europarlementslid Willy Kuijpers 
hield de gelegenheidsrede en wees 
op de noodzaak van en de groeiende 
simpatie voor het Europa der Volke
ren. Ook senator Walter Luyten en 
raadslid Vital Geeraerts hadden er 
aan gehouden om mee dit stukje 
Europa te verwezenlijken. Inderdaad, 
wanneer op paasmaandag de reuze
tent op het Leuvens Ladeuzeplein 
voor de Universiteitsbiblioteek volliep 
met verbroederende Vlamingen, El-
zassers, Basken, Grieken enz... leek 
Europa herboren te zijn! 

Tussen beide plaatsen liepen jon
gelui met brandende fakkels nadat 
Erwin Brentjens te Etterbeek volgen
de woorden had gesproken: 

,,Het zal steeds dé Belgische 
schande blijven dat 43 jaar na het 
beëindigen van de Tweede Wereld
oorlog en 42 jaar na de exekutie van 
de kreupele dr. Borms, hier achter 
deze muur, kortom ruim veertig jaar 
na de feiten nog steeds zo krampach
tig en bekrompen gereageerd wordt 
op parlementaire voorstellen die al
leen maar kunnen bijdragen tot ver
zoening en vergeving. 

Bl i jvende emoties 

In andere Europese landen, waar 
zich eveneens verscheurende tafere
len afspeelden tijdens en na de oor
log, is men het reeds lange tijd eens 
over de noodzaak om de spons te 
vegen. Hier is men amper in het 
stadium dat men wel eens wil praten 
over een voorstel tot amnestie. Een 
land waar anno 1988 een goeverneur 
het nodig acht zich kranig te verzet
ten tegen het geven van een straat
naam ter nagedachtenis van een 
Vlaamse abt, die precies het slachtof
fer werd van blinde wrok. Een land 
waar anno 1988 nog hevige emoties 
de vrije loop krijgen n.a.v. een televi-
siedokumentaire omtrent de vergel-
dingsakties van verzet en kollabora-
tie". 

Sociale gevolgen 

Brentjens vroeg tevens dat zou ge
stopt worden met de vervolging van 
hangende dossiers van het sekwester 
en dat er werk zou gemaakt worden 
van een passende oplossing tot een 
globale opruiming van de sociale ge-

De plechtigheid te Etterbeel< werd bijgewoond door kamerlid Hugo 
Coveliers. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons Kleinmeubelen • Lusters Geschenkarfikclen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden %'oor trouwere) 

Openinnsuren; Di.. woe., vrij. van 13 tot l eu . 30 
Do. /al . van 10 tol I9u. 30 
/ondaff van 14 tol 18 u. 

Zaakvoerder KFIZKRSTRAAT 2 1740 TERNAT 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechls is km van Brussel teni ruml 

• WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD • 

VERZEKERINGSMAKELAAR (alle maatschappijen) 
BANKAGENT AN-HYP (volledige bankservice) 
SPAREN • LENEN • BELEGGEN 

Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12) 

Te Merl(sem werd aangesloten bij de stoet naar het graf van dr. Borms. 
(foto's Fik) 

Zoals steeds veel bloemen en ingetogenheid aan het graf van dr. 
Borms. 

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90% op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

EBES 

Dus is rationeel elektriciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand. 
Over zuinige elektriciteitstoepas
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

BRABANT 
APRIL 

16 JETTE: 16e Bal in het St.Pie-
terskollege. Deuren om 19u. Org.: 
VBGJ. 
18 LENNIK: Gespreksnammiddag 
over de belastingsaangifte: Betaal de 
fiscus niet teveel door dhr. Rik Claes. 
In Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 128 van 14u tot 15u.30. 

22 HUIZINGEN: Optreden „'t Kliek-
ske" in zaal Union, Torleylaan. Gast-
stpreker Willy Kuijpers. Om 20u. 
Kaarten vvk 100 fr. Org.: Vernieu
wing-Huizingen. 

24 LEUVEN: Met de Rodenbach-
kring Leuven naar het Zangfeest. Ver
trek uit Scherpenheuvel met halte in 
Rillaar, Aarschot, Wezemaal, Wilsele, 
Station Leuven, Winksele, Korten-
berg en Steenokkerzeel. Kaarten in 
inschrijvingen voor bus: Kiekenstraat 
1 te Leuven (016/23.04.82). 
26 LEUVEN: Spreekbeurt prof. dr. 
H. Delooz. In zaal St.Jozef, Burge
meesterstraat 57. Aanvang: 14u. In
kom 150 fr. Inschrijven vóór 19 april 
bij de Rodenbachkring Leuven. 
30 MERCHTEM: Kaas- en Wijn-
avond in zaal Harmonie, Stoofstraat. 
Inkom 150 fr. Org.: VU-Merchtem. 

14 APRIL 1988 
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VU betreurt verhuis kunstbronsgieterij 

„Geschiedenisvervalsing" 
te Aaist? 

AALST — Als gevolg van de steeds toenemende hinder die 
gewone burgers ervaren in de omgeving van bepaalde uitgangs
buurten in Aalst, overweegt de burgemeester opnieuw een slui
tingsuur voor openbare gelegenheden in te voeren. Het pobleem 
kwam ter sprake op de gemeenteraad, naar aanleiding van een 
gepland vierdaags muziekfestival in juli, waarover vroeger al 
klachten binnenliepen en waarover Danny Denayer uitleg had 
gevraagd. Als de bewoners ongemakken blijven ondervinden 
zullen passende maatregelen getroffen worden. 

Naar aanleiding van de verhuis van 
een kunstbronsgieterij uit Erembode-
gem-Aalst naar het Waalse Ottignies, 
vroeg Danny Denayer ook al het mo
gelijk te doen om het bedrijf in Aalst te 
houden Niet alleen qua de tewerk
stelling — momenteel 8 en weldra 24 
personeelsleden — maar ook op het 
vlak van kulturele uitstraling, werd de 
geplande verhuis als een onvoorstel
baar verlies voor de stad voorgesteld 
Het gaat immers om een internatio
naal bekende bronsgieter, die onder
meer het beeld van Jan De Lichte 
goot De problemen van het bedrijf, 
gesitueerd in een woonzone maar 
toch milieuhinderend wegens de me-
taaldampen, situeren zich al over 
meerdere jaren, maar de laatste ver
gunning vervalt dit jaar Veel hoop dat 
het bedrijf in Aalst kan blijven is er 
met 

De afwezige aanwezig... 
Denayer wou het kollege van bur

gemeester en schepenen ook vragen 
een einde te maken aan de geschie
denisvervalsing op de gedenksteen 
van het kultureel centrum De Werf 

Daar staat ondermeer in gebeiteld dat 
kultuurmmister Dewael aanwezig was 
op de opening Maar hij had zijn kat 
gestuurd, hoewel maanden op voor
hand uitgenodigd Daarom stelde De
nayer voor om ofwel de steen te 
vervangen, ofwel de bewuste zinsne
de weg te slijpen, ofwel het woord 
aanwezig te vervangen door afwezig 

Daar het kollege echter deze interpel
latie naar de besloten vergadering 
had verwezen, werd ze ingetrokken 
om later in een andere formulering te 
worden hernomen 

Ook op andere agendapunten had 
Denayer nog zijn bedenkingen Zo 
vroeg hij meer politioneel optreden 
tegen vrachtwagenbestuurders die 
de voetpaden steeds opnieuw kapot 

Vrouwen in de gemeente 
De Federatie van Vlaamse Vrou

wengroepen organiseert te Nijlen en 
te Smt-Niklaas haar kadervorming 
over ,,Vrouwen in de Gemeente" 

Vrouwen zijn nog steeds onderver
tegenwoordigd in alle geledingen van 
de maatschappij Hoe kan het ge
meentebestuur een beleid voeren om 
het emancipatieproces van vrouwen 
in de plaatselijke samenleving te on
dersteunen en te bevorderen' Wat 
betekent zulks inhoudelijk m de sek
toren ruimtelijke ordening, onderwijs, 
kuituur, welzijn, tewerkstelling '> 
Welke rol kan de vrouw in de gemeen
te vervullen' Hoe kunnen vrouwen 
het gemeentebeleid bijsturen' 

Op elke kadervormingsavond praat 
een panel van dne vrouwen, aktief in 
de gemeente — hetzij als gemeente
raadslid of schepen, hetzij als 

OCMW-lid — over haar realisaties, 
ervaringen en verwachtingen als 
vrouw in de gemeente 

Moderator is Huguette Ingelaere, 
nationaal FVV-voorzitter 

Een vormingsavond gaat door op 
woensdag 20 april om 20 uur in zaal 
Kempenland, Herenthoutsesteenweg 
53 te 2260 Nijlen Pannelleden Bea 
De Vos, gemeenteraadslid te Kessel 
Maria Kerckhofs, OCMW-lid te Nijlen 
en Leen Van Dessel, gemeenteraads
lid te Nijlen 

Een andere op donderdag 21 april 
om 20 uur in zaal Panda, Grote Markt 
25 te 2700 Sint-Niklaas Pannelle
den Nelly Maes, volksvertegenwoor
diger en gemeenteraadslid te St Nik
laas en Lutgart De Beul, gemeente
raadslid te Dendermonde 

Nieuw vu-bestuur te Erpe-iVlere 
Op 11 maart jl werd in het Hof ten 

Dale de VU-afdelmg Mere-Erpe her
opgericht Onder het voorzitterschap 
van arrondissementeel voorzitter Wil
ly De Saeger en in aanwezigheid van 
volksvertegenwoordiger Jan Caudron 
werd een nieuw bestuur verkozen 
Ook hier werd een grondige vernieu
wing en verjonging doorgevoerd 

Voorzitter Herman Van den Ber-
ghe 

Ondervoorzitter Desire Van Uyten-
daele 

Sekretans Joris Coppens 
Hulp-sekretaris My nam Rottiers 
Penningmeester Frans Van Moor-

ter 
Propaganda Peter Van der Eist en 

Geert De Coensel 

Organisatie Hans De Feyter en 
Chris Bavay 

Sociaal dienstbetoon Carlos De 
Brouwer 

Jeugdwerking en Pers Wim Van 
den Berghe 

Bestuursleden Edgard Van den 
Brulle, Frieda Van Impe, Nadine De 
Grootte en Tony Dockers 

Het bestuur is onmiddellijk gestart 
met een nieuwe ledenwerving 

Ter gelegenheid van de heroprich
ting houdt onze afdeling op 28 mei, 
om 19 uur m het Hof ten Dale een 
ledenfeest Nationaal Voorzitter Jaak 
Gabnels heeft reeds toegezegd aan
wezig te zullen zijn Verdere informa
tie zal — ook via dit blad — tijdig 
worden meegedeeld 

VU-Zele rouwt 
Dinsdag 5 apnl overleed op 51-

jange leeftijd VU-bestuurslid Maurits 
Ernalsteen Voorzitter H Van Dries-
sche van VU-Zele sprak volgende 
lijkrede uit 

,,Het IS met bijzonder veel droef
heid dat WIJ hier afscheid nemen van 
onze vriend Maunce In naam van de 
ganse Volksunie-afdeling Zele willen 
WIJ onze diepe erkentelijkheid betui
gen voor de vele jaren dat hij als 
bestuurslid aktief was 

WIJ hebben Maunce gekend als 
een volhardend en oprecht man, ge
sneden uit het goede Vlaamse hout 
In de voetsporen van zijn vader, heeft 
hij sinds 1976 metterdaad alle aktivi-
teiten van de afdeling ondersteund en 
mee vorm gegeven Men kon op Mau
nce altijd beroep doen en men deed 
dat ook WIJ zullen ons zijn inzet, zijn 
geestdnft en gastvrijheid bij de vele 
materiele beslommeringen van de 
partij blijven hennneren Altijd be

schikbaar en zonder grote woorden, 
was hij een vaste waarde geworden in 
het afdelingsleven 

Maunce was op vele domeinen ak
tief Zo gaf hij ook in landbouwmid-
dens en op parochiaal vlak blijk van 
zijn engagement Sinds enkele jaren 
was hij bedrijvig in het OCMW, waar 
hij, om zijn groot plichtsbesef en zijn 
inzet voor de bejaarden en zieken, 
ieders waardering genoot 

Bijzonder fier, en terecht, was Mau
nce op zijn mooi gezin zijn echtgeno
te en zijn 5 dochters Moedig heeft hij 
al het mogelijke gedaan om zijn kin
deren de beste opvoeding en oplei
ding te garanderen Een banaal ver
keersongeval maakte echter bruusk 
een einde aan dit harmonieuze sa
menleven " 

De afdelingsvoorzitter besloot met 
de familie oprechte deelneming en 
medeleven in de rouw aan te bieden 

rijden En bij de geplande verkoop 
van een grondrestant was hij van 
oordeel dat er financieel met uitge
haald werd wat erin zat Zijn kollega 
Toon Blommaert vond 200 m^ trou
wens al geenkleine grondrestant 
meer Laatstgenoemde verscheen 
voor het eerst dit jaar op de gemeen
teraad en kreeg dan ook de lachers 
op zijn hand met zijn late nieuwjaars
wens 

Wel ernstig was hij met zijn steun 
aan het voorstel-Hooghuys om ook 
van burgemeester Debunne een 
schilderij te laten maken Zo zou im
mers ook burgemeester Victor Boc-
que voor deze eer m aanmerking 
komen 

OOST-VL. 

Braadfeest 
te Gent 

Op 30 april 1988 organiseert het 
Politiek Kollege Groot Gent een 
braadfeest met medewerking van alle 
Gentse afdelingen 

Praktische gegevens-
Datum 30 april 1988 
Plaats Technisch Instituut Glo-

rieux, St Jozefstraat, Oostakker 
Programma 16u Koffie-taart-pop-

penkast, 18u Barbecue, 21 u Dans
avond met ,,The New Orleans Jazz 
Orchestre" 

Pnjs 300 frank 
Inschrijvingen Arrondissementeel 

sekretariaat (091/23 70 98), Dirk Van
denhout (091/51 50 53) en bij de be
stuursleden afdeling Gent 

APRIL 

15 GENT: Provinciale Bedevaart
avond in VTB-VAB-zaal Paddenhoek 
te Gent, om 20 Met toespraak van 
Koen Baert, diareeks en de Vagan
ten Inkom gratis Org Provinciale 
Ijzerbedevaartwerkgroep O VI 

16 HILLEGEM: Jaarlijks lekker eet
festijn in zaal Oud Gemeentehuis, 
Dorp, Hillegem Keuze uit varkensge
braad en rundstond 300 fr p p (soep 
inbegrepen), -12j 150 fr Vanaf 19u 
Ook op 17 april vanaf 12u Org VU-
Hillegem 

16 GAVERE: Edukatief bezoek aan 
de ondergrondse bunker luchtmacht
basis van Gavere-Semmerzake Ge
zien het beperkt aantal toegelaten 
deelnemers is inschrijving vooraf ge
boden Bijeenkomst om 14u op de 
markt te Gavere Org FVK-Gent-
Eeklo 

16 BASSEVELDE: Parochiezaal, 
Oude Boekhoutestraat 12e Vlaams 
Lentebal met dj Ambiance Org 
Vlaamse Vnendenknng vzw-Assene-
de 

16 ZOMERGEM: Goelash-festijn in 
het Parochiaal Centrum, Lt Dobbe-
laerestraat 14 om 20u Pnjs 400 
fr p p Gezinskaart 1000 fr Inschrij
ven tot 10 apnl bij Frieda (72 88 91), 
Wiet (72 98 23) en Willy (72 78 71) 
Org Vlaamse Kring en VU-Zomer-
gem 

18 SINT-NIKLAAS: Voordracht 
door Mare Platel over de aktuele poli
tieke toestand Om20u indeCipiera-
ge. Grote Markt Org DF-Sint-Ni-
klaas 

21 SINT-NIKLAAS: Vrouw en Poli
tiek door Katrien Boone In de Stede
lijke Openbare Bibliotheek om 20u 
Org FVV-Sint-Niklaas 2e debat
avond op 18 mei 

22 GENTBRUGGE: De avonturen 
van een senator Oswald van Oote-
ghem vertelt Om 20u in het Dien
stencentrum te Gentbrugge Inkom 
gratis 

23 AALST: Eetfestijn van afdeling 
Aalst-Centrum In zaal 't Kapelleken, 
Meuleschettestraat Deuren 19u , 
deelname in de kosten 350 fr 

23 GENT-BRUGSEPOORT: Gent
se kabaretavond met ,,Moereloere", 
om 20u in Centrum Remaert Rei-
naertstr 26 Deuren 20u Grote par
king op binnenkoer Inkom 100 fr , 
kaarten bij Jaak Taghon (26 41 91) of 
bestuursleden Org VU-Gent-Brug-
se poort 

30 MEERBEKE: 12e Breugeliaanse 
Meiavond, in de Berlindiszaal vanaf 
18u Org VU-Meerbeke-Neigem 

De avonturen 
van een senator 

De Dr J Goossenaertskring, afde
ling Gentbrugge-Ledeberg, organi
seert een wel biezondere avond 
Deze gaat door op vrijdag 22 april a s 
om 20u 

Eresenator Oswald Van Ooteghem 
komt er met humor en ontroering 
praten over zijn 14-jarig mandaat als 
senator Wie Oswald Van Ooteghem 
kent, weet hoe bedrijvig hij is ge
weest Een greep Wetstraat, Schaar
beek, Komen, Voeren, Irak, Verenig
de Staten, Noorwegen, dienstbetoon 
zonder grenzen 

Deze avond om met te missen gaat 
door in het Dienstencentrum van 
Gentbrugge en begint om 20u De 
toegang is gratis 

^B!^ 

DOSSIER 

15 BLADZIJDEN EXTRA 
' Wat is hei ccnhcidstypc en waarom wordt het ingevoerd? 
' Het echte Onderwijs-verdriet: een overzicht van de maatregelen die 

sinds 1972 werden genomen. 
' Wat mankeerde er aan het VSO? 
' Voor en tegen het traditioneel onderwijs. 

• Wat doen ouderverenigingen, en wat denken ze? 

MIS DIT NUMMER NIET 
HAAL VLUG KNACK BIJ UW DAGBLADVERKOPER 
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VU-Deerlijk liet waterstalen onderzoeken 

Van „ondrinkbaar" tot 
„totaal ondrinkbaar" 

Reeds een paar maal drukte het plaatselijk VU-blad Uilenspiegel 
van Deerlijk de slogan „Water is waardevol" af. Dat de afdeling 
het daaromtrent ook ernstig meent mag blijken ut volgend ver
haal. 

Het verhaal begint zowat een 10-tal 
maanden geleden Op zekere dag 
wordt mevrouw D opgenomen (voor 
de eerste, maar met de laatste maal) 
m het ziekenhuis Na tal van onder
zoeken bli)kt uiteindelijk dat zij ,,ziek' 
IS van het drinken van water i Samen 
met haar man besluit zijn hun putwa
ter te laten onderzoeken door een 
officieel laboratorium 

Ondrinkbaar 
Het besluit was allerminst gerust

stellend „Water ondrinkbaar omwille 

van de zure pH en de sterke aanwe
zigheid van faecale streptokokken 
Tevens vertoont het Nitraat een licht 
verhoogde grenswaarde Sterk korro-
sief water ' 

Enkele maanden nadien (eind '87) 
laat ook de buurman H zijn dnnkwa-
ter onderzoeken Ook dat besluit 
drukken wij hier onveranderd af 
„Slechts drinkbaar na koken, omwille 
van de faecale streptokokken Het 
nitraat vertoont een grenswaarde 
doch IS aanvaardbaar mits matig ge-

En de lening 
komt 

van de ASLK 

Uw jongste dochter gaat trouwen? 
U wilt eindelijk die droomreis maken? 
Of moet u afrekenen met een onverwachte 
tegenvaller, zoals opname in het zieken
huis...? Of je ze nu verwacht of niet, met 
dat soort zware kosten krijgen we allemaal 
wel eens af te rekenen. Dan is er snel geld 
nodig. Kom daar gerust eens over praten. 
De persoonlijke leningen van de ASLK zijn 
er om u te helpen. Met een schappelijke 
rente en een gepersonaliseerd afbetalings
plan om al uw behoeften of dromen te 
financieren. Uw persoonlijke lening, die 
regelen wij snel. En voordelig. Want bij de 
ASLK wordt dat op een gezonde en ver
standige manier opgelost 

ASLKi 
Ook als u leent, doen wij met u mee. 

bruik Niet geschikt voor zeer kleine 
kinderen " 

Met deze gegevens in de hand en 
de wetenschap dat het algemeen rio-
lenngsplan in Deerlijk maar , deer
lijk" IS deed VU-Deerlijk ertoe beslui
ten om zelf het water van die mensen 
en hun buren nog eens aan een 
onderzoek te onderwerpen Stalen 
werden genomen en onderzocht door 
een officieel erkend labo 

Totaal ondrinkbaar! 
Hun besluit drukken wij onvervalst 

af 
,,Scheikundig gezien ondrinkbaar 

wegens een te hoog gehalte aan 
nitraat Eveneens ondrinkbaar we
gens eente hoog gehalte aan nitriet-
ammoniumi" 

Aangezien om volledig wettelijk te 
zijn de stalen door bevoegde mensen 
van een erkend lab moeten genomen 
worden werd op kosten van VU-
Deerlijk door dat lab een bijkomend 
onderzoek gedaan (feb -maart 1988) 
Dit besluiten 

,,Monster totaal ondrinkbaar (NH3 
nitnet en nitraat te hoog) Bakteriolo-
gische totaal ondrinkbaar 

Het ligt in de bedoeling van de VU 
om ook de komende weken en maan 
den stalen te nemen teneinde de 
graad van vervuiling te kunnen vol
gen 

De oorzaak van vervuiling zijn wij 
zeer ernstig — in het belang van de 
mensen aldaar — aan het onderzoe
ken WIJ kunnen ons echter niet van 
de indruk ontdoen dat een onvoldoen
de riolenngsnet wel eens aan de oor
zaak zou kunnen liggen van de ver
vuiling VU-Deerlijk hoopt m een vol
gende uitgave van haar Uilenspiegel 
de ware oorzaak zwart op wit te 
kunnen meedelen 

Dit kwalijk verhaal toont ook in 
Deerlijk aan dat werking rond zuiver 
water waardevol en nuttig kan zijn' 

Kortrijk 
naar Zangfeest 

Zoals elk jaar vertrekken vanuit 
Kortrijk 2 bussen naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest te Antwerpen 
Voor toegangskaarten en/of busplaat-
sen reserveert u best tijdig bij Giel 
Seynaeve, Kortrijksestraat 183 te 
8710 Heule (056/35 40 84) of Guido 
Verreth, Olympiadeplein 14, te 8510 
Marke (056/22 57 03) 

O.C.M.W. Brugge 
Aanleggen wervingsreserves, 
geldig voor drie jaar van (m/v) 

a) geschoold werkman b — hovenier 
b) geschoold werkman b — loodgieter 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op 

de dag van de benoeming Overschnjding van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O C M W dienst 
of m een lagere overheidsdienst 

3 Diploma: van volledig lager secundair technisch onderwijs (A3) of 
van lagere secundaire techmsche leergangen, afgegeven na minstens 
720 lesuren, of een brevet van hoger secundaire beroepsonderwijs, 
telkens m de betrokken specialist nl van a) hovemer of b) loodgieder 

4 Slagen in een vergelijkend aanwervmgsexamen 
WEDDESCHAAL 1 22 tegen huidig indexcijfer 423 132 - 623 781 dn 

29 jaar) 
INSCHRIJVINGSGELD 200 frank storten op P R nr 000-000932109 

van het O C M W -Brugge, Kartuizermnenstraat 4,8000 Brugge, vóór 16 
mei 1988, met vermelding „examen geschoolde B hovenier of loodgie 
ter" 

VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD 
Volledige vrijstelhng van het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de 

te Brugge woonachtige kandidaten die, op datum van hun kandidaat 
stelling, tot één van de volgende categorieën van personen behoren 
werklozen, pas afgestudeerden, werkzoekenden van wie het enig 
inkomen het bestaansminimum is De vrijstelling wordt verleend op 
schriftelijke verklaring van de kandidaat 

IN TE STUREN uiterlijk tegen 16 mei 1988 aan de Personeelsdienst 
van het OCMW Brugge, Kartuizermnenstraat 4, 8000 Brugge ge 
schreven aanvraag deelneming examen (vermelden voor welke funktie), 
afschrift diploma, eventueel eigenhandig geschreven en ondertekende 
verklaring voor vrijstellmg mschnjvmgsgeld 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 

14 ROESELARE-Jongeren en hun 
rechten St Michielsstraat 23 om 
20u Org Vlanajo-West-Flandria 

Dienstbetoon 
in Waregem 

De afdeling Waregem heeft haar 
dienstbetoon uitgebouwd en wel als 
volgt 

Plaats Volksunielokaal De Klau-
waart, Markt Waregem Volksverte
genwoordiger Paul Van Gansbeke 
iedere derde woensdag van de 
maand van 17u 30 tot 18u 30 Sena
tor Michiel Capoen iedere woensdag 
van de maand van 17u 30 tot 18u 30 
Provincieraadslid Jan Fonfeyne ie
dere woensdag van 18u 30 tot 
19u30 

O.C.M.W. Brugge 
Aanleggen wervingsreserven, 
geldig voor drie jaar van (m/v) 
a) Ergotherapeut(e) 
b) Dietist(e) 
c) Medisch secretaris(-esse) 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN 
1 Belg zijn en van onbenspehjk gedrag 
2 Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreven hebben op 

de dag van de benoeming Overschrijdmg van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogehjk voor de personeelsleden m O C M W dienst 
of m een andere overheidsdienst 

3 Diploma (volgens de funktie) 
a) van gegradueerde m de ergotherapie, 
b) van gegradueerde in de diétetiek, 
c) van gegradueerd medisch sekretans(-esse, 

4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 
WEDDESCHAAL 
a) ergotherapeut(e), 
b) diëtist(e) 1 55 (eindwedde 1 77) tegen huidig indexcijfer 528 688 -

963 325 (in 27 jaar), 
c) medisch sekretans( esse) 1 47 502 847 - 840 840 (in 29 jaar), 
INSCHRIJVINGSGELD 400 frank storten op P R nr 000 0099581 59 

van het A Z Sint Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, vóór 16 mei 1988, 
met vermelding „examen ergotherapeut(e) of diétist(e) of medisch 
sekretans( esse)" 

VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD 
Volledige vnjstelhng van het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de 

te Brugge woonachtige kandidaten die, op datum van hun kandidaat 
stellmg, tot één van de volgende categorieën van personen behoren 
werklozen, pas afgestudeerden, werkzoekenden van wie het emg inko 
men het bestaansmmimum is De vnjstellmg wordt verleend op schrifte 
lijke verklarmg van de kandidaat 

IN TE STUREN uiterlijk tegen 16 mei 1988 aan de Personeelsdienst 
van het OCMW Brugge, Kartuizermnenstraat 4, 8000 Brugge ge 
schreven aanvraag deelnemmg examen (vermelding voor welke funk 
tie), afschrift diploma, eventueel eigenhandig geschreven en onderte 
kende verklanng voor vnjstelling inschrijvingsgeld 

14 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u30 ,,Een 
straat zonder einde (over drugge
bruik)", om 19u30 Praktische 
wenken bij de aanpassing v/e woning 
voor hulpbehoevenden" Org Wel
zijnszorg W VI 
14 MENEN: leperstraat 65 Om 
19u30 ,Stress" Org Welzijnszorg 
W VI 
15 OOSTENDE: Politiek kaffee met 
Herman Lauwers, m De Vlasschaard 
(Stene-Oostende) om 20u 30 Org 
VUJO-Groot-Oostende Inkom 50 fr 
15 BRUGGE: Katelijnestraat 115 
Om 14u30 ,,Dan is er altijd het 
OCMW nog" Org Welzijnszorg 
WVI 
18 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis, 15u Lieve en Ron Deprez met 
een diamontage over de Ijzertragedie 
'14-'18 Org VVVG-lzegem 
20 DIKSMUIDE: VCLD-kursus 
,,Met het oog op 9 oktober lijstvor-
ming en programma-opbouw" 't 
Fort, Kaaskerkestraat 2 Om 20u 
Org VU-OVD 
20 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, Om 19u 30 ,,De psy-
cho-sociale en organisatorische as-
pekten van de thuisgezondheidszorg 
Org Welzijnszorg W VI 
21 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u 30 ,,Nieuwe 
projekten om gehandikapten te inte
greren m de samenleving" Om 
19u 30 De diagnose van borstkanker 
Org Welzijnszorg W VI 
22 OOSTENDE: Avondje uit met 
Cecile Van Dijck, in het Auditorium 
van het St Andreasinstituut te Stene 
om 20u 30, Inkom 200 fr vvk 150 fr 
Org VOVO 
22 ROESELARE: Dosfelkursus 
,, Vlaamse Beweging en de Vredesbe
weging", in 't Leeuwke om 20u 30 
Org VUJO-arr bestuur Roeselare 
2de deel om 20 mei 
24 BLANKENBERGE: Naar het 
Zangfeest-Antwerpen Vertrek om 
8u 30 stadhuis Blankenberge Terug 
rond 20u Prijs 680 fr (bus + in
gang) Inschrijven Em Duysters, de 
Smet de Naeyerlaan 86 Org Vlaam
se Kulturele Kring Blankenberge en 
VVVG 
24 DEERLIJK: Debat voor alle 
jeugdverenigingen van Deerlijk over 
Deerlijk 2000 Om 10u30 m het 
Schoolhuis te Deerlijk 
27 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 19u30 Het 
OCMW in de kijker Org Welzijns
zorg W VI 
27 DIKSMUIDE: 20u VCLD-kursus 
,,Met het oog op 9 oktober Propa
ganda" 't Fort, Kaaskerkestraat 2 
Org VU-OVD 
27 KORTRIJK: Parochiaal Cen
trum ,,De Madeleine", Violierstraat 
Hoe leefden mensen vijftig jaar gele
den''Om 14u 30 Org Welzijnszorg 
WVI 
28 IZEGEM: Oud Stadhuis, Koren
markt om 20u De nieuwe armoede 
slachtoffers van de welvaart Org 
Welzijnszorg W VI 
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KANTOOR VAN DE NOTARIS ROBERT VRIELYNCK 
te Brugge, Sint Kruis, Prins Leopoldstraat 2 

Tel. 050/35.50.22 
VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING 

van: 
TWEE PERCELEN LANDBOUWGROND 

te Zuienlterke 

KOOP EEN 
Perceel weilang te Zuienkerke HOUTAVE, palend aan de Oostendse 

Steenweg gekend ten kadaster „Zuid de Kalsi)de 48 e begin", sie C nr 
664/A - 54 a 71 ca KI 1 700 frank 

KOOP TWEE 
Perceel weiland te Zuienkerke-MEETKERKE, palend aan de Noorde

de, gekend ten kadaster „15 Begin", sie A nr 7 groot 1 ha 97 a KI 6 200 
frank 

Beide kopen zijn vri] van pacht en gebruik 
VERKOOP ZITDAG: 

DINSDAG 3 MEI 1988 
te 15 uur in café „Drie Koningen" bij Omer CoudeviUe te Houtave, 

Kerkhofstraat 17 
Alle inlichtingen ten kantore 

DE DUO JE KAN 2 KEER 
DA'S GENIAAL, WINNEN. 

Maaseik naar Zangfeest 
Het IJzerbedevaartkomitee-gewest 

Maaseik legt een bus in naar het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest 

Prijs: reis + inkomkaarten (van 
250 fr) 400 fr per persoon, studen
ten, kinderen +12 jaar en derde leef
tijd 200 fr per persoon Gans gezin 
(ongeacfit aantal) 1200 fr 

Inschrijven' 

G Gerrits, Pastorijstraat 3, Geistin-
gen-Kinroo 
M Assenberg, Schoolstraat 7, Opoe-
teren (86 58 04) 
R Brouwers, Hoogstraat 6, Neeroete-
ren (86 45 OR) 
J Deben, Oude Ophoverbaan 88, 
Maaseik (56 47 38) 
L De Clerck, Dorperberg 18, Opoete-
ren (86 36 24) 

ZO€K€RC3€ 

Gevraagd 
D 21j jongeman, A3 mechanica, met 
3j ervaring als magazijnier in firma 
van auto-onderdelen, zoekt een nieu
we betrekking in het Brusselse Lie
ver een administratieve dan een tech
nische job Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, 02/569 16 04 

D 34j gescheiden vrouw met diplo
ma van hoger secundair technisch 
onderwijs, ervanng als bediende en 
vaardigheid in dactylo en computer-
werk, zoekt een passende betrekking 
in het Brusselse of ten westen van 
Brussel Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, 02/569 16 04 

n Opvoedster A2, Verpleegster A2 of 
middelbaar onderwijs niveau A2 liefst 
met enige ervanng in de sociale sek-
tor Voor D A C m opvanghuis voor 
thuisloze vrouwen en kinderen Bij 
voorkeur omgeving Antwerpen en be
reid zijn m ploegverband te werken 
Telefonisch kontakt opnemen met 
Mevr De Doncker Irene, tel 03/ 
455 40 05 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug '88) 
Kasteelhoeve LItzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DiLSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanlcki Hedwige) 
prijs vanzondagav tot zaterdag
namiddag 5 000 Fr alles incl 
info op hogervermeld adres 

mmm 
''^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 'wé^^éL''t *" 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

S A N I T A I R - Z I N K 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARIVIING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-321 08 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
ffabrisac 
handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

M Meuwis, Neeroeterenstraat 67, 
Opoeteren (86 65 24) 
R Nauwelaerts, Dorperberg 33, 
Opoeteren (86 34 56) 
W Rosiers, Wijklaan21, Neeroeteren 
(86 35 38) 

LIMBURG 
APRIL 

15 BREE: Zangstonde in cafe Cam-
brinusolv JefGeebelen ter voorbe
reiding van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest vanaf 20u 
16 BOCHOLT. Bochtolter Kermis 
Pary in de Boerenhal te Bocholt 
m m V radio Grensland Om 20u 
Ook op 17 apnl 
24 BREE: Samen naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest in het Sportpa
leis te Antwerpen Vertrek met tius 
aan het nieuw stadhuis om 12u 30 
24 HEUSDEN-ZOLDER: Per auto
car naar het Zangfeest Vertrek 13u 
aan de Oude Kring, St V\?illebrordus-
plein Terug rond 18u 30 Prijs 400 
fr , ingang 200 fr busreis totaal 600 
fr Plaatsbespreking Frans Vanstipe-
len 011/42 59 95 
29 GENK. ,,Stress" Om 20u m 
AVZ-Limburg, Nieuwstraat 35 Org 
Vlanajo 

ZOeK€RC]€ 
D 37-jange dame, beroep bediende, 
N -Fr -Eng en D dactylo zoekt een 
passende betrekking Voor nadere 
inlichtingen zich wenden O Van Oo-
teghem — Eresenator, A Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel 091/ 
30 72 87 

n 35-jarige gehuwde dame met di
ploma van maatschappelijk assisten
te — wegens reorganisatie werkloos 
— zoekt een betrekking 11 jaar erva
ring bij werkbekwame volwassenen 
mentaal en soms fysisch gehandikap-
ten Is bereid om het even welk werk 
te aanvaarden Voor nadere inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem 
— Eresenator, A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio-
en TV-instituut V z.w. 

Hoofdredal<teur. 
Maurits Van Liedekerke 
Redakteuren 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Pol Van Den Dnessche 
Toon Van Overstraeten 
Sekretariaat. 
Hilda De Leeuw 
Alle stortingen van abonne
menten, publiciteit en redaktie 
op prk 000-0171139-31 van 
,WIJ' , Barrikadenplem 12 

1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 
Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr 
Losse nummers 33 fr 

Verantw. uitgever 
Jaak Gabriels, 
Barnkadenplem 12 
1000 Brussel 
Publiciteitschef: 
de h Karel Severs tel 02-
219 49 30, toestel 19 ( s voor-
middags) of prive Alsemberg-
sesteenweg 41b 1512 Dworp 
Tel 02-380 04 78 

Werkaanbieding 
' In Schaarbeek gevestigde, met on
belangrijke Vlaamse firma vraagt 
voor in dienstneming 

1 Technieker met diploma A2 voor 
de buitendienst (specialisatie pomp
stations en dergelijke) 

2 Industrieel ingenieur voor de ver
koop m Vlaanderen (specialiteit aller
lei apparaten voor ondermeer bouw
onderneming) 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den tot B Maes, Parklaan 14, 1930 
Zaventem, tel 02/720 18 59 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antw/erpen Tel . 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u Maandag gesloten 

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

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

ZO'VBEL UTBI t 
•iM«t«rkl««rMak«r 

- d 1 1 : - ; 
STCÏNHOUWEMVCtT ta 
ANTMnfCN T.~131.MM 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUOO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

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

DRUKKERIJ VAN LINDEN 
Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

Algemene hout enplatenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Sleenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

BLOEMEN 
voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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„Iedereen is een beetje ijdel" 
GROOT-BIJGAARDEN- Druk bezig, scharrelend 

tussen filmpjes, negatieven en -afdrukken treffen we 
Paul Van den Abeele aan in de fotostudio van de 
Standaard-krantengroep. Paul Van den Abeele, ge
boren te Aalst in 1929, is hier werkzaam sinds 1949. 
Vriendelijk stelt hij voor het gesprek af te nemen in 
een herberg in de dorpskom van Groot-Bijgaarden 
,,Hier laten ze mij toch niet gerust." ,,Wat moet ik U 
feitelijk vertellen?" vraagt hij onderweg ietwat 
schuchter. 

IENMAAL gezeten achter 
een trappistje blijkt deze 
man, die in 1987 de 

staatsprijs voor zijn kunstenaars
loopbaan kreeg, een gemoedelij
ke keuvelaar te zijn. Twee uur 
lang staat hij ons te woord, zacht
jes filosoferend, met een tikkeltje 
weemoed in de stem, tot de plicht 
roept en Paul Van den Abeele in 
zijn wagen wipt, richting Charler-
loi, een voetbalwedstrijd ver
slaan. 

WIJ: Heel wat mensen ken
nen Paul Van den Abeele als 
„sterfotograaf", ze weten ech
ter niet dat U ook nog andere 
artistieke pijlen op uw boog 
hebt. 

P. Van den Abeele: ,,lk heb 
een opleiding als beeldhouwer en 
schilder gehad. Fotograaf ben ik 
tijdens de oorlog geworden, om 
den brode, schilder ben ik altijd 
geweest, nu nog. Sinds mijn aka-
demiepenode ben ik nooit ge
stopt met etsen, graveren, teke
nen en schideren, ook boetseren 
en steenkappen heb ik onophou
delijk gedaan, enfin zo'n beetje 
van alles. Als fotoraaf heb ik nooit 
een opleiding gehad, trowens, in 
mijn tijd bestond die gewoonweg 
niet, nu is dat allemaal normaal. 

WIJ: Wij lazen ergens „Paul 
van den Abeele Is geen be
roepskunstenaar...". Be
schouwt U uw werk als foto
graaf dan niet als „Kunst"? 

P. Van den Abeele: ,,Neen. Ik 
heb steeds strikt onderscheid ge
maakt tussen mijn werk als foto
graaf en mijn artistieke bezighe
den. Fotografie is mijn werk, mijn 
broodwinning. Nu blijkt dat ik van 
mijn foto's, volgens sommige 
mensen, iets meer heb gemaakt 
dan de doorsnee fotograaf. Ik 
was mij daar niet van bewust, ik 
vroeg mij nooit af of ik nu al dan 
niet een artistiek plaatje had ge
schoten of niet. Ik ging gewoon 
naar de wielerkoers of het voet
bal, naar manifestaties of gelijk 
wat en ik trok mijn foto's. Eigen
lijk maak je op dat ogenblik een 
dokument, maar de manier waar
op ge zo'n dokument maakt, tja-
...wat is kunst, wanneer is een 
foto een kunstwerk? Ge kunt 
daar uren over doorbomen, als 
ge niets anders te doen hebt kunt 
ge U met zo'n vragen bezighou
den. Uiteraard zijn er fotografen 
die bewust ,,vormschoonheid" 
willen scheppen, ik heb dat nooit 
willen doen. Het schijnt dat ik dat 
onbewust wel heb gedaan, dat 
zeggen anderen dan." 

WIJ: Laatst verscheen er een 
fotoboek van U, allemaal por
tretten van beroemde figuren. 

P. Van den Abeele: ,,Ja, er 
staan heel wat foto's in van uit 
mijn beginperiode, 1948, '49, 
'50...allen zijn zij destijds in de 
krant verschenen. Het zijn ale-
maal reportagefoto's, daar heb ik 
voor gekozen, ik kon even goed 
een ander boek gemaakt heb
ben..(bladert in zijn boek)...maar 
ja, waarom zijn die foto's nu zo
veel beter dan die van iemand 

anders ? Ik weet het feitelijk niet. 
In de periode dat ik die foto's trok 
waren er toch nog fotografen die 
goede foto's maakten? Kijk, hier 
princes Paola, Ernest Claes, Rik 
Slabbinck, Oscar Jespers...alle
maal mensen die stuk voor stuk, 
zij het op een totaal verschillend 
vlak iets te betekenen hebben of 
hadden!" 

betant", hij had zo af en toe zijn 
loeten, andere keren kon hij dan 
heel vriendelijk zijn. De laatste 
maal dat ik bij hem aankwam zei 
hij: ,,Jongen, ge zijt gij ne fraaie 
jongen, ge moogt gij binnenko
men maar dat ding daar (mijn 
fototoestel) dat moet ge buitenla-
ten.". Ik zei dan dat het geen zin 
had binnen te komen als ik geen 
foto's mocht trekken, dat kon 
hem allemaal niets schelen, geen 
foto's en daarmee uit. 'k Heb nog 
dikwijls met Stijn Streuvels en 
Karel Van Weynedaele voor zijn 
deur naar de koers staan kijken, 
ik heb daar spijtig genoeg geen 
foto's van getrokken. Dat is nu 
bijna onbegrijpelijk maar wij 
moesten toen een wielerwedstrijd 
verslaan met acht negeatiefjes... 
Een filmpje van acht beeldjes, 
daar moesten we ons plan mee 
trekken en ze moesten alle acht 
goed zijn want daar werd een 
ganse week uit gepubliceerd. 

Paul Van den Abeele: ,,Sensatiefotograf ie, al die vreselijke, vieze 
dingen, dat ligt mij helemaal niet!" (foto Ronald szommer) 

Lastige Streuvels 
WIJ: Stijn Streuvels zit er ook 

tussen, hebt U bepaalde herin
neringen aan sommige van 
deze beroemdheden? 

P. Van den Abeele: ,,lk heb 
Streuvels dikwijls ontmoet, maar 
altijd een beetje tegenslag met 
hem gehad. Mooie foto's heb ik 
van hem gemaakt, de eerste keer 
was geloof ik in de parochiezaal 
van Ingooigem, een avond van 
het Davidsfonds of zo. Mijn flits
licht was kapot, het resultaat was 
natuurlijk niet al te fameus! Ik 
ben er nog verschillende malen 
geweest voor het weekblad 
,,Ons Volk", de foto die in het 
boek is afgedrukt is er één uit die 
reeks. Streuvels was altijd ,,am-

„Foto's" 
Paul Van den Abeele 
een uitgave van 
De Standaard, V.U.M. 
Gossetlaan 30 
1720 Groot-Bijgaarden 

Niet teveel improviseren dus, op 
het juiste moment het juiste beeld 
kiezen en dan raak schieten." 

WIJ: Er Is dus veel veranderd 
aan de manier van werken, nu 
tegenover vroeger? 

P. Van den Abeele: „Het wer
ken is een stuk eenvoudiger ge
worden in die zin dat we heel wat 
meer mogelijkheden hebben: de 
apparatuur is beter, het gevoelig 
materiaal is beter, wij hadden 
vroeger geen lichtmeters, geen 
thermometers, wij hadden niks. 
Als we onze ontwikkelbaden 
moesten kontroleren 
staken we daar gewoon onze vin
ger eens in en als we dachten dat 
het ongeveer goed was gingen 
de filmen erin. Armoede is soms 
toch erg, op de krant hadden we 
mets, geen enkele wagen, alles 
deden we met de trein, met de 
tram, soms met autostop!" 

WIJ: En de opdrachten, ver
schilden die? 

P. Van den Abeele: ,,Eigenijk 
niet, maar reportages hoef ik, als 
hoofd van onze dienst op de 
krant, niet meer te doen" 

WIJ: Maar U doet toch nog 
reportages? 

P. Van den Abeele: ,,Ja, maar 
dat doe ik bijna uit principe. Als 
chef van een afdeling ben je niet 
beter dan een ander, ge moet zelf 
op kop kunnen lopen in zo'n za
ken. Als ge dat niet meer kunt 
stopt ge er beter mee.". 

WIJ: Welk genre van reporta
ge ligt U het best? 

P. Van den Abeele: Op de 
krant heeft iedereen wel een 
beetje z'n eigen specialiteit, ik 
doe vooral de artistieke dingen, 
kulturele aangelegenheden... 
Kijk hier nog een foto van Alexan
der Calder, de beeldhouwer, ,,ne 
grote witten beer" zo ziet die er 
uit en hier de schilder Felix De 
Boeck, van die man heb ik enorm 
veel foto's...och, ik wil niet bluf
fen maar ik zou nog tien boeken 
kunnen uitgeven!" 

Politici en 
„tennissloefen" 

WIJ: Weinig kiekjes van poli
tici in uw boek. Is dat toevallig? 

P. Van den Abeele: ,,Van de 
huidige politiekers staan er inder
daad maar enkele in, niet omdat 
het politiekers zijn maar wel om
dat het sterke, soms grappige 
foto's zijn (laat een foto van een 
ginnegappende Verhofstadt en 
de huidige formateur Dehaene 
zien, beiden in voetbaltenue, niet 
mis). En dan hier Vic Anciaux 
tijdens een woelige betoging in 
Komen, of dat ik nu van de Volks
unie ben of niet heeft niets te 
maken met het feit dat die foto in 
het boek is opgenomen, het is 
gewoon omdat het een goede 
foto is, een geslaagde moment
opname, de bladschikking is per-
fekt evenals de scherpte. Deze 
foto heeft furore gemaakt, hij 
wordt te pas en te onpas boven
gehaald. Ge had moeten zien in 
welke omstandigheden ik deze 
foto heb getrokken, ik heb langer 
dan een half uur met één voet op 
een betonpaaltje gestaan, geluk
kig had ik „ tennissloefen" aan! 
Met een betoging doe ik altijd 
tennisschoenen aan." 

WIJ: Waarom? Om rapper te 
kunnen gaan lopen? 

P. Van den Abeele: ,,Niet al
leen daarom, maar turnpantofels 
glijden niet. De minste verkeerde 
beweging in een betoging en ge 
valt, dan is't allemaal om zeep. 
Ge moogt U voor een betoging 
ook niet te opvallend kleden, ik 
doe altijd een afgedragen kos
tuumpje aan, met een das, ge 
weet wel, zo dat ge er nog redelijk 
deftig uitziet, dan slaan ze niet zo 
rap op U." 

WIJ: Kreeg U veel rammel in 
uw loopbaan? 

P. Van den Abeele: ,,Och dat 
valt wel mee, het ergste was eens 
in Komen, daar hebben ze mij 
van de trappen van het gemeen
tehuis gesmeten, dat was in de 
tijd van da' Vlaams schooltje. Ik 
heb heel wat meegemaakt, de 
Koningskwestie b. v.; dat was ver
schrikkelijk, de oorlogssfeer hing 
nog overal rond, de mensen za
gen niet op een leven meer of 
minder! Gewoonijk kon ik er van 
tussen glippen, wat diskussieren 
en zo. Maar toen in Komen viel er 
mets te praten,ik had Vlaams ge
sproken en dat was voldoende 
om vastgerepen te worden en 
van de trappen gezwierd te wor
den. Zo'n onverdraagzaamheid 
en haat heb ik nergens anders 
ervaren!." 

WIJ: Zijn een aantal politici 
soms niet al te mediageil? 

P. Van den Abeele: ,,Ja, ik 
heb daar wel een beetje last mee, 
maar ik tracht dat niet te tonen 
want als ik een opdracht heb voer 
ik ze uit. Anderzijds moet ge ook 
wel wat begrip hebben want die 
mensen moeten van hun imago, 
van de publiciteit leven. Iedereen 
is een beetje ijdel, maar ge moogt 
daarin niet overdrijven vind ik. 
Gisteren sprak ik nog met een 
kollega over een politieker, hij 
zei: „Hij was daar toch weeral 
zeker, maar ik heb hem er niet 
opgezet! "(lacht)." 

Staatsprijs 
WIJ: Over welke politieker 

ging het? 
P. Van den Abeele: ,,Daf ga ik 

U niet zeggen. Wat ik U wel zeg is 
dat er heel wat politici aan het 
begin van hun loopbaan achter 
de joernalisten aan lopen, maar 
eens ze het gemaakt hebben wil
len ze van U geen last meer 
hebben. Ge kunt tien keer naar 
het parlement lopen en ze zullen 
U een handje geven en desnoods 
nog een pint betalen met het geld 
van een ander, maar in een krisis-
periode, als de zaken slecht 
gaan, dan hoeft ge niet te probe
ren om een foto van hen te ma
ken,dan is't mis!" 

WIJ: Staan er in uw boek 
foto's van mensen die U nauw 
aan het hart liggen? 

P. Van den Abeele: „Willem 
Elsschot, daar heb ik altijd enorm 
veel bewondering voorgehad. De 
schilder Edgar Tytgat heb ik per
soonlijk zeer goed gekend, hij 
heeft mij erg geholpen, als schil
der heb ik veel steun aan hem 
gehad, ook Oscar Jespers kende 
ik goed. Natuurlijk mankeren er 
heel wat mensen in dit boek, het 
had vijf keer zo dik moeten zijn!". 

WIJ: Een staatsprijs krijg je 
niet alle dagen, deed U dit iets? 

P. Van den Abeele: ,,Het is bij 
mijn weten de eerste keer dat een 
fotograaf een staatsprijs ter be
kroning van zijn loopbaan in ont
vangst mag nemen. Gij zit mij 
hier nu te interviewen, niet dat ik 
dat niet plezant vind, iedereen is 
een beetje ijdel, maar nu echt 
staan kwijlen om in zo'n boekje te 
staan; zo ben ik niet. Ik heb 
eigenlijk altijd getracht om uit dit 
vak weg te geraken, nu ik het 
meer dan veertig jaar heb gedaan 
ben ik blij dat ik het meegemaakt 
heb." 

WIJ: Wat waren de plezierig
ste momenten in uw karriere? 

P. Van den Abeele: ,,Het ple
zierigste voor mij was het feit dat 
ik zoveel verschillende mensen 
heb mogen ontmoeten. Dat hoef
den niet altijd intelektuelen of 
artiesten te zijn, gewoon goede 
mensen, die vindt ge in alle lagen 
van de bevolking. Heel eenvoudi
ge mensen kunnen U dusdanig 
aangrijpen dat ge denkt, verdo
rie, dit is nu de essentie van het 
leven. De belangrijkheid van 
mensen zit niet in hun funktie of 
in hetgeen ze verdienen, maar 
wel in hun benadering van het 
leven. Een van de schokkendste 
ervaringen was destijds, de weel
de van het koningshuwelijk, al die 
verschrikkelijk dure flauwekul die 
ik moest vereeuwigen. In die zelf
de week moesten we mensen 
bezoeken die in de grootste ellen
de leefden, in krotten, hier bij 
ons; kunt ge U dat voorstellen? 
Die armoede, die er nu ook nog is 
vind ik een echte schande voor 
een ,, beschaafde" wereld!." 
(ts) 
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