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„vu-voorzitter Gabriels die voor de eerste maai aan een dergeiiji(e onderliandeiing
deeineemt, verdient waardering voor zijn beginseivast en doortast optreden. Swaelen
en Van Miert houden relcening met hun VU-partner. Het is hun niet-geringe verdienste
dat zij een Viaams front instandhouden."
(Hoofdredakteur Manu Ruys in ,,De Standaard" van dinsdag 19 april 1988.)

Er voor knokken!
Hoe lang het formatieberaad zich ook heeft voortgesleept in
eentonigheid, de eindfaze wordt gekenmerkt door onverwachte wendingen die in geen enkel regieboek waren voorzien.
Vorige week was het de aankondiging dat Martens de
vijfpartijenregering zou voorzitten, die voor sensatie zorgde
De rimpels die deze steen verwekte, vooral in de kikkerpoel
van de CVP, zijn nog niet weggeëbd. Toen bekend gemaakt
werd dat Martens premier wou worden, bleek het formatieberaad praktisch rond. Vlak daarom stremden de besprekingen
rond Voeren en leek een akkoord uiterst onzeker.
Dat men zich in de Tweekerkenstraat de haren krabt omwille
van deze bizarre samenloop, vergt geen betoog. Martens die op
de reservebank zat en waarmee de partij nog alle richtingen
uitkon, werd op het meest ongeschikte ogenblik en de meest
ongeschikte wijze in omloop gebracht. Bij de PVV, maar ook in
eigen rangen, lokte de ommekeer bittere kommentaren uit.
Deze week woensdag, toen Dehaene opnieuw scheen af te
stevenen op een ultiem onderhandelingsmoment, was het de
beslissing van Spitaels die voor sensatie zorgde.
Tijdens de wekenlange duur van de onderhandelingen is
Spitaels een nuchter onderhandelaar gebleken. Hij aarzelde
vorige week niet, op te treden tegen Dehousse toen die openblijk de keiharde pro-Happartkoers verdedigde. De konklusie
daaruit scheen, dat de positie van Spitaels als partijvoorzitter
onaangevochten was.
Het is sindsdien in de PS toch woeLg geworden. Het nieuws
dat de koalitie door Martens zou worden geleid, is in de Waalse
Volkshuizen slecht ontvangen. De juiste toedracht van de
spektakulaire Spitaels-beslissing om weg te blijven van het
beraad, zal in de toekomst wel asm het licht komen. Vandaag
mag echter reeds verondersteld werden dat in de PS midden
deze week een machtsstrijd aan de gang was tussen Spitaelisten en Happartisten. Of juister: tussen diegenen voor wie de
federale hervorming de voorrang moet krijgen op de oekazen
van Happart, en anderzijds diegenen voor wie het vasthouden
aan de onverzoenlijke Happart-lijn een breekpunt moet vormen.
De zenuwachtigheid van de PSC die voortdurend het beraad
definitief trachtte te doen kapseizen en wier permanente
bedoeling het is de Volksunie uit het beraad te verwijderen, de
thans ook gebleken zenuwachtigheid in de PS tonen aan dat de
Waalse publieke opinie — voor zover zij het beraad volgt —
onzeker is en ontevreden. De klacht dat er te veel Waalse
koncessies werden gedaan, wordt vaak gehoord.
In Vlaanderen liggen de dingen overigens gelijkaardig. Het
lange beraad, het uitblijven van een balans over het geheel,
het bekend worden van deelakkoorden die niet kunnen afgemeten worden tegenover dat geheel zorgen ook hier voor
onzekerheid en ontevredenheid.
In dit klimaat de onderhandelingen voort te zetten is geen
gemakkelijke taak. In wezen echter blijft deze taak voor de
VU-leiding in de ultieme faze prezies dezelfde als bij het begin
van het beraad: het onderste uit de kan te halen aan Vlaamse
macht, aan Vlaamse zelfstandigheid en aan Vlaamse middelen zonder daarvoor iets essentieels uit de hand te geven.
Daarin lukken ligt nu wel helemaal op het scherp van de
snede en binnen de greep van de korte tijd. Waarbij „lukken"
betekent: een tot voor een paar maanden nog ondenkbaar
pakket bevoegdheden naar Vlaanderen halen, meer dan eenderde of bijna de helft van de centrale begroting over te
hevelen naar die van de gewesten en gemeenschappen. Dit
alles binnen de door de VU getrokken krijtlijnen van het
Vlaams vijfpuntenprogramma.
Het is de moeite van de inzet waard. Het is waard, er voor te
knokken tot het allerlaatste ogenblik
tvo
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Na 75 dagen (in-)formeren
o.l.v. Jean-Luc Dehaene

Gekwelde zenuwen
Ons hoefje niet te zeggen dat ,,het" nu toch wel
heel erg lang duurt. Veel te lang eigenlijk.
Uitgerekend op zo'n ogenblik, nu iedereen zichtbaar oververmoeid raakt, wordt het gevaar van
toegeeflijk blunderen biezonder groot.
E verkiezingen van 13 december 1987 liggen 135
dagen achter ons en
Jean-Luc Dehaene is precies 75
dagen bezig met zijn pogingen
om een regeerakkoord af te sluiten tussen socialisten, kristendemokraten en Vlaamsnationalisten
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Herhaaldelijk leek het erop dat
een overeenkomst nog slechts
een kwestie van enkele uren was
Al twee keer werden opties genomen op ruime vergaderzalen om
de diverse partijkongressen te laten doorgaan, maar telkens
moesten deze naderhand afgezegd worden Ook nu — woensdagmiddag — IS het nog hoogst
onzeker of de partijen hun kongressisten zullen moeten bijeenroepen op een moment tijdens
het verlengde 1-mei-weekeinde,
of in de loop van de week die
daarop volgt
De lange duur, de vele opgelaten (en doorprikte) proefballonnetjes, de uiteenlopende scenario's, de soms al te gekke denk-

pistes, de druk van de eigen achterban, de invloed van de media,
de vermoeidheid van de onderhandelaars en hun nauwe medewerkers Dit alles kwelt de zenuwen van iedereen die bij deze
riskante onderneming betrokken
IS Een slecht begrepen woord,
een onjuiste nuancering, een onvolledige voorstelling of een foute
interpretatie kunnen ontaarden in
scherpe redetwisten en hemelsgrote misverstanden De CVPtop kan hiervan meespreken bewijze daarvan de kolossale flater
met het voortijdig verspreiden
van het bericht alsof Martens de
aanstaande premier zal zijn Of
waartoe een luksueuze zeevruchtenschotel in een Brugs klasserestaurant kan leiden
Nu komt het er inderdaad op
aan de zenuwen onder kontrole
te houden en het hoofd koel te
houden
Deze uitputtingsslag
eindigt m elk geval eerstdaags,
zoveel IS duidelijk (Zoniet zou de
weerzin van de burgers voor de
politieke klasse wel eens hoogst
onprettige vormen kunnen aanI nemen ) Maar juist tijdens de ko-

mende uren en dagen wordt de
strijd gewonnen of verloren Als
leider en bezieler van het Vlaams
onderhandelingsfront weet VUvoorzitter Jaak Gabriels waar het
voor Vlaanderen op aan komt en
hoe ver hij kan gaan Hopelijk
blijven CVP-voorzitter Swaelen
en SP-president Van Miert de
VU-topman steunen in zijn rechtlijnig-hardnekkige opstelling
Want zoals in de sport wordt
ook in de politieke strijd het klassement pas na afloop van de
krachtmeting opgemaakt
Tijdens de wedstrijd zelf moet men
zich met laten afleiden maar tot
het uiterste inzetten Met een
doel voor ogen winnen' Het is
een geruststelling te weten dat
Gabriels behoort tot het zeldzame politieke ras van de winnaars
(pvdd)

Frans op
spijskaart?
„wij kunnen gewoonweg
niet meer volgen wanneer
streekgerechten, op de
spijskaart, de taal van Molière vermeld worden".
Aan het woord is JeanPierre Wets, Dekaan van het
Broederschap van Vlaamse
Keukenmeesters, (lees biz.
20)
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zich, als een onschuldige, achter de
politieke schermen terug, maar z'n
Voerense (helden)daden als eerste
minister zijn alom bekend. Hij is door
de bewuste Vlamingen onwaardig bevonden om opnieuw aan de hoogste
top van dl land te fungeren.

... en WIJ
U/;; ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in. evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij, naargelang er plaats beschikbaar
is. Wij
behouden ons dan ook het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud
te veranderen.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
Het redaktiekomitee

ZAVENTEM
In ons woordgebruik lopen we vlug
gevaar dat we verkeerde, Vlaanderen-ongunstige, wendingen en woorden gebruiken.
Zo mag een Vlaming, behalve De
Croo maar wat is die feitelijk als men
zijn taal hoort, nooit spreken van
Luchthaven Brussel-Nationaal. Dit is
een erbarmelijke miskleun in leven
geroepen door P.W.Segers. Oh schade! De Belgische nationale luchthaven met wereldkansen ligt niet in
Brussel, maar in Zaventem. Er kan
niet genoeg op gehamerd worden!
Het klinkt zeker zo goed als de
grote luchthavens in de ons omliggende landen, waar nooit de naam
van een in de buurt liggende stad
wordt gebruikt; men zegt Schiphol,
Oriy, Le Bourget, enz.
M. Vandamme, Oostende

HUTSEKLUTS
Onder de titel ,,Keien van de Wetstraat" verscheen een boek waarin

veel vertrouwelijke mededelingen
(lekken in de pers) werden verwerkt
Regelmatig wordt dit door de joernalisten (lakeien) van de Wetstraat gedaan.
Als tegenprestatie moeten ze vaak
anders schrijven dan ze menen, soms
zelfs anders dan de waarheid.
Het brengt op en legt geen windeieren, maar doet vaak denken aan het
gefleem van echt hofdienaars; zoals
Martens bv.
Iemand schreeft zelfs een brief aan
Knack, waarin dit welstellend blad
venweten werd dat een deel van zijn
geschrijf aan de hofhouding van Lodewijk XIV deed denken.
Wie een liberale krant van onze
hoofdstad leest, weet dat Piet Van
Brabant thans met zijn Vlaamse
strijdbaarheid geen blijf meer weet.
Leo Verbist, de andere liberale
schrijver, loopt Van Brabant soms
zelfs voorbij. En met ,,De Tijd" uit
Antwerpen, moet men elke dag meer
in de ogen wrijven. Zou het VEV met
zijn dagblad werkelijk een poot zijn
van de Generale?
Alle grapjes op een stokje. Er wordt
heden, terwille van Vlaanderens kan-
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sen, ook zijn ekonomische, grof gespeeld. Gaan we in 1992 nog steeds
zitten meteen ,,hutsekluts", gegroeid
uit de misgeboorten van 1970 en
1980 ? Of zal een eendrachtig Vlaams
front, ook hel invloedrijke en financieel sterke, de Walen doen inzien dat
ze moeten kiezen? Zonder Brussel
en Vlaanderen? En zich allen bezighouden met hun zaken en in hun
gebied?

Nu dhr. J.L.Dehaene voor iemand
anders de kastanjes uit het vuur
tracht te halen, mag hij zich door z'n
partijgenoot het gras met van onder
de voeten laten maaien, en is het voor
de Vlaamse onderhandelaars de morele plicht de zijde van de formateur
te kiezen; de hogergenoemde verdedigers van het verouderd Belgisch
systeem kunnen dan met hun verwachtingen blijven zitten
J. De Dier sr., Erembodegem

AFGODERIJ
Ik vind het ongepast dat WIJ ,,reklame" maakt voor iemand die het VI.
Nat. gedachtengoed veracht! (De
boekbespreking Een zachte vernieling van Hugo Claus in WIJ van 21
april J.I.). Dat soort tolerantie kunnen
wij missen. Overigens geeft de opsteller blijk van weinig inzicht in dit
barokke maar lege en soms lage werk
van die veel ge-,,prijs"-de stuntman.
Ook L.D. loopt deze rattenvanger na.
Hij is helaas niet de enige, die blijkbaar bedwelmd, het wierookvat
zwaait... Daar bovenop nog twee foto's. De afgoderij is nog niet dood!

De Walen hoeven niet te vrezen dat
WIJ in ons gebied allen de kop afkappen, die thuis Chinees, Russisch of
zelfs Frans willen spreken!

Peetroons, Wemmei

Floere Smit, Putte
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KOMT HIJ TERUG?
Onverantwoordelijken uiten hun
verlangen om W. Martens voor de
8ste keer als eerste minister, met
verse trukjes terug te zien keren, ten
einde te proberen hun geliefd verbrokkeld vaderland van een teloorgang te redden.
Nu trekt die Gentse hoogvlieger
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P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42
Wymenier 4a
1743 SINT-MARTENS-BODEGEM
Tel. 582.10.93
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EUINCKA
Overname — huur —
verhuur van cafe's
WIJ bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uptgelezen wijnkeuze

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

T\^astiiutant

III / ^ ^ 4 HoeV.
i
Wolvengracht
I
en
Leopoldstraat

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Tel 217 91 53

Kom eens bij ons!

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269.70 45

W a a r Vlamingen
t h u i s zijn...
in 't hartje van B r u s s e l
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen, Markt 17 • 011/43.20 51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15.36
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57 30.32 >
Leuven, 1. Dortmunder Thier Brau Hof, Ten/uursevest 60 - 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3. Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Uchtervelde • 051/72 26.22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

et ^almgbui;^
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

AFSPANNING-HERBERG
TOMBERG
Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur!
Specialiteiten:
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40

28 APRIL 1968

tboerenhof
CAFE - RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren •
Tel. 087-68.67.03

ANTWERPIA

Koffiebranderij

JOOST GOSSYE

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734.56.09 - 460.48.87

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

^ « ! »* . ". « > * R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen

Tel. 091-67.57.12

RESTAURANT-HOTEL

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

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

Ca-fr' Z ^

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAr\/IAT.
Alle dagen opgen vanaf 11 u,
Donderdag gesloten.
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28
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Na 75 dagen (in)formeel onderhandelen

Tekst van 127 bladzijden
Op vrijdag 12 februari 1988 deelde ontslagnemend minister Jean-Luc Dehaene mee dat hij als informateur preliminaire gesprekken zou starten met
socialisten, kristendemokraten en Vlaams-nationalisten. Tussen die dag en het
ogenblik dat dit weekblad gedrukt wordt — woensdagmiddag 27 april — zijn er
precies 75 dagen verstreken.
In deze periode werd een ontwerp van regeerakkoord bijeengeschreven, dat
nu al 127 bladzijden telt. En daar moet het hoofdstuk Staatshervorming nog aan
toegevoegd worden!
Niemand kan vandaag echter met zekerheid voorspellen of deze lijvige tekst al
dan niet het werkelijke regeerakkoord wordt van de vijf onderhandelende
partijen CVP, PS, PSC, SP en VU... Daarbovenop zijn er nog een zestal andere
punten waarover nog geen overeenstemming bereikt werd.

inkomen beschikt, zal aan die
persoon een huwelijkskwotient
worden toegekend gelijk aan
30% van het inkomen van de
buitenhuiswerkende partner Het
van belasting vrijgesteld minimum wordt opgetrokken en in
funktie van het aantal kinderen
ten laste aanzienlijk verhoogd
Het aantal marginale tarieven
wordt verminderd tot zeven

1992
Ook hier is overleg en samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen vereist Voorts
dient alles ondernomen om het

H

ET IS vanzelfsprekend onmogelijk — en al evenmin wenselijk — dit dikke
bundel integraal af te drukken
Bovendien blijft het inderdaad
zeer de vraag of er van al deze
teksten ooit iets in daden zal
omgezet worden, vermits de vorming van een kabinet tussen
deze vijf politieke partijen nog
zeer onzeker is Al wat volgt
hoeft bijgevolg in voorwaardelijke
vorm gelezen te worden
Toch menen wij dat het belangrijk IS enkele aspekten speciaal te
belichten, vooral dan deze die
duidelijk onder Volksunie-druk in
dit ontwerpregeerakkoord werden opgenomen
Aandachtige waarnemers zullen trouwens (moeten) toegeven
dat de VU-inbreng terzake erg
aanzienlijk was Een aantal van
deze VU-aandachtspunten vindt
U hieronder, beknopt en per
hoofdstuk Sommige onderdelen
bespraken wij reeds uitvoerig in
vonge edities van ons blad

Indien de kristendemokraten, socialisten en Vlaams-nationalisten straks ook effektief een regering
vormen dan komt er geen achtste kerncentrale in België In Doel mag men desgevallend de bouw van
een vijfde nukleaire centrale schrappen
Ook de rampenplannen zullen aangepast en verbeterd worden
(eigen foto)

Vernieuwingsbeleid
De groei van de werkgelegenheid en de bestrijding van de
werkloosheid moet de prioritaire
bekommernis zijn van de Regering In dit verband vormen de
sanering van de publieke financiën en de modernisering van de
ekonomische struktuur basisvoorwaareden voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid Er
moeten vooral biezondere inspanningen gedaan worden om
jongeren en langdurig werklozen aan de slag te helpen In dit
verband zijn her- of bijscholing
van groot belang, net zoals een
vermindering van de sociale lasten ten gunste van arbeidsintensieve ondernemingen en het behoud van de techniek van de
/War/öe/-operatie
De VU drong erg aan op een
vrijstelling van de patronale bijdrage in het geval van een bijkomende aanwerving of bij een aanwerving van het type ,,vormingtewerkstelling"
Ook hamerde de VU telkens op
de bevoegdheid van de Gemeenschappen terzake, zeker voor
wat betreft de begeleiding van
tewerkstellingsprojekten
Een
harmonisatie van de verschillende stelsels IS ovengens onafwendbaar geworden
Lokale
werkgelegenheidsagentschappen verdienen een uitbreiding
van hun toepassingsgebied

Begroting en
fiskaliteit
Het netto te financieren saldo
van de schatkist moet voor 1989
teruggebracht worden tot maksimaal 7% van het BNP
De inkomens van man en
vrouw zullen volledig afzonderlijk
belast worden via het stelsel van
de dekumul en indien een van de
echtgenoten niet over een eigen

Tussen de vijf voorzitters

Nog te bespreken
In deze tekst van 127 bladzijden stonden op
het ogenblik van verspreiding (maandagmiddag) nog zes punten tussen vierkante haakjes;
onderwerpen dus waarover toen nog geen konsensus was bereikt tussen de voorzitters Swaelen, Spftaels, Deprez, Van Miert en Gabriels.
Bleef er op dat moment natuurlijk ook nog het
immens belangrijke hoofdstuk Staatshervorming.

Weliswaar nog tussen haakjes geplaatst n^ar iuidens
goed ingelichte kringen toch
verworven, is de bepaling inzake het verlenen van amnestie ,,Daarenboven zal de Regering m het kader van de
pacifikatie tussen de Gemeenschappen, maatregelen bestuderen die kunnen bedragen tot de verzoening lussen
alle burgers "
Ook al een duidelijk VUprogrammapunt

D

EZE zes punten handelden over. een speciale
bepaling over het behoud van het kon kurrentievermogen (i v m
btezondere
machten) de kwestie van de
eventuele SST-ltjn tussen
Leuven en Tienen, het nationaal karakter (met de vraag
naar de taalwetgeving) van de
luchthaven van Zaventem, de
wijze en het ogenblik waarop
het dossier zwangerschapsafbreking ter sprake komt, de
erkenning van de vrijzinnigheid en het optrekken van de
pnesterweddes en tot slot verschillende punten van het buitenlands beleid en de landsverdediging

Amnestie
Al die kwesties zijn voorbehouden voor de zg emdarbitrage, zeg maar de laatste
ronde tussen de vijf partijvoorzitters

konkurrentievermogen
van
onze bedrijven te behouden en te
verhogen
Gezien het feit dat er inzake de
middelen die ons land aanwendt
voor onderzoek een duidelijke
achterstand bestaat met andere
vergelijkbare landen zal er binnen de budgettaire mogelijkheden een inspanning worden geleverd, teneinde onze begrotingsinspanning op het nivo te brengen
van Nederland
Met zicht op 1992 dringt zich
een specifiek KMO-beleid op
Ook hier kan door een vermindering van de sociale lasten meer
ruimte vrijkomen voor tewerkstelling De KMO's moeten nauwer
betrokken worden bij de eksportbevordering binnen de BDBH

Energie
De energiebevoorrading moet
gewaarborgd worden door een zo
groot mogelijke geografische diversifikatie, zowel wat de bevoorradingsbronnen als de spreiding betreft De Gewesten zullen
nauwer betrokken worden bij de
werking van konsultieve en kontrole-organen
Biezondere aandacht bij het
luik energie gaat naar de mllieueffekten, zo zullen nieuwe steenkoolcentrales altijd voorzien zijn
van een ontzwavelingsinstallatie
Onder deze regering komt er
alvast geen achtste kerncentrale ,, Wat betreft het aanbod zal er
een brede waaier van scenario's
worden opgemaakt, waarbij voorrang zal worden verleend aan
scenario's die een nieuwe nukleaire eenheid in België uitsluiten " Elk scenario zal getoetst
worden op basis van een hele
reeks kritena de totale kostprijs
(inbegrepen de kosten voor onderzoek, verwerking, stockage
en ontmanteling), de veiligheid,
de milieu-efekten, de industriële
gevolgen, de diversifikatie en de
prijs voor konsumenten
De regeling voor de verwerking
en de opslag van radio-aktief
afval moet verbeterd worden

Vervoer
Er IS nood aan een koherent
infrastruktuur- en vervoerbeleid
Dit moet gencht zijn op een maksimale koordinatie in tijd en ruimte tussen de verschillende bestaande vervoersvormen Het
openbaar vervoer moet een samenhangend geheel vormen en
in de buurt van stations van gewesthoofdplaatsen en agglomeraties zullen bereikbare en aantrekkelijke parkeerplaatsen aangelegd worden
De Super Snelle Trein {SST)
kan slechts aangelegd worden na
een voorafgaandelijk Milieu Effekten Rapport (MER) en in overleg met de Gewestregeringen
Bovendien moet de SST zo goed
mogelijk verbonden worden met
het binnenlandse net en bijdragen tot de verbetenng ervan In
Vlaanderen moet de SST-lijn in
de bestaande bedding passen en
de hele onderneming mag de
rijksbegroting met bezwaren

Sociale zekerheid

BIJ het ter perse gaan van dit weekbtad — woensdagmiddag
27 april — was het nog helemaal niet duidelijk of Jaak Gabriels,
Frank Swaeten, Karet Van Miert, Guy Spitaets en Gerard Deprez
daadwerkelijk hun goedkeurende handtekening zouden plaatsen
onder het ontwerp-regeerakkoord van formateur Jean-Luc Def^aene
(foto vum)

Uit dit uitvoerige hoofdstuk
lichten WIJ slechts enkele van de
vele VU-aandachtspunten
Zo moet de kontrole op de
zorgenverstrekkers en de ziekenfondsen op efficiëntere wijze worden georganiseerd De onafhankelijkheid van de kontrolediensten ten overstaan van de zorgverstrekkers en de ziekenfondsen dient beveiligd
BIJ de maatregelen op het vlak
van de aidsbestrijding zullen de
Gemeenschappen nauw betrokken worden
De bestaansminima voor alleenstaanden met kinderen zullen opgetrokken worden en de
terugvorderingsplicht voor de
(Lees door op blz 4)
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Wi\
(Vervolg van biz. 3)
OCMW's op onderhoudsplichtigen zal worden geëvalueerd op
haar efficiëntie en billijkheid,
meer bepaald inzake het bestaansminimum. De minstbedeeJden moeten kunnen genieten van wettelijke beschermingsmaatregelen.
Ook hier nadrukkelijke zorg
voor de vorming en tewerkstelling
van kansarme jongeren en migranten.

raam van de loopbaanplanning.
Veel aandacht ook voor de modernisering en de informatizerlng van de werking van de overheidsdiensten.

Politieke
demokratie
De meeste van de voorgestelde punten in het hoofstuk „versterking van de politiek demokratie" lijken zo uit het VU-kiesplatform overgenomen. Het principe
van de openbaarheid van be-

dien komt er een wetsontwerp die
de financiering van politieke partijen regelt, waarbij ook de verkiezingsuitgaven van partijen en
kandidaten wettelijk zullen beperkt worden.
Het parlement zal eveneens
verzocht worden een ontwerp
goed te keuren om te komen tot
een jaarlijkse aangifte van alle
mandaten, ambten en beroepen
(zowel publieke als private) met
vermelding van het al dan niet
bezoldigd karakter ervan. Tevens
wil men de kumulatie aanpakken.

kend slechts gebeuren zonder
afbreuk te doen van de regionale
bevoegdheid. Belangrijk echter is
de duidelijke intentie dat „milieuoverwegingen een integrerend
deel zullen moeten uitmaken van
elke besluitvorming.". Speciale
aandacht zal gaan naar de problematiek van het afval, de rampenplannen, de zure regen, de
bescherming van de Noordzee,
de stopzetting van dumping en
verbranding op zee. Ook is er het
voornemen om de strijd tegen de
milieukriminaliteit te verscherpen en te decentraliseren.

Lokaal en
provinciaal
In het luik „de lokale en provinciale besturen" is alvast positief
de wil om de autonomie van de
gemeenten te versterken. In
nauw overleg met de Gewesten
en Gemeenschappen zal de regering onverwijld een gemoderniseerde en duidelijke koördinatie
van de gemeentewet opstellen. In
dit verband wordt de herwaardering van de funktie van gemeenteraadslid voorgesteld, samen
met een verbetering van de representativiteit door een verfijning van de gemeentekieswet.
De provinciale verkiezingen
zullen samenvallen met de verkiezing van de gemeenteraad en
dit in samenhang met de hervorming van de Senaat. Aanpassingen aan de wet op de interkommunales zijn eveneens gepland.
De wetgeving inzake politiek verlof zal uitgebreid worden tot het
onderwijzend personeel.
Voorts wordt onderzocht hoe
men gemeentelijke referenda
kan organiseren, weliswaar over
aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Openbaar ambt
Centraal moet de gemakkelijk
toegankelijke en minder burokratische kwaliteltsverlening staan.
Deze moet verbeterd worden, net
zoals de efficiëntie en de produktiviteit.
Er moet ruimte vrijgemaakt
voor de vorming en vervolmaking
van overheidsmanagers. Maar
ook de permanente vorming van
ambtenaren op alle nivo's is
noodzakelijk, en dit kan in het

S

Ik zou trachten me zo banaal
mogelijk te kleden, me suffig
voor te doen en me te gedragen
als een sjofel mannetje. Een
Jantje Modaal waarover iedereen heenziet in het straatverkeer.
Mis! Iedereen immers die een
foto van jou wenst te maken,
stelt zich de vraag hoe je het
aan boord zal leggen om incognito te blijven. En iedereen
komt op de idee datje zal trachten je zo banaal mogelijk te
kleden, je suffig voor te doen
en je te gedragen als een sjofel
mannetje.
Zo zag verleden maandag de
buurt van het justitiepaleis te
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Gepleit wordt voor een globaal
gezinsbeleid. Relevant daarbij is
de wil om aan de personenbelasting een huwelijks- en kindvriendelijk karakter te geven.
„De gezinsarbeid zal positief
worden gewaardeerd, inzonderheid wanneer hiertoe wordt gekozen om de zorg op te nemen voor
zieke, bejaarde of gehandikapte
familieleden en voor een groot
gezin."
Maar ook de bestaanszekerheid van kansarme gezinnen en
meer in het bijzonder de éénoudergezinnen moet gewaarborgd.

Etiek
De onderhandelende partijen
onderkennen dat de recente ontwikkelingen in de biomedische
wetenschappen
verstrekkende
maatschappelijke gevolgen hebben, waarbij een aantal vragen
van fundamenteel etische aard
rijzen. Daarom zal er een initiatief
genomen worden voor het oprichten van een wetenschappelijke
raad voor biomedische etiek.

De provinciale verkiezingen zouden In de toekomst samenvallen met de verkiezingen voor de
nieuwe gemeenteraden, en dit hangt dan natuurlijk weer samen met de hervorming van de senaat.
(foto: studio dann)
stuur wordt zelfs als een topprioriteit aangestipt: kennisgeving en
motivering van bestuurshandelingen en -beslissingen, openbaarheid van besfuursdokumenten,
de invoering van ombudsdiensten, enz.
Voorts moeten ministers en
staatssekretarissen strafrechterlijk en burgerlijk aansprakelijk
kunnen worden gesteld, de kiesomschrijvingen dienen vergroot
en het kontrolerecht van ieder
parlementslid versterkt. Boven-

De personeelsbezetting en de
werkingskosten van de ministeriële kabinetten zullen verminderd worden en er volgen konkrete maatregelen gedaan, om aanstelllingen en bevorderingen in
de ambtenarij en de magistratuur op objektieve gronden en
voorwaarden te doen verlopen.

Eindelijk wordt ook tegemoet
gekomen aan een oude eis van
de milieubeweging, met name
het verschaffen aan verenigingen
van een wettelijk vorderingsrecht in milieukwesties aan verenigingen.

Leefmilieu

Naast de immens belangrijke
kwestie van de kommunautarizering van het onden/vijs, wordt in
dit luik vooral gedrukt op de
noodzaak van aangepast kwaliteitsonderwijs.
Zo moet de navorming van de
leerkrachten worden voortgezet
en geprogrammeerd. Met het oog
op de totstandkoming, van de interne markt wordt gewezen op de
noodzakelijke Europese gelijkwaardigheid van de studieprogramma's.

De in dit stuk voorgestelde
maatregelen kunnen vanzelspre-

Veiligheid
TEL dat je administrateur-direkteur-generaal
(A.D.G.) van de Staatsveiligheid bent. Dat je In die
hoedanigheid moet gaan getuigen op het proces van de Borains te Bergen. Dat je wéét,
hoe het daar krioelt van fotografen en cameralui. Dat je er
op bedacht moet zijn, zo incognito mogelijk te blijven en nooit
ofte nimmer herkenbaar gefotografeerd te worden. Hoe zou
je het aan boord leggen ?

Gezin

Bergen zwart van fotografen en
cameralui die uitkeken naar
een banaal gekleed en suffig
kijkend sjofel mannetje.
En ja hoor! Het klopte allemaal gelijk een bus. Op het
middaguur drentelde administrateur-direkteur-generaal Albert Raes van de Staatsveiligheid over de Bergense Grote
Markt, richting het Justitiepaleis. Z'n onopvallend petje, z'n
sjofele bril en de wijze waarop
hij zich moeiteloos een suffig
air gaf beantwoordden volkomen aan het signalement dat
perslui en fotografen mentaal
hadden gekonstrueerd. De camera's werden in stelling gebracht, de lenzen gericht.

Administrateur-direkteur-generaal Albert Raes van de
Staatsveiligheid zag het onheil
naderen. Hij stak de straat over
en glipte door de ingangsdeur
het foyer van de plaatselijke
schouwburg binnen. Te laat,
helaas; enkele persjongens zaten hem reeds achterna. De
onverwachte beweging op het
doorgaans rustige Bergense
middaguur trok de aandacht
van de voorbijgangers. In de
mening dat een dief of een zakkenroller vluchtte, vervoegden
ze de achtervolgende perslui.
Er ontstond aldus een naar Bergense normen flink samenscholinkje totdat de A.D.G. het
pand kon verlaten, verscholen
achter een regenjas die hem
voorgehouden werd door bereidwillige helpers.
De kranten hebben dinsdag
uiteraard de foto's gebracht.
Aldus werd een staatsgeheim
onthuld en de veiligheid van
het Koninkrijk in gevaar gebracht. Het volstaat dat Gorbatsjov de ,,Soir" of ,,Het Laatste
Nieuws" bekijkt om te weten,
welk suffig mannetje schuilt
onder het onopvallend petje en
de sjofele bril.

Onderwijs

Op korte termijn zullen een
aantal
positieve
preventieve
maatregelen uitgevaardigd worden, zoals een voorlichtings- en
informatieprogramma m.b.t. de
relatiebekwaamheid en de bescherming van zwangere vrouwen (zeker in probleemsituaties).
Ook de verdere emancipatie
van de vrouw blijft een belangrijk
aandachtspunt. Zo moet er bv.
naar gestreefd worden meer
vrouwen te betrekken in de werking van advies- en beleidsorganen en zal de tewerkstelling van
vrouwen aangemoedigd worden.

IVligranten
Er komt een ernstig migrantenbeleid om de harmonieuze samenleving met migranten te bevorderen. De Immigratiestop
blijft echter gehandhaafd en moet
strikt toegepast worden.
Ingretatiebevorderend onderwijs is wezenlijk, met inbegrip
van het onderricht van één der
landstalen. Ook aandacht voor
de arbeidsproblemen en de huisvestingsvraagstukken van migranten. En op initiatief van de
Brusselse Eksekutieve zal een
kommissaris belast worden met
het onderzoek en het voorstellen
van specifieke beleidsmaatregelen t.a.v. migranten in de Brusselse agglomeratie.
Politieke vluchtelingen moeten beter onthaald worden, maar

De gemeenten zullen ruimere bevoegdheden en grotere autonomie
krijgen teneinde de verkeersveiligheid op hun grondgebied te verhogen. Ook kleinschalige projekten ter verbetering van de veiligheid op
de weg worden mogelijk.
(eigen toto)

f.-m iiinwi;;iij.^ii^

M^
aan het verblijf van illegaal verblijvende vreemdelinngen moet
snel een einde gesteld.

Veiligheid
van burger
Om de bescherming van de
veiligheid van de burger te vrijwaren v\/orden een hele reeks voorstellen gedaan. Gaande van het
aanpassen van de rampenplannen tot het verbeteren van de
koördinatie tussen de verschillende politiediensten. Ook de vorming van politielui en het statuut
van het rijksw/achtpersoneel
w/ordt best herbekeken.
De VU-voorstellen tot oprichting van een gemengde parlementaire kommissie, met als
permanente opdracht de werking
van de politie- en veiligheidsdiensten te volgen en te evalueren,
wordt weerhouden. Evenals het
voornemen om de politie te ontlasten van bepaalde administratieve taken.
De wetgeving op de wapenverkoop en het beroep van wapenhandelaar zal verstrengd worden
en de bewakings- en beveiligingsondernemingen zullen aan
striktere bepalingen onderworpen worden. Terwijl het beroep
van privé-detektive wettelijk dient
geregeld.
In het kader van de verbetering
van de verl<eersveiligheld zullen
o.m. aan de gemeenten ruimere
bevoegdheden en een grotere
autonomie worden verleend.

Uit de werkzaamheden van de
parlementaire kommissie zal de
regering lessen trekken om de
lacunes inzake de wetgeving op
de wapenhandel op te vullen.

Ontwikkeling
Tegen het einde van de legislatuur moet de ontwikkelingshulp
Ojo/o van het BNP bedragen en
de inspanningen zullen vooral
gericht worden naar de minstontwikkelde landen.

De Regering neemt zich trouwens voor de niet-goevernementele organisaties te ondersteunen
en bij haar beleid betrekken. Ook
de struktuur en de werking van
het ABOS zullen worden herzien.

Mensenrechten
Ons land zal zich inzetten opdat alle ondertekenende partijen
de Slotakte van Helsinki zouden
naleven. Bij de intensifiëring van

de bilaterale banden met landen
waarmee ze diplomatieke betrekkingen onderhoudt, zal de Regering rekening houden met de eerbiediging van de mensenrechten en van de demokratische vrijheden in die landen.
De Regering is ook bezorgd
over de eksplosieve situatie in
Zuid- en Zuidelijk Afrika. Apartheid is onaanvaardbaar en moet
worden opgeheven.

De samenwerking in de Benelux moet verstevigd worden, opdat deze haar rol van voorloper
van de Europese integratie kan
verderzetten. De grensoverschrijdende samenwerking zal, zo
neemt men zich voor, aangemoedigd worden.

(samenstelling: pvdd)

Justitie
De burgerlijke meerderjarigheid wordt op 18 jaar gebracht.
Aan verdachten moeten, in het
raam van de hervorming van het
strafrecht, de nodige waarborgen
worden gegeven en de wet op de
voorlopige hechtenis dient herzien. Ook zullen de inspanningen
om ex-gevangenen te reïntegreren verhoogd worden. Tenslotte
zal een systeem van alternatieve
sankties worden ingevoerd.
Ook in dit hoofdstuk wordt andermaal gewezen op de noodzakelijke objektiviteit bij de magistratruur en de vorming van magistraten.
De persoonlijke levenssfeer
van de burger is aan een betere
bescherming toe.

Buitenlands
beleid en defensie

De persoonlijke levenssfeer van de burger moet wettelijk beschermd worden tegen o.m nei uespieden en het gebruik van de
geautomatiseerde persoonsregistratie, zo luidt althans het voornemen van de vijf partijen.
(foto: studio dann)

Negentien VU-onderhandelaars
Het voorliggende dokument is het resultaat
van vele dagen hardnekkig onderhandelen door
tientallen politici van vijf
partijen.
OOR de Volksunie namen
liefst negentien verschillende personen rechtstreeks
en persoonlijJ< deel aan de informele gesprekken en formele onderhandelingen.

V

In dit luik stonden, bij het ter
perse gaan, nog heel wat voorstellen tussen haakjes. Dit betePartijvoorzitter Jaak Gabriels
kent dat één en ander nog dient was uiteraard de centrale en bebeslist in de eventuele einddis- langrijkste VU-onderhandelaar.
kussie. Toch zijn reeds tal van De koördinatie van de werkzaamVU-programmapunten opgeno- heden gebeurde door senatormen in de ontwerptekst.
studiedienstdirekteur
André
Zo wordt de noodzaak beklem- Geens.
toond van een Europese politieke
entiteit en in dit verband wordt
overigens grote aandacht beIn alfabetische volgorde geeft
steed aan de uitbouw van de dit onderstaand indrukwekkend
Europese pijler binnen de lijstje:
NAVO.
Grote aandacht ook voor de
* Vic Anciaux (kamerlid, oudnukleaire en chemische ontwavoorzitter)
pening: ,,De Regering is voorstander van een algemeen en
* Frans Baert (senator)
wereldwijd verbod van chemi* Roger Blanpain (senator)
sche wapens; zij zal zich op de
bestaande onderhandelingsfora
* Herman Candries (kamerlid)
al<tief inspannen om te komen tot
* Michel Capoen (senator)
een internationale overeenl<omst
hieromtrent. Inmiddels sluit de
* Hugo Coveliers (kamerfraktieRegenng de stationering uit van
leider)
chemische wapens op ons grond* Hans De Belder (senator)
gebied of bij onze strijdkrachten.".
* André De Beul (senator)
De militaire dienstplicht moet
* André Geens (senator)
gevaloriseerd worden en voor de
* Jaak Gabriels (kamerlid, voordienstplichtige is een volwaardig
zitter)
statuut noodzakelijk, met als gevolg dat de legerdienst zal mee* Nelly Maes (kamerlid)
tellen als wachttijd in het kader
* Jef Maton (ondervoorzitter)
van de werkloosheidsreglementering.
* Walter Peeters (senator)

* Hugo Schiltz (fraktieleider
Vlaamse Raad, oud-voorzitter)
* Rik Vandekerckhove (senaatsfraktieleider)

* Jaak Vandemeulebroucke
(europarlementslid)
* Frans Van den Heede (gemeenteraadslid)

* Paul Van Grembergen (kamerlid, partijsekretaris)
* Bob Van Hooland (senator)

KNACK
UPURE
GEZONDHEID
TE KOOP BIJ UW DAGBLADHANDELAAR

De „ Gezondheid Special" van Knack is uit!
Een bijzondere en extra uitgave met geplastificeerde omslag. Deze „ Gezondheid Knack" brengt u een hele reeks artikels en dossiers geschreven door of
in samenwerking met autoriteiten uit de medische wereld, onder meer:
• Hart: cardiologen kijken in de toekomst.
• Rugpijn: 8 op 10 Belgen krijgen ermee af te rekenen.
• Allergieën: hoe genees je ervan ?
^M^k
• Roken: hoe ervan af geraken ?
^ L ^ ai
• Slapen: hoe zacht slapen en langer leven ?
^ ^ ^ WA
• Voeding: eten om te presteren.
• En verder: homeopathie - aids - hypnose - vaccins.

28 APRIL 1988

m
Hugo Coveliers antwoordt

gen aan het ganse politie-apparaat worden aangebracht.

Nood aan 'n politiekultuur

Korruptie uitsluiten

De vorige dagen kwam VU-Kamerfraktieleider
Hugo Coveliers herhaaldelijk in het nieuws n.a.v.
allerlei recente gebeurtenissen in en om het politieapparaat en het standpunt dat hij terzake innam.
Hierop volgden nogal wat reakties. Wij bieden hem
de kans zijn mening te verduidelijken.
N een recente BRT-uitzending
„Panorama" verklaarde de
voorzitter van één van de drie
rijkswachtsyndikaten dat 30 è 40
% van het officierenkorps van de
rijkswacht korrupt zou zijn. Deze
uitspraak werd nadien gevolgd
door een aktie voor de woning
van de kommandant van de rijkswacht Luitenant-Generaal Beernaert.
Als reaktie op dit alles werd de
heer Naegels, voorzitter van het
Syndikaat van de Rijkswacht
(SVR) bedreigd met een schorsing van drie maanden en met de
intrekking van zijn syndikaal
mandaat. Deze voorgestelde
maatregelen zijn bijzonder verregaand.

I

Geen inmenging
Na een schorsing van drie
maanden kan de rijkswachtleiding immers de beslissing nemen
om de bedoelde wachtmeester
definitief uit de rijkswacht te zetten. Bovendien zou een maatregel, genomen door de minister
van Landsverdediging tegen een
voorzitter van een syndikaat, een
belangrijk voorgaande betekenen en de werking van deze syndikaten binnen de rijkswacht serk
beknotten. Deze aktie en reaktie
leidde tot de potsierlijke situatie
dat een generaal, de hoogste in
bevel van de rijkswacht, zich
keert tegen een wachtmeester,
een lagere onder-officier en dit
omwille van bepaalde uitspraken.
Als politikus komt mij uiteraard
geen enkele inmenging toe in de
manier waarop de syndikaten
menen hun eisen te moeten verwoorden. De Volksunie heeft
steeds gesteld dat de taken van
een politieke partij en van een
syndikaat dusdanig verschillend
zijn dat er geen rechtstreekse
banden kunnen bestaan tussen
politieke partijen en syndikaten.
Anders wordt het echter wanneer
iemand met sankties bedreigd
wordt omwille van een uitspraak,
die hij wellicht niet volledig kan
bewijzen, terwijl belangrijk bewijsmateriaal hieromtrent bekend
is aan een politkus.

rang of stand, zijn minstens even
eerbiedwaardige principes. Ik
heb dan ook gewikt en gewogen
en gemeend te moeten handelen
zoals ik deed.

Niet tegen het korps
Wie echter stelt dat het bekendmaken van wantoestanden
bij de rijkswacht een aktie tegen
dit korps als dusdanig inhoudt,

vergist zich! Integendeel. Het
overgrote deel van de rijkswachters die in bijzonder moeilijke omstandigheden en tegen een bijzonder laag loon, hun werk op
een geëngageerde manier verrichten, zijn gebaat met het feit
dat de wantoestanden worden
aangeklaagd en opgelost.
Wanneer dit verwijt persoonlijk
tot mij wordt gericht, dan meen ik
toch te mogen verwijzen naar de
zeer uitvoerige nota die op 12
april 1988 door mij, mede namens de Volksunie, aan de pers
werd voorgesteld en waarin de
basisprincipes omtrent de inrichting en de organisatie van politiediensten wordt naar voor gebracht. Zo is het evident dat de
werkvoorwaarden van de rijkswachters moeten verbeterd wor-

den, een optrekking van het loon
van een aantal kategorieën bij de
rijkswacht is niet meer dan rechtvaardig en billijk.
Het belangrijkste doel dat dient
nagestreefd te worden is echter
van deze politiediensten, rijkswacht, gemeentelijke politie, gerechtelijke politie, en alle andere
politiediensten die in dit land bestaan, een efficiënte politiestruktuur te maken. Ik kan mij indenken dat het voor om het even
welke politieambtenaar niet prettig is steeds maar te moeten horen en lezen dat de opsporingsgraad van de misdrijven in België
één van de laagste van WestEuropa is.

ledere vorm van korruptie, in
welke zin ook, past niet in een
dergelijke politiekultuur.

Het is dan ook dringend noodzakelijk dat de nodige aanpassin-

Hugo Coveliers,
VU-Kamerfraktlelelder

Tegenover het verwijt dat een
basisregel — nl. de geheimhouding van het onderzoek — werd
overtreden, kan Ik enkel stellen
dat er meerdere basisprincipes
zijn waarop een demokratie is
gebouwd. De openheid, de korrektheid, maar vooral de gelijkheid tussen iedereen, ongeacht
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Uiteindelijk zal dit alles moeten
leiden tot het kreëren van een
politiekultuur waarbij de maatschappij respekt opbrengt voor
het werk dat door deze diensten
wordt verricht. Anderzijds dienen
echter ook de politiediensten respekt op te brengen voor de demokratische strukturen van de maatschappij waartoe zij behoren, in
wier funktie zij arbeiden.

VOS in landelijk kongres

„Vlaanderen ons kompas"
Op zaterdag 7 mei a.s. houdt het Verbond van
Vlaamse Oudstrijders zijn jaarlijks kongres. Na de
bespreking van de stoffelijke belangen van haar
leden snijdt het Verbond een breed tema aan: de
vredesbelangen van de Vlaamse gemeenschap.

I

N de voormiddag wil het kongres de resolutie bespreken
i.v.m. de belangen van de
ooriogsslachtoffers en daar worden toch wel enkele merkwaardige feiten vermeld.

Verbijsterend
Volgens het jaarverslag van de
Nationale Kas voor Oorlogspensioenen '87 gaf de betaling van
oorlogspensioenen en -renten
aanleiding tot een uitgave van 17
miljard. Voor de kosteloze verzorging van oorlogsinvalieden en ge-

lijkgestelden liepen de vooruitzichten op tot 4,6 miljard. Deze
toch wel hoge budjetten worden,
aldus VOS ,op verbijsterend ongelijke wijze verdeeld tussen de
beide landsgedeelten.
Enkele voorbeelden. Begin
1985 werd voor invaliditeitspensioenen van WO II 1.393 miljoen
aan franstaligen uitbetaald en
aan nederiandstaligen 347 miljoen of een 80/20 verhouding.
Eenzelfde scheve verhouding is
er bij het aantal gerechtigden die
kosteloze verzorging genieten:
68,7 % F en 31,3 % N.

In het Nationaal Instituut voor
Ooriogsinvalieden, Oudstrijders
en oorlogsslachtoffers werden
66,2 % van de betrekkingen aan
franstaligen toevertrouwd en 33,8
aan nederiandstaligen. Een dergelijke verdeling is onbegrijpelijk
daar twee derden van de soldaten van het Belgisch leger, zowel
tijdens de eerste als de tweede
oorlog uit Vlamingen bestond.
Een omgekeerde verhouding in
de centen- en postenverdeling
zou dan ook maar billijk zijn.
Om uit deze kwalijke toestand
te geraken stelt het VOS-bestuur
dat, nu beide gemeenschappen
rond de oudstrijdersproblematiek
uit mekaar zijn gegroeid, de nationale instellingen dienaangaande maar beter kunnen gesplitst
worden.
Tweede punt waarmee het
aanstaande VOS-kongres zich inlaat is de vredesproblematiek.

Vredesinstituut
Aangaande deze materie wil
VOS dat de vredesaspekten van
het buitenlands beleid op wetenschappelijke wijze zouden bestudeerd worden. De oprichting van
een Vlaams Vredesinstituut in het
kader van een gefederaliseerd
onderwijs moet opgericht worden.
Het VOS-kongres wil het tevens hebben over een statuut
van de dienstplichtige die op een
burgerlijke wijze aan de militaire
plicht wil voldoen. Deze moet,
aldus VOS, op een evenwaardige
manier behandeld worden, de
maatregelen inzake tewerkstelling van de zgn. gewetensbezwaarden dienen te worden herzien.
Tot slot van het vredesluik wil
VOS dat internationale onderhandelingen worden gestart die
moeten leiden tot het verbod op
de produktie en het gebruik van
chemische wapens. VOS meent
dat België zich kandidaat moet
stellen om een internationaal
agentschap te installeren dat
moet toezien op deze reglementering.
VOS wil ook aan het kongres
konkrete voorstellen inzake Brussel voorieggen.

Ik heb dan ook in eer en geweten gemeend om deze feiten publiek te moeten maken, precies
om te vermijden dat — onder het
mom van het geheim van het
onderzoek — een grove onrechtvaardigheid zou begaan worden.
Zeer zeker, iedereen heeft het
recht als onschuldig beschouwd
te worden zolang zijn schuld niet
is bewezen. Iedereen heeft het
recht op geheimhouding tijdens
het onderzoek. Niemand heeft
echter het recht om van deze
principes misbruik te maken om
een ondergeschikte te sanktioneren.
Naast aanmoedigingen steken
sommigen toch een vermanende
vinger op omwille van het bekendmaken van deze feiten.

Een goede organisatie, een
koördinatie van de verschillende
politiediensten, een duidelijke
vastlegging van de hiërarchie,
een funktionele tucht, zijn middelen die duidelijk door de Volksunie werden aangestipt en breedvoerig besproken.

Impulsen
Het landelijk VOS-kongres zal
tenslotte toegesproken worden
door prof. E. Suy, docent Volkerenrecht.

Mamma, krijg ik ook ZO'n tank? (Ult Vox, het tijdschrift van Landsverdediging)
De vredesopvoeding bij ons blijft een teer plantje, voor sabelbijters wordt het militaire ideaal graag
uitgestald in ronduit kinderachtige teksten. Lezen wij in het jongste nummer van VOX, het blad van de
informatiedienst van het ministerie van Landsverdediging, een verslag van de FTX Silent Beaver-oefening
waarbij de blauwe en de oranje-partijen mekaar „achterna" zaten. Bij wijze van smaak het hoofdstukje
,,Opdracht volbracht":
„Inde late namiddag komt H 1 in Höhenwepel aan en vervoegt er zich bij H 2. Alles staat nu in verbinding
met H 2. De eerder ingenomen stellingen worden afgebroken, de troepen trekken zich terug. In de late
namiddag heeft de vijand reeds uren achterstand zodat de nacht vol zelfvertrouwen wordt ingegaan. Dikke
wolken overtrekken de vlakte, de nacht valt en de immer ruisende regen houdt de manschappen blijvend
wakker."
Waarom bij dergelijke martiale tekst deze foto diende gepubliceerd mét bijhorend onderschrift blijft ons
een raadsel. Misschien is de oprichting van een Vredesinstituut toch wel zeer nuttig...

Op de vraag of jongeren van
vandaag nog kunnen geboeid raken door de doelstellingen van
VOS antwoordt het Verbond met
de woorden van Hendrik Borginon. Deze zei dat zolang de problemen van rechtvaardigheid,
vrede en eerbied voor eikaars
overtuiging geen oplossing kennen in Vlaanderen en de wereld
nieuwe generaties zich via VOS
kunnen inzetten om dat doel te
bereiken. Vanuit deze traditie
blijft VOS impulsen geven aan de
vredeswil en de emancipatiegedachte in de wereld.
Het landelijk VOS-kongres
gaat door op zaterdag 7 mei a.s.
in het auditorium VTB-VAB, Em.
Jacqmainlaan 126 te Brussel.
Het begint om lOu. en loopt tot
rond
16U.30.
Infotel:
02/
217.34.65.
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ANZ-voorzitter Richard Celis:

„België is gebarsten"
Het vertrouwde ,, Vlamingen!" van Valeer Portier
werd dit jaar door zijn opvolger, Richard Celis,
uitgesproken. Gezien de politieke toestand werd met
grote interesse uitgekeken naar zijn toespraak.
Hij stelde niet teleur.
|ICHARD CELIS greep terug naar het tema van het
zangfeest „...en zomeren
zal't".

De lente

Onder het motto
en zomeren zal ' t " greep vorige zondag het
51ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats in het Antwerpse Sportpaleis.
Deze hoogstaande en voortreffelijk geregisseerde manifestatie
werd bijgewoond door bijna 20.000 kultuurminnende nationalisten,
waaronder bijna de hele Volksunie-top.
In het biezonder werd uitgekeken naar de toespraak van de nieuwe
ANZ-voorzitter Richard Cells. Te meer omdat deze Zangfeesteditie net
samenviel met de beslissende dagen van het formatieberaad.

Hij stelde vast dat voor Vlaanderen een hele lange wintertijd
op zijn einde loopt, maar waarschuwde ervoor zich te hoeden
voor voorbarige vreugde: ,,0p
die terreinen waar Vlaanderen
zichzelf kon zijn, heeft de winter
hel moeten afleggen tegen de
lente. Maar het openbloeien van
de Vlaamse lente over gans de
lijn naar een échte zomer wordt
nog steeds verhinderd door de
kille wind die blaast vanuit Belgische machtsdomeinen." Celis
wees er ten overvloede op dat het

Donderen
Na deze meer algemene beschouwingen ging de spreker
dieper in op de aktualiteit en hij
sprak zijn twijfel uit over de aan
de gang zijnde regeringsonderhandelingen. Hij waarschuwde:
„Maar donderen zal 't als zij toevingen doen die de Vlaamse Beweging van haar doel verwijderen
en die enkel gebeuren om het
nog steeds unitaire België in
stand te houden."

Voeren en de faciliteitengemeenten zijn en blijven Vlaams,
en mogen nooit het slachtoffer
worden van faciliteiten voor bestuurders. Het onderwijs en de
bevoegdheidspaketten moeten
zo ruim mogelijk gefederaliseerd
worden. Op financieel vlak dient
een einde gesteld aan de miljardenstromen naar Wallonië. De
ANZ-voorzitter drukte op een 6040 verdeling.

Brussel
Brussel mag geen volwaardig
derde gewest worden, en voor de
Vlamingen dient een gewaarborgde machtstoekenning voorzien. Verder moet Vlaanderen
ook naar het buitenland toe een
eigen zelfstandig gelaat kunnen
tonen.

51ste Vlaams Nationaal Zangfeest

Zai 't zomeren?
slechts zal zomeren wanneer een
onafhankelijke Vlaamse staat zijn
eigen toekomst bepaalt.
Een aksent dat niet zo dikwijls
gelegd wordt, is dat van de verbondenheid met Nederland. De
ANZ-voorzitter zag hier banden
die het louter kulturele beslist
moeten overstijgen. Hij benadrukte de Grootnederlandse gedachte en de uitwerking ervan in
de vorm van een konfederale
eenheid in Europees verband:
,,Een verruiming van de horizon
(...). Vlaanderen, de Nederlanden
en Europa".
Tussen de vele prominenten mocht voorzitter Celis o.a. Frans Van Mechelen (BGJG), Anton van Wilderode,
Jaak Gabriels en Paul Van Grembergen begroeten. Tot hen en de talrijke aanwezigen riep de ANZvoorzitter uit: ,,De barst ligt op de taalgrens, die mentaal reeds lang een staatsgrens is!" (foto's M. ceis)

KANTOOR
COMPUTERKAST
an nr 29 836 DD

- kleur- lichtgrijs
gelakt staal
- 4 verstelbare legborden
- verstevigde deuren
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- afmetingen: 198 cm hoog
95 cm breed
49 cm diep

Prijs:
•

• C J w W l " o » c l BTW

(9 460,-incl BTW)
Opties
- ophangrek dataverwerking
- rekken voor magneetbanden
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VRAAG ONZE
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Deze week
in Knack Magazine
Wilfried Dehaene
Zes maanden na het begin van de regeringskrisis, zou
Wilfried Martens klaar zijn om zijn achtste kabinet te
vormen. Een koalitie die door Jean-Luc Dehaene bijeen
onderhandeld werd. De formatie, en waarom niet iedereen
daar zo gelukkig mee is, deze week in Knack.
De labo-zwendel
Algemeen wordt aangenomen dat
de klinische laboratoriums de sociale zekerheid te veel kosten.
Meer: er is soms sprake van een
heuse zwendel van onnodige onderzoeken. Wat is daar van aan ?
Een Knack-enquêle.

Nixon en Gorbalsjov
Oud-president Richard Nixon van
de Verenigde Staten heeft drie
Sovjet-leiders persoonlijk ontmoet. In een boek dat dezer dagen verschijnt, vergelijkt hij
Kroestsjov, Brezjnev en Gorbatsjov. Een exclusieve voorpublikatie,
deze week in Knack.
Cobra
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Ruime aandacht kreeg ook zijn
oproep om amnestie. De jurist
Celis betreurde diep de politieke
onwil om hieraan gevolg te geven: ,,lk vraag aan de politici, als
enige verantwoordelijken, zich
eindelijk te kwijten van hun verdomde humanitaire plicht. Daar
wil ik eindelijk resultaat zien!"

Oktober in Sint-Truiden
In zijn reeks over de voorbereiding
van de gemeenteraadsverkiezingen
van 9 oktober, wendt Knack de
steven naar Limburg. Naar SintTruiden, de stad van Jef en van
STVV.

Belgen, Nederlanders en Denen
stichtten de Cobra-beweging, die
haar kunst afkeek van kinderen,
primitieven en gekken. Voor haar
veertigste verjaardag wordt de
Slang in België uitgehongerd, in
Denemarken in de watten gelegd.
Een reportage.

Groot-Nederland
Tenslotte konstateerde Celis
dat België feitelijk gebarsten is:
,,De barst ligt op de taalgrens, die
mentaal reeds lang een staatsgrens is".
Hij beëindigde zijn toespraak
met een oproep aan de jonge
mensen om zich voor Vlaanderen
in te zetten: ,,De rechtvaardige,
toekomstgerichte Vlaamse staat
als loot van de Nederlandse
stam, als bouwsteen voor een
samengroeiend Europa en een
wereld van vrede en rechtvaardigheid".
Dit slot mocht op een ruime
instemming rekenen, en de rede
kreeg een verdiend applaus van
een tevreden publiek.
(fs)
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Een derde kernenergie

Het energieverbruik in de EG
Terwijl de totale energiekonsumptie in de Europese Gemeenschap vorig jaar licht is gestegen zijn
vooral verbruik en produktie van elektriciteit en
aardgas toegenomen en is het energieaandeel van
de kolensektor verder gedaald. Tevens blijkt uit de
cijfers van het bureau voor de statistiek van de
Europese Gemeenschap dat er een vertraging is
opgetreden in de ontwikkeling van kernenergie.

D

E elektriciteitskonsumptie
IS vorig jaar in de Gemeenschap met iets meer
dan 3 % gestegen en de totale
produktie ging met 2,9 % omhoog Deze stijgingen die hoger
liggen dan die van 1986 blijven

toch onder het peil van de voorgaande jaren

Tsjernobyl
Nog steeds wordt iets minder
dan een derde van de totale elek-

tnciteitsproduktie door kernenergie geleverd Het aandeel van de
kernenergie is vorig jaar licht gestegen en wel van 32,3 % m 1986
tot 32,4 % Kernenergie heeft
vooruitgang geboekt m Spanje,
Duitsland en België maar is in
Nederland en het Verenigd Koninkrijk teruggelopen
De kerncentrales leverden vorig jaar 69,8 % van de elektnciteit
in Frankrijk, 66 % m België, iets
meer dan 31 % m Duitsland en
Spanje Maar in het Verenigd
Koninkrijk is dat nog maar 17,5 %
en in Nederland 5,2 % De stijging van de produktie van kernenergie houdt nu ongeveer gelijke tred met de stijging van de

energiebehoefte, terwijl voorheen de produktie van kernenergie sneller groeide Zonder twijfel
heeft dit iets te maken met Tsjernobyl

Minder
mijnwerkers
Het gebruik van steenkool is
ook in 1987 weer teruggelopen
De leveringen van kolen zijn in de
Gemeenschap met meer dan 5 %
gedaald Dit komt omdat de behoeften van de staalindustrie, de
gasfabrieken en de elektriciteitscentrales met respektievelijk
12,6, 7,9 en 5,7 % zijn gedaald

De kolenproduktie is met meer
dan 5 % gedaald en het aantal
mijnwerkers daalde met 9,6 %
van 282 000 tot 255 000 Vooral
in België, het Verenigd Koninkrijk
en Frankrijk gingen er veel banen
verloren
Het verbruik van aardgas steeg
vong jaar met meer dan 6 %
Zowel de eigen produktie als de
invoer uit derde landen gingen
omhoog en wel met respektievelijk 3,9 en 10,8 % De invoer van
aardgas dekt thans 36,4 % van
de behoeften De belangrijkste
leverancier is nog steeds de Sovjet-Unie, voor Noorwegen en Algerije

„Huisvuil is geen afval!"

Tips voor een milieusparend gedrag
tabellen over de samensteling
van het huisvuil en het antwoord
op de vraag ,, Waarheen met ons
huisvuil "^ " met informatie over
kontainerparken, over sluikstorten en tal van nuttige adressen

,, Stel je even een hele grote put voor van 1 km bij
1 km(= 1.000.000 m2) en 11 meter diep Qe mag dan
wel geen hoogtevrees hebben). Zo'n put zouden we
nodig hebben om jaarlijks het huisvuil van Vlaanderen alleen al in kwijt te geraken: 11.000.000 m3 in
volume en 1.700.000.000 kg (= 1,7 miljoen ton) in
gewicht uitgedrukt. Dat is bijna 1 kg huisvuil per
persoon en per dag! En dan hebben we het nog niet
over zgn. ,,grof" vuil en sloopafval, over industriële
afval e.a.''
ET deze indrukwekkende
cijfers begint de eerste
van een reeks edukatieve folders die volledig gewijd is
aan het huisvuilprobleem in
Vlaanderen en uitgegeven werd
door de zeer verdienstelijke
Stichting Leefmilieu

Vuistregel
De Stichting huldigt het princiepe dat de milieuzorg de taak
van iedereen is en vindt dat er
ontelbare mogelijkheden zijn om
in ons eigen gedrag milieuvriendelijke refleksen m te bouwen, er
wordt daarbij vooral op de jeugd

gemikt Maar ook wordt uitgekeken naar het bedrijfsleven dat
respekt moet opbrengen voor de
bestaande milieuwetten en permanente inspanningen dient te
leveren voor het ontwikkelen van
milieuvriendelijke produktieprocessen, ook het wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar bij
het analizeren van het probleem
en het zoeken van afdoende oplossingen Van de overheid, gesteund door een overtuigde publieke opinie wordt, een krachtig
milieubeleid verwacht en de nodige middelen voor het partikulier
initiatief en het wetenschappelijk
onderzoek

Zelfbehoud
Vervolgens geeft de folder bij
een vijftiental soorten afval wat er
best mee aangevangen wordt
Enkele voorbeelden Wegwerpafval beter met aanschaffen, statiegeldglas inleveren bij de winkelier, melkpakken beter met
gebruiken, plastiekflessen gebruik beperken, afvalolie naar
garage of kontainerpark, met in
de riool of verbranden, oude rubberbanden
kontainerpark en
met verbranden, kroonkurken
scholen en milieuverenigingen

R&ize. ü»\fDr\4ct^rh(iK öp Èd M&<2c|__

Zegt de uitgever ,,Huisvuil is
geen afval" en geeft meteen een
aantal tips om de afvalberg die
WIJ produceren te verkleinen door
voorkomen,hergebruik en recyklage
De vuistregel daarbij is
- Recykleren van afval = goed

E NKELE weken terug waren wij te doen Het IS vanzelfsprekend dat wij
^
gast bij de wel bijzonder aktieve in deze rekenen op de medewerking
Imkersvereniging van Mechelen en van iedereen
omgeving
WIJ konden het moeilijk laten om
een voor hen allicht bijzonder verrukkelijk beeld van mooi bebloemde velden voor te spiegelen, zoals wij dit
verleden week ook hier tn ons eigen
weekblad hebben gedaan

Bloemen... en nog
maar bloemen!
BLOEMEN zijn mooi en spreken
^ iedereen aan Dit is ook zo wanneer dit weinig tot geen moeite kost

Verder inspelende op dit wel zeer
specifiek publiek, vertelde ik hen dat
COVOBIT, ons eigen Centrum voor
Onderzoek en Voorlichting inzake
Biologische Verantwoorde Teeltmetoden, een aktie wou lanceren voor
een, in veld en tuin, in stad en dorp,
bebloemd Vlaanderen Toen was het
hek helemaal van de dam Overal
bloemen en nog maar eens bloemen
op onbespoten gewassen. Wat wil
men als imker nog meer'

A

De imkers vroegen dan ook beleefd
en vriendelijk of ze mochten meeZ8 APRIL 1988
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- Hergebruik van afval = beter
- Verminderen van afval = best'
De tekst van de overigens rijk
geïllustreerde folder behandelt
achtereenvolgens onze afvalberg, nuttige tips, verpakkingen,
glas, papieren karton, komposteren van tuin- en keukenafval, giftig afval Leerrijk daarbij zijn de

,,Spaarzaamheid met ons leefmilieu als zelfbehoud I Dat is de
kern van de zaak ", besluit deze
eerste leefmilieufolder
In de toekomst zullen nog meer
van de deze edukatieve folders in
de reeks Milieusparen verschijnen, onder meer rond de tema's
lucht, water, energie, lawaai,
enz
De voorliggende uitgave kan
gratis aangevraagd worden op
het sekretanaat van de Stichting
Leefmilieu, p/ a Kredietbank, Kipdorp 11, 2000 Antwerpen (03/
231 64 48) Ook in alle KB- kantoren
Een nuttig initiatief '

al dan m mengsel, waarbij wij zeker plicht braak zouden moeten blijven
de mooit gele hopperupsklaver, noch liggen
de Bordeaux — rode topklaver moTenslotte zijn er nog de percelen
WIJ kunnen bvb de gazania (mid- gen vergeten
die aan partikulieren toebefioren en
daggoud) mooi vinden, maar er zijn
ook nog de tageten, de zonnebloem, De capucientjes (O I kers) zijn ook die eventueel met de medewerking
van de plaatselijke milieudiensten en
de staalblauwe p/?ace//a, de O I kers, zeer geschikt voor de fruittuin, maar
de goudsbloem, en zelfs het zachte ook om alle soorten ,,hopen" met te -groeperingen en eventueel met belaten begroeien Naast veel andere,
hulp van het gemeentelijk of provinbloeisel van boekweit
zorgen deze voor voldoende opslag, ciaal machinepark zouden kunnen
Samen met wikken, gele en blauwe zodat de volgende jaren een lichte zaaiklaar gemaakt worden
lupien, gewone- en reukerwten be- bodembedekking volstaat
De ,,keuze" van de gewassen is in
schikken WIJ nog verder over een
deze zeer belangrijk, een zekere dionbeperkte keuze van zeer mooie
versiviteit is gewenst Verder is ook
gewassen, die heel wat ledige hoeknog belangrijk welke gewassen zichjes kunnen opvullen
zelf ,,herzaaien" zoals men populair
Alle kruisbloemigen kunnen overORAAKLIGGENDE gronden in stad de opslag noemt
weldigend bloeien, en zijn sterk on^ en dorp kunnen op die manier
Wi] willen dit verder uitwerken en
kruidonderdrukkend In bebouwde
,,bedekt" worden Het gaat hier om
als ,,gesneden brood" aan de betrefkommen, kunnen wij ze echter mingronden waar de openbare instanties
fende diensten en aan de gemeender aanraden omdat de bijen dan
over beschikken of een hoederecht
schap aanbieden
agressiever worden, wat met altijd
hebben Het zou verder ook nog kungoed gelegen komt
nen gaan om de landbouwgronden
U hoort nog wel van ons
die. God betere het, in het kader van
In de fruittuin zijn de diverse soorRik Dedapper
ten klavers zeer aan te bevelen, voor- de mogelijke EEG-maatregelen, verZelf vinden wij er geen graten in om
het nuttige met het mooie te paren

Praktisch bekeken

mt
Wij tussen volkeren en staten 64/10

Vooraziatische heksenketel
Uit Azië l<omen de huidige Europese godsdiensten, uit Azië l<omen vele van de Europese voll<eren.
Uit Azië is veel kuituur tot ons gekomen en ook veel
gevaar. Europa is nochtans veel meer geworden dan
een zeer vertakt Aziatisch schiereiland. Het heeft
zich altijd tegen Azië moeten weren, ook al heeft het
kontakt tevens boeiende resultaten opgeleverd. Het
ziet er niet naar uit dat dit oeroude beeld in 1987
gewijzigd werd.
N hoewel de groesptegenstellingen in Azië vooral
op godsdienst gegrond
zijn (en natuurlijk op machtshonger, zoals overal), spelen nationaliteitenvraagstukken er een
toenemende rol.

Turkije
De dichtst bij Europa wonende
Aziaten zijn de Turken Aardrijkskundig bekeken, bezetten zij een
Europees bruggehoofd, overblijfsel uit de donkere tijd toen zij de
Balkan tot aan de poorten van
Wenen beheersten. Zij willen zich
graag voor Europeanen doen
doorgaan en stellen in 1987 formeel hun aanvraag om toe te
treden tot de Europese Gemeenschap.
Op 18 juni neemt het Europese
parlement een resolutie aan, die
de aanvaarding van Turkije afhankelijk maakt van de erkenning
dat Turkije op de Armeniërs een
volkenmoord gepleegd heeft en
dat er een Koerdenvraagstuk binnen zijn grenzen bestaat
Turkije reageert woedend doch
maakt geen aanstalten om op
een van deze voorwaarden in te
gaan.
Integendeel, het achtervolgt,
zoals sedert 1984, Koerdische
guerilleros tot op het grondge-

Anti-judaïsme

bied van Irak, met toestemming
van dit laatste. Terwijl het volhoudt dat er geen Koerden, alleen Bergturken bestaan.

Geweld
Syriè, met wie Turkije op eerder gespannen voet leeft, laat
zulke achtervolgingen met toe,
zonder daarom de Koerden te
verwennen. De Turkse regering
rammelt ten overstaan van Syriè's ambassadeur dan ook met
de degen. De Turkse Koerden
streven een onafhankelijke staat
na, ZIJ verwerpen uitdrukkelijk
halfzachte oplossingen als autonoom gebied of Koerdisch onderwijs (dit is er namelijk niet). Samenhang met gelijkaardige Koerdische bewegingen in Irak, Syriè
en Iran schijnt niet te bestaan,
althans niet organisatorisch.
Half juni vallen Koerdische opstandelingen enkele dorpen aan
en vermoorden er 30 mensen.
Dat dit ,,kollaborateurs", zelfs leden van een pro-Turkse dorpsmilitie, zouden zijn lijkt slechts een
povere verontschuldiging.

Khomeini

ting, doodslag en foltering. Zij
beroven de aloude Arabische bevolking van een onvervangbaar
stuk heimat. Zij zullen misschien
leiden tot opslorping van de daar
wonende Arabieren door Joden.
Ofwel tot een nieuwe, onafzienbare ellende, een nieuwe uitdrijving, met al het vreselijke vandien, inbegrepen de zoveelste
weerwraak.
Toch legt Israels minister van
Huisvesting in september nog
eens een eerste steen voor een
nieuwe Joodse nederzetting op
de bezette westelijke Jordaanoever Volgens sommige Joden
moet Eretz Israël uiteindelijk alle
gebieden omvatten waarin volgens de Bijbel Joden ooit thuis
geweest zijn.

Koerden, verspreid over vijf staten; speelbal van oorlogsvoerende
naties...
Iraaks-lraanse oorlog. Alhoewel
de Koerden in Iran het van Khomeini zwaar te verduren hebben,
spannen die van Irak toch samen
met de Iraanse troepen om Irak te
bestrijden; krachtens de leuze
,,de vijand van mijn vijand is mijn
vriend".
Het IS duidelijk dat de Iraakslraanse oorlog om de heerschappij rond de Perzische Golf gaat en
ook om godsdienstfanatisme.
Toch zitten ook daaraan nationalistische motieven vast. Naast de
rol van de Koerden is er het feit
dat de Irakezen eigenlijk Arabie-

ren zijn en de Iraniérs — op die
van Koezestan na — met.

Joodse el<spansie
Dat de Arabieren, vooral in Libanon en in Israël zelf, tegen de
Joden een strijd op leven en dood
blijven voeren, dient in dit overzicht met belicht te worden. Het is
dagelijks nieuws. Toch zouden
WIJ het meest verderfelijke, hatelijke en gevaarlijke bestanddeel
van dit konflikt willen benadrukken: de Joodse volksplantingen
in Arabisch gebied. Zij zijn in hun
verre gevolgen erger dan bezet-

In april komt voor de eerste
maal een Israëlisch staatshoofd,
Chaim Herzog, op bezoek in de
Bondsrepubliek Duitsland. Israël
aanvaardt het nieuwe Duitsland
maar, zoals Chaïm Herzog zegt:
,, Vergeet met noch vergeeft wat
een vorige generatie Duitsers de
Joden heeft aangedaan."
Een nieuw soort anti-semitisme
(bedoeld is wel anti-judaïsme)
steekt het hoofd op: een Japanse
soort In de herfst vindt Japans
minister van Buitenlandse Zaken
dat het te gortig wordt en dat er
officieel moet gereageerd worden
tegen toenemende publikatie van
anti-joodse geschriften. Zij zijn
vooral ekonomisch gericht en
identificeren Joden met Amerikanen Eigenlijk is het dus een variante van anti-amerikanisme. Uit
eigen ervaring kennen Japanners nauwelijks enige Joden.
Karel Jansegers

Volgende week:
Sri Lanka, meer
dan simbolische nekslag

Lange tijd lag het zwaartepunt
van de Koerdische opstand in
Irak. Die is daar met ten einde. Hij
wordt overschaduwd door de

Onenigheid binnen het verze

Afganistan
blijft branden
V/l'"'
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Het hel0 nóordm van Azië is van de USSR
De aidmr wmrnde Ru$$0n zijn er aflemaaf
mgevoeré. Maar vooraf in het Aziatische zuid*
wmten van da SovfeWnie wonen nog heet wat
Aziaten, nog wet mohamedaanse.
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E volkrijkste Aziatische
sovjelreputóek
heet
Ozeb0kistm. Jnjarjuari 1987 worctt «Ie partijvoorzitter van <J©ze republiek afgezet
wegeris korrupth; de derde In
dé rij op één jaar tijds. Zou dit
echt niets te maken hebben
met de anti-RüssIsche rellen
einde 1986?
Die waren toen biezonder
hevig te Alma-Ata, in het naburige KAzakhsian. In 1987
vallen de straten: één doodstraf, één gevangenisstraf van
15 jaar en drie andere van 4
tot 15 jaar

Afgaartse hel
En dan is er natuurlijk nog
Afghanistan. Het behoort niet
tot de USSR, al had d^e dat
graag gewjld. Sen achtjartge

miiitaife inspanning lijkt vast
te lopen In een guerilla tegen
de vanouds beruchte inwoners van dit weinig toegankelijk gebted.
Een inventaris begtn 1987
geeft het volgende t)eeld:
meer dan 1 miljoen dode Alghanen, 5 miljoen naar Pakistan en Iran gevlucht, 2 mAjoen binnen Afghanistan op öe
vlucht. Anderzijds zijn meer
dan 20.000 van de 115.000
aldaar vechtende sovjetsoldaten gesneuveld en is geen
enkele Rus of russlschgezinde een dag zeker van zijn
leven, zelfs ntet m de steden.
Oe bevolking van Afghanistan
bestaat w\ verschillende,
soms helemaal niet verwante,
volkeren. Oft verklaart de onentghetd binnen het verz&t

waarover onze westers media
het steecte weer hebben.

Weerwraak
De hardnekkige,
«aarschynlijk onverwachte, weerstand der Afghaanse volkeren
is voor de Sovjet-Unie verontrustend. Reeds h e t ^ n ze orv
dervonden dat hun Tadzjlklregimenten
onbetrouwbaar
ztjn. Die hebben ze dan maar
uit Afghanistan weggehaaldDe in de mohamedaanse Sovjet-Unie bestaande onrust
wordt door de weerstand van
de Afghaanse geloofsgenoten
mderdaad aangewakkerd. Het
zou wel één van öe redenen
kunnen zijn waarom de Russen laten horen dat zij uit dat
wespennest liever weg willen.
In roaart gaan rebellen zo
ver. een óotp In Tadzjiktslan
(USSR) aan te vallen en daar
een man te doden en twee
andere te verwonden. Als
weerwraak vernielt de Sovjetluchttnacht enkele Afghaanse
dorpen in de buurt en doodt er
honderden bewoners.
K.J.
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clooi-d
G BRT1 - 21,10
Norma Hendy in koncert, showprogramma
C BRT 1 - 21,55
Eiland, kunstmagazine
G BRT 2 - 19,00
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19,25
Oshin, serie
C BRT2 - 20.15
Flesh, film
G Ned. 1 - 20.25
De schuilplaats, film
G Ned. 2 - 17.30
MacGyver, jeugdserie
G Ned. 2 - 20.45
Rur, praatprogramma
G Ned. 2 - 22.40
Het bittere kruid, film
G Ned. 3 - 20.45
Getto, toneel

Van dag
tot dag
Zaterdag 30 april
D BRT 1 - 16.00
Extra-editie, film
D BRT 1 • 18.10
Speel op sport, turnen
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch magazine
n BRT 1 - 20.20
Terloops, een aparte l<ijl< op de wereld
D BRT1 - 21.00
Eurovisie-Songfestival
D BRT 1 - 0.30
Sport op zaterdag
D Ned. 1 - 18.11
Dit is Disney, tekenfilmmagazine
D Ned. 1 - 20.50
Murder she wrote, detel<tiveverhalen
D Ned. 1 - 22.41
St. Elsewhere, ziel<enhuisserie
D Ned. 2 - 18.15
Top 40
D Ned. 2 - 20.29
Moonlighting, l<omische detektiveserie
D Ned. 2 - 21.22
Soldaat van Oranje, film
D Ned. 2 - 0.00
Come back tot the 5 & dime Jimmy
Dean, Jimmy Dean, film
D Ned. 3 - 20.29
Koninginnedag 1988, reportage
n Ned. 3 - 21.00
Eurovisie Songfestival

Zondag 1 mei
C BRT 1 - 10.30
Granen, info
D BRT 1 - 11.00
De zevende dag, praatkafee
D BRT 1 - 12.45
Sunday proms, symfonie in C van
Bizet
D BRT 1 - 14.30
Bedrijfsanalyse, sukses in je eigen
zaak
D BRT 1 - 15.00
Gabrielie en het computermannetje,
jeugdfilm
D BRT 1 - 16.00
Krokant, culinaire reeks
• BRT 1 - 17.00
De lange hete zomer, serie
D BRT 1 - 18.10
Er was een keer..., verhaaltjes door
Jef Burm
D BRT 1 - 18.20
Van Pool tot Evenaar, toeristische
kwis
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
• BRT 1 - 20.40
Het begeren, TV-spel
n BRT 1 - 21.50
De rode draad, vergelijking tussen mei
'68 en mei '88
C BRT2 - 14.15
Stadion, sportprogramma
G Ned. 1 - 17.35
Nederfand-museumland, info
C Ned, 1 - 18.01
Zoobilee Zoo, verhaaltjes uit sprookjesland
D Ned. 1 - 18.45
De smurfen, tekenfilmserie
u Ned. 1 - 19,05
Flying doctors, serie
n Ned. 1 - 21.32
Golden girls, komische reeks
C Ned. 1 - 22,27
Leven en liefdes van een duivelin,
serie
• Ned. 2 - 10.05
Van heinde en ver, dok. over kinderen in Zuid-Afrika
28 APRIL

Rutger Hauer dankt zijn internationaal sukses aan zijn rol als Engelandvaarder in „Soldaat van Oranje", zaterdag 30 april op Ned. 2, om 21u.22.

D Ned. 2 - 19.04
The untouchables, serie
D Ned. 2 - 20.10
Van Kooten en De Bie, satirisch programma
D Ned. 2 - 21.00
Warreporters, dok.
D Ned. 2 - 22,02
Safari d'électrique, absurdische
sketches
D Ned, 2 - 23.16
De Garry Shandling show, komische
reeks

Maandag 2 mei
D BRT 1 - 18,10
Rondomons, jeugdmagazine
D BRT 1 - 18.35
Avonturenbaai, jeugdserie
• BRT 1 - 20.10
Ik wil Manhattan, serie
D BRT 1 - 21.00
Labyrint, info
D BRT1 - 21,50
Terugblik, Drs. P.
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.15
Extra-time, sportmagazine
n BRT2 - 20.50
Allemaal beestjes, dierendok.
D BRT2 - 21.15
De ambassade, serie
D BRT2 - 22.05
Uitgelezen, gedachtenwisseling over
menswetenschappen
D Ned. 1 - 16.20
The Muppet Babies, tekenfilmserie
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 een kussen, komische reeks
• Ned. 1 - 22,40
In 't holst van de nacht, politieserie
C Ned, 2 - 16,30
These three, film
C Ned, 2 - 18,00
Toppop, eigentijdse pop
D Ned, 2 - 19.00
Spanning in Slagharen, jeugdserie
C Ned. 2 - 20.29
Die Scharzwaldklinik, serie
C Ned. 2 - 21.15
De brekers, komische reeks
• Ned. 2 - 22.40
L.A. Law, advokatensene

Dinsdag 3 mei
• BRT 1 - 18.10
De kasteeigeestn, kinderserie
C BRT 1 - 18.25
Konijntje Ruitoor, tekenfilm

C BRT 1 - 18.35
De kleine vampier, jeugdreeks
n BRT 1 - 19.00
Angst, vriend en vijand..., dok. reeks
D BRT 1 - 20.10
Kunstzaken, Info
D BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis
n BRT 1 - 20.50
Sinja Mosa, serie
D BRT1 - 21.40
De Vlaams-Natlonale
Omroepstlchting
• BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
n BRT2 - 20.15
Gezondheid extra, gezondheidsmagazine
D BRT2 - 20,50
Argus, praatprogramma
D BRT2 - 21,55
Koncert, Rosamunde
D Ned. 1 - 15.30
Ver van huis, TV-film
D Ned. 1 - 17.04
De stuntels, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 17,10
Hoe langer hoe gekker, komische
reeks
C Ned. 1 - 17.46
Een eend in de lift, korte film
C Ned. 1 - 19.18
De Cosby show, komische reeks
D Ned. 1 - 19.45
A time to live, TV-film
D Ned. 1 - 22.40
Lost Empires, serie
G Ned. 2 - 17.30
Popformule, nationale hitparade
G Ned. 2 - 19.00
Alf, komische reeks
G Ned. 2 - 20.29
Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
G Ned. 2 - 21.35
De laatste zeven maanden, vrouwen
in het spoor van Anne Frank
G Ned. 3 - 21,06
Hoornkoncert van Mozart

Woensdag 4 mei
C BRT 1 - 15,00
Er was eens... het leven, tekenfilmserie
G BRT 1 - 15,25
De Freggies, poppenreeks
G BRT 1 - 15,50
Een schat in niemandsland, jeugdreeks
G BRT 1 - 16,40
Speel op sport, turnen
G BRT 1 - 18,10
Seabert, tekenfilmserie
G BRT 1 - 18,35
Kilimanjaro, nieuws voor tieners
G BRT 1 - 20,10
Vlaanderen erger je niet, spel en
showprogramma

Donderdag 5 mei
G BRT 1 - 18.10
Fame, jeugdserie
G BRT 1 - 18.55
Langs Vlaamse wegen ,,Zoo, en
toch weer anders", dok.
G BRT 1 - 20,10
Kunstzaken, info
G BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, spelprogramma
G BRT1 - 21.05
Panorama, aktualiteitsmagazine
G BRT 1 - 21.55
Dallas, serie
G BRT2 - 19,00
Zonen en dochters, serie
G BRT 2 - 19.25
Oshin, serie
G BRT2 - 20.15
Modem extra, Info over levenswijze en
kanker
G BRT2 - 21.45
Meesters van de Westerse filozofie,
Martin Heidegger
G Ned. 1 - 19.20
Howard's Way, serie
G Ned. 1 - 20,35
Nieuwe buren, serie
G Ned. 1 - 21,00
't Bloed van anderen, serie
G Ned. 1 - 22.00
Ravotta Bizzarra, sketches
G Ned. 2 - 18.00
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips
G Ned. 2 - 20.29
Return of the Pink Panter, film
G Ned. 3 - 21,40
Uit de kunst, magazine

Een film
per dag
Zaterdag 30 april
Soldaat van Oranje
Ned. film uit 1977 met o.a. Derek de
Lint, Rutger Hauer en Jeroen Krabbé.
Bij het uitbreken van de oorlog komt
een aantal zorgeloze studievrienden in
het verzet terecht. Alleen Alex raakt via
zijn Duitse moeder in het leger van de
bezetter verzeild... (Ned. 2, om
21U.22)

Zondag 1 mei
La Bastion
René Lavasseur wodt na 5 jaar
opsluiting uit de gevangenis ontslagen
en is van plan een voorbeeldig leven
te gaan leiden. Maar zijn zoontje moet
een zware operatie ondergaan en daar
is veel geld voor nodig. En dat heeft
hij niet... Franse film uit 1985 met c a .
Robin Renucci, Véronique Genest en
Michel Constantin. (RTL-TVi, om
21u.)

Maandag 2 mei
These There
Amerik. film uit 1936 met o.a. Miriam
Hopkins, Merle Oberon en Joel
McCrea. Martha Dobie en Karen
Wreight hebben samen een kostschool
voor meisjes geopend. Aanvankelijk
verioopt alles naar wens maar een
lasterkampagne van een jaloerse lerares zorgt voor onoverkomelijke problemen... (Ned. 2, om 16u.30)

Dinsdag 3 mei
Poulet au Vinaigre
Drie vooraanstaande burgers uit een
klein provinciestadje hopen een aardige
stuiver te verdienen met grondspekulatie. Een oud gehandikapt vrouwtje en
haar zoon, een postbode, staan hun
plannen in de weg omdat zij weigeren
hun huisje te verkopen. Franse film van
Claude Chabrol uit 1984 met o.a. Michel
Bouquet, Jean Topart en Josephine
Chaplin. (TF 1, om 20u.40, ook op
RTBF 1, zaterdag om 21u.30)

Woensdag 4 mei
Vrijdag 6 mei
G BRT 1 - 18.05
De Smurfen, tekenfilmserie
G BRT 1 - 18.30
Bingo, hitparade
G BRT 1 - 20.20
Extra-time, sportmagazine
G BRT 1 - 20.50
De tijd der vergelding, dok.
C BRT 1 - 22.45
Grüsse aus Wien, muziekprogramma
G BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
G BRT2 - 19.25
Oshin, serie
C BRT2 - 20.25
Premiere, filmnieuws
G BRT2 - 20,55
Op weg naar het Zuiden, film
G BRT2 - 22,40
Filmspot, filmaktualia
G Ned, 1 - 19.57
Brideshead Revisited, serie
G Ned. 1 - 23,30
Bite The Bullet, film
G Ned. 2 - 19.25
Familie Oudenrijn, serie
G Ned. 2 - 21,30
Dreamers, serie
G Ned, 2 - 22,50
TV-vitrine, kultuur
C Ned, 2 - 23.00
Opera wenskoncert, reportage

Het Bittere Kruid
Ned, film uit 1985 met o,a. Ester
Spits, Kitty Courbois en Gerard Thoolen. In bezet Nederland worden de
joodse ouders van het tienermeisje
Sara gedwongen te verhuizen naar het
Amsterdamse jodengetto. (Ned. 2, om
22U.40)

Donderdag 5 mei
The Return of the Pink Panther
Britse komische film uit 1975 met
o.a. Peter Sellers. Christopher Plummer, Catherine Schell. Uit het nationaal museum van Lugash werd de
,,Roze Panter", de grootste diamant
ter wereld, gestolen. De dief liet een
handschoen achter en dat is het enige
waarover inspekteur Clouseau beschikt om zijn onderzoek te starten.
(Ned. 2, om 20u.29)

Vrijdag 6 mei
Goin' South
Amerik, film van en met John Nicholson uit 1978. Henry Moon kan aan de
galg ontsnappen door te trouwen met
Julia Tate (Mary Steenbruggen), Die
bezit een goudmijn en wil die verkopen
om naar Philadelphia te kunnen verhuizen. (TV 2, om 20U.55)
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De publikaties rond
de zgn. Stoute Jaren
hebben geen aandacht
voor de rol van de
Vlaamse beweging In
die jaren Ten onrechte'
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Want wie het wondere decennium overschouwt zou beter
moeten weten
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„Leuven" is niet zomaar
uitgevonden,
Leuven was een proces dat reeds tussen
de twee oorlogen voor
de nodige konflikten
had gezorgd maar pas
na 1945 duidelijke tekening kreeg Toen
was de demokratisering van het onderwijs pas goed ingezet Die zorgde dat
Vlaamse studenten aan de Leuvense
Alma Mater In de meerderheid geraakten Dat zagen de franstaligen best in
want in 1962 eisten zij te Leuven infrastruktuur, van de kleuterschool af
Van dan af volgde een merkwaardige
kalender Voor het akademlejaar 1965
werden 10 000 Vlaamse studenten ingeschreven, dat was meer dan het dubbele
van de anderstaligen Het bericht zorgde
voor een schok Werd Leuven te klem''
Zou er geen plaats meer zijn voor de
franstaligen die nu reeds scheef werden
bekeken'

Suenens of
Barrabas /3
Een slimme prof dacht de triangle
magnifique uit, zeg maar de universitaire verfransing van Vlaams-Brabant De
eerste slogan Walen Buiten' werd op de
muur gekakt. Het ongenoegen groeide
aan en de Belgische bisschoppen, nog
bewust van hun oppermachtig gezag,
deklareerden op zondag 13 mei 1966 —
een dag om nooit meer te vergeten —
hun mandement ,,De idee van twee
katolleke universiteiten
in ons land
wordt door Ons afgewezen "
Het was een mooie zondag in mei toen
het Gesproken Dagblad van 13u deze
woorden uitsprak Zij vielen als bakstenen midden de middagtafel Van hoevelen kookte die dag met het brave bloed''
Wie maakte met een vuist? Hoevelen
verloren er van dan af met definitief
voeling met de kerk'' Een kerk die eigenlijk onze kerk had moeten zijn, maar er
een was die meeheulde met het behoudsgezinde frankiljonse, aftandse
België Het België van l'Union fait la
farce, het België van de patriottards
Suenens of Barrabas''
Hoeveel studenten spoorden die namiddag met aanstonds naar Leuven''
Nog diezelfde avond lieten hun bonden
weten dat het mandement de meest
flagrante miskenning van het Vlaamse
volk was Het diktaat heette asociaal en
ondemokratisch te zijn. Nu konden splitsing en verhuls van de Alma Mater voluit
worden geëist, en niet op de taalgrens
maar m het hartje van Wallonië, daar
waar het volk woont, want de strijd om
Leuven was ook een strijd voor de demokratie Op volksvergaderingen en in
muurkranten werd m één adem overheveling, de afbraak van de kaste-universiteit geelst en de oprichting van een
kritische unief, het kapitalisme werd in
vraag gesteld en de bedrijven — in de
persoon van de Société Générale —
gegipst die zeediepnjk werden van het
wetenschappelijk onderzoek Dat verlangen kreeg gestalte m de duidelijke
eis het aftreden van de bestaande konservatieve regering VdB (hahaha>)-De
Clercq

Nu de lente toch eindelijk enkele mooie dagen
brengt, mogen we wel even aandacht vragen voor
onze hortus botanica (zeg maar plantentuinen) en
arboreta. Je kan ze eigenlijk een heel jaar bewandelen. Een der allermooiste ligt in de Noorderkempen
boven Antwerpen: het Arboretum Kalmthout.
IT arboretum (2 uur wandelen IS geboden) bezit een
van de rijkste verzamelingen bomen, heesters en bloemen
van Europa Het geldt dan ook als
een van de belangrijkste ter we
reld Een inventaris van de soorten en cultivars, opgemaakt volgens de regels van de horikulturele nomenklatuur is beschikbaar HIJ bevat meer dan 5 000
namen van bomen en struiken In
het buitenland is de verzameling
vooral bekend om haar grote aantal zeldzame en minder bekende
eksemplaren Het Arboretum ontplooit ook een grote ruil- en kruismgsaktiviteit
Daarenboven
biedt het geregeld stages aan
buitenlandse studenten in de
plantenkunde Logisch dus dat
de kollektie terecht wereldwijd
mag genoemd worden

D

De basis voor het Arboretum
werd gelegd in 1857 toen Charles
Van Geert, bekend kweker uit
Antwerpen, zich in Kalmthout
kwam vestigen Maar de grote
ontplooiing kwam in 1952 toen de
terreinen het eigendom werden
van de broers G en fl de Belder,
geen onbekenden m de diamanthandel ZIJ zorgden er in de eerste plaats voor dat oude en zeld-

(/^«y^,
We ontvingen tientallen antwoorden als reaktie op
onze220ste opgave; Mercier, Gezelle, De Smedt, en
nog andere prelaten werden genoemd. Slechts één
lezer gaf ons de juiste persoon, nl. de Brugse
bisschop Waffelaert!
Deze meespeler is André Geldof en woont m
Hasselt. Proficiat!

Tenslotte waren zij niet van gisteren
en beseften dat er geen weg meer terug
was De marsen op Brussel in 61 en 62,
een jaar later Hertoginnedal, in 1965
Zwartberg en de 5-november-betoging
van 1967

E toespraak waarvan U
hieronder een uittreksel
kunt lezen werd in 1965
uitsproken te Baltimore door een
vooraanstaand Amerikaans politikus
Aan U om uit te pluizen wie
deze woorden sprak
, De omstandigheden in Azie
zijn niet rustig en vreedzaam
Allereerst is er de realiteit dat
Noord-Vietnam de onafhankelijke
natie Zuid-Vietnam heeft aangevallen, het doel daarvan is algehele verovering Natuurlijk zijn er
onder het Zuidvietnamese volk
die deelnemen aan de aanvallen
op hun eigen regenng, maar geoefende mannen, voorraden, bevelen en wapens komen in een
voortdurende stroom van het
noorden naar het zuiden

Op zwarte dinsdag 6 februari 1968
kwam in de Wetstraat de ontknoping van
het Leuvense verhaal
De volksvertegenwoordiging werd
verzocht te kiezen voor of tegen de
overheveling En de keuze werd gemaakt
•

Over geheel Azie doemt een
andere realiteit op de sterker
wordende schaduw van kommunistisch China De heersers in
Hanoi worden aangezet door Peking Daar heerst een regime dat

De VU speelde sterk m op dit gebeuren, men verwachtte dat ook van haar,
de traditionele partijen lagen aan hun
Waalse vleugel gebonden en konden
geen duimbreed wijken, maar zij zouden
voor de keuze worden gesteld
Het kwam te Leuven tot harde konfrontaties, het Gezag zette de rijkswacht
in en die klopte er op los Studenten
brachten de revolte naar de steden en de
dorpen, stoeten met scholieren verheten
de scholen en manifesteerden onder het
zingen van We shall overcome en de
Vlaamse Leeuw Ouders die het hele
gedoe met achterdocht en vrees hadden
bekeken, kozen voor het entoesiasme
van hun kinderen

zame eksemplaren werden vrijgezel John Berghmans, een in
Nederland werkzame Belgische
landschapsarchitekt, was een
waardevol raadgever Vervolgens startten de eigenaars met
het aanvullen van de verzameling Sedert 1954 droeg mevrouw
Jelena De Belder, landbouwingenieur Uit Zagreb en echtgenote
van Robert De Belder, ruimschoots bij tot de uitbouw van het
Arboretum, dat nu door intensieve verzorging, aangepaste bemesting en doeltreffende waterhuishouding een subliem mooi
oord geworden is
Er wordt naar gestreefd de
aanverwante soorten bij elkaar te
houden en hen gezelschap te
geven van zowel inheemse als
ingevoerde kruidachtige gewassen In tegenstelling tot de traditionele botanische tuinen ligt in
het Kalmthoutse Arboretum de
nadruk met op een strenge systematische orde
Het Arboretum ligt vlakbij het
station Kalmthout, de toegang
bedraagt 100 frank, 50 voor groepen en kinderen Een begeleidende tekst met bloeischema kan
verkregen worden op het sekretariaat Arboretum, 2180 Kalmthout, telefoon 03/666 67 41

D

-^

MEI

1&
je. weir wc» WAT
DAT ö£T£KtK/T

'

Mr

/M DAA/ AAiW

6(N

(bV

^nihouden
De bezige baas Jan Berghmans is ook om buitenliteraire redenen een moeilijk om er naast te kijken,
kleurrijke figuur in onze letteren. De jongste jaren
poneerde hij zich steeds nadrukkelijker als ,,Uitgevers" (let wel op het meervoud), met een bijna
buitensporige wellust voor promotie. Je kunt op de
Boekenbeurs zijn stand niet voorbij of je wordt aan
de mouw getrokken. En Jan laat zich in een eigenhandig verspreide mededeling aan de pers met
graagte ,,de De Benedetti onder de uitgevers"
noemen.

H

ET knipoogt allemaal wat
vreemd in het boekbedrijf
waarvan per (welke') definitief enige sereniteit verwacht
wordt Maar dit moet gezegd worden, J B IS een van de weinige
Vlaamse uitgevers die autonoom
overeind blijven Daarenboven
heeft charmante luciditeit het
mensdom nooit veel schade be
rokkend en dit talent kan onze
Jan moeilijk ontzegd worden

de vrijheid in Tibet heeft vernietigd, India heeft aangevallen en
door de VN is veroordeeld wegens agressie in Korea Dit land
steunt de krachten van het geweld op vrijwel elk kontinent De
strijd in Vietnam is slechts een
Zijn reeks Bergmannetjes, goe
onderdeel van een groter plan
de poëzie tegen krisisprijs, was
met agressieve bedoelingen
met onaardig, al was de dichters
Anderen vragen zich af waarom WIJ daar verantwoordelijkheid keuze nu met precies baanbre
kend Het integreren van be
dragen Dit is om dezelfde reden
scheiden reklame heeft hier en
waarom wij verantwoordelijk zijn
daar kwaad bloed gezet Dogma
voor de verdediging van de vrijtisch terecht misschien, maai
heid in Europa Tijdens de Tweepragmatisch
goed
bekeken
de Wereldoorlog werd zowel in
Onze poëzie kan een merkantiele
Europa als in Azie gestreden en
ruggesteun best gebruiken
na afloop van die oorlog werden
WIJ ons bewust van een voortduMet het grensopheffend 1992
rende verantwoordelijkheid voor
brandend in de ogen brengt
de vrijheid "
Berghmans Editions InternatioWij verwachten uw antwoord
nal volgend jaar al 7 nieuwe deelvoor dinsdagochtend 10 mei op
tjes in een van dan af internatiohet welbekende adres WIJ,
nale poëziereeks Al deze uitga,,Meespelen 222", Barnkadenven worden in minimum twee of
plein 12, 1 000 Brussel
meerdere talen gepubliceerd De
politiek IS nu enkel nog de bunMisschien wint U wel een boedels uit te geven die in verschilkenpakket

lende landen simultaan kunnen
worden gelezen Nogmaals uit de
door de Uitgevers zelf verspreide
tekst ,,Nog nooit heeft een
Vlaamse uitgever zijn auteurs op
zo'n adekwate wijze gepromoot
BIJ Berghmans Uitgevers is weerom geschiedenis geschreven "
Gelet op de aangekondigde
voordelen en belangstelling zal
er, voor de begenadigde auteurs
een strenge selektie doorgevoerd
worden zodat in de internationale
reeks alleen topkwaliteit zal verschijnen Daarom delegeerde
J B de hoofdredaktie voor zijn
internationale reeks aan Tony
Rombouts, die samen met een
leeskomitee de keuze van de
dichtbundels zal bepalen Niet
onverwacht dus dat volgende
maand al Poems tot Paivi verschijnt, 15 in het Engels geschreven liefdesgedichten van Tony
Rombouts met vertalingen naar
het Nederlands en het Fins
En ja, elke editie wordt door
een firma gesponsord met een
nederige vermelding Alweer de
uitgevers ,,Dit heuglijke huwelijk
tussen industrie en poëzie is in
deze moeilijke tijden uiterst belangrijk "
28 APRIL 1988
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Schilder Martin R. Baeyens:

un

Vorm en engagement
— In ,,De Brakke Grond", het
Vlaams Kultureel Centrum in Amsterdam zijn tof 15 mei, in de
foyer en in de galerij, schetsen,
dekors en animaties te zien van
NICOLE VAN GOETHEM. Voor
haar eerste korte animatiefilm
,,Een Griekse tragedie" kreeg ze
in 1987 een ,,Oscar". Deze prent
werd tussen 1982 en 1984 gerealiseerd. Een zoet cynisme is ook
terug te vinden In haar tweede
film ,,Vol van gratie". Beide films
zijn op video in de galerij doorlopend te bekijken. Nicole Van
Goethem werd in 1941 geboren
in Antwerpen. In de jaren '70 was
ze medewerkster van Picha, een
autoriteit op het gebied van de
animatiefilm, realiseerde o.a.
,,Tarzoon". Diegenen die de tentoonstelling niet meer kunnen
gaan bekijken in ,,De Brakke
Grond" hoeven niet te treuren,
eind dit jaar gaat de ekspositie
naar Montreal (Canada). Meer
info: ,,De Brakke Grond", Nes451012 KD Amsterdam, tel.: 020/
22.90.14.

«"
In ,,Vol van Gratie" van Nicole Van Goethem ontdekt een groep
nonnen bij toeval,,kaarsen" in een seksboetiek. Als de nonnen hun
beklag komen doen over de slechte kwaliteit, geeft de verkoper hen
duidelijke instrukties. Door ze op te volgen jubelen de nonnen van
hemelse verrukking.
— Tot en met 1 mei kan u nog een kijkje gaan nemen in het
Planetarium van het Koninklijk Meterologisch Instituut van België,
waar de tentoonstelling METEO-MEDIA, de meteorologie en de
informatiemiddelen loopt. De tentoonstelling heeft tot doel het publiek
kennis te laten maken met de middelen die gebruikt worden door de
meteorologen, in samenwerking met de pers, om de weerberichten en
andere meteorologische informatie naar de gemeenschap toe te
verspreiden. U kan er weervoorspellers aan het werk zien. K.M.I.,
Boechoutlaan 10, 1020 Brussel.

Tot 17 mei a.s., worden in de Cimaises Mercator
recente schilderijen en zeefdruki<en van Martin R.
Baeyens tentoongesteld.
M.R. Baeyens werd geboren te Melle op 4 april
1943. Hij studeerde te Gent, eerst aan het Hoger
Instituut Sint Lucas en later aan de Koninklijke
Akademie voor Schone Kunsten.
Hij werd verschillende keren bekroond, zowel in
het buitenland als bij ons. Zo haalde hij o.m. de
eereste Sporta-prijs voor plastische kunsten.
E schilderijen die Martin R.
Baeyens bij Mercator exposeert, kan men op
grond van de aangewende materialen onderbrengen in twee kategorieën. De eerste zijn op doek
geschilderd, de tweede op
stroomlopen die in de spitstechnologie worden gebruikt.

Beschaving
De werken op doek zijn geschilderd met acryl en acrylaatlak
en behoogd met potlood. Het
leefmilieu en vooral de waterverontreiniging vormen de basis van
de vormentaal van de kunstenaar. Door het gebruik van de
spuitbus en van verdunde verf
bekomt de schilder het effekt van
opborrelend water. De gevaren
die het water als levengevend
principe bedreigen, worden ver-

beeld door de konfrontatie van
natuurlijke en technische elementen. Op simbolisch vlak verwijst de kunstenaar naar archetypische konstrukties en gebeurtenissen zoals de Egyptische piramiden en de tocht van het Joodse
volk door de Rode Zee. Daardoor
wordt een historisch verband gelegd tussen aktuele gebeurtenissen en gegevens uit de oudste
beschavingen. Deze werken
moeten dan ook gezien worden
als een poging van de kunstenaar
om zowel het aktuele leefmilieu
te beschermen als de kontinuïteit
van de beschaving te verzekeren.
In de tweede reeks werken,
waarvan de titel ,,The brave nuclear world. Unlimited limited"
verwijst naar de gekende toekomstroman van Adous Huxley,
bewerkt de kunstenaar stroomlo-

pen die m de informatika en in de
telekommunikatie worden gebruikt, met verschillende lagen
acrylaatlak en met potlood. De
centrale tema's zijn lucht-, wateren bodemvervuiling en dataprocessing, waarbij de kunstenaar
wijst op de gevaren die het milieu
en de menselijke vrijheid bedreigen.

Engagement
In gans zijn werk affirmeert
Martin R. Baeyens zich als een
geëngageerd milieubewust kunstenaar. Hij vervalt evenwel niet
in een apocalyptisch doemdenken, en evenmin verwerpt hj
überhaupt de verworvenheden
van de wetenschap. Veeleer
staat hem een perfekte harmonie
tussen natuur en technologie
voor ogen. De kunstenaar die de
inventiviteit onderkent die aan de
basis ligt van de spitstechnologie, bezweert de mogelijke gevaren door technische ready-mades
te estestiseren met behulp van
hedendaagse pikturale middelen
en materialen. Het eindresultaat
is een subtiel evenwicht tussen
vrees en hoop.
^ y

— Martin R. Baeyens In gal. Cimaises Mercator, Wetstraat 26 te 1040
Brussel, elke werkdag van 10 tot
18 uur.

— Op initiatief van de Brugse Rederijkerskamer ,,De Gezellen van de
Heilige Michiel" wordt voor de twaalfde maal de tweejaarlijkse
POËZIEWEDSTRIJD voor de jeugd georganiseerd. Alle jongeren
tussen 16 en 25 jaar kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. De eerste
prijs bedraagt 7.000,Uiterste datum van inzending: 15 september 1988. Proklamatie:
oktobeert 1988. Het volledig reglement is te verkrijgen op het
Sekretariaat van de Nationale Poëziewedstrijd voor de Jeugd, Kranenburg 12 te 8200 Brugge.

Uit het ,,Nieuwe Schetsen Tekenboek".

— Bij de Nederlandse uitgeverijg
Tirion vercheen HET NIEUWE
SCHETS- EN TEKENBOEK van
J. van Ingen. In zijn woord vooraf
schrijft van Ingen, die leraar tekenen en kunstgeschiedenis is:
,,Het nieuwe schets- en tekenboek Is geschreven voor diegenen, jong of oud met meer of
minder aanleg, maar die uit liefhebberij of uit vrijetijdsbesteding
met hun tekenen of schilderen
wat verder willen komen... Wat in
dit boekje staat beooft niet het
aankweken van handigheidjes of
het aanleren van maniertjes,
maar is bedoeld om U verder te
helpen. Daarom is het nodig dat
U de tekst goed leest, de toelichtende tekeningen bekijkt en de
aanwijzingen stipt opvolgt; want
er zijn vier punten welke de basis
voor deze zelfstudie vormen...

Zodra U dus aan deze punten maar iets verandert, werkt U zelf het
snel bereiken van het doel tegen..."
Het boek kan dan inderdaad ,,duidelijke en eenvoudige richtlijnen"
geven ,,geschikt voor beginners en gevorderden", zoals op de
achterkant van het boek staat, ons lijkt het nogal schools. We vragen
ons trouwens af waarom het werk ,,Nieuw schets- en tekenboek" heet,
daar J. van Ingen in 1964, in het voorwoord van zijn boek ,,Dat kan ik
ook tekenen", dat kwa opvatting, inhoud en presentatie weinig
verschilt van zijn ,,nieuw" tekenboek naar de eerste druk uit 1947
verwees- ,,...Aan de grondgedachte van dit boekje is er, melodisch
bezien, niets veranderd. Wat in de loop der jaren is veranderd is de
didaktief, de wijze van het verwerken van de leerstof: lag toen de
nadruk op het aksent op begripmatig tekenen, nu ligt het aksent op de
ekspressie (?!). Doch dit laatste kan nimmer voortbestaan zonder een
helder inzicht in het eerste. Dit is de reden dat de kern van dit boekje,
de illustraties, hetzelfde is gebleven en de tekst is aangepast."
— Het nieuwe schets- en tekenboek, J. van Ingen. Ultg. Tirion, 1988,191
biz., 550 fr.
(samenstelling T.S.)
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M eerlijk te zijn, we zijn méér
gewoon van Roman Polanski. Zijn Frantic is niet helemaal een verspilling van het talent
van Harrison Ford, die dans op de
slappe muziek van Ennio Morricone,
maar van deze ietwat bizarre Pool zijn
we meer intense gevoelens en obsessie gewoon. En Frantic is een konventioneel misdaadverhaal geworden,
dat enkel af en toe het Polanskigenie
van Rosemary's Baby en Chinatown benadert.
Richard Walker (Ford) bezoekt Parijs voor een medisch kongres, in
gezelschap van zijn vrouw Sondra
(Betty Bruckley), en ze hopen opnieuw op Parijs en op elkaar verliefd
te worden. Even na hun aankomst in
het hotel is Sondra verdwenen. De
zoektocht begint. De Franse politie
wordt ingeschakeld, officieus is ook
de Amerikaanse ambassade ermee
bezig, en dan duikt er plots Michelle
(Emmanuelle Seigner) op. Een slank,
punkig, druggebruikend, los-van-zeden-meisje, dat wel eens de enige
link naar de ontvoerders (?) zou kunnen zijn. Pa Walker blijft echter zijn
huwelijkstrouw gestand, en wees nu
eens eerlijk: hoe maak je nu een

spannende film over een brave huisvader? De hele zwik onder- en bovenwereld lijkt pa Walker onverschillig te
laten en dat doet het de kijker ook te
dikwijls. Te vlak, te weinig Polanski,
te weinig humor, te weinig te veel...
,,Time-magazine" schreef in 1985
(19.8) over de toen 21-jarige Brat
EastonEllis: ,,Sindsdepublikatievan
Less Than Zero, in mei, kochten
reeds meer dan 50.000 mensen zijn
boek en verscheen het op verschillende bestsellerslijsten. Ellis is ondertus-

NIEUW
IN DE BIOS
sen een cult-figuur geworden, die van
de ene TV-show naar de andere rent.
Niet slecht voor iemand die zonet zijn
junior jaar in Bennington College in
Vermont achter de rug heeft."
Ellis's roman speelt zich af in de
voorsteden van Los Angeles, waar hij
opgroeide en is de kroniek van enkele
dagen uit het leven van een groep

teenagers die zich lelijk verbranden
aan seks en drugs. Het boek is zo rijk
en vol van deze twee dingen, dat het
verwondering wekte dat men hieruit
een film wilde distilleren. Maar Marek
Kanievska deed het en wat in feite het
eerste yuppieboek was, werd nu een
yuppiefilm. Mijn God, de lingerie, de
mantelpakjes, de hemden, de inrichting van de villa's, het druipt van het
geld. Klasse gewoon. Wat hebben de
helden het toch moeilijk met al dat
geld. Zo moeilijk! En toch voel je niet
eens medelijden met wat ze zichzelf
aandoen. De streepjes cocaïne die je
hier ziet gesnoven worden, lijken mij
genoeg om heel Antwerpen voor een
godganse maand onder zeil te houden. Als een meisje plots uit haar
neus begint te bloeden, zegt ze lachend: ,,Oei, de leidingen beginnen
te roesten." Less Than Zero is een
goed beeld van een jeugd die over
véél te véél geld beschikt dan goed
voor haar is. Je vraagt je alleen af of
ze deze film zullen zien als een eventuele zedeles, of dat ze er afgunstig
naar zullen kijken, spijt dat ze er geen
deel aan hebben.
Dat zegt, uw pas herstelde — U
miste toch deze rubriek?
Willem Sneer
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Bob Beamon twintig jaar later

De afspraak met de
geschiedenis
Twintig jaar al zijn er verstreken sinds Bob Beamon op zijn afspraal< mot de atletiel<geschiedenis
versclieen. Wij schrijven de Olympisclie Spelen in
Mexil<o en Ralp Boston is de torenhoge favoriet voor
de gouden plak in het verspringen. Maar zijn landgenoot Bob Beamon slaat het stadion met verbijstering
wanneer hij bij zijn eerste finalesprong 8,90 meter
ver zweeft.
E sprong wordt enkele malen nagemeten Dit kan
toch met En toch bli)kt er
mets verkeerd te zijn gegaan
Beamon verbeterde het wereldrekord met méér dan een halve
meter Vandaag staat zijn rekort
nog steeds overeind Ondanks
sindsdien ene Carl Lewis is opgestaan

D

Mexiko...
Men heeft destijds naar verklaringen gezocht Men meende die
gevonden te hebben in de Mexikaanse hoogte en de ijle, dunne
lucht Maar anderen zijn Beamon
in soortgelijke omstandigheden
gevolgd zonder enig sukses Dat
rekord heeft natuurlijk Beamons
leven veranderd Waar hij komt is
hl] nog steeds een bezienswaardigheid, een graaggeziene gast
Ondanks hijzelf in zijn carrière
ook nooit meer in de omgeving
van die fabuleuze sprong geraak-

te Mexiko sloot zijn sportieve
loopbaan in feite vroegtijdig af
HIJ was gedoemd om vergeleken
te worden met zichzelf
In het voorbije weekend was
Beamon in Brussel Hij gaf zelfs
de aftrap van Anderlecht-Antwerp HIJ stond menig interview
toe Beamon kwam simpatiek en
eenvoudig over Natuurlijk houdt
hij aan zijn magische sprong vast
al weet hij dat zijn rekord vroeg of
laat zal verbeterd worden Hijzelf
vindt Lewis de grootste aller tijden omwille van zijn jarenlang
volgehouden regelmaat

Onverkwikkelijk
Op het atletiekfront viel nog
ander nieuws te rapen In Engeland zijn de verdedigers van Zola
Budd opgestaan Mede, of vooral
daardoor heeft de Britse atletiekbond de schorsing van het frêle
loopstertje opgeschort De bond
wil de gegrondheid van de be-

schuldigingen aan het adres van
de gewezen Zuidafrikaanse onderzoeken alvorens de schorsing
van de bange Internationale
Amateur Ateliek Federatie kracht
van uitvoering te geven
Dat klinkt tenminste eerlijker
Al zal de Engelse federatie vermoedelijk alleen maar kunnen
zwichten wanneer de Afrikaanse
landen met effektieve boycot van
de Spelen dreigen We wachten
af en zijn benieuwd hoe de betrokken partijen zonder gezichtsverlies uit deze onverkwikkelijke
affaire zullen kunnen treden

Bob Beamon de verspringlegende

Sean Kelly in moeilijkheden

i^et rondewerlc wenict
Het klassieke voorseizoen loopt snel naar zijn
einde. Zondag is er nog de Henninger Turm en
daarna worden de boeken gesloten. De grote ronden
komen er aan... Wij moeten ons dus beginnen
voorbereiden op de nationale wielerstilte.
ENT-WEVELGEM en de
Gold Race waren zeker
geen topkoersen
De
Vlaamse klassieker kreeg welis-

G

waar een prestigieuze winnaar
maar het koersgebeuren kon
toch op geen enkel moment de
vergelijking met de Ronde van
Vlaanderen doorstaan

Racing i\/leciieien:
Icampioen en Icampioen af

lACING IS een voetbalklub
met een verleden De vereniging IS zelfs ouder dan
de momenteel triomfen vierende
KV Onmiddellijk na de tweede
wereldoorlog behoorde Racing
bij de nationale top

Heropstanding
Het Mechels voetbal werd toen
trouwens overstelpt met goede
spelers Het toenmalige Malinois
verzamelde enkele kampioenstitels en Racing verwierf een stevige reputatie als technisch goed
voetballende ploeg Zij ging prat
op spelers met méér dan gewoon
talent Van der Auwera, Put, De
Saedeleer, Mannaerts, Diddens,
Mangelschots Maar net als FC
Mechelen faalde Racing bij de

aflossing van deze beroemde en
beruchte generatie
Beide Mechelse klubs tuimelden naar tweede Malinwa geraakte daar sneller en vaker weg
dan Racing Maar de tweede Mechelse klub — Racing geniet met
dezelfde populariteit als KV —
troostte zich op bestuurlijk gebied ZIJ ,,schonk" de bond meer
dan éen voorzitter waarvan Louis
Wouters zeker de beruchtste was
en de huidige klubvoorzitter,
meester Meulemans, is nog altijd
een van de ondervoorzitters van
de KBVB
De suksessen van rivaal KV
hebben Racing evenwel verplicht
uit het isolement te treden De
klub zocht financiële ruggesteun
en zou die inmiddels gevonden

hebben. Pauwels Internationaal
heet de nieuwe sponsor van wie
verhoopt wordt dat hij de miljoenen zal bovenhalen die de klub
een eerbaar bestaan in de hoogste klasse moeten verzekeren Of
het zover komt moet evenwel nog
worden
afgewacht
,,Blijven
stand houden" vraagt met enkel
om (zeer veel) geld, het vereist
ook aangepaste professionele
strukturen en Racing schijnt zich
te hebben vastgepind op het veredelde amateunsme Misschien
ook omdat dit de basis si (de liga
van tweede klasse) waarop haar
voorzitter zijn bondscarrière uitbouwt Voorzichtigheid omtrent
de toekomst blijft dus geboden
Mechelen schijnt ons met groot
genoeg voor twee eerste klassers
— elders verwacht men nog enkel heil van fusies — en ook in
de regio is de konkurrentie
zwaar Maar inmiddels mag er
met de buren worden meegevierd Met KV, dat vorige week
een geweldige prestatie neerzette in het Italiaanse Bergamo en
zich opmaakt om begin mei in
Straatsburg Europese bekendheid te verwerven

Ondoorzichtig
Niet enkel Racing-voetbal is
aan grondige verandenngen toe,
ook Racing-Basket De ploeg van
de brouwerij Maes ging in de
voorbije maanden volledig de
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Hoestwerend...
Voornaamste vaststellingen
de Vlaamse cracks die nog mets
wonnen heten ook nu weinig of
mets zien Vanderaerden stelt
momenteel weinig voor en ook de
meeste van zijn kollega's schoten in de beslissende fase lelijk te
kort Kelly kreeg in feite vrije baan
naar het sukses In de kopgroep
hoefde de Ier zich met eens uit te
sloven Hem werden hand- en
spandiensten verleend Om het
beleefd te zeggen
Ook de Gold Race loste de
verwachtingen met in Jelle Nijdam was een verdienstelijk maar
geen groot winnaar Sergeant en
Criquielion eindigden opnieuw op
een ereplaats en de ploeg Post
faalde andermaal Neen, het is
geen groot of meeslepend voorseizoen geworden

Moeizaam leven in de schaduw

Racing Mechelen-voetbal viert. Racing Mechelenbasket treurt. De voetbalklub promoveert, na twaalf
seizoenen vagevuur in tweede klasse, opnieuw naar
de hoogste afdeling. De basketklub verloor vorige
week haar landstitel in de halve finale van de playoffs tegen Oostende.

(foto Fons Marien)

mist in Eén jaar nadat de hegemonie van het ongenaakbaar gewaande Oostende eindelijk werd
doorbroken, blijft er van de kampioenenploeg van 1987 weinig of
mets meer over Racing-basket
ging ten onder aan, voor de buitenstaander, onbegrijpelijke turbulenties De vertrokken Amenkanen werden met afdoende vervangen en daarna stapten ook
nog coach Van Kerschaever en
manager Rudi Kuyl op De chaos
leek kompleet temeer daar de
sponsor nauwelijks reageerde
Pas vorige week liet Theo Maes
van zich horen Hij kondigde aan
de ploeg te zullen vernieuwen en
volgend seizoen opnieuw kampioen te kunnen worden
Een
toch wel zeer bevreemdende
gang van zaken in een club die
voor het seizoen beweerde hoge
ogen te zullen gooien in de Europese bekerkompetitie Maar Racing werd toen al m een voorrondewedstrijd (I) uitgeschakeld
door bescheiden Zweden Men
had dus kunnen weten. .
Wie wel Belgisch kampioen
wort IS momenteel onduidelijk
Oostende scheen in de voorbije
maanden ongenaakbaar sterk
maar in de eerste twee finalewedstrijden werd onrustwekkend
zwak gespeeld Castors Braine
kampioen'' Het zou meer dan
een grote verrassing zijn
Flandrien

Kelly beleefde overigens met
lang plezier aan zijn ,,klassiek"
sukses Sean zou in de Ronde
van het Baskenland op dopmggebruik zijn betrapt en daar zouden
wel een moeilijkheden kunnen
van komen De Ier uit Vilvoorde
vertelde overigens een gekend
verhaal een hoestwerend middel, voorgeschreven door de dokter, zou het verboden Codeïne
hebben bevat

Bescheiden
En zeggen dat Kelly zich had
voorgenomen de Vuelta, die inmiddels IS begonnen, eindelijk te
winnen Van een kampioen in
Spaanse loondienst kan eigenlijk
met minder worden verwacht
Blijft nu de vraag in hoeverre de
dopingaffaire, die toch voor veel
negatieve publiciteit zorgt, zijn
moreel zal aantasten Overigens
weet ook niemand hoe zwaar de
konkurrentie weegt De Columbianen schuiven Fabio Parra, Lucho Herrera en de jonge Luis
Gonzales naar voor Geboren
klimmers die de ronden meestal
op het vlakke of in de tijdritten
verliezen Spanje moet het doen
zonder Pedro Delgado en onze
bescheiden afvaardiging kan
hooguit hopen op een paar ritoverwinnmgen We vrezen inderdaad dat we een paar maanden
aan bescheiden stilzwijgen toe
zijn In die onzalige rondetoestanden zou toch snel verandering
moeten kunnen komen

IMj-
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Het VU-Partilbestuur deelt mee...
ring t o.v. het huidige sisteem, dat
een akkoord terzake een belangrijk
winstpunt mag genoemd worden.
Het Partijbestuur stelt met genoegen vast, dat het front van de drie
Vlaamse partijen in stand wordt gezal zijn van een akkoord. Het VU- houden.
Het VU-Partijbestuur geeft zijn onPartijbestuur noteert dat de omvang
van het bevoegdhedenpakket en het derhandelaars de opdracht mee, er
over te waken dat de voogdij van de
pakket financiële middelen, dat verVlaamse overheid over gans het
schuift van het centrale vlak naar dat
Vlaams grondgebied en alle gemeenvan de Gewesten en Gemeenschappen, aan de gestelde verwachtingen ten ervan — inbegrepen uiteraard
Voeren en de 6 randgemeenten —
in Vlaanderen beantwoordt en ze
wordt verwezenlijkt zonder enige bezelfs overtreft.
perking of vermindering. Het PartijbeAlhoewel niet beantstuur
acht het ondenkbaar dat op
woorden aan het ideaalbeeld, betekeVlaams grondgebied het gezag van
nen de financiële regelingen voor de
een Waalse ambtenaar zou gelden
Gewesten en de Gemeenschappen
boven dat van de Vlaamse regering.
een dergelijke fundamentele verbete-

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 25 april j.l., heeft algemeen voorzitter Jaak
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.
Het Partijbestuur van de Volksunie
wijdde een besprel<ing aan het formatieberaad, de recent gebleken moeilijkheden daarin, de totnogtoe geboekte resultaten en de weerslag
daarvan in de diverse geledingen van
de publieke opinie.
Het Partijbestuur blijft de mening
toegedaan dat de voortzetting van het
formatieberaad gerechtvaardigd is,
c m . door de belangrijke verschuiving
van bevoegdheden en financiële middelen naar Vlaanderen die het gevolg

Zaterdag 7 mei '88

filial t'i'iJMJJi^l

VU-feest te Brussel

Het bleef deze week nagenoeg windstil op het toptwintigfront. Hoewel... telkens weer is er een afdeling
die aardig uit de hoek komt. Zo ontvingen we vanuit
Rupelmonde in één klap 25 nieuwe leden, waardoor
deze afdeling een plaats in de beste twintig afdwingt.
De afdeling liet ons weten dat deze prestatie vrijwel
uitsluitend het werk is van Celina Van der Meiren.
Proficiat en dank je wel, mevrouw!
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VOIKSUNIE

CONNIE NEEFS
GERY LIEKENS
BIO BAND
BALLETOROEP
DANSPROJECT
SUPERFUIF
met
Disco-Bar
IMAGINATION

in 't hart van Brussel

Ledenslag 1988

Connie Neets

28 LIER: Hans De Belder spreeks
over zijn ervaring in de buitenlandse
en binnenlandse politiek. Om 20u.30
in Hof Van Aragon. Org.: Vlaamse
Kring Lier.
29 STABROEK: Peanuts Party, in
de Notelaer (Laageind 94), om 20u.
Inkom: 49,5 fr. Org.: VUJO-Stabroek.
29 RANST: 2e Volkszangavond
met Gust Teugels en zangkoor Schalmarus uit Emblem. In feestzaal van 't
Centrum, Gasthuisstraat. Inkom 100
fr.
Kaarten
Paul
Boumans
(485.55.67). Org.: IJzerbedevaartkomitee-Broechem en BevlagginsaktieRanst i.s.m. VU-Ranst.
30 GEEL: 24ste Meienacht in de
Parochiezaal St.-Amands te GeelCentrum. Aanvang: 20u.30. Inkom
100 fr. Orkest: New Image. Org.: VUarr. Turnhout.
30 KESSEL: VU-Dansfeest, parochiezaal te Kessel-statie.

11.

VU-Aalst
VU-Antwerpen-Stad
VU-Gijzegem
VU-Meerhout
VU-Gentbrugge
VU-Hofstade

62
55
54
52
49
40

vu-leper

38

VU-Herentals
VU-Bilzen

37
36

vu-Brugge-Stad

36

VU-Roeselare

35

12.
15.

VU-Assenede
VU-Maasmechelen
VU-Munsterbilzen
VU-Waregem
VU-Zwevegem

28
28
28
27
27

17. vu-Wichelen
18. VU-Gent-Muide

26
25
25
24
24

VU-Rupelmonde
20. VU-Herk-de-Stad
VU-Oostkamp

Europese
Volkshogaschool

MEI
1 NIJLEN: I-Mei Voeteling van
Kempenland. 6 en 12 km. Vertrek
Kempenland om 14u. Nadien Brabantse koffietafel aan 100 fr. p.p.,
kinderen -14j. 50 fr. Inschrijven tot 29/
4 bij Vlaamse Kring Kempenland.
3 MERKSEM: Gespreksavond met
Roza Wouters over ,,Positief denken". In Vlanac, Bredabaan 360,
Merksem. Om 20u. Org.: FVV-Merksem.
6 MORTSEL:Om20u. InMarküebrechtcentrum, H. Kruisstraat: Toneelkring Steven vertoont voor VUMortsel ,,Tot nut van 't algemeen"
van W. Van Den Broeck. Genummerde plaatsen aan ISOfr. te bestellen bij
Jan Andries (03/449.32.13).
6 DEURNE: VU-Deurne Breughelavond. In zaal Drakenhof, Boeckenberglei 213. Gastspreker: Walter Luyten. Deelname: 450 fr. Inschrijven bij
Karel Elzen (423.44.73, na 19u.)
8 NIJLEN: Eendagsreis naar FransVlaanderen o.l.v. W. Luyten. Vertrek
Kempenland met bus om 7u., terug
omstreeks 23u. Prijs: 300 fr. Inschrijven op tel. 03/481.85.91. Org.: VI.
Kring.

Dansproject.
DAG ALLEMAAL,
Over een tiental dagen — op 7 mei — wordt U met open armen
verwacht op het groot" VU-FEEST van de arrondissementen
Brussel en Halle-Vilvoorde.
Nu reeds staat het vast: het wordt een reusachtig Vlaamsnationaal familiefeest waarop U niet mag ontbreken.

Gemeente Kapellen
(Prov. Antwerpen)
Het gemeentebestuur van Kapellen brengt ter kennis aan de bevolking dat aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke sociaalmedische toelage of een gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage bij
het gemeentebestuur kunnen ingediend worden tot 1 september a.s. bij
de daartoe bestemde formulieren, die op aanvraag ter beschikking
gesteld worden.
Deze toelagen worden verleend als financiële tegemoetkoming ofwel
in de bestendige behulpzaamheid aan volwp.s.'ien gehandicapten of
bejaarden, ofwel in de verzorging en opvoeding thuis van zwaar
gehandicapte kinderen.
Verder inlichtingen kunnen bekomen worden op de dienst secretariaat van het gemeentehuis, Christiaan Pallemansstraat 71 te 2080
Kapellen (tel. 664.73.70 binnenpost 12 of 29).
De Gemeentesecretaris,
R. Hannes.

De Burgemeester,
J. Buchmann.

De Schepen voor
Sociale Zaken,
K. Helsen.

13 NIJLEN: Europarlementslid W.
Kuijpers spreekt over ,,Honger in de
wereld", om 20u.30 in Kempeland.
Org. VI. Kring.
20 TONGERLO-WESTERLO: E P .
Herte over ,,De opvoeding en opvang
van jeugdige boefjes". Om 20u.30 in
Kapellekeshoef. Org.: SMF-KempenLimburg.
21 NIJLEN: Handwerktentoonstelling in Kempenland van de onafhankelijke gepensioneerden. Ook op 22
en 23 mei. Telkens vanaf 14 uur.
23 KESSEL: Natuurwandeling met
Fernand Geyselings. Aanvang: 14u.
samenkomst Sas te Emblem. Org.:
VU-Kessel.
24 SCHILDE: Dienstbetoon door
Hugo Coveliers en Marita Schadick.
In Café De Schilde, hoek Turnhoutse
en Brasschaatsebaan te Schilde.

zoeK^Rgê
D 28-jarlge man zoekt werk als arbeider. Is bereid alle werk te aanvaarden. Voor nadere inlichtingen zich
wenden: A. Van Ooteghem — Eresenator, A. Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge (091/30.72.87).

Reisaanbod 1988
Zonder enige betoelaging, de kosten delend, trekken al 12 jaar lang groepen
Vlaamse volksnationalisten op bezoek bij bevriende volkeren.
Zo kwamen reeds aan de beurt: Zuid-Vlaanderen, Friesland, Elzas, Oksitanië, Korsika, Sardinië, Zuid-Tirol, Wales, Baskenland, Kataloniè en Aoste.
Telkens werden het schitterende reizen — vormend én ontspannend.

Vallée d'Aoste 14 tot 24 juli 1988
Na het sukses van vorig jaar wordt deze reis met de Union Valdotaine
hernomen, ditmaal onder leiding van Jan Taelemans.
De Vallée d'Aoste is het kleinste der vijf autonome gebieden m de Italiaanse
staat. De franstalige minderheid bewoont er in het noordwesten een zonovergoten dalenrechthoek langsheen de Dora, die aan de Mont Blanc ontspringt en
naar de oostelijke Po loopt.
De Union Valdotaine zocht voor onze groep een hotelmogeiijkheid in Barre,
een bergdorp in het westelijlie deel van de vallei.
Een aantal bezoeken (Grand Paradis, de musea van St.Pierre, de St Bernardpassen,...) wandelingen en verbroederingen worden uitgewerkt. De heer
A. Morise stelt zich — zoals vorig jaar — weer ter beschikking.
Richtprijs: ong. 17.500 frank — alles inbegrepen. Volledig verblijf in hotel,
tweepersoonskamers met bad/douche en WC, reis per luxebus en 500
kilometer uitstappen ter plaatse.

Finestère — Bretagne van 12 tot 23 augustus 1988
Samen met Wales, Cornwall, Schotland, Ierland en enkele eilanden vormt
Bretagne het restgebied voor de Keltische bevolking in Europa.
We zijn er te gast in het Keltisch Vormingscentrum Gales Diwan, gelegen aan
de boord van de Albert Benoit, een inham van de Atlantische Oceaan, te
Treglonou, 20 kilometer ten noorden van Brest.
Drie slaapzaaltjes voor de jongeren en 16 kamers met twee (drie) bedden en
wastafel staan ter onzer beschikking. We mogen er ook leslokalen, audiovisuele middelen en een cafetaria gebruiken.
Mevrouw Soazig Daniellou en de heer Erwann Denes leiden samen met Willy
Kuijpers deze veertiendaagse kontakten met de Bretoense beweging; folklorefeesten, lessen over Bretoense kunst, muziek, architektuur, bezoeken aan het
Armoricapark,... zijn gepland.
Een gelijklopend jongerenprogramma wordt — indien er voldoende deelname is — uitgewerkt. Zeilwagentjes, plankzeilen, boogschieten, poney- en
paardrijden, strandaktiviteiten,.. behoren tot de mogelijkheden.
Richtprijs: ongeveer 13.000 frank alles inbegrepen. Volledig verblijf: reis per
luxebus en 500 kilometer uitstappen ter plaatse. Kinderen tot 12 jaar genieten
vermindenng voor het verblijf.

Hoe Inschrijven?
Door storting van 1000 frank voorinschrijving per persoon op rekening van
Europese Volkshogeschool Brussel 424-6073661-26 met vermelding van het
aantal personen en het reisdoel.
Toezenden van: naam, adres, geboortedatum, beroep, belangstellingspunten, nummer identiteitskaart, telefoonnummer, speciale wensen aan de verantwoordelijke van de Europese Volkshogeschool: Rik Keyaerts, Europees
Partement, REM 304, Belliardstraat 89 te 1040 Brussel.
Begin juli wordt een voorbereidingsvergadering gehouden. Elke deelne(e)m(st)er krijgt een volledige werk- en dokumentatlemap toegezonden.
De inschrijvers op deze reizen worden hartelijke uitgenodigd op de vooMichtingsnamiddag op zondag 26 juni 1988, om 14 uur in de Gemeentelijke
Basisschool, Overstraat, 60, Veltem-Beisem (deelgemeente van Herent).
28 APRIL 19M
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in Europa voor liet

WEST-VL.
APRIL
28 IZEGEM: Oud Stadhuis, Korenmarkt om 20u De nieuwe armoede
slachtoffers van de welvaart Org
Welzijnszorg W VI
29 MARKE: ,,De Vlaamse beweging op weg naar het jaar 2000" Om
20u in herberg Sint-Jan, Markeplaats
7 Inleider is Steven Borgignon Inkom gratis Org WB-Kortrijk

ultliinen van Uw wagen

MEI
1 OOIGEM: 11de familie autozoeknt van Vlaamse Vriendenknng ,,Ter
Leie" Inschrijving en start tussen 12
en 14u in taverne De Klokke, St Brixiusplein
Prijsuitdeling omstreeks
20u 30 in kultureel centrum Leieland
3 LOPPEM: Sporthal, Van Calsenstraat, om 20u Stress en gezondheid Is er een verband ' Org Welzijnszorg W VI
4 OOSTENDE: Voorstelling en bespreking nationaal VU-ontwerp programma gemeenteraadsverkiezingen
okt '88 Trefcentrum, Aartshertogstraat 4 Org VU-OVD
4 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u 30 Verband
tussen werkloosheid en gezondheid
Org Welzijnszorg W VI
5 lEPER: Ooievaarlaan 11, om
14u30 Verslaving naar een stadium van zelfvernietiging Org Welzijnszorg W VI
5 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u30 Co-ouderschap Om 19u 30 Integratie van
anders-valieden in de maatschappij
Org Welzijnszorg W VI
6 WAKKEN: Europa-avond met
Willy Kuijpers (dia's -i- uiteenzetting)
Om 20u in het Hondiuspark, Oostdreef te Wakken Org VU-WakkenMarkegem-Oeselgem-Dentergem
6 MARKE: Tafelen met de Volksunie In zaal Middenstandshuis te
Marke Om 20u Deelname 900 fr
p p Inschrijven en info bij Jaak Dornez of andere VU-bestuursleden
8 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u30
verzamelen voor wandeling op de
Muziekberg te Ronse o I v T Werbrouck Org Wandelklub Vlaams
HUIS

10 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u30 De gezondheid van peuters en kleuters
Org Welzijnszorg W VI
11 BRUGGE: Baron Ruzettelaan
260, om 20u Kanker en erfelijkheid
Org Welzijnszorg W VI
11 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Het probleem van de gecolloceerden Org
Welzijnszorg W VI
13 IZEGEM: Vanaf 20u Derde
kaarting in Vlaams Huis Ook op zondag 15 mei vanaf 10u Org Kaartersklub Vlaams Huis
13 IZEGEM: Stedelijk Jongerenontmoetingscentrum Krekelstraat, om
20u Herman Lauwers over,, Vlaamse
beweging en jeugdbewegingen"
Org VUJO-lzegem
16 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, 15u Dirk Desmedt met diamontage over Thailand Org VVVGIzegem

5 VIERWIEL-UITLIJN COMPUTERS
22 man personeel
VLOTTE BEDIENING
Ontvangst + advies door de Gebroeders Theunissen zelf

Theunissen
GENK
autobanden

Zondag 1 mei
autorally

Dwars door
Deerlijk
De VU-afdeling van Deerlijk organiseert op zondag 1 mei zijn autorally
,,Dwars door Deerlijk"
De start wordt gegeven tussen
12u 30 en 13u 30 in cafe Brouwershof, Hoogstraat te Deerlijk Deelname
in de kosten 250 fr per auto, bestuurder en verzekering inbegrepen
ledere bijkomende inzittende deelnemer betaalt 100 fr
De opbrengst wordt integraal geschonken aan het Rustoord Deerlijk,
hulpbehoevenden van het OCMW en
gehandikapte kinderen uit Deerlijk in
een of andere instelling
Prijsuitreiking is rond 20u in D'lefte
28 APRIL 1988

Evence Coppéelaan
3600 GENK
Tel. 011-36.27.06
Telefax 011-35.63.03
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Aktie binnen en op het terrein

Dilbeeks milieubeleid gelauwerd
Niet alleen behaalde Dilbeek reeds de titel van sportgemeente
omwille van zijn overvloedige sportinfrastruktuur en is het de
kultuurgemeente bij uitstek omwille van zijn alomgekende en
befaamde Westrand, doch ook nu weer werd het gelauwerd als
nummer één voor de provincie Brabant met het diploma voor het
beste projekt van de aktie „Plant een b o s " .
In de afgelopen 6 maanden hadden
er in Dilbeek verschillende aktiviteiten plaats die zeer sterk verbonden
zijn met onze natuur en ons milieu
— op 12 en 13 oktober 1987 de 2e
Dilbeekse land- en tuinbouwexpo, ter
gelegenheid van 10 jaar landbouwraad en 100 jaar boerkozenbond,
— van 18 februari tot 2 maart '88,
de tentoonstelling „Ons leefmilieu,
uw zorg" naar aanleiding van het
Europees Jaar van het Milieu Hierbij
werden ook de resultaten van de 1e
fase van het milieubeleidsplan bekend gemaakt Het gaat hier om een
samenwerking tussen het gemeentebestuur en de vzw Mens en Ruimte,

— van 5 tot 24 maart 1988 bracht
de kultuurraad 14 wandelpaden en
110 ha bezienswaardigfieden in
beeld
— Tot slot en tot bekroning volgde
dan de Bosplantingsaktie die ondanks het barre weer zeer veel jongeren en hun ouders lokten, want m
totaal werden 4 000 bomen geplant

Geanimeerd
Deze repons van de Dilbeekse
jeugd die nadien even geanimeerd
deelnam aan de aktiviteiten m de
feesttent bewijst dat de Dilbeekse
jeugd sterk begaan is met de leefmi-

En de lening
komt
van de ASLK

Iieproblematiek die als eer belangrijk
wordt ervaren in de opvoeding en de
vorming Dat het Gemeentebestuur
en de Groendienst hiertoe sterk bij
droegen hoeft met gezegd'

BRABANT
APRIL
30 MERCHTEM: Kaas- en Wijnavond m zaal Harmonie, Stoofstraat
Inkom 150 fr Org VU-Merchtem
30 LENNIK: ,,De gemeente en de
vzw = Een gelukkig huwelijk" Om
14u in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 Tot 17u30 Koffiepauze van 15u 30 tot 16u Inschrijven
op nr 02/532 53 14 van Autonome
Centra voor Welzijnswerk
MEI
6 KAMPENHOUT: Meiklokjesconcert in Kerk van Berg (St Servaas) om
20u 30, W K 100 f r , kassa 150 f r ,
kinderen 100 fr Org Karel Bulsfonds Kampenhout
6 GRIMBERGEN: Algemene ledenvergadering in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen In raadszaal van het kultureel centrum te
Strombeek-Bever om 20u Org VUarr Halle-Vilvoorde
6 WEMMEL: Bali-tentoonstelling in
CC De Zandloper, Kaasmarkt 75
Deze tentoonstelling loopt t/m 15 mei
en IS open werkdagen van 18 tot 21 u
Za , zo en OLHemelvaart van 14 tot
21 u Org FVV-Wemmel
7 BRUSSEL: Feest in 't Hart van
Brussel Ancienne Belgique
7 LENNIK: „ O C M W " door Herwig Cornells In Huize Zwartenbroek,
Zwartenbroekstraat 127, van 14 tot
17u30 Koffiepauze van 15u30 tot
16u Inschrijven op nr 02/532 53 14
van Autonomie Central voor Welzijnswerk
10 LEUVEN: Bezoek aan gecomputenseerde universiteitsbiblioteek,
o I V R Blanpain Samenkomst College De Valk, Tiensestraat, om
15u 45 Inschrijven voor 26 april
13 DILBEEK: Zaal Nachtegaal, StUlriks-Kapelle
Antoine
Denert
spreekt over zijn ongewone manier
van besturen en aktie voeren Om
20u30
14 LEUVEN: Lentefeest met barbecue in zaal St Jozef (tegenover Studio
3), Burgemeesterstraat 57 Om 20u
Org VU-Leuven-Centrum
15 MEISE: Volksunie-eetfestijn van
11 u 30 tot 18u in het Sport- en Recreatiecentrum te Meise, Brusselsesteenweg 65 A Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem
21 LENNIK: ,,Het gemeenteraadslid" door Mark Demesmaecker In
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127, van 14tot 17u 30 Inschrijven op nr 02/532 53 14 van Autonome Centra voor Welzijnswerk
28 VOSSEM: Groot VU-bal in zaal
Edelweis,, Vossemberg 13 Met DJ
Eddy De Dekker Aanvang 21 u Ingang 100 fr Org VU-Vossem

Ternat
in rouw
Uw jongste dochter gaat trouwen''
U wilt eindelijk die droomreis maken'
Of moet u afrekenen met een onverwachte
tegenvaller, zoals opname m het ziekenhuis.. -^ Of je ze nu verwacht of met, 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 afbetalingsplan 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 verstandige manier opgelost

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

Zaterdag 23 april overleed te Ternat in aanwezigheid van zijn echtgenote en familieleden dhr Emiel
Meert De afgestorvene werd in 1931
te Ternat geboren en was gedurende
lange jaren een trouw en aktief bestuurslid van de Ternatse VU Ook als
lid van het OCMW was dhr Meert
bedrijvig en kweet zich naar behoren
van de hem toevertrouwde opdracht
Over zijn Vlaamsgezindheid liet
Miei Meert nooit en nergens twijfels
bestaan en liet z n leeuwenvlag dan
ook regelmatig als een simbool van
trouw en manifestatie wapperen De
vlag zal hem — naar zijn wil — in de
kerk en in het graf vergezellen
De begrafenis waartoe wij onze
leden en lezers van Groot-Ternat uitnodigen gaat door op zaterdag 30
april om lOu 30 in de parochiekerk
van Ternat Begroeting van het stoffelijk overschot kan van lOu in de
rouwkapel van dezelfde kerk
WIJ bieden de echtgenote van de
overledene mevrouw Julia De Backer en de ganse familie blijken van
diep medeleven aan Rouwadressen
Wilgenlaan 10, Hortensialaan 11 te
Ternat

Op de foto burgemeester Valkeniers die de eerste boom plant hierbij
bijgestaan door de jeugdburgemeester, terwijl de schepenen Verschaffel en De
Ridder en raadsleden De Camps, Pnnsen en Van den Haute toekijken

Vakantiewoningen in gans Europa
Dokumentatie gratis op aanvraag

Vakantiewoningen
De Maerschaick
Antwerpsestraat 454
2650 BOOM
03/888.44.07

03/888.56.55

,,Aarschot denkt Belgisch"

Belgische week te Aarschot
Een aantal middenstanders van de
goede stede Aarschot hebben het in
hun hoofd gehaald om een Belgische
week te organiseren Wij hebben met
— integendeel' — tegen een vindingnjke en originele middenstand maar
het moet een beetje redelijk blijven
Ons werd een soortement pamflet
toegetuurd waarin zo'n lane verkocht
wordt dat het belachelijk aandoet,
bovendien wordt een taal gebruikt die
ronduit schabouwelijk is Zo is de
week met allen Belgisch maar bovendien ,,horizontaal" Het Belgisisme
dat er uitstraalt is van kwalijke aard
want aldus de steller ,,/n Aarschot

dnnkt gij Belgisch In Aarschot eet gij
Belgisch In Aarschot kleedt gij Ü
Belgisch In Aarschot koopt gij Belgisch, want (en nu komt het ) Aarschot denkt Belgisch "
Hoe dat er uit ziet wordt er met bij
verteld Als het is zoals in het pamflet
weten wij het al
Onze Aarschotse zegsman stelt
voor de uitstalramen op te smukken
met een als Happart geklede etalagepop met het opschnft ,,Dit is Belgisch '
,,Belgische horizontale kolder"
noemt hi) dat

Geslaagde VU-avond te Steenokkerzeel

U

Op vrijdag 25 maart ging in de pastorij van Humelgem de kaas- en wijnavond
van VU-Steenokkerzeel door Het werd in deze gezellige en sfeervolle
parochiezaal eens te meer een geslaagde VU avond

MEUBELEN «DE K E I Z E R
S*lons - Kteinm«ub«len

DE KKIZKR
VAN

HET G O E I ;

Lusters

Geschenkartikelen

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons

ZITMEI;BKI.
^/peniRKsuren: [Ji., woe., vrij. v»n 13 lol lu u. 30
Do.. /Hl. van 10 lol 19 u. 30
/ondan v * n M tol I t u.
Zaakvoerder
Staf Ktesekoms

KEIZERSTRAAT 2

1740 TERNAT

02 5»2.22.22

(opslr<hts 15 km van Brussel centruml
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Gabriels
ontmoette
Aalsterse
prominenten

Kantoor v a n notaris
KATHLEEN DE ROP,
Marktstraat, 10 te 9990 Maldegem
Tel. 050/71.10.02.
KOOP 1:
Verschillende percelen LANDBOUWGROND gelegen te 9990 MALDEGEM, Donk, nabij de Kronekalseide, er gekend ten kadaster sektie
H, nrs 1741, 1742, 1743 en 1744, voor een gezamentlijke grootte van 02ha
20a lOca.
KOOP 2:
Verschillende percelen LANDBOUWGROND, WEILAND en deel
WEG, gelegen te 9990 Maldegem, Donk nabij de Kronekalseide, er
gekend ten kadaster sektie H, nrs. 1756,1758,1759,1760,1761, 1763,1764,
1765 en 1762/C, voor een gezamentlijke grootte van 02ha 94a 18ca

Vrijdag 22 april ontmoette voorzitter Jaak Gabriels te Aalst een groot
publiek bestaande uit bedrijfsleiders,
zakenmensen, scfiooldirekties, kunstenaars en andere vooraanstaanden
uit het arrondissement Aalst. Gabriels, die net van de onderhandelingstafel kwam, vertelde de genodigden waarom de VU aan de regeringsonderhandelingen deelneemt en
wees op het belang van een sterke
bedrijfswereld in het zelfstandig
Vlaanderen. Gabriels blikte ook vooruit en noemde 1992 het jaar waarin
Vlaanderen zich nog meer als een
moderne zelfstandige staat in Europa
en de wereld moet aanmelden. Gabriels dankte voor de grote belangstelling en kondigde aan dat dergelijke ontmoetingen ook in andere arrondissementen worden gepland.
De arr. vooTzitter Willy De Saeger
en de parlementsleden Gaudron en
Geens stelden de genodigden voor
aan Gabriels en Hugo Schiltz die de
ontmoeting eveneens bijwoonde.
Een prachtig initiatief dat beslist
navolging verdient!

GEEN RECHT VAN VOORKOOP !
VRIJ VAN PACHT EN GEBRUIK !
Plan en alle nadere inlichtingen op het kantoor van de notaris.
ENIGE ZITDAG :
DINSDAG 17 MEI 1988 om 15u 00 te 9990 Maldegem, Marktstraat, 40,
in de herberg „Het Oud Stadhuis" bij de Hr Jacky De Backer
Op de zitdag worden de liefhebbers-kopers verzocht zich te willen
voorzien van hun trouwboekje of een uittreksel uit hun akte van
geboorte, echtgenoten kopers moeten beiden aanwezig zijn, zoniet
dient de ene echtgenoot voorzien te zijn van een volmacht hem verleend
door de andere (Model te verkrijgen bij de notaris)
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. Gussenhoven-lwanlcki Hedwige)
prijs: van zondagav. tot zaterdagnamiddag: 5.000 Fr alles incl.
info op hogervermeld adres.

MOBILOFOONS
TELEFAXEN
Alles voor uw telefoon
TELEFONIKA
053/77.73.74
Ninovesteenweg 178
9440 ErembodegemAALST

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM
^chemicaliën

~

03/888.69.35

OOST-VL.
APRIL
30 OOSTAKKER: Gentse braadfeesten in Technisch Instituut Glorieux. Vanaf 16u. koffie en poppenkast; 18u.: barbecue. 300 fr. p.p./150
fr. voor kinderen. Vanaf 21 u. dansavond. Kaarten: VU-sekretarlaat 0 9 1 /
23.70.98.
30 MEERBEKE: 12e Breugeliaanse
Meiavond, in de Berlindiszaal vanaf
18u. O r g . : VU-Meerbeke-Neigem.
MEI
1 DESTELBERGEN: Bezoek aan
de Molsbroek (natuurreservaat) te Lokeren. Met eigen vervoer. Verzamelen om 14u. Startwandeling om
14U.30. O r g . : Dr. GoossenaertskringDesteibergen i.s.m. VTB.
1 G E N T : Bezoek aan de kerk van
het St.-Ellzabethbegijnhof te Gent
o.l.v. John Strouwen. Verzamelen om
14u. Het begijnhof ligt op het einde
van de Burgstraat. Org. FVV-Gent.
2 Z U L T E : Hobbyclub in het OCMWcentrum. Van 13u.15 tot 16u.30.
Org.: FVV-Zulte.
3 EVERGEM-BELZELE:
13u.30.
Hobbyclub en moederkensvlering. In
zaal Lescrauwaet. Tevens viering van
Pauline De Waegeneire (101 j.) vanaf
14u. O r g . : FVV-Evergem-Belzele.
3 M A L D E G E M : „Thuis in de Volksu n i e " , 2e deel. Om 20u. in de bovenzaal van ,,Edelweiss", Nieuwstraat
25. Toegang gratis. O r g . : VU-Maldegem i.s.m. Dosfelcentrum Gent. Info:
050/71.56.94.
6 MELLE: FVV-Melle onder de
doopvont.
Feestelijke
ontvangst,
voordracht door mevr. Dany Verstraeten. Om 19u.30 in het bovenzaaltje
van de Parochiezaal.
7 KRUIBEKE:VU-Lentehappening.
Om 19U.30 in café Schelderust. Gastspreker: Paul Van Grembergen. Met
lentemaaltijd, daarna gezellig samenzijn. Inschrijven vóór 2 mei op tel.
774.47.42 of 774.20.01.
7 ASSENEDE: Swinging Night in
zaal Cambrinus, Hoostraat, vanaf
21 u. Dixleians muziek door Sea Canal New Orleans Jazz-band. O r g . : 't
Leeuwke Assenede.
7 SCHOONAARDE-OUDEGEM—MESPELARE: Gratis Invullen van

Tel.:

SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel.

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel. 053-78 10 09en 053-21.27 57

426.19.39

FRANSSENS OPTIEK:
/

•

'

^

.

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

nv de winne-fabrisac
migrostraat 128
'B 9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 -42 39 16

Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, A n t w e r p e n
Tel. 03-235.64.75

KEUKENS - SANITAIR •
VERWARMING
VAN DER CRUYS

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail
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Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Vormingskursus
,,Met het oog op 9 oktober 1988"
wodt in samenwerking met het vormingscentrum Lodewijk Dosfel georganiseerd in het arrondissement Hasselt op zaterdag 30 april.

Programma
Van 10 tot 12u.: Algemene inleiding over ,.voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen". Voor alle bestuursleden.
Van 14 tot 17u.: Specifieke kursussen voor de diverse afdelingsverantwoordelijken: lijstvorming, programma-opbouw, propaganda.

Praktika
Plaats: Kultureel Centrum te Hasselt.
Uur: Van 10 tot 17 uur.
Kostprijs: 200 fr., koffie inbegrepen. Te betalen op rekening 4500455241-76 van VU-arrondissement
Hasselt, p.a. Jo Heeren, Truihngenstraat 89 A te 3891 Borlo.
Inschrijvingen bij Laurens Appeltans. Grote Hoolstraat 102 te 3910
Herk-de-Stad (013/55.21.27).

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Tel.

Open van 10 tot 19u. '^S^i A ,

Maandag gesloten

03/236.45.31

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fralkinstraat 20
2410 HERENTALS
Hl I M M M M f l l
ZO'VBBL BBTBR
•MMtarktoaraMfcar

- é I il-:

VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

•Tf CNHQUWEMVEIT n
AMTWENMN T.-431.MM

PROMO PUZZLE

GEORGES DE RAS
_ PVBA

Kies zelf het ondenwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
02/428.69.84
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

A s s e s t e e n w e g 240, Ternat
Tel. 582.29.15

Met het oog
op 9 oktober

DE PRIJSBREKER

02/582.13.12
02/582.04.10

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

Longtinstraat 126
1090 Brussel

LIMBURG

van het goede meubel

Verdeler

Guido NUYTTENS

7 NEVELE: Daguitstap naar Tongerlo. Museum Leonardo Da Vinci,
Bree of Bilzen. Info bij M. Lootens
72.80.47. O r g . : FVV-Nevele.

Aanbevolen huizen

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

belastingsaangifte ten huize van Herman Van Den Abbeele, Losweg 11, te
Schoonaarde (052/42.35.40). Van 9
tot 11U.30. Belanghebbenden uit andere gemeenten eveneens welkom.
7 ERTVELDE: Tentoonstelling ,,Foto's van Arthur Blewanus" in Vlaams
Huis De Veldbloem. Open op wo-, do, vrijdag vanaf 17u. Zaterdag vanaf
14u. en zondag vanaf lOu. Deze tentoonstelling loopt tot/met 29 mei.

Gentsestraat 238
9500 G e r a a r d s b e r g e n
TeL 054-41.25.89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Aulocars aulobus.
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20, Lede
TeL 053-21.36.36

DRUKKERIJ VAN LINDEN
Alle drukwerken
Pastorijstraat 16-17
WILLEBROEK
Tel 03/886 62 89
03/886 92 93
Aanneming Begrafenissen

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.

BLOEMEN
voor elke gelegenheid

BOEKETJE
Kasteelstraat 78 LEDE
Tel.: 053/80.04.18

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
A l g e m e n e hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldsiraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

Dames- heren- en kinderkleding

19

Wi\

v^^^êf^"*

Startdag zaterdag 18 juni

Bachten de Kupe '88 wenkt...
Wie twee woorden Westvlaams rijk is weet dat Bachten
de Kupe gelijk staat met het
hinterland van de Westkust, de
streek omarmd door de IJzer,
in het noorden begrensd door
de Noordzee en in het westen
door de Franse grens.
Alhoewel die grens niet meer
is dan een ,,schreve" waarachter zich het prachtige FransVlaanderen bevindt. Hoofdplaats van dit onvergelijkbare
rustige land met zijn vette weiden en oneindige velden is
Veurne.

V

EURNE IS een oude Vlaamse stad,
waarvan de vroegste geschiedenis teruggaat tot het einde van de 9de eeuw,
toen er in het huidige stadspark een burcht
werd opgericht als verdediging tegen de invallen van de Noormannen

der belangrijkste van West-Europa, wordt de
jongste jaren met alleen getroffen door regen,
wind en koude die aan de oogsten heel wat
schade toebrachten, de Westhoek heeft evenzeer te kampen met de verslechterde ekonomische toestand

H

ET hoogst m de Westhoek zijn de
werklozen Zelfs in tijden dat de werkloosheid nog met zo dramatisch was
als nu telde men in de streek nagenoeg de
helft meer werklozen dan overal elders Er is
buiten de toeristische sektor immers weinig te
doen, weinig industrie Een derde slechts van
elders in West-Vlaanderen, dat al met de
meest begunstigde provincie is Werklozen
zijn een gerede werkreserve voor het kustseizoen, 50 % van de beroepsbevolking werkt er
dan ook tijdelijk in de dienstensektor de
handel, agentschappen, persoonsverzorging,
ontspannings- en vermakehjkheidsbedrijven,
ovreheidsdiensten

Animatie
Nu ook het kusttoerisme harde klappen
kreeg — krantekoppen maakten zelf gewag
van een achteruitgang van 30 % — zijn drin-

Het middeleeuwse stadje Lo, het historische
gebied rond de IJzersteden Nieuwpoort en
Diksmuide, het kasteeldorp Beauvoorde, het
regionaal volkskundit openluchtmuseum te
Izenberge, de Duinenabdij te Koksijde, het
Moerenlandschap, en het oude paardevissersdorp Oostduinkerke zijn de andere toeristische
trekpleisters in de Westhoek Maar zeker zul je
getroffen worden door de onmetelijke poldervlakten waar rust en stilte de opmerkelijke
realiteit zijn
Ongetwijfeld heeft Jacques Brei hier het
vlakke land geschreven Nergens komt de
noorderwind van zo ver aangewaaid, nerrgens
slaat hij zo striemend de gezichten rood
Kleine dorpjes als Wulpen, Booitshoeke, Avekapelle, Zoutenaaie bieden geen beschutting,
de wind waait er dwars door heen Bij dreigend
onweer en donker geluchte hangt er een
aparte sfeer van water en wind Brel's meesterwerk heeft nog mets aan aktuele waarde
ingeboet Dit bij uitstek agrarisch gebied, een

IE alvast met aan de klaagmuur
mocht gaan staan, waren de zoektochtinrichters Bachten de Kupe
geen enkel wandelpad, fietsroute of landelijke
weg was daar nog veilig om er met als zoektochtparcours te moeten fungeren De plaatselijke initiatieven rezen als paddestoelen uit de
grond In Middelkerke zond men de speurders
richting Westende en Lombardzijde, Nieuwpoort had zijn museumzoektocht In St -Idesbald hadden schepen van Duuren en zijn
echtgenote Annie Barrat een kunstzoektocht
uitgewerkt, naar aanleiding van , 10 jaar Kunst
in Baaltje" Lo fietste zich fit, en m Alvenngem
zocht men naar oude ambachten Allen kenden ze een overdonderend sukses

Gastronomische streekgerechten, avondmarkten, folklorefestivals, sportwedstrijden,
waterspelen, dorpen vol rythm & blues, jazz en
poëzie, retrofeesten met worst, playback- en
soundmixshows, fiets- en wandeltochten, tentoonstellingen, barbecue-avonden het hoorde allemaal thuis in de brede waaier van
aktiviteiten die op het getouw werden gezet om
de ontevreden zonnekloppers gunstiger te
stemmen

De Bachten de Kupe auto- en fietszoektocht
bleef evenwel de grootste aantrekkingskracht
uitstralen, en steeg torenhoog boven de konkurrentie uit Deze organisatie is dit jaar aan
haar twaalfde uitgave toe De Bachten de
Kupe auto- en fietszoektocht mocht al van bij
haar oorsprong op een zeer degelijke bezetting rekenen Dit jaar zijn de organisatoren,
met Pierre Nolf aan het hoofd, er m geslaagd
naast de vele wedstrijdrijders, ook de bijna
voltallige VU-kamer- en senaatsfraktie, heel
wat prominenten uit de andere politieke formaties, ex-wielrenners en voetbalsterren, en Michel Pollet, Walter Capiau, Lynn Wezenbeek,
Cart Huybrechts, Guido Depraetere, Kathy
Lindekens en vele andere bekenden uit de
mediawereld aan de startlijn te krijgen

Goed om weten

Blikvangers
Ondanks het feit dat ook Veurne zijn deel
van de vele oorlogen m Vlaanderen heeft
gekend, kan de stad bogen op een rijk verleden waarvan de talrijke histonsche gebouwen
getuigen Rond het indrukwekkende, sfeervolle marktplein staat een schat aan Vlaamse
renaissance met als blikvangers het stadhuis,
het Landhuis van de Kasselrij Veurne met
belfort, de Sint Walburgakerk, het Spaanse
paviljoen, het Vleeshuis en de Sint Niklaaskerk Een meer dan vluchtig bezoek is dan ook
aanbevolen

gende maatregelen noodzakelijk om deze belangrijke nijverheidstak van een zekere ondergang te redden
Hoewel er ook aan de Westkust een zekere
terugval van het verblijfstoerisme was waar te
nemen, vonden ze daar de kranteberichten
schromelijk overdreven Hier hebben de toeristische diensten de jongste jaren immers inspanningen geleverd om de toeristen een
uitgebreid animatiepakket aan te bieden zodat hun gasten ook bij minder gunstig weer
voldoende aan hun trekken konden komen
Vooral m Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort
en Middelkerke heeft men de strandaktiviteiten, en het dijkgebeuren vaak verlegd van de
resp badplaatsen naar de gelijknamige dorpscentra

Voor u aan de
start komt
Datum zaterdag 18 juni 1988
Start Estaminet de Peerdevisscher, vlakbij het Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke

Programma:
lOu 30 receptie voor alle ingeschrevenen en voorstelling van de teams aan de pers
11u buitengebeuren
— Volksdansgroep ,,De Garnaaltjes"
— de Oostduinkerkse Vissersfanfare
Presentatie Walter Capiau
Vanaf 11 u 30 vertrek van de deelnemers van de Bachten de Kupe-tocht voor een trip van 37
km met als rustpunten Wulpen, Veurne, Bulskamp, Adinkerke, Cabourgduinen, De Moeren,
Beauvoorde, Alvenngem
16u30 Volksfeest in De Leute te Oeren met optredens van diverse folkgroepen, w o
Sinksenbruid uit Veurne
Voonnschnjven IS noodzakelijk Stortingen van 300 fr per persoon op rek nr 001-1385166-82
Inschrijvingen Bachten de Kupe, Fazantenparkstraat 31 te 8460 Koksijde
Bachten de Kupe-bewoners dij nog steeds op een goede reden zitten te wachten om de
Westhoek te verkennen, of om als welwillende gids en teamgenoot op te treden van een bekende
Vlaming (m/v) uit de politieke-, sport-, show-, kuituur- en mediawereld, krijgen nu die kans op
zaterdag 18 juni '88 m Estaminet De Peerdevisschier, vlakbij het nationaal visserijmuseum
Alle info:
— Jokkebrok, Dorpstraat 24, Oostduinkerke.
— BDK-sekretariaat, Moeresteenweg 83, Adinkerke-De Panne, tel. 058/41.31.70.

W

ET de ervaring en het sukses van de
elf voorgaande Bachten de Kupe
tochten als waarborg, kan natuur- en
speurminnend Vlaanderen en Nederland zich
op zaterdag 18 juni uitleven met dit zoektochtevenement die andermaal de paardevissersgemeente met het verrukkelijke polderdorpje
Oeren verbindt Naar voorbeeld van de vorige
edities worden de deelnemers er vergast op
een pittige cocktail natuurschoon, een stevige
brok speur- en zoekwerk, doch bovenal wordt
elke inspanning beloond met een royaal prijzenpakket Hoewel het de hoofdbedoeling blijft
de zoektochters te laten genieten van het
heertijke, rustige Bachten-de-Kupe landschap,
de loensten een gezellige dagtrip voor te
schotelen, en de eigen streekbewoners te
verrassen met vaak nog onbekende hoekjes in
de Westhoek, toch hebben de inrichters met
geaarzeld om het prijzenbedrag op te trekken
naar een half miljoen, dit gezien het ruime
deelnemersveld, en de belofte dat iedereen,
zowel de doorwinterde prof als de eerstejaars
met een waardevolle prijs naar huis kan

Bachten de Kupe: legendarisch land, sinoniem voor ongerepte, landelijke schoonheid en ongekunstelde gastvrijheid verwacht u op 18 juni a.s. te Oostduinkerke!

500.000 fr. prijzen te winnen met

BACHTEN DE KUPE HAPPENING
18 juni '88: Oostduinkerke verwaclit U
Start: Estaminet De Peerdevisscher om 10 u. 30
Met medewerking van:

HET WEKELIJKS

Imeli pork

ad nkerke de panne

NIEUWSWEEK.LAO VOOH WEST.W t l M n r . c » .

[UacAu

Dextro

VleuxTemps

///meneRGi/

VTB VAB

WANDER isostar
Frank De Clerck
Tuinaanleg en onderhoud
Appelmarkt 7
8480 Veurne
Privaat Westover 2
8190 Alvenngem
Tel 058/28 91 38

RESTAURANT
BRASSERIE - SNACK
de dreve
lindendreef 30 veurne
tel 058/31 36 00
de maandag gesloten

WESTLAND APARTHOTEL
B-8458 Oostduinkerke-a-Zee
058/51 31 97
Enig gelegen langs het mooiste
strand van de Vlaamse kust
Kamers en studio's
per dag en per v»/eek

mevrouw Erna Cavyn-Delancker
^ k
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• schoolgerief (Rotring - Bruynzeel)
* papeterie (Parker-Mecanorma-Bristol)
speelgoed (Fischer Price - MBspellen)
v\/enskaarten (WNF - Houtland - Beuselinck)
stripverhalen (Dupuis - Lombard - Casterman)
snoep en frisdranken ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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Jean-Pierre Wets, Dekaan van de VBK:

„Forel op Voerse wijze, geen
Truite a la Fouronnalse"
SINT-MARTENS-VOEREN-Een stralende maandagochtend. Ons autootje slingert zich, tevreden
snorrend, over het baantje dat door de zonovergoten
Voervallei kronkelt. De koeien lachen ons vrolijk toe,
we ontwijken nog net één van de vele traktors die
hier deze ochtend de enige weggebruikers lijken te
zijn. Moeilijk te vatten dat dit landelijke stukje Vlaanderen, ook vandaag weer, voor heel wat kopzorgen
zorgt bij de onvermoeibare regeringsonderhandelaars.

te nemen. De VBK heeft vanuit
deze optiek een wedstrijd op poten gezet: „De Grote Kulinaire
Prijs VBK", in de pers vervormd
tot,,Beste kok van Vlaanderen".
De oorspronkelijke naam is door
de pers dus wel een beetje gewijzigd, hetgeen eigenlijk niet erg is.
De wedstrijd gaat elk jaar door de
eerste maandag van oktober in
het Kasino-Kursaal van Oostende."
WIJ: Een heuse wedstrijd
voor vakmensen, of een gezel-

P

LAATS van afspraak is het
zopas verbouwde hotelrestaurant
„San-Martino". Jean-Pierre Wets, de gemoedelijke kok heet ons welkom.
Samen met zijn vennoot dhr.
Theunissen runt hij de zaak ai
zo'n tien jaar, de goede verstandhouding die tussen beide kompanjons heerst ligt aan de basis
van het sukses en de goede reputatie die ,,San Martino" reeds
jaren geniet. Voor dhr. Theunissen is het toerisme en de Gastronomie een soort van hobby,
Jean-Pierre Wets tovert sinds
jaar en dag de meest uitgelezen
gerechten op de dis, maar is
tevens Dekaan ven het,,Vlaamse
Broederschap van Keukenmeesters"(VBK).
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Sjiek
WIJ: Dekaan van het „Vlaamse Broederschap van Keukenmeesters". Dit lijkt ons een serieuse titel, wat houdt hij in?
J.P. Wets: ,,Op een gegeven
moment was het duidelijk voelbaar dat er in Vlaanderen nood
was aan een vereniging die als
doelstelling had, het bevorderen
van de Vlaamse gastronomie in
een zo ruim mogelijke relatie met
de tradities en het herwaarderen
van het gebruik van de nederlandse taal op de spijskaarten.
We zijn toen met een zevental
mensen rond de tafel gaan zitten,
hetgeeen resulteerde in de oprichting van het VBK (Vlaamse
Broederschap van Keukenmeesters)."
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WIJ: Over hoeveel mensen
gaat het hier?
J.P. Wets: ,,Na anderhalf jaar
werking van de VBK (we bestaan
sinds 2 december 1986) hebben
we zo'n 120 leden, verspreid over
gans Vlaanderen."
WIJ: U bent dekaan, m.a.w.
voorzitter van de VBK? regeert
U met ijzeren hand?
J.P. Wets: ,,De vereniging is
gediciplineerd, er zijn statuten en
een huishoudelijk reglement, niet
alleen om wettelijk in orde te zijn,
maar ook om nageleefd te worden, de richtlijnen worden strikt
gevolgd, dit heeft volgens mij bijgedragen tot het sukses dat onze
vereniging tot nu toe al heeft
gekend. Laatst hebben wij ons 2
de ,,Groot Kapittel"gehad waar
een goeie tweehonderdzestig
aanwezigen waren."

Vacuüm

Jean-Pierre Wets: ,, Vooral Vlamingen, maar ook veel Duitsers en
Nederlanders zien we hier, niet alleen het dagtoerisme maar ook het
verblijfstoerisme bloeit hier de laatste jaren enorm."
(foto: Ronald Szommer)

ik bereid ze op diverse wijzen.
WIJ: Een spijskaart in het
We trachten nieuwe, eigen kreafrans staat vogens sommigen ties tot stand te brengen op basis
toch sjiek?
van de forel. De gulden waterkers
J.P. Wets: ,,Wij kunnen ge- groeit hier in het wild aan de
woonweg niet meer volgen wan- boorden van de Voer. Ook een
neer streekgerechten in de taal aantal andere wilde kruiden
van Molière vermeld worden. In groeien hier, je moet ze natuurlijk
de statuten van onze vereniging weten staan, dit geldt ook voor de
staat trouwens als eerste vereiste bospaddestoelen."
dat diegenen die aansluiten wel
WIJ: Het VBK promoot die
degelijk in eerste instantie het Vlaamse streekgerechten dan
nederlands gebruiken op de ook?
spijskaarten, en uiteraard het neJ.P. Wets:,,Het promoten van
derlands machtig zijn, het kunnen lezen, spreken en schrijven. de streekgerechten en van van
Wanneer de prijslijsten In het ne- streekgebonden produkten, hetderlands zijn opgesteld weet het geen eigenlijk wel samenhangt.
groot publiek ten minste wat het Maar wat zeker niet onbelangrijk
te eten krijgt, dat was in het Is, is dat wij ook jong talent een
verleden helemaal het geval niet, kans willen geven. In ons vak is er
men kwam wel eens voor een een tijd van komen en een tijd
desillusie te staan. Gentse water- van gaan, op een bepaalde leefzooi dat kan men toch niet verta- tijd kan men gewoonweg niet
len?... Waterzooi a la Gantoise meer volgen, dus vinden wij dat
dat mag gewoonweg niet! Forel we het potentieel aan jong talent
op Voerse wijze is Forel op Voer- in Vlaanderen moeten aanzetten,
se wijze en geen Truite a la Fou- en de kans bieden de fakkel over
ronnalse."
WIJ: Hier in de ,,San IVIartino" bent U reeds jaren kok, als
we uw prijslijst eens grondig
zouden bestuderen, klopt deze
dan met uw doelstellingen?
J.P. Wets: ,,Uiteraard, wij zitten met een aantal streekgebonden produkten, in de eerste
plaats de forel, ze wordt hier in de
streek op grote schaal gekweekt.

in het vak werkzaam zijn. Na een
stage van twee jaar kunnen de
Gezellen, mits ze ondertussen
zevenentwintig jaar zijn geworden, opgenomen worden als Keukenmeester. Er zijn, zoals in de
meeste verenigingen, de ereleden, dat zijn steunende leden,
maar uiteraard mensen die houden van goed tafelen. Tenslotte
zijn er nog de mensen, door ons
aangetrokken, die de titel,,Honoris Causa" krijgen. Deze mensen
hebben zich op één of andere
manier verdienstelijk gemaakt op
het vlak van de Vlaamse gastronomie, de streekgebonden gerechten of ten aanzien van onze
vereniging."

lig onderonsje voor amateurkoks?
J.P. Wets: „Alleen afgestudeerden van de Vlaamse Hotelscholen of Vlaamse vormingscentra komen in aanmerking, die
mensen hebben dan toch een
drietal jaren praktijkervaring opgedaan. Ze krijgen een ,,opgelegd werk", een gerecht waar zij
een kreatie rond moeten maken
en dit is niet van de poes, het is
wel degelijk een keiharde proef
die ze moeten doorstaan, vakmanschap is vereist!."
WIJ: Uw vereniging is blijkbaar wel voorzien van een
strakke hiërarchie?
J.P. Wets: ,,Bovenaan de ladder staan de,,Keukenmeesters",
daarvoor moet je minstens zevenentwintig jaar zijn, men moet
tenminste driejaar als chef werkzaam zijn bij dezelfde patroon of
zelfstandig kok zijn. Dan heb je
de kategorie ,,Gezellen": minimum leeftijd eenentwintig jaar en

Hotel-Restaurant „San Martino', Berg 17, 3790 Sint-MartensVoeren (tel.: 041/81.09.08 of 81.09.29). Drie kategoriën kamers,
rekreatiemogelijkheden voor kinderen: zwembad, speeltuin...Betaalbare menu's, specialiteiten op basis van streekprodukten.
Gastronomische weekends buiten het hoogseizoen. Ideale omgeving voor wandelaars.
,,Vlaamse Broederschap van Keukenmeesters" p/a Martin Vermeulen, Vossenstraat 122a, 9230 Meile.

WIJ: Naar wij vernamen past
U een nogal revolutionaire
kooktechniek toe in uw keuken?
J.P. Wets:,,Wij zijn sinds kort
afestapt van het traditionele koken, wij koken nu in luchtledige
verpakking. Dit klinkt misschien
raar, maar dat is koken in plastikzakjes die luchtledig worden getrokken en in een bepaalde temperatuur gestoomd worden. Het
voordeel hiervan is dat de produkten niet meer in aanraking
komen met het water waarin normaal wordt gekookt, ik spreek nu
meer bepaald over groenten. Ze
worden dus vacuüm gegaard, al
de bestanddelen, de vitaminen
en de smaak blijven optimaal bewaard. Boemkool blijft naar
bloemkool smaken, een asperge
behoud haar typische smaak... niettegenstaande is ze gaar.
Toevoeging van zout is zo goed
als onnodig, het is dus ook veel
gezonder, er wordt veel minder
vetstof gebruikt."
WIJ Is de metode, praktisch
gezien niet veel omslachtiger?
J.P. Wets: ,Het spaart in ieder
geval veel meer tijd, bij het traditionele koken moet men dagelijks
weer opnieuw beginnen, bij vacuümkoken maak je bijvoorbeeld
een ganse kist bloemkool klaar
die je dan in de nodige porties
verdeelt. De klant hoeft ook niet
zo lang meer op zijn bestelling te
wachten, zo'n speciale oven
warmt veel sneller op dan een
klassieke oven."
WIJ: Die plastikzakjes, zijn
die niet schadelijk op één of
andere manier?
J.P. Wets:,,Absoluut niet. Het
zijn dus zowel kook- als bewaarzakjes. Het voedsel blijft er zo'n
veertien dagen goed in.
WIJ: De ,,Nouvelle Cuisine"
wat vindt U daarvan?

J.P. Wets: ,,Dat is een tijdje
een rage geweest, maar nieuw
was die keuken eigenlijk niet. Het
is overgewaaid uit Frankrijk,
maar toen was het al een verzameling, een kombinatie van verschillende kooktechnieken uit
alle hoeken van de wereld: de
beetgrage groenten bv. zijn bij de
Chinezen al meer dan duizend
jaren gekend, het marineren van
vissen in bepaalde vochten is
eveneens een eeuwenoude aziatische metode. Men heeft dit wat
gekommercialiseerd, met een zeker sukses welliswaar. De menu's is men gaan uitbreiden,
maar tevens is men de porties
dusdanig gaan inkrimpen dat
men zich kan afvragen of men
nog wel waar voor z'n geld krijgt.
De rage van de nieuwe keuken is
vandaag wel wat overgewaaid.
Waar ik wel voor ben te vinden is
de moderne keuken, waarin men
de smaken, eigen aan de produkten, terug laat primeren. Nooit
meer dan vier a vijf verschillende
ingrediënten op één bord brengen, en dan uiteraard het licht
houden van de gerechten, zonder afbreuk te doen aan een aantal klassieke basisprincipes van
de kookkunst: een bouillon trekken doet men nu nog zoals men
dat honderd jaar geleden deed,
en dat zal men binnen honderd
jaar nog zo doen. Dus, lichte
verteerbare gerechten op tafel
brengen zodat men na vijf gangen nog kan zeggen ,,ik heb
lekker gegeten maar ik voel me
nog vederlicht"."

Folklore?
WIJ: Nog even terug naar de
streekgerechten. Streekgastronomie is dus geen folflore, niet
enkel ,,trippen" en ,,stoemp"geserveerd met het plaatselijke gerstenat?
J.P. Wets: ,,Neen, streekgerechten kunnen heel verfijnd zijn.
Het is echter wel zo dat men een
aantal jaren geleden op die traditionele recepten is gesprongen.
Dat was toen in, maar men hield
er geen rekening mee dat die
gerechten vaak niet meer beantwoordden aan de eigentijdse noden, men moet een beetje met z'n
tijd meegaan en die recepten aan
de hedendaagse eetgewoonten
aanpassen. Van het ogenblik dat
het produkt op zichzelf uit de
streek komt, of dat nu simpel of
ingewikkeld bereid wordt, dan is
dat een streekgerecht. Een kaasplank die je eventueel aan je
klienteel serveert hoeft toch persé franse kaas te zijn, we hebben
zoveel goeie kazen hier bij ons, ik
zou zelf durven zeggen betere
kazen. Waarom moeten wij ZuidAmerikaanse druiven serveren
die ingevoerd zijn, waarom is die
Zuid-Afrikaanse peer zoveel beter dan die peer uit St. Truiden of
Borgloon? Een kiwi oogt mooi,
maar eksotisch fruit is duur, en
we hebben hier toch een ruime
keus aan groenten en fruit het
ganse jaar door ?. Ik vind ook dat
de seizoenen dienen gerespekteerd te worden, vroeger was het
ondenkbaar dat men het ganse
jaar door tomaten of witloof kon
krijgen, nu voert men vanalles in,
maar de tijd die verstrijkt tussen
het plukken en het verwerken van
deze grondstoffen komt de versheid van de produkten zeker niet
ten goede! Een goede zaak vind
ik ook de reglementering op de
jacht, men moet het wild eten in
het juiste seizoen, geen diepvrieskost."
(ts)
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