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VU-kongres spreekt zich uit over regeringsdeelname

Een balans van het positieve en negatieve
in liet ontwerp-regeeraickoord
Lees biz. 1 t.e.m. 10

Mijn
verbintenis
Vanavond spreken de gemandateerde kongresgangers van de CVP, PS, PSC, SP en VU zich uit
over het ontwerp van regeerakkoord waaraan ook ik
mijn goedkeuring verleende.
Vanzelfsprekend zal ik de 1100 stemgerechtigde
VU-bestuursleden verzoeken mij te steunen door
hun ja-woord te geven aan de voorliggende tekst. En
ik weet heel goed waarom.

e verkiezingen van 13
december 1988 liggen
al vijf maanden achter
ons. Tijdens de voorafgaande
elektorale kampanje benadrukte de Volksunie dat er
geen ernstig herstelbeleid
mogelijk was indien niet tegelijkertijd de staat drastisch en
in federale zin hervormd
werd.

D

Amper enkele uren na het
sluiten van de stemlokalen
bleek dat men ten zuiden van
de taalgrens, en in tegenstelling tot Vlaanderen, radikaal
kommunautair had gestemd,
ledere waarnemer besefte
toen dat het een aartsmoeilijke opdracht zou worden een
stabiele regering te vormen,
die bovendien de kans heeft
de grondwet te herzien.
Tot onze aangename verrassing trad informateur JeanLuc Dehaene behoorlijk spoedig het fundamenteel uitgangspunt van de Volksunie
bij; ook hij stelde dat het zijn
intentie was een regering te
starten die het herstelbeleid
samen met de staatshervorming aanpakt. Enigszins onverwacht kreeg de Volksunie
post factum dus gelijk. Bijgevolg mochten wij niet negatief
antwoorden op Dehaenes uitnodiging tot deelname aan de
informele gesprekken, die naderhand evolueerden naar
formele
onderhandelingen.
Het ware onvergeeflijk ge-

weest deze kans niet te benutten.
Samen met achttien kollega's VU-politici heb ik konstruktief en rechtlijnig deelgenomen aan de maandenlange
gesprekken, werkgroepen en
onderhandelingen. Wij hebben het onszelf en onze tegenstrevers niet makkelijk gemaakt. Van bij de aanvang
hielden wij heel strikt vast aan
het ondertussen welbekende
VU-vijfpunten-programma (integriteit van het Vlaamse
grondgebied,
bevoegdheid
over dit hele grondgebied, wederzijdse niet-inmenging, eigen financiële verantwoordelijkheid en Vlaamse machtsdeelname in Brussel). Mede
onder onze druk slaagden wij
erin samen met de twee andere Vlaamse partijen front te
vormen rond deze vijf stellingen. Dit Vlaams front heeft tot
de laatste minuut stand gehouden, ik ben daar biezonder gelukkig om.
Het thans bereikte resultaat
druist niet in tegen deze vijf
basisprincipes. Waarmee ik
geenszins beweer dat het
voorliggende ontwerp ideaal
is of de realisatie van het integrale Volksunie-programma
betekent. Ik heb geen moeite
om te erkennen dat wij op een
aantal vlakken onze slag niet,
of slechts ten dele hebben
thuisgehaald. Bovendien is
het kompromis niet steeds

een toonbeeld van helderheid. Toch telt alleen het resultaat, en dat is meer dan
behoorlijk. Niemand kan loochenen dat er met dit akkoord
een immense stap wordt gezet in de richting van een
zelfstandig Vlaanderen, waarvan de grenzen voor altijd
vastliggen, dat straks beschikt over zijn eigen financiële middelen en Brussel als
hoofdstad heeft.
Op andere plaatsen in dit
blad wordt tekst en uitleg gegeven bij de overige luiken
van dit regeerakkoord. Ook
daar is de Volksunie-stempel
heel zichtbaar aanwezig. Met
de realisatie van dit akkoord is
het inderdaad mogelijk om
werk te maken van hetgeen ik
op het recente kongres in
Oostende
bedoelde
met
,,vorm en inhoud geven aan
de Vlaamse staat, aan het
Vlaanderen van 2000 en de
wereld van onze kinderen".
De opbouw dus van een
nieuw Vlaanderen: oprecht
pluralistisch,
fundamenteel
demokratisch, sociaal en
rechtvaardig, ekologisch en
pacifistisch, met een open

venster naar de wereld toe. U
weet dat ook deze idealen mij
heel erg bezielen.
Ik moet echter waarschuwen dat, indien de partijbasis
het ontwerp goedkeurt, de
strijd nog lang niet gestreden
is . Integendeel, dan begint
het pas. Het neerschrijven
van een regeertekst is één
zaak, de uitvoering ervan is
een andere. Gegeven het feit
dat wij zullen samenzitten met
enerzijds partners waarvan de
federale trouw uiterst twijfelachtig of voorgewend is en
anderzijds met partners die
inwendig verscheurd zijn, met
daarbovenop twee verkiezingen in het verschiet, zal het
verschrikkelijk moeilijk zijn.
Voor ons komt het erop aan
de afgesproken staatshervorming spoedig te realiseren.
Dit kan door het nakomen van
het gegeven woord en met
stipte inachtname van de kalender. Men weet precies
waar het voor de Volksunie
mee valt of staat. In dat kader
zal het trouwens onze unieke
opdracht zijn om ook in de
centrale regering het bestaan™ï^y<•^«w««^ %-.-••*•
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de Vlaams front in stand te
houden, teneinde de op papier reeds bereikte autonomie
gestalte te geven in werkelijkheid.
Als voorzitter van de partij
en dus niet behorend tot de
regering, zal ik mijn geest en
handen vrij kunnen houden
om te waken op de verwezenlijking van het regeerprogramma. Dit is mijn verbintenis,
niet alleen t.o.v. mijn partij
maar ook t.o.v. het hele
Vlaamse volk.
Jaak Gabriels,
Algemeen
Volksunie-voorzitter.

Een klubarts
vertelt...
Hoe
profvoetbaliers
zich overeind houden in
de wirwar van topmatchen vertelt Walter Jaspers, klubarts van KV Mechelen op bIz. 24.

Na 78 dagen (in-)formeel onderhandelen

Regeerakkoord van 151 bladzijden
Tussen vrijdag 12 februari en zaterdagoctitend 30 april liggen precies 78 dagen van
informeel praten en formeel onderhandelen tussen kristendemokraten, socialisten en Vlaamsnationalisten.
Het eindresultaat telt 151 bladzijden.
AAST een lezenswaardige „algemene inleiding" volgen vier
hoofdstukken: het sociaalekonomisch vernieuwingsbeleid, de instellingen, de kwaliteit van het leven, het buitenlands beleid en de defensie.
Daarop volgen nog twee bijlagen over het onderwijs en de
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toekomstige financiering van
de Gemeenschappen en Gewesten.
Het is onmogelijk, en bovendien onnuttig, in dit weekblad de Integrale tekst van dit
ontwerp op te nemen. Reeds
twee dagbladen deden dit en
voorts kan elke geïnteresseerde op het algemeen partijse-

kretarlaat terecht voor het verkrijgen van de Intergale tekst.

Staatshervorming
Dit weekblad bracht trouwens In de afgelopen weken
al uitvoerig verslag en kommentaar bij wat toen reeds
bekend was van de ontwerptekst. Wij verwijzen dan ook
naar de vorige edities van WIJ
voor heel wat specifieke onderdelen van het akkoord.
Deze week hebben wij het
uitvoerig over het luik dat betrekking heeft op de staatshervorming. Voor het overige po-

gen wij een eerlijke balans op
te maken van de vier onderdelen, waarbij we niet verdonkermanen dat de Volksunie hier
en daar toegevingen heeft
moeten doen en haar slag niet
thulshaalde. Hetgeen onvermijdelijk Is bij elk kompromis.
Voor kommentaar op het
geheel verwijzen wij naar het
frontpagina-artikel van algemeen voorzitter Jaalt Gabriels en de bijdrage van algemeen partijsekretaris Paul
Van Grembergen. Senator
Geens, die de onderhandelingswerkzaamheden koördineerde, geeft zijn mening in
onze rubriek ,,vljf vragen
aan...".

Informatie
* Wie de volledige tekst
van het „Ontwerp van Regeerakkoord" wenst, kan
kontakt opnemen met het
algemeen VU-sekretariaat,
Barrikadenplein 12, 1.000
Brussel (tel.: 02/219.49.30).
U krijgt de tekst dan gratis
thuis bezorgd.
samenstelling: johan artois,
peter de jaegher, stefan ector,
andré geens, nico moyaert
en frank sebrechts
eindredaktie:
pol van den driessche
hoofdredaktie:
maurits van lledekerke
vormgeving: torn serkeyn

Het Regeerakkoord en de Staatshervorming

Een eerbaar en gunstig kompromis
Het tweede van de in
totaal vier hoofdstukken
van dit regeerakkoord
draagt de titel,,Institutionele en administratieve
hervormingen". Luik A
behandelt
het
punt
„Staatshervorming".
Voor de Volksunie een
méér dan wezenlijk onderdeel.
ET bereikte akkoord is
niet ideaal en is evenmin de omzetting van
het VU-programma in
een regeerverklaring. Dit kan ook
niet, vermits de Volksunie tijdens
de jongste verkiezingen niet de
meerderheid van de stemmen
haalde...
Toch bevat het kompromis
over de staatshervorming heel
wat positieve punten en is dit
onloochenbaar een immense
stap in de richting van een (kon)federale staatsstruktuur.
Aan de hand van een bevattelijke nota van kamerlid en medeonderhandelaar Hugo Schiltz
lichten wij dit onderdeel van het
akkoord door.

H

Grondgebied
De grenzen van het Vlaams
Gewest, het Nederlands taalgebied en Brussel-hoofdstad liggen
definitief vast, in feite én in rechte. Dit is ongemeen belangrijk,
vermits dit in de tot op heden
bestaande teksten nog ten voorlopige titel was; nu wordt deze
voorlopigheid dus geschrapt.
Dit betekent dat Brussel voor
altijd begrensd wordt tot de 19
gemeenten en Vlaanderens
grenzen defintief vastliggen.

Viaamse
Gemeenscliap
Het zg. dubbel-mandaat wordt
eindelijk afgeschaft, wat inhoudt
dat Vlaanderen een eigen rechtstreeks verkozen Parlement krijgt
voor het Gewest en de Gemeenschap. De aldus verkozen Raadsleden kiezen ook een eigen Regering, los en onafhankelijk van
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het centrale
ment.

Belgische Parle-

Dit zal de dynamiek naar meer
autonomie aanzienlijk versterken.

Brussel

gehele of gedeeltelijke fusie niet
weerhouden. Hetgeen te verwachten viel, gezien de nakende
gemeenteraadsverkiezingen.
In ieder geval moeten de
OCMW's een Nederlandstalig lid
opnemen, zelfs als er geen verko-

In Brussel wordt er in juni volgend jaar een tweeledige raad
verkozen op aparte Nederlandsen Franstalige lijsten en na zg.
poolvorming. Deze vormen dan
de twee taalgroepen. De stemprocedure in deze raad verloopt
er zoals In het centraal parlement, met alarmbelprocedures
voor elke taalgroep.
De Brusselse Eksekutieve
wordt paritair samengesteld op
dezelfde manier zoals de centrale regering, de voorzitter uitgezonderd. Met dit verschil dat iedere taalgroep haar leden van de
regering kiest. De beslissingsprocedure In de Eksekutieve Is dezelfde als deze in de centrale
regering (bij konsensus dus),
maar met dit verschil dat alle
beslissingen kollegiaal moeten
genomen worden.
De beslissingen van de Brusselse Raad zijn geen dekreten
maar slechts ordonnanties en
verordeningen. Zij kunnen door
alle Hoven en Rechtbanken getoetst worden aan de Grondwet
en de habilitatlewet; dit vormt het
groot onderscheid met dekreten
en wetten. Bovendien kunnen
deze ordonnanties in een aantal
gevallen geschorst of zelfs vernietigd worden door de centrale
regering en de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die in geval
van onwil bepaalde materiële ingrepen bij wet kan opleggen ter
vrijwaring van de hoofdstedelijke
funktie.
De taalgroepen van de Raad
vormen samen met de leden van
de Eksekutieve die tot hun taalgroep behoren een aparte bestuurseenheid voor onderwijs,
kulturele en persoonsgebonden
aangelegenheden. Voor deze
materies nemen zij samen met en
onder voogdij van hun respektleve Gemeenschapsraad en -eksekutief het beleid waar.
Wat het louter gemeentelijke
nivo betreft, werd het idee van de

zen werd. Dit geldt ook voor het
vast buro van de diverse
OCMW's. Wanneer er geen Nederlandstalig lid in de gemeenteraad verkozen wordt, dan bezit
dit
Nederlandstalig
OCMWraadslid het inzagerecht dat normaal Is voorbehouden aan gemeenteraadsleden. Wanneer in

het schepenkollege van de Brusselse gemeenten een Nederlandstalige zetelt, dan kan het
aantal schepenen met één eenheid verhoogd worden.
Eén en ander betekent dat er
wel verplichte Vlaamse aanwe-

Einde van Jakobijnse eenheidsstaat

Overdracht
bevoegdheden
De Volksunie mag
zich biezonder verheugen over het toch
wel zeer aanziet,lijk
aantal bevoegdheden
die worden overgedragen, hetgeen bovendien gepaard gaat met
een versterking van de
uitvoeringsmacht (bv.
inzake het afsluiten
van verdragen).
OOREERST zullen de
bevoegdheden zoals
vermeld in de wetten
van '80 volledig worden uitgevoerd. De beperkende interpretaties van de vorige regeringen worden bijgevolg opgeheven.

V

Ruime pakicetten
Daarenboven komen er een
hele reeks nieuwe bevoegdheidspakketten bij. Wij sommen ze graag op:
1. De vrije organisatie van
diensten, instellingen en ondernemingen.

2. Het administratief en geldelijk statuut van het personeel.
3. Het sluiten van verdragen.
4. De vertegenwoordiging
bij sommige internationale instellingen en een gestruktureerde betrokkenheid bij de
relaties met het Europees
nivo.
5. Het onderwijs, de universiteiten inbegrepen.
6. De handelsreklame op
radio en televisie.
7. De steun aan de geschreven pers.
8. Het Gemeentefonds, het
Hulpfonds en het Provinciefonds (Brabant uitgezonderd).
9. Het leefmilieu, Inbegrepen de algemene en sektoriële normen en de tozingsvoorwaarden (voor zover er Europese normen zijn uitgevaardigd) en het opslaan van afval.
10. Het ekonomisch beleid, met slechts de uitzondering van het algemeen normatief kader ter vrijwaring van de
monetaire eenheid en de ekonomische unie. Dit houdt o.m.
in: de hele industriële politiek, het afzet- en eksportbe-

leid, het rationeel energieverbruik, het toegepast industrieel onderzoek. (Landbouw
blijft, ondanks het hardnekkig
aandringen van de VU, een
centrale aangelegenheid.)
11. De infrastruktuur en
het verkeer in ruime zin, met
uitzondering van de NMBS,
de RLW, de Post, de RTT en
Sabena. Maar dus wel het
stads- en streekvervoer.
12. De plaatsing van werklozen.
13. De organisatie van het
gewoon administratief toe
zicht op ondergeschikte besturen (de organisatie van procedures en uitoefening werden reeds overgedragen).
14. De zg. residual re bevoegdheid. Dit wil zeggen dat
alles wat niet wettelijk voorbehouden wordt aan de centrale
overheid nu naar de Gemeenschappen en Gewesten gaat.
Dit is juridisch de fundamentele doorbraak naar het
echte federalisme, vermits
hierdoor een vermoeden
van bevoegdheid ontstaat
ten voordele van de deelstaten.
Hiermee wordt noch min
noch meer het einde bezegeld van de unitair, Jakobijnse Belgische eenheidsstaat!

M^
zighejd bedongen werd voor de
OCMW's maar niet voor de schepenkolleges, waar alleen een
soort „aanmoedigingspremie" is
voorzien. Pro memorie dienen wij
hierbij aan te stippen dat niet alle
Vlaamse partijen even kordaat op
deze verplichting stonden...

Naar 40% van de middelen

Aanzienlijke verbetering

Taalregeling
Op een andere bladzijde vindt
U uitvoerig alle specifikaties van
het voorstel inzake Voeren en de
taalgrensgemeenten. Wij duiden
hier de grote lijnen aan.
De taalgrens ligt onwrikbaar
vast. Alle Vlaamse gemeenten
behoren ondubbelzinnig tot het
Nederlandse taalgebied. Het Nederlands IS er onbetwistbaar de
bestuurstaal, ook voor de verkozen mandatarissen.
De bestaande faciliteiten kunnen wel degelijk nog gewijzigd of
afgeschaft worden, weliswaar
mits het akkoord van de twee
gemeenschappen. (Eigenlijk was
dit ook voorheen reeds zo, vermits de alarmprocedure een eenvoudige afschaffing onmogelijk
maakte.)
Het beginsel van de niet-inmenging wordt woordelijk ingeschreven, binnen het kader van
de mogelijkheid samenwerkingsakkoorden af te sluiten tussen de
twee gemeenschappen.

Voogdij
Wat de taalgrensgemeenten
betreft (allen, behalve Komen en
Voeren), worden de Gewesten
bevoegd voor de uitoefening van
het gewoon administratief toezicht. Gezien het feit dat de Gewesten daar reeds de specifieke
voogdij uitoefenden en deze ingevolge de uitbreiding van hun
bevoegdheden nog aangroeit,
betekent dit o.m. dat de zes randgemeenten in de toekomst vrijwel
volledig onder het toezicht van
de Vlaamse regering komen te
staan. Net zoals alle andere
Vlaamse gemeenten.
Het enige verschil blijft dat de
organisatie van het gewoon administratief toezicht in de randgemeenten. Voeren en Komen bij
de centrale wetgever blijft. Dit is
helemaal geen uitholling van de
voogdij en in feite vrij onbelangrijk.
Wat Voeren en Komen betreft
moet onderstreept dat zij beiden
in hun provincie blijven, t.t.z. Limburg en Henegouwen. Van enige
overheveling is geen sprake. De
provinciale voogdij wordt uitgeoefend door de respektieve provinciegoeverneur.
In een serie gevallen moet de
goeverneur zich richten naar een
konform advies van het kollege
van tien goeverneurs. Deze uitzondering geldt echter niet voor
het toezicht op de naleving van
de taalwetgeving: daar blijft alleen de goeverneur bevoegd en
boven hem staat de Vlaamse of
Waalse eksekutieve. In die gevallen waar beroep mogelijk is of de
voogdij toekomt aan het centrale
gezag (specifieke voogdij bv.)
wordt de gewesteksekutieve bevoegd (m.b.t. Voeren is dit dus de
Vlaamse!).

De middelen van de
deelstaten zullen, na
de volledige uitvoering
van de hervorming,
betrekking hebben op
ongeveer 600 miljard
fr. (in franken van vandaag).
Het gaat om zowat
40% van de totale
rijksmiddelenbegroting.
A de voorziene overgangsfaze van 10
jaar, nodig om van de
huidige situatie over te stappen op het nieuwe en definitieve systeem, zullen deze middelen (met uitzondering van
deze voor het onderwijs) aangroeien volgens het groelntme van de globale rijksmiddelen. Deze voor het onderwijs
zullen worden geïndekseerd
en aangepast aan de evolutie
van de bevolking onder de 18
jaar.

De burgemeesters worden benoemd door de koning, de overheveling hiervan naar de eksekutieven kon niet bekomen worden.
Voorzitters van de OCMW's
worden echter door de Gemeenschapseksekutieve benoemd.
De taalkennis van de streektaal
wordt bij wet verplicht gemaakt
voor alle gemeenten met faciliteiten. Deze taalkennis wordt onweerlegbaar verondersteld voor
rechtstreeks verkozenen, maar
blijft weerlegbaar voor burgemeesters, OCMW-voorzitters en
dienstdoenden. De Raad van
State doet uitspraak binnen de
zestig dagen en kan de benoeming vernietigen wegens gebrek
aan taalkennis, waardoor de betrokkenen niet opnieuw de funktie kunnen waarnemen en dit op
straffe van afzetting als mandataris.
Deze op het eerste gezicht wat
vreemde regeling komt overeen
met de rechtspraak van het Arbitragehof, nl. dat de taalkennis
geen verkiesbaarheidsvoorwaarde mag zijn voor verkozen man-

Geen dotaties
De bestaande (voor Vlaanderen ongunstige) dotaties
evenals het Gemeente- en
Provinciefonds (met hun scheve verdeelsleutels) zullen verdwijnen. In plaats daarvan
komt er een financieringssysteem dat berust op drie
onderdelen.
1. Ekslusieve gewestelijke
belastingen; de betastingen
die in 1980 voor volledige ristornertng in aanmerking kwamen.
2. Gedeelde belastingen.
Dit is een deel van de personenbelasting enerzijds en van
de BTW anderzijds, naast het
reeds bestaan kijk- en luistergeld.
3. Een solidariteitsbijdrage vanwege de centrale overheid, doch enkel inzake gewestelijke aangelegenheden.
Zonder in te gaan op technische details kan men stellen
dat voor de gewestmateries
(onderwijsmateries uitgezonderd en na een aanpassings-

datarissen. Het taalgebruik daarentegen kan bij wet geregeld worden, hetgeen nu ook geschiedt.
Deze regeling bevat dus in genendele enige uitbreiding van de
faciliteiten, integendeel.

Uitoefening
kiespiiclit
Kiezers uit Komen en Voeren
kunnen voor Parlementsverkiezingen en Europese verkiezingen
in het arrondissement leper, respektievelijk Verviers.
Ter herinnering: in KomenWaasten wonen 16.000 inwoners, in Voeren slechts 4.000.
Zodus...

periode van tien jaar) ieder
Gewest en iedere Gemeenschap ontvangt wat de eksklusieve belastingen opleveren in
hun territorium. Ook de ristorno's op de personenbelasting
worden verdeeld volgens de
plaats van tnning.
Voor het onderwijs wordt
een globale financiering voorzien (geput utt de BTW-opbrengst) en geschiedt de verdeling op basis van de schoolbevolking in Vlaanderen en
Wallonië met een opsplitsing
ervan in Brussel.

Over de hele lijn wordt de
macht en de bevoegdheid van de
Eksekutieven in de faciliteitengemeenten gevoelig versterkt,
evenals de positie van de Vlaamse mandatarissen.

Inzake gemeenschapsaangelegenheden is geen sotidartteit voorzien, vermits de
grootste uitgavekategorie (ondertwijs) verdeeld wordt volgens objektieve behoeften
(leerlingencijfers).

Solidariteit

De fiskale bevoegdheid van
gewesten bli|ft beperkt tof de
eksklusieve belastingen en
een modulatie van de personenbelasting. Tenslotte zullen
de Gewesten voor een deel
moeten tussenkomen in de financiering van de schuld,
evenredig aan hun inkomsten.

De intergewesteltjke solidariteit wordt vastgelegd in een
meetbaar, doorzictitig en
omiceerbaar systeem, gedragen door de centrale kas. Een
gewest waarin de gemiddelde
opbrengst van de personenbelasting (zoals vastgesteld
door het rijk) lager ligt dan het
rijksgemiddelde, ontvangt van
het rijk een vast bedrag per
inwoner per procentpunt verschil (468 fr.). Dit bedrag

In vergelijking met de huidige toestand betekent dit
een aanzienlijke verbetering. Het is evenwel nog niet
het ideale systeem en t}evat,
zeker in een eerste periode,
nog een vrij grote solidariteit.
Wet verschaft het geleidelijk aan Vlaanderen een financiële beieidsmarge die
Brussel en Wallonië ontberen.

Het optreden van het kollege
van tien goeverneurs is in twee
gemeenten een zekere beperking van de provinciale voogdij.
Het gebruik van de streektaal
door mandatarissen in de uitoefening van hun funktie wordt ondubbelzinnig verplichtend. De
feitelijk reeds aan een dubbele
meerderheid verbonden mogelijke afschaffing van de faciliteiten
(via alarmbel en paritaire regering) wordt nu ook juridisch vastgelegd.
Toch betekent deze nieuwe regeling dat de faciliteitengemeenten onherroepelijk en sterker ingeschakeld worden binnen hun
respektieve gewesten.

Konklusie

Baians

wordt geïndekseerd en volgt
dus niet het ritme van de groei
van de rijksmiddelen of deze
van de gewesten.

Dit is inderdaad niet het ideale en maksimale federalisme.
Het is wel een zeer grote stap
en een onomkeerbare doorbraak.
Vlaanderen krijgt eindelijk de
middelen en de macht om een

eigen beleid te voeren en dit
aan de wereld te tonen. Het
Vlaamse grondgebied en de
Nederiandse taal zijn wettelijk
bevestigd. Happarts zijn voortaan onmogelijk, tenzij zij bewijzen Nederiands te kennen. De
centrale regering kan er zich
niet meer mee bemoeien.
De wederkerigheid centrale
regering-Brussel werd korrekt
verwezenlijkt. Op gemeentelijk
vlak valt er echter nog heel wat
te doen.
De kwaliijke dotaties van
1980 met hun onzalige sleutels,
evenals deze van het Gemeente- en Provinciefonds worden
afgebouwd en maken plaats
voor een meer rechtvaardig financieringssysteem, al is dit
nog niet perfekt.
Het heeft geen zin over prijs
of geen prijs te twisten. Hervormingen zoals deze vereisen de
goedkeuring in het Parlement
door Vlamingen en franstaligen. Daarom is dit eeen eerbaar
en voor Vlaanderen gunstig
kompromisi

Taalkennis
in de zes randgemeenten. Komen en Voeren worden de schepenen rechtstreeks verkozen en
het kollege proportioneel samengesteld. Hetzelfde geldt ongeveer voor de OCMW's en hun
vast buro. De Vlamingen zullen
aldus met zekerheid zetelen in
een aantal besturen waar dit nu
niet het geval is en kunnen zo
nodig de kollege- of burodossiers
doen voorleggen aan de voltalige
raden, een niet onbelangrijke
toetsing van de taalkontrole.

Foto

Het werk is af. De delegaties van de vijf onderhandelende partijen lezen o.l.v. formateur
Jean-Luc Dehaene nog eens de 150 bladzijden van het ontwerp-regeerakkoord na.
Bemerk de verrijzenis van Wilfried Martens en Guy Spltaels...
(foto: studio dann)
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Sociaal-ekonomisch
vernieuwingsbeleid
Positief
Reeds lang vóór de
verkiezingen benadrul<te
de Volksunie de noodzaak van het sociaal-ekonomisch luik samen met
de staatshervorming te
behandelen. Jean-Luc
Dehaene hield ernstg rekening met deze VU-eis.
Heel wat punten in het
hoofdstuk „sociaal-ekonomisch vernieuwingsbeleid" hebben immers
raakvlakken met dit van
de staatsomvorming.
Een balans.

Negatief

Inleiding
* De globale aanpak moet getuigen van een evenwichtige politiek.
* Bij de versterking van de ekonomische groei moet de nadruk gelegd worden op het
arbeidsintensief karakter.

Tewerkstelling

Tewerkstelling

* Aan de werkgevers en aan de werknemers worden aktieve inspanningen m.b.t.
tewerkstelling gevraagd. De Regering zal terzake voorstellen doen.
* Een fleksibeler arbeidsorganisatie.
* Prioritaire inspanning voor jongeren: alle middelen worden aangewend om jongeren
in de produktieve (private) sektor te werk te stellen.
* Vermindering van de sociale lasten. Hiermee wordt dus eindelijk positief ingegaan
op het voorstel van VU-ere-senator Oswald van Ooteghem.
* Herverdeling van de beschikbare arbeid.
* Er komen bijzondere vormings-inspanningen, afgestemd op de arbeidsmarkt en in
samenwerking met het bedrijfsleven.
* Maatregelen voor langdurig werklozen: de opslorpingsprogramma's zijn prioritair
voor deze groep bestemd.
* Behoud van de gesubsidieerde kontraktuelen (gesko's), beperking van de TWW's;
onderwijs BTK-ers worden gesko's.
* Uitbreiding van de lokale werkgelegenheidsagentschappen.

* Het volledige tewerkstellingsbeleid zou bij
de Gewesten moeten behoren. In de nieuwe
situatie is naast vorming en opleiding enkel
de plaatsing van werklozen een gewestbevoegdheid.
* De inspanningen voor vorming afgestemd
op de arbeidsmarkt en i.s.m. het bedrijfsleven moet naar de Gewesten; nu is slechts
overleg voorzien.

Begroting

Begroting

* Het saneringsbeleid wordt verdergezet. Het netto te financieren saldo mag in 1989
niet meer bedragen dan 7% van het BNP.
* Geen enkel departement mag aan de besparingen ontsnappen.
* In het besparingsbeleid worden wel sociale korrekties doorgevoerd; gedaan dus met
het strakke asociale liberale hakbijlbeleid.

* Wal er na 1989 moet gebeuren is niet
bepaald.
* Het gevaar dreigt van een verschuiving
van de lasten.
* De niet-fiskale ontvangsten zullen stijgen.

Fislcailteit
* Het hervormingsplan zal geen bijkomende lasten op de begroting leggen.
* De dekumui voor de inkomens van man en vrouw komt er.
* Het huwelijkskwotiënt 70/30 voor één-inkomensgezinnen wordt ingevoerd; 3 0 % van
het inkomen wordt afzonderlijk en lager belast.
* Het belastingvrij-minimum wordt vastgelegd op 130.000 fr. voor elk van de
gehuwden en 165.000 fr. voor de alleenstaanden.
* Het belastingvrij-minimum voor kinderen ten laste wordt aldus bepaald: 30.000 fr.
voor het eerste kind, 55.000 fr. voor het tweede, 112.500 fr. voor het derde en 125.000
fr. voor het vierde en de volgende kinderen.
* Minder en lagere marginale tarieven.

"^MEMMGEN
AAN...
Senator André Geens
Citaat
„Nu hebben de Vlaamse
partijleiders, terwijl het
beraad gaande was, de
voorstellen geregeld voor
advies voorgelegd, ook
aan de besturen van de
kulutrele verenigingen, de
niet-politieke Vlaamse
Beweging.
Vooral VU-voorzitter
Gabriels maakte zich hier
verdienstelijk. Eerlijk en
met open geest waakte hij
erover dat de Vlaamse
afvaardiging niet
afgesneden geraakte."
(Hoofdredakteur Manu Ruys
in „De Standaard"
van 4 mei 1988)
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D U fungeerde tijdens de voorbije maanden als l<oördinator
van de onderhandelingswerkzaamheden. IHoe is dit verlopen?
,,Toen mij op 15 februari deze
opdraciit door het partijbestuur
werd gegeven, kon ik niet vermoeden dat de ondertiandelingswerkzaamheden elf weken zouden duren.
De opdracht bracht mee dat na
elke vergadering overleg diende
gepleegd en adviezen ingewonnen van diverse specialisten, binnen en buiten de partijstruktuur.
Ook de koördinatie van de werkzaamheden van de diverse werkgroepen en de informatiedoorstroming was een moeilijke taak.
Gelukkig kon ik hierbij steeds
rekenen op de volledige inzet en
overgave van alle medewerkers
van het algemeen VU-sekretariaat."
D Wat is uw globaal oordeel
over het bereikte akkoord?

,,Het is een eerbaar politiek
kompromis. Wanneer men met
vijf partijen rondde tafel zit, weet
men vooraf dat men onmogelijk
alle punten uit het eigen programma kan realiseren. Essentieel is
door de bomen het bos te blijven
zien.
Het akkoord is een echte grote
stap naarde Vlaamse autonomie,
die de Volksunie sinds haar ontstaan nastreeft. De massa over te
dragen bevoegdheden vertegenwoordigen een bedrag ten belope
van 600 miljard fr. en de financiële verantwoordelijkheid met de
eigen fiskale bevoegdheid wordt
gerealiseerd. De Vlaamse Raad
wordt na uitvoering van dit akkoord rechtstreeks verkozen.
Aldus zal zich een tot nog toe
ongekende eigen federale dinamiek ontwikkelen."
D U durft dus met opgeheven
hoofd het resultaat verdedigen?

„Dit akkoord is voor ons perfekt verdedigbaar en onze voorzitter en de overige VU-onderhandelaars mogen fier zijn op
hetgeen werd bereikt.
Natuurlijk hadden wij liever nog
meer binnengehaald. Het kost
mij geen moeite toe te geven dat
er aan dit kompromis hier en daar
schoonheidsfouten aan vastzitten, maar dat is onvermijdelijk.
Persoonlijk zal ik het akkoord
inderdaad met opgeheven hoofd
verdedigen en ik verheel niet dat
het resultaat beter is dan ik bij het
begin van de onderhandelingsfase had durven hopen."
D Veel zal afhangen van de
timing die wordt aangehouden.
Acht U de afgesproken kalender haalbaar?
,,Elke timing is voor een regering delikaat. Het akkoord is één
zaak, de uitvoering ervan een
andere. Alles zal afhangen van
het wederzijds vertrouwen dat
binnen de nieuwe regering moet
groeien.

Wanneer de regering bevolkt
wordt door sterke persoonlijkheden die de wil hebben om te
slagen en voeling houden met
hun frakties, dan acht ik de afgesproken timing realiseerbaar. Het
zal moeite en doorzettingsvermogen eisen. Maar het kan!"
D U hebt ongetwijfeld veel bijgeleerd, ook op menselijk
vlak...?
,,Inderdaad, deze periode was
een onbetaalbare leerschool.
Inhoudelijk zijn zowat alle belangrijke maatschappelijke problemen aan bod gekomen, de
konfrontatie van de standpunten
van de vijf partijen heeft ons gedwongen permanent alert te zijn
en bepaalde problemen uit te
diepen.
Ook op het menselijke vlak
leert men gedurende zo'n periode rekening houden met stresssituaties
en
psychologische
spanningen. Kortom, een periode
om nooit te vergeten!"

w&
Positief

Negatief

Energie
* Geen achtste kerncentrale. Voorkeur zal gegeven worden aan de scenerio's die de
nukleaire energie afbouwen.
* Doorbraak naar een nieuw, milieuvriendelijk en sociaal-ekonomlsch verantwoord
energiebeleid.

Vervoer
* Geen SST in een nieuwe bedding.
* Gewesten beslissen zelf over de aanleg van de SST.
* Meer aandacht voor het openbaar vervoer. Soepeler aansluiting van het openbaar bij
het privé-vervoer.
* Inzake scheepvaart worden de Gewesten nauwer betrokken bij het beleid.
* De rentabiliteit van de regionale luchthavens zal in samenwerking met de Gewesten
worden verbeterd.
* Er komen kleinschalige projekten ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Met zicht op 1992

fheX zicht op 1992

* De voorbereiding op de Europese ontgrenzing in 1992 is een gezamenlijke opdracht
van de centrale en gewestregeringen.
* Teneinde het behoud van het konkurrentievermogen te waarborgen moet de
regering tijdig kunnen ingrijpen.
* De ekonomische strukturen worden versterkt.
* In overleg met de Gewesten moet de dienstensektor versterkt worden.
* De onderzoeksinspanningen worden opgedreven.
* Overheidsinvesteringen moeten selektief gebeuren en arbeidsintensief zijn.
* Bij de hervorming van de KOK (die de overheidsaankopen voorbereidt) moeten de
Gewesten betrokken worden.
* Er komt een grotere beheersautonomie voor de overheidsbedrijven.
* Ook volgen er soepele financieringsmanieren voor het bedrijfsleven, net zoals voor
de overheidsbedrijven.
* Versterking van de openbare kredietinstellingen.
* De leefbaarheid van het sociaal statuut voor zelfstandigen wordt verbeterd.
* Bij de uitstippeling van een KMO-beleid gaat biezondere aandacht naar het
bevorderen van de tewerkstelling, het beschermen van de kontinuïteit, het vereenvoudigen van de administratieve sleur en het samenwerken met de gewesten.

* De nationale bevoegdheden dreigen versterkt te worden en er bestaat het gevaar van
doorkruising en overlapping van bevoegdheden.
* De federalizering van het wetenschappelijk
onderzoek wordt doorgeschoven naar de
Regering.
* Landbouw blijft een nationale materie.

Foto
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Sociale zeicerheid

Sociale zeicerheid

* Vrijwaring van de uitkeringen.
* Een verbetering van de toegankelijkheid wordt nagestreefd.
* Beheersing van de uitgaven door het bannen van misbruiken.
* Door een vereenvoudiging van de wetgeving moeten de stelsels doorzichtiger
worden.
" Mogelijkheid tot herschikking van de bijdragen in funktie van de demografische
evolutie.
* Beperking van het arbeidsbelastend karakter van de sociale zekerheids-bijdragen.
* Sociale uitkeringen zijn een individueel recht. Ook de gezinsdimensie wordt voortaan
in aanmerking genomen.
* Mannen en vrouwen moeten een gelijke behandeling genieten m.b.t. de voorzieningen inzake werkloosheid.
* De kinderbijslag is een recht van het kind.
' De wettelijke pensioensstelsels moeten veilig gesteld worden.
* De uitgaven in de klinische biologie dienen beperkt te worden. Voorts moeten in de
ziekteverzekering forfataire betalingstechnieken ingevoerd worden en dringt zich een
hervorming van de Orde der Geneesheren op.
* Er komt een efficiëntere kontrole op de zorgverstrekkers en de ziekenfondsen. Er zal
aandacht besteed worden aan de audit over de ziekenfondsuitgaven.
* In het gehandikaptenbeleid zal gestreefd worden naar de wegwerking van de
achterstand in de dossier-behandeling en komt er een vereenvoudiging van de
administratieve procedures.
* De pensioenen en invaliditeitsuitkeringen van de zelfstandigen worden opgetrokken.
Verder een grotere doelmatigheid van hun sociaal statuut.
* Wat het gezondheidsbeleid betreft wordt de thuisgezondheidszorg beter ondersteund, komt er een betere beheersing van de uitgaven bij medisch-technische
prestaties en een aanpassing van de verzorgingsinstellingen. De aidsbestrijding gaat
verder, in samenwerking met de gemeenschappen.
* De armoede moet beter bestreden worden en daartoe worden een hele reeks
maatregelen vooropgesteld: versterking van de OCMW-mogelijkheden, grotere aandacht voor alleenstaanden met kinderen, vlottere betaling van de kinderbijslag bij
echtscheiding of overlijden, voorschotten op de kinderbijslag bij niet-betaiing van
alimentatiegelden, garanties voor minimum-verlichting en -verwarming, onderzoek
naar de terugvorderingsplicht van OCMW's, bescherming van de verbruiker, speciale
aandacht voor het onderwijs aan kinderen uit kansarme gezinnen, oprichting van een
nationale pool voor gekwalificeerde krachten voor de OCMW's.
* De tewerkstellingsprogramma's worden opengesteld voor bestaansmmimum-trekkers.

* Er komt geen federalizering van de sociale
zekerheid.
* De paritaire beheersorganen (sociale partners) worden bevestigd, de inbreng van de
overheid verkleint.
* De grote ziekenfondsen worden a.h.w.
beschermd.
* Het gezondheidsbeleid wordt niet volledig
gekommunautarizeerd.

Demoicratizering eiconomie

Demolcratizering
ekonomie

* De ekonomische demokratie moet verbeterd worden, net zoals het sociaal overleg In
de ondernemingen.
* De uitbouw van het Europees sociaal overleg is noodzakelijk.
* Steun aan de uitbouw van een Europese gedragskode voor internationale ondernemingen.
* Uitvoering van de Europese richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid.
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* Er zijn geen sluitende garanties m.b.t. de
syndikale vrijheid. Er bestaat geen waarborg
dat de Nationale Arbeidsraad wordt opengesteld voor onafhankelijke vakbonden.

Voor één keer komt het
heftig en lawaaierig verzet
tegen een ontwerpregeerakkoord vooral uit
frankofone hoek. Maandag
kwamen woedende
Komenaars nogmaals hun
ongenoegen uiten aan de
poort van het
onderhandelingskasteel.
(foto: Studio dann)
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Staatshervorming
Positief
Over dit uiterst belangrijke hoofdstuk leest U
nog meer op tal van andere plaatsen in dit
weekblad.
Toch proberen wij ook
van dit luik, in telegramstijl, een balans op te
maken tussen datgene
waar de VU wel heeft
geskoord en dat wat zij
(voorlopig) nog niet kon
binnenhalen.

Negatief

Bevoegdheden

Bevoegdheden

* De bevoegdheden van Gewesten en Gemeenschappen worden zeer aanzienlijk
uitgebreid; het totaal pakket zal, na overheveling, zo'n 600 miljard fr. bedragen. Hierin
zit o.m. het hele onderwijs, de infrastruktuurwerken, het gemeente- en provinciefonds,
de handelsreklame op radio en televisie, het hele ekonomische beleid (d.w.z. ook de
huidige nationale sektoren en gans de industrie- en innovatiepoliliek).
* De versnelde en volledige uitvoering van de staatshervorming van '80.
* De residuaire bevoegdheden komen toe aan de Gemeenschappen en Gewesten.

* Ontwikkelingssamenwerking, sociale zekerheid en landbouw worden niet overgeheveld naar de Gemeenschappen en Gewesten.

Financiering

Financiering

* De Gewesten zullen beschikken over eigen gewestelijke belastingen en over de
opbrengst van een samengevoegde belasting (personenbelasting), waarop zij aanvullende aanslagvoeten zullen heffen.
* Het solidariteitsmechanisme gaat uit van de reële draagkracht van de diverse
Gewesten en is gebaseerd op objektieve kriteria. Bovendien is het omkeerbaar.
* De Gemeenschappen beschikken over de opbrengst van gedeelde belastingen. Het
bestaande dotatiestelsel wordt afgeschaft.
* De onderwijsfinanciering gebeurt op basis van de BTW-opbrengst. Als verdeelsleutel
wordt het aantal leerlingen gekozen met leerplicht. Deze verdeelsleutel wordt ook
doorgetrokken naar het universitaire nivo en het hoger onderwijs buiten de universiteit.

* Er is een overgangsperiode van 10 jaar
ingebouwd.

Dubbel-mandaat
* De leden van de Raden en de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden
rechtstreeks verkozen. Het mandaat van lid van de Raad is onverenigbaar met dat van
lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
* Het tweekamerstelsel wordt hervormd.

Konfliicten
* Bij de behandeling van bevoegdheids- en belangenkonflikten geldt het principe van
de eerbiediging van de autonomie van de Gemeenschappen en Gewesten, evenals
het principe van de wederzijdse niet-inmenging.
* De bevoegdheden van het Arbitragehof worden uitgebreid tot de toetsing van wetten
en dekreten aan de artikelen 6, 6bis (individuele vrijheden) en 17 (onderwijsvrijheid).

Foto
Maandagochtend 2 mei,
10.43 uur, Hertoginnendal:
ontslagnemend premier
Wilfried Martens komt de
vruchiten plukl(en van het
maandenlang gezwoeg van
(in-)formateur Jean-Luc
Dehaene.
De CVP-top en bepaalde
,.hogere kringen" beslisten
enkele dagen daarvoor,
gezeten in een luksueus
Brugs visrestaurant, dat
alleen de ex-premier ook
de nieuwe premier kan
worden. Voor deze Gentse
politikus betekent dit
hoedanook de grote
ommekeer.
(foto: studio dann)

Brussel

Brussel

* In de hoofdstedelijke raad gebeurt de proportionele verdeling van de zetels in
verhouding tot het aantal stemmen behaald door respektievelijk het totaal van de
Nederlandstalige en franstalige lijsten samen te tellen (pool-vorming).
* In deze hoofdstedelijke raad is de alarmbelprocedure van toepassing.
* De beslissingen van de Brusselse hoofdstedelijke raad zijn slechts ordonnanties en
verordeningen, dus geen wetten of dekreten.
* De Brusselse hoofdstedelijke eksekutieve wordt paritair samengesteld (twee
Vlamingen, twee franstaligen en een voorzitter). Deze eksekutieve beslist kollegiaal en
bij konsensus. De Vlaamse leden van de eksekutieve worden uitsluitend verkozen
door de Vlaamse leden van de raad.
* In de OCMW-raden is de aanwezigheid van telkens een Vlaming gewaarborgd, tot in
het vast buro toe. Daarenboven heeft hij of zij inzagerecht in alle gemeentelijke
dokumenten.
* Brussel wordt definitief begrensd tot de 19 gemeenten.

* Er is geen verplichte aanwezigheid in de 19
Brusselse gemeenten van een Nederlandstalige schepen.
* De provincie Brabant wordt niet gesplitst.
* Er komt vooralsnog geen fusie van de 19
Brusselse gemeenten.

„Speciale" gemeenten

„Speciale"
gemeenten

* De taalgrens ligt definitief vast.
* Voeren blijft bij Limburg.
* Aan de taalwetten en de wetgeving inzake het taalgebruik in bestuurszaken wordt
niet geraakt.
* Het beginsel van de wederzijdse niet-inmenging wordt ekspliciet erkend.
* De uitoefening van de voogdij over de zes faciliteitengemeenten rond Brussel komt
integraal toe aan de Vlaamse Eksekutieve.
* De schepenkolleges worden voortaan proportioneel samengesteld.
* Het gebruik van de streektaal door mandatarissen in de uitoefening van hun ambt
wordt ondubbelzinnig verplichtend.

,,Het IS het land, ons land, dat
gevaar loopt te worden gegijzeld
door een probleem dat even passioneel als onvermijdbaar is, door
het radikalisme van de Vlaamse
politieke formaties, door de hardnekkigheid van een man die niet
de verzoening als einddoel
heeft."
G. Daloze, La Libre Belgique,
28 april.
„De PS en met haar de PSC
hebben zich op gebied van de
taalgrens zover gewaagd, dat
men niet inziet hoe ze nog oot op
hun stappen zouden kunnen terugkeren. "
J. Dujardin, Echo de la Bourse,
28 april.
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* De faciliteiten worden niet afgeschaft.
* De benoeming van de burgemeester blijft
nationaal.
* De bevoegdheid van het kollege van tien
goeverneurs (konform advies) in Komen en
Voeren: dit betekent een beperking van de
provinciale voogdij.

Wat schrijft
,,De enige zaak die werkelijk
zeker lijkt, is dat Happart geen
burgemeester meer zal zijn, noch
dienstdoend burgemeester in zijn
gemeente."
C. Bricman, Le Soir, 29 april.
,,Wat hei Uitvoerend Bureau
van het FDF betreft, dit stelt vast
dat ,,het akkoord een franstalige
kapitulatie is"."
H. Beauduin,
La Oernière Heure, 29 april.

,,DePS en de PSC aanvaarden
de volledig ontmanteling van de
staat en aksepteren dat ieder jaar
meer dan 20 miljard van hun
gemeenschap en hun gewest
verloren gaat, en dit ten voordele
van Vlaanderen."
L. Michel (PRL), Le Soir,
29 april.
,,(...) een institutioneel monster
dat radikaal België zal verande-
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Buitenlands beleid en defensie
Positief
Dit hoofdstuk moet gelezen en beoordeeld worden in funktie van de algemene bevoegdheidsverdeling van de staatshervorming.
In de teksten zelf vindt
men een sterke unitaire
tendens terug. Buitenlands beleid en defensie
zijn immers specifieke
materies die blijven behoren tot het nationaal
beleid.

Negatief

Europese integratie

Europese integratie

* De Europese integratie wordt bevorderd.
* Met zicht op 1992 wordt aandacht besteed aan de uitbouw van de Europese sociale
ruimte.
* Streven naar een Europees Monetair systeem moet bevorderd worden.
* Europa dient dichter bij de burger gebracht en de verscheidenheid van de volkeren
en kuituren moet gerespekteerd worden.
* Er komt een versteviging en uitbreiding van de Europese Politieke Samenwerking.
* Het voeren van een Europese begrotingsporblematiek maakt een uitbreiding van de
middelen noodzakelijk.

* inzake de rol van Brussel als hoofdstad van
Europa moet men de teksten nakijken van
het staatshervormingsluik. Er zijn onvoldoende waarborgen om deze opdracht vanuit de Gemeenschappen te kunnen bevorderen.
De nationale Regering en het Parlement
kunnen de Brusselse Eksekutieve wel verplichten de nodige maatregelen te nemen
om deze rol korrekt te vervullen.

Vrede en veiligheid
* De bevordering van vrede en veiligheid, de ontwapening en de internationale
samenwerking zijn de voornaamste bekommernissen van de Regering. Zij hecht
terzake groot belang aan de rol van kleine landen.
* Solidariteit, samenwerking en overleg in NAVO-verband.
* Uitbouw van de Europese pijler binnen de NAVO.
* Steun aan het INF-ontwapeningsverdrag en de uitvoering ervan.
* Steun aan het streven naar verdere nukleaire, chemische, bakteriologische en vooral
konventionele wapenbeheersing en ontwapening.
* Voorzetting van de Harmel-doktrine, d.w.z. de dialoog en samenwerking met het
Oostblok.
* De oprichting van een pluralistisch en onafhankelijk vredes- en veiligheidsinstituut.
* De valorisering van de militaire dienstplicht, een volwaardig statuut voor de
dienstplichtige een studie over de taken van het leger.
* De organisatie en het statuut van de burgerdienst wordt onderzocht.
* Er wordt een middellang-termijnplan uitgewerkt m.b.t. de militaire aankopen met
inachtname van de regionale verdeling van de programma's.
* De lacunes in de wetgeving m.b.t. de wapenhandel moeten worden opgevuld.

Ontwiickelingssamenwerking
* Tegen het einde van de legislatuur moet de ontwikkelingshulp 0,7% van het BNP
bedragen.
* Biezondere aandacht voor de basisbehoeften van de bevolking. Prioriteit voor
landbouw en plattelandsontwikkeling.
* Steun aan en samenwerking met de niet-goevernementele organisaties.
* Zoeken naar oplossingen voor de schuldenlast van de Derde Wereld.
* De lijst van landen en koöperanten wordt aangepast.

Ontwikkelingssamenwerking
* De interne struktuur van het ABOS wordt
weliswaar herzien, evenals de werking. Dit
biedt echter niet de garantie dat dit tot de
kommunautarizering zal leiden.
* Het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking wordt niet geregionaliseerd.

i\/lenselijke waardigheid
en fundamentele rechten
* Bij de bilaterale banden met landen waarmee ze betrekkingen onderhoudt, zal de
Regering rekening houden met de eerbiediging van de mensenrechten en van de
demokratische vrijheden in deze landen.

Buitenlandse handel

Buitenlandse handel

* De duurzame verbetering van onze eksportpresaties wordt nagestreefd.
* Bestrijding van het protektionisme.
* Een dynamisch eksportbeleid voeren, met bundeling van alle komponenten (o.m. de
KMO's) en ter voorbereiding van de ontgrenzing van Europa in 1992.
* Aanboren van nieuwe marktsegmenten.

* Geen ekspliciete vermelding van de regionalisering van de BDBH.
* Er wordt een ministerkomitee voor buitenlandse ekonomische betrekkingen opgericht, maar de inbreng van de Gewesten is
hierbij onduidelijk.

De buurlanden
* Verstevigen van de Benelux-samenwerking.
* Aanmoedigen van de grensoverschrijdende samenwerking.
* Het Vlaams Gewest moet betrokken worden bij de uitwerking van de waterverdragen.

de franstaiige pers?
ren (...). De o zo franstalig gezinden zullen alles of bijna alles
hebben toegegeven aan de hardste en meest autonomistische eisen van de Vlamingen."
J. Desmarets (PSC),
Le Courrier de la Bourse,
29 april.

,,(...) massale bevoegdheidsoverdrachten van de centrale staat

naar de gemeenschappen en de
gewesten."
J. Dujardin, Echo de la Bourse,
30 april.
,,Je moet je goed in het hoofd
prenten dat bijvoorbeeld voor de
bevolking van Voeren, als ze ziet
dat men de burgemeester onthoofdt als besluit van een strijd
die 25 jaar heeft geduurd en vooral als afronding van een kampanje waarin veel beloften elke dag
werden herhaald, zodat ze een

gewettigde en begrijpelijke hoop
opwekten bij de Voeren se bevolking, deze mensen zoiets niet
begrijpen."
J. Happart (PS), Le Peuple,
2 mei.
,,(...) Een straffederalisme voor
de Brusselaars en de Walen (...)
Om de Voerense egel te verdrinken zet men België onder water."
J. Gol (PRL), La Wallonië,
28 april.

,,Deze keer is de Vlaamse intolerantie op het toppunt gekomen.
Ik wil geen lam zijn dat men naar
de slachtbank leidt. (...) Ik wil niet
het risiko lopen een onverdedigbare tekst te moeten verdedigen."
J. Happart (PS), Le Peuple,
27 april.
,, Voeren blijft in Vlaanderen en
verkrijgt geen tweetaligheid; het
haar hier nochtans om twee van
hun essentiële eisen, vóór een
overgang naar Luik."
C. Binon, La Nouvelle Gazette,
3 mei.
,,De toekomstige regering zal
voor alles een kommunautaire re-

gering zijn. Rekening gehouden
met de belangrijke overdrachten
van bevoegdheden en financiële
middelen naar de gemeenschappen en gewesten, zal deze regering de doodgraver wezen van
het land: laten we geen schrik
hebben van woorden. ,,HetBelgique de papa", zoals de betreurde
Gaston Eyskens het noemde, zal
weldra definitief voorbij zijn."
F. Metaet, Echo de la Bourse,
3 mei.
,,lk moet zeggen dat de franstaiige onderhandelaars zich voor
een sterk eensgezind Vlaams
front bevonden."
M. Remacle, Le Peuple, 3 mei.
5 MEI 1988
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Balans

Kwaliteit van liet leven
Positief
Dit hoofdstuk van het
ontwerp van regeerakkoord behandelt het onderwijs, het gezinsbeleid, de etische problemen, het emancipatiebeleid, de veiligheid van de
burger en de justitie.
Heel wat aspekten in
dit hoofdstuk werden
(mee) op initiatief van de
Volksunie aangekaart.
Sommige punten werden
uiteindelijk niet of slechts
gedeeltelijk gehaald.

Leefmilieu

Leefmilieu

* De wetgeving wordt aangepast aan de Europese richtlijnen en de internationale
overeenkomsten.
* Er zullen algemene normen vastgesteld worden voor de bescherming van water,
lucht en bodem.
* Biezondere aandacht voor de l<ontrole op het afvalvervoer.
* Stopzetting van dumping in en afvalverbranding op zee.
* Bestrijding van de milieukriminaliteit.
* Naast een konstruktieve dialoog met de milieubeweging wordt onderzocht hoe aan
milieuverenigingen een wettelijk vorderingsrecht kan gegeven worden.

* De normen blijven nationaal, voor zover ze
niet bestaan op Europees vlak.

Onderwijs

Onderwijs

* De kommunautarizering van het onderwijs, van de kleuterschool tot en met de
universiteit.
* De noodzaak van kwaliteitsonderwijs, ook voor de sociaal-kultureel zwakkeren.
* De herziening van de wet op de akademische graden.
* De voortzetting en programmering van de navorming van de leerkrachten.

* De graad van regionalisering van het
wetenschappelijk onderzoek moet nog bedongen worden binnen de Regering.

Gezinsbeleid
* De fiskale hervorming zal ten volle rekening houden met de draagkracht en de
samenstelling van de gezinnen.
* Uitbreiding van het huwelijkskwotiënt.
* Bijzondere aandacht voor de bestaanszekerheid van kansarme gezinnen.

Etische problemen
Foto
De personenbelasting
moet een
kindvriendelijk karakter
krijgen.
Dit is slechts één van
de belangrijke
voorstellen om
eindelijk tot een
globaal gezinsbeleid te
komen.

Negatief

* De eventuele wijziging van de abortuswetgeving blijft een zaak van het parlement. Er
zal'gepoogd worden vóór 1989 tussen de meerderheidsfrakties een konsensus te
vinden.
* Ondersteunende maatregelen t.b.v. zwangere vrouwen in probleemsituaties.

Emancipatiebeleid
* Streven naar een grotere aanwezigheid van vrouwen in advies- en beleidsorganen.
* Bevorderen van de gelijke kansen van mannen en vouwen in het ondenwijs en bij het
scheppen van werkgelegenheid.
* Herziening van de wet op de handelspraktijken: het verbruikerskrediet wordt
gereglementeerd.
* De uitbouw van een echt migrantenbeleid met o.m. een kommissaris voor de
migranten in de Brusselse agglomeratie en aandacht voor het bikultureel en
integratiebevorderend onderwijs. Voorts een handhaving van de immigratiestop, een
humaner beleid inzake politieke vluchtelingen en een scherpere kontrole op de illegale
inwijking.
* Een betere bescherming van de rechten van de verbruiker.

Veiligheid van de burger
* Een eenvormige politiewet, betere vorming en bijscholing van het politiepersoneel.
* Het statuut van het Rijkswachtpersoneel zal het voorwerp uitmaken van een grondig
debat.
* Een betere hulpverlening aan de slachtoffers van gewelddaden.
* Een permanente parlementaire kommissie voor de opvolging, evaluatie en verbetering van de werking van de politie- en veiligheidsdiensten.
* De wetgeving op de wapenverkoop en het beroep van wapenhandelaar wordt
verstrengd.
* Het opstellen van een globaal beleidsprogramma om de verkeersveiligheid te
bevorderen. Hierbij zal grotere autonomie verleend worden aan de gemeenten.

Justitie
* De hervorming van het burgerlijk, handels-, straf- en strafvorderingsrecht.
* De burgerlijke meerderjarigheid op 18.
* Herziening van de wet op de voorlopige hechtenis.
* Humanisering van het gevangeniswezen en het kreëren van een systeem van
alternatieve sankties.
* Een vermindering van de gerechtelijke achterstand.
* Hervorming van de magistratuur.
* Een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer en een aanpassing van het
beslagrecht.
* Maatregelen die bijdragen tot de verzoening tussen alle burgers; konkreet betekent
dit het vepwerken van de sociale gevolgen van de repressie.

M^
Ondanks casuïstiek:

Eerbaar vergelijk
faciliteitengemeenten
Het vergelijk inzake de gemeenten met bijzonder
taaistatuut heeft bloed en tranen gekost. En naar de
recente 1 mei-reakties in Wallonië te oordelen mag
dit erg letterlijk opgevat worden.
De opdracht van de onderhandelaars was verre
van gemakkelijk. Het stekelig Voeregeltje heeft al
eerder stukken gemaakt.

dere procedure geldt niet voor de
betwistingen die betrel<king hebben op de eerbiediging van de
taalwetgeving. Hier blijft de goese eerbiediging van de autonomie". En nog: ,,Met eerbiediging
van de autonomie van de Gemeenschappen en van het principe van niet-inmenging zal in de
bijzondere wet van 8 augustus
1980 worden voorzien dat de sa-

de speicifieke voogdij tengevolge
van de overeengekomen eksplosie van bevoegdheden.
En dan is er het gewoon administratief toezicht, elke vorm van
toezicht ingesteld door de gemeentewet en inzonderheid met
betrekking tot begrotingen, jaarrekeningen en personeelsformatie van de gemeenten. Welnu, dit

V

Taalgrens
Het eerste uitgangspunt is duidelijk: aan de taalgrens wordt
niet geraakt. De grenzen van het
Vlaams gewest, het Nederlands
taalgebied en Brussel-hoofdstad
zijn definitief. Waar deze vandaag nog als ,,voorlopig" staan
aangegeven, wordt de voorlopigheid geschrapt. Heel konkreet
houdt dit in dat Brussel beperkt
blijft tot de 19 gemeenten en dat
Voeren in Limburg hoort zoals
Komen-Waasten in Henegouwen.
Hieruit vloeit meteen het tweede uitgangspunt voort: „De
Vlaamse en de Franse Gemeenschap zijn respektievelijk bevoegd in het Nederlands en het
Frans taalgebied. De Duitstalige
Gemeenschap is bevoegd in het
Duits taalgebied". Alle Vlaamse
gemeenten, met inbegrip van de
Vlaams-Brabantse randgemeenten en Voeren, vallen onverkort
onder de fel toe te nemen bevoegdheid en macht van de
Vlaamse instellingen.
Het laatste uitgangspunt betreft de wederzijdse niet-inmenaing. In het ontwerpakkoord luidt
net als volgt: ,,De werking van
het Overlegkomitee dient meer te
worden gericht op daadwerdelijk
overleg in een geest van loyale
samenwerking en met wederzijdrandgemeenten komen voortaan
vrijwel volledig onder het toezicht
van de Vlaamse regering, op dezelfde wijze als alle andere
Vlaamse gemeenten.

Voeren en Komen
Het enige verschil slaat op de
organisatie van het gewoon administratief luc^ii^m.
toezicht. Voor
mnii&iiaiict
vuui Kom o n . W a a c t o n Vrtoron an Ho 70c
men-Waasten,
Voeren en de zes
randgemeenten blijft deze centraal geregeld. Dit betekent

Taalkennis
Alle mandatarissen van de gemeenten met bijzonder taaistatuut moeten de streektaal kennen.

OOR de Vlamingen stonden drie van de vijf uitgangspunten onder zware
druk: de onaantastbaarheid van
de gewestgrenzen, de bevoegdheid van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap over respektievelijk het Nederlands en het
Frans taalgebied, het beginsel
van de wederzijdse niet-inmenging. De Franstaligen van hun
kant werden gekonfronteerd met
de (elektorale) inzet van de voorbije verkiezingen: Happarts en
Caparts politiek veilig stellen, de
rechtspraak van de Raad van
State buiten werking stellen, Voeren uit Limburg lichten, de Brusselse olievlek uitbreiden enz.
Water en vuur dienden verzoend. Uiteindelijk zag een vergelijk het licht, dat alhoewel verre
van volmaakt en erg ingewikkeld
toch de toetsing aan het vijf puntenprogramma doorstaat. De
Franstaligen zijn gebotst op een
eensgezind en onvermurwbaar
Vlaams front.

Belangrijk tot slot is het feit dat
de voorzitter van het OCMW in
dezelfde gemeenten benoemd
wordt door de Gemeenschapsregering. Een nieuwe Capart-historie is dus uitgesloten.

Voor de verkozen mandatarissen — schepenen, gemeenteraadsleden en leden van het
OCMW — is dit vermoeden onweerlegbaar. Voor burgemeesters,
OCMW-voorzltters
en
dienstdoenden daarentegen kan
dit vermoeden worden weerlegd
op verzoek van respektievelijk
een gemeenteraadslid of OCMWraadslid. Hij moet zich binnen de
6 maanden na de benoeming
richten tot de eentalige Kamer
van de Raad van State, die dan
binnen de 60 dagen uitspraak
doet. Wordt beslist dat het vermoeden van taalkennis is weerlegd, dan vervalt de benoeming
en tot bij de volledige vernieuwing van de gemeente- of
OCMW-raad kan de betrokkene
niet opnieuw worden benoemd.

Foto

De verbijstering om het verdiict is groot: José Happart wordt nooit meer
opnieuw burgemeester van Voeren. Ook zijn spitsbroeder, PS-senator
Jean-IVIaurice Dehousse, ziet liet evenmin nog zitten.
En straks? Dan wordt er gehouden een groot banket, het hoofd van José
Happart wordt op de tafel gezet...
(foto: Kristlen Buyse)

geenszins een uitholling van de
voogdijmacht. Het is een tegemoetkoming aan de bezorgdheid
van de Franstaligen dat de
Vlaamse regering de provinciale
voogdij via dekreten zou uithollen
en naar zich toetrekken.
Melden we nog dat de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap verder onder de centrale
voodij blijven.
Ondubbelzinnig wordt gesteld
dat de gemeenten Voeren en Komen-Waasten respektievelijk in
de provincie Limburg en Henegouwen
thuishoren.
Voeren
wordt niet losgehaakt uit Limburg
en blijft afhangen van de Limburgse provinciale voogdij. Deze
wordt evenwel totaal, met inbegrip van de bevoegdheden van
de bestendige deputatie, uitgeoefend door de goeverneur.
In vijf welomschreven gevallen
moet deze goeverneur — de Limburgse voor Voeren en de Henegouwse voor Komen — zich laten
adviseren door het kollege van
tien provinciegoeverneurs. Konkreet houdt dit in dat de goeverneur van Limburg of Henegouwen een voorstel van beslissing
aan het kollege voorlegt. Het kollege geeft bij meerderheid van
stemmen een bindend advies. In
geval van staking van stemmen
wordt het advies als negatief beschouwd.
De uitzonderingsgevallen zijn
de tuchtsankties, het zenden van
een bijzonder kommissaris, de
benoeming van een burgemeester buiten de gemeenteraad, de
geschillen met betrekking tot de
gemeenteraadsverkiezingen en
tot slot de vernietiging en afkeuring van beslissingen van de gemeenteraad. Let wel: de bijzon-

menwerking tussen de Gemeenschappen de vorm kan aannemen van samenwerkingsakkoorden die worden onderhandeld
door de Executieven en goedgekeurd door de Raden".

Faciliteiten
Onverminderd blijft de Vlaamse regering bevoegd om bij dekreet het taalgebruik te regelen
voor bestuurszaken, het onderwijs en de sociale betrekkingen
tussen werkgevers en hun personeel.
Wel wordt de taalregeling voor
de ,,bestuurden" in de zes gemeenten rond Brussel en een
aantal taalgrensgemeenten — de
zgz. faciliteiten — bevestigd. Een
wijziging of afschaffing ervan is
slechts mogelijk mits een tweederde meerderheid en een meerderheid in beide taalgroepen. Aldus worden de bestaande faciliteiten bestendigd. In feite is deze
wettelijke (niet grondwettelijke!)
verankering een juridische bevestiging van de bestaande toestand. Ten gevolge van de alarmbelprocedure en de paritaire samenstelling van de centrale regering is ook nu een wijziging aan
het faciliteitenstelsel uitgesloten.

Voogdij
Ten voordele speelt alleszins
het feit dat de gemeenten met
bijzonder taaistatuut onherroepelijk en sterker in de greep van het
Vlaams gezag komen. Een pluspunt dat nog wordt aangedikt
door de gevoelige uitbreiding van

gewoon administratief toezicht
komt voor alle gemeenten toe
aan de gewesten, ook voor deze
met een bijzonder taaistatuut.
De zes Vlaams-Brabantse
verneur en boven hem de Vlaamse of Waalse regering bevoegd.
Uiteraard is voor de uitzonderingsgevallen, indien voorzien,
beroep mogelijk en dat komt dan
terecht bij de gewestregering.

Besturen
De zes Vlaams-Brabantse
randgemeenten, Komen-Waasten en Voeren krijgen rechtstreeks verkozen schepenen en
het kollege wordt er proportioneel
samengesteld. Hetzelfde geldt
overigens voor de OOM W-raden.
De beslissingen van de schepenkolleges moeten bij konsensus worden genomen. Lukt dit
niet, dan wordt het punt beslecht
door de gemeenteraad.
De Vlamingen zullen dus met
zekerheid deelnemen aan het bestuur van een aantal gemeenten
waar dit nu niet het geval is.
Vermelden we slechts Voeren en
Kraainem.
De benoeming van de burgemeester in deze acht gemeenten
blijft ongewijzigd. De Franstaligen vingen bot met hun eis tot
rechtstreekse verkiezing, maar
de Vlamingen van hun kant konden de overheveling van het benoemingsrecht naar de Vlaamse
regering niet waar maken. Wel
werd afgesproken dat de centrale
minister van Binnenlandse Zaken
een Vlaming zal zijn.

Ook niet ais dienstdoend burgemeester of OCMW-voorzitter!
Met deze voorziening wordt in
feite gevolg gegeven aan het
Happart-arrest van de Raad van
State. Een carrousel wordt tevens definitief uitgesloten. Het
verwondert dan ook niet dat het
verzet van Happart vooral op dit
punt slaat.

Verkiezingen
Bij parlements- en Europese
verkiezingen (niet bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het gewest en de gemeenschap) kunnen de inwoners
van Komen en Voeren gaan
stemmen in het arrondissement
leper resp. het arrondissement
Verviers.
Tot zover het vergelijk inzake
de gemeenten met bijzonder taaistatuut. Zonder enige twijfel
wordt de Vlaamse macht in deze
gemeenten gevoelig versterkt,
zowel vanuit de Vlaamse instellingen als vanuit de positie van de
plaatselijke Vlaamse mandatarissen.
Het kollege van tien goeverneurs is duidelijk het meest negatieve element, erg ingewikkeld en
een zekere inbreuk op de voogdij
van de provincie Limburg. Deze
procedure is het kind van casuïstiek, een stuk wetgeving geschreven op de maat van een persoon.
Bevredigend is dan wel dat hetzelfde geldt voor Komen-Waasten en dat niets onherstelbaars is
uit de bus gekomen.
Samen met de overdracht van
bevoegdheden en middelen is
het vergelijk zeker eerbaar en
verdedigbaar. Aan de Vlaamse
instellingen komt het nu toe, hun
macht en hun mogelijkheden aan
te wenden. Zeker in Voeren waar
een Vlaamse voorkeurbehandeling op termijn heel wat ten goede
moet kunnen keren.
5 MEI 198r
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Paul Van Grembergen:

Yolk wordt staat!
In 1917 werd door de Frontbeweging de eis van
Zelfbestuur voor Vlaanderen geformuleerd. Het werd
toen breed ingekaderd in het door Wilson, de toenmalige president van de Verenigde Staten, geformuleerde Volkerenrecht. Het einde van die wereldoorlog bracht geen zelfbestuur voor Vlaanderen.
Sedertdien zijn meer dan zeventig jaren verlopen.
e nationalistische beweging in Vlaanderen heeft
in die ganse tijdspanne
van bijna vier generaties deze
politieke eis onverminderd gesteld, in voor- en tegenspoed.
Iedereen weet wat zich van 1917
over de periode van de dertiger
jaren, over de oorlogsperiode 4045, over de repressiejaren, over
de heropstanding van het nationalisme in Vlaanderen allemaal
heeft afgespeeld. De zelfbestuurgedachte kende al die tijd felle
tegenstanders bij het eigen volk,
bij de machtsinstellingen, bij de
financiële instellingen.

D

Het mag openlijk gezegd dat
én het Koningshuis, én de Kerk
én hel Kapitaal maar ook de Vlamingen en de Walen in overgrote
mate de Belgische eenheidsstaat
behouden wilden.
MAAR... het tij keerde. Onder
druk van de Volksunie, geschraagd door een onvermoeibare politieke aktie, bijgestaan door
de redelijkheid van de argumenten zelf zoals de politieke achteruitstelling, de ekonomische groei
van Vlaanderen, de financiële
plundering van onze Vlaamse gemeenschap, veranderde de publieke opinie in Vlaanderen.

Bedrijfsleiders,
academici,
vakbondsorganisaties, én... politieke partijen én de Vlamingen én
de Walen kwamen tot het inzicht
dat deze Belgische Staat als unitaire staat onhoudbaar werd. Van
inzicht naar uitvoering is echter
een hele stap. Van inzicht naar
dwingende noodzaak is nog iets
anders.
In 1970 wist men dat er iets
moest gebeuren. Men maakte
echter de grendelgrondwet. De
Vlaamse macht van het getal
werd prijsgegeven voor een bord
soep, de zogezegde kulturele autonomie.
In 1980 zette men zich nogmaals aan tafel. Er kwam een
slechte staatshervorming, oppervlakkig, gebrekkig, tegenstrijdig.
Men maakte een Vlaamse Raad,
een Vlaamse regering maar zonder macht aan geld en aan bevoegdheden.
Tot de dwingende noodzaak
kwam...
De konfliktsituaties stapelden
zich op. De regeringen van 1980
tot nu beleefden de ene kommunautaire krisis na de andere.
Vlaanderen en Wallonië groeiden
zienderogen uit mekaar: andere

sociale inzichten, andere politieke inzichten, andere ekonomische inzichten, andere keuzes op
het brede maatschappelijke vlak
en laatst maar niet het minst de
Belgische Staat werd onbestuurbaar.
De politieke bom onder het Belgische unitaire geheel en onder
de schijnfederalisatie lag ontploffingsklaar.
De enige oplossing, de enige
ontmijning was de redelijkheid
zelve. Geef aan Vlaanderen, geef
aan Wallonië een diepgaande federale struktuur.
Zo ontstond de langste regeringskrisis, zo ontstonden de
nieuwe plannen op de hervorming van de staat.
Wat is nu het resultaat?
Vlaanderen krijgt, ais de plannen doorgaan, een totaal soeverein parlement, los van Belgische
overkoepelende strukturen, los
van enige beïnvloeding, met eigen verkiezingsdata en eigen politieke keuzes. Onderwijs, openbare werken, ekonomisch beleid,
buitenlandse handel, buitenlandse kulturele betrekkingen, leefmilieu, gezondheidszorg, arbeid en
tewerkstelling, we kunnen het allemaal zelf doen.
Wie de plannen leest en dit
objektief doet met zin voor evolutie en voor de kracht van het
eigen Vlaamse volk om iets te
presteren en er te komen, weet
dat de Belgische eenheidsstaat
einde dit jaar, einde 1988, omgevormd zal zijn in een konfederale
staat, in een Statenbond. Het kan
niet genoeg gezegd én geschre-

ven dat onze taalgrens een
staatsgrens is geworden, dat alle
burgers, ook de gekozenen binnen onze grenzen onder het gezag van de Vlaamse Regering
vallen en dat de 80 miljard van nu
omgezet wordt in 350 miljard
morgen. Zelfbestuur. Ja. Dat is
het. Dat wordt het.
We zullen inderdaad meester
zijn in Vlaanderen over ons
grondgebied, over ons geld, over
onze burgers.
Ons volk wordt staat!

problemen met de Franstalige inwoners op ons grondgebied zijn
niet volledig van de baan.
Maar het is mijn zekerheid,
mijn overtuiging, mijn optimisme
dat de zes miljoen Vlamingen én
in Brussel én in de randgemeenten én in Voeren de energie, het
verstand, de levenskracht hebben om met het eigen Vlaams
parlement en de eigen Vlaamse
Regering een goed gezag in
Vlaanderen uit te bouwen. Zo
wou het Lodewijk Dosfel. Zo hebben het alle nationalisten gewild.

Natuurlijk besef ik dat het beste van het beste voor ons Volk
vereist is.

Zo voeren wij het uit. Wij, de
Volksunie.

De plannen zijn niet volmaakt.
Er zal nog konfliktstof blijven. De

Paul Van Grembergen,
Algemeen Sekretaris.

ADVERTENTIE

KB - In

komenskrediet

"Wie z'n budget
versoepelt,
hoeft het feest
geen jaar
uit te siellen".
Het KB-Inkomenskrediet is een veilige formule
waarmee u onverwachte uitgaven soepel opvangt.
Op basis van uw draagkracht gaan we samen na
hoever u onder nul kunt gaan. En de rente die u
betaalt is bijzonder laag.
Loop even langs bij de Kredietbank. Wij vertellen
u hoe u uw budget kunt versoepelen, zonder het
uit evenwicht te brengen. Zo hoeft u het feest geen
jaar uit te stellen.

Beter bij de banl^ van hier
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Rumoer in de Stille Oceaan
Oceanië is het werelddeel dat voor Europeanen in
alle opzichten het verst ligt. Sommigen hebben de
neiging, het — niet zonder enige imperialistische
bijgedachte — gewoon maar Australië te noemen en
de Filippijnen gemakshalve bij Azië onder te brengen.
USTRALIL- is zeker het
grootste van alle Oceanische eilanden. Daar wonen nu pral<tisch uitsluitend blanken. Twee honderd haar geleden
was dat anders. Toen werd het
bevolkt door relatief primitieve
mensen.

A

blijven dan wel onafhankelijk worden. Gevraagd wordt niet naar de
mening van de verschillende
groepen maar naar die van de
,,individuele Fransen" (één man,
één stem!). En in aanmerking
komt iedereen die sedert 3 jaren
ter plekke woont.

Inboorlingen

Fidjl

De blanke inwijkelingen hadden er niet eens een echte naam
voor. Zij noemden hen gewoon
„inboorlingen". In het Engels
luidt dit aborigines. Tot op heden
praten alle westerse kranten hen
na. De a werd hoofdletter en de
„Australiërs" (ook al een Europese naam) veranderden in „Aborigine".

Op de F/dyV'-eilanden duikt in de
maand mei een vergelijkbaar probleem de nieuwsberichten binnen. Ook daar is de oorspronkelijke bevolking tot minder dan de
helft geslonken, ten nadele van
door de Britse kolonizatoren ingevoerde Indiërs. Men zit daar
dus met een kwalijke erfenis van
typisch kolonialisme, dat mensen
als produktiemiddelen behandelt,
verplaatsbaar zoals goederen. Zo
is ook daar een nationaliteitenvraagstuk ontstaan, tevens een
rassenkwestie.
De politiek (en natuurlijk de
middenstand) is er in handen van
de Indiërs, het leger echter in die
van de Melaneziërs. En dit leger
pleegt nu een staatsgreep.
Deze staatsgreep verloopt onbloedig, dus niet in de lijn van de
roep die de bevolking van die
eilanden in Europa heeft.
De Indiërs reageren natuurlijk
boos. De ,,Grote Raad van de

Het protest van deze mensen,
van wie de toestand vergelijkbaar
is met die van de Noordamerlkaanse Indianen, neemt de laatste jaren toe. Ter gelegenheid
van twee eeuwen blank Australië
heeft dit protest biezonder duidelijk geklonken doch eigenlijk is
dat al begin 1988 geweest. Laat
het ons in dit overzicht bij 1987
houden.
Over de Filippijnen wordt veel
geschreven, weinig echter over
de ingewikkelde etnische toestanden aldaar. In de westerse
pers wordt de bestendige beroering praktisch uitsluitend vanuit
de links-rechts tegenstelling verklaard. Niets is echter minder
waar.
Voor de eerste maal in de geschiedenis van het eilandenrijk
Filippijnen is een ,,nationale" regering bereid, de inheemse volkeren enig recht toe te kennen.
Een dekreet van president
Aquino verschaft een weliswaar
beperkte autonomie aan een
bergachtig gebied, bewoond
door een honderdtal stammen —
samen 1 miljoen mensen — in
het noorden van Luzon. De onderhandelingen werden gevoerd
door een priester, kommandant
van de kommunistische guerilla
en sterke man van het Tinguianvolk. Na het dekreet verliest de
guerilla daar veel van zijn aanhang.

Rassenkonflikten
De stilte van het kerkhof of
tenminste van de censuur — wat
in dezelfde richting gaat — is
neergedaald over Timor en Papoea. Dat is dan toch anders in
het door Frankrijk nog steeds
stevig in de hand gehouden Kanaky, officieel ,,Nouvelle Calédonie". De tegenstelling tussen
Caldoches (Fransen en door hen
ingevoerde fransgezinden) en
Kanal<en is het hele jaar door niet
uit het nieuws. Zij draait rond een
referendum dat Frankrijks regering wil houden om het streven
naar onafhankelijkheid de mond
te stoppen. Met typische Franse
dubbelhartigheid wordt hier het
spel van de demokratie misbruikt, nadat door gerichte, recente (nog in de zeventiger jaren
doorgedrukte) inwijkingspolitiek
de oorspronkelijke bevolking tot
44 % is verminderd, wordt deze
nu gevraagd of ze bij Frankrijk wil

Chefs" (de Melanezischge stamleiders) steunt het militaire bewind. Melanezische burgers vallen Indische burgers met stenen,
stokken en messen aan.
De omliggende landen reageren verdeeld. De blanke (Australië, Nieuw-Zeeland) dringen aan
op veroordeling, de VSA schorten hun hulp op. De andere vin-

den het een binnenlandse aangelegenheid.

Khadafl...
In juli stellen de Melanezische
leiders een nieuw ontwerp van
grondwet voor. Daarin wordt het
bestaan van twee groepen erkkend en aan de inheemse op

blijvende wijze een groter aantal
parlementaire mandaten toegekend dan aan de ingevoerde.
Oceanië is nog niet aan het
einde van zijn onrust toe. Vooral
niet omdat Libië's kolonel Khadafi aan het wroeten is op Irian
Jaya, Timor, Kanaky en Australië. Vanuatu heeft al gevolg gegeven aan zijn verzoek, uitvalsbasis
te worden voor,,steunverlening".
Karel Jansegers

Het hele jaar door haalden de Kanaken het wereldnieuws, soms met groot geweld; maar Frankrijk wil van
geen wijken weten...

Indisch en Indochinees geweld

Koloniaal einde voor l\/lacao
De gebeurtenissen in Afghanistan hebben hun
weerslag niet alleen in de Sovjet-Unie. Het is bijna
onvermijdelijl< dat het buurland Pakistan, waar miljoenen vluchtelingen uit Afghanistan huizen, daarvan last moet ondervinden.
IET alleen de „gewone"
last inzake huisvesting,
eten en drinken, maar
ook ethnische last. Een aanzienlijk gedeelte van de vluchtelingen
zijn Pathanen of Beloetsjen. Beide volkeren wonen aan weerszijden van de Afghaans-Pakistaanse grens.
Maar niet alle Pakistaniërs —
wie deze ook zijn, want dit is een
louter politiek begrip — hebben
daar begrip voor; wat in juli tot
bloedige incidenten leidt.

Tijgers...
Het nieuws uit Indië, dat ons
lang voorgesteld werd als een
vreedzaam land, is allesbehalve
vreedzaam. De grote ellende
komt voort uit de weigering van
de Singalezen om op hun staat,
het eiland Sri Lanka (voorheen
Ceylon), de Tamil-minderheid
enig zelfbestuur toe te kennen.
Anderzijds weigeren sommige
Tamils nog langer samen met
Singalezen in één staat te leven
en eisen dus onafhankelijkheid.
De zaak wordt ingewikkelder
doordat in het nabij Indië 50 mil-

joen Tamils in een deelstaat wonen (Tamil Nadoe).
De uithongeringsblokkade die
de Singalezen in 1986 begonnen
zijn als reaktie op de overname
van het burgerlijk bestuur door
Tamils in hun gebied, doet de
Indische regering vliegtuigen
zenden naar de hongerende
massa's.
In juli komt het tot gesprekken
tussen Indië en Sri Lanka. Het
Tamil-noorden en het gemengde
oosten van het eiland zouden een
autonoom gebied worden, bestuurd door Indië en Sri Lanka
samen.

Nekslag
De sterkste en radikaalste guerilla-groep, ,,Tamil-Tijgers" genaamd, is het niet eens met de
voorgestelde regegling.
Het belet niet dat Indië en Sri
Lanka deze toch met een verdrag
bekrachtigen op 30 juli. Indië
neemt de rol van scheidsrechter
op zich. Het verbindt het zich toe,
de Tamils te ontwapenen en
eventuele Tamil-weerstand uit te

schakelen. En dat blijken ze inderdaad te moeten doen. Wanneer begin augustus Indië's eerste minister Gandhi in Sri Lanka's hoofstad Kolamba (vroeger
Colombo) bezoekt, krijgt hij van
een Singalees soldaat van de
erewacht een nekslag. Die zou
symbolisch kunnen zijn. Indië
wordt immers, niet helemaal ten
onrechte trouwens, verdacht van
aanhechtingsplannen.
Er zijn in Indië nog andere
nationaliteitenvraagstukken. De
vroegere Portugese kleine kolonie Goa wordt in mei Indië's
25ste deelstaat. Deze wordt bevolkt door Konkaniërs en Marathen. Laatstgenoemden zijn uit
de buurstaat Makarashtra ingeweken. Het jaar voordien stonden
ze met getrokken messen tegenover elkaar.

Opgejaagd
In Birma blijft het woelig. Het is
één van die talrijke staten, waar
het staatsvolk alle binnen de
vroegere koloniale grenzen gevangen andere volksgroepen wil
denationalizeren, vernietigen of
uitdrijven. Met de Karens hebben
ze het biezonder moeilijk. Die zijn
dan ook met 7 miljoen. Dezen
noemen hun woongebied Kawthoelei en hebben zich georganiseerd als een niet-erkende-staat.
Maar in juli stromen toch honderden Karens over de grens naar
Thailand: opgejaagd door de ver-

branoe-aarde-taktiek van het Birmaanse leger.
Niets definitiefs is te melden
over de onafgebroken lange guerilla die in het voormalige IndoChina woedt tussen Vietnamese
bezetters en Kambodjaanse,
Laotisch en Khmer-opstandelingen.

Tibet onder vuur
Ook het eigenlijke Verre-Oosten ontsnapt niet aan de nationaliteitenproblematiek.
Midden maar ondertekenen
Portugal en China een overeenkomst waardoor een einde komt
aan 450 jaar koloniale overheersing over Macao.
Binnen de volksrepubliek China leven ook niet-Chinezen, bv.
Tibetanen. Die zorgen begin oktober weer voor rellen. Tibetanen
(alleen monniken?) betogen ongewapend voor onafhankelijkheid en worden daarop door Chinees geweervuur uiteengedreven.
Veel weerklank vindt het oproer niet, allerminst in het Westen.
K.J.

Volgende week:
Afrika: Armageddon
Ingezet
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Lassie, jeugdserie
D Ned. 1 - 19.18
Jody en het hertejong, jeugdserie
D Ned. 1 - 20.00
De Campbells, dokterserie
D Ned. 2 - 16.40
Square Pegs, jeugdserie
D Ned. 2 - 17.30
MacGyver, jeugdserie
D Ned. 2 - 19.00
Countdown, popmuziek
D Ned. 2 - 20.29
Moonlighting, detektiveserie
D Ned. 2 - 22.05
Midnight Express, film

Van dag
tot dag
Zaterdag 7 mei
D BRT 1 - 15.30
Bedrijfsanalyse, info
D BRT 1 - 16.00
Wat kent moeder van de liefde?, film
n BRT 1 - 18.10
Klim op, magazine voor tieners
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, toeristiscl^ magazine
D BRT 1 - 20.10
Kunstzaken, info
D BRT 1 - 20.20
Gewapende overval, mini-serie
n BRT 1 - 21.55
Johnnywood, op zoek naar nieuw
talent
D BRT 1 - 22.30
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22.55
De vereffenaar, serie
D BRT 1 - 23.45
Poolshoogte, astronomische rubriek
D Ned. 1 - 1530
Spot Marks the X, TV-film
D Ned. 1 - 17.00
Molly's pelgrim, korte film
D Ned. 1 - 17.46
Ferdy de mier, tekenfilmserie
• Ned. 1 • 18.11
Dit is Disney, tekenfilmmagazine
D Ned, 1 - 19.48
The burning bed, TV-film
D Ned. 1 - 22.41
St. Elsewhere, ziekenhuisserie
D Ned. 2 - 17.05
Crossbow, serie
D Ned. 2 - 17.30
Magnum, serie
D Ned. 2 - 18.15
Top 40, Nederlandse top 40
D Ned. 2 - 19.25
Veronica film, info
D Ned. 2 - 20.29
Miami Vice, serie
D Ned. 2 • 22.05
Turks fruit, film
D Ned. 2 - 0.00
The French Connection II, film
D Ned. 3 - 20.30
Tracey Ullman show

Zondag 8 mei
D BRT1 - 11.00
De zevende dag, praatcafé
D BRT 1 - 12.45
Sunday Proms, Concerto nr. 2 in 1,
van Franz Liszt
D BRT 1 - 14.30
De ontvoering, jeugdfilm
D BRT 1 - 16.00
Eiland, kunstmagazine
D BRT 1 - 17.00
De lange hete zomer, serie
D BRT 1 - 18.10
Er was een keert..., verhaaltjes door
Jef Burm
D BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, milieuprogramma
D BRT 1 - 20.45
Bust, britse reeks
D BRT1 - 21.35
Stijl, info over antieke objekten
D BRT 1 - 23.00
Foundation Ballet Gala
D BRT2 - 15.00
Stadion, drie uur sport
D Ned. 1 - 19.05
Flying doctors, serie
D Ned. 1 - 20.53
Cagney & Lacey, politieserie
D Ned. 1 - 22.10
Golden girls, komische reeks
D Ned. 2 - 10.15
Die paar zinnetjes, korftilm
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Donderdag 12 mei
Julie Walters is de leerlinge van de aan de drank verslaafde Michael
Caine in „Educating Rita". Donderdag 12 mei op Ned. 2, om 20u. 10.

D Ned. 2 - 19.04
The Untouchables, serie
D Ned. 2 - 21.02
De Garry Shandling show, serie
D Ned. 2 - 22.25
The Wrestler, TV-drama
D Ned. 3 - 21.15
De blinde fotograaf, kortfilm

l\/laandag 9 mei
D BRT 1 - 18.10
Kameleon, doe-programma voor kinderen
D BRT 1 - 18.35
Avonturenbaal, jeugdserie
D BRT 1 - 20.10
Ik wil Manhattan, serie
D BRT1 - 21.05
Wikken en wegen, verbruikersmagazine
D BRT1 - 21.55
Ommekaar, info
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.15
Extra-time, sportmagazine
D BRT2 - 20.50
Blikvanger, modemagazine
D BRT2 - 21.35
De ambassade, serie
D Ned. 1 - 16.45
Boomer, jeugdserie
D Ned. 1 - 17.10
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 19.18
Tom & Jerry, tekenfilm
D Ned. 1 - 19.27
Emmerdale Farm, serie
D Ned. 1 - 21.08
Twee banen op een kussen, komische reeks
D Ned. 1 - 23.10
In 't holst van de nacht, politieserie
D Ned. 2 - 16.20
Up in arms, film
D Ned. 2 - 18.00
Toppop, eigentijdse pop
D Ned. 2 - 19.00
Spanning in Slagharen, ned. jeugdserie
D Ned. 2 - 20.29
Die Scharzwaldklinik, serie
D Ned. 2 - 21.15
De brekers, komische reeks
D Ned. 2 - 22.40
L.A. Law, advokatenserie

Dinsdag 10 mei
D BRT 1 - 18.10
De kasteelgeesten, kinderserie
n BRT 1 - 18.25
Balablok, animatiefilm
D BRT 1 - 18.45
De kleine vampier, jeugdserie
D BRT 1 - 19.05
Beautiful dreamer, twaalf songs van
Stephen Poster
D BRT 1 - 20.10
Kunstzaken, info

D BRT1 - 20.20
I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.50
SInja Mosa, serie
n BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.15
Allemaal beestjes, dierendok.
D BRT2 - 20.50
Argus, praatprogramma
D BRT2 - 21.55
Angst, vriend en vijand; info
D Ned. 1 - 15.30
Bluffing it, TV-film
D Ned. 1 - 17.07
Hoe langer hoe gekker, komische
reeks
D Ned. 1 - 17.46
In het spoor van de regengod, dok.
serie
D Ned. 1 - 19.18
De Cosby Show, komische serie
D Ned. 1 - 19.45
Child's Cry, TV-film
D Ned. 1 - 22.40
Los Empires, serie
D Ned. 2 - 17.30
Popformule, eigentijdse pop
D Ned. 2 - 19.00
Alf, komische reeks
D Ned. 2 - 19.25
De dieren van Afrika, dok.
D Ned. 2 - 21.30
Dreamers, serie
D Ned. 2 - 22.50
Bandolero, film
D Ned. 3 - 21.05
Koncert, Residentie Orkest speelt
Haydn

Woensdag 11 mei
D BRT 1 - 15.00
Er was eens... het leven, tekenfilmserie
D BRT 1 - 15.25
De Freggels, tekenfilmserie
D BRT 1 - 15.50
Een schat in niemandsland, jeugdserie
D BRT 1 - 16.40
Klim op, tienermagazine
D BRT 1 - 18.05
Seabert, animatieserie
D BRT 1 - 18.35
Kilimanjaro, nieuws voor tieners
D BRT 1 - 19.00
Mobiele mensen — auto, autoprogramma
D BRT 1 - 20.10
Een zaak voor twee, misdaadreeks
D BRT1 - 21.10
Wie schrijft die blijft, literair magazine
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19,25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.10
KV Mechelen-Ajax Amsterdam,
voetbal
D Ned. 1 - 16.25

D BRT 1 - 15.00
De drie musketiers, film
D BRT1 - 18.10
Fame, jeugdserie
D BRT1 - 19.05
Comedy Capers, slapstick
D BRT1 - 20.10
Kunstzaken, info
D BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, kwis
D BRT1 - 21.05
Panorama, aktualiteiten
D BRT1 - 21.55
Drietakt, gelegenheidsprogramma Rerum Novarum
D BRT 1 - 22.45
Dallas, serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.15
Waarheen en terug, TV-film
D BRT2 - 22.05
Meester van de Westerse filozofie,
Jean-Paul Sartre
D Ned. 1 - 19.07
Howard's Way, serie
D Ned. 1 - 20.33
Nieuwe buren, serie
D Ned. 1 - 20.48
Golden girls, serie
D Ned. 1 - 21.13
't Bloed van anderen, serie
D Ned. 2 - 16.30
Flying down to Rio, film
D Ned. 2 - 18.00
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips
D Ned. 2 - 20.10
Educating Rita, film
D Ned. 3 - 21.15
Uit de kunst, kunstrubriek

Vrijdag 13 mei
D BRT 1 - 18.30
Bingo!, hitparade
n BRT 1 - 20.20
Extra-time, sportmagazine
D BRT 1 - 20.50
De tijd der vergelding, dok.
D BRT 1 - 22.45
Grüsse
aus Wien,
operetteprogramma
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.25
Premiere, filmnieuws
D BRT2 - 20.55
Aardbeving, film
D BRT2 - 22.55
Filmspot, filmaktualiteit
D Ned. 1 - 18.25
Throb, serie
D Ned. 1 - 20.10
Brideshead revisited, dramaserie
D Ned. 1 - 23.30
What ever happened tot Baby
Jane?, film
D Ned. 2 - 17.00
Derrick, krimi-serie
D Ned. 2 - 19.25
Familie Oudenrijn, serie
D Ned. 2 - 21.30
Dreamers, serie
D Ned. 2 - 22.50
Onze ouwe, krimi-serie
D Ned. 3 - 20.29
De pianist Glenn Gould, filmportret

Een film
per dag
Zaterdag 7 mei
The Reluctant debutante
Amerik. film van Vincente Minnelli uit
1958 met o.a. Kay Kendall, Sandra
Dee en Rex Harrison. De 17-jarige
Jane, die in Amerika werd opgevoed,
komt nu naar Londen om er kennis te
maken met Sheila, de tweede vrouw
van haar vader. (BRT 1, om 16u.)

Zondag 8 mei
The Wicker iDlan
Een sergean van Scotland Yard
moet op een Schots eiland een verdwenen meisje gaan opsporen. Hij belandt er bij een vreemde groep afgodendienaars. Britse thriller uit 1973 met
o.a. Edward Woodward en Britt Ekland. (BBC 2, om 24u.)

l\/[aandag 9 mei
Up in Arms
Amerik. muzikale film uit 1944 met
o.a. Danny Kaye en Dana Andrews.
Danny Andrews is een bangerd die
konstant denkt te lijden aan een ernstige ziekte. (Ned. 2, om 16u.20)

Dinsdag 10 mei
Bandolero!
In Texas 1866 wordt de vank van Val
Verde overvallen door de bende van
Dee Bishop. De bandieten worden echter in het nauw gedreven en worden
veroordeeld tot de strop. Amerik.
western uit 1968 met o.a. James Stewart, Dean Martin en Raquel Welch.
(Ned. 2, om 22u.50)

Woensdag 11 mei
Midnight Express
Britse film uit 1978 met o.a. Brad Davis, Irene Miracle en John Hurt. De
Amerikaanse student Bill Hayes heeft
met zijn vriendin Susan de vakantie
doorgebracht in Istanboel. Wanneer zij
naar huis willen terugkeren, wordt Bill
in de luchthaven opgepakt wegens het
bezit van hasj. (Ned. 2, om 22u.0S)

Donderdag 12 mei
Educating Rita
De kapster Rita wil op latere leeftijd
haar opvoeding bijschaven en klampt
een professor aan om haar een spoedkursus literatuur te doceren. Die zit
echter in een diepe krisis en weet geen
raad met zijn studente...
Britse film uit 1983. (Ned. 2, om
20U.10)

Vrijdag 13 mei
Earthquake
Amerik. rampenfilm uit 1974 met o.a.
Charlton Heston, Ava Gardner en George Kennedy. Ondanks de waarschuwingen van eksperts voor een zware
aardbeving weigert de burgemeester
van Los Angeles maatregelen te nemen... (TV 2, om 20U.55)
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doot<l^.wee/A
De Vlaamse scouts
vieren hun vljfenzeventigste
verjaardag,
groot feest dus Daarbij geven ze rijkelijk
zakjes met bloemzaad
weg Geven, omdat ze
driekwarteeuw zoveel
hebben
gekregen,
^ ^ ^ * M A
zeggen ze.
^ ^ ^ ^ 1
Nu mag de scoutsbe^^h^L^
weging (zoals trou^ ^ V ^ ^ ^
wens elke jeugdbeweB ^ ^ ^ ^ ging) veel pluimen op
m
^ haar (deuk) hoed ste^ ^ t a ^ V ken, want een jeugdbeweging geeft inderdaad ook veel. Zelf zijn
wij vele jaren — eerst als ,,jongen" en
later als leider — aktief lid geweest van
een zeer goede scoutsgroep We weten
dus waarover wij het hebben.
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Onlangs vierde die groep z'n veertigjarig bestaan en we zaten met enkele
,,anciens" herinneringen op te diepen
Allemaal mooie en grappige, want de
onprettige belevenissen vergeet je. Best
zol

Op eer en trouw
Wat hou je aan zo'n padvlndersleven
over? Zeer veel Om niet te zeggen dat je
verdere leven er door bepaald wordt Wij
willen hier niet zo ver gaan als Baden
Powell die beweerde dat de padvinderij
,,bekwame en trouwe burgers diende te
kweken voor de maatschappij" Nee,
laten wij het eerder houden bij het besef
van redelijkheid, liefde voor de natuur,
kameraadschap, trouw aan het gegeven
woord De belofte van ,,eer en trouw"
gestalte geven, of toch proberen Het
eens scout, altijd scout is niet zomaar
een boutade.
BP had z'n beweging goed in mekaar
gestoken, ze was gebouwd op de patroelje, het groepje van zeven tot acht
jongens dat één handvol vormt en waarbinnen elk zijn eigen taak en verantwoordelijkheid heeft. Aan het hoofd
staat een patroeljeleider, een PL, waaraan niet weinig werd gevraagd leder
van de jongens krijgt een taak toebedeeld. Wel met de bedoeling zich te
bekwamen m de opdracht Iemand leerde zich EHBO aan, iemand leende bij
moeder het kookboek, de speelman
zorgde voor de goede luim, schafte zich
een muziekinstrument aan en oefende
de kampvuurnummers In, wie met centen omkon werd schatbewaarder, iemand hield het logboek nauwgezet bij,
weer iemand anders leerde de neofieten
de technische snufjes aan de knepen
van het knopen leggen, kompaslopen en
de stafkaart lezen. Het materiaal stond
onder de hoede van de materiaalmeester en de hulppatroeljeleider sprong in
waar nodig en sloot de ganzepas.
Kortom, binnen de bent kreeg en
droeg iedereen verantwoordelijkheid.
Wie een steek liet vallen mocht op de
vingers getikt, wie zich verder met sukses bekaamde kreeg een badge bij In de
beste omstandigheden was een patroelje een wonderbare mikrokosmos
Het was dan ook een lust om met zo'n
groepje op te trekken, men keek uit naar
de zondagnamiddagvergaderingen maar
nog meer naar de maandelijkse trektochten De stafkaart in de hand op
ontdekking in de eigen of een vreemde
streek, de jaargetijden trotserend 's Zomers tussen de hoge graanvelden, in de
herfst de weelde van het bos ondergaan
of de pracht van de lente ontmoeten of
de oneindige stilte van de wereld onder
de sneeuw Tegen de middag werd een
keuken geïnstalleerd en kreeg de kok
het voor het zeggen, niet zomaar gauwgauw een blik opengepruts maar een
heus middagmaal En dan samen genieten van het bij mekaar zijn Zo'n verbondenheid laat sporen na van vriendschap
en genegenheid .
Later kreeg je dan zelf zo'n groepjes
jongens toevertrouwd en je gaf terug
wat je zelf had meegekregen en geleerd
Tientallen jongens kwamen en gingen,
sommigen hielden het niet uit, anderen
bleven tot ze door een hef uit de beweging werden geplukt; maar allen bleven
ze een beetje scout voor het leven
Als leider had je grote verantwoordelijkheid, je wist van die jongens zowat
alles, hun ouders namen je In vertrouwen, een verantwoordelijkheid die je
later pas ten volle bent gaan beseffen
En dan die kampen, het volle padvlndersleven met de natuur als bondgenoot
en de blote hemel als dak Als je dan 's
avonds laat nog eens langs de tenten
liep waarin de jongens lagen te slapen
dacht je wel eens aan die verantwoordelijkheid
Jaren later loop je nog wel eens jongens van toen tegen het lijf en allen
herinneren ze je aan die tijd en hoe goed
die wel was Het zijn stuk voor stuk fijne
kerels geworden en je denkt misschien
had BP toch wel gelijk.
•

De ouderen onder ons denken nog met heimwee
terug aan de stad, de wijk of de gemeente van hun
kinderjaren. De feesten die daar op 't getouw werden
gezet waren ondenkbaar zonder fanfares en harmonies met hun klaroenen, trommelaars en majoretten.
Zelfs de foor en de wekelijkse markt werden tot leven
gewekt door muzikanten en zangers.
Ook vandaag zijn straatmuzikanten nog niet weg
te denken uit het stadsbeeld.
ET al wie zingt of musiceert de straat op " i s
de slogan van het initiatief ,,Muziek in de Stad" dat door
de stad Antwerpen in samenwerking met de Kulturele raad werd
genomen
Op zaterdag 7 mei zal op verschillende plaatsen in Antwerpen
muziek op straat gemaakt worden Voor de gelegenheid wordt
de Meir autovrij gemaakt'
Muziek in de Stad wil aantonen
dat onder de vervelende alledaagse sleur nog steeds een onstuitbare volkskultuur groeit en
bloeit Vanaf 10 uur 's morgens,
wanneer na het beiaardspel een
sonnerie weerklinkt, vindt in de
binnenstad van Antwerpen een
waar muziek- en zangfestijn
plaats
Fanfares en harmonies stappen musicerend over de Meir, de
Keyserlei en Nationalestraat, andere korpsen koncerteren langsheen de as Groenplaats, Meir, de
Keyserlei, terwijl muziekensembles optreden in zalen en op
pleinen
Van middeleeuwse anonymus
over Monteverdi, Mozart, Beethoven tot de jongste generatie van
pop en disco — muziek van alle
tijden galmt over de stad
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Van een kooroptreden kan u
genieten bij de verschillende podia of — als u zich Wil beschermen tegen regen of zon — in de
Stadsschouwburg, de kathedraal
of de hal van het Centraal Station
Kleinkunst en folksongs komen
uiteraard ook aan de beurt Aan
Wannes Van de Velde, de heraut
van de Antwerpse volksaard, kan
men veel genoegen beleven,
evenals aan de folkloristische
showkorpsen Op de Groenplaats
speelt een akkordeongroep Samen met de Volksdanscentrale
voor Vlaanderen (VDCV) kan u
het volksdansen beoefenen, begeleid door een orkestje
Meer inlichtingen Dienst voor
Toerisme, Grote Markt 15, 2000
Antwerpen, 02/232 01 03

Toch bijna dertig lezers die de precieze oplossing
kenden van onze 221ste spelletje. De architekt die
we zochten heette Charles Edouard Jeanneret, maar
ook Le Corbusier was natuurlijk juist.
Lezer Wilfried Van der Sijpe uit de Winterstraat 36
te Bilzen wordt de hopelijk gelukkige winnaar van
ons wekelijks pakje boeken. Proficiat.
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Straatmuzikanten dragen klanken rond van hoek tot hoek Ondertussen zijn de stadstrommelaars vertrokken voor een paradetocht over de Meir Trommelaars
in de aloude betekenis waren de
voorlopers van de huidige drumbands, die met gesofistikeerd
materiaal m staande formaties
ingewikkelde slagkoncerten geven

c/i^^i^
E onderstaande woorden
werden
uitgesproken
door een Amerikaans politikus in 1947 Zijn visie op de
buitenlandse politiek werd toonaangevend
HIJ was overtuigd dat de belangen van de VSA samenhangen
met deze van Europa, zodat hij
een einde stelde aan de overheersende Monroe-doktrine
,,Dit was, geloof ik, het keerpunt in Amerika's buitenlandse
politiek, die nu voorhield dat waar
er ook een aanval, rechtstreeks
of onrechtstreeks, de vrede bedreigde, de veiligheid van de Verenigde Staten daarin betrokken
was
Ik geloof, zei ik tot het Congres,
dat het de politiek van de Verenigde Staten moet zijn de vrije
volkeren te steunen die door ge-

HAPPART sn/ir MO& »A/IK.
E^^Ji OP De VOOR p/i 6'A/'^

wapende minderheden of door
drukkingsgroepen van buitenuit
met onderwerping worden bedreigd
Ik geloof dat we de vrije volkeren moeten bijstaan in het bewerken van hun eigen bestemming
op hun eigen manier
Ik geloof dat onze hulp allereerst een ekonomische en financiële hulp moet zijn, dewelke essentieel IS voor ekonomische stabiliteit en ordlijke politieke verrichtingen "
Indien U meent te weten wie dit
zei, dan verwachten wij uw oplossing vöör maandag 16 mei a s op
het ondertussen welbekende
adres WIJ, ,,Meespelen (223)",
Barrikadenplein 12, 1 000 Brussel
Veel sukses

Wetenschapsjoernalist Wim Daems won zopas de
Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek 1988 voor zijn
jeugdroman ,,Het koopkind". Deze prijs ging vroeger reeds naar bekende jeugdschrijvers en werd nu
voor de tiende maal uitgeschreven. Hij is uitgegroeid
tot één van de belangrijkste jeugdboekenprijzen in
Vlaanderen.
E jury, onder voorzitterschap van Manu Desutter
was opgetogen over de
uitstekende kwaliteit van de talrijk ingezonden manuscripten
Onder de 27 inzendingen — de
helft meer dan in 1986 — bespeurde ZIJ veel en nieuw talent
verschillende werken (bijna allemaal van jonge, nog met bekende auteurs) werden voor uitgave
aanbevolen Unaniem kende de
jury, na een erg vlotte deliberatie,
de prijs ter waarde van 60 000 fr
toe aan Wim Daems voor zijn
jeugdroman ,,Het koopkind"
Ebe Anse Bubke was amper
vijf jaar toen haar ouders haar
verkochten Ze zagen immers
geen uitweg meer om te overleven in hun doodarme Afrikaanse
land Ebe Anse Bubke werd voor
3 geiten geruild en sindsdien leeft
ze als hulpje bij een rijkere clan
Alhoewel ze redelijk wordt behandeld, kan ze er met echt vrede
mee nemen Gelukkig neemt de
nieuwe militaire regering het nu
op voor de armen De revolutionaire komites voeren de gelijkheid in hun vaandel en daarom
steunt Ebe Anse Bubke de soldaten van het regeringsleger Maar
voor ze het goed en wel beseftn
verzeilt ze m een levensgevaarlijke dubbelrol Als een ware Mata
Hari gaat ze spioneren voor de
rebellen van Tadzum m de bergen Die vechten voor de vrijheid,
maar daarmee kan ze de malaria
van Joethi, haar vriend, met genezen of er het zand van de
oprukkende woestijn mee tegenhouden Na vele avonturen zal
Ebe Anse Bubke in dramatische
omstandigheden Tadzum leren
kennen

In haar verslag prees de jury
eensgezind deze jeugdroman
van een hoogstaand niveau Zij
wees o m op de originele benadering van een hedendaagse thematiek, de boeiende en aangrijpende plot, de prachtige beschrijving van de Afrikaanse leefgewoonten, de treffende typering
van de personages en de genuanceerde visie op het konflikt
tussen regering en guerrilla
Wim Daems (Winkel 44, 1810
Wemmei, 02/460 64 68), 40 jaar,
IS vooral bekend als joernalist
Van 1973 tot 1979 was hij verantwoordelijk voor de redaktie buitenland van het weekblad Spectator Daarna hield hij zich vooral
bezig met alle mogelijke ,,exotische" onderwerpen Tegenwoordig vult hij deze kennis aan met
een fikse portie exacte wetenschappen op de stafredaktie van
het wetenschappelijk magazine
Eos Vanuit zijn belangstelling
voor biotechnologie, geneeskunde en energie schreeft hij verschillende
wetenschappelijke
brochures Zijn talent als schrijver voor de jeugd liet hij de jongste jaren blijken uit drie — goed
onthaalde — jeugdboeken ,,Nomaden van de ruimte" (1985)
,, Vergeten dorpen in de woestijn
(1986) en ,,De tunnel"
(1987)
Dit schitterende jeugdboek, bestemd voor jongeren vanaf 12
jaar, verschijnt in het najaar bij
uitgeverij Davidsfonds/Leuven
Voor meer informatie kan u
steeds terecht bij de sekretaris
van de jury, Leo Peeraer SintAntomusberg 5, 3000 Leuven,
016/22 18 01
5 MEI 1988
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Van 7 tot en met 15 mei loopt in
het Kultureel Centrum ,,De Zandloper", Kaasmarkt 75 in Wemmei
een tentoonstelling van BALINESE KUNST. Er worden autentieke houtsnijwerken, batiks, zilverwerken en schilderijen getoond.
U kan er eveneens een dans- en
beeldhoudemonstratie bijwonen.
Open: weekdagen van 18 tot
21 uur. Vrije toegang. (Org.: FVVWemmel en Sociaal Kulturele
Kring Broecksele).

Kunst uit Bali.
— VAYA CON DIOS, de rockgroep die de laatste tijd nogal furore
maakt, treedt op 7 mei op'm het Kultureel Centrum ,,De Zandloper" te
Wemmei. Aanvang 20u. Inkom 250 fr.
Op 13 mei is het de beurt aan ZJEF VANUYTSEL. Wie zich na meer
dan 17 jaar muziekloopbaan in Vlaanderen kan rechthouden is ofwel
koppig of een fenomeen. Voor Vanuytsel gelden beide begrippen.
Aanvang 20u., toegang 225 fr.
K.C. De Zandloper, Kaasmarkt 75, 1810 Wemmei.
— In het Kultureel Centrum Brussel (in de voormalige St. Nikolaaskerk van Neder-Over-Heembeek) is tot 15 mei werk te zien van een
zeventiental kunstenaars onder het motto LEEFMILIEU. „We kennen
de hunkering van de verstedelijkte mens naar het stille dorp in de
natuur, naar het ongekunstelde... Het milieu dat onze kunstenaars U
voorstellen zal ons leren zien, zal ons de taal der dingen leren
verstaan." Het centrum is gesloten op maandagen en feestdagen.
— Op zaterdag 7 en zondag 8
mei van 14 tot 20u. kan U werk
bezichtigen van JAN PHILIPS in
,,Kapel-Oud-Gasthuis",
Gemeenteplein 26 te 1700 Asse.
— Schilderijen en grafisch
werk van JOHN SMETS zijn tot
en met 13 mei te zien in de foyer
van de KVS, Lakenstraat te Brussel. Open woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag vanaf 19u.,
zondag van 14 tot 17u.

T

HE GATE van Tibor Takacs
heeft nogal wat tienersterren
op de rolverdeling staan. Stephen Dorff (Glen) is 13, net als zijn
vriend Louis Tripp (Terry) en dan is er
de oudere zuster Christa Denton (Al),
die reeds een rol in het kontroversiële
The Burning Bed met Farah Fawcett
speelde. Deze film is een gezellige,
ouwenwetse bovennatuurlijke thriller
— zonder de moderne overdrijving
van bloedige effekten. De kleine monstertjes die er in voorkomen spreken
tot onze verbeelding, misschien omdat ze daar ontsproten? Het verhaal:
drie kinderen die alleen thuis zijn,
ontdekken in de tuin de poort waarlangs De Ouden — afschuwelijke demonen — proberen terug op aarde te
komen. Het is een spannend verhaal
dat zelfs door kinderen vanaf 13 jaar
kan gezien worden. Eén ding moet
gezegd: The Gate heeft een proces
boven het hoofd hangen voor plagiaat. De scenarist Michael Nankin
heeft duidelijk wat te veel de boeken
van Anthony Horowitz gelezen, voor
Kernenergie voor de duivel en De
nacht van de schorpioen (beiden
verschijnen dit najaar in het Nederlands).
Voor The serpent and the rainbow van Wes Craven moet men iets
sterker zenuwen hebben. In 98 minuten wordt het verhaald verteld van
Dennis Alan (Bill Pullman — heeft
niks met de hotelketen van die naam
te maken), een anthropoloog, die op
aandringen van professor Schoonba-

NIEUW
IN DE BIOS
cher (Michael Gough), naar het duistere Haïti trekt om er voodoo te studeren. Geholpen door de knappe Marielle Celine {Cathy Tyson), psychiater, en de voodoopriester Lucien Celine {Paul Winfield), ontdekt hij er een
vreselijk poeder, dat wordt gebruikt
door zwarte krachten om mensen in
zombies te veranderen. De hele film
is gedrenkt in een geheimzinnig
sfeertje, met op de achtergrond het
politiek ziedende Haïti. De speciale
effekten zijn schitterend, maar dat is
niets nieuws voor de scenarist en
uitvoerend producent van A nightmare on Elm Street, Wes Craven.

Whoopi Goldberg is Rita in Fatal
Beauty. Ja, en wat zou dat'? Te veel
naar Eddie Murphy gekeken, te veel
satire-hooi op de vork genomen en
Whoopi wordt nu echt vervelend met
haar tikjes, die we nu reeds enkele
films lang moeten verduren. En dan
het geweld! Dit pleidooi tegen drugs
IS haast een verheerlijking van het
geweld geworden. Te mijden.
The Princess Bride van Rob Rei-

zes vingers — schermmeester Inigo
Montoya (de onbekende maar goede
Mandy Patinkin) en de reuz Fezzik
{André the Giant — echt!). En zie,
daar worden ze achten/olgd door een
gemaskerde... Deze film is een parodie van het genre en blijft toch een
heerlijke, romantische film, waan/an
zelfs de kleinste bijrollen, zoals die
van Mirakel Max {Billy Crista!) en De
Albino {Mei Smith) en De Grootvader

,,The Masters of the Universe'
ner, won de jaarlijkse prijs voor de
meest populaire film in Toronto, waar
hij op 11 september, vorig jaar, in
wereldpremière ging. Gebaseerd op
zijn eigen roman uit 1973 schreef
William Goldman het scenario van
deze film, een hedendaags sprookje.
Deze film is een ode aan de liefde.
Westley {Cary EIwes, de reïncarnatie
van Douglas Fairbanks Jr.), een boerenknecht, verlaat de boerestee van
Buttercup {Robin Wright) nadat hij het
tweetal eeuwige liefde heeft beloofd.
Hij zal terugkeren nadat hij zich rijkdom heeft vergaard. Vijf jaar later
zien we dat Buttercup is uitverkoren
als de prinses van de echt slechte
prins Humperdinck (Chris Sarandon),
die ze niet liefheeft, vermits ze nog
steeds rouwt om Westley, wiens dood
haar werd meegedeeld. Ze wordt dan
geschaakt door de Siciliaanse boef
Vizinni (een heerlijke Wallace Shawn)
die enkel een oorlog wil bewerkstelligen met het naburige land. Deze
wordt geholpen door e op wraak beluste — mijn vader werd 20 jaar

geleden vermoord door een man met
(Peter Falk), verzorgd zijn. Als het
dreigt te romantisch te worden is daar
de humor en omgekeerd. Gewoon
goed.
Van The Masters of the Universe
van Gary Goddard was er eerst de
merchandising en de tekenfilmpjes.
Nu is er de film en laat het gezegd:
goed gemaakt. Tenwijl de planeet
Eternia zwicht voor de wrede Skeletor
(Frank Langella) vlucht He-Man
(Dolph Lundgren) met een aantal getrouwen naar een kleine, groene en
hen onbekende planeet: de Aarde.
Net zoals destijds de TV-reeks Battlestar Galaxie de beste episodes op
aarde kende, geldt dat ook voor deze
film. De mengeling van de fantasiewereld van de planeet Eternia en de
Aarde geeft de film een dimensie die
zelfs volwassenen aanspreken, maar
ik ben er zeker van dat tienjarigen en
ouder hiervan heerlijk kunnen snoepen. Even lekker als een doosje Maltesers, dat zegt uw
Willem Sneer

John Smets.
— In het Provinciaal Hoger Architektuurinstituut op de Universitaire
Kampus te Diepenbeek, heeft tot 18 mei de SHOOWA 4 tentoonstelling plaats. Deze wat ongewone tentoonstelling is het werk van
architekt Guy Steenput. Zij laat aan de hand van tekeningen, foto's en
makettes, werken zien die aandacht vragen voor een zoektocht naar
een meer humane architektuur.
De tentoonstelling is elke werrkdag toegankelijk van 9 tot 18u.
Toegang gratis.
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— KOLLAGES van Marijke
Van Calbergh zijn nog tot 15 mei
te zien in het kultuurcentrum ,,De
Schakel", Schakelweg 8, 8790
Waregem.

Marijl<e Calbergh.

— In het Haags Gemeentemuseum (NI) zijn nog tof en met 29 mei
gelijktijdig twee tentoonstellingen te zien. De eerste omvat 250
werrken van de schilder MONDRIAAN, waaronder 67 werken uit de
grootste Mondriaan-privé-verzameling ter wereld van Sidney Janis uit
New-York. Er zijn bovendien enkele schilderijen te bewonderen die
nog nooit eerder publiekelijk getoond zijn geweest.
Op de tweede tentoonstelling staat de HAAGSE SCHOOL centraal,
meesterwerken uit de 19e eeuw: schilderijen, akwarellen en tekeningen, waaronder de Haagse tekeningen van Vincent van Gogh.
Haags Gemeentemuseum: Stadhouderskade 41, Den Haag (maandag gesloten).
Meer info: Ned. Buro voor Toerisme: 02/512.44.09.
(samenstelling T.S.)
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Luc Delafortrie:

Dinaso-aktie
tijdens de bezetting
Het boek brengt ook een
overzicht van de ontwikkelingsgang van Joris Van Severen, bestemd voor de hedendaagse lezer en schetst de
gebeurtenissen in het Verdinaso tijdens de oorlog.

De Uitgeverij De Nederlanden,
Antwerpen, publiceert binnenkort een boek van
Luc Delafortrie: ,,Het
Genootschap
Joris
van Severen, Dinasoaktie tijdens de bezetting".

Er komen daarbij enkele
nog niet gepubliceerde handschriften van Joris Van Severen in voor en ook nog niet
eerder gepubliceerde foto's.
De publikatie volgt na inschrijving.

D

IT werk brengt het relaas van het Genootschap Joris Van Severen, waarvoor de auteur door
de Duitsers werd gevangen
gezet.
De Genootschap eerde de
figuur van Joris Van Severen,
onafhankelijk van de kollaboratie.

Joris Van Severen.

Men kan inschrijven door
storting op de bankrekening
403-3500811-57 van de Uitgeverij De Nederlanden, 2000
Antwerpen. De prijs bedraagt.
550 fr paperback of 650 fr.
gebonden. Kontakt opnemen
dus met Uitgeverij De Nederlanden, Jezusstraat 16 te
2000 Antwerpen.
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Zo worden alle orden ,,overgaan":
O.P. {Predikheren): Ordo Pratensionis {Pretentieheren)
S.J. (Jezuïeten): Sine Jesu
{Zonder Jezus)
O.F.M.
{Minderbroeders):
Ohne Feine Manieren
Of (grof) over de Kapucijnen: 't
is bruin, er is een koordje rond en
het stinkt.

Humor in de kerk:

Niet lachen a.u.b
,,lk heb altijd al gezegd dat ik op de leeftijd van
zestig jaar een boek zou willen schrijven over humor.
,,Er zijn twee zaken die de mens onderscheiden
van de andere dieren en van de engelen: niet zoeer
de rede, maar wel ons vermogen om te lachen, mede
met ons scherp bewustzijn van onze sterfelijkheid.
Misschien bestaat er zelfs een verwantschap tussen
deze twee fenomenen."
Umberto Eco, in een interview met Gérard Meudal
(Liberation, 31 maart 1988).
ICCE HOMO, ziedaar de
mens. Bij lezing van het
l<leine, maar vlot geschreven werkje „Humor in de kerk"
van e.h. Jozef Geldhof, ,,öe paster van Meetkerke", moest ik ononderbroken denken aan de
woorden van Umberto Eco. Vooreerst Is er het inleidend woord
van e.h. Geldhof, waarin hij vertelt hoe hij op 8 mei 1987 door
een hartinfarkt werd geveld (,,ons
scherp bewustzijn van onze sterfelijkheid"), een veertiental dagen uit het ziekenhuis werd ontslagen, ,,met een niet weer te
geven gevoeld van geluk tiet slot
van mijn oude pastorie opnieuw
opende" (biz. 6), en in de daaropvolgende weken en maanden
,,een
verblijdend
boekje"
schreeft.

De Censor en
de Ezel
E.h. Jozef Geldhof (°lzegem,
1925), na een karrière van 16 jaar
als studiemeester aan het bisschoppelijk Sint-Lodewijkskollege te Brugge (1950-1966) sedert
22 jaar pastoor van Meetkerke,
kwam er dus toe een boek te
schrijven over humor. Humor in
de kerk. Maar het bleek intussen
dat deze euvele daad hem niet in
dank werd afgenomen. Vanuit
het Brugse bisdom kwam er heel
wat bezwaar tegen deze publikatie die aanvankelijk gepland was
bij Uitgeverij Lannoo te Tielt. Wie
de blinde bibliotekaris Borges is
geweest die dit werk trachtte tegen te houden (cfr. ,,De naam
van roos", Umberto Eco) is niet
direkt duidelijk maar wel is zoveel
zeker: dat ,,Humor in de kerk"
intra muros niet wordt gesmaakt.
Het tweede (en verdwenen) boek
van Aristoteles zou blijkbaar ook
in 1988 nog niet kunnen . Geldhof
schrijft daar zelf het volgende
over: ,,Ons nederig humor-boekje werd anno 1988 geweerd door
een uitgeverij die als ..ontvoogd"
doorgaat, maar van censurerende geestelijken die de Blijde
Boodschap liefst zo stroef mogelijk willen aandienen." (bIz. 5). Al
drijft e.h. Geldhof het soms wel
heel ver want zo kwam hij er toe
voor het Brugsch Handelsblad te
poseren met zijn ezel... die hij
doopte met de pispot. De pastoor
van Meetkerke (en sedert 1984
ook van Houtave) is namelijk de
trotse bezitter van twee ezels en
er gaat in West-Vlaanderen intussen reeds een stevige ,,ane-kdote" dat men te Brugge op volgende wijze reageerde:
— Quoi ?,, Humor in de kerk'' ?
Par Monsieur Ie Cure GeldhofI
L'ane? Oh!
Se non è vero, è ben trovato.
Pikant detail: zowel e.h. Geldhof
als de gebroeders Lannoo, — die
het boekje beslist met pijn in het
hart hebben moeten weigeren —,
zijn Ridders van de Orde van 't
Manneke uit de Mane. Hulpbisschop Mrg. Laridon overigens
ook. Wie intussen wel gelukkig
is: uitgever Mark Van De Wiele

We herkennen de namen van
kanunnik Mahieu, die ,,gediend
heeft in het Bisdom Brugge onder
drie bisschoppen: onder mgr.
Waffelaert bij wie hij alles te zeggen had, bij mgr. Lamiroy bij wie
hij niets meer te zeggen had en
bij mgr. De Smedt."
Toen mgr. Lamiroy stervend
was werd kanunnik Mahieu door
een vriend aangesproken, die informeerde of hij nu iets meer te
zeggen en te doen had, nu de
bisschop zwaar ziek was. Waarop Mahieu:

uit Brugge want het boekje is,
mede dank zij radio- en TV-reportages (Abraham al gezien? Terloops...) een ware bestseller geworden.

— Hij doet het nu allemaal in
bed!
Voorts zijn er enkele leuke anagrammen. Zo o.m. ,,Ficta Facit"
{Mgr. Faict trekt smoelen) of
,,Roma Mora" {met Rome moet
je geduld oefenen) en ook het
acrostichon ontbreekt niet (PASTOR : Per Ancillam Suam Totum
Ovele Regit: via zijn huishoudster bestuurt hij de hele schaapskooi).

Bloemlezing
De Eerste Lezing maakt zoveel
duidelijk: dit is een boekje dat je
hoort te lezen zoals de Volksalamanak van Snoecks of 't Manneke uit de Mane; bij een rood licht,
in de wachtzaal van de tandart of
op de plaats waar de koning te
voet gaat. Het boekje staat barstensvol goede en geslaagde
pastoors- en nonnenmoppen.
Een korte bloemlezing:
— ,,Vroeger waren de Zusters
gewijde maagden; nu zijn het
gewaagde meiden."
— ,,Maria ging op de vlucht met
de ezel en liet de meubels achter;
moderne vrouwen gaan nu met
de meubels op vlucht en laten de
ezel achter."
— ,,Wat is het verschil tussen
een kat een een kannunik?
Een kat is een vals beest met
een echt vel en een kanunnik is
een echt beest met een vals vel"
(Begrijpelijk dat ze blazen in het
bisdom...) (Een taalkundig slip-

,God ziet mij. Hier mag gelachen worden!"

(toto F. De Mattre)

Misschien is het wel voornamelijk omwille van het delikate aspekt dat er meerdere namen genoemd worden dat het werk van
de flamingantische pastoor van
Meetkerke niet in gewijde aarde
is gevallen. Persoonlijk hebben
wij ons toch een goede pint vers
bloed gelachen met dit verblijdend boekje.
Lieven Demedts

pertje, op bIz. 97, waar kannunik/
Kanunnik te lezen staat, zoals wij
hierboven woordelijk citeren. Kanunnik is het juiste woord.)
— Een man is stervend en zweeft
tussen bewustzijn en bewusteloosheid. Ijlend zegt hij plots: ,,lk

ben zeker reeds in de hemel?"
Waarop zijn vrouw antwoordt:
,,Nog niet manneke, ik ben nog
altijd bij U!"

— Humor in de kerk, e.h. Jozef
Geldhof, Uitg. Mare Van De Wiele,
Brugge. 1988. 104 bIz., 245 fr.

E.h. Geldhof deinst er ook niet
voor terug om namen te noemen.

Heb je ze tussen 9 en 11?

Een bonte bende
Margaret Mahy is afkomstig van Nieuw-Zeeland,
dat is echter geen bezwaar om zowat over de hele
wereld vertaald te zijn. Twee keer reeds kreeg ze een
Carnegie Medal (De Engelse Gouden Griffel) en in
Nederland kaapte ze reeds een Zilveren Griffel weg
en kreeg ook nog een Vlag en Wimpel.
N haar boek De Draaimolen
verzamelde ze 16 korte verhalen, vol sprookjesachtige
magie. Deze verhalen staan
meestal met hun beide voeten
stevig op de grond, maar hoe
verder (hoger) men leest, hoe
wensvervullender ze worden. Enkele van de verhalen zijn echter
te veel op sfeer gericht en er
wordt wel eens vergeten dat er
ook spanning moet zijn. Heksen,
elfen, tovenaars en spoken, spelen dikwijls hoofdrollen in een
minitieus beschreven natuur,
want bloemen en planten zijn in
enkele van de verhalen soms
aanleiding tot de wonderlijkste
gebeurtenissen. Bedoeld als
voorleesverhalen, zijn ze echter
vanaf negen jaar goed om zelf te
lezen.

I

Boeven bij de bieb, twee fantasierijke verhalen in één boek, die
barsten van originele vondsten.

In het tweede verhaal ontvoeren schelmen de bibliotekaresse.
Die moet zich echter al vlug als
verpleegster ontpoppen als haar
ontvoerders de Razende Mazelen blijken te hebben. Ze gaat
hen dan ook voorlezen en als ze
dan laer vrijkomt worden de
schelmen allemaal klanten van
haar biblioteek. Dan komt er een
verschrikkelijke aardbeving en...
maar ik zal niet alles vertellen van
dit speelse verhaal.

Bastiaan en
de boeven
Van dezelfde Margaret Mahy
is ook Bastiaans bonte bende &

Bastiaan verveelt zich — op zichzelf is dat niet erg, dat heeft ieder
kind wel eens. Maar Bastiaan
heeft zelfs geen verjaardag om
naar uit te kijken, want zijn
ouders, een stelletje boeven,
hebben zo maar eventjes vergeten hem een verjaardag mee te
geven. En als blijkt dat hij er
nergens een kan bestellen besluit
hij, de familietraditie indachtig,
een verjaardag te gaan stelen.
Ééntje maar? Neen, een hele
boel en aldra blijkt hij een geboren verjaardagsdief te zijn. Dat
vinden mevr. Haringgraat en Janneke J. Jolijt echter helemaal met
leuk en ze stellen dan ook alles in
het werk om de dief te ontmaskeren.

Jeugdschrijver Guido Staes

Al is het dan de vierde druk, dit
verhaal van Guido Staes: Kinderen van de vrede blijft mij iets te
fragmentarisch en te simplistisch

en de jury van de driejaarlijkse
Staatsprijs had in 1975 voor mij
iets te lage normen. Want de taal
(dit in tegenstelling met de iets te
Hollandse vertaling van het Margaret Magy boek) en de stijl hadden wel wat verzorgder gemogen. In ergens een land wordt er
een oorlog uitgevochten tussen
Noord en Zuid, vreemde mogendheden menen dat ze moeten
komen helpen bij deze slachtpartij. Een stervende lerares deelt op
een dag haar kinderen grote kleurige bloemen uit en zie, dat is de
start voor een stroom onkwetsbare bloemenkinderen, die samen
naar de grens oprukken en de
president tot een staakt-het-vuren verplichten. Een beetje veel
te idealistisch de voormalige
bloemenkinderen in de bloemetjes gezet.

— De Draaimolen, Margaret Mahy.
Uitg. Amsterdam-Ploegsma, Antwerpen — C. De Vries-Brouwers.
159 bIz.,
— Bastiaans bonte bende & Boeven
bij de bieb, Margaret Mahy. Uitg.
Amsterdam — Querldo, AartselaarBruna. 80 bIz. 370 fr.
— Kinderen van de vrede, Guido
Staes. Uitg. Averbode-Altiora. 102
bIz. 245 fr.
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Nu zondag, 8 mei, moederdag

Bloemen voor moeder...
al sinds de oudheid

mei de mama's letterlijk in de
bloempjes gezet. Toch is het zondag niet voor alle moeders feest,
voor een moeder in de Derde
Wereld is geen enkele dag een
feestdag. Kan men zich het doorzettingsvermogen van een vrouw
in de Derde Wereld voorstellen,
en de gave van zich steeds weer
te geven bij de talloze taken die
haar elke dag weer opnieuw over-

In de kleuterklasjes zijn de dreumesjes al geruime
tijd ijverig aan liet iinutselen, onder het waal<zame
oog van de juf: fiet raffiamandje, of de tot sierstuii
omgetoverde cognacfles (beschilderd of met schelpen en andere rommel beplakt) dienen tijdig afgewerkt te worden. Vaders pijnigen hun hersens om te
weten te komen welk elektrisch huishoudapparaat
ze nu nog voor hun vrouw kunnen kopen. Uiteindelijk
houden ze het bij een tuiltje bloemen... Zondag is het
weer ,,moederkesdag".

V

OOR sommige mannen is
moederdag de enige dag
in het jaar dat ze op eigen
initiatief de afwas doen, voor vele
kinderen één van de zeldzame
dagen dat ze hun moeder het
leven met él te zuur trachten te
maken.

Burgeroorlog
Toch Is moederdag meer, het
is een typisch westers verschijnsel. De Grieken en de Romeinen
hielden reeds feesten voor hun
moeders. In Europa wordt vanaf
de Middeleeuwen door de kristenen de moeder van Jezus Kristus
vereerd in de maand mei. Het
feest kent bij ons dus een lange
traditie.
Voor Amerika is het gegeven
recenter, de burgeroorlog gaf het
startsein. Anna Reeves Jan/is

richtte in 1868 een komitee op om
een moederdag te sponsoren en
de families, die door de burgeroorlog uiteengerukt werden,
weer te verzoenen. Haar dochter
stelde vanaf 9 mei 1907 een vaste datum voor om ,,moeder" te
vieren en in 1914 werd de tweede
zondag van mei officieel ,,moederdag", onder impuls van president Woodrow Wilson.
Hij liet in Amerika alle vlaggen
hijsen in het teken daarvan. Het
feest verspreidde zich ook buiten
de grenzen.

Kommercie
Er groeiden speciale evenementen rond moederdag, het uitroepen van de Amerikaanse
Moeder van het Jaar bijvoorbeeld. De kommercialisering van
moederdag is een fenomeen dat
ook in Europa aan de orde is (de

bloemisten doen goede zaken,
op de koop toe kregen we er de
jongste jaren nog een ,,sekretaressedag" bij).
Desondanks blijft moederdag
in essentie een feest waar men
zijn waardering en liefde uit te-

genover de moeders en hun belangrijke taak in de gemeenschap.

Alle moeders?
Ook in Vlaanderen worden op 8

rompelen? En dit volk in de
meest mensonwaardige omstandigheden? Het lot van de Derde
Wereld ligt voor een groot deel in
haar handen, het zou niet slecht
zijn om ons daar op moederdag
eens over te bezinnen.

Voor moeders uit de derde wereld:

Moederdag, geen reden tot feesten
UNICEF lanceert jaarlijks, naast talrijke andere
aktiviteiten, twee belangrijke kampanjes: de gekende wenskaartenkampanje en de ,,lentekampanje".
De klemtoon van de lentekampanje '88 ligt op
moederdag (8 mei). UNICEF heeft steeds voorrang
gegeven aan de ontwikkeling van de kinderen, maar
hun ontwikkeling is een hol begrip als men geen oog
heeft voor de verzorging van gezondheid van hun
moeders.
EN vrouw in de derde wereld, of ZIJ nu in een dorp
of een sloppenwijk leeft,
werkt 12 tot 16 uur per dag, vaak
langer.

Lot verbeteren
In Afrika werkt de vrouw veel
langer dan de man op het veld en
neemt zij ten minste 50 % van de
landbouwproduktie voor haar rekening. Eenmaal de oogst binnen
is zij het die het basisvoedsel van
het gezin moet stampen, dorsen,
malen, koken, afgieten, drogen
en opslaan. Gewoonlijk moet ze
dan nog brandhout bijeen zoeken, water aandragen, de dieren
verzorgen, de moestuin onderhouden en al de andere huishoudelijke taken verrichten.
Ondanks al dit labeur heeft de
Afrikaanse vrouw haast geen
rechten: geen recht op onderwijs, zij krijgt geen krediet, zij kan
geen grond bezitten...
Dit onrecht verklaart grotendeels de vodselkrisis in Afrika,
vermits de voeding van elke familie, en dus van de meeste kinde5 MEI 1988

ren, afhangt van de produktiemogelijkheden van de vrouwen.
In Zimbabwe bereikte de oogst
een nieuw rekord, daar is het
mogelijk voor de landbouwers, en
dus vooral voor de vrouwen, krediet te krijgen. In andere landen
werd een verbetering van de voeding bereikt door het werk van de
vrouw te verlichten d.m.v. de installering van waterputten met
drinkbaar water en andere passende technieken. Daarom hecht
UNICEF zoveel belang aan het
bouwen van waterputten met
drinkbaar water in de nabijheid
van de dorpen, alsook aan de
plaatselijke produktie van gierstmolens, pelmachines voor aardnoten, oventjes in terrakotta, enz.

Hulp en steun
UNICEF denkt op moederdag
aan alle moeders, wil voor de
moeders in de derde wereld met
een geschenk van 1000 fr. materiaal voor een oven kopen, die
vrouwen zelf kunnen bouwen in
gebakken leem, zo'n oven verbruikt veel minder hout en is

De Afrikaanse moeder heeft praktisch geen rechten., de gevolgen voor het kind zijn dan ook vaak
dramatisch.
veiliger. Met een geschenk van
3000 fr. kan een ,,vroedvrouwentas" gekocht worden die de vrouwen na hun opleiding krijgen en
die alle nodige instrumenten bevat voor het bijstaan van veilige
bevallingen. Voor 10.000 fr. kan

UNICEF een gezondheidscentrum uitrusten, waar vrouwen de
nodige zorgen voor hun zieke
kinderen krijgen en de principes
van een evenwichtige voeding,
sanitaire gezondheid en familieplanning kunnen leren.

UNICEF doet een oproep om
bijdragen te storten die een aantal projekten in Afrikaanse landen
zullen financieren. P.R. 0000000055-55. (Voor elke gift boven
de 1000,- ontvangt men een fiskaal attest.)

m\

17

Bekerfinale: klassiek en uit de oude doos

De vraagtekens worden zeldzaam
In de voetballerij is de lente beslissend. Het is altijd
zo geweest. De Belgische bekerfinale heeft vorm
gekregen: Anderlecht-Standard. Een klassieke eindstrijd goed voor minimaal 40.000 toeschouwers en
opgediept uit een bijna vergeten oude doos. In het
kampioenschap heeft Club Brugge een optie genomen op een om vele redenen welverdiende zevende
landstitel.
E vraagtekens rond de afloop van het voetbalseizoen worden dus zeldzamer. Het staat nog niet vast wie
volgend jaar Europees zal spelen, we weten nog niet met zekerheid wie met Racing Jet zal degraderen en in tweede klasse
moet een kanompetitie de tweede stijger aanwijzen...

D

verrassing natuurlijk maar het
ging minder vanzelfsprekend dan
de cijfers lieten vermoeden. Lierse heeft zich na het vertrek van
trainer Meeuws schitterend hersteld en het bezit in ''Tjonge Gert
Verheyen een ,,m' jnale" belofte die in de komer.de transferperiode vermoedelijk veel Inkt en
nog meer geld zal doen vloeien...

Mechelen

Geslagen

Vorige week woensdag werd
het drie hazen najagende KV Mechelen alvast één prooi ontnomen. In de beker van België ging
de ploeg van Aad De Mos in
Anderlecht onderuit. Na een ongemeen spannende maar daarom nog niet hoogstaande wedstrijd. KV was zeker niet zwakker
dan Sporting. Het had in het eerste kwartier de wedstrijd zelfs
kunnen beslissen. Maar de kansen werden niet benut en dat
wordt in soortgelijke omstandigheden cash betaald.
Wie de twee halve finalewedstrijden tussen beide ploegen optelt komt tot de vaststellin dat de
doelkansen nagenoeg gelijkelijk
werden verdeeld. Het verschil
werd gemaakt vanop de elfmeterstip. Anderlecht mocht twee (terechte) strafschoppen nemen en
tweemaal schoot Adri Van Tiggelen raak. KV mocht één (terechte)
penalty trappen én... Erwin Koeman faalde. Daarmee is veel uitgelegd.

Anderlecht en Standard kunnen hun seizoen dus redden op
de Heizel. Want de in de voorbije
maanden erg matig presterende
Rouches wilden voor aanvang
van dit seizoen absoluut de Europese kwalifikatie afdwingen. Zij
kunnen dit doel alsnog bereiken
en zullen zeker niet als „geslagenen" aan de eindstrijd beginnen.

Anderlecht voorbij KV Mechelen en... Standard voorbij Lierse.
Op zichzelf was dit laatste geen

Standard is het gewonde voetbaldier, levend in hoge financiële en
sportieve nood... Het wordt gegarandeerd een geharnaste finale
die beide klubs (misschien) met
heimwee aan de tweede helft van
de jaren zestig en de vroege
zeventiger jaren zal doen terugdenken.
Tussen 1975 en 1973 stonden
beide verenigingen liefst viermaal tegenover elkaar in dezelfde omstandigheden. Anderlecht
won driemaal. Nooit bedroeg het
verschil méér dan één doelpunt.
De eindstrijd wordt weer een
klassieke thriller want het laatste
verschijnen van Anderlecht in de
Heizelfinale dateert ook alweer
van... 1977 en de klub met de

Binnen Anderlecht waar het de jongste speeldagen niet zo fraai vlotte kan weer gejuichd worden...
(foto VUM)

vele loges won dit seizoen nog
geen enkele trofee...

Acht jaar later
Club Brugge zal op de Heizel
geen feest vieren. Het zal dat
vermoedelijk al eerder hebben
gedaan want alles wijst er nu toch
in de richting van een nieuwe —
de eerste in acht jaar — kampioenstitel voor Club. De blauwzwarten wonnen vorige zaterdag
zonder Ceulemans tegen een
sterk Club Luik. Een uitstekende
zaak want Antwerp en KV Mechelen lieten voor eigen volk tegen
,,haalbare" tegenstanders een
gemakkelijk punt liggen. Antwerp
schijnt nog inhout tekort te komen en daar vrwondert zich niemand over en KV Mechelen lijdt
nu toch wel onder de opgestapelde inspanningen. Die worden niet
gevoeld zo lang men blijft winnen

maar één nederlaag kan de veer
breken. Die brak dus op Anderlecht met voor gevolg onvermijdelijk koncentratieverlies. KV
moet het nu doen in Straatsburg
tegen Ajax.

Bekroning
Voor ons vertrekken de Maneblussers daar als uitgesproken
favoriet.
Club dus drie punten los. Er
wachten de Westvlamingen nog
wel moeilijke uitmatchen op
Beerschot en Waregem maar
normaliter kan of mag het nu toch
niet meer misgaan. De eindoverwinning van Club zou overigens
een goede zaak zijn voor ons
voetbald. De ploeg van Henk
Houwaert is immers de meest
offensieve van het land. Uit en
thuis wordt er aangevallen. Misschien wel noodgedwongen om-

Zeven op acht

Wat zich een seizoen lang liet aanzien, is werkelijkheid geworden. De basketbalploeg van Oostende
is opnieuw landskampioen. Zeven titels in acht jaar:
een kunststuk.

W

Prestatieklub
Met baas Van Moerkerke valt
niet te spotten. De man kent wat
van basketbal, weet precies wat
hij van zijn spelers verwacht en...
houdt zijn coach(es) scherp in het

Flandrien

Simpel

Oostende geeft niet af
AARAAN is deze kontinuïteit in het sukses te
danken? Een leek (als
wij) kan daar moeilijk achter komen. Buiten twijfel staat evenwel
dat de klub oordeelkundig en met
gedecideerde hand wordt geleid
door een voorzitter die van wanten weet.

dat men toch zo slecht georganiseerd kan verdedigen. Club heeft
desondanks een heel groot seizoen achter de rug. Het bood per
definitie spektakel en het verdient
mede daarom een officiële bekroning. Overigens verheugt het ons
dat een paar belangrijke overwinningen werden behaald zonder
Jan Ceulemans. Niet da^ wij de
Caje geen groot voetballer vinden. Integendeel. Maar men was
er in geslaagd een soort mythe te
vormen rond die gedwongen afwezigheden van de meervoudige
gouden schoen. Club is natuurlijk
voor een stuk Jan Ceulemans
maar het is toch ook méér dan
dat. Het is een ploeg met veel
goede spelers die stuk voor stuk
over eigen talent en eigen temperament beschikken. Dat wordt
naar ons gevoel teveel en zelfs te
graag vergeten.

oog. "!<•., tende is een prestatieklub. Bev.' -en dat men aan de
kust méér geld in basketbal
steekt dan elders, is onjuist. Van
Moerkerke heeft nooit negen miljoen uitgegeven voor één enkele
speler. Hij heeft Samaey, de onmisbare, laten vertrekken toen
Racing Mechelen valiezen bankbiljetten naar de koningin der
badsteden zeulde... Van Moerkerke heeft ook altijd gesteld dat
zijn ploeg in de Belgische basketbalkontekst de Europe top onmogelijk aankon. Te weinig geld, te
weinig sponsors, te weinig mid-

Overigens moet men weten dat
die Browne eigenlijk funktioneert
als... derde buitenlander van de
kustploeg. Dit maar om te bewijzen dat het aankoopbeleid doordacht en voortdurend geëvalueerd wordt. Wie niet rendeert
wordt vervangen. Dit geldt zowel
voor de Belgen als voor de buitenlanders. Wie zich niet schikt
naar de ploegtucht mag gaan.
Hoe talentrijk ook. Kan het verwondering wekken dat deze klub
per definitief over de in basketbal
zo belangrijke sterkste bank beschikt?

Oostende: weer de titel binnen, (foto Beiga)

delen. Hij heeft daar de passende
konklusles uitgetrokken en zijn
ambities geografisch gelimiteerid. Die nuchterheid is een bewijs
van vakmanschap dat vele andere basketbalbestuurders vreemd
blijft...
Sportief heeft Oostende altijd
gesteund op de genaturaliseerde
Amerikaanse
kleurling
Mark
Browne. Hij won mee de zeven

titels. Hij was de ,,konstante" in
de ploeg. Zelfs in de beste jaren
van Samaey bepaalde Browne
mee het niveau. Mark is inmiddels de vijfendertig gepasseerd
en het ligt voor de hand dat hij
over een paar jaar zal moeten
vervangen worden. Temeer daar
de betrokkene al meer dan eens
op de operatietafel terecht
kwam...

Wanneer men in acht seizoenen zevenmaal kampioen wordt,
kan men over geen toeval meer
spreken. Achter zo'n reeks suksessen gaan een gedegen organisatie, doordachte strukturen en
veel discipline schuil. Dat de internationale doorbraak uitblijft
heeft te maken met de beperkingen die de basketbalsport in ons
land eigen zijn. De tweede ploegsport weliswaar maar met een
begrensde ,,vaste" aanhang.
Sponsorbelangstelling die navenant is en daar bovenop een
wankel en week bondsbestuur
zonder ideeën en zonder macht.
Om van België een ,,Europees"
basketballand te maken zijn er in
de hoogste klasse vijf Oostendes
nodig. Zo simpel is dat.
5 MEI 1988
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Schepenen van Financiën zijn bezorgd

Centrumfunktle
kost regionale steden
half millard
De schepenen van Financiën van de 11 Vlaamse regionale
steden hielden verleden week woensdag een perskonferentie in
het Mechels stadhuis. Hun werkgroep werd in de schoot van de
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten opgericht, onder
impuls van VU-schepenen Kris Van Esbroeck (Mechelen), Raymond Reynaert (Brugge) en Patrick Allewaert (Roeselare).
De 11 Vlaamse „regionale steden", een socio-grafische omschrijving die hiërarchisch onder de
„grootsteden" valt, zijn Aalst, Brugge, Genl<, Hasselt, Kortrijk, Leuven,
Mechelen, Oostende, Roeselare,
Sint-Niklaas en Turnhout.
De werkgroep heeft samen met het
Vervolmakingscentrum voor Overheidsbeleid van de KU-Leuven een
vifetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de centrumfunktle van de
regionale stad.

bevolkingscijfers van de bewuste
stad en gemeente. De studie, die zich
dus tot de aangrenzende gemeenten
beperkte, toont aan dat er vooral voor
de volgende funkties een ,,oversijpelingseffekt" van het regionaal centrum staat: algemene administratie
en algemene diensten, politie, brandweer, kunst- en technisch onderwijs,
volksontwikkeling en kunst, openbare
biblioteekwerking, sociale hulp en gezinsvoorzieningen...

Hogere belastingen

Centrumfunktie
De centrumfunktie duidt op de
dienstverlenende funktie ten bate van
het hinterland. Elke stad of gemeente
levert immers een aantal diensten
aan de bevolking, maar voor grotere
centra geldt dat ook de aanpalende
gemeenten kunnen profiteren.

Het is nogal evident dat deze
dienstverlening ten bate van het hinterland voor een regionale stad niet
zonder financiële gevolgen blijft. De
11 steden ontvangen dan ook een
kompensatie uit het Gemeentefonds

Ledenslag 1988

van 2,2 miljard frank. De studie becijferde dat dit ongeveer 500 miljoen te
weinig is. Momenteel wordt dit gekompenseerd door een hogere belasting in de regionale steden. Een inwoner van een van de regionale steden
zou gemiddeld een 3.000 frank méér
betalen dan zijn buren uit de grensgemeenten.
De studie spreekt zich niet uit over
de vraag of die hogere belastingsdruk
te maken heeft met de efficiëntie van
het beheer. Dit maakt nl. het voorwerp uit van een tweede onderzoek,
dat ongeveer 3 jaar zal vergen. Een
team o.l.v. prof. Depré gaat dat in
samenwerking met beleidsmensen
en ambtenaren onderzoeken aan de
hand van personeelsuitgaven die gedaan worden in vergelijkbare takenpaketten.
pdj
Meer inlichtingen: Ver. Belg. Steden en Gemeenten, Aarlenstraat
53, bus 4, 1040 Brussel, 02/
230.21.70.

De mate waarin de grensgemeenten gebruik maken van die diensten
heeft men berekend aan de hand van
de zogenaamde ,,vertegenwoordigingsindeks". In feite komt het erop
neer dat men alle kosten voor een
bepaalde dienst voor zowel de regionale stad als de aangrenzende gemeenten optelt en de verhouding tussen stad en regio berekent. Die verhouding vergelijkt men met het aandeel van de stad in de som van de

De stunt van Beverst!
De omvang van de briefomslag die de VU-iedenadministratie
ontving, was op zichzelf een gunstig teken. Maar de infioud
overtrof onze stoutste verwactitingen. Vanuit Beverst kregen
wij zomaar zevenenzestig nieuwe leden! Deze afdeling wipte
meteen over alles en iedereen naar de... eerste plaats!
Beverst is een deelgemeente van
Bilzen. Samen met Munsterbilzen en
Bilzen zef zijn er nu drie afdelingen uit
de Sauwensgemeente vertegenwoordigd in onze top-twintig. Het arrondissement Gent-Eekio zorgde voor twee
andere nieuwkomers: Gent-Brugsepoort en Kaprijke. Wij sluiten onze
top-twintig af op het einde van deze
maand. Welke verrassing valt er volgende week in onze brievenbus?

9.
10.
11.
13.
14.
16,

Top-twintig
1. (-) VU-Beverst

67

2. ( 1) VU-Aalst
3. ( 2) VU-Antwerpen
4. ( 3) VU-Gijzegem

65
55
54

19.
20.

( 4) vu-Meerhout
( 5) vu-Gentbrugge
( 6) VU-Hofstade
(11) VU-Roeselare
( 7) VU-leper
( 8) VU-Herentals
( 9) vu-Bilzen
( 9) vu-Brugge-Stad
(12) VU-Maasmechelen . .
(12) vu-Assenede
(12) VU-Munsterbilzen . . .
(—) VU-Gent-Brugsepoort .
(15) VU-Waregem
(15) VU-Zwevegem
(17) vu-Wichelen
(18) VU-Gent-Muide
( - ) vu-Kaprijke
(18) VU-Rupelmonde

52
49
4C
40
38
37
36
36
31
28
28
27
27
27
26
25
25
25

VU-Brussei en Halle-Vilvoorde:

Welkom in 't hart
van Brussel op 7 mei
VOLKSUNIE
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Zaterdag 7 mei 198B

Gevraagd
D Voor de gemeentelijke vakantiespeelpleinwerking te Merelbeke:
hoofdmonitor (-trice) om de werking te
leiden — al of met Gesko — liefst van
1/6 tot 31/8. Z.w. Schepen De Belie,
Bergwegel 36, 9220 Merelbeke, tel.
091/30.94.93 (ts. 19 en 20u.).

CONNIE NEEFS

De Werkgroep van de Vlaamse Centrumsteden kwamen samen onder
impuls van de VU-schepenen (van I. naarr.): P. Allewaert (Roeselare),
K. Van Esbroeck (Mechelen) en R. Reynaert (Brugge).

OERY LIEKENS
BIG BAND
BALLETGROEP
DANSPROJECT

(foto Marivoet)

SUPERFUIF
met
Disco-Bar
IMAGINATION

Deze week
in Knack Magazine
Oompje president
Ze noemen hem Tonton, oompje. Tonton Mitterrand is nu
zeven jaar president van Frankrijk en als er zondag niets mis
loopt, zal hij dat nog enige tijd blijven. Of zou Jacques Chirac
toch? De Franse presidentsverkiezingen, deze week in Knack.
De gesel van Allah

Oktober in Oostende

De gesel van Allah, zo wordt de sprinkhanenplaag in Noord-Afrika genoemd.
Waar komen ze vandaan, en hoe worden ze bestreden ? Knack was in Marokko en keek toe. Een reportage.

De Thermen, het casino, het Media Center, de haven. Het Oostende van burgemeester Julien Goekint beleefde een
stormachtige legislatuur. Wat wordt het
straks met de verkiezingen in oktober?
Een vooruitblik, deze week in Knack.

in 't hart van Brussel

Connie Neefs
Gery Liekens en de groep Dansproject op met zang, muziek en ballet.
Om 22 uur richten we de schijnwerpers en de TV-camera op de jongste
kandidaat-gemeenteraadsleden van
de twee arrondissementen.

Het VU-feest dat nu zaterdag in de
Ancienne Belgique te Brussel doorgaat, belooft, zoals vorig jaar, een
voltreffer te worden. Een ludieke en
feestelijke manifestatie m 't hart van
de hoofdstad. Een echt groots en
gezellig feest.

Intussen loopt in de Bar Americain
een non-stop superfuif met D.J.Imagination.

De VU van Brussel en Hal'e-Vilvoorde willen hiermee bewijzen dat
de Vlaams-nationalisten klaar staan
voor de stap van de gemeenteraadsverkiezingen.
Vanaf 20u. waaien de deuren open
en het spektakel kan beginnen. Tussen 21 en 22u. treden achtereenvolgens Connie Neefs, het orkest van

Waar uw wagen parkeren? Geen
zorgen. De feescommissie zorgde
voor bewaakte plaatsen op de private
parking van de Brabantse provincieraad. Vanaf 19.30u., heel de nacht.
Voor wie een inkomkaart van het VUfeest kan tonen. Zorg er dus voor dat
U bij de eerste honderd bent!
Tot zaterdag?

Tot 2 uur in de morgen nodigt de
Gery Liekens Big Band iedereen uit
ten dans...

^/ZA^dA-i-U'yaAi

Weerzien met Israël

Drie keer kunst
Tien jaar geleden werkte Anne CohenSolal in Israël in een kibboets. Sinds december bezorgden de beelden op televisie van de Palestijnse opstand haar een
onbevredigd gevoel. Ze keerde terug en
schreef een verslag van tien dagen in
maart. Deze week in Knack.

Knack sprak met Leonard Cohen over
zijn schrijfkrampen, met Julien Schoenaerts over weemoed en groene gal, met
Pierre Alechinsk> over zijn intocht in
Brussel. Drie interviews in de kuituurrubriek.
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Een stukje Vlaanderen in de VSA

Suksesvolle verbroedering
Dalton-Dilbeek
Zoals reeds te lezen was in artikels in de nationale pers, werd de
2e verbroederingsweek in Dalton van 10 tot 15 april jl., waaraan
zoals verleden maal 69 Dilbekenaars en aanverwanten deelnamen, eens te meer een groot sukses.
Na een reis door de VSA van 10
dagen met een bezoek aan New
York, San Fransisco, Los Angeles,
Disneyland, Las Vegas, de Gran Canyon en Phoenix, kam de Dilbeekse
delegatie doodmoe aan in Atlanta
waar ze per bus afgehaald werden
aan het vliegveld.
Ze werden er verwelkomd in de
woning van Carl Bouckaert (bestuurder van de 3 Vlaamse Beaulieu-fabrieken in Dalton en omgeving), waar
ook de gastgezinnen hen opwachtten
onder de leiding van Frank Stevens,
voorzitter van het verbroederingskomitee, Ann Smith, zijn assistente, Jim
Middleton, de nieuwe burgemeester
en zijn echtgenote Joan. Jimmy
Young, de vroegere burgemeester en
zijn echtgenote Allee. Ook Albert Rollins, de gemeentesekretaris en Flora
Caldwell, de adjunkt-sekretaris waren
van de parti) evenals de vroegere vice
burgemeester Roy EIrod die in Dilbeek het protokol waarnam voor Dalton.

Maandag 11 april
Na een leerrijk bezoek aan de
Beaulieu-fabriek in Chatsworth en
een typisch Amerikaans middagmaal
in de ,,First United IVIethodist
Church", volgden een bezoek aan de
stadsbezienswaardigheden en een
optreden van het burgemeesterspaar
en verschillende Dilbekenaars voor
de TV van Dalton.
De officiële plechtigheden gingen
door in een zaal van de ,,First Baptist
Church" omdat de geplande grote
parade wegens de regen in het water
viel. Alle scholen waren van de partij
en ook 2 fanfares die een puike
Vlaamse Leeuw ten beste gaven. Het
avondmaal met optreden van een
zanggroep in de ,,Cohutta Lodge" in
de bergen werd een voltreffer.

Dinsdag 12 april

m het gebergte, terwijl de TV van
Chattanooga zijn opwachting maakte.
Avondmaal in de St. Mare's Baptist
Church met een Covered dish dinner
(waarbij de Amerikaanse aanwezigen
allemaal zelf een gereedgemaakte
schotel hadden meegebracht; ze deden echt hun best want het was
buitengewoon lekker).
Opvallend hier was de reuze-verbroederingstaart.

Woensdag 13 april
Uitstap naar Atlanta (2 miljoen inwoners) met een bezoek aan de betoverende ambtswoning in koloniale
stijl en de prachtige tuinen van goeverneur en mevrouw Harris. Zij vergasste de Dilbekenaars niet alleen op
een geleid bezoek maar ook op een
grootse receptie.
Na een bezoek aan Cyclorama (een
monument dat 2 miljard kostte en de
vrijheidsoorlog voorstelt, deels in
schilder-, deels in beeldhouwwerk)
volgde een middagmaal in een restaurant van het State Capitol met 's
middags een ontmoeting met de goeverneur en een bezoek aan de Kamer
en de Senaat van Georgia. Twee
volksvertegenwoordigers en een senator uit Dalton en omgeving zorgden
hier voor de begeleiding. De avond
was vrij en gereserveerd voor de
gastfamilies die hun bezoekers
meestal mee uitnamen voor een eetmaal. De jeugd had een eigen avond
met bowling en pizza.

Donderdag 14 april
Ontbijt in het Heritage Inn gevolgd
door een bezoek aan het ,,Bradley
Wellness Center", een sport en revalidatiecentrum naast de Hamilton kliniek en ook onder toezicht van deze
instelling.

Na een bezoek aan de serres en
werkhuizen van de stad volgde een
hamburger-middagmaal en een vrije
namiddag.
De afscheidsavond was buitengewoon: een ,,dinner cruise" (een
avondmaal) op de ,,Southern Belle"
die een tocht maakte op de Tennessee River in Chattanooga. Een lekker
maal, een gezellig orkest, meer dan
250 deelnemers met o.m. al de hoge
gezagsdragers van de stad en de
County zorgden voor een onvergetelijke apoteose.

Vrijdag 15 april
Na een ontbijt in het Oakwood Cafe
volgde een officieel en ontroerd afscheid.

De twee burgemeesters uit Dalton en Dilbeek met in hun midden de
echtgenote van de goeverneur van Georgia.
Op weg naar Atlanta werd in Cartersvilleook nog het,,Weinman Mineral Museum" aangedaan waar we
werden opgewacht door burgemeester J. Lynn Carte en de lokale TV.
Om 14u. volgde dan het vertrek uit
Atlanta over New York naar Dilbeek.

BRABANT
MEI
6 KAMPENHOUT: Meiklokjesconcert in Kerk van Berg (St.Servaas) om
20U.30; W K : 100 fr., kassa 150 fr.,
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-Beverom 20u. Ook verdeling kaarten voor Feest in 't hart van
Brussel Org VU-Grimbergen.
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
17U.30. Koffiepauze van 15u.30 tot
16u. Inschrijven op nr. 02/532.53.14
van Autonomie Central voor Welzijnswerk
10 LEUVEN: Bezoek aan gecom-

putenseerde universiteitsbiblioteek,
o.l.v. R. Blanpain. Samenkomst. College De Valk, Tiensestraat, om
15U.45. Inschrijven vóór 26 april.
13 DILBEEK: Zaal Nachtegaal, St Ulriks-Kapelle.
Antoine
Denert
spreekt over zijn ongewone manier
van besturen en aktie voeren Om
20U.30.
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
19 LENNIK: 19u.30: Vlanajo-Leda.
Kursus ,,Wegwijs in eigen st(r)aat"
Deel 1. ,,Huize Zwartenbroek", Zwartenbroekstraat 127, Lennik. Deelna-

Uitstap naar Chattanooga (160.000
inwoners) met bezoek aan de slagvelden van Chickamauga van de Amerikaanse vrijheidsoorlog tussen het
Noorden en het Zuiden.
Bezoek aan de Ruby waterval en
de Lookout Mountain met een piknik

me gratis
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.
26 LENNIK: 19u.30: Vlanajo-Leda.
Kursus ,,Wegwijs in eigen st(r)aat".
Deel 2.,,Huize Zwartenbroek", Zwartenbroekstraat 127, Lennik. Deelname gratis.
28 VOSSEM: Groot vu-bal in zaal
Edelweis,, Vossemberg 13. Met DJ
Eddy De Dekker. Aanvang: 21 u. Ingang- 100 fr. Org. VU-Vossem.
28 LENNIK: ,,De gemeenteraad".
Voordracht door Annemie Vandecasteele, m Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127, te Lennik. Van 14
tot 17u30 Inschrijven op tel. 02/
532.53.14 Toegang gratis

SIEMENS
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6 MORTSEL:Om20u. inMarkLiebrechtcentrum, H. Kruisstraat: Toneelkring Steven vertoont voor VUMortsel ,,Tot nut van 't algemeen"
van W. Van Den Broeck. Genummerde plaatsen aan 160 fr. 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 MIJLEN: 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.
13 NIJLEN: Europarlementslid W.
Kuijpers spreekt over ,,Honger in de
wereld", om 20u.30 in Kempeland.
Org.-VI. Kring.
20 TONGERLO-WESTERLO: EP.
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 Geyselmgs. 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.
31 WILLEBROEK: Vanaf 22 april
tot eind mei Tentoonstelling Piet Van
Den Bossche. Armoede. Federatie
van Vlaams Sociale Diensten, Dendermondsestwg 72 Org • VlanajoWillebroek.

Wanneer men aan dit alles de buitengewone hartelijkheid, de vriendelijkheid en gastvrijheid van de Amerikaanse gastgezinnen koppelt, kan
men zeggen dat het een formidabel
sukses werd waarover nog lang zal
nagepraat worden!

Dilbeekse groep met uiterst links de VU-voorzitter Omer Huybrechts
van Schepdaal en echtgenote Suzanne.
WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD •

Viervoudige stoffiltering : dubbele papieren
filter, container-filter behandeld tegen bakteriën, 2 bijkomende filters aan de luchtuitlaat.
5 elektronisch regelbare vermogens,
van 250 W tot 1100 W.
4 hulpstukken onder het deksel.
Praktische bevestiging van de zuigbuis.
Automatische voetbediende snoeropwikkeling.
Drie uitvoeringen : ivoor, wit en fluweelbruin in
oogstrelend design.

VERZEKERINGSMAKELAAR (alle maatschappijen)
BANKAGENT AN-HYP (volledige bankservice)
SPAREN • LENEN • BELEGGEN
Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12)

Op zondag 8 mei

Meiboomplanting
te Lint
Op 8 mei wordt te Lint weer het
ontluiken van de nieuwe lente gevierd. Diverse Lintse verenigingen organiseren die dag onder auspiciën
van het Lintse gemeentebestuur een
grootse meiboomplanting.
Joris Roets, burgemeester en gastheer, verwelkomt om 13u.30 de eregeasten en nodigt de aanwezige
jeugd uit te kampen voor de titel van
meigraaf, meigravin en page.
Éénmaal geïnstalleerd richt het
meipaar samen met de aanwezige
jeugd de meiboom op.

Na het voorlezen van de meispreuk, de eer aan de vlag, lintendans, volksdans en slotreidans volgt
de lenteboodschap door de eregast
en het slotlied.
Iedereen die samen met de deelnemende verenigingen deze nieuwe
lente wil vieren is op zondag 8 mei om
13U.30 hartelijk welkom op het voetbalterrein naast het gemeentepark te
Lint.
Dit jaar zal deze viering ekstra feestelijk zijn, gezien de ere-gast de heer
Van den Bergh is, burgemeester van
de Lintse zustergemeente Lith.

Alleen bij
de vakhandel

• Vergelijk en ... kies Siemens.
5 MEI 1938
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vu-Gent-Brugse Poort in feeststemming

Viering ere-senator
Van Ootegliem
Alhoewel kabaretgroer Moereloere
met de tekstschrijvers Oswald Versyp, Bracke en ks. geen onbekende
nfieer is voor de VU-afdeling van deze
volkse wijk, was de zaal afgeladen vol
toen provincieraadslid Jaak Taghon
in zijn inleiding de vele aanwezigen
o.w. provincieraadsleden Beke en
Depestel, gemeenteraadslid Karel
Van Hoorebeke, OCMW-raadsleden
Daems en De Moor, veel leute toewenste.
En gelachten werd er met deze
onvervalste loltrappers die in een
sappig Gents de vele kleine knten van
onze samenleving met een lach en
een traan in de verf zetten.

Klappen
Tijdens de pauze huldigde Ortalre
Uyttersprot, voorzitter van VVVG en
Vriendenkring Sneyssens, eregast
Oswald Van Ooteghem voor zijn ja-

renlange inzet. Hij belichtte vooral
Oswals als de strijdende flamingant
die reeds van in zijn )eugd aktief was
en de lijn doortrok tot aan het Oostfront. Na zijn vrijlating na de bevrijding onmiddellijk de draad weer opnam en als mandataris zowel in de
gemeenteraad, provincieraad als in
de Senaat opviel door zijn stiptheid,
zijn dossierkennis, zijn immens
dienstbetoon. Kortom een mandataris
die midden het volk stond en ook bij
betogingen zowel in Voeren als in
Komen, Schaarbeek enz. steeds op
de voorste rij stond, daar waar de
klappen konden vallen.
Als dank werd door voorzitter Karel
Rigo namens de afdeling een prachtige ets overhandigd, alsmede bloemen aan zijn echtgenote Anneke.
Een receptie besloot deze gezellige
avond.
Jan Oe Moor
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G e n e r a a l van Merlenstraat 30
Berchem-Zurenborg
Telefoon 239.09.40 - 230.73.49
Telex 32675
Ere-senator Van Ooteghem vertelt

Over een boeiend
politiek ieven
Bij de jongste verkiezingen trad senator Oswald Van Ooteghem
vrijwillig terug ten voordele van Bob Van Hooland en aanvaardde
de laatste plaats op de Senaatslijst als lijstduwer.
De dr. Goossenaertskring vroeg
aan zijn eminent lid om in een cause-

Federatie Vlaamse Vrouwen over

De vrouw in de politiek
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen hield op 22, 23 en
24 april haar tweejaarlijkse Vrouwenkongres in Alden Biesen. Het
thema ervan was de rol van de vrouw in de politiek.

Ere-senator

Van Ooteghem:

„Nog

OOST-VL.
MEI
5 GENT: 20u. Vlanajo-FlandriaGent. ,,Jongeren en hun rechten".
V.Z. Flandria-Gent. Holstraat 21 te
Gent.
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. Dixielans muziek door Sea Canal New Orleans Jazz-band. Org.: 't
Leeuwke Assenede.
7 SCHOONAARDE-OUDEGEM—MESPELARE: Gratis invullen van
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 Eiewanus" 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.
7 NEVELE: Daguitstap naar Tongerlo. Museum Leonardo Da Vinci,
Bree of Bilzen. Info bij M. Lootens
72.80.47. Org.: FW-Nevele.
10 MALDEGEM: ,,Thuis in de
Volksunie", 3e deel. Om 20u. in de
bovenzaal van ,,Edelweiss", Nieuwstraat 25. Toegang gratis. Org. VUMaldegem
i.s.m.
Dosfelcentrum
Gent. Info: 050/71.56,94.
17 MALDEGEM: „Thuis in de
Volksunie", 4e deel. Om 20u. in de
bovenzaal van ,,Edelweiss", Nieuwstraat 25. Toegang gratis. Org.: VUMaldegem
i.s.m.
Dosfelcentrum
Gent. Info: 050/71.56.94.
21 EVERGEM: Twee-jaarlijkse hobbytentoonstelling in de Jongensschool, Oostendestraat. Officiële viering 5 jaar FVV-Belzele. Ook op 22
mei. Info: M. Rogiers 53.04.36 en J.
Roets 53.06.28.
27 SINT-LIEVENS-ESSE:3eKaas, wijn- en maatjesavond. Gastspreker: Jaak Gabriels. In ,,De Truweel",
Doornstraat. Vanaf 20u. Org.: VUSteenhuize-St.Lievens.Esse-St.Antelinks.
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iets te vroeg voor

mémoires...

Uitslag tomliola
8e Eierworp
te Baardegem
Op Paasmaandag had te Baardegam de 8e Eierworp plaats in afspanning Maxens. Het werd een sukses
en de zon was de ganse namiddag
van de partij.
Hierna volgt de uitslag van de tombola.
4299 6280 6566 7396 8451 1028 3051
5074 71881514 7993 2015 35101114
3129 2314 5435 1924 5964 5147 4036
5561 4322 7466 3939 6374 7167 6059
7591 6663 1627 8388 2521 1810 3349
6476 4451 8088 5375 3830 4547 3636
6250 5485 2422 2103 6566 7393 8591
8280 4116 5659 84981407 2611 6137
7682 4622 3411 8793 2209 7277 6644
1708 2825 5877 1209 3717 4264 1328
8176 2709 8688 3230 4718 5744 4623
7885 8651 6776 5255 4777 2828 6865
8865 1204 1467 4801 8312 6415
Prijzen af te halen in de afspanning
Maxens te Baardegem tot en met 12
mei 1988

BROUWERIJ

MOORTBAT
Breendonk
Voor "AL" Uw bieren
en frisdranken
Bijhui^en: Vosveld 8a
21 .J Wijnegem
Tel. 03-353.08.77
Kd.jl Bogaerdstraat 21
1020 Lal<en
Tel. 02-478.07.50

Na afloop hiervan stelt de FVV dat:
— de vereniging bekwame Vlaamsnationale vrouwen ter beschikking
heeft die zich ten dienste van de
gemeente kunnen stellen;
— die vrouwen op de gemeenteraadslijsten verkiesbare plaatsen
moeten krijgen;
— de opleiding, opvang en begeleiding van vrouwen, die een politiek
mandaat willen vervullen, moeten
verbeterd worden;
— vrouwenverenigingen zich daarvoor moeten inzetten;
— politieke partijen meer kansen
aan vrouwen moeten geven. De FVV
roept alle vrouwenverenigingen op
om hiervoor binnen de eigen strekking te ijveren.
In verband met de huidige politieke
toestand meent de Federatie van
Vlaamse Vrouwengroepen dat:
— de Vlaamse onderhandelaars

onwrikbaar moeten blijven voor wat
betreft het statuut van de Voerstreek,
Brussel en de Brusselse randgemeenten. Dit betekent dat er geen
marge is om af te wijken van door de
Vlaamse beweging ingenomen standpunten in dit verband;
— vermits men nu onderhandelt
over het bereiken van een Vlaamse
ontvoogding, het logisch is, dat wie
veertig jaar geleden veroordeeld
werd om zijn strijd voor de Vlaamse
Bevrijding, eindelijk amnestie krijgt.

ZO€K€Rge
D 28-jarige 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).

O.C.M.W. Brugge
Kartuizerinnenstraat 4
8000 Brugge
Rusthuis De Gulden Kamer Geralaan te Brugge (St. Kruis)
Op maandag 30/05/1988 om 11 uur zal er in de vergaderzaal van het
O.C.M.W. Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te Brugge overgegaan worden tot het openen van de inschrijvingen voor de openbare aanbesteding van: Binnenschrijnwerken.
Erkenning: categorie D, ondercategorie D5 klas 2 Ptegistratie categorie 11-20
Uitvoeringstermijn: 90 werkdagen
Het dossier ligt ter inzage- op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W.T.C.
gebouw, Toren 3, tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210
Brussel.
- op het bureau van het O.C.M.W., Kartuizerirmenstraat 4 te 8000
Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur.
- op het bureau van architekt Guido Van Oyen (tel. 050/35.10.77),
Damse Vaart Zuid nr. 79 te 8310 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12
uur.
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 10.750 fr.
(inclusief BTW en verzendingskosten) en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr. 280-0225069-66 van architect Guido Van Oyen,
Damse Vaart Zuid nr. 79 te 8310 Brugge of tegen kontante betaling met
vermelding Binnenschrijnwerken De Gulden Kamer en het BTW
nummer.
De inschrijvingen in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting
vóór de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en
gesloten omsalgen gestuurd worden aan de heer F. BOURDON, Voorzitter van het O.C.M.W. Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art. 26 van het
K.B. van 22/07/1977.
Op beide omslagen moet vermeld worden: „Binnenschrijnwerken De
Gulden Kamer".

rie even terug te blikken op zijn welgevulde politieke carrière.
Dat het onderwerp van de causerie
een schot in de roos was bewees de
flinke opkomst: Een avontuurlijl<e politieker of een poiitiel<e avonturier?
Ingeleid door gemeenteraadslid
Verpaele, wist de spreker dadelijk zijn
gehoor te boeien door zijn pittige
verteltrant. Doorspekt met luimige
waar gebeurde verhalen van zijn esbattementen in gemeente- en provincieraad en de senaat wist hij ons er
van te overtuigen dat men, zelfs als
lid van de oppositie, toch veel kan
verwezenlijken.

Aanrader
Voor mémoires vind de eresenator
het wat vroeg. Alhoewel van zijn verhaal beslist een tsestseller kan gemaakt worden. In het bestek van dit
verslag kan moeilijk samengevat worden wat de causerie inhield. Je moet
het zelf eens meemaken. Een aanrader voor afdelingen die een spreker
zoeken.
Bijkomend detail van de vele talenten van de eresenator was de interessante tentoonstelling van politieke karikaturen, in de loop der jaren door de
senator getekend tijdens de stille
uren van oeverloze senaatsdebatten.
Tentoonstelling die trouwens reeds in
de Senaat zelf te bewonderen was en
zelfs getoond werd in hetlV-journaal.
Jan De Moor

D 22j. ongehuwde jongeman met
A2 diploma wetenschappelijke B,
militaire dienst volbracht en 6
maand ervaring als stagiair,
zoekt een betrekking als bediende in het Brusselse of op de
driehoek Brussel-DendermondeAalst, Voor inl. zich wenden tot
senator-burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 02/469.16.04 of zijn
sekretaresse
op
nr.
02/
466.90.90.

LilVIBURG
MEI
9 MUNSTERBILZEN: Bestuursvergadering in lokaal Bloemenhof om
20u.
29 BREE: 18e Wandel- en fietszoektocht ,,Ontdek Bree". Vertrek
vanaf 13 uur aan de Boneput.
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het modehart
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Kantoor v a n notaris
KATHLEEN DE ROP.
Marktstraat, 10 te 9990 Maldegem
Tel. 050/71.10.02.

Gilbert Devriendt 50!

Portret van een jarige
arr. sekretaris
Gilbert Devriend, de arr. sekretaris van OVO, is 50 jaar geworden. Tegen zijn goesting, maar het kon niet anders.
Een portretje van deze duivel-doet-al die bovendien een liefhiebber is van klassieke muziek, geëngageerde lektuur, geschiedenis
en... mooie vrouwen.
Na zijn heerlijke scliooltijd te Moere
werd boerezoon Gilbert Devriendt
naar de „école commerciale St. Henri
de Comines" gestuurd om er Frans te
leren. Vader, een vurig patriot en
weerstander vond trouwens dat om
een goede Belg te worden, men best
tweetalig kon zijn. En zoonlief werd
vriendelijk doch dringend verzocht
deze wijze woorden niet in de wind te
slaan. Gilbert behaalt er het franstalig
diploma, maar het verdween in een
schuif, waaruit het nooit meer zou te
voorschijn komen. In 1957 werd Gilbert ingelijfd als zoetwatermatroos in
de kazerne te l\/lerksem. Tijdens zijn
diensttijd hernam hij de volledige stof
van het middelbaar onderwijs in het
Nederlands om te kunnen meedingen
naar een betrekking van klerk bij de
ASLK. Hij slaagde wonderwel.

Pendelaar
De eerste zes jaar werkte Gilbert in

de hoofdzetel te Brussel. Hij snoof
dan ook onvermijdelijk dagelijks de
geurtjes van 's lands kommunautaire
problemen op. De sociale vernederingen van de Vlamingen, en de frankofone haat, hadden zijn politieke keuze
vergemakkelijkt. Enkele jaren Brussels leven waren voldoende om hem
een agressief flamingantisme bij te
brengen. Hij stond dan ook met kollega en oud-Gistelnaar Maurice Passchyn op de barrikaden voor ,,Werk in
eigen streek". Zijn jarenlange pendelarbeid bleek hem geenszins losgeweekt te hebben van de Westvlaamse
leefwereld. De ,,Zwerver" te Leffinge
bleef z'n stamkroeg, en hij lag er
mede aan de basis van tal van KKoptredens in vernoemd jeugdlokaal.
Zijn sociale ijver werd uiteindelijk
beloond, en na een aantal omzwermingen te Nieuwpoort en Veurne,
kwam hij zich in 1977 als kantoorhouder vestigen te Oostduinkerke.

Oostduinkerke
Stond hij reeds van de wieg van de
VU-afdeling Leffinge, samen met Joris Belligh en Louis Vaneessen, dan
werkte hij zich als ,,aangespoelde"
Oostduinkerkenaar vrij vlug in, en
nam aktief deel aan het rijke sociokulturele leven van de garnaalgemeente. Wat hem het eerst opviel
was dat hier een zeer Vlaamsgezind
gemeentebestuur aan de slag was
geweest. In tegenstelling met de andere Westkustgemeenten Koksijde
en De Panne waren de franstalige
uithangborden haast volledig uit het
straatbeeld verdwenen. Gilbert Devriendt werd door Achiel ,,Gartjeweg"
Goderis prompt ingehaald bij de
Volksunie, en hoewel hij nauwelijks te
motiveren was voor dorpspolitiek

>f
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(nog steeds niet) lag hij toch aan de
basis van de verdere bloei van de
afdeling Oostduinkerke.
Hobby-archivaris
Door zijn intense studie over de
Vlaamse Beweging heeft Gilbert Devriendt een wel erg scherpe kijk gekregen op de politieke geschiedenis
van dit land. Vanuit zijn wetenschappelijk werk heeft hij de overtuiging
opgedaan dat al e weinig Vlaamse
politici zich bewust geworden zijn, of
politieke interesse hebben getoond
voor de drie grote konfliktpolen die
het ganse beleid steeds doorkruist
hebben: nl. de Vlaams-Waalse verhoudingen, de levensbeschouwelijke
en de sociaal-ekonomische tegenstellingen.
Gilbert houdt er een unieke en
belangwekkende verzameling op na
over de Vlaamse beweging en het
Vlaams-nationalisme. Hij beschikt nu
over alle uitgaven, tijdschriften, dokumenten, brieven over het VNV, De
Vlag, de Frontpartij en het Verdinaso.
In een kamer van pakweg 4 op 8
liggen een 3000-tal boeken van de
Vlaamse beweging, en het naoorlogs
Vlaams-nationalisme
opgestapeld.
Verder nog een 600-tal jaargangen
van dag- en weekbladen. Een 500-tal
prentkaarten over 1914-1918 en twee
autentieke frontbrieven worden veilig
bewaard in zijn archief. Het is zijn
bedoeling om deze onschatbare
waardevolle getuigenissen volkomen
en naar behoren te bewaren. Hij stelt
tevens met spijt vast dat sommige
politieke figuren van vandaag over
geschiedkundige feiten ter zake weinig oorspronkelijk informatie hebben.
Gilbert Devriendt prijst zich gelukkig omdat hij naast zijn professionele
bezigheid de Volksunie van het afdelingswerk over het arrondissementeel
sekretariaat tot de partijraad een
,,een hand toe te steken". Wij zijn er
hem dankbaar voor. Gelukkige verjaardag, Gilbert!
Luc Vanmassenhove

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 ISca.
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).

Uitslag VU-tombola Oostende
33801594 0875 22503572 22381349
1189 2403 3510 2048 1305 3471 0946
2255 05133411 0644 0728 0605 2386
0030 39969786 0604 1734 16781364
1719 3458 3845 1691 3890 3432 1882
1966 3835 12121784 2660 3420 3497
2573 2755 20651356 2524 2205 3544
2248 3519 11121525 1165 23401406
30251595 2478 2166 1958 3651 1951
19513175 1425 3682 18641495 3310
1147 3425 1035 3760 2879 97441323
24321799 26121445 3347 0675 3831
0368 22360692 28083268 2987 0230
0743 22480822 32180359 3896 0207
3126 2135 0528 0781 08141426 2198
0303 39602827 2556 136131031416
30641563 3159 2572 1826 20161498
2864 3936 2574 36971012 0142 3439
06441749 0951 1053 3757 0850 3750
0421 0741 2376 3904216613143910
18722118 27541129 0511 1909 2068
1656 0300 2980 0291 1360 2628 0873
20461353 02321064 2961 1687 3222

Prijzen afhalen: Aartshertogstraat
4, 8400 Oostende, in de voormiddag
tot en met 30 juni 1988.

Dienstbetoon
te Zwevegem
Volksvertegenwoordiger Paul Vangansbeke is elke 2de en 4de vrijdag
van de maan van 17u.30 tot 18u.30
ter beschikking.
Provincieraadslid Erik Waelkens,
elke 3de maandag van de maand,
van 19 tot 20u.
Dit alles in café Sportwereld, Otegemstraat 158 te Zwevegem.
Invullen van belastingsaangiften
kan op vrijdag 16 mei en op vrijdag 20
juni tussen 19 en 20 uur eveneens in
café Sportwereld.

lepel & vork

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

I drive-iïil

KOOP 1:

HELUNCK(X

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

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

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

eiEBHANDEI

Tel. 582.10.93

S.M.B.
Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

H

RESTAURANT

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

i
I

T^astautant

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel 217 91 53

Kom eens bij ons!
Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269.70.45

W a a r Vlamingen
thuis zijn...
in 't hartje van Brussel
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen, Markt 17 - 011/43.20 51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 - 016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68 69
3. Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichlervelde - 051/72.28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat, Levende Water Tomssteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

et ^alingbui^
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-HERBbRG

TOMBERG
Afspanning Tomberg gelegen i
een stukje ongerepte natuur!
SpecialiteitenPannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40
5 MEI 1988

tboerenhof

CAFE - RESTAURANTT-FRrrUUR
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

' ^ ^
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734.56.09 - 460.48.87

^i^^"-'

et«°^vJ>^R. DE BEULE

Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raynnond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
TeL

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28

011/65.73.05-65.89.40

Ca^fiT 2 ^

ffota

' CamMnus ~

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

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-21 35 33

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

,

ktaff^^rstraat 5 3690 Rra
tmJifUSf

j^M\r\k_

SL

^
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O.C.M.W. Brugge
Kartuizerinnenstraat 4
8000 Brugge
Rusthuis De Gulden Kamer Geralaan te Brugge (St. Kruis)
Op maandag 30/05/1988 om 10 uur zal er m de vergaderzaal van het
O C M W Brugge, Kartuizermnenstraat 4 te Brugge overgegaan wor
den tot het openen van de mschnjvmgen voor de openbare aanbeste
dmg van Buitenomgeving: Toegangs- en evakuatiewegen
Erkennmg Categorie C, ondercategone Cl C5 klas 2 Registratie
categorie 05
Uitvoeringstermijn 80 werkdagen
Het dossier ligt ter inzage
- op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken, W T C
gebouw, Toren 3, tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210
Brussel
- op het bureau van het O C M W , Kartuizerinnenstraat 4 te 8000
Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur
- op het bureau van architect Guido Van Oyen (tel 050/35 10 77),
Damse Vaart Zuid nr 79 te 8310 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12
uur
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 7 750 fr
(inclusief BTW en verzendingskosten) en dit na voorafgaande over
schnjving op rekening nr 280 0225069 66 van architect Guido Van Oyen,
Damse Vaart Zuid nr 79 te 8310 Brugge of tegen kontante betaling met
vermelding Buitenomgeving De Gulden Kamer en het BTW nummer
De inschrijvingen in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting
voor de opening afgegeven worden of m twee ineengeschoven en
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voor
zitter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het
KB van 22/04/1977
Op beide omslagen moet vermeld worden Buitenomgeving De
Gulden Kamer.

Arr. Info-blad voor OVD
Voor ons ligt de nieuwe , Info" van
april 1988 ,,lnfo" is een informatieblad voor de Volksuniekaderleden uit
fiet arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide Het verschijnt maandelijks (10 maal per jaar) en brengt
een ruim persoverzictit, aktiviteitenkalender, dienstbetoon, afdelmgsnieuws, een stukje VU-geschiedenis,
m memoriams enz
Leden krijgen de mogelijkheid een

Ruiterkamp voor
beginnende ruitertjes van
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug '88)
Kasteelhoeve Litzberg
H o e v e w e g 145
3650-DILSEN-Lanklaar
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gussenhoven-lwanickj Hedwige)
prijs van zondagav tot zaterdagnamiddag 5 000 Fr alles incl
info op hogervermeld adres

artikel of mededeling te plaatsen, de
kopij dient voor de 25ste van elke
maand op volgend adres toegestuur
aan arr sekretaris Gilbert Devriendt,
Albert l-laan 75 te 8458 Oostdumkerke Vanaf nr 4 verschijnt 1 bladzijde
reklame en dit om onze kosten te
dekken Een reklame-logo ( 8 x 4 cm)
kost 1500 fr p e r j a a r v o o r l O p u b l i k a ties Tekst en betaling regelen aan G
Devriendt

^llllll

MEI

Vanaf 7 mei tot en met 29 mei 1988
wordt m het Casino van Middelkerke
een groepstentoonstelling van Middelkerkse kunstschilders georganiseerd
Deze tentoonstelling waaraan zo'n
twintig kunstschilders deelnemen is
iedere dag toegankelijk vanaf 14u 30
tot 19 uur De inkom is gratis

5 lEPER: Ooievaarlaan 1 1 , om
1 4 u 3 0 Verslaving naar een stadium van zelfvernietiging Org Welzijnszorg W VI
5 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 1 4 u 3 0 Co-ouderschap Om 1 9 u 3 0 Integratie van
anders-valieden in de maatschappij
Org Welzijnszorg W VI

De officiële opening, in aanwezigheid van de deelnemende kunstenaars, gebeurt door burgemeester
Julien Desseyn op vrijdag 6 mei om
19u 30 in het Casino

6 W A K K E N : Europa-avond
met
Willy Kuijpers (dia's -i- uiteenzetting)
Om 20u in het Hondiuspark, Oostdreef te Wakken Org VU-WakkenMarkegem-Oeselgem-Dentergem

De organisatie is in handen van
VAB-VTB, vzw De Pangel en Welp

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
7 W A R E G E M : VU-avondfeest, m
zaal Groenhove te Waregem Aanvang 20u Deelname 450 fr Keuze
uit koude schotel, vis of vlees en friet
DJ Jo z Banjo
7 G E L U W E : Tentoontstelling Balinese Kunst in het Onthaalcentrum,
St Denijsplaat 11 Deze loopt t/m 15
mei Open weekdagen van 17 tot
21 u , zaterdagen van 14 tot 21 u zonen feestdag van 10 tot 12 en van 14
tot 21 u Inkom vrij Org
Vlaams
Kunst Wervik-Geluwe
8 IZEGEM: Vlaams Huis, 1 3 u 3 0
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 1 9 u 3 0 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

Vredesbeurs
in Oostende
Op zaterdag 7 mei wordt door het
Vredeskomitee-Middenkust opnieuw
een Vredesbeurs ingericht Een 12-tal
organisaties die zich inzetten voor
vrede en gerechtigheid nemen aan
het gebeuren deel
Aan de verschillende standen van
de deelnemende organisaties wordt
informatie gegeven betreffende de
vredesproblematiek terwijl er tevens
tal van dokumentatie zal voorzien
zijn Dit jaar wordt tevens het kontaktblad van het vredeskomitee ,,Vredesbulletm" aan de bezoekers voorgesteld
De Vredesbeurs heeft plaats op
zaterdag 7 mei van 14 tot 18u 30 op
het Wapenplein te Oostende

Te huur
n In De Haan aan Zee, voor 4 personen Gem App — eetplaats — keuken — stortbad -v WC, 2 slaapkamers -I- garage Inlichtingen tel 050/
82 44 63

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426 19.39

Maandag gesloten
Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10
blUIMlWCtll
baron ruzettelaan 78

«320 kruur ^
baan brugge - omtkamp
^ < 0 W 3 5 74O4
/

GELD

PROMO PUZZLE

Onmiddellijk te bekomen bij

Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

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

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-SANITAIRVERWARMING
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

DE PRIJSBREKER

DEVRIESE

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

migrostraat 128
9328 schoonaarde
dendermonc^e
052/42 33 04 - 42 39 16

25 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u 30 Hoe menselijk IS het z i e k e n h u i s ' Org
Welzijnszorg W VI
26 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Vrouwen
en borstamputatie
psychologische
gevolgen O m 1 9 u 3 0 De multidisciplinaire aanpak bij de behandeling
van kanker Org Welzijnszorg W VI
26 M E N E N : leperstraat 65, om
19u 30 De gezondheid van peuters
en kleuters Org Welzijnszorg W VI
27 HARELBEKE: Ontmoetingscentrum om 20u AIDS 't is maar pech
hebben — de verspreiding van AIDS
in België Org Welzijnszorg W VI
20 IZEGEM: Dosfelkursus ,,Vrede
moet je l e r e n " , deel 2 Om 20u in 't
Leeuwke Org VUJO-arr Roeselare-Tielt

Aanbevolen huize
^

FRANSSENS OPTIEK:

nv de winne-fabrisac

19 lEPER: Ooievaarlaan 1 1 , om
1 4 u 3 0 Dementie het huis van HOD
opvang van demente bejaarden
Org Welzijnszorg W VI
20 MOORSLEDE: De Vlasschaard,
Roeselarestraat 22 om 20u
In de
put-depressies Org
Welzijnszorg
WVI
24 IZEGEM: 't Spiegelaarke, 20u
voordracht over,,planten van zomerbloeiers"
(Arboretum-tuincentrum)
Org
FVV-lzegem

Open van 10 tot I 9 u

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

Longtinstraat 126
1090 Brussel

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
17 BRUGGE: Baron Ruzettelaan
260 om 20u ,,Kanker en erfelijkheid " Org Welzijnszorg W VI
17 L O P P E M : Sporthal, Van Calsenstraat, om 20u Voorstelling van het
OCMW Org Welzijnszorg W VI
18 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u 30 Kinderen
en veiligheid
Org
Welzijnszorg
WVI
19 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Kinderen
en leermoeilijkheden Om 19u 30
Ouders en de gevoelens van jonge
kinderen Org Welzijnszorg W VI

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03/236.45.31

Verdeler

Guido NUYTTENS

WEST-VL.

'S? 03/888.69.35

^chemicaliën

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Middelkerkse
kunstschilders
stellen tentoon

A s s e s t e e n w e g 240, Ternat
Tel 582 29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

-

d I I . -.

«TCENHOUWCMVCar

ESOX STAN PHILIPS
Panorama 36
1810 W E M M E L
Tel. 02/460.68.93

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89
Wi] bouwen voor u
sleutel op de deur

u

TeL:

GEORGES DE RAS
Autocars autobus
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

014/21.12.07

FERAUTO
Auto-onderdelen

_ PVBA

Daniël Cortier
02/428.69.84
Alle trofeeën, wimpels bekers
speldjes badges enz vanaf 1
november 1987 bij

VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

ZO'VBBL • » » »
a«MMrkl««raiak«r

'

Aanneming Begrafenissen

Houtzagerij

DEROOSEN.V.
A l g e m e n e hout e n p l a t e n h a n d e l
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalbt 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldsiraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49

Ferenczl 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

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

Dames

heren en kinderkleding
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Walter Jaspers, dokter van KV Mechelen :

„Voetbal is geen eksakte
wetenschap, gelukkig !"
HOMBEEK — Als wij op donderdagmorgen bij geneesheer Walter Jaspers
aan huis zijn is de nederlaag van KV Mechelen tegen Anderlecht nog niet
helemaal verteerd. Maar de match is maar een faze in de bitsige finale die de
ploeg uitvecht. De strijd om de eerste plaats in de nationale kompetitie groeit
naar zijn ontknoping en meteen weet de ploeg hoe „Europees" zij volgend
seizoen speelt.
Wanneer u dit weekblad in de bus krijgt is KV Mechelen in Straatsburg langs
Ajax gepasseerd en weet u of het zijn eerste Euro- titel binnenheeft.
Een Europese finale naast de nationale- en bekerkompetitie, het kan niet op.
Vraag daarbij: hoe houden topvoetbalspelers zich overheind midden het
struikgewas van wedstrijden ? Een antwoord van KV Mechelen-dokter Walter
Jaspers (°1943).

D

EZE winter kreeg een joernalist de kans om in Marbella met KV Mechelen te
overwinteren, uit zijn verhaal onthouden wij lovende woorden aan
het adres van de Mechelse klubdokter: „Vier dagen optrekken
met KV Mechelen. Je ontdekt
dingen die anders verborgen blijven. De behulpzaamheid van de
twee kinesisten bijvoorbeeld. Of
de figuur van dokter Walter Jaspers, een gouden kerel waar levensblijheid van afdruipt, een onbetaalbare sfeermaker die eigenijk evengoed als entertainer
door het leven had kunnen
gaan."

WIJ: Ook geestelijk begeleiden ?
W. Jaspers: ,,Natuurlijk. Een
speler is niet alleen een lichaam
dat goed moet draaien maar
heeft ook een geestelijke begeleiding nodig. Een sportman is iemand met een gezin en kent de
problemen van elke gewone
mens. Met deze zorgen kan hij bij
de rest van de ploeg niet terecht,
het is onze taak die te helpen
door veel met hem te praten. Ik
beschouw dit als een van mijn
grote opdrachten."
5 MEI 1968

WIJ: Wat moeten topspelers
doen om in konditie te blijven?
W. Jaspers: „Zich vooral goed
verzorgen! Topspelers geven
weinig geld uit omdat ze geen tijd
hebben om het uit te geven. Ze
hebben drie weken vakantie en
gaan niet uit, eens goed gaan
eten en doorzakken zit er niet in.
Gastronomische weekens in de
Ardennen mogen zij vergeten.
Hun voeding is uiterst belangrijk.
De spelers van KV Mechelen
mogen na 10u.30 's avonds in
geen enkele herberg of gelegenheid meer gezien worden, ook
niet in hun supportersklub. Wie
zich dat wel riskeert wacht meteen een flinke boete!
En vooral veel samenzijn, alle
dagen; samen eten , samen trainen, samen plezier maken."

Faalangst

Begeleiden
WIJ: Is een ploegdokter méér
dan een geneesheer?
W.Jaspers: „Een klubdokter
moet er voor zorgen dat al de
spelers fit zijn en blijven of zo
vlug mogelijk weer fit worden. Dat
gebeurt soms op een abnormale
manier, anders dan een gewone
mens dus. Een tweede opdracht
is dat hij bij de aankoop van
nieuwe spelers natrekt of die spelers wel klaar zijn, dat gebeurt in
samenwerking met ortopedisten
en specialisten die het hart nakijken en foto's nemen van de gewrichten. Kortom een normaal
onderzoek om iemand fit te verklaren. Dan komt een vreemde
speler naar hier en begint onze
job om al die mensen stuk voor
stuk fizisch maar ook psichisch te
begeleiden. Dat start reeds weken voor de aanvang van het
seizoen met een sportkamp van
een week, daar wordt de basis
van een goede konditie gelegd.
Daar komt een goede medikatie
met vitamines en versterkende
middelen bovenop, de voeding
van de spelers wordt uitgestippeld en in het oog houden. Kortom,het medisch team zorgt ervoor dat de ploeg optimaal kan
aantreden en funktioneren. Dat
betekent dus dat de klubarts altijd
aanwezig moet zijn als de ploeg
traint, meegaat bij iedere afzondering en kort bij de spelers
staat."

hakken is soms zeer moeilijk en
een kwestie van geweten en gezond verstand. KV-trainer Aad de
Mos is daar wel korrekt in. Hij laat
de klubarts het laatste woord. Als
ik zeg: een speler komt niet op
het terrein dan zal de trainer zich
daar bij neerleggen en die speler
niet opstellen."

Dr. Walter Jaspers op het veld van Atalanta Bergamo: „Een klubdokter zorgt niet alleen voor de lichamelijk, maar ook voor de geestelijke
mens..."
(toto P. Magni)
WIJ: Nieuwe spelers keuren,
ruikt dat niet een beetje naar
een vleeskeuring?
W. Jaspers: ,,Helemaal niet.
In elk normaal bedrijf wordt je pas
aangenomen als je in een goede
lichamelijke konditie verkeert. Bij
een topspeler komt daar nog bij
dat hij reeds jaren prof kan zijn en
zijn gewrichten een zware belasting hebben ondergaan."

Abnormaal snel...
WIJ: Brengen al die zware
matchen profs niet aan de
grens van hun mogelijkheden?
W.Jaspers: ,,lk hoor nogal
eens zeggen: voetballen dat is
twee keer 45 minuten op het veld
staan, maar dat is niet waar.
Topspelers trainen elke dag,
staan bestendig onder hoge druk
en stress; zeker een ploeg zoals
KV die zowel nationaal als internationaal bezig is. Bovendien leven spelers steeds met de vraag
of ze al dan niet zullen opgesteld
worden. De rol van de trainer is
daarbij zeer groot. Hij moet er
voorzorgen dat ook de 17de en de
18de man bij de kern betrokken
blijven. Om die druk te verwerken
moet er ook eens kunnen gelachen worden en plezier gemaakt.
Goede sfeer maken is uitzonderlijk belangrijk.

Maar het is juist dat met het
hoge ritme van belangrijke matchen de grens steeds korterbij
komt. Groepsverzwakking steekt
de kop op en de koncentratie
vermindert. Neem nu de wedstrijd tegen Winterslag, alles was
goed voorbereid en er kon niets
mislopen. Maar dan zie je dat de
bal niet meewil. Gelukkig is voetbal geen eksakte wetenschap,
anders kon een komputer de uitslag bepalen."
WIJ: Topspelers er abnormaal snel weer bovenop helpen...
W. Jaspers: ,,/n het normale
beroepsleven is het zo dat iemand die gekwetst is weken nodig heeft om er weer bovenop te
komen. Een topspeler daarentegen kan nauwelijks gemist worden, daarom dringt een intensieve behandeling door de geneesheer en de kinesisten zich op. Dat
gebeurt wel eens onder druk van
de technische staf en de trainer."
WIJ: Maar is dat wei zo gezond voor de speler?
W. Jaspers: „Dat is natuurlijk
een ander paar mouwen. Er moet
gezocht worden naar de juiste
verhouding in de beslissing. Te
vroeg aantreden is vaak slecht
voor de speler, te lang wachten
voor de ploeg. Die knoop door-

WIJ: Een topploeg is een bedrijf. Waar is de sportiviteit
daarbij gebleven? En de sportvreugde?
W.Jaspers: ,,Een klub is een
bedrijf en moet aldus gerund worden, de sportiviteit komt daarbij
niet in het gedrang. Zoals KV op
dit ogenblik bestuurd wordt merk
ik dat de spelers vreugde beleven
aan hun werk, meer dan 15 jaar
terug. Trainen is een plezier.
Sportiviteit, zowel bij spelers als
bij publiek, lijkt mij nog nooit zo
groot geweest. Bij ons Europees
avontuur is er nooit een incident
geweest. Hier valt het nog voor
datje uitgescholden wordt, maar
daar blijft het gewoonlijk bij. Ik
merk met vreugde een positieve
relatie tussen de spelers onderling maar ook tussen de spelers
van andere ploegen."
WIJ: De financiële inzet is
zeer groot, drukt de faalangst
niet zwaar op topspelers?
W. Jaspers: „Als je een flater
maakt en je verliest daardoor een
topmatch speel je met het geld
van je vrienden, dat is duidelijk.
Daarom ook wordt er zoveel belang gehecht aan een sterke
ploeggeest, stevig genoeg om
dat soort dingen op te vangen.
Een speler mag na z'n flater op
het veld uitgekafferd worden,
eens het eindsinjaal gefloten
moet het uit zijn met schelden.
Groepsspel is mekaar begrijpen,
individualiteiten moeten plaats
maken voor het geheel. In een
samenhangend team is iedereen
waterdrager en iedereen kopman. "

Over doping
WIJ: Kunnen topspelers zonder stimulerende middelen ?
W. Jaspers: „Zo'n tien tot vijftien jaar geleden waren het vooral de middenvelders die stimulererende middelen toegediend
kregen. Sinds de dopingkontrole
zijn de risiko's te groot. Ik ben nu
twintig jaar bij KV en heb nooit
wat gebruikt wat niet mocht. Wij
geven wel bepaalde medikaties
die vermoeidheidwerend zijn en
die op een natuurlijke wijze de
afbraak in de spieren tegengaan.

Een medikatie kan er voorzorgen
dat krampen langer achterwege
blijven, maar dan gaat het om
een middel dat iedereen zonder
schade mag nemen. Maar er is
een ander probleem, de dopingkontrole sluit uit datje spelers die
ziek zijn iets mag toedienen. Een
hoestfles voorschrijven kan niet
meer, want er zit altijd wel een
produkt in dat op de verboden
lijst staat. De huidige dopingreglementering is vrij onoverzichtelijk, er komen te veel produkten
voor die geen doping zijn maar
wél verboden. Toch blijf ik er van
overtuigd dat de kontrole effiënt
en regelmatig moet zijn en blijven."
WIJ: Men zegt wel eens dat
een speler die afhaakt een ,,gebroken" man is...
W.Jaspers: "Een topspeler
mag niet voor zijn beroep alleen
leven, hij moet bijblijven, regelmatig lezen, interesse betonen
voor de maatschappij. Een speler
die op z'n vijfendertigte afscheid
neemt ontvangt een uitkering als
steun om een nieuw beroepsleven te beginnen, maar toch moet
hij zich voorbereiden wanneer hij
nog aktief is. Dat valt nogal mee,
topspelers denken vaak aan hun
gezin en hun toekomst."
WIJ: Waar moet het met het
topvoetbal heen?
W.Jaspers: ,,Elk land beschikt
over enkele goedgerunde topploegen. De ploegen die niet kiezen voor een professionele aanpak zullen ofwel aan het staartje
blijven hangen ofwel degraderen.
Dat verschijnsel doet zich in andere Europese landen ook voor. Wanneer de nationale interesse
gaat dalen zal men wel verplicht
zijn een Europese kompetitie van
een zestiental topploegen op te
zetten. Zoiets behoort tot de mogelijkheden."

Voetbalvreugde
Het leven van dokter Jaspers
speelt zich af tussen een drukke
huisartsenpraktijk, klubarts van
KV Mechelen zijn, zelf nog veteranenspeler te Hombeek en een
mandaat van VU-raadslid te Mechelen.
Inderdaad, Walter Jaspers heeft
er een zesjarig mandaat van gemeenteraadslid te Hombeek op
zitten en sinds de samenvoeging
van gemeenten reeds twee legislaturen in de Mechelse raad. Bovendien
vertegendwoordigde
Jaspers gedurende zeven jaar de
VU in de Antwerpse provincieraad.
W. Jaspers: „Ikben een nationalist door geboorte en uit volle
overtuiging, ik volg tussen de
drukke bezigheden het politieke
leven,maar spijtig moet ik wel
eens
bestuursvergaderingen
brossen. Je kunt niet overal en
altijd aanwezig zijn."
WIJ: Wat betekent voetbal
voor u?
W.Jaspers: ,, In voetbal trekt
mij vooral het zelf- spelen aan,
het gevecht om te winnen. Ik
verlies niet graag, maar kan een
nederlaag goed verteren. Ik vecht
tot de laatste minuut. Ik ben een
spits, nu reeds 25 jaar en loop
nog elke bal achterna, zelfs een
verloren bal wil ik nog de mijne
maken. Het grootse genot van
een voetballist is het maken van
een goal, elk van de elf spelers
beleeft die vreugde mee. Dat is
het geweldige van voetbal!
Weet ge, eigenlijk kijk ik met
angst uit naar de dag dat ik zal
moeten afhaken..."
(m.v.l.)
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