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Moeilijk gaat ooic... 
POLITIEKE waarnemers 

voelden zich in de voor
bije maanden, maar 

vooral tijdens de afgelopen week 
aardig in hun sas. Hetgeen zich 
afspeelde tussen de partijsekre-
tariaten, de Wetstraat en het Hof 
had immers iets van een thriller, 
en zoiets is altijd goed voor straf
fe verhalen: hoofdpersonages 
die schitteren of ontgoochelen, 
onverwachte wendingen, per
soonlijke vetes die het geheel 
bitter kruiden en soms ook een 
zeldzaam moment van ontroe
ring. Met als inzet het gevecht om 
de macht. 

Donderdagavond waren er de 
partijkongressen, met als meest 
opvallende feit de massale goed
keuring door de Vlaamse partijen 
en een slechts aarzelende ja van
wege de twee betrokken franstali-
ge partijen. Voor het eerst in de 
naoorlogse politieke geschiede
nis van dit land veroorzaakt een 
ontwerp-regeerakkoord inder
daad meer deining in Wallonië 
dan in Vlaanderen. Wat meteen 
veel zegt over het bereikte ak
koord vanuit kommunautair per-
spektief. 

Daarop volgde het weekeinde 
met de soms makabere dans der 
portefeuilles. Eerst was er de dis-
kussie over het aantal, dan over 
de verdeling onder de vijf frak-
ties, vervolgens over de bevoegd
heden en dit alles mondde ten
slotte uit in het onvermijdelijk 
pijnlijke rondje ,,namen noe
men". 

Maandag ging de nieuwe ploeg 
trouw zweren aan het staats
hoofd, werden de kiekjes geno
men en de regeerverklaring voor
bereid. Dinsdag las de eerste 
minister deze afgeborstelde tekst 
voor in Kamer en Senaat en giste
ren begon dan het parlementaire 
debat. Ondertussen zijn de eksel-
lenties druk bezig met de samen
stelling van hun kabinetten. 

Niemand, ook niet de direkt 
betrokkenen, ontkent dat dit alles 
biezonder moeizaam en niet 
steeds even fraai is verlopen. Net 
zoals het hele formatieberaad. Al 
moet men zich afvragen of het 
wel anders kan in dit o zo inge
wikkelde land dat als een smelt
kroes van tegenstellingen en on
gerijmdheden is. Al te veel pro
blemen heeft men jaren laten 
rotten, met als gevolg dat de 
stank nu om te snijden is. Alleen 

drastisch optreden biedt nog 
zicht op een oplossing. 

Eén van de meest merkwaardi
ge vaststellingen bij het starten 
van deze regering Martens VIII 
blijft evenwel de deelname van 
Vlaams-nationalisten aan deze 
centrale Belgische regering. Voor 
de tweede keer in haar 34-jarige 
geschiedenis gaat de Volksunie 
deze uitdaging aan, zich goed 
bewust van wat er de eerste keer 
— elf jaar geleden — fout liep. De 
situatie is thans kompleet ver
schillend. Dit parlement kan de 
grondwet wijzigen, de regering 
heeft blijkens haar programma 
en intentieverklaring daartoe de 
zeer nadrukkelijke intentie en de 
VU heeft tot in het beslissende 
kernkabinet haar vaste en hoogst 
deskundige vertegenwoordiger. 
Bovendien bezet zij een tweede 
ministerpost op het belangrijke 
departement van Ontwikkelings
samenwerking, wat tevens de 

kans biedt aan het volksnationa-
lisme een verfrissend nieuwe di
mensie te geven. Dat er tot slot 
een Vlaams-nationalist mee zal 
beslissen over het beleid t.a.v. 
onze hoofdstad is al evenmin van 
belang gespeend. 

Deze goede uitvalspositie 
maakt ons geenszins blind-eufo-
risch. Wij zijn ons terdege bewust 
van de talrijke handikaps waar
door deze vijfpartijen-ploeg dreigt 
gehinderd te worden: de onwil 
van een reeks franstalige gekoze
nen om ook effektief de stap in 
het federalisme te zetten, de te 
verwachten tegenkanting van in
vloedrijke unitaristen, de ziekelij
ke neiging van sommigen om 
alles terug in vraag te stellen, de 
voorspelbare kapriolen van de 
Happart-bende, de obstruktiema-
neuvers vanuit sommige meer
derheidspartijen en vanwege de 
blauwgroene oppositie. En dit al-
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les tegen de achtergrond van de 
voorttikkende kalender. 

De uitslag van de vertrouwens-
stemming eind deze week in het 
Parlement zal alvast een eerste 
indikatie geven. Maar het krucia-
le ogenblik komt bij de indiening 
van en stemming over de wets
ontwerpen waarvoor een twee
derde meerderheid noodzakelijk 
is, met name de kommunautari-
zering van het ondenvijs en de 
regeling voor de gemeenten met 
een biezonder taaistatuut. Dit 
moet vóór de vakantie gebeuren 
en dan zal blijken of de franstali-
gen hun woord getrouw blijven. 

Volksunie-voorzitter Jaak Ga
briels heeft terzake weinig twijfel 
laten bestaan. Voor hem moet de 
afgesproken timing stipt geres-
pekteerd worden en indien er op 
de beslissende ogenblikken geen 
tweederde meerderheid bestaat, 
dan valt voor de Volksunie één 
van de basisdoelstellingen om 

deel te nemen aan deze regering 
weg. Van een nieuwe onderhan
delingsronde over het regeerak
koord kan al evenmin sprake zijn. 

Het halen van de vooropgestel
de objektieven zal inderdaad niet 
makkelijk niet makkelijk zijn, inte
gendeel. Het wordt een hardnek
kig en verbeten gevecht tegen 
immense machten en onder een 
loodzware tijdsdruk. Maar — 
zoals onze opvoeders ons leer
den — moeilijk gaat ook... 

WIJ 

Weet je nog 
wel... 

1958, het jaar van de 
Wereldtentoonstelling in 
Brussel en de rage 
van de hoelahoeps? 
Lees op biz. 20 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijr 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie vertolkt in een lezersbnef 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

GEMATIGD OPTIMIST 

Als je de perskommentaren van de 
Vlaamse kranten naast die van de 
franstalige legt dan is de slotsom 
duidelijk de balans staat op positief 
wat de Vlaamse eisen betreft De 
stemmingen in de kongressen spre
ken dezelfde taal Happart en de 
zijnen schreeuwen moord en brand, 
de PS IS duidelijk verscheurd 

Ik vind het akkoord een ernstige 
stap naar Vlaams Zelfbestuur als we 
dat vergelijken met bv de staatsher
vorming van 1980 Alleen al de fede
ralisering van het onden/vijs vind ik 
enorm Er zijn ook negatieve punten 
zoals de niet-splitsmg van de provin
cie Brabant, het niet afschaffen van 
de faciliteiten, alhoewel de franstali-
gen zelf zeggen dat dit laatste ,,een 
dooie mus" is' In Vlaanderen komt er 
geen Egmont II, daar ben ik blij om 
Trouwens de voeling van de VU-
onderhandelaars met de kutturele 
niet-politieke Vlaamse beweging was 
tijdens de onderhandelingen opti
maal Wat met kon onder Martens I-
VII, kan nu met de VU een Vlaams 
front We zijn er nog lang met, dit 
akkoord moet nog uitgevoerd wor

den Daarom blijft dubbele waak
zaamheid geboden 

Als Vlaams-Nationalist ben ik ge
matigd optimist en heb het volle ver
trouwen m VU-voorzitter Jaak Ga-
bnels en de partijleiding 

Met slogans alleen komen we er 
met Wat nu bereikt werd is een begin 
en geen eindpunt 

De kritiek van de PVV is ongeloof
waardig gezien het verleden 

Ik hoop dat wanneer het op stem
men aankomt de PVV, het Vlaams 
Blok en Agaiev de Vlaamse verwor
venheden met zullen kelderen Op 
dat ogenblik tegenstemmen zou het 
duidelijkste bewijs zijn dat Vlaande
ren hen in feite met ter harte gaat 

W. Rosiers, Neeroeteren 

PROFICIAT 

Proficiat voor de harde volgehou
den onderhandelingshoudmg van 
Jaak Gabriels in deze langdurige re
geringsvorming sedert het ontstaan 
van België 

WIJ willen nooit meer belachelijk 

gemaakt worden Maar hou Brussel 
in de gaten' 

A. Van Meer, Hasselt 

ERGERNIS 

Ik heb mij geërgerd aan de uitzen
ding ,,Te bed of met te bed ' van 
zaterdat 30 april j I met de lieve 
Sandra Kim 

Ik dacht op een zeker ogenblik 
afgestemd te heboen op RTBf of RTL 
Ik vind dat heel spijtig in 1988 na 
zoveel jaren strijd, en inspanningen 
om iets te zijn m België 

Sandra Kim wil wel centjes verdie
nen en optreden in Vlaanderen, maar 
Jos Ghijsen laat haar de gelegenheid 
met Nederlands te spreken, of ten
minste haar aan te sporen dit te doen 
of te proberen 

Kan men zich zoiets voorstellen op 
een andere zender (RTBf, WDR, 
enz)' 

Bovendien ondervroeg dhr Ghij
sen Sandra Kim volledig in het Frans 

Zo krijgt dat lieve kind ook de kans 
met zich m onze taal uit te drukken, 
persoonlijk vind ik dit fout Daar kwam 
nog het gesprek bij met Luc Apper-

mont in Dublin — ook in het Frans — 
bovenop Ongehoord' 

Wanneer gaan wij Vlamingen eens 
ophouden te plooien voor Franstali-
gen"? En wanneer gaan we onze zui 
derburen de kans geven zich uit te 
drukken in onze taal, die met minder
waardig is'' 

R. Clompen, Destelbergen 

GEEN STROOPTOCHT 

We hebben na vier en half maand 
dan toch een nieuwe regering en wel 
met de VU Voor mij met gelaten 
maar 

Tijdens een politiek TV-debat vóór 
de jongste parlementsverkiezingen 
werd Eyskens venweten door Verhof-
stadt dat hij (Eyskens) een plan klaar 
had om sigaretten, benzine en alko-
hol met een enorme prijsverhoging te 
belasten Onze voorzitter J Gabriels 
en SP-voorzitter Van Miert hebben 
toen gezegd dat met hen, VU en SP in 
de regering dit nooit zou gebeuren 
omdat dit weer eens de kleinste inko
mens het zwaarst zou treffen' Dat is 
en blijft een waarheid als een koe 
Maar er is nog meer, ook de genees
middelen zouden hetzelfde lot onder
gaan Dus weer eens de kleinen de 
kop indrukken Gaat de VU nu mee 
op rooftocht gaan (na de jarenlange 
Martensiaanse strooptochten die 
mets opgeleverd hebben dan grotere 
schulden), om België te redden'' Een 
,,kordate aanpak Nu ' " houdt voor mij 
in Zelfbestuur en werk voor iedereen 
m een Vlaamse Staat 

G. Vandersteen, Tienen 
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ZO^K€RC]e 
D Bedrijf in Brussel zoekt tweetalige 
sekretaresse en een promotie hostes-
se & marchandiser Meer info De 
Smedt 053/77 71 72 

Te huur 
n Te huur in de Haan aan Zee, voor 4 
personen Gem App - eetplaats, 
keuken, stortbad -i- WC, 2 slaapka
mers + garage Inlichtingen 050/ 
82 44 63 

Gevraagd 
D Voor de gemeentelijke vakantie-
speelpleinwerking te Merelbeke 
hoofdmonitor (-trice) om de werking te 
leiden — al of met Gesko — liefst van 
1/6 tot 31/8 Zw Schepen De Belie, 
Bergwegel 36, 9220 Merelbeke, tel 
091/30 94 93 (ts 19 en 20u ) 

D 28-jarige man zoekt werk als arbei
der Is bereid alle werk te aanvaar
den Voor nadere inlichtingen zich 
wenden A Van Ooteghem — Erese-
nator, A Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge (091/30 72 87) 

y^ lepel & vork 

m P V B A Bierhandel Heliinckx 

stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

S. M. B. Tei. 582.10.93 
H 
HBItBHANDELW 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

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 Ten^uursevest 60 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van 'tvat. Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

et ^alinö^ui^ 
Seder t 1910 

J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

T\.estainant 

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

Koffiebranderij 

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

De familiezaak met traditie 

AFSPANNING-HERBbRG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESWURANT-FWTUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

» . < > ' * 
^ t f .O^**^' R DEBEULE 

Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCOUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thu is zi jn 
m 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

A N T W E R P I A 
' ^ ^ ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

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

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

R E S T A U R A N T - H O T E L 

OVEREINDE 
Salons R a y m o n d 
— banketza len tot 300 per

sonen 
— specia l i te i ten brui lof ten 

en banket ten 

O v e r e i n d e 8 A S 
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De VU-ministers 

Hugo Schiltz André Geens 

Vice-eerste 
ninister 
Minister van 
Begroting en 
Wetenschaps
beleid 
Geboren te Bors-
beek op 28 oktober 
1927 
Gehuwd met Suzan-
nali Olieux 
Zes kinderen 

Doctor in de Rechten 
Licentiaat Ekonomische Wetenschappen 
Baccalaureaat Thomistische Wijsbegeerte 
Advokaat bij de Antwerpse balie 
Hoogleraar UFSAL 

Gemeenteraadslid van Antwerpen (sinds 1958) 
Volksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen 
(sinds 1965) 
Gewezen Volksunie-voorzitter (1975-1979) 
Gewezen Volksunie-ondervoorzitter (1981-1985) 
Gewezen Gemeenschapsminister van Financiën en 
Begroting (1981-1985) 
VU-Fraktieleider in de Vlaamse Raad (1986-1988) 

,,Hij is in de VU de staatsman met de grootste 
ervaring, een mentor die zo wijs is, niet frontaal in te 
gaan tegen de jonge partijvoorzitter en de raadgevingen 
van de mindere goden." (De Standaard, 10 mei 1988.) 

„ 'n Biezonder l<nap jurist en een beluisterd redenaar 
in de Kamer waar hij tot de tenoren wordt gerekend. Zijn 
benoeming op de post van vice-premier is verdiend. (...) 
Hij is een man van de dialoog, zeer hoffelijk, iemand met 
wie het vinden van een kompromis mogelijk is. l\/laar 
Vlaanderen blijft zijn eerste objektief." 

(La Libre Belgique, 10 mei 1988.) 

Minister van 
Ontwikkelings
samenwerking 
Geboren te Boort-
meerbeek op 26 mei 
1941 
Gehuwd met Jo 
Nachtergaele 
Vijf kinderen 

Industrieel Ingenieur Chemie 
Master of Business Administration 
Houder van diverse van post-universitaire getuigschrif
ten 
Gewezen sales manager van Ecopur nv 
Gewezen beheerder-direkteur van Hydrochemie Con-
hag nv 
Gewezen adviseur van Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz 
Direkteur van het Vlaams Nationaal Studiecentrum 
Publicist in WIJ 

Gemeenteraadslid van Zottegem (sinds 1977) 
Schepen van Zottegem (sinds 1983) 
Senator arrondissement Oudenaarde-Aalst (sinds 1985) 

,,Hij speelde een belangrijke rol als onderhandelaar 
voor zijn partij tijdens het voorbije formatieberaad." 

(De Standaard, 10 mei 1988.) 

,,Hij is de denker van de Volksunie, een zeer kalm 
man." 

(La Libre Belgique, 10 mei 1988.) 

Jef Valkeniers 

Staatssekretarls 
voor het 
Brussels Gewest 
Geboren te Schep-
daal op 29 decem
ber 1932 
Gehuwd met Carla 
Kempineers 
Vier kinderen 

Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde 
Psychiater 
Diensthoofd Neuropsychiatrie H. Hartkliniek 
Gewezen burgemeester van Schepdaal (1971-1976) 
Gewezen Lid van het Uitvoerend Kollege van de Rand-
federatie Asse (1972-1974) 
Gewezen raadslid van de Randfederatie Asse (1974-
1976) 
Gemeenteraadslid Dilbeek (sinds 1977) 
Burgemeester van Dilbeek (sinds 1983) 
Volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde (1974-1985) 
Senator arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (sinds 
1985) 

,,ln het Parlement werkte hij zich op tot een deskundi
ge mzake ziekteverzekering en ziekenhuisproblema-
tiek. Hij had het daarover geregeld aan de stok met 
minister Dehaene." (De Standaard, 10 mei 1988.) 

,,Men kan niet ontkennen dat hij een dossierkennis 
bezit in medische dossiers." 

(La Libre Belgique, 10 mei 1988.) 

Echtgenote 
Hugo Schiltz: 

,,'n Tevreden 
man 93 

Dinsdagochtend belden wij 
de ectitgenote van de l<ersver-
se vice-eerste minister IHugo 
Sctiiltz, Suzannati Olieux, op 
en vroegen om een reaktie. 

WIJ: Hoe en wanneer hebt U verno
men dat uw echtgenoot ook effektief 
tot vice-eerste minister was benoemd? 

Suzannah Olieux: „Via het midder-
nachtnieuws op de radio, onmiddellijk 
gevolgd door een telefonische felicitatie 
van een goede vriend." 

WIJ: Wat is uw eerste bedenking? 
Een zucht of een kreet... 

Suzannah Olieux: „Dat hij vice-pre
mier zou worden werd al verschillende 
dagen gefluisterd. 

Ik ben vooral gelukkig voor Hugo zelf. 
Dat hij eindelijk en misschien voor de 
eerste keer echt kan starten met de hoop 
iets te kunnen realizeren. Dat hij de 
federale gedachte op centraal nivo kan 
doorduwen..." 

WIJ: Betekent dit voor hem de reali-
zatie van een oude droom? 

Suzannah Olieux: „Toch wel, ja." 
WIJ: Zal het gezin niet de zwaarste 

tol betalen? 
Suzannah Olieux: „Wij hebben terza

ke al enige ervaring. Ik zie daar geen 
grote problemen ontstaan. 

Ik heb veel liever een tevreden man die 
laat thuiskomt dan een gefrustreerde 
echtgenoot die vroeg thuis is..." 

WIJ: Tijd voor vakantie zal er deze 
zomer niet zijn...? 

Suzannah Olieux: .,Dit is geen drama. 
Ik hou zelfs meer van het plotse, het 
verrassende van een onverwachte vakan
tie. " 

De eerste werkvergadering van de drie VU-regeringsleden (staatssekretarls Jef 
Valkeniers, minister André Geens en vice-premier Hugo Schiltz) samen met VU-
partijvoorzitter Jaak Gabriels, maandagnamiddag op het Barrikadenplein. 

Het is de bedoeling wekelijks zo'n topoverleg te houden. (foto: studio dann) 

Zoon André Geens; 
„Ik blijf 
wie Ik ben" 

Wim Geens, 18 jaar, was 
naarstig aan het blokken toen 
wij hem belden. 

Zwijgzaam-eerlijk gaf hij zijn 
kommentaar bij de benoeming 
van zijn vader tot minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. 

WIJ: Wanneer hebt U vernomen dat 
uw vader minister werd? 

Wim Geens: ,,Zondagavond om
streeks halftien." 

WIJ: Uw eerste reaktie? 
Wim Geens: „ik was en ben vooral blij 

voor hem, omdat zijn werk nu toch be
loond wordt. 

Ik had dit nooit voor mogelijk gehou
den. " 

WIJ: Ontwikkelingssamenwerking 
lijkt een boeiende materie? 

Wim Geens: ,,Inderdaad. Precies de 
wereldwijde dimensie geeft aan dit kabi
net een kreatieve betekenis." 

WIJ: Vreest U niet de gevolgen op 
familiaal vlak? 

Wim Geens: „Neen. Behalve dan dat 
hij misschien nog meer uithuizig zal zijn 
dan voorheen. I^aar hieraan waren we 
toch al gewoon geraakt." 

WIJ: En voor U persoonlijk? U bent 
nu de zoon van een minister! 

Wim Geens: „Ik blijf wie ik altijd ge
weest ben." 

WIJ: Hebt U zelf politieke ambities? 
Wim Geens: „Voorlopig niet." 

Moeder Jef Valkeniers: 

„Een „nelge" 
werker" 

De moeder van staatssekre
tarls Jef Valkeniers was enigs
zins verrast toen wij haar bel
den voor een kommentaar. 

Deze dame, die geboren 
werd in 1900, verborg haar 
vreugde en trots geenszins. En 
terecht. 

WIJ: Wanneer vernam U dat uw zoon 
Jef tot eksellentie was benoemd? 

Moeder Valkeniers: ,,Maandagoch
tend rond negen uur Mijn dochter heeft 
mij dat nieuws doorgebeld." 

WIJ: Wat dacht U toen? 

Moeder Valkeniers: „ik was ge
schrokken, want ik wist er niks van. 

Hij had dat verdiend. Maar hij zal er 
ongetwijfeld hard moeten voor gewerkt 
hebben." 

WIJ: U bent fier? 

Moeder Valkeniers: 
zeker." 

,Natuurlijk! Da's 

WIJ: Verandert dit iets voor U? Zult 
U hem voortaan met meneer moeten 
aanspreken? 

Moeder Valkeniers: „(lacht hartelijk) 
Ik had er mij alleszins niet aan verwacht. 
Maar 't is een „neige" werker, hé?" 

WIJ: Hebt U hem al gezien? 

Moeder Valkeniers: „Neen. Hij heeft 
zo weinig tijd. 

Als ik hem zal zien, dan zal ik hem 
natuurlijk proficiat wensen." 

WIJ: Welke raad zult U hem geven? 
Moeder Valkeniers: „Dat hij moet ver

der doen zoals hij bezig is." 
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Voorzitter Jaak Gabriels: 

„Propere handen, 
maar een stevige vuist" 

Als laatste en tevens belangrijkste spreker in de rij 
kwam partijvoorzitter en VU-toponderhandelaar 
Jaak Gabriels aan de beurt. 

Overtuigd maar niet euforisch, eerlijk en krachtda
dig zette hij uiteen waarom dit akkoord voor Vlaande
ren én voor de Volksunie een goede zaak was. 

DE partijvoorzitter begon 
met iedereen te danl<en 
voor de wijze waarop dit 

kongres verlopen was. 
Hij benadrul<te dat de kongres-

gangers zich in de allereerste 
plaats moesten uitspreken over 
de geboden kans tot staatsher
vorming. En dit bekeek hij in een 
breder historisch perspektief, wat 
noodzakelijk is om op juiste wijze 
in te schatten van wat bedongen 
werd. ,,We zijn thans aan de 
derde staatshervorming toe. De 
twee vorige zijn tot stand geko
men zonder de Volksunie, zonder 
de Vlaams-nationalisten en tégen 
de Vlaams-nationalisten. Het is 
klungelwerk geweest, niet opge
wassen tegen de erosie van en
kele jaren. Het was een politieke 
miskleun die het unitarisme 
trachtte te redden door Vlaande
ren en Wallonië op hun honger te 
laten." 

Vlaams front 
De historische handikaps wo

gen trouwens ook op dit beraad. 
Bij gebrek aan de mogelijkheid 
om het gewicht van de Vlaamse 
meerderheid in de balans te gooi
en, hebben de CVP, SP en VU er 
— onder druk van deze laatste — 
het gewicht van de Vlaamse 
eensgezindheid in gegooid. ,,Wij 
zijn erin geslaagd, de drie Vlaam
se partijen aan de onderhande
lingstafel front te doen vormen 
rond ons programma, rond het 
vijfpuntenprogramma dat de 
Volksunie getrokken had als krijt
lijn voor het beraad." 

Aan de kritiek van de PVV ging 
Gabriels vlug voorbij, vermits dit 
een partij is die zich weinig gele
gen laat aan Vlaanderen en de 
Vlaamse belangen. Wel luisterde 
hij met aandacht naar zij die het 
goed menen met de Vlaamse 
zaak, de a-politieke Vlaamsgezin
den uit de strijd- en kultuurvereni-
gingen. Op één enkele heftige 
uitzondering na is deze kritiek 
trouwens vrij genuanceerd: de 
erkenning dat uit het beraad 
méér bevoegdheden werden ge
sleept dan enkele maanden gele
den kon worden gedroomd, is 
immers vrij algemeen. 

Toch wuifde Gabriels de kritiek 
niet zomaar weg. Hij erkende dat 
de financiële regeling niet opti
maal is, dat de formules voor 
gemeenten met een bijzonder 
taaistatuut niet schitterend zijn, 
dat de samenvoeging van de 
Brusselse gemeenten en de split
sing van Brabant niet gehaald 
werden. ,,Dit is niet het ideale, dit 
is niet het maksimale federalis
me." Maar het is onloochenbaar 
een zéér grote stap vooruit en 
een onomkeerbare doorbraak. 
,,De verwezenlijking van het re
geerakkoord kan ons de Vlaamse 
staat brengen: een Vlaanderen 
dat eindelijk de middelen en de 
macht krijgt om een eigen beleid 
te voeren en dit aan de wereld te 
tonen." 

De VU-voorzitter zei ook dat hij 
het overleg en de ruggespraak 
met elkeen die opbouwende kri
tiek heeft, zal voortzetten en ter 
harte nemen. Want het resultaat 

is inderdaad nog met de zevende 
Vlaamse hemel. De poorten van 
de Belgische unitaire hel hebben 
we gesloten, aldus Jaak Ga
briels, het vagevuur van de her
vorming van '70 en '80 laten we 
achter ons en in de hoeveelste 
hemel wij binnengestapt zijn, 

weet hij niet precies, ,,^/laar aan 
de poort hangt in ieder geval het 
bordje Vlaamse staat". 

Gabriels onderlijnde echter 
meteen dat er achter dit poortje 
met dit bordje een maatschappij 
ligt, de gemeenschap waaraan 
de Volksunie vorm en inhoud wil 
geven. Het zou immers onjuist 
zijn te veronderstellen dat de VU-
onderhandelaars alleen gewerkt 
hebben aan de strukturen waarin 
de Vlamingen zullen leven. ,,Wij 
hebben ook gedacht aan en ge
werkt voor de konkrete Vlaamse 
mens, voor de konkrete Vlaamse 
maatschappij." De sociale di
mensie, de strijd tegen de werk

loosheid, de nieuwe politieke kui
tuur, het verzet tegen de SST en 
Doel V, enz. 

Dank 
In dit verband sprak de voorzit

ter zijn lof uit voor de grote intel-
lektuele en materiële inbreng van 
alle deelnemers aan het {in-)for-
matieberaad, van de VU-studie-
dienst en van alle andere dien
sten op het Barrikadenplein. 
,,Mef zeer veel waardering, met 
warme erkentelijkheid spreek ik 
hier dan ook mijn dank uit aan 
allen die mij in deze lastige maar 
spannende, die mij in deze ver
moeiende maar uiteindelijk be-

De vu-partijbestuursleden die het akkoord toelichtten: Rik Vandekerckhove, Hugo Schiltz, Jaak Gabriel, 
Paul Vanden Bempt, Paul Van Grembergen, Hugo Coveliers en André Geens. Twee onder hen mochten 
zich drie dagen later minister noemen. 

vrijdende weken hebben bijge
staan. " 

Gabriels ontveinsde zich niet 
dat de beleidskarwei allesbehal
ve makkelijk zal zijn. De uitvoe
ring van het regeerakkoord zal 
méér Inspanningen, zal méér 
hardnekkigheid vragen dan de 
reeds moeilijke opstelling ervan, 
want de Waalse regeringspart
ners zullen lastiger zijn dan ooit. 
,,Tegenover deze Waalse onwil, 
tegenover deze Waalse onzeker
heid zal het Vlaamse front bij het 
regeringsbeleid noodzakelijker 
zijn, essentiëler zijn dan tijdens 
de onderhandelingen." Waarna 
hij meteen een oproep deed tot 
zijn kollega's-voorzitters van de 
SP en CVP om de Vlaamse-een-
heid-in-verscheidenheid te hand
haven, om er mede voor te zor
gen dat deze Vlaamse taak wordt 
afgewerkt. 

Zindelijk omgaan 
De VU-voorzitter besloot zijn 

uiteenzetting met een verzoek 
om het ontwerpakkoord te aan
vaarden. „Ik geef U de verzeke
ring dat ik uw rechtlijnige Volks
unie-voorzitter blijf, onafhankelijk 
van en kritisch tegenover de 
macht ook als wij eraan deelne
men. (...) Ik beloof U nadrukkelijk, 
er als voorzitter nauw op te letten 
dat de VU-omgang met de macht 
een zindelijke omgang zal zijn." 

Jaak Gabriels zei dat er ter 
voorbereiding van de parle
mentsverkiezingen van 13 de
cember eventjes gedacht werd 
aan de slogan „propere handen, 
maar een stevige vuist", maar dit 
ging uiteindelijk niet door. Deze 
slogan moet echter wel het motto 
worden van de VU-deelname aan 
het regeerbeleid. 

,,Wij allen moeten een onver
murwbaar blok vormen. Dat zijn 
wij de bestaansreden zelf van 
onze Vlaams-nationale partij ver
schuldigd. Als één front, op naar 
de Vlaamse staat. NU!" 

Met een staande ovatie vielen 
de aanwezigen hem bij. 

samenstelling: pvdd 

foto's: studio dann 
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Slechts 7,7% van VU-kongresgangers stemde tegen 

ja voor regeringsdeelname 
Donderdagavond keurden de Vothsanie-kon-

gressisten als faatsten van de vijf betrokken 
partijen, de regeringsdeelname van hun partij 
massaal goed. 

Dit bijzonder kongres, dat bijna vijf uur duur
de, verliep biezonder sereen. 

AM de ingang stond 
weliswaar een handvoi 
leden van Voorpost, 

Vlaams Blok en soortgeiijk ui
terst-rechts allooi te brullen, in 
de ijdele hoop dat de VU-
kaderleden zich tegen de par
tijleiding zouden keren, Dit ge
stook, dat door sommigen als 
,,folklore" werd bestempeld, 
had echter precies het omge
keerde effekl. 

Akademlsch 

Binnenin de zaal heerste 
een rustige, ietwat akademj-
sche sfeer. Zelfs de tussen
komsten van de tegenstan
ders van dit ontwerpregeerak-
koord vleien op door hun kon-
struJ«tieve toon, kritisch-posi
tief. Geen scheldwoorden 
noch verdachtmakfngen. 

Ook zij die het akkoord na» 
mens het partijbestuur toe
lichtten en verdedigden — Rik 
Vandekerckhove, Hugo 
Schiltz en Hugo Coveliers — 
bezondigden zich nrmmer aan 
stemverheffingen. Zij erken
den ruiterlijk dat dit niet het 
ideale akkoord was en dat er 
hoedanook nog een lange 
weg moest worden afgelegd. 

Net vóór de beslissende 
stemming riepen partijsekre-
taris Paul Van Grembergen 
en partijvoorzitter Jaak Ga
briels de meer dan 600 kon-
gresststen op hun goedkeu
ring te verlenen aan het werk 
van de onderiiandelaars. 

De uitslag liet geen twijfel 
bestaan: 626 aanwezigen 
(86,9%) stemden voor, 47 
(7,7%) tegen en 32 (5,2%) 

onthielden zich. Onder de te
genstemmers viel kamerlid 
Daan Vervaet op, bij de ont
houdingen bemerkten we 

deze van senator Walter Luy-
ten 

Voor de Volksunie kan de 
regertngsboot dus afvaren.. 
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Vandemeulebroucke over EG-demonstratieprojekten 

„Waalse projekten 
ontvangen driemaal meer" 

Het dossier kadert in de reel<s studies die VU-
Europarlementslid Jaal< Vandemeulebroucl<e reeds 
maal<te omtrent de Europese steun aan het weten-
schappelijl< onderzoel< in België. Het gaat hier om-
een zeer f<omplel<se sel<tor, waaraan veel verschil
lende soorten steun gegeven worden en dit voor een 
totaal van vele miljarden. 

Vandemeulebroucke onderzocht ditmaal de perio
de 1978-1987 en dit op het vlak van de uiterst 
belangrijke demonstratieprojekten. 

ET de samentelling van 
de totale goedgekeurde 
som voor demonstratie

projekten en projekten op het 
gebied van de technologische 
ontwikkeling van koolwaterstof
fen voor de periode 1975-1987 Is 
zowat 53 miljard Bfr. gemoeid. 
Het Belgische aandeel hiervan is 
2,6 miljard of 4,9 % van het totale 
EG-budget. 

Vergelijkingen zijn in dit ver
band weliswaar moeilijk. Wel 
blijkt dat Nederland iets hoger 
skoort, nl. 5,8 %. 

Frankrijk, Duitsland en het Ver
enigd Koninkrijk zijn de grote 
slokoppen en lopen met het over
grote deel weg. 

Procedure 
Regelmatig publiceert de Euro

pese Kommissie oproepen in het 
Publikatieblad van de EG tot het 
indienen van voorstellen. Elke 

natuurlijke of rechtspersoon en 
elke instelling of onderneming, 
gevestigd op het grondgebied 
van een van de lidstaten, mag 
hierop ingaan. 

Bij de selektie van de ingedien
de voorstellen wordt rekening ge
houden met de adviezen die door 
het zogenaamd Raadgevend ko-
mitee voor het Beheer van de 
Demonstratieprojekten verstrekt 
worden aan de Europese Kom
missie. Dit komitee bestaat naast 
vertegenwoordigers van de Euro
pese Kommissie ook uit verte
genwoordigers van de lidstaten. 
Hierbij krijgt de lidstaat in kwestie 
de kans om de projekten van zijn 
land te verdedigen. Een land kan 
ook lobbyen bij kollega's uit de 
andere lidstaten om deze ertoe te 
bewegen voor het projekt te steu
nen. 

In het licht van de vrij grote 

bedragen die de EG aan deze 
soorten demonstratieprojekten 
verleent, heeft VU-Europarle-
mentslid Vandemeulebroucke 
een uitgebreid onderzoek inge
steld naar de situatie van de 
Vlaamse projekten en de daar
mee gepaard gaande financiën 
voor 1978-1987. 

EG-subsidies aan 
Vlaanderen 

Voor deze periode ontving Bel
gië 2.255.127.269 Bfr. Als men 
daar de zogenaamde nationale 
projekten aftrekt geeft dit een 
regionaal opdeelbaar resultaat 
van 2.110.053.746 Bfr. 

Vlaamse bedrijven en universi
teiten ontvingen voor de bedoel
de periode 537.933.930 Bfr. 

Aan franstalige zijde werd ech
ter een bedrag verworven van 
1.603.709.487 Bfr. of driemaal 
zoveel... 

Uitgedrukt in procenten bete
kent dit voor de Vlaamse projek
ten een aandeel van 25 %, voor 
de Franstalige projekten echter 
ongeveer 75 % van de opdeelba-
re kredieten. 

Konklusie en aktie 
Volgens Jaak Vandemeule

broucke liggen na dit onderzoek 
een aantal besluiten voor de 
hand: 

• onze Vlaamse bedrijven en 
universiteiten komen ook in deze 
sektor, net zoals dat het geval 

Euro-bureau voor Minder Verspreide Talen opgericht 
Het Europees Bureau voor Minder Verspreide Talen is aktief in 9 van de 12 lidstaten. Het wordt 

voorgezeten door de Schot John Mac Artur met als sekretaris-generaal, de Ier Dónall O Riagain; voor 
België leidt de Duitstalige joernalist Hubert de Jeuniges de delegatie. Het Bureau hield te Brussel op 5 mei, 
samen met EP-lid Willy Kuijpers, een druk bijgewoonde perskonferentie i.v.m. de achtergestelde toestand 
van ± 40 miljoen Europese burgers (op 320 miljoen EG-inwoners) inzake taal- en kulturele rechten. Dit 
bureau, betoelaagd door de Europese Kommissie, de Ierse en Luxemburgse staat, zet sedert 1984 allerlei 
vormgevende akties op ten voordele van de minderheden m Europa. In het zicht van 1992 zette Willy 
Kuijpers uiteen hoe Europa wél de ekonomische ruimte voorbereidt, maar geen (of weinig) oog heeft voor 
de sociale en kulturele noden, wat vooral voor de volksrr.inderheden noodzakelijk is. 

(foto Dann) 

Wat zijn 
demonstratieprojekten ? 

Met demonstratie
projekten worden be
doeld de door de Kom-
missie gesubsidieerde 
demonstratieprojek
ten en projekten op 
het gebied van de 
technologische onwik
keling van koolwater
stoffen in het domein 
van de energie. En dit 
voor de jaren 1978-
1987. 

HET is de bedoeling vta 
dergelijke p<-ojekten 
het proces te versne-

ien waart>ij ofie door andere 
energievormen kan vervan
gen worden. Konkreet wil de 

Europese Gemeenschap door 
demonstratieprojekten te 
steunen ertoe bijdragen de tn-
dustrièle en kommerctèle 
haalbaarheid aan te tonen van 
een groot aantal wetenschap
pelijke projekten, 

Deze demonstratteprojek-
ten verschillen van de gewone 
onderzoeks- en ontwikkelings-
projekten door hun industriële 
omvang en hun vooruitzichten 
op ekonomische haatbaar-
hetd. 

Typisch daarbij is dat pre
cies voor de uitvoering ervan 
technologische of financiëte 
ristko's bestaan dte te groot 
zi|n voor de ondernemer zelf. 

Het spreekt vanzelf dat in 
deze kontekst de Europese 
steun van ontzettend groot be
lang ts. 

was op het vlak van het universi
tair onderzoek alleen, veel te wei
nig aan bod en zien aldus een vrij 
groot bedrag aan steun aan zich 
voorbijgaan. Het overgrote deel 
gaat naar het Franstalig landsge
deelte. 

• wie verklaringen zoekt voor 
dit verschijnsel stelt vast dat deze 
wanverhouding ontstaat op ver
schillende wijzen: een degelijke 
lobbying en informatieverschaf
fing vanuit de Waalse overheid 
lijkt de voornaamste reden te zijn. 
Reeds vroeger werd aansluitend 
door de VLIR gesteld dat ook 
vanuit de administratie van We
tenschapsbeleid nogal wat kon-
nekties bestaan tussen daar wer
kende PSC-figuren en bepaalde 
universiteiten en bedrijven. 

• het is evenzeer bevreemdend 
dat uit de bedrijven die tot de Flag 
of Energik-groep in Vlaanderen 
behoren, weinig of geen bedrij
ven voorkomen die gesteund 
werden. 

• het is bedroevend dat tot op 
heden in dit verband nog nooit, 
door welke overheid ook, is inge
grepen. Jaak Vandemeulebrou
cke pleitte in dit verband reeds 
herhaaldelijk voor het aanstellen 
van een lobbyist. Een speciaal 
aangesteld iemand (of zelfs 
meerdere personen) die uitslui

tend zorgt voor verspreiding van 
informatie naar universiteiten en 
bedrijven toe, die de ingediende 
projekten begeleidt en bij de Eu
ropese instanties verdedigt. 

Onderzoek bij de 
bedrijven 

Samen met VU-kamerlid Her
man Candries neemt Jaak Van
demeulebroucke zich voor een 
onderzoek in te stellen bij de 
Vlaamse bedrijven. Hij stuurde 
met kollege Candries een brief 
naar enkele tientalen bedrijven, 
met de vraag waarom ze niet 
deelnemen aan deze demonstra
tieprojekten. 

Op deze wijze willen beiden 
meer duidelijkheid over het 
standpunt van de bedrijven. Het 
spreekt vanzelf dat ze ook van 
plan zijn deze gegevens binnen 
afzienbare tijd kenbaar te maken. 

Dit kan meteen ook de invloe-
oen van politiek en lobbying dui
delijk aanwijzen. Het belooft een 
boeiend onderzoek te worden. 
Vandemeulebroucke blijft er bij 
dat de federalisering van het We
tenschapsbeleid op termijn de 
enige, echte en afdoende oplos
sing is. 

Gilbert Vanoverschelde 

f ^ 
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Uit het onrecht aan den IJzer is VOS geboren 

Herkenbaarheid en erkenning 
Daarom was iedereen opgetogen toen Professor 

Suyzijn toespraak ongeveer zo besloot: ,,De verwor
venheden op het vlak van de internationale betrek
kingen in het nieuwste regeerakkoord zijn een 
sprong vooruit. Zelf als deze regering zou falen in de 
realisatie ervan, dan moet die tekst telkens opnieuw 
hernomen worden in toekomstige beraden, tot dit 
werkelijkheid geworden is." 

HET werd veel briljanter uit
gesproken na een glas
heldere rede op het Lan

delijk Kongres van VOS, afgelo
pen zaterdag. Vlaanderen als 
kompas om zich in de huidige 
wereld te richten, daarover wilde 
VOS zich dit jaar bezinnen. Het is 
een facet van het IJzertestament 
dat de VOSsen de jongste jaren 
onder ogen nemen: het Vlaams 
ontvoogdingsstreven toetsen aan 
het wereldgebeuren. 

Dit leidt binnen het verbond 
VOS niet zozeer tot belerende 
dogma's die onherroepelijk zijn, 
wel tot een verfijning in het den
ken rond en het formuleren van 
de standpunten. Belangrijk zijn 
de werkgroepen die tot besluiten 
komen in verband met de belan
gen van de Vlaamse Oudstrijders 
en met de Vlaamse Vredesbelan-
gen. 

Oorlogs
slachtoffers? 

De ontleding van de toeken
ning der gelden, die ter beschik
king zijn van de oorlogsslachtof
fers, is een werkstuk van meester 
Geert Dumon. Het is een onthut
send verhaal van onrechtvaardig
heid en onverzoenlijkheid. 

Algemeen voorzitter Herman 
Vandezande verwoordde dit zo: 
„Hebben de VOSsen vroeger ge
vochten voor Vlaamse regimen
ten, dan is het nu opbol<sen om 
rechtmatige vergoedingen voor 
de Vlaamse Oudstrijders. Die 
worden ons onthouden door de 
Vaderlandse verenigingen — een 
soort Comité de Salut-Publique 
uit de Franse revolutie — omdat 
Vlamingen na veertig jaar toch 
niet kunnen bewijzen dat zij zich 
in de 18-daagse veldtocht ,,ci-
viek" hebben gedragen. Wat ons 
pure recht is, noemen zij ontoe
laatbare amnestie." 

Daarom is VOS onthutst over 
de desbetreffende paragraaf in 
het nieuwe regeerakkoord. 
„Soms heeft men werkelijk de 
indruk dat de Vlaamse Oudstrij
ders louter kannonenvlees wa
ren, die jammer genoeg niet alle
maal gesneuveld zijn." 

Vrede en 
rechtvaardigheid 

De diskussiegroep rond de 
Vlaamse vredesbelangen behan
delde een brede waaier van 
standpunten, waar wij er enkele 
uitlichten. 

Vooreerst wordt erop gewezen 
dat men het rapport Bourgeois 
opnieuw te hand moet nemen, 
om verzoening onder Vlamingen 
tot een goed einde te brengen. 

Een merkwaardige tekst gaat 
over het afwijzen doo VOS van 
xenofobie en vreemdelingenhaat 
als totaal vreemd aan de Vlaam
se Beweging. Wel wil VOS alle 
projekten steunen die kunnen lei
den tot een betere integratie. 

De vredeswil wordt nogmaals 
beklemtoond, maar men wil er 
zich vooral op toeleggen het wan
trouwen tussen de volkeren en de 
blokken weg te nemen. 

Daarom wenst VOS dat Vlaan
deren herkenbaar zou zijn in Eu
ropa en op wereldvlak en erkend 
als gemeenschap. De kongresre-
de van professor Suy wees hier 
de mogelijkheden aan. 

De levenskansen 
van Vlaanderen 

In de slotzitting van het Kon
gres wees voorzitter Herman 
Vandezande op de blijvende rol 
van VOS in zijn bezorgdheid voor 
al wie in het militair raderwerk 
verstrikt geraakt: als rechtheb
bende of als dienstplichtige, in 
het leger of binnen het burger

dienststatuut. Ook zal VOS, dat 
geen elektorale zorgen heeft, zijn 
oorsprong trouw blijven in dienst 
van een zelfstandig en open 
Vlaanderen, hoe de politiek ook 
ontwikkelt. 

Jos De Cock, VOS-gouwvoor-
zitter Oost-Vlaanderen, verzorg
de samen met een muzikaal duo 
uit St.-Niklaas, deze zitting. Hij 
ontroerde de aanwezigen door de 
tekst van Jozef Simons uit ,,Eer 
Vlaanderen vergaat": ,,...wat 
achter ons ligt is voorbij. Nie
mand kan het verleden ongedaan 
maken. Eén kans is gemist omdat 
Vlaanderen niet bereid was. Daar 
zijn er die zeggen: het uur der 

volkeren slaat maar éénmaal. 
Niet waar! Eer Vlaanderen ver
gaat komen er nog levenskan
sen..." 

Met dit optimisme wil VOS ver
der leven. , , , 

(dap) 

De teksten i.v.m. dit Landelijk 
Kongres 1988 zijn verkrijgbaar op 
het VOS-sekretariaat, Emiie Jacq-
mainlaan 124, 1000 Brussel (Tel. 
02/217.34.65). 

Het jongste VOS-kongres (hier toegesproken door IJzerbedevaartsekretaris Koen Baert): trouw aan zijn oorsprong in dienst van een 
zelfstandig en open Vlaanderen. ('oto oann) 

Waar Erasmus kollege liep 

900 jaar Boiogna 
De Universiteit van Bologna viert zijn 900ste 

verjaardag. Leuven dateert slechts van 1425. 
Bologna was de eerste universiteit ter wereld... 

waar voor het eerst onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek en de onverbreekbare band tussen dat 
onderzoek en het onderwijs als fundamenteel voor 
een universiteit werd gesteld. Bologna stond ,,mo
del" voor vele andere universiteiten. 

B OLOGNA wordt gesierd 
door namen als Dante, 
Petrarch, Copernicus en 

ja, ook Erasmus, die er kollege 
liep. 

Fiamminghi 
De banden met Vlaanderen 

over de eeuwen heen werden 
\/ertaald door de oprichting te 
Bologna in de 14de eeuw van een 
Vlaams kollege; waar Vlaamse 
studenten verbleven. Het Vlaams 

kollege bestaat er nog. Een teken 
ui de tijd toen het ,,Vlaams On-
denwijs", degelijk een gemeen
schapsmaterie was. 

De rechtsfakulteit van Bologna 
vond het gepast zijn bijdrage tot 
de 900-jarige viering te Leuven 
door de organisatie van een 
tweedaags kongres gewijd aan 
het tema van de sindikale demo-
kratie, met deelnemers uit o.m. 
Japan, GB, de VS, Uruguay, 
Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Zweden... 

De vragen die er gesteld wer

den zijn ook van direkt belang, 
ook voor ons land, waar de sindi
kale organisaties, in feite een 
zeer belangrijk gewicht hebben, 
niet alleen inzake de arbeidsvoor
waarden, maar ook — langs bin
dingen met bepaalde politieke 
partijen — op het beleid van het 
land in het algemeen. 

Sindikale 
demokratie 

Door prof. C. Summers van de 
Universiteit van Pennsylvania 
(VS) werd duidelijk gesteld dat 
sindikale organisaties, een de-
mokratische besluitvorming be
hoeven, d.i. dat de leden in
spraak horen te hebben, o.m. 
door het kiezen van sindikale lei
ders, goedkeuren van program
ma's en akties, van de begrotin
gen en de rekeningen, een en 
ander met eerbiediging van de 
rechten van de minderheden. Va
korganisaties dienen demokra-
tisch te zijn o.m. omdat de kollek-
tieve arbeidsovereenkomsten. 

die ze sluiten, bindend zijn voor 
de leden-werknemers. Terecht 
werd gesteld dat de demokrati-
sche besluitvorming de slagvaar
digheid van de vakorganisaties 
alleen maar kan verhogen. Aan
dacht werd eveneens besteed 
aan de politieke vrijheid van de 
laden, de beslechting van indivi
duele geschillen — ook ten aan
zien van leden, die kritisch staan 
t.o.v. de sindikale leiding en... 
hoe groepen als ,,gastarbeiders, 
jongeren, ouderen, vrouwen" 
e.a. er demokratisch aan hun 
trekken komen. 

Leerrijk 
Tot slot werd er gepleit dat de 

Overheid er zou over waken, door 
noodzakelijke wetgevende maat
regelen, dat de besluitvorming in 
vakorganisaties demokratisch 
zou zijn. Dit is geen overdreven 
inmenging van de Staat in vrije 
sindikale organisaties, maar een 
garantie voor een vrij sindikalis-
me. De overheid mag zich niet 
moeien met de sindikale beslis
sing, maar dient zich in te laten 
met de wijze waarop de besluit
vorming tot stand komt. Ook voor 
ons land was er daar dus heel wat 
te leren. Een onderwerp dat op 
een dag, als de 1ste mei, zeker 
aandacht en ook vervolgt ver
dient. 

Prof. R. Blanpain, senator 
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Kollokwium Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Hoeveel miljoen Vlamingen? 
Tijdens een kollokwium te Brussel gaven een 

aantal hoogleraren van de KUL en de VUB samen 
met VU-kamerlid Vic Anciaux hun visie op het 
bevolkings- en gezinsbeleid in het Vlaanderen van 
morgen. Het initiatief hiervoor ging uit van het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD). 

VU-KAMERLID Anciaux 
schetste de krachtlijnen 
voor een Vlaams migran

tenbeleid. Hij stelde dat de gast-
arbeidersproblematiek jarenlang 
verkeerd ingeschat is geweest. 
Hel beleid moet volgens hem een 
integratie van de migrantenbevol
king nastreven, wat niet hetzelfde 
is als assimilatie. 

Uit het slop 
In Brussel is assimilatie zelfs 

onmogelijk geworden en moet 
men de plurikulturele samenle
ving harmonisch trachten te orde
nen. 

Het integratiebeleid moet steu
nen op een aangepast onderwijs, 
bevordering van de werkgelegen
heid en een huisvestingspolitiek, 
die alle kansarmen uit het slop wil 
halen, aldus Anciaux. Daarbij 
moet aan een betere spreiding 
van de migranten gedacht wor
den. Het VU-kamerlid verklaarde 
dat een strikte immigratiestop, 
een begeleide terugkeer voor de 
vreemdelingen die dit wensen en 
een nauwere samenwerking met 
hun landen van oorsprong even
eens deel moeten uitmaken van 
een verantwoord migrantenbe
leid. 

Verder verklaarde Anciaux dat 
er van stemrecht voor buitenlan
ders geen sprake kan zijn, tenzij 
als vrucht van integratie bij natu
ralisatie. Struktureel ziet Anciaux 
het gemeentelijk niveau en de 
installatie van een ministerie voor 
de Immigratie als hefbomen voor 
zijn beleidsvisie. 

Bevolkingsdaling 
,,De migratie is in België niet 

langer het substituut voor de de- \ 

nataliteit", aldus prof. Ronny 
Lesthaeghe, hoogleraar Demo
grafie aan de VUB. Hij verduide
lijkte dat België met jaarlijks 
115.000 geboorten er 17.000 te
kort heeft om het bevolkingsaan
tal op peil te houden. Aangezien 
het inwijkingsoverschot vrij ge
ring is, loopt de bevolking dus 
terug en deze achteruitgang zal 
nog versnellen wanneer de nata
liteit bij de immigranten daalt. 

Prof. Lesthaeghe had het ook 
over de verwachte levensduur, 
die voor mannen zal stijgen tot 80 
en voor vrouwen tot 85 jaar. Men 
schat daardoor dat het aantal 65-
plussers van 15 % tot 25 % in 
2035 zal oplopen. „Vermoedelijk 
geeft dit tot 2015 geen problemen 
voor de pensioenen, maar daar
na komen die er beslist wel als 
het bestaande stelsel niet gewij
zigd wordt", waarschuwde hij. 

Prof. Lesthaeghe kwam alvast 
voor de proppen met een origi
neel voorstel:,,Het pensioen van 
koppels die verkiezen kinderloos 
te blijven — en die zijn er steeds 
meer — zal later betaald moeten 
worden door de kinderen van hun 
buren. Vrouwen met kinderen 
worden dus dubbel gestraft, kin
deren brengen kosten mee en de 
moeders verlaten geheel of ge
deeltelijk de arbeidsmarkt, met 
een inkomens- en pensioenver-
lies tot gevolg. Vandaar mijn 
voorstel om bij elke geboorte een 
flinke overheidspremie toe te 
kennen aan de moeder die op 
een geblokkeerde rekening moet 
komen — het toekomstig pen
sioen". Prof. Lesthaeghe gaf toe 
dat de financiële weerslag hier
van nog niet berekend werd, 
maar het lijkt wel de moeite 
waard dit te doen. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Martens VIII 
Een Belgisch regeerakkoord heeft de omvang van een fors 
boekdeel. Knack analyseerde het, vergeleek het met wat 

de partijen tijdens hun campagne hadden voorop gesteld 
en luisterde naar de oppositie. Hoe wordt Martens VIII? 

Deze week in Knack. 

Amnestie 

Trjuëüó „r formatiegesprekken 
hadden de onderhanaeiaai"^- ..Cl 
ook over amnestie. Wat bedoelen 
voorstanders van amnestie als ze 
het over de bhjvende sociale ge
volgen van de repressie hebben ? 
Een onderzoek, deze week in 
Knack. 

Oktober in Sint-Niklaas 

In Sint-Niklaas is de CVP-
burgemeester een liberaal en re
geert de middenstand over de stad. 
Kortom, Paul De Vidts maakt zich 
op voor een derde ambtstermijn 
als burgemeester. Oktober in Sint-
Niklaas, deze week in Knack. 

Weerzien met Israel 

Tien jaar geleden werkte Annie-
Cohen-Solal in een kibboets. In 
-„„„-. ~ ' •"• "°lf in Israel gaan maart wvu ^ - . . , 
zien wat de opstand in de" bezeuc -
gebieden met het land deed. Het 
tweede deel van haar dagboek, de
ze week in Knack. 

Hard op de Tong 

Televisie is niet goed of slecht, al
leen programma's zijn dat. In de 
reeks Hard op de tong omlijnt Jo-
han Thielemans („Eiland") met 
gepast wantrouwen de kulturele 
betekenis van een omstreden kom-
munikatiemiddel. Deze week in 
Knack. 

Ronny Leshaeghe, Wilfried Dumon, Vic Anciaux en Frans Van Mechelen voerden het woord op het 
kollokwium over „Bevolking en gezin in het Vlaanderen van morgen", dat het Vormingscentrum Lodewiik 
Dosfel te Brussel organiseerde. 

Relatiepatronen 
Als hoogleraar in de sociologie 

aan de KUL had prof. Wilfried 
Dumon het over de wijzigende 
relatiepatronen. Hij meende dat 
deze het gevolg zijn van eigenlij
ke gedragsveranderingen en een 
reeks omgevingsfaktoren. 

Hij wees erop hoe er zowel bij 
het ontstaan als het einde van de 
gezinscyclus gedragsveranderin
gen kunnen vastgesteld worden. 
Het aantal huwelijken daalt, het 
ongehuwd samenwonen is opge
lopen tot ongeveer 10 % en ook 
het alleenwonen voor het huwe
lijk neemt toe. Verder verzwakt 
de koppeling van seksualiteit met 
voortplanting. Het aantal buiten
huwelijkse kinderen en het aantal 

gewild kinderloze koppels stijgt 
daarentegen. Dat is ook het geval 
bij de echtscheidingen, al lijkt 
daarin nu een zekere stabilisatie 
en zelfs een lichte daling waar
neembaar. 

,,De gedragsveranderingen 
hebben geleid tot een minder 
georganiseerd gezinssysteem, 
waarin dus de individualiteit van 
elke partner centraal staat", al
dus prof. Dumon. 

Bij de omgevingsfaktoren stip
te de spreker de immateriële kui
tuur aan, waarin het „ik"-tijdperk 
lijkt ingeluid. De nieuwe technolo
gie heeft, na de anti-konceptie, 
nu ook een positieve kontrole van 
de vruchtbaarheid mogelijk ge
maakt met o.m. de zgn. „high 
tech "-baby's als resultaat. 
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Prof. Dumon meende dat naar 
de toekomst toe, steeds meer 
belang zal gehecht worden aan 
de kwaliteit van het leven. Een 
grotere overheidsinmenging in 
het gezinsleven, bv. door de re
geling inzake positieve vrucht-
baarheidskontrole maar ook bij 
de strijd tegen kindermishande
ling, lijkt eveneens onafwend
baar. Volgens prof. Dumon moet 
nagedacht worden over de weer
slag van dit alles op de werkgele
genheid, de taak van man en 
vrouw in het gezin en de relatie 
gezin-bedrijf. 

Gezinsvriendelijk 
Een lans voor een toekomstge

richt gezinsvriendelijk beleid 
werd gebroken door prof. Frans 
Van Mechelen (KUL), tevens 
voorzitter van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen. 

Hij onderstreepte vooreerst dat 
een gezinsbeleid lang niet iden
tiek is met een demografische 
politiek. Een gezinsvriendelijk be
leid moet volgens de BGJG-voor-
zitter geschraagd worden door 
gepaste maatregelen inzake 
werkgelegenheid, kinderbijslag, 
huisvesting, ouderschapsverlof 
en fiskaliteit. Wat dit laatste aan
gaat, pleitte prof. Van f^echelen 
voor een volledige inkomensdo-
kumulering. Wanneer één part
ner thuis blijft, zou een huwelijks-
kwotiënt moeten toegepast wor
den. 

Naast deze materiële elemen
ten acht prof. Van Mechelen ook 
het scheppen van een gunstig 
moreel en kultureel klimaat meer 
dan nodig. Zonder in een brave 
Hendrik-mentaliteit te vervallen, 
wenst hij dat seksuele permissivi
teit niet verder opgeschroefd zou 
worden. ,,Overdreven seks, ge
weld, pedofilie en partnerruil mo
gen ntè-'o.'.̂  normalQ ir.Qr^'^nten 
van onze kuituur voorgè£t5lu 
worden", aldus prof. Van Meche
len. 

Het KC.l'okwium werd besloten 
met een panfc.'5"esprek tussen de 
vier sprekers "en ^^^ publiek, 
waarbij VCLD-direkteur ."-ieven 
Dehandschutter als moderaio'.'' 
optrad. 
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WIJ tussen volkeren en staten 64/12 

Wespennest Afrika 
Afrika is de blanke kolonisten aan het uitzweten. 

Van een blijvende blanke volksplanting is alleen nog 
sprake op de Kanarische eilanden en in Zuid-Afrika. 
Óf laatstgenoemde werkelijk blijvend zal zijn, is nog 
de vraag. 

Afrika is, meer dan welk ander ook, een vasteland 
van stammen, nog niet van volkeren. 

TEGENOVER de blanken 
bestaat ras-samenhorig-
heid maar onderling ver

loopt de verdeeldheid veel meer 
langs lijnen van stamgemeen-
schap dan van wat wij in Europa 
volksgemeenschap noemen. En 
wat ons soms door persbureaus 
als „naties" wordt voorgescho
teld is nergens méér dan de be
volking van onafhankelijk gewor
den koloniën, met door blanken 
getrokken grenzen. 

Arabische drang 
naar het Zuiden 

Het belet niet dat de objektieve 
verscheidenheid van volkeren, 
met eigen talen en kuituren, een 
rol speelt in de tegenstellingen en 
bondgenootschappen die van 
Afrika op onze dagen een wes
pennest maken. 

De Berbers hebben het in Alge
rije noch in Marokko onder de 
markt. De meest opvallende te
genstelling in de Maghreb blijft 
niettemin die van Arabieren in 
Marokko tot de bewoners van de 
vroegere Spaanse Sahara. 

Sedert 1975 wil Marokko dit 
gebied inpalmen. Sedert die tijd 
is er ook oorlog. Het Polisario-
front haalt af en toe bravou re-
stukjes uit. Het slaagt er in, Ma
rokko tot zware uitgaven te ver
plichten, zonder een eigen ge
bied bestendig te kunnen beveili
gen. Zijn voorlopige regering 
huist in Zuid-Algerije. 

In Soedan, meer bepaald in het 
zuiden, smeult — en brandt soms 
— een rassenoorlog tussen Ara
bieren en zwarten. 

Net zoals voor Ierland stellen 
de internationale persbureaus dit 
konflikt steevast als een gods
dienstoorlog voor. 

In Tsjaad is de strijd geluwd. 
Zeker, de inzet is geen volksna
tionaal probleem. Het is in zekere 
mate een Oost-West-konflikt, met 
als touwtrekkers Libië en Frank
rijk. Maar precies zoals in Soe
dan wordt op het terrein de strijd 
toch geleverd door ,,fransgezin-
de" zwarten en ,,libischgezinde" 
Saharazwervers, vooral Toe-
boe's en Arabieren. Ook daar dus 
kan men van een verdoken ras
senoorlog gewagen. 

Amhaars 
imperialisme 

De voormalige Italiaanse kolo
nie Eritrea is bij de dekolonize-
ring zonder inspraak van de be
woners aan Ethiopië toegewe
zen. Meer dan wat provinciale 
bevoegdheden hebben de ff"2C!-" 
'e n«2'"o,Jiocn de komm----g^ 

' "ei hSm, nen nooit willen toeken
nen. Sedertdien woedt daar een 
verbitterde guerilla. In de herfst 
van 1987 doet de centrale lege
ring enkele toegevinop;, j^ , de zin 
van wat bepp';'^, "'zelfbestuur. 
Maar de o-erilla duurt voort. De 
°P -Tidelingen beschikken zelfs 
v»ver een met loopgraven afge
grendeld gebied. 

Met de mensen van Eritrea 
kunnen de Amhars, de traditione
le bazen van Ethiopië, niet doen 
wat ze overal elders sedert 1984 
onverstoorbaar uitrichten: groot
schalige wegvoering en ontworte
ling van dorpsgemeenschappen. 
Vooral ,,opstandige", lees niet-
Amhaarse, groepen moeten het 
ontgelden. Zij worden tegen hun 
zin, niet zelden met verlies aan 
mensenlevens, in vrachtwagens 
geladen en afgeladen in de 
streek van een volkomen andere 
etnische groep, vaak honderden 
kilometers ver. 

Daar wordt aan deze ontwortel
den dan de Amhaarse taal opge
drongen. In ruil voor wat levens
middelen. Het aantal aldus over
geplante mensen bedraagt op dit 
ogenblik al 6 miljoen. 

Zuidelijk Afrika 
Zimbabwe is verleden jaar de 

weg van alle Afrikaannse staten 
gegaan: de weg naar de één
partij-staat. Daaraan is een bloe
dige oorlog vooraf gegaan tussen 
Shona's en Ndebele's. De groot
ste groep, de Shona's onder Iel-

Hef geweld in Zuid-Afril<a is wat geluwd, maar niet verdwenen. (foto Reuter) 

ding van Mugabe, heeft gewon
nen. En natuurlijk is er geen spra
ke van enig zelfbestuur voor het 
overwonnen volk. 

Dat \n Angola een burgeroorlog 
woedt tussen het door Cuba en 
de DDR gesteunde kommunisti-
sche bewind en Unita blijkt bijna 
dagelijks uit de nieuwsberichten. 
In welke mate stammen- en vol-
kerentegenstellingen een rol spe
len wordt er niet bij verteld. Vast 
staat dat de rol van ideologieën in 
Afrika eerder ondergeschikt is. 

Zo is het ook niet toevallig dat 
Zuid-Angola schuilplaatsen biedt 
aan de SWAPO, dat SWAPO zijn 

aanhangers hoofdzakelijk uit het 
Ovambo-volk haalt en dat dit te 
paard zit op de grens van Nami
bië met Zuid-Angola. 

De Ovambo's maken op hun 
eentje iets meer dan de helft uit 
van Namibië's bevolking. In Afri
kaanse logika, en in de logika van 
allen die ergens de macht willen 
overnemen zonder zich om etni
sche vragen te bekommeren, zijn 
zij dus kandidaat voor de macht 
zodra de Zuidafrikaanse blanken 
het land verlaten. In hun bevrij
dingsprogramma is geen plaats 
voorzien voor Herrero's, Kavan-
go's, Damara's, Nama's, Tswa-
na's noch Bosjesmannen... 

Armageddon 
Daar is tenslotte Zuid-Afrika. 

Het geweld is er wat geluwd, 
zonder te verdwijnen, het heeft 
verlerden jaar meer gewoed tus
sen Zoeloe's en Xhosa's dan in 
zwarte woonsteden. Het schijnt 
zijn doel te bereiken. De beloofde 
hervormingen in de zin van meer 
zwart medezeggenschap worden 
er door vertraagd omdat de blan
ke achterbank zich uit angst ver
krampt. Hierdoor neemt het zwar
te ongeduld en dus kans op zwart 
geweld weer toe. De spiraal naar 
Armageddon is aangezet. 

Karel Jansegers 

Alsof het mineralen waren... 

Indianen en 
andere Ameriicanen 

Nergens hebben de blanken lelijker huis gehou
den in etnische samenstelling van een vasteland dan 
in Amerika. 

De oorspronkelijke bevolking werd bijna volledig 
uitgeroeid. Wat er van overbleef zit bijeen in reserva
ten of loopt verloren in de reusachtige smeltkroes 
van inwijkelingen uit Europa en ingevoerden uit 
Afrika. 

Op hun beurt zorgen deze niet volledig versmolten 
kolonisten voor nieuwe etnische problemen. 

En het resultaat van de vermenging is hoe dan ook 
een nieuw produkt, een nieuw bestanddeel dus in de 
grote mozaïek van de wereldbevolking. 

IN dit beeld is tijdens het voor- I 
bije jaar geen merkbare ver
andering gekomen, althans 

niet in Noord-Amerika. 
Daar zit men wel nog steeds 

met de Kanadese Fransen ver
veeld. Twintig jaar na de Gaulle, 
die destijds een duw aan het 

•""''" _ 3^, iiiei Zijn uitroep 
,,Vive Ie Quebec libre!", gaat 
Mitterrand naar Kanada. Hij doet 
he* veel voorzichtiger. Misschien 
verkiest hij, niet de aandacht te 
vestigen op de doeltreffende 
steun die Franse uitgeverijen, te
levisie-programma's, leerkrach
ten en bedrijven aan Frans Kana
da verschaffen. Vandaar zijn di
plomatische uitroep: ,,Vive Ie Ca
nada!". 

1987 is een belangrijk jaar in 
de staatkundige ontwikkeling van 
Kanada. De grondwet is er gron
dig gewijzigd. Bovenal: het voor
dien nog naar afscheiding nei
gende Quebec heeft zich op
nieuw in de rij geplaatst, omrHat 
alle ornw"''"'- " -;-" 

o.c/i \\n teite deelsta
ten) heel wat bevoegdheden bij 
krijgen inzake onderwijs, gezond
heidszorg en sociale voorzienin
gen. 

Inmiddels is de zware nadruk 
op Québecs Frans karakter afge
nomen. Het aantal Engelse Kana-
dezen dat als gevolg van de na
tionalistische koorts het Franse 
gebied verlieten, wordt op 
100.000 geschat. Meteen zijn ook 
een aantal bedrijven weggetrok-

•wm Ŝ*** ~!Sr',^, 

In Tiii'* * — 
.u-ntnenka worden volksgroepen door mekaar gegooid 

alsof het mineralen waren... (toto RTFt) 

ken. Uit ekonomische noodzaak 
stellen de Franse Kanadezen 
zich dan ook opnieuw soepeler 
op tegenover Engels taalgebruik. 

„De West' 
In Midden-Amerika is de etni

sche ontreddering minder diep
gaand dan in het Noorden. De 
toestanden zijn er ook meer ver

scheiden o.a. omdat er ook meer 
staten voorkomen. 

De Nederlandse Antillen bevin
den zich in een laat stadium van 
onafhankelijkheidsverwerving. 
Omdat zulke kleine gebieden 
nauwelijks leefbaar zijn is de aan
drang om onafhankelijk te wor
den niet sterk. Nederland zou het 

(lees door biz. 9) 
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liefst aan het geheel van „de 
West" onafhankelijkheid verle
nen, maar niet alle eilanden heb
ben daar oren naar. Zo wil Sint-
Maarten liever weg van Curagao. 
De ware reden heeft niets met 
volkerenverschillen, alles met 
centen te maken. Het is echter 
geweten dat afzonderlijke staten 
op de duur een afzonderlijke 
mentaliteit kunnen produceren. 

Op de Franse Antillen, groten
deels door zwarten bevolkt, ziet 
de toestand er heel anders uit. 
Zoals verwacht beschouwen de 
meeste Franse politici deze eilan
den als ,,overzees Frankrijk". 
Daar Is geen sprake van bespre
kingen met het oog op onafhan
kelijkheid of zelfs autonomie. Het 
betekent niet dat er geen onaf
hankelijkheidsstreven bestaat. 
Op Martinique werkt een PPIVI 
(parti progressiste Martiniquais) 
en op Guadeloepe gebruiken de 
autonomisten zelfs geweld. 

,,Mineralen J5 

Op het vasteland gaat alle aan
dacht naar de linkse en rechtse 
guerilla's, toch vergete men niet 
dat zelfs in dat verband de Miski-
to-lndianen nog altijd meetellen. 
De meesten hebben zich tegen 
de sandinistische regering van 
Nicaragua gekeerd. Toch is er in 
het voorjaar een hoofdman die er 
mee ophoudt. Een aantal Miskl-
to's verlaten hun schuilplaats in 
Honduras om naar hun Nicara
guaanse gronden terug te keren. 

Van de Zuidemarikaanse India
nen is meer overgebleven dan 
van de Noordamerikaanse maar 
hun kulturele toestand Is niette
min belabberd. 

Boliviaanse Indianen slaken 
een alarmkreet omdat Bolivië's 
regering (Spanjaarden en ver-
spaanste halfbloeden) 50.000 
Chinese gezinnen uit Hong-Kong 
en Taiwan willen invoeren. 

Het door elkaar gooien van 
volksgroepen, alsof het minera
len waren, houdt maar niet op. 

Verspaansing 
Argentinië en Groot-Brittannië 

hebben hun geschil om de Falk-
/and-eilanden nog steeds niet bij
gelegd. Het is een geschil tussen 
twee kolonizerende Europese 
volkeren: Engelsen en Spanjaar
den. Argentijnse Indianen heb
ben daar niets mee te maken. En 
vóór de komst der Britten waren 
de Falklands onbewoond. Wij 
zouden van deze statentwist 
geen gewag maken Indien niet, 
tijdens de Argentijnse aanval van 
1982, de aap van een Spaans 
taalimperlalisme uit de mouw van 
de Argentijnse militairen was ge
kropen. Zij hadden de overwin
ning nog niet behaald — en zou
den ze niet behalen — en reeds 
beslisten zij dat de officiële en de 
onderwijstaal geen andere dan 
het Spaans kon zijn. Dit betekent 
dat de Falklandtwist geen louter 
staatkundig geschil is. Sedert
dien weegt op de eilandbewo
ners, allen echte Britten (Kei-
pers), de bedreiging van ver
spaansing. 

De drastische besnoeiing van 
de militaire uitgaven van de Brit
se regering voor de Falklands in 
1987 mag niet geïnterpreteerd 
worden als voorbode van een 
kapitulatle. Tevoren werd Immers 
een grote landingsbaan ge
bouwd, die snelle toevoer van 
troepen mogelijk maakt. De Kei-
pers kunnen nog een tijd lang op 
beide oren slapen. 

K.J. 

Volgende week: 

Slot 

M^ 

VOOR HET VAK 

I, 
i. 

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

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

BUL 
KANTOORMEUBELEN n.v. 

Sinds 1 mei is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniek complex 
van 36.000 m̂  langs de E19 Antwerpen-Brussel in de industriezone Mechelen-Noord 
(Toonzalen ook op zaterdag open van 8.30 tot 17.30 u.) 

BULO Kantoormeubelen n.v. 
Industriezone Noord II 
2800 MECHELEN 

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

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

Zaterdag 14 mei 
n BRT 1 - 14.30 
Steek-er-wat-van-op-show, praatpro
gramma 
D BRT 1 - 16.00 
Teresa, film 
D BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, badminton 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT1 - 21.05 
Gewapende overval, TV-film 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.55 
De vereffenaar, serie 
D BRT2 - 15.40 
Liverpool-Wimbledon, voetbal 
D Ned. 1 - 18.07 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.18 
Thomas en Senior, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.48 
Voel je hoe ik dans?, TV-film 
D Ned. 1 - 21.28 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Magnum, avonturenserie 
D Ned, 2 • 18.15 
Top 40, Nederlandse top 40 
D Ned. 2 - 20.29 
Miami Vice, politieserie 
D Ned. 2 - 22.05 
Flying High, film 
D Ned. 2 - 23.40 
Flying High, the Sequel, film 
D Ned. 3 - 20.30 
Tracey Uilman show 

Zondag 15 mei 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday proms, historische happening 
D BRT 1 - 14.30 
Bedrijfsanaiyse, info 
D BRT 1 - 15.00 
Chico knipoog, jeugdfilm 
D BRT1 - 16.10 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.50 
Lente in Noord-Afrika, dok. 
D BRT 1 - 20.00 
Kijk uit!, verkeerstips 
D BRT 1 - 20.40 
Blut, serie 
D BRT 1 - 21.30 
De jaren zestig, bouwwoede 
D BRT 1 - 22.30 
Foundation ballet II, galakoncert t.v.v. 
Aids-patienten 
D BRT2 - 14.15 

Harrison Ford kent geen ogenblik rust in ,,Raiders of the Lost Ark". 
Woensdag 18 mei op Ned. 2, om 22u.05. 

D Ned. 2 - 10.05 
Van heinde en ver, kinderen in Zuid-
Af ri ka 
D Ned. 2 - 19.00 
La Linea, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.04 
The Untouchables, serie 
D Ned. 2 - 20.57 
War reporters, dok. 
D Ned. 2 - 22.22 
Zuid-Afrika van binnenuit, dok. 
D Ned. 3 - 21.15 
Medio Mei, muzikale komedie 

IVIaandag 16 mei 
D BRT 1 - 18.05 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Ik wil Manhattan, serie 
D BRT1 - 21.00 
Labyrinth, Info 
D BRT1 - 21.50 
Terugblik: Chansongala, Kris De 
Bruyne 
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 
Stardrift, Roberto Blanco in Casino 
van Knokke 
D BRT2 - 21.35 
De ambassade, serie 
D Ned. 1 - 16.45 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Emmerdale farm, serie 
D Ned. 1 - 19.52 
The man from Snowy River, film 
D Ned. 1 - 22.40 
In 't hoist van de nacht, politieserie 
D Ned. 2 - 15.55 
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.17 
Swingtime, film 
D Ned. 2 - 18.05 
Toppop, eigentijdse pop 
D Ned. 2 - 20.29 
Die Schwarzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 21.15 
De brekers, serie 
D Ned. 2 - 22.40 
L.A. Law, serie 

Dinsdag 17 mei 
stadion snnrt 
G NGU. I - 18.23 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
n Ned. 1 - 18.45 
De smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, serie 
D Ned 1 . 21.43 
Golden gihs, serie 
D Ned. 1 - 22.38 
Cagney & Lacey, serie 

IJ B R M - Ib.TJ 
De kasteelgeesten, kinderserie 
D BRT 1 - 18.25 
De aarde is bewoond, tekenfilm 
D BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, ieugdgsrié 
• BRT 1 - 13.0Ö 
Angst, vriend en vijand, dok. info 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 

D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, dierendok. 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 21.55 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D Ned. 1 - 15.48 
Monica wil een paard, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 16.57 
De stuntels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.03 
Charlie de ballenjongen, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.46 
Blad-bewoners en blad-eters, na
tuurfilm 

D Ned. 1 - 19.18 
De Cosby show, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.45 
De beste jaren van je leven, TV-film 
n Ned. 1 - 22.40 
Lost Empires, serie 
D Ned. 2 - 17.30 
Popformule, eigentijdse muziek 
D Ned. 2 - 20.29 
Butch Cassidy and the Sundance 
Kid, film 

D Ned. 2 - 22.55 
De vijf zintuigen, dramaserie 
D Ned. 3 - 21.05 
The Dutch Jazz Orchestra 
D Ned. 3 - 21.35 
De poort, familiegeschiedenis 

Woensdag 18 mei 
D BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
D BRT 1 - 15.25 
De Freggles, poppenfilmserie 
D BRT 1 - 15.50 
Een schat In niemandsland, jeugd
serie 
D BRT 1 - 16.40 
Speel op sport, jeugdprogramma 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Een zaak voor twee, misdaadreeks 
D BRT 1 - 21.10 
Huizen kijken, over bouwen, verbou
wen en wonen 

Verwant, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 

G 5^;: 2 - 20.10 
Bayer Leverkusen-Espanol Barce
lona, voetbal 
D BRT2 - 22.on 
Bloed en -Q^JJ^ f|j^ 

u Ned. 1 - 19.18 
Jody en het hertejong, jeugdserie 

D Ned. 1 - 20.00 
The Campbells, familieserie 
D Ned. 1 - 21.07 
Triomf over terrorisme, gedramati-
zeerde dok. 
D Ned. 2 - 16.20 
De Jetsons, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.40 
Square Pegs, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.05 
G.I.Joe, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 2 - 22.05 
Raiders of the lost ark, film 
n Ned. 3 - 20.30 
Sandra, TV-spel 

Donderdag 19 mei 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, aktuallteiten 
D BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Waarheen en terug, trilogie 
D Ned. 1 - 15.30 
De Onedin lijn, serie 
D Ned. 1 - 16.21 
Onze levende planeet, dok. serie 
D Ned. 1 - 17.46 
Het dorpje in de wolken, poppenserie 
D Ned. 1 - 17.58 
Jem, tekenfilmserie 
n Ned. 1 - 18.23 
Lukcy Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.47 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.20 
Howard's Way, dramaserie 
D Ned. 1 - 20.37 
Nieuwe buren, familieserie 
D Ned. 1 - 21.02 
't Bloed van anderen, dramaserie 
D Ned. 1 - 21.57 
Ravotta Bizarra, humoristische 
sketches 
D Ned. 2 - 20.29 
Mama is boos, film 

Vrijdag 20 mei 
D BRT 1 - 18.05 
De smurfen, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 

D BRT 1 - 19.15 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

n BRT 1 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT 1 - 20.50 
De tijd der vergelding, dok. 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, nieuwe films 
D BRT2 - 20.55 
Catch 22, film 
D BRT2 - 22.50 
Fiimspot, filmaktualiteiten 
D Ned. 1 - 20.05 
Brideshead revisited, dramaserie 
U l'Jcu. . t^O.OKI 

Experiment in terror, film 
D Ned. 2 - •••'r^n 

Derrick, krimi-serie 
D Ned. 2 - 23.05 
TV-Yitrihe, kuituur in de ruimste zin 
D Ned. 2 - 23.15 
Onze ouwe, krimi-serie 
D Ned. 3 - 20.30 
Adriadne auf Naxos, opera van Ri
chard Strauss 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 14 mei 
Flying High 
Amerik. rampenfilm uit 1980 met o.a. 

Lloyd Bridges, Peter Graves en Ethel 
Mermann. Elaine, een stewardess, ver
trekt naar Chicago. Zij heeft besloten 
definitief te breken met haar man Ted. 
Zonder dat zij het weet heeft die ech
ter ook geboekt voor dezelfde vlucht... 
(Ned. 2, om 22u.05) 

Zondag 15 mei 
Jeff 
Franse misdaadfilm uit 1969 met 

o.a. Alain Delon en Mireille Darc. Na 
een geslaagde overval vergadert de 
bende van Jeff om de buit te verdelen. 
Maar Jeff zelf komt niet opdagen en ie
dereen vermoedt dat hij er met het geld 
vandoor is. (RTL-TVi, om 21 u.) 

Maandag 16 mei 
The man from Snowy River 
Wanneer de vader van de jonge Jim 

Craig bij een ongeluk met een paard 
om het leven komt, staat de knaap al
leen op de wereld. Om de ranch ver
der uit te baten heeft hij geld nodig en 
daarom gaat hij als veehoeder werken 
bij een rijke rancher. Australische film 
uit 1982 met o.a. Tom Burlinson en Si-
gri Thornton. (Ned. 1, om 19u.52) 

Dinsdag 17 mei 
Butch Cassidy and the Sundance 

Kid 
Amerik. western uit 1969 met o.a. 

Paul Newman, Robert Redford en Ka
tharine Ross. De,.Sundance Kid", een 
gokker en revolverheld, plant samen 
met zijn boezemvriend Butch een 
stoutmoedige treinoverval. Hun opzet 
mislukt en samen met Etta Place, een 
lerares, vluchten zij naar Bolivië. (Ned. 
2, om 20U.29) 

Woensdag 18 mei 
Raiders of the lost ark 
Amerik. avonturenfilm van Steven 

Spielberg en George Lucas uit 1981 
met o.a. Harrison Ford, Karen Allen en 
Paul Freeman. Indiana Jones, een ver
strooide archeoloog, is in de jungle van 
Peru op zoek naar een gouden 
beeldje. Na een avontuurlijke tocht 
slaagt hij erin het kleinood te bemach
tigen, maar zijn Belloq zit hem op de 
hielen. (Ned. 2, om 22u.05) 

Donderdag 19 mei 
Wohin und Zuruck 
Emigrant Freddy Wolff slaagt erin 

per schip te ontsnappen naar Amerika. 
Hij belandt in New York en maakt er 
kennis met andere emigranten. Na 
vele mislukte sollicitaties en een stuk
gelopen liefdesrelatie, besluit hij dienst 
te nemen bij het Amerikaans leger. 
Oostenrijkse film uit 1986. (TV2, om 
20U.15, 2de deel) 

Vrijdag 20 mei 
Catch 22 
Amerik. komische film van Mike Ni

chols uit 1970 met o.a. Art Garfunkel 
en Orson Welles. Kapitein Yossarian 
wil zich kost wat kost gek laten verkla
ren om niet langer te moeten deelne
men aan de luchtgevechten. Maar hoe 
zal een bangerd gaan bewijzen dat hij 
niet goed snik is? (TV 2, om 20u.15) 

12 MEI 1988 



Regen heeft een 
slechte reputatie 
Regen doet onze 
plannen in het water 
vallen, omdat wi| zo 
vermetel zijn met de 
regen geen rekening 

^_ te houden 

^ ^ A ^ f A Regen is een vij-
^ ^ ^ ^ ^ P and, zoveel is zeker. 
^ ^ B ^ ^ ^ Natuurlijk heb je 

• ^ ^ ^ soorten regens Je 
^ L ^ hebt er zelfs die de 
^ ^ ^ F kranten halen omdat 

ze met hun wreed-
aardig talent de wereld striemen, de 
mensen klemeren en de natuur over
hoop halen Zo'n regens worden wat 
graag in het komputergeheugen van 
het KMI ingetikt en later als paspun-
ten uitgespeeld door droefkijkende 
TV- weermannen. Hun drang om bi] 
het publiek gemakkelijk en zonnig 
sukses te halen dikt de onterechte 
reputatie van de regen aan. 

De ongezonde zucht naar goed 
weer heeft regen vijand nummer 1 
gemaakt van openluchtfeesters, bar
becue-fanaten en dito zonners. Zij 
hebben de regen nodeloos verne
derd tot de goed- slecht weegschaal, 
tot de wit- zwartverhouding. 

Misprijs 
de regen niet 

Nee,zon is zon en regen is regen 
en beiden tegen mekaar uitspelen is 
een menselijke onhebbelijkheid. Zeg 
maar, gebrek aan vindingrijkheid om 
een tuinfeest bij slecht weer toch te 
doen slagen. Want regen is veel 
meer dan de platvloerse spelbreker 
die WIJ er van gemaakt hebben. 

Regen is leven, vreugde en verfris
sing. Regen is rijkdom en toekomst. 
Regen is de komponent van de zon, 
het kommunicerende vat van het le
ven. Regen is het stuk van de twee
ling zonder wie het leven Sahel zou 
betekenen. 

Nu de lente m al zijn geurige en 
kleurige gretigheid om ons heen 
groeit is regen de onmisbare bond
genoot, de ladder langs waar het 
groen naar zijn totale schoonheid 
groeit. 

Ooit al al een voet in de lenteregen 
gezet? Gevoeld hoe die pure zacht
heid de aarde streelt? Want weet dat 
na elke magische regenkus de 
bloemknoppen verder openbreken, 
dat het gras hoorbaar groeit en dat 
de anders zo waterschuwe katten 
hun stofferige winterpels aanbieden. 

Lenteregen striemt met, maar 
streelt als met ontelbare vingertoet-
sen. Hoe graag gooien tuinders de 
daken van hun serren open waneer 
de eerste lentedruppels zich mel
den? 

Nee, regen is met wat wij er van 
gemaakt hebben. Regen is vriende
lijk en alleen maar anders. Boven
dien leert regen ook veel over de 
mensen, wie de regen met liefheeft 
IS een valse minnaar van de natuur. 
Wie enkel de zon prijst leeft maar 
half. Wie huldigt dat né regen zonne
schijn komt heeft het wonder van het 
leven met begrepen, want regent 
komt telkens né de zon 

En dan is er nog de regenboog, het 
geheim wapen van de regen, waar
van ik de natuurkundige uitleg wei
ger te kennen. En waarvan kinderen 
en andere serieuze mensen zich af
vragen of je hem ook kunt beklim-
tïisr*. gr! TiOa beiangnjKer, in wiens 
tuin de brede benen van de booa 
staan 

Grote denkers hebben zich over 
het fenomeen van de regen gebogen 
en ons hun beschouwingen met ge
spaard. Het mooist vinden wij wat 
Lichtenberg er over dacht. „Regen 
maakt op den duur de lelijkste var
kens schoon en alle mensen vuil." 

Had Ik u niet gewaarschuwd dat de 
regen een eigenzinnige maar 
boelende levenspartner is? | 

-Vl^t 
11 

doot'de'wee^ 

^nihouden 

Heel het jaar nog gaat in de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedeniis (Jubelpark, Brussel) 
een tentoonstelling met als merkwaardige titel ,,Leg 
er de zweep op, koetsier!". De ondertitel is wat 
duidelijker: ,,Het transport in de 18de en 19de 
eeuw". Deze expositie is tegelijk een stuk historie én 
een verzameling van tastbare relieken waarop men 
in onze hoofdstad nogal trots gaat. Niet alleen 
omwille van de kollektie zelf, maar ook omdat onze 
rijtuigenbouwers reeds vanaf de 17de eeuw een 
uitstekende faam aan de Europese hoven genoten. 

DE Eeuw van de Verlichting 
was een tijd waarin diplo
maten, filosofen, weten

schappers en kunstenaars zich 
meer dan ooit op pad begaven 
en ja, ook de legers hun mobiliteit 
moderner begonnen te zien Re
sultaat technische vooruitgang 
van het rijtuig en verbetering van 
het wegennet, wat toeliet tussen 
twee etappesteden de verbazing
wekkende afstand van 80 km per 
dag af te leggen 

In de 17de eeuw was de uit
bouw van een efficient wegennet 
voor de drie grote mogendheden 
(Frankrijk, Engeland en de Ne
derlanden) een absolute nood
zaak geworden zowel voor de 
handel als voor het handhaven 
van de macht Waar het wegen
net m de 18de en de 19de eeuw 
zowel kwantitatief als kwalitatief 
spektakulair verbeterde, was het 
toch de vergaande vooruitgang 
van het rijtuig zelf die het meest 
in het oog sprong 

Voorheen was het rijtuig weinig 
meer dan een rechtstreeks op de 
wagenas geplaatste bak Alles 
werd nu snel en diepgaand her
dacht de binneninrichting werd 
fraaier, het komfort werd verbe
terd door andere types van op
hanging, de bestuurbaarheid 

ging er dankzij het beweegbare 
voorwiel op vooruit en ook de 
snelheid nam toe 

De huidige tentoonstelling in 
de afdeling Museum voor Blinden 
heeft als opzet de uiteenlopende 
facetten van deze technische 
evolutie uiteen te zetten aan de 
hand van makettes, echte rijtui
gen, diverse onderdelen en di-
daktische panelen 

Als getuigen van een ver en 
nabij verleden waarin koetsiers, 
postiljons en paarden onze ste
den en wegen van weleer bevolk
ten, tonen ze levensecht de evo
lutie die in de loop der decennia 
leidde tot het bouwen van ver
schillende types van voertuigen, 
welke telkens aan de noden van 
het verkeer in de stad en op de 
wegen werden aangepast 

Met de tegelijk leerrijke, amu
sante en omvangrijke tentoon
stelling hebben de KMKG ook 
een verder reikende bedoeling 
De koetsen van de koning, berli-
nes van de keizer, fiakers, sle
den, kaiessen, enz vragen te
recht de heropenin van een ver
zameling waarvan het historisch 
en estetisch karakter met te ont
kennen valt 

(/M^,,, 
Slechts vier juiste inzendingen bereikten ons 

n.a.v. ,,Meespelen (222)"; wij zochten toen VS-
president Lyndon Johnson. 

Uit dit kwartet werd lezer Dirk Lamberts, die in de 
Gildenstraat 34 te leper woont, als winnaar geloot. 
Hij ontvangt eerstdaags ons boekenkado. 

DIT keer zoeken wij de naam 
van een Frans utopisch 
socialist die meende dat 

het heil van de mens in de vrije 
associatie lag, dit is de koopera-
tie van de producenten in een 
gemeenschappelijk gebouw de 
zg phalanstere 

Marx en latere ,,wetenschap
pelijke socialisten" hebben rje 
'JtcpiStsn verweten zonder dege
lijke kennis oir t̂rGm ue reële si
tuatie en mogelijkheden, hun 
voorstellen te formuleren 

Hoe noemt de persoon die vol
gende zinnen schreef 

,,De ervaring leert ons dat de 
mens een verdubbelde ijver be
toont en zelfs plots een werker 
wordt in plaats van een luiaard 
als hij vennoot wordt, de handel 
bewijst ons zoiets bijna dagelijks 
De ervaring leert ons ook dat de 
oproerkraaier plots zin krijgt voor 

orde als hij eigenaar wordt Van 
het ogenblik dat een oproerkraai
er een huis bezit en een miljoen 
heeft wil hij geen opstand meer 

Dat IS ook zo voor om het even 
welke loontrekkende die land
bouwer of werkmeester wordt 
hij wenst goede orde 

Uit ri^7o srvdringen /can men 
volaenrif: Konklusie maken om 
garis de massa van het volk tot 
werkwilligheid en zin voor orde 
aan te zetten moet men een regi
me uitdenken waarbij ieder, zelfs 
de armste sukkelaar, vennoot en 
eigenaar is " 

Indien U de oplossing meent te 
kennen, aarzel dan met deze 
door te sturen naar WIJ, „Mee
spelen (224)", Barrikadenplein 
12, 1 000 Brussel 

U hebt tijd tot maandag 23 mei 
Veel sukses 

sou/a Hfusetj 
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Eerder schreven we hier al over de wettelijke 
kwalifikaties die voor de Franse wijnen geldig zijn en 
waarbij de AC en VDQS de hoogste toppen scheren. 
In de andere belangrijke wijnproducerende landen 
bestaan trouwens mm of meer gelijkaardige aandui
dingen. Door het sterk toegenomen wijnverbruik in 
onze kontreien ontmoeten we steeds meer andere 
etiketvermeldingen, die wel niet op echt grote wijnen 
wijzen, maar ons daarom nog niet hoeven af te 
schrikken. Al is het wel een kwestie te weten over 
welke soort wijn het gaat, teneinde de keuze enigs
zins op de gelegenheid van konsumtie te kunnen 
afstemmen. 

DE laagste officiële kwali-
teitskategorie is vin de ta
ble, hoewel een tafelwijn-

tje bij een doordeweekse maaltijd 
best aardig kan zijn Tot deze 
kategorie behoren ook de zgz 
merkwijnen die zo goed of minder 
goed zijn als de faam van het 
wijnhuis dat ze aanbiedt In de
zelfde orde spreken we ook van 
,,open" wijn of karafwijn de 
meer eenvoudige wijnen die in 
restaurants of bistrots met per 
fles maar per karafje of per glas 
voorgezet worden Hun kwaliteit 
hangt van de aankoopkennis of 
het eergevoel van de patron af 

Nu even terug naar het alge
mene begrip tafelwijn Wanneer 
er ,,vin de table" op het etiket 
staat, wordt als eniqe wettPini'o 
SIS 555ieia dat het om natuurlijk 
gegist druivesap gaat met een 
alkoholgehalte van tenminste 7 
%, hoewel dit ook kan oplopen tot 
11 of zelfs 13 % In principe moet 
dit alkoholpercentage vermeld 
worden 

BIJ tafelwijn mag buitenlandse 
wijn gemengd worden, meestal 
gaat het hier om Noord-Afrikaan-
se, Spaanse, Italiaanse of Griek
se wijn De gang van zaken is dan 
doorgaans zo dat een handelaar 
(négociant) een goedkope slappe 
Franse wijn inkoopt en deze op 

de gewenste tafelsterkte brengt 
door toevoeging van meer zuide
lijke, dus straffere, wijn Het re
sultaat blijft weliswaar in naam 
Franse wijn, maar is dat met zel
den slechts voor de helft Wijn 
sterker maken met pure alkohol, 
of in omgekeerde richting slapper 
maken met zuiver water is in 
geen enkele omstandigheid ge
oorloofd Deze vorm van fraude 
wordt bij ontdekking altijd streng 
beboet Het Franse pseudo-grap-
je ,,om goede wijn te maken heeft 
men veel water nodig" slaat dan 
ook uitsluitend op de aanzienlijke 
hoeveelheden water die men ge
bruikt om de kelders, kuipen en 
fusten zuiver te houden Het sul-
fietgehalte van een , vin (j^ tS 
bl§" ITidg 37b mg per liter bedra
gen 

Voor tafelwijn wordt aan de 
plaats van herkomst of aan de 
druivesoort geen eis gesteld An
ders zit dat met ,,vin de pays", in 
feit een iets hoger gekwoteerde 
versie van tafelwijn De vermel
ding waarborgt dat de landwijn 
voor de volle honder procent ui 
die of die streek komt, dat het 
alkoholgehalte minimaal 10,5 % 
bedraagt, dat het sulfietgehalte 
met hoger dan 200 mg per liter is 
en dat de smaak van bepaalde 
normen voldoet volgens het oor
deel van officiële wijnproevers 
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— Schilderwerk van KAREL ROSIER is te zien in het Vlaams Huis, 
Stationsplein 22, 9500 Geraardsbergen, op 14 en 15 mei van 14 tot 
19u. Inkom gratis. 

— Op 17 mei kan u een avondje doorbomen over DE ARTISTIEKE 
SEKTOR (progressief Kultuurbeleid voor Brussel) in trefcentrum de 
Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel (20u.). Org. Masereel-
fonds. 

— Tot 18 mei is er in de Spiegelzaal van het Trefcentrum ,,De 
Markten", Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel, een selektie te zien 
van 100 werken uit 33 landen, gekozen voor de TIENDE INTERNA
TIONALE KARTOENALE 1987. Tema van de kartoenale: sport. De 

toegang is gratis. Open van 10 tot 18u. en op zon- en feestdaqen van 
10 tot 13u. 

— JOHAN VERWINNEN EN TARS LOOTENS treden op in „De 
Ploter" te 1742 St. Katarina Lombeek op 20 mei om 20u. Inkom 200,-. 
(Org.: VVKSM-KAJ-VKAJ-O.C.De Pioteren 't Ankertje). Meer info: 02/ 
582.44.33 of 02/582.27.67. 

— Galerij 't Kallement richt een kunstwedstrijd in met als tema HET 
DORP, EEN RUIMTE, EEN LEVEN. De wedstrijd staat open voor 
iedereen die zich bezighoudt met olieverf, akwarel of tekenen. Het 
reglement is te verkrijgen in het Rust- en Verzorgingstehuis ,,Home St. 
Jozef", Kallement 1, 2220 Wommelgem. Inschrijven kan tot 28 mei 
1988. Er zijn drie geldprijzen en een prijs van het publiek te bedingen. 
De selekteerde werken worden tentoongesteld vanaf 28 augustus. 
Prijsuitreiking: 2 oktober. Meer info: Lydie Lenaerts, 03/353.62.36. 

— Werk van MARIA SCRAYEN is 
nog tot 22 mei te zien in het 
Kultureel Centrum, Dekenstraat 
40, 3540 te Heusden-Zolder. De 
werken van Maria Scrayen tonen 
vooral figuren (geen portretten), 
stille begijnhoven en stillevens. 

Maria Scrayen. 

— NAIEVEN TE DEURLE is de titel van een tentoonstelling die tot 23 
mei loopt in het Museum Leon de Smet, Museumlaan 18 te 9831 
Deurle. Er is werk te zien van o.a. Binus Van den Abeele, Edgard 
Tytgat, Albert Beeldens, Marie Chr. Huybrechts, Emile Mahy e.a. 

Open in de week van 14 tot 18u., zon- en feestdagen van 10 tot 12 en 
van 14 tot 19u., gesloten op maandag en vrijdag. Meer info: 091/ 
82.30.90. 

w^t 

Albijn Van den Abeele Huis en schuur 

— De MARNIXRINGPRIJS FELIX DE BOECK 1988 van de drie 
Brusselse Marnixringen wordt toegekend aan de laureaat van een 
wedstrijd voor schilderkunst. Het onderwerp ,,schilderkunst", zonder 
oplegging van een thema, werd gekozen als eerbetuiging aan de grote 
Vlaamse meester Felix de Boeck. Voorwaarden tot deelneming zijn: 
niet ouder zijn dan 35 jaar en zich bekennen tot de Nederlandse 
Kultuurgemeenschap. De laureaat krijgt 100.000,-. 

Vóór 15 september 1988 inschrijven. Het wedstrijdreglement is te 
bekomen bij Antoon Mertens, Edm. Machtenslaan 92 bus 8, 1080 
Brussel. 

(samenstelling T.S.) 

Jos Vandeloo bundelde zijn 

Fantastische verhalen 
Onlangs verscheen bij Meulenhoff een bundeling 

van vijftien l<ortverlialen van de Vlaamse sukses-
schrijver Jos Vandeloo. 

Al deze teksten — die reeds eerder verschenen in 
andere uitgaven — hebben het fantastische, het 
onverwachte als gemeenschappelijk kenmerk. 

SOMMIGE van deze verha
len lijken, tenminste wat 
de lengte betreft, eerder 

op een kursiefje van amper drie 
bladzijden. Andere stukken ver
dienen dan weer beter het etiket 
kortverhaal. 

Allen lezen ze echter vlot en 
illustreren ze nog maar eens het 
groot schrijf- en verteltalent van 
Jos Vandeloo. 

Herkenbaar 
Hij verhaalt meeslepend en be

toverend over hoe een mensenle
ven dramatisch kan veranderen 
door een ongerijmde toevallig
heid. Toch blijven de uitgeteken
de toestanden biezonder herken
baar. Vaak stel je je op het slot 
van zo'n belevenis de vraag hoe 
je zelf zou reageren, indien bv. je 
met zorg gekoesterde kamer
planten je overmeesteren of wan
neer je je vrouw op overspel be
trapt? Of wat te doen als je plots 
gekonfronteerd wordt met een 
onwaarschijnlijke gebeurtenis 
niemand wil je geloven, maar 
gaat integendeel denken dat je 
gek geworden bent. 

Opvallend is dat Vandeloo en
kele van deze fascinerende ont
wikkelingen aan planten, dieren 
of natuurkrachten toewijst. Waar
op de mens gegarandeerd hulpe
loos reageert. 

Passie en liefde zijn in deze 

blinkende zijden sjaal, zoals 
gangsters en fuifnummers of Bel
gische ministers ze soms dra
gen. ". Of; ,,Na heel wat heen-en-
weer-gepraat in Spa, in Luil< en in 
Brussel en na ellenlange pala
vers zag de overheid het onzinni
ge van haar plan in, wat nogal 
zeldzaam is.". 

Jos Vanderloo op de fantastische toer... (foto P. V.d. Abeele) 

bundeling minder aanwezig dan 
in andere boeken van Vandeloo. 

Hier en daar ook wel een rake 
prik naar het establishment, on
der wie de politieke kaste: ,,Hij 
was gekleed in een somber zwart 
pak, alleen aan zijn hals was er 
een vlek feestelijk wit van een 

Ongetwijfeld dus 'n aanbeve

ling waard, deze ,,Fantastische 
verhalen" van Jos Vandeloo. 

(pvdd) 

,,Fantastische verhalen. Obser
vatorium" van Jos Vandeloo. Uit
geverij Meulenhoff, 1988, 184 biz., 
650 fr. 

THROW MOMMA FROM THE 
TRAIN is een film van Danny 
de Vita, die zich tegelijk de 

hoofdrol toebedeeld en ook Billy 
Crystal van de partij liet zijn. Het gaat 
hier over een goedgemaakte lachfilm. 
Billy Crystal (Larry) is een gefrus
treerd professor-schrijver en hij heeft 
het ongelijk dat iemand zijn loze 
doodsbedreigingen — geuit aan het 
adres van zijn vrouw — heeft ge
hoord. Die iemand is een leerling van 
professer Larry, Danny de Vito 
(Owen) en die is gek op moord- en 
mysterieverhalen, die hij meestal zelf 
schrijft, maar die niemand anders wil 
lezen. Zijn eigenaardige karakter 
wordt duidelijk beïnvloed door de al te 
moederlijke gevoelens van Anne 
Ramsey (Momma), een vreselijke, ja
loerse ouwe taart die hij verafschuwt 
en tegelijkertijd ook vreest. Een schit
terend geakteerde rol! Op een dag 
vraagt Owen om schrijfhulp aan zijn 
prof Larry, maar die zendt hem naar 
Strangers on a train van Alfred 
Hitchcock — en het scenario brengt 
hem op het limineuze idee om de prof 
zijn vrouw te doden en hem dan om 
een wederdienst te vragen. De Vito 
en Crystal proberen elkaar onder tafel 
te spelen, terwijl Ramsey meestal met 
het been gaat lopen. De ouwe slap-
«tirk en de visuele gags zorgen dat je 
konstant geboèiu tlijft. Leuk. 

Heillraiser van Clive Barker (m zijn 
vele publikaties en deze debuutfilm, 
wel eens de nieuwe horrorkoning ge
noemd) die het Brusselse filmfestival 
enkele maanden geleden, vereerde 
met zijn aanwezigheid, is voor de 
liefhebbers van het genre en must. 
Het is een uitdieping van het sado
masochistische thema. Frank Cotton 
(Sean ChapmanlfranV. het monster: 
Oliver Smith) opent de vreemde puz

zeldoos en verdwijnt in een wereld 
van pijn en genot — hij lost op in het 
ouderlijk huis. Broer Larry {Andrex 
Robinson), met zijn tweede echtgeno
te Julia {Clare Higgins) — die zoals in 
de film zal blijken meerdere stoeipar-
tijtjes met broer Frank achter en voor 
de rug heeft — komt dan het oudertijk 
huis bewonen. Bij de verhuis kwetst 
Larry zich en wanneer zijn bloed op 
de grond druppelt, wordt dat gretig 
opgezogen, door broer Frank die on
der de planken aanwezig is in de 
vorm van een vlies. Het bloed brengt 
hem echter opnieuw tot leven. Julia 
ontdekt het kleine monsterlijke figuur-

NIEUW 
IN DE BIOS 

tje dat haar smeekt om meer bloed. 
Haar wilde nachten met Frank in
dachtig zal ze mannen oppikken en 
hen mee naar huis nemen, waar ze 
hen vermoordt om dan hun lichamen 
ever tS leveren aan Frank, die lang-
ZSS.T̂  fTiaar zeker terug een menselijk 
wezen begint te worden, uu aü^l ^25! 
naar een vreselijke klimaks, die ge
noeg opening laat voor Hellraiser II 
— die reeds in de maak is, na het 
grote sukses dat deze Britse film in 
Amerika behaalde. 

Met Het verdriet van België van 
Hugo Claus is het zo dat van de 100 
kopers van het boek, er ongeveer 30 
het uitlazen, en hiervan vonden zowat 

25 het zéér goed. Dezelfde cijfers 
zullen waarschijnlijk ook gelden voor 
Umberto Eco's In de naam van de 
roos, terwijl het eindcijfer van goed 
bevinden van boeken van de overroe-
pen Herman Brusselmans nog lager 
ligt. Al dit voorgaande om het nog 
even te hebben over Blue Velvet, 
volgens mij de meest overroepen film 
van het vorig jaar. Enkele mensen 
probeerden Tough Guys Don't Dan
ce van Norman frailer in dezelfde 
kategorie onder te brengen en daar 
ben ik het volledig met oneens. Was 
Blue Velvet een labyrint, opgebouwd 
volgens Europese normen, de film 
van Mailer volgt dezelfde labyrinti-
sche wegen, maar is van een helder
heid die men zelden van een labyrint 
kan verwachten. Aangekondigd als 
een erotische geladen thriller van 
Amerika's meest kontroversiële au
teur, maakt hij alle verwachtingen 
waar. De akteurprestatie van Ryan 
O'Neal is volledig onder peil, maar is 
ze dat niet altijd en heeft Mailer hem 
daarom niet uitgekozen? Isabella 
Rossellini werd waarschijnlijk geko
zen omdat ze reeds en Blue Velvet 
een knappe akteursprestatie weggaf 
en deze rol in dezelfde lijn ligt. Maar 
de show wordt gestolen door Debra 
Sandlund, het domme blondje, hoog
hartig en hoog- en rondborstig, die als 
vrouw van O'Neal door de film gaat, 
maar eên VGinöudlnQ hssft met de 
rnpflst corrupte politieman die we de 

laatste jaren zagen, de scniüör'êMuS 
Wings Mauser. Brengen we daar nog 
Lawrence Tierney bij, die als Dougy 
Madden, de vader van O'Neal, zowat 
de rol van zijn leven speelt, en je hebt 
een cocktail die het bekijken waard is, 
maar dan wel voor echte cinefielen, 
men weze verwittigd, dat zegt uw 

Willem Sneer 
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Nieuwe balletten in première 

Ballet van Vlaanderen in 
virtuose en speelse lente-sfeer 

Voor z'n laatste 87-88 avond-aanbod brengt het KBvV een artistiek hoog
staand, vooral fris en tegelijk zeer gevarieerd balletprogramma. WIJ keek naar 
vier mini-balletten, gaande van oer-klassiek over minder te duiden modern, tot 
eigentijdse humor. Het meest verheugende daarbij was beslist de vergaand 
selektieve programmatie en een kwasi perfekte uitvoering ide, op enkele 
schoonheidsfoutjes na, niet één balletomaan zal teleurgesteld hebben. 

Een stripverhaal 
over het Oostfront 

Oost west, 
thuis best 

Een uitgesproken curiosium op de markt van het 
stripverhaal: ,,Oostfront", een album over een Vla
ming in het Waals legioen. De scenarist is Serge 
Algoet, de tekenaar Werner; allebei vrij jonge frans-
talige Brusselaars. 

Robert Denvers, artistiek direl<teur van het Ballet van Vlaanderen 
(links) met (rechts) Jiri Kylian, koreograaf van Symphonie in D. 

(foto H. Vanderschoot) 

ARTISTIEK direkteur Robert 
Denvers bewees met 
deze veelzijdige produk-

tie alleszins dat het BvV, na een 
wat moeilijkere periode, weer met 
nieuwe impulsen en opties op het 
goede pad staat. Dit feit alleen 
was de nadrukkelijke première
ovatie waard. 

Viermaal anders 

De avond begint superklassiek 
met het Paquita Divertissement 
van de historische meesterkoreo-
graaf Miarus Petipa op muziek 
van Leon Minkus (kreatie in 1881 
in het toen nog tzaristische Ma-
rinsky Teater in Sint-Petersburg, 
nu het Kirov in Leningrad). Het 
gaat dus om een balletfragment 
uit de grote Russische traditie, 
waarbij de oratorische kip-ei 
vraag wel eens opduikt, wat was 
er het eerst, muziek of koreogra-
fie? De solisten, mede getraind 
door de Russische eminence gri
se Tatiana Legat, geven het bes
te van zichzelf en dat is heel wat, 
al was de ultieme beheersing in 
de ingehouden adagio-stukken 
wel eens zoek. Toch konden de 
individuele virtuositeit en de voor
beeldige samenhang van het 
ganse ensemble de applaushan-
den niet van elkaar houden, te
recht. 

Evenveel handgeklap, alweer 
verdiend, oogstten Hilde Van de 
Vloet en Mehdi Manglunki voor 
hun atletische pas-de-deux ,,Gol 
Said Max" (koreografie Lynne 
Taylor-Corbett, kreatie door de 
Hubbard Street Dance Company 
in 1983)... een wat hybridisch 
modern man-vrouw aantrek-
kings- en afstotingsverhaal. De 
beide dansprotagonisten hebben 
er op adembenemende wijze al
les van gemaakt wat ervan te 
vertolken viel. Modern, klassiek 
en musical-effekten, het valt 
soms moeilijk te rijmen. Dat onze 
dansers het op expressieve en 
flziek-overtuigende manier toch 
gedaan hebben pleit alleen maar 
in hun voordeel en in dat van de 
werkkracht die de hele groep nu 
kenmerkt. 

,,Mouvements", een koreogra
fie van adjunkt-artistlek direkteur 
André Leclair (die nu op een veer
tigjarige balletcarrière mag bo-
oen) OD muziek van Francois Glo-
rieux is een geslaagde vorm van 
jeugdressentiment. 

Het ballet werd In 1962 ge
maakt voor het Ballet van de 
XXste eeuw, toen o.m. nog ge
danst door Leclair zelf en Robert 
Denvers. In 1980 werd het her
werkt voor het BvV en gebracht in 
het kader van het Festival van 
Vlaanderen. Leclair zegt er zelf 
over: ,,Het gaat om een koreo
grafie van zuivere lijnen en bewe
gingen, ontdaan van elk argu
ment. Het IS de vrije interpretatie 
van de doordringende én dans
ante muziek, zo eigen aan Fran-
Qois Glorieux." Het zal zo wel 
zijn, al gaat de ontegenzeggelijke 
dynamiek in decibels en lichtef-
fekten wel eens ver. 

Het hoogtepunt van de avond 
was ongetwijfeld ,,Symfonie in 
D", op muziek uit verschllende 
komposities van Josseph Haydn. 
De koreografie Is van Jiri Kylian 
(Praag, 1947) ex-danser, koreo
graaf en sedert 975 artistiek di
rekteur van het Nederlands 
Dansteater. Het ballet Is een in
ventieve, komische en gulhartige 
satire op het klassieke ballet in 
het bijzonder en de danswereld In 
het algemeen, verveelt geen mo
ment door zijn technische mini
hoogstandjes, noch door zijn 
pseudo-ontluisterende, humoris
tische aksenten. Je kan er uren 
blij-verrukt naar blijven kijken. 
Kortom, Kylian en de Antwerpse, 
internationaal erkende ex-sollte 
Ariette Van Boven, die belden het 
ballet instudeerden, mochten na 
afloop met recht en reden een 
flink applaus in ontvangst nemen, 
zoals het hele gezelschap overi
gens. Immers, er werd leuk en 
bijwijlen briljant gedanst én geak-
teerd. De bloemen waren deze 
keer geen regie-détail. 

VOOR tekenaar Werner Is dit 
een proefstuk, zijn eerste 
album. De stijl is realis

tisch, de tekening dinamisch en 
toch met veel zin voor het détail. 
Een heel apart kernmerk van 
Werner is de zorg die hij besteedt 
aan technische détails. Kenners 
van de militaria uit WO il zullen 
vaststellen dat uniformen, bewa
pening, herkenningstekens — 
zowel die van Duitse als Russi
sche kant — ongemeen nauw-

.vv̂ Kiiy i.ijii. iviiiiidria-verzame-
laars zullen het album dan ook 
beslist wel kopen. 

dateske Waalse legionair uit 
Gent m een hoolschelf met een 
even fraaie als naakte partizane 
defileren verrassende inserts met 
Degrelle, Paul de Mont, de Bn-
non, Daman, en zowaar de Gent
se auteur De Kremer alias John 
Flanders of Jean Ray. 

Zoals gezegd: voor liefhebbers 
van militaria, een beetje voor nos-
talgici van destijds, voor kenners 
van goedgemaakte stnpalbums 
en voor ver7amoi"-"- -

..victaic> van curio
sa. Historici met een hang naar 
geschiedkundige juistheid gelie
ven zich te onthouden, tenzij ze 

Internationaal 
seizoen-einde 

Een van de belangrijkste statu
taire taken van het KBvV is 
Vlaamse kulturele uitstraling (hoe 
wereldomvattend het medium 
ook IS). Tot dusver is men met 

Scenarist Serge Algoet blijkt 
zich met alleen behoorlijk gedo-
kumenteerd te hebben over de 
militaire, maar ook over de poli
tieke aspekten van de kollabora-
tie in Vlaanderen en Walloniè. 
Zijn verhaal Is opgeboud met de 
klassieke aspekten van de mo
derne volwassenenstrip, inbegre
pen seks en geweld. 

Stereotiep 
Tegen een achtergrond van 

slechte Duitsers, moedige Wa
len, vervaarlijke Russen; een sol

verre buitenlandse toernees doel
treffend zeker met in gebreke 
gebleven. Ook voor de nabije 
toekomst staat het orderboekje 
Nederland, zowel voor de ballet-
als voor de musicalgroep, mooi 
volgeboekt Maar er staat nog 
veel meer op de toekomstige, 
internationale kalender. WIJ be
perkt zich tot het meest nabije. 

Van 29 mei tot 6 juni verblijft 
het KBvV op het eiland Sicilië, 
waar het op uitnodiging van het 
Teatro Massimo Bellini te Cata
nia, zeven voorstellingen zal ge
ven van ,,Don Quichote". Deze 
koreografie van Rudolf Nureyev 
zal worden begeleid door het or
kest van het Teatro Bellini, dat 
voor deze gelegenheid onder de 
leiding staat van de dirigent Ane 
van Lysbeth. Na deze Italiaanse 
voorstellingen vertrekt artistiek 
direkteur Robert Denoers in ge
zelschap van pianist-muziekkoör-
dinator Patrick Hiketick naar het 
Internationaal Dansfestival te 
Kuopio in Finland, waar hij twee 
weken lang meersterkursussen 
klassiek ballet zal leiden. KBvV-
sollsten Maria Teressa del Real 
en Pablo Savoye werden even
eens In Kuopio uitgenodigd om er 
deel te nemen aan de grote dans
gala die het Festival op 6 en 7 juni 
zal openen. 

NIc van Bruggen 

tevens tot een der voormelde ka-
tegorleën behoren. 

Men vermoedt bij de auteurs 
simpathie voor hun Waalse Legi
oenheid uit Vlaanderen. Deskun
dige assistentie van voormalige 
Oostfronters schijnt voor de hand 
te liggen. 

— Oostfront. Serge Algoet (tekst) 
en Werner (tekeningen). Ultg. An-
satdi, Brussel. 

ÂV 
^ 

We -zijnaLUfi KafchoücK. uttcnxr. 
tni^ini^,uit traditx.. M'n vader* 
Zöfid-me sioor -ren studies -naar-n 
JezuitenHoLU^e. Pat alles maaKU 
vanfflii'fi vtrvjoed artti-r/vi»<nimic>-
Pe pnestets fretHUn hefCió 
teceii hen. 
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Waterschei en Winterslag hand in hand 

De afstand tussen droom en daad 
Het is inmiddels zekerheid geworden. Ttior Water

schei en F.C.Winterslag huwen. De ambtenaar van 
de burgerlijl<e stand is ene Tyl Ghyselincl(, niet de 
eerste de beste maar daarom nog niet noodzal<elijl< 
een sportieve ,,weldoener". 

DE fusie van deze twee 
roemruchte voetbalver
enigingen met een eigen 

verleden en een eigen achterban 
heeft vanzelfsprekend passies 
losgeweekt. Er vloeide veel inkt, 
er was ergernis en vermoedelijk 
ook verdriet in oprechte suppor
terszielen. Begrijpelijk. 

Roemloos 
Maar men moet wel eerlijk blij

ven. Het kon eigenlijk niet anders 
meer of beide klubs moesten zich 
verzoenen met een roemloos be
staan op lagere echelons. Jaren 
werd er getreurd om de exodus 
van de betere Limburgse spelers. 
Sportief werd de provincie als het 
ware gekoloniseerd door Luik, 
Brabant en zelfs West-Vlaande-
ren. Men onderging geërgerd 
maar gelaten en niemand rea
geerde. 

Plots rijst er nu een nieuwe 
kans in weliswaar ongewone, en 
zelfs omstreden omstandighe
den. Maar die kans mag daarom 
nog niet gemist worden. De grote 
Limburgse klub is er natuurlijk 
nog niet maar ze kan er eindelijk 
komen. Op voorwaarde dat de 
zaken ernstig worden aangepakt. 
Er moet nu een nieuwe professio
nele struktuur worden neergezet, 
er moeten nieuwe (naast oude) 
bestuurders worden gevonden, 
er moeten sponsors worden aan
getrokken en om te beginnen 
moeten de betere spelers van 
eigen streek zeker worden vast
gehouden. Slaagt men in dit op
zet — wat al een hele prestatie 
zou zijn — dan zal het publiek 
vanzelf volgen. De psychologi
sche omschakeling van de scep
tische supporter zal voortvloeien 
uit de resultaten en het spekta
kel. Zonder suksessen kan een 
sportvereniging niet leven. In de 
eerste fase zal er grote nieuws
gierigheid bestaan. Een nieuw 
stadion met eigentijdse (loges en 
andere exclusieve seats?) akko-
modaties kan het gewennings
proces vergemakkelijken maar 
meer ook niet. De ,,rest" zal van 
de spelers, van de klub moeten 
komen. 

Luik 
Overigens is het klimaat gun

stig voor vernieuwingen. Het 
Luiks voetbal, dat altijd zwaar op 
het Limburgse potentieel heeft 
ingevreten, zit in een diep dal en 
geraakt daar ondanks de inspan
ningen van FC Luik maar moeilijk 
uit. De fusie schijnt in de Vurige 
0*/.,Wö r\m c -ön t imönto lo raHor»«r> 

voorlopig nog onmogelijk. De 
nieuwe Limburgse klub moet 
daarvan zo snel mogelijk probe
ren profiteren. Daaruit kan voort
vloeien dat het voetballandschap 
grondige wijzigingen ondergaat. 
In de tweede klasse moet het 
aantal Limburgse klubs over af
zienbare tijd drastisch inkrimpen. 
We begrijpen dat men in Eisden, 
Overpelt, Tongeren en misschien 

ook Hasselt niet onverdeeld ge
lukkig is met de Genkse ontwik
kelingen maar niemand kan ,,de 
tijd" tegen houden. Trouwens, 
net over de provinciegrens wordt 
een andere fusie aangekondigd. 
Ook Assent en Diest gaan onder 
hetzelfde dak samen wonen, om
dat het niet anders kan. Omdat 
de financiële eisen ook daar niet 
kunnen worden voldaan en de 
enige uitweg sportieve degrada
tie of fusie is. 

Gezond verstand 
Niet zolang geleden lazen we 

een reportage met de inmiddels 
met rust gegane bondssekretaris 
Albert Roosens. Een man van 
gewicht die in de voetballerij op 
sportief gebied zo ongeveer alles 
heeft bewezen. Hij deed er geen 
doekjes om: „De toekomst is aan 
een beperkt aantal grote klubs 
die tot stand moeten komen door 
fusies tussen bestaande vereni
gingen met een eigen verleden. 

In 1974 promoveerde Thor Waterschei naar tweede nationale. Vijftien jaar later moet het met Winterslag 
fusioneren om te overleven... „^,^ y^^^ 

Dat klinkt hard maar het is een 
realiteit. Het is niet logisch dat op 
weinig vierkante kilometers Wa-
regem, Kortrijk en Harelbeke el
kaar bekonkurreren. Antwerp, 
Beerschot en Berchem is teveel 
voor één stad. Twee Mechelse 

klubs. Drie Luikse klubs (Se-
raing). Twee Brugse klubs. Het 
kan geen eeuwigheid meer blij
ven voortduren. Het gezond ver
stand moet worden aangewend. 
Klubs die niet willen buiten zullen 
uiteindelijk breken. Hoe glorierijk 

hun geschiedenis ook mag zijn 
geweest, fi/len leeft hooguit met 
maar zeker niet in het verleden. 
Men moet durven vernieuwen en 
vooruit denken." Vooruit dus 
Genk! 

Flandrien 

Het verval van het Antwerps basketbal 

Ook Merksem degradeert 
Niets blijft het Antwerps basketbal bespaard. De 

Sinjorenstad, eens de bakermat van 's lands tweede 
ploegsport, heeft zijn laatste eerste klasse klub 
verloren. Vorige donderdag tuimelde Merksem in
derdaad uit de hoogste reeks. Na een reeks van vijf 
testwedstrijden werd het vonnis geveld... 

WAAR heeft Antwerpen dit 
triestig lot verdiend? De 
vraag valt niet gemak

kelijk te beantwoorden. Alhoewel 
veel faktoren die tot de nefaste 
ontwikkelingen hebben bijgedra
gen kunnen worden aangewe
zen. Omdat zij ook herkenbaar 
zijn in andere sporttakken en ook 
daar als ,.typisch" Antwerps wor
den ervaren... 

Grote namen 
Maar toch eerst een korte his

torische terugblik: Antwerpse, 
Zaziko, Rubo, Mercurius, Pin
guïns, Brabo, Oxaco en vermoe
delijk vergeten we er nog een 
paar. Eens waren het namen die 
golden als sinoniemen voor de 
nationale baskettop. Jef Eygel, 
de gebroeders Aerts, Loridqn, 
Diercl^X, Sieveniers, Hillen, 
•55.̂ 0?t?r.5 en noq zovele ande
ren. Ze konden onder elkaar ae 
nationale ploeg vormen. En toch 
is het allemaal de vernieling inge
gaan. 

Alhoewel Antwerpen nog 
steeds zeer goede spelers en 
uitstekende coaches aan ons 
basketbal aflevert. Maar die kwa-
liteitsartikelen worden nu elders 
te koop aangeboden: in Meche-
len, in Wallonië. Hoe kon het 

In het handbal wil Sasja de 
schijn nog wel redden. Maar 
meer ook niet. Zo'n fatale reeks 
kan toch geen toeval zijn? 

Opvallend is in ieder geval dat 
in een ekonomisch centrum als 
Antwerpen blijkbaar moeilijker 
dan elders kapitaalkrachtige 

De legendarische Jef Eygel. 

zover komen ? De vraag kan ove
rigens worden doorgetrokken. 
Wat is er van de eens zo beroem
de Antwerpse voetbalschool ge
worden? Antwerp, Beerschot en 
Berchem. In het begin van de 
jaren vijftig zouden ze bij manier 
van spreken alledrie ,,Europees" 
hebben gespeeld. Dat is nu toch 
ook eventjes anders. Ondanks 
Antwerp aan het herstel probeert 
te denken. 

In het volleybal was Brabo ooit 
de baanbreker. De eeuwige kam-
pioenenploeg. Wat is er van over
gebleven? 

(foto VUM;- -

sponsors worden gevonden. Is 
het een kwestie van marketing of 
prospektie of bestaat er een te 
groot (wederzijds) wantrouwen? 
Wij durven de vraag niet beant
woorden. 

Gemis 

Daarnaast blijkt het,,organise
ren van de bestuurlijke chaos" 
een Antwerpse specialiteit. Het 
volstaat terug te denken aan de 
recente vaudeville rond de trai
nersopvolging bij Beerschot. Een 
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klub kan daar onmogelijk beter 
van worden en naar buiten uit 
verliest zij zelfs alle geloofwaar
digheid. 

En om op Merksem zelf terug 
te komen: drie coaches in één 
seizoene en... de verkeerde bui
tenlanders op het veld. Men zag 
het aankomen maar niemand 
greep in. Vreemd niet? 

De Antwerpse sportwereld, 
voor ons staat het buiten twijfel, 
mist dirigenten, strukturen, spon
sors en... — maar dit is een 
logisch gevolg van het voorgaan
de — publiek. De overheid heeft 
nochtans al meer dan eens een 
helpende hand uitgestoken. 
Beerschot werd destijds door de 
aankoop van het stadion (door de 
stad) van de financiële dood ge
red. Niet iedereen kan hetzelfde 
zeggen natuurlijk, maar toch... 

Konkurrentie 
Wordt het niet de hoogste tijd 

dat de Sinjoren zich over een en 
ander beraden? Of zou het waar 
zijn dat men in de Scheldestad 
veel moeilijker dan elders men
sen vindt die zich onbaatzuchtig 
en met bekwaamheid in het spor
tieve verenigingsleven willen 
storten. 

We weten nStuL'.l'j.'̂  ook wel 
dat de konkurrentie groot is en 
dat de afstanden vandaag geen 
rol meer spelen maar dit moet 
juist een reden zijn om er dubbel 
hard tegenaan te gaan. In Me-
chelen woont nu een grote voet-
balklub en een grote basketbal
vereniging. Het is toch niet moge
lijk dat wat daar in Antwerpen 
denkbaar zou zijn. Het ligt niet 
aan de stad, het ligt vermoedelijk 
aan de mensen. Intussen hopen 
we wel dat de degradatie voor 
Merksem niet het definitieve ein
de betekent en we hopen ook dat 
FC Antwerp de tranferproblemen 
rond Van Rooij tot eigen voordeel 
kan oplossen... 
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De Vlaamse 
opera uitgezongen? 

De jongste 14 dagen stond de opera bijna dag aan dag in het 
n ieuws. Op 27 april gaf Ray De Bouvre (VU) de aanzet en si tueerde 
het p rob leem: zonder ingreep risl<eert de Opera van Vlaanderen 
de zomer niet door te geraken; de RSZ legde prompt beslag op de 
overbl i jvende kasgelden van 21 mi l joen. 

Het personeel g ing vervolgens over tot bezett ing van de opera's 
te Antwerpen en te Gent. 

Sindsdien is de opera niet meer uit 
het nieuws. Petities worden aan het 
publiek ter ondertekening aangebo
den. Delegaties worden naar de ste
den en de Vlaamse Gemeenschap
pen gezonden. 

Kortom, Vlaanderen wordt met de 
neus op de werkelijkheid gedrukt: 
zonder daden riskeert begin juni de 
opera zijn laatste aria te zingen, bij 
gebrek aan (financiële) adem! 

De weg naar de put... 

...is gevuld met goede voorne
mens! Dat is het minste dat kan 
geoordeeld worden over de wijze 
waarop de OvV naar de faling ge
bracht werd. 

Waarom? Eenvoudig omdat de ba
lans van inkomsten en uitgaven nooit 
kloppend kon gemaakt worden: 

Aan de inkomstenzijde is er de 
jaarlijkse bijdrage van Gent en Ant
werpen, in totaal 180 miljoen, daarbij 
komt 280 miljoen van de Vlaamse 
Gemeenschap en een totaal van on
geveer 40 miljoen aan ontvangsten 
en eigen inkomsten. 

Eindtotaal: ongeveer een half mil
jard, of maandelijks een 40-tal mil
joen. 

Aan de uitgavenzijde is er helaas 
altijd meer: maandelijks een netto-
last van ongeveer 19 miljoen voor de 
366 personeelsleden. 

De bedrijfsvoorheffing en RSZ kun
nen onmogelijk voldaan worden, re
sultaat een schuld van ongeveer 400 
miljoen, met dan ook steeds weerke
rende boetes en financiële lasten. 

Andere lopende uitgaven kunnen 
tot hiertoe enkel geregeld worden 
door verdiskonteringen van gemeen
schapssubsidies, natuurlijk met op
slag van hoge bankintrest. 

Het jaarlijks struktureel tekort van 
150 tot 200 miljoen dient jaarlijks door 
de gemeenschap (art. 42) gedekt te 
worden. Maar sinds 1984 (Poma) 
stopte dit, zodat de put in totaal opliep 
tot plusminus 600 miljoen. Ondertus
sen werd gepland en gediskussieerd, 
maar niets gedaan. 

De politieke (k)Wael... 

Het is sinds 1984 duidelijk, dat er 
iets moest gedaan worden. Enerzijds 
de schulden laten stijgen door het 
niet-dekken van de tekorten, en an
derzijds niet reorganiseren, wreekt 
zich. Want de nieuwe wet op de 
interkommunales maakt dat op 6 juli 
e.K. de Vlaamse Gemeenschap van 
wetswege uit de OvV stapt! 

Verleden jaar stelde de voogdijmi
nister De Wael een saneringsplan 
voor door de oprichting van een vzw 
Stichting voor de Opera. De schuld-
delging zou door de Vlaamse Ge
meenschap gebeuren (550 miljoen) 
tesamen met de vergoedingen voor 
het niet overgenomen personeel. On
derhandelingen met de steden wer
den aangeknoopt. 

Sindsdien is er echter veel op het 
politiek vlak gebeurd, niets op opera
gebied. Want de parlementsverkie
zingen van eind '87 hadden een 
black-out tot gevolg. Gewoon omdat 
de PVV wel in de Vlaamse regering 
bleef... maar niet inde nationale rege
ring terug voorkomt. Dus worden ini
tiatieven geblokkeerd. En nadert de 
vervaldatum van eind juni zeer snel. 

Wat er ook van komt, men moet af 
van de formule waar de ene minder
heidspartner alle tekorten moet dek
ken en de andere partners hun bijdra
gen plafonneren. Dat is met de nieu
we interkommunale verleden tijd. 

Is de opera leefbaar? 

Een (Vlaamse) opera is leefbaar 
met aan de inkomstzijde een totaal 
van 500 miljoen. Dat betekent echter 
een strakke reorganisatie waar elke 
deelnemende partij echte verant
woordelijkheden neemt: personeel 
én direktie én subsidiërende overhe
den. 

Op dit ogenblik zijn er 269 vastbe
noemde ambtenaren en 97 kontrak-
tuelen in dienst. Omdat men van 
artiesten ambtenaren maakte (lagere 
sociale kost!) zit men nu met reklas-
seringsproblemen. Als men geen af

spraken maakt met de sindikale orga
nisaties blijft men behept met artistie
ke immobiliteit. Een goede opera is 
mogelijk, maar dan moet het principe 
van een goede honorering voor mak-
simale prestaties centraal staan. En 
zijn — spijtig genoeg — afvloeiingen 
(een 50-tal) onvermijdelijk. 

Wat de struktuur betreft waarbij 
één ensemble op 2 plateaus speelt, 
moet ook duidelijke taal komen. Deze 
beoogde fusie kon vroeger niet ern
stig gerealiszeerd worden. Teveel 
verplaatsingsvergoedingen, verhuis
kosten duwen de tekorten omhoog! 

In feite moet er werk gemaakt wor
den van een fusie en/of samenwer
king tussen opera, operette en bal
let... En waarom zou er geen samen
werking gezocht worden met de Ant
werpse Philharmonie? 

Premières kunnen alternerend in 
Antwerpen en Gent gebeuren. 

Een duidelijke formule 

Men kan de interkommunale be
houden, overgaan tot de oprichting 
van een vzw of parastatale of een 
fusie tot stand brengen. Uitgangspunt 

moet altijd blijven dat de opera een 
integer, artistiek beleid kan voeren 
dat het genre verheft boven een af
tands provincialisme. Het publiek 
heeft daar recht op. 

Misschien is de formule van de 
parastatale een mogelijkheid. Zo kan 
het personeel zijn individueel statuut 
behouden (wat de kosten drukt) en 
het mogelijk maakt morgen op kon-
traktuele basis nieuw artistiek perso
neel aan te trekken. 

Tevens kan de Vlaamse Gemeen
schap de meerderheid in de Raad 
van Bestuur behouden. Zodat de 
grootste fondsenverstrekker ook de 
grootste stem heeft. 

De tijd dringt... 

Zoals gezegd: eind juni verdwijnt 
de Vlaamse Gemeenschap uit het 
beheersorgaan van de OvV en doen 
de gemeenteraadsleden hun intrede. 
Ondertussen bezet het personeel de 
gebouwen... en wordt het door Minis
ter De Wael uitgesloten van onder
handelingen. Terwijl in eender welke 
definitieve oplossing het personeel 
toch ook betrokken en belangheb
bende partij is. 

Hier kan de partijpolitiek toch niet 
laten spelen. De Opera van en in 
Vlaanderen verdient deze spelletjes 
niet. Het publiek kan dit niet langer 
waarderen. 

Hugo Hermans 

Ledenslag 1988 

Aalst beent Beverst bij 
Geen grote verschuivingen deze weel(. Aalst heeft wel Beverst 

bijgebeend en David Gijzegem is over Goliath Antwerpen gewipt. 
Verheugend is dat de 3.000 nieuwe leden in zicht l(omen. We 

tellen er momenteel 2922 om precies te zijn. 

Top 20 
1. VU-Aalst 67 

VU-Beverst 67 
3. VU-Gi]zegem 60 
4. VU-Antwerpen-Stad 55 
5. VU-Meerhout 52 
6. VU-Gentbrugge 49 
7. VU-Roeselare 42 
8. VU-Hofstade 40 
9. vu-leper 38 

10. VU-Herentals 37 
11. vu-Bilzen 36 

13. 
14. 

16. 

19, 
20. 

VU-Brugge-Stad 36 
VU-Maasmechelen 31 
VU-Assenede 28 
VU-Munsterbilzen 28 
VU-Gent-Brugsepoort 27 
VU-Waregem 27 
VU-Zwevegem 27 
VU-Wichelen 26 
VU-Gent-Muide 25 
VU-Kaprijke 25 
VU-Rupelmonde 25 

Als slot van brede kaderwerking 

Vrouwenweekend In Alden Blesen 
Op 22, 24 en 25 april hield de FVV haar vi j fde vrouwenweekend, 

deze keer in het pracht ig kader van de landkommander i j van Alden 
Biesen. De mooie gebouwen, ingebed in een bloeiend tenteland
schap, zetten aan tot rust, bezinning en schiepen de gelegenheid 
tot on tmoet ing. 

Het onderwerp, waarrond t i jdens de ontmoet ing zou gesproken 
worden, was ,,Vrouw en Po l i t iek" , dit als rechtstreeks uitvloeisel 
van een aantal kadervormingsavonden, overal in Vlaanderen 
t i jdens het voorjaar ingericht. 

Met het oog op de naderen ge
meenteraadsverkiezingen, kwamen 
reeds tal van Vlaams-nationalistische 
vrouwen samen om niet alleen over 
de gemeenteraadsverkiezingen en 
de gemeente als dusdanig te praten, 
maar ook om over de rol van de vrouw 
in de gemeente en in de politiek te 
beraadslagen. 

Brede belangstelling 

Dit gebeurde overal met hetzelfde 
sukses en hetzelfde entoesiasme. 
Een gelijkaardige geestdrift bezielde 
ook allen m Alden Biesen. 

De vrijdagavond werden we met de 
toestand in de Voerstreek gekonfron-
teerd dank zij de spreekbeurt van 
Manuela Lognoul Het was voor alle 
aanwezigen een aangrijpende erva
ring deze dappere vrouw over haar 
belevenissen in dit stuk Vlaanderen 
te horen vertellen. 

Op zaterdagmorgen verdiepten we 
ons in het eigenlijke onderwerp van 
het studieweekend. Ons baserend op 
de kaderavonden kwamen we tot al
lerlei vaststellingen. We meenden 
dan ook tijdens de samenvatting van 
zondagmorgen een aantal algemene 
konklusies te trekken, die wij in een 
motie en in een reeks richtlijnen en 
verslagen verwoordden. 

Opvallend waren: 
— de belangstelling van onze vrou

wen gaat vele richtingen uit, maar 
sociale zaken en financiën, milieu en 
ruimtelijke ordening genieten de 
voorkeur. Onderwijs in de gemeente 
wordt minder besproken. In de dis-
kussie werd zulks dan gekorngeerd, 
maar dan ook in bepaalde richting. 

— alhoewel onze vrouwen als man
dataris goed van zich afbijten, zijn er 
toch nog een groot aantal die vinden 
dat zij te lijden hebben onder een 
bepaalde diskrimininatie, uitgaande 
van mannelijke kollega's, en dit kan 
allerlei vormen aannemen; 

— vele vrouwen wensen een betere 
opvang, een betere begeleiding bij 
het opnemen van het gemeentelijk 
mandaat. 

De vergadering bracht aan dat wij 

eigenlijk moeten ijveren voor het 
Vlaams-nationalisme in de gemeente 
en dat hiertoe een aantal praktische 
maatregelen kunnen genomen wor
den. Alle aangebrachte ideeën zullen 

in tips verwerkt worden en naar alle 
vrouwelijke mandatarissen of kandi
daten van onze strekking doorge
speeld worden. 

,,Bilzen Express" 

Tijdens de namiddagsessie legde 
Hermine Van Peteghem, reklamedes-
kundige, een aantal mogelijkheden 
voor om met sukses propaganda te 
voeren. Hierbij werd dan ook besloten 
praktische hulpmiddelen ter beschik
king van vrouwelijke kandidaten te 
stellen, uitgaande van de federatie. 

Na de zaterdagmiddag echter von-

Diepe diskussles, maar ook hartelijk samenzijn. 

Samen met burgemeester Sauwens en schepen Frieda Brepoels op 
de trappen van het stadhuis. 

den we dat wat uitblazen welkom 
was. en we trokken naar Bilzen. We 
werden afgehaald door een puffend 
treintje, dat we prompt de Bilzen Ex
press doopten. Gelukkig dat we enige 
afscherming kregen want al scheen 
de zon in een strakblauwe hemel, 
toch blies een ijzige wind. We waren 
blij binnen de gastvrije ruimten van 
het oud-gemeentehuis te belanden, 
waar we werden ontvangen door de 
burgemeester, Johan Sauwens en 
door Frieda Brepoels, schepen en net 
als Johan Sauwens, parlementslid. 

Er volgde een hartelijke toespraak 
door de jonge burgervader van de 
gemeente, er kwam een wederwoord 
van Huguette De Bleecker-Ingelaere, 
de voorzitster van de FVV, er werden 
geschenken gewisseld, een serie 
handtekeningen geplaatst en de tra
ditionele glazen werden met (minder) 
traditionele dranken gevuld. De 
,,Smeets"-jenever smaakte een aan
tal leden voortreffelijk. 

Prikkels... 

We wandelden door de nette ge
meente Bilzen, denkend aan de 
,.schaar van José"- onze Antwerpse 
verantwoordelijke had een konkreet 
nieuw model van burgemeestersjerp 
voor ogen en zij was zelfs bereid dat 
ter plaatste te verwezenlijken. 

De gidsen van de VVV van Bilzen 
(ook al leden van de FVV) zorgden 
voor een prima rondleiding en het 
treintje bracht ons naar ons kasteel 
terug. 

's Avonds belandden we nog tij
dens onze bezinning bij het Overleg-
centrum van Vlaamse verenigingen 
en Vakbel, en leerden wij allerlei ver
enigingen uit de Vlaamse Beweging 
beter kennen. Tenslotte trachtten wij 
de plaats van onze vereniging in de 
Vlaamse beweging en in de politiek te 
bepalen. Ondertussen zorgde Lieve 
Baert-Van Tyghem, de nationale se-
kretaris van de FVV onverdroten voor 
de verslagen en zorgden Mieke Reu-
se en Kanna Vermeersch voor een 
prima organisatie. 

Eigenlijk menen wij dat dit vijfde 
weekend de kracht, de invloed en de 
groei van onze vereniging heeft be
vestigd. Het ,,positief-denken" (van 
Hermine) en de strijdlust van allen, 
het jeugdig entoesiasme van de vrou
wen aren prikkels om met voortgezet
te inzet te werken. 

H.D.B. 
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W^] 
156 .064 fr. in één uur 

VU-Antwerpen loopt (zelf) 
voor kuituur... 

De atletiekpiste van Sorghvliet in Hoboken kende verleden 
zondag een ongebruikeliik publiek: VU-sportievelingen, sponsors 
en supporters waren present. 

Bedoeling was zoveel mogelijk ron
den te lopen om de kas te spekken 
van de Antwerpse VU-afdelmgen Het 
weer was pnma de piste lag goed de 
wil om te lukken was er 

Eindresultaat van dit alles is de 
einsdom van 156 064 fr die door 30 
lopers in een uurtje bijeengelopen 
werdi 

Twee afdelinen liepen in de kijker 
Hoboken (60 676 fr i) en Merksem 
(49 855 fr) Twee vrouwen haalden 
de top gemeenteraadslid Clara Go-
vaert (28 000 fr met 28 ronden) en de 
voorzitter van Hoboken Marleen Brys-
sinck (27 040 tr met totaal 26 ron
den) Fonne Crick liep 14 812 fr bij
een in 23 ronden en Hugo Hermans 
bractit het tot 13 500 fr in 26 ronden 
ZIJ lagen voorop bij de mannen 

Allen hebben hun best gedaan, dat 
moet gezegd worden Teveel om te 
vermelden maar hier toch enkele 
voorbeelden 

— Franciska Martin als oudste 
deelneemster met 16 ronden 690 fr 

— Rudi Cornells die het meeste 
ronden liep 411 

— Luc Lambrecht als enigste van 
Ekeren met 24 ronden en 3 552 fr 

— Gusta Verhaegen die voor haar 
liet lopen door een gehuurde loper 

— Bolleke Bergers die zijn baas 
hondstrouw 19 ronden naliep 

— Greetje Bryssinck die als jongste 
deelnemer meedeed 

— en iedereen die zich inzette 

Geslaagde primeur 
De Idee was opgegooid door ge

meenteraadslid Fonne Crick die snel 
een aantal entoesiastelingen bepraat
te Tesamen met provincieraadslid 
Koen Pauli zorgde hij voor de prakti
sche organisatie en het moet gezegd 
worden, hij botste op een groot aantal 
sceptici 

Stelt jaarprogramma '88 voor 

Kulturele Kring 
Jan Puimège 
werkt verder 

Op donderdag 3 maart II. had in lokaal „Den Klauwaert" te 
Wommelgem de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering plaats 
van de Kulturele Kring Jan Puimège. Voornaamste punten op de 
agenda waren van administratieve aard en voorstellen van het 
jaarprogramma 1988. 

Het voorbije werkjaar had de Kultu
rele Kring Jan Puimège op allerlei 
gebied wat te bieden Een greep een 
bezoek aan het ,,Bormshuis", de 
klassieke Wommelgemse kwis, een 
daguitstap naar de Voerstreek, een 
kerkkoncert met een Zwitsers koor, 
de traditionele Kerstzangavond En 
hef met meer weg te denken Gulden-
sporenzangfeest 

Nieuw bestuur 
Het nieuwe bestuur van de Kulture

le Kring Jan Puimège ziet er als volgt 
uit voorzitter Ludgaar Boogaerts, se-
kretans Koenraad Vandenbuicke, 
penningmeester Geert Bellefroid, be
stuursleden Ward Herbosch, Stan 
Geel en Rik Mangelschots 

Dit voorjaar werd reeds een geleid 
bezoek gebracht aan het Provincie
gebouw van Antwerpen 

Meer dan 20 belangstellenden kre
gen daar om te beginnen een prachti
ge dia-montage te zien over het patn-
monium van de Provincie Antwerpen 
industrie, kunst, kuituur, toensme, de 
diamantnijverheid, de haven, de tallo
ze opleidingsmogelijkheden, de 
plaats van Antwerpen als stad en als 
provincie in Europa en in de wereld, 
enz Nadien volgde een rondleiding 
doorheen het provinciegebouw zelf 
na een kop koffie op de 15de verdie
ping — waar we tevens een prachtig 
panorama konden bewonderen van 
de stad Antwerpen en wijde omge
ving — konden we een kijkje nemen 
in de Raadszaal, de Deputatiezaal, 
de Portrettengalerij, hef Kabinet 
Frank Mortelmans, de Lederen Zaal, 
de Wandlusterzaal, en nog enkele 
meer 

Op zaterdag 23 april volgde dan 
een stadswandeling doorheen oud-
Antwerpen onder de deskundige lei
ding van stadsgids George Van Cau-
wenbergh, tevens welbekend van de 
radio (,,Antwerpen appart") en zijn 
diverse publikaties over Antwerpen 
Op deze wandeling waren 26 leden 
aanwezig 

1988 
Een kort overzicht van het verdere 

Jaarprogramma 1988 Eerst komt op 
27 mei de eerste Zangavond, in zaal 
,,'t Candonckske" te Wommelgem-
Laar 

Hoogtepunt wordt zoals elk jaar het 
Guldensporenzangfeest op 10 juli in 
zaal ,.Keizershof" te Wommelgem-
Centrum 

Verder staan op het programma in 
september een kleinkunstavond met 
Jos Ghijsen en Optima Cabaret, m 
oktober een bezoek aan het Archief 
en Museum voor het Vlaams Cultuur
leven (AMVC), in november een be
zoek aan de Volkssterrenwacht,,Ura
nia" te Hove, en in december wordt 
besloten met de Kerstzangavond in 
,,Den Klauwaert" 

Wie interesse voelt voor de wer
king, en regelmatig wil geïnformeerd 
worden kan lid worden van de Kultu
rele Knng Jan Puimège Voor slechts 
100 fr bent u reeds lid 

Voor alle inlichtingen Ludgaar 
Boogaerts Autolei 78 te Wommel
gem, tel 322 27 75, of Koenraad 
Vandenbuicke, Godshuisweg 60 te 
Wommelgem, tel 353 07 73 

K. Vandenbuicke 

LIMBURG 
MEI 

28 LOMMEL: Schepenenbal in zaal 
Modern, Dorp Vanaf 20u Inkom 100 
fr Org VU-Lommel i s m schepenen 
en OCMW-voorzitter 
29 BREE: 18e Wandel- en fiets-
zoektocht ,,Ontdek Bree", Vertrek 
vanaf 13 uur aan de Boneput 

Schepenbal 
te Lommei 

Op zaterdag 28 nodigen de sche
penen Marcel Smoulders, Jan Van 
Summeren Gerard Vanduffel en 
OCMW voorzitter Diel Verpoorten uit 
op het Schepenenbal 

Dit gaat door in zaal Modern, Dorp 
te Lommei Begin 20u inkom 100 fr 

Infotel 011/54 43 50 

Vandaag echter zijn het de sceptici 
die aan de kant bleven staan en in 
een aantal afdelingen van het Ant
werpse opkijken naar de resultaten 
van de anderen i 

Want deze sponsorloop van de VU-
Antwerpen was een geslaagde pri
meur Onze mensen hepen voor de 
kulturele werking en zorgden door 
hun loopprestaties voor de nodige 
financiële middelen Zodat onze afde 
lingen ook meer vrij kunnen maken 
voor de verkiezingskonfrontatie 

Een laatste pluim mag toch ook 
gegeven worden aan Cois Beerten, 
de man die zorgde voor nieuws, voor 
kommentaar aan de mikro, voor de 
geschonken prijzen En dat deed met 
grote overtuiging 

Een initiatief dat navolging ver
dient i 

Breughelavond 
te Wijnegem 

Op 26 maart organiseerde de plaat
selijke afdeling van de VU een Breu
ghelavond Deze opkomst was een 
sukses Maar ook aan ambiance ont
brak het met 

Na het verwelkomingswoord door 
onze voorzitster Maria Dieltiens, kon 
eenieder geneten van de Breuge-
liaanse tafel 

Nadien werden Vlaamse liederen 
gezongen onder begeleiding van va
der en zoon Storms en Marleen Diel-
ipens 

Kamerlid Hugo Coveliers kwam 
ons aangenaam verrassen met z'n 
aanwezigheid dat met een daverend 
applaus venwelkomd werd De rest 
van de avond verliep in een serene 
sfeer Algemeen besluit voor vervolg 
vatbaar 

Lieve 

FVV-Berchem 
naar 
Zwalmstreek 

Hier een meer gedetailleerd pro
gramma I V m de reis van FVV-Ber
chem op dinsdag 17 mei 1988 naar 
de Zwalmstreek 

8u Vertrek aan Berchem-statie 
lOu Bezoek aan het stadhuis van 

Oudenaarde — waar we eveneens 
een Gobelin-tentoonstelling kunnen 
bezoeken en het restauratie-atelier, 
dit alles onder leiding van een gids 

12u30 In restaurant ,,De Moute-
rij" verbruiken wij een ,,Koude scho
tel met brood of fritten" 

14u Vertrek voor een rondnt van 
± 2 uur door de zeer mooie Zwalm-
streekt (met gids) Wij stoppen in de 
,,Zwalmmolen" waar wij onze dorst 
kunnen lessen, en voor diegenen die 
graag de benen eens strekken — en 
indien de tijd het nog toelaat — nog 
een wandeling in de omgeving van de 
Zwalmmolen 

± 19u Terug Berchem-statie 
Prijs 750 fr leden en 800 fr met-

leden (inbegrepen bus -i- drinkgeld 
chauffeur -i- gids + middagmaal) 
Inschrijven kunt u nog steeds door 
storting van 300,-fr voorschop of 750-
800 fr op rekening nr 405-3071811 
46 van FVV-Berchem of bij een van 
de bestuursleden 

ZO€K€ftC]€ 

Te huur 
n In De Haan aan Zee, voor 4 perso
nen Gem App — eetplaats — keu
ken — stortbad + WC, 2 slaapka
mers -1- garage Inlichtingen tel 050/ 
82 44 63 

number 
copy & print 

to t 

0,50 fr. 
/copy 

Quickprinter 
Kroonlaan 376 
1050 Brussel 

Tal 02/640 79 80 

MEI 

13 NIJLEN: Europarlementslid W 
Kuijpers spreekt over ,,Honger in de 
wereld", om 20u 30 in Kempeland 
Org VI Knng 

15 ZWIJNDRECHT: Fietsrally, ver
trek van 11 tot 13u aan het Vlaams 
Huis, Polderstraat 15 Inschrijving 80 
fr ledere deelnemer heeft prijs Org 
Vlaamse Knng Scheldemeeuw 

18 KONTICH: Gespreksavond om
trent het migrantenprobleem door 
Dirk Stappaerts Aanvang 20u in 
zaal D'Ekster, Ooststatiestraat 1 In
kom gratis Org Vlaamse Knng Kon-
tich 

20 TONGERLO-WESTERLO: EP 
Herte over ,,De opvoeding en opvang 
van jeugdige boefjes" Om 20u 30 in 
Kapellekeshoef Org SMF-Kempen-
Limburg 

21 NIJLEN: Handwerktentoonstel-
ling in Kempenland van de onafhan
kelijke gepensioneerden Ook op 22 
en 23 mei Telkens vanaf 14 uur 

23 KESSEL: Natuurwandeling met 
Fernand Geyselings Aanvang 14u 
samenkomst Sas te Emblem Org 
VU-Kessel 

24 SCHILDE: Dienstbetoon door 
Hugo Coveliers en Marita Schadick 
In Café De Schilde, hoek Turnhoutse 
en Brasschaatsebaan te Schilde 

27 WOMMELGEM-LAAR: Volks
zangavond o I V Ludgaar Boogaerts 
Muzikale begeleiding Joz De Hou
wer, in , 't Candonckske", Volkaerts-
Iei,om20u Inkom gratis Org KKJan 
Puimege 

27 ZWIJNDRECHT: Voordracht 
door Bart Vandermoere van het IJzer-
bedevaartkomitee, daarna film ,,ln de 
bocht van de kleine nvier", waarna 
diamontage van laatste IJzerbede
vaart Om 20u op de zolder van het 
Vlaams Huis, Polderstraat 15 Org 
VOS Vlaemsch Hooft 

29 WILRIJK: De zevende dag te 
Wilrijk, in CC De Kern Aanvang 
10u 30 , m m V Fred Jansen, Hugo 
Schiltz, Andre De Beul, e v a Ontbijt 
tegen matige prijs Org VU-Wilrijk 

31 WILLEBROEK: Vanaf 22 apnl 
tot eind mei Tentoonstelling Piet Van 
Den Bossche Armoede Federatie 
van Vlaams Sociale Diensten, Den-
dermondsestwg 72 Org Vlanajo-
Willebroek 

Tönissteiner 5 ^ HET ^ 
Ki LEVENDE f^ 

v^Sa\\^ is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tonisstemer Sprudel». 

In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tonisstemer 
Ze prezen het met alleen aan als een heerlijk dorstlessend middel, 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rappoilen werden zelfs teruggevonden 
tot in . . vierhonderd jaar oude oorkonden. 

Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabilis» ( = gezondheidsbron, wonderbaar m haar inwerking en 
« de beroemdste bron onzer tijdrekening ». 
Tonisstemer Sprudel is speciaal geschikt voor. 

ziekten der unne-afvoerkanaien 
a) remigen der meren, unnewegen, blaas- en voorstanderklier 

(prostatis) 
b)reinigen bij nierstenen, ook fosfaat- en karbonaatstenen 
chronische maagslijmvliesontstekmg Herstellen na 
darmontstekmg. Zenuw- en funktionele storingen 
chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie) 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling 
Urinezuur diathese met haar gevolgen Jicht. 

Vraag een „TÖNISSTEINER" in uw café, 
maar eis het oorspronkelijk glas met 
't flesje op tafel. 

import ABTS — Tiensesteenweg 63 — 3040 Bierbeek Korbeek-Lo — Tel. 016/46,03.11. 
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Koopt stad werk van Pieter De Bruyne aan? 

Onenigheid 
in Aalsters bestuur 

AALST — Het is al geruime tijd bel<end dat er in Aalst tussen SP, 
PVV en Vrije Demokraten (van de CVP afgescheurde groep onder 
leiding van oud-volksvertegenwoordiger Willems) een akkoord 
bestaat voor de volgende bestuursperiode. Sindsdien botert het 
blijkbaar helemaal niet meer in het kollege. 

Op een vorige gemeenteraad dien
de de burgemeester zich al te schik
ken naar schepen De Maght in ver
band met de geplande aankoop van 
een wagen, nu stonden ze weer lijn
recht tegenover elkaar. In akkoord 
met de interpellant wou de burge
meester een punt van de agenda 
afvoeren, maar de schepen zag dat 
punt liever behouden. Een eigenaar
dige houding toch van iemand die er 
zich op beroept steeds loyaal te zijn 
met haar medebestuurders. 

Wissel 

Bij het rouwbeklag aan het adres 
van de overleden schepen Remi Van 
Vaerenbergh, sloot Jan Caudron zich 
in naam van de VU-fraktle aan. Hij 
noemde hem een goedhartig man 
met tal van kwaliteiten en bracht ook 
de drie andere raadsleden in herinne
ring die in deze bestuursperiode zijn 
gestorven. Er waren natuurlijk ook 
gelukwensen voor het nieuw raadslid 
Jozef Lambrecht en voor de nieuwe 
schepen Flohs De Winter. 

Bij een punt over het kultureel cen
trum betreurde Danny Denayer dat de 
patio mag gebruikt worden als restau
rant, zij het alleen wanneer er geen 
andere aktiviteiten doorgaan. Met de 
geplande frituur op de hoek Nieuw-
straat-Vredeplein was hij ook al niet 
erg opgezet. Het stadsbestuur liet 
daar werken uitvoeren en nu lekte uit 
dat er een frituur zou komen. Dat is 
volgens Denayer konkurrentievervai-
sing ten overstaann van de andere 
frituurzaken in de omgeving. 

Fontein 

Terzake merkte hij ook op dat hij op 
de dienst openbare werken aan het 
lijntje werd gehouden wemneer hij de 
plannen wou inkijken. Een fontein op 
die plaats zou voor het stadsbeeld 
alleszins heel wat fraaier uitkomen. 
Volgens schepen De IVtaght was er 
een kollegebeslissing om de werken 
uit te voeren, kan daar eventueel een 
frituur komen, maar alleen na een 
bouw- en uitbatingsvergunning. 

Pieter De Bruyne 

In verband met het aanleggen van 
een tarmaclaag op de speelplaats 
van de tinnenhoekschool in Ivloorsel, 
wees Denayer niet alleen op het ge
vaar bij valpartijen, maar klaagde hij 
vooral het feit aan dat de normale 
besluitvorming niet gevolgd werd. Het 
werk was al uitgevoerd toen de beslis
sing werd genomen. Op zijn vraag of 
het stadsbestuur de woning van wij
len Pieter De Bruyne zou aankopen. 

kwam als antwoord dat ze niet als 
waardevol bekend staat, maar mis
schien het alternatief kunnen zijn dat 
een of meerdere werken van De Bruy
ne worden aangekocht... Denayer 
pleitte tenslotte voor het behoud van 
de vroegere stadsschouwburg, wat 
ook een wens is van de toneelgroe
pen. Ze zouden zelfs bereid zijn de 
zaal op eigen kosten in orde te bren
gen. 

Bij de bespreking van de teloor
gang van de brouwerij Dendria ten
slotte, was de mening van Willy Van 
Mossevelde dat het stadsbestuur op 
zijn terreinen aan de Lion d'or bedrij
ven zou aantrekken die ook een blij
vende werkgelegenheid kunnen ga
randeren. 

VU-Kruibeke hield lentefeest 
Op zaterdag 7 mei organiseerde de VU-afdeling van Kruibeke 

een lentefeest voor de leden. Paul Van Grambergen, nationaal VU-
sekretaris, was er de eregast en hield in het kader van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen en de pas afgeronde regeringsonder
handelingen een opgemerkte toespraak. 

Op gemeentelijk vlak moet de VU 
opkomen voor een eigen staat. De 
jongeren moeten hun verantwoorde
lijkheid opnemen op lokaal vlak en 
politiek bedrijven niet als een vieze 
handel bekijken. Er wacht hen een 
schone taak ten dienst van de ge
meenschap. 

Kruibeke heeft tot ver buiten de 
gemeentegrenzen in de figuur van 
Antoine Denert een burgemeester die 
gekend is om zijn apart optreden en 
opkomen voor zijn burgers. Dat is een 
gemeente Vlaams-nationaal bestu
ren. 

Nationale politiek 
Om begrijpelijke redenen stond de 

VU-sekretaris veel langer stil bij het 
nationaal politiek gebeuren. 

Sinds vier generaties komt de 
Vlaamse Beweging op voor zelfbe
stuur. Na de oorlog van '40-'45 moest 
men in Vlaanderen helemaal opnieuw 
beginnen. De Belgische Staat die als 
een bloedzuiger Vlaanderen leeg
zoog werd vanaf de vijftiger jaren 
voortdurend onder vuur genomen 
door de VU. En daarbij stond de VU 
meermaals alleen op de barrikaden. 

O.C.M.W. - GENT 
Publieke oproep dd. 3 mei 1988 voor: 

KOK(KIN) 
voor het aanleggen van een wervingsreserve (3 jaar geldig) 
De kandidaten dienen: 
— Houder zijn van een diploma of getuigschrift van ten minste lager 
secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs, ofwel een schriftelijk 
bewijsstuk kunnen voorleggen waaruit blijkt dat men met vrucht drie 
opeenvolgende jaren heeft voltoooid in het lager secundair of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs. 
— ten vroegste geboren te zijn op 1.1.1943; 
— ten laatste geboren zijn op 30.06.70; 
— te slagen voor vergelijkend examen; 
De aanvragen indienen uiterlijk op 3 juni 1988, poststempel geldt als 
bewijs, ingediend. 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 200,-F. 
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren zijn te bekomen bij: 
O.C.M.W. — Gent, Dienst Personeelszaken 
Onderbergen 86 - 9000 GENT 
Tel. 091/35.18.11. 

•a • • j _•- Advertentie 

Vollisvertegenwoordiger 
Ü A N w A U U I f U i l bijgestaan door een aantal specialisten, 

helpt U bij het invullen van de 
BELASTINGSAANGIFTEN. 

WAAR? Bovenzaal café 
HET GULDEN VLIES 
Esplanade 13 
9300 AALST. 

WANNEER? Zaterdag 14 en 21 mei 
van 9 uur tot 12 uur en 
van 14 uur tot 17 uur. 

GRATIS — Strikte geheimhouding 

Via de COMPUTER kunnen wij U meedelen 
hoeveel belastingen U zal moeten 
betalen of terugtrekken. 
Vergeet de nodige dokumenten niet. 

IEDEREEN WELKOM. 

Over de eisen van Taal- Werk in 
eigen streek — en Vlaamse ekonomie 
raakte onder druk van de VU de 
konfederale gedachte in België inge
burgerd. Men werd ervan overtuigd 
dat de Belgische Staat moest omge
vormd worden tot een staat met twee 
gemeenschappen, met eigen be
voegdheden en eigen financiële mid
delen. Vervolgens somde de nationa
le sekretaris de redenen op, die voor 
de VU van doorslaggevende aard 
waren om tot een regering toe te 
treden maar bleef niet blind voor de 
negatieve punten van het akkoord en 
de zorg voor de uitwerking ervan. 

A.d.Slovere 

OOST-VL. 
MEI 

17 MALDEGEM: „Thuis In de 
Volksunie", 4e deel. Om 20u. in de 
bovenzaal van ,,Edelweiss", Nieuw
straat 25. Toegang gratis. Org.: VU-
Maldegem i.s.m. Dosfelcentrum 
Gent. Info: 050/71.56.94. 
20 AALST: ,,Belgium Nostrum", 
een vergelijking tussen Noord en Zuid 
door Hugo De Schepper. In de kleine 
theaterzaal van De Werf, Molen
straat. Om 20u. Org. FVV-Aalst. 
21 EVERGEM: Twee-jaarlijkse hob
bytentoonstelling in de Jongens
school, Oostendestraat. Officiële vie
ring 5 jaar FVV-Belzele. Ook op 22 
mei. Info: M. Rogiers 53.04.36 en J. 
Roets 53.06.28. 
25 GENT: ,,Jongeren en hun rech
ten" deel II, V.Z.FIandria Gent, Hol
straat 21, om 20u. Org. Vlanajo Flan-
dria Gent. 
27 SINT-LIEVENS-ESSE: 3e Kaas-
, wijn- en maatjesavond. Eregasten 
voorzitter Jaak Gabriels en minister 
André Geens. In ,,De Truweel", 
Doornstraat. Vanaf 20u. Org.: VU-
Steenhuize-St.Lievens.Esse-St.Ante
links. Info: Dr. Van de Roy 054/ 
50.04.76. 
28 MERE: Familiefeest in Hof Ten 
Dale, vanaf 19u. 300 fr. p.p. Eregast: 
Jaak Gabriels en Jan Caudron. Info: 
Herman Van den Berghe 053/ 
80.33.97. Org.: VU-Mere-Erpe. 
28 DENDERLEEUW: Arrondisse-
mentele Vlaamse Tafel in zaal Hori
zon, Ninovesteenweg 56, Dender
leeuw. Vanaf 18u. Ook op zondag 29 
mei, van 12 tot 15u. Volw.: 300 fr., 
kinderen 150 fr. Org.: VU-arr. Aalst. 

ZO€H€BC]€ 
n 24j. 3-talige ongehuwde A6 A2 
sekretaresse met ook een elementai
re kennis van het Spaans en noties 
van Duits, vertrouwd met tekstverwer
king en automatisatie en 5j. ervanng 
als sekretaresse en kommercieel me
dewerkster, zoekt een nieuwe betrek
king in het Brusselse of ten westen 
van Brussel, na haar betrekking te 
hebben verloren door een verhuis van 
de firma. Voor inl. zich wenden tot 
Senator-Burgemeester dr. J. Valke* 
niers, tel. 02/569.16.04. 

Reisaanbod 1988 

Europese 
Voil(sliogesciiooi 

Zonder enige betoelaging, de kosten delend, trekken al 12 jaar 
lang groepen Vlaamse Volksnationalisten op bezoek bij bevriende 
volkeren. 

Zo kwamen reeds aan de beurt: Zuid-Vlaanderen, Friesland, 
Elzas, Oksltanië, Korsika, Sardinië, Zuid-Tirol, Wales, Basken
land, Katalonië en Aoste. 

Telkens werden het schitterende reizen — vormend én ontspan
nend. 

Elkeen kan mee: oud of jong, familie of alleenstaande. Wie met 
humor en stijl 't groepsleven wil delen is welkom. 

Vallée d'Aoste 14 tot 24 juli 1988 
Na het sukses van vorig jaar wordt deze reis met de Union Valdotaine 

hernomen, ditmaal onder leiding van Jan Taelemans 
De Vallée d'Aoste is het kleinste der vijf autonome gebieden in de Italiaanse 

staat. De franstalige minderheid bewoont er in het noordwesten een zonovergo
ten dalenrechthoek langsheen de Dora, die aan de Mont Blanc ontspringt en 
naar de oostelijke Po loopt. 

De Union Valdotaine zocht voor onze groep een hotelmogelijkheid in Sarre, 
een bergdorp in het westelijke deel van de vallei. 

Een aantal bezoeken (Grand Paradis, de musea van St.Pierre, de St.Ber-
nardpassen,..) wandelingen en verbroederingen worden uitgewerkt. De heer 
A. Morise stelt zich — zoals vorig jaar — weer ter beschikking 

Richtprijs: ong. 17.500 frank — alles inbegrepen. Volledig verblijf in hotel, 
tweepersoonskamers met bad/douche en WC, reis per luxebus en 500 
kilometer uitstappen ter plaatse. 

Finestère — Bretagne van 12 tot 23 augustus 1988 
Samen met Wales, Cornwall, Schotland, Ierland en enkele eilanden vormt 

Bretagne het restgebied voor de Keltische bevolking in Europa 
We zijn er te gast in het Keltisch Vormingscentrum Oales Diwan, gelegen aan 

de boord van de Albert Benoit, een inham van de Atlantische Oceaan, te 
Treglonou, 20 kilometer ten noorden van Brest. 

Drie slaapzaaltjes voor de jongeren en 16 kamers met twee (drie) bedden en 
wastafel staan ter onzer beschikking. We mogen er ook leslokalen, audiovisue
le middelen en een cafetaria gebruiken. 

Mevrouw Soazig Daniellou en de heer Erwann Denes leiden samen met Willy 
Kuijpers deze veertiendaagse kontakten met de Bretoense beweging: folklore-
feesten, lessen over Bretoense kunst, muziek, architektuur, bezoeken aan het 
Armoricapark, .. zijn gepland. 

Een gelijklopend jongerenprogramma wordt — indien er voldoende deelna
me IS — uitgewerkt. Zeilwagentjes, plankzeilen, boogschieten, poney- en 
paardrijden, strandaktiviteiten,... behoren tot de mogelijkheden. 

Richtprijs: ongeveer 13.000 frank alles inbegrepen. Volledig verblijf: reis per 
luxebus en 500 kilometer uitstappen ter plaatse. Kinderen tot 12 jaar genieten 
vermindering voor het verblijf. 

Hoe inschrijven? 
Door storting van 1000 frank voorinschrijving per persoon op rekening van 

Europese Volkshogeschool Brussel 424-6073661-26 met vermelding van het 
aantal personen en het reisdoel. 

Toezenden van: naam, adres, geboortedatum, beroep, belangstellingspun-
ten, nummer identiteitskaart, telefoonnummer, speciale wensen aan de verant
woordelijke van de Europese Volkshogeschool: Rik Keyaerts, Europees 
Parlement, REM 304, Belliardstraat 89 te 1040 Brussel. 

Begin juli wordt een voorbereidingsvergadering gehouden. Elke deelne(e)m-
(st)er krijgt een volledige werk- en dokumentatiemap toegezonden. 

De inschrijvers op deze reizen worden hartelijke uitgenodigd op de voorlich-
tmgsnamiddag op zondag 26 juni 1988, om 14 uur in de Gemeentelijke 
Basisschool, Overstraat, 60, Veltem-Beisem (deelgemeente van Herent). 

VU Mere-Erpe heropgericht 
De VU-afdeling Mere-Erpe werd op 

26 februari II. onder voorzitterschap 
van Willy De Saeger, arrond. voorzit
ter en Jan Caudron, VU-volksverte-
genwoordiger, heropgericht. Tegelij
kertijd werd ook een vernieuwd, ver
jongd en uitgebreid bestuur verkozen 
dat de opgave meekreeg en de belof
te deed onze afdeling uit te bouwen 
tot een hecht en echt geheel zoals het 
eertijds was. De opgave is zwaar, 
maar eenieder van het bestuur is 
bereid zich hiervoor belangloos in te 
zetten. Voorzitter is Herman Van den 
Berghe. 

Familiefeest 
Het afdelingsbestuur wil alle leden 

en simpatisanten de gelegenheid bie
den opnieuw met elkaar in kontakt te 

komen en besliste daarom tot het 
inrichten van een groots familiefeest 
op zaterdag 28 mei a.s. vanaf 19 uur 
in Hof Ten Dale te Mere. 

Op dit familiefeest, waarop we ook 
de mandatarissen van het arrondisse
ment en onze gemeente, bestuursle
den en VU-leden van de andere fusie
afdelingen venwachten, zal ook onze 
nationale voorzitter Jaak Gabriels 
aanwezig zizjn. Vermits het om een 
familiefeest gaat, zal onze voorzitter 
zich inspannen om met iedereen kon-
takt te krijgen en zal er daarom nau
welijks of geen tijd voor toespraken 
gereserveerd blijven. 

Verdere inlichtingen bij de afd.-
voorzitter Herman Van den Berghe, 
Honegemstraat 135, 9410 Erpe, 053/ 
80.33.97. 

Een debat te St.-Niklaas 
De vrouw in de gemeentepolitiel( 

In 1920 kregen de vrouwen stem
recht en kwamen de eerste vrouwen 
in de gemeenteraden. 

Hun aantal bleef echter zeer klein 
en stond absoluut niet in verhouding 
met het aantal vrouwelijke kiezers. 
Vrouwen bleven afwezig, waren bang 
de stap naar de politiek te zetten, 
kregen bijna geen plaatsen toegewe
zen binnen de partijen en eisten ze 
ook niet op. Het Vrouwen Overleg 
Komitee wilde vrouwen bewust ma
ken van de noodzaak politiek aktief te 
zijn op beleidsniveau en kwam met de 
eerste stem-vrouw-aktie. Het aantal 
vrouwen in de gemeenteraden ver
dubbelde maar toch blijven ze onder
vertegenwoordigd: nog geen 10 % 

van de gemeenteraadsleden en sche
penen en nog geen 3 % van de 
burgemeesters. 

Binnenkort zijn er weer gemeente
verkiezingen De partijen maken al 
volop de lijsten klaar. Zullen er vrou
wen op verkiesbare plaatsen staan? 
Hoeveel ? Wat zijn ze van plan te 
bereiken? 

FVV-St.-Niklaas biedt de kans ken
nis te maken met die Wase politicae 
op woensdag 18 mei 1988 om 20u., i n 
de Stedelijke Openbare Biblioteek, 
met een debatavond over ,,De Vrouw 
in de gemeentepolitiek". 

Namens de VU neemt Nelly Maes 
deel aan het debat. 

Moderator is Rita Passemiers. 
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18 4t^ 
,,Wegwijs in eigen st(r)aat" te Lennilc 

Kennismaking met politieic 
voor jongeren 

Te Lennik organiseert VLANAJO-
LEDA, de jongerenorganisatie van de 
Vlaamse Ziekenfondsen, m m v het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
de tweedelige vormmgskursus „Weg 
WIJS in eigen st(r)aat" 

ZO^K^BC} 
• 34j gescheiden vrouw met diplo
ma van hoger secundair technisch 
onderwijs, ervanng als bediende en 
vaardigheid in dactylo en computer-
werk, zoekt een passende betrekking 
in het Brusselse of ten westen van 
Brussel Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, 02/569 16 04 
n 37-jarige dame, beroep bediende, 
N -Fr -Eng en D dactylo zoekt een 
passende betrekking Voor nadere 
inlichtingen zich wenden O Van Oo-
teghem — Eresenator A Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge tel 091/ 
30 72 87 

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

De vormingssessies vinden plaats 
op donderdag 19 en 26 mei om 
19u 30 te ,,Huize Zwartenbroek" 

De kursus richt zich in de eerste 
plaats tot jongeren die weinig voor 
kennis bezitten en een inzicht willen 
verwerven m het politiek gebeuren 

Het eerste deel op 19 mei handelt 
over de rol van de politiek in de 
samenleving, wie er zoal betrokken is 
bij het politiek spel en welke de grote 
stromingen zijn 

In het tweede deel op 26 mei, wordt 
de rol van de staat bekeken, de ver
schillende staatsvormen en de Belgi
sche staatsstruktuur 

Geen vieze zaak 
De kursus ,.Wegwijs m eigen 

st(r)aat" wil klaarheid scheppen in de 
wirwar van begrippen waarmee de 
meida en politici goochelen Tevens 
wordt aan de deelnemers duidelijk 
gemaakt waar de eigenlijke macht zit 
en hoe zij er kunnen toe bijdragen dat 
politiek met langer een ,,vieze zaak" 
zou zijn 

Daarbij wordt uitgegaan van de 
vaststelling dat het politiek gebeuren 
op iedereen een invloed heeft, ook al 
wil men er mets mee te maken heb
ben 

De deelname aan deze kursus is 
gratis 

Infotel 02/532 53 15 Kroonstraat 
1 te 1680 Lennik 

BRABANT 
MEI 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R » 
ubelen Lusters • Geschenkart ikele 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

l ipeninKsuren: l>i.. woe., vrij. v«n 13 tol l*u,30 
Do., /«.t. van 10 lol 1»u.30 
/ondaK van I4 tot Ittu. 

Zaakvoerder KKIZERSTRAAT 2 1740 TERNAT - 02 582.22.22 
Staf K ic sekoms lop slecht-s r skm van Brussel centrum» 

13 DILBEEK: Zaal Nachtegaal St -
Ulnks-Kapelle Antoine Denert 
spreekt over zijn ongewone manier 
van besturen en aktie voeren Om 
20u30 
14 LEUVEN: Lentefeest met barbe
cue m zaal St Jozef (tegenover Studio 
3), Burgemeesterstraat 57 Om 20u 
Org VU-Leuven-Centrum 
15 MEISE Volksunie-eetfestijn van 
11 u 30 tot 18u m het Sport- en Recre
atiecentrum te Meise, Brusselse
steenweg 65 A Org VU-Meise-Wol-
vertem-Oppem 
19 LENNIK: 19u 30 Vlanajo-Leda 
Kursus ,,Wegwijs m eigen st(r)aat" 
Deel 1 ,,Huize Zwartenbroek" Zwar-
tenbroekstraat 127, Lenmk Deelna
me gratis 
21 LENNIK. ,,Het gemeenteraads
lid" door Mark Demesmaecker In 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127, van 14 tot 17u 30 Inschrij
ven op nr 02/532 53 14 van Autono
me Centra voor Welzijnswerk 
26 LENNIK: 19u 30 Vlanajo-Leda 
Kursus Wegwijs in eigen st(r)aat" 
Deel 2 Huize Zwartenbroek" Zwar-
tenbroekstraat 127, Lennik Deelna
me gratis 
28 VOSSEM: Groot VU-bal in zaal 
Edelweis,, Vossemberg 13 Met DJ 
Eddy De Dekker Aanvang 21 u In
gang 100 fr Org VU Vossem 
28 LENNIK: ,,De gemeenteraad" 
Voordracht door Annemie Vandecas-
teele in Huize Zwartenbroek, Zwar-
tenbroekstraat 127 te Lennik Van 14 
tot 17u30 Inschrijven op tel 02/ 
532 53 14 Toegang gratis 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 
1 voltijdse betrekking van kiasseerderister) te begeven 18 aan de gemeente 
Grimbergen 

De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven worden gericht 
aan de Heer Burgemeester van Gnmbergen met een aangetekende 
brief en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 28 mei 1988 
De aanwervingsvoorwaarden de bij de aanvraag te voegen dokumen 
ten, examenprogramma alsmede bijkomende mlichtmgen kunnen be 
komen worden op de dienst secretarie — personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefonisch 02/269 60 00 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen. 
In opdracht 
De Sekretaris, 
J VAN DE VELDE 

De Burgemeester, 
J MENSALT 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 
2 voltijdse betrekkineen van werkman geschoolde 1 als lader bij de huisvuilop 
haaidienst (M/V) te begeven Zijn aan de gemeente Grimbergen 
De kandidatuurstellingen eigenhandig geschreven, worden gencht 
aan de Heer Burgemeester van Grimbergen met een aangetekende 
brief en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 28 mei 1988 
De aanwervingsvoorwaarden, de bij de aanvraag te voegen documen 
ten, examenprogramma alsmede bijkomende mlichtmgen kunnen be 
komen worden op de dienst secretarie — personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefonisch 02/269 12 47 of 269 60 00 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 
In opdracht 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
J VAN DE VELDE J MENSALT 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 
1 voltijdse betrekking van tekenaar (M/V) te Degeven is aan de gemeente 
Grimbergen 

De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven worden gencht 
aan de Heer Burgemeester van Grimbergen met een aangetekende 
brief en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 28 mei 1988 
De aanwervingsvoorwaarden de bij de aanvraag te voegen dokumen 
ten examenprogramma alsmede bijkomende mlichtmgen kunnen be 
komen worden op de dienst Secretarie — personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefonisch 02/269 12 47 of 269 60 00 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

In opdracht 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
J VAN DE VELDE J MENSALT 

FVV-Oudenaarde 
met hiernieuwde 
moed 

In het moeilijke arrondissement Ou
denaarde IS er heel wat moed en 
uithoudingsvermogen nodig om de 
Vlaamse Beweging levend te houden 
In Oudenaarde hebben vijf jaar gele 
den een aantal vrouwen besloten een 
FVV-groep uit te bouwen Vlug telde 
de vereniging meer dan honderd Ie 
den en ontwikkelde een reeks aktivi-
teiten tot eenieders tevredenheid De 
Sinterklaasvienng was een van de 
grootste uit de streek Zoals in het 
verenigingsleven het geval kan zijn, 
kende de groep na een aantal jaren 
,,ups ooks een jaar ,,down(s)' Wie 
dacht dat FVV-Oudenaarde ingesla 
pen was, vergiste zich echter als een 
feniks IS de vereniging krachtiger dan 
ooit verrezen Het nieuwe bestuur ziet 
eruit als volgt 

Mevr Van Den Heede-Bernice De 
Smet, mevr Van Heddegem-Marie 
Paule Roos mevr Vanden Broecke-
Agnes Maton mevr Bekaert Anna 
Defoort mevr Greta Meirhaeghe 
mevr Loosevelde Bea Seeuws 

Met de steun van mevr Baert-Ger-
mana Van de Velde zal FVV Ouden
aarde ongetwijfeld opnieuw de meest 
aktieve en grootste sociaal-kulturele 
Vlaams-nationale beweging uit de re
gio worden' 

ZO€K«tlC3« 
D 22j ongehuw^de jongeman met 
A2 diploma wetenschappelijke B, 
militaire dienst volbracht en 6 
maand ervaring als stagiair, 
zoekt een betrekking als bedien
de in het Brusselse of op de 
driehoek Brussel-Dendermonde-
Aalst Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Val
keniers, tel 02/469 16 04 of zijn 
sekretaresse op nr 02/ 
466 90 90 

//^//n) VORMINGSCENTRUM 
li^=JJ LODEWIJK DOSFEL v.z.w. 
Zaterdag 28 mei te Sint-Niklaas 

Studienamiddag 
gemeenteii|i( jeugdbeleid 

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel organiseert te Sint-
Niklaas op zaterdag 28 mei om 13.30 uur een landelijke studiena
middag over gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid. Deze vindt plaats 
in het auditorium van zalen „Het Centrum" Grote Markt 40. 

Bedoeling van de studienamiddag 
IS een doorlichting te maken van het 
lokaal jeugdbeleid, zoals het de voor
bije zes jaar m Vlaanderen gevoerd 
werd en een aantal perspektieven te 
schetsen die na de gemeenteraads
verkiezingen kunnen geopend wor
den Voor schepenen gemeente 
raadsleden en VU- en VUJO-kaderle-
den die op een of andere wijze met 
het jeugdbeleid begaan zijn, is deze 
studienamiddag dus alleszins een 
aanrader 

De ruim 300 Vlaamse gemeenten 
hebben nagenoeg allemaal een sche
pen voor de jeugd en ongeveer twee 
derden heeft ook een jeugdraad, 
maar op zich is dat geen garantie 
voor een volwaardig jeugdbeleid 
Vele gemeenten moeten het nog stel
len zonder jeugdkonsulent en jeugd
dienst De mogelijkheden die vanuit 
de Vlaamse Gemeenschap worden 
aangeboden, zijn met altijd gekend 
Het jeugdbeleid is bovendien dikwijls 
enkel gencht op de georganiseerde 
jeugd en vrijetijdsbesteding Niette
min wint de gedacht veld dat het moet 
worden opengetrokken tot een echt 
jeugdwelzijnsbeleid, dat bij de be
leidsbeslissingen in alle sektoren 
(dus ook verkeer, kuituur, ruimtelijke 
ordening OCMW, huisvesting enz ) 
stelselmatig de plaats en de wensen 
van kinderen en jongeren inkaiku 
leert 

Op deze verschillende aspekten en 

problemen zal tijdens de studiena
middag ingegaan worden door vier 
inleiders, die stuk voor stuk topdes
kundigen Zijn in hun terrein Daarna 
volgt een gesprek, geleid door VU-
volksvertegenwoordiger Herman 
Lauwers Als lid van de kultuurkom-
missie in de Vlaamse Raad en als 
gewezen verbondskommissans van 
de scouts en gemeentelijk jeugdkon
sulent van Brasschaat, kent VU-ka-
merlid Lauwers zowel het Vlaams als 
het lokaal jeugdbeleid 

Programma 
14u verwelkoming door Lieven 

Dehandschutter direkteur Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 

14 05U ,,Van jeugdbeleid tot 

jeugdwelzijnsbeleid" door Guy Re-
dig, jeugdkonsulent te Mechelen, 

14 30u ,,Jongereninspraak en -
participatie in de gemeente door Thé-
rèse Coens, stafmedewerkster 
Jeuggdienst voor Maatschappelijke 
Participatie en Emancipatie (JEMP), 

14 55u ,,De Vlaamse Gemeen
schap en het lokaal jeugdwerk" door 
Koen Lambert, bestuurssekretans 
Dienst Jeugdwerk, sektie regionaal 
en lokaal jeugdwerk, 

15 20u ,,Jeugd en verkeer" door 
Mare Huys, voorzifter vzw Verkeers
veiligheid, 

15 45u koffiepauze, 
16 15u panelgesprek met de vier 

referaathouders en vragen van het 
publiek o I V Herman Lauwers, volks
vertegenwoordiger 

De deelname aan deze studiena
middag IS gratis Inschrijving vooraf is 
wel vereist 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
- ^ -

Naam 

Funktie 

Adres en tel 

O schrijft in voor de studienamiddag ,,Naar een gemeentelijk jeugd
welzijnsbeleid" op zaterdag 29 mei te Sint-Niklaas, 

O kan met aanwezig zijn, maar wenst het verslagboek te ontvangen, 

Gelieve dit formulier tegen uiterlijk woensdag 25 mei terug te sturen 
naar het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 Gent 
(tel 091/25 75 27) 

IJzer-
bedevaartwinicei 
te Leuven 

Sinds half april heeft Leuven weer 
zijn , Bijhuis van de IJzerbedevaar 
tuitgaven-Diksmuide' tot nogtoe 
enig in Vlaanderen 

Ligging Parijsstraat 75 open elke 
werkdag van 10 30 u tot 12 30u , en 
van 14 tot 17 30u , tel 016/22 09 66 

Voor typisch Vlaamse geschenken 
leeuwenvlaggen en -wimpels grote 
keuze Vlaamse literatuur, wenskaar
ten kleefzegels, vlaggestokken enz 
weet je waar heen 

De verenigingen die bij gelegen
heid van een of andere aktiviteit een 
,stand" met onze produkten willen 

opzetten kunnen de gewenste pro
dukten m depot krijgen 

Zondag 22 mei 
Bedevaart 
naar iiet graf 
van Joris 
Van Severen 

Jaarlijks gaan nog honderden, ou
deren en jongeren, op bedevaart naar 
Abbeville waar op 20 mei 1940 Joris 
Van Severen samen met andere land
genoten door Franse soldaten werd 
vermoord 

In de kapel van het kerkhof, Rue de 
la Chapelle wordt om 11 u 30 een mis 
opgedragen waarna een stille optocht 
naar het indrukwekkende grafmonu
ment waar een sobere plechtigheid 
plaats heeft Sober zonder vlaggen 
en uniformen, zonder aanbieden van 
propagandamateriaal 

Vanuit Antwerpen o m vertrekt een 
autocar om 6u 30 aan het atheneum 
Prijs 500 fr Alle info Jons Van Seve-
rencentrum, G Gezellestraat 18, 
2630 Aartselaar (03/887 47 90) 
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WEST-VL. 
MEI 

13 IZEGEM; Vanaf 20u Derde 
kaarting in Vlaams Huis Ook op zon
dag 15 mei vanaf lOu Org Kaarters-
klub Vlaams Huis 
13 IZEGEM: Stedelijk Jongerenont
moetingscentrum Krekelstraat, om 
20u Herman Lauwers over „Vlaamse 
beweging en jeugdbewegingen" 
Org VUJO-lzegem 
14 BRUGGE: Vormingsavond ter 
voorbereiding van de gemeente
raadsverkiezingen Van lOtot 17u , in 
het OCMW-centrum Hof van Volder, 
in de Boeveriestraat Remgeld 150 
fr Org VU-arr Brugge-Torhout-
Oostende i s m Dosfelmstituut 
16 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis, 15u Dirk Desmedt met dia
montage over Thailand Org VVVG-
Izegem 
17 BRUGGE: Baron Ruzettelaan 
260, om 20u ,,Kanker en erfelijk
heid " Org Welzijnszorg W VI 
17 LOPPEM: Sporthal, Van Calsen-
straat, 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 

Vorming 
te Brugge 

Op zaterdag 14 mei 1988 organi
seert het arr bestuur van Brugge-
Torhout-Oostende, in samenwerking 
met het Vormingsinstituut Lodewijk 
Dosfel, een vormingsaktiviteit ter 
voorbereiding van de komende ge
meenteraadsverkiezingen Geduren
de de hele dag kunnen de mandata-
nssen, bestuursleden en alle geïnte
resseerden er zich bijscholen betref
fende programma, propaganda, lijst-
vorming, enz 

Deze vormingssessie start om lOu 
's morgens, en het einde is voorzien 
omstreeks 17u 's Middags is er een 
ruime pauze voorzien Alles grijpt 
plaats in het OCMW-centrum ,,Hof 
van Volden", in de Boeveriestraat 
Het remgeld bedraagt 150 frank Ie
dereen welkom 

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 
19 lEPER: Ooievaarlaan 11, om 
14u30 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 

20 IZEGEM: Dosfelkursus „Vrede 
moet je leren", deel 2 Om 20u m 't 
Leeuwke Org VUJO-arr Roesela-
re-Tielt 
24 IZEGEM- 't Spiegelaarke, 20u 
voordracht over ,,planten van zomer-
bloeiers" (Arboretum-tuincentrum) 
Org FVV-lzegem 

25 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat7, om 19u 30 Hoe men
selijk IS het ziekenhuis'' Org Wel
zijnszorg W VI 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

JUJ SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

KANTOOR VAN NOTARIS 
ROBERT VRIELYNCK 

te Brugge, Sint Kruis, Prins Leopoldstraat 2 
tel (050) 35 50 22 

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING 
van 

PERCEEL WEILAND 

te Zuienkerke HOUTAVE, 
palend aan de Oostendse Steenweg, gekend ten kadaster ,,Zuid de 
Kalsijde 48e begin" Sektie C nr 664/A — 54 a 71 ca 
KI 1 700 frank 

VRIJ VAN PACHT EN GEBRUIK 

TWEEDE ZITDAG 

DINSDAG 24 MEI 1988 te 14 30 uur m cafe „Drie Koningen" bij Omer 
Coudeville te Houtave, Kerkhofstraat 17 

SLECHTS GEBRACHT OP 100 000 frank 

Alle inlichtingen ten kantore 

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90% op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

EBES 

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

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

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

'S 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enve loppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bi] 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 03-321 08 96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

OEVRIESE 

baron ruMtttlaan "'S 
8320 bruuf 4 

baan bruigc oostkamp 
''^ 05035-404 j/ 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antvî erpen 

Open van 10 tot 19u 

Tel. 03/236.45.31 
Maandag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

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 

Aanneming Begrafenissen 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE 9400 

Steenweg naar Aalsl 496 
Tel 053 66 83 86 

AFD OKEGEÎ  9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 

Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

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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20 m 
Ronald Boon, direkteur van het AMVB over: 

1958, het jaar van de Ekspo, 
de Spoetnik en de hoelahoep 

BRUSSEL — Al dertig jaar staan, en hangen, ze er 
de bollen van het Brusselse Atomium. Ze zijn het 
restant van wat eens de glorieuze wereldtentoonstel
ling van 1958 was. Een deel van Brussel werd met de 
grond gelijk gemaakt, volgebouwd met vreemde 
paviljoenen en futuristische konstrukties om vervol
gens weer gesloopt te worden. Een bewogen perio
de, her en der wordt dan ook op dit merkwaardige 
jaar teruggeblikt. 

HET Archief en Museum 
van het Vlaamse Leven 
te Brussel (AMVB) orga

niseert een tentoonstelling met 
als titel „Brussel '58"; vanuit ver
schillende invalshoeken wordt 
een beeld geschetst van Brussel, 
30 jaar geleden, en dus uiteraard 
ook van de wereldtentoonstel
ling. 

We maken tevens van de gele
genheid gebruik om eens nader 
kennis te maken met het AMVB. 

WIJ: Kan U de doelstellingen 
van het AMVB even verduidelij
ken? 

R. Boon: ,,Het Archief en Mu
seum van het Vaams Leven te 
Brussel is opericht in 1977, op 
privé-initiatief, door enkele 
Vlaamse Brusselaars. Zij waren 
van oordeel dat er door de eeu
wen heen reeds heel wat verloren 
was gegaan van de Vlaamse aan
wezigheid te Brussel. Deze te
loorgang van het Brusselse ver
enigingsleven diende dringend 
ingedijkt te worden. Er bestond 
wel degelijk een archief en mu
seum van het Vlaamse kultuurle-
ven te Antwerpen, maar vanuit 
Brussel was er niet de minste 
doorstroming naar Antwerpen. 
De Brusselse verenigingen hiel
den hun archief ofwel zelf bij, of 
ze gooiden het gewoon weg. Er 
was dus duidelijk behoefte aan 
een Vlaams archief in Brussel. 
Men heeft toen aan de Neder
landse Kultuurkommissie (NCC) 
gevraagd dit archief op te richten, 
maar volgens het statuut van het 
NCC ging dat niet. Er is toen een 
een nieuwe VZW opgericht. Gro
te figuren uit die beginperiode 
zijn ongetwijfeld de gebroeders 
Dis en Eugeen Vertraete die toen 
de motors van de vereniging wa
ren. Wie er ook al zeer lang bij is 
is onze huidige voorzitter Hugo 
Reinhaerd. Men heeft van in den 
beginne geopteerd om twee gro
te blokken te maken, enerzijds 
het archief, anderzijds het mu
seum waarin de bezoeker een 
beeld zou krijgen van de evolutie 
van het kultureel leven in Brussel 
door de eeuwen heen, met de 
nadruk op de Vlaamse aanwezig
heid. " 

Museum 
WIJ: In het museum loopt 

dus een permanente tentoon
stelling 

R. Boon:,,Inderdaad, en daar
naast zijn er regelmatig tijdelijke 
eksposities rond welbepaalde te-
ma's, we hebben er bijvoorbeeld 
gehad over grote schrijvers als 
Claes en Conscience, ook aan 
Karel Buis werd er ruime aan
dacht besteed. Maar ook de ver
enigingen uit Brussel komen hier 
uitgebreid aan bod, zij krijgen de 
gelegenheid hun werking, vroe
ger en nu, aan de hand van 
tentoonstellingen aan het publiek 

kenbaar te maken. Naast ons 
archief en het museum hebben 
wij sedert enkele jaren ook een 
uitgebreide biblioteek, deze be
vat nogal wat naslagwerken over 
Brussel die door geïnteresseer
den en navorsers, zonder specia
le aanvraag kunnen geraad
pleegd worden." 

WIJ: Welk publiek krijgt U 
hier over de vloer? 

R. Boon:,,Voor het archief en 
de biblioteek krijgen we vooral 
bezoekers die specifieke gege
vens nodig hebben, dat gaat van 
joernalisten tot studenten, vooral 
universiteitsstudenten of leerlin
gen van avondscholen. Wij zijn 
dan ook veel gemakkelijker te 
konsulteren dan grote archieven 
zoals het stads-of rijksarchief of 
de koninklijke biblioteek, omdat 
wij beperkter zijn. In het museum 
krijgen wij zeer uiteenlopende be
zoekers: veel groepen, scholen 
(ook franstaligel), heelwat toeris
ten en dan de gelegenheidsbe-
zoekers die zo maar even binnen
wippen. " 

WIJ: Momenteel loopt de ten
toonstelling „Brussel 58". 
Waarom precies 1958? 

R. Boon: „D/e titel is gekozen 
in funktie van de herkenbaarheid, 
het jaar '58 wijst onmiskenbaar 
op de wereldtentoonstelling. Ei
genlijk hebben wij die tentoon
stelling op poten gezet omdat we 
het archief van het Vlaams 
Jeugdkomitee voor de Wereld
tentoonstelling Brussel in handen 
hebben gekregen. Dit komitee 
werd in 1957 opgericht, baareer
ste voorzitter was Vic Anciaux. 
Kort daarna moest Anciaux naar 
het leger, hij werd opevolgd 
door... Wilfried Martens. Men 
richtte dit komitee op omdat men 
in Vlaanderen bang was dat de 
wereldtentoonstelling een Frans
talige bedoening zou worden, dat 
is het uiteindelijk voor een deel 
geworden. Toch lag de situatie in 
'58 helemaal anders dan bv. bij 
de wereldekspo van het einde 
van de 19e eeuw of die van 1935 
hier in Brussel. De positie die de 
Vlaming in 1958 verworven had 
was van die aard dat Vlaanderen 
eiste om voldoende aan bod te 
komen op de wereldtentoonstel
ling, en dat men ook de taalwet
ten toepaste. Het was dus vooral 

De tentoonstelling „Brus
sel '58" loopt in de musem-
ruimten van het AMVB, Vis-
verkopersstraat 13, 1000 
Brussel tot 8 juli, elke werk
dag van 9 tot 16.30u (week
einde en feestdagen geslo
ten). 

Toegang vrij. Geleide be
zoeken voor groepen kun
nen worden aangevraagd op 
tel. 02/512.42.81, ook buiten 
de vaste openingsuren. 

de jeugd die hiermee begaan 
was, zij vond dat men er zo snel 
mogelijk moest bij zijn om zoveel 
mogelijk mee te profiteren van de 
uitstraling die zo'n wereldten
toonstelling toch bezit. De ogen 
van heel de wereld waren toen op 
België gericht, Vlaanderen kreeg 
hier de kans om zich aan het 
buitenland kenbaar te maken." 

Akties 
WIJ: Wie maakte deel uit van 

dat komitee en wat deed het? 
R. Boon: ,,Een ganse reeks 

jeugdverenigingen hebben zich 
toen gegroepeerd, ze hebben 
een heleboel akties en manifesta
ties georganiseerd om die twee
taligheid er door te drukken. Het 

blemen geweest tijdens de Ek
spo, zo bv. op de Vlaamse dag 
van 6 juli '58." 

WIJ: Een Vlaamse dag? 
R. Boon: ,,Op de vooravond 

van die Vlaamse dag was er een 
suksesrijke 11-juliviering in 
Strombeek-Bever. De Vlaamse 
dag zelf, op 6 juli was een zéér 
groot sukses, er was enorm veel 
volk; 's avonds werd in het groot 
auditorium „De Schelde" van 
Peter Benoit opgevoerd. Vanwe
ge de overheid, zowel van de 
regering als van radio en TV is 
zéér weinig respons geweest op 
die Vlaamse dag. Vanuit de rege
ring had men ook gevraagd om 
enkel kultuurhistorische elemen
ten op die Vlaamse dag te bena
drukken, terwijl het Jeugdkomi-

EKSPO '58... ,,hippe" hostessen vóór de glimmende bollen. 

komitee begon dus met haar akti-
viteiten in 1957 en is gedurende 
de ganse wereldtentoonstelling 
aktief gebleven tot in 1959." 

WIJ: Wat voor akties waren 
dit? 

R. Boon: ,,ln het begin waren 
het vooral protestbetogingen, 
men verklaarde dat men niet ak
koord ging met het feit dat de in 
opbouw zijnde paviljoenen, , en
kel voorzien waren van eentalig 
Franse opschriften. Naast de op
schriften in de taal van het land 
waartoe het paviljoen behoorde. 
In de paviljoenen, ook de buiten
landse, diende ook het Neder
lands gebruikt te worden. Heel 
wat dokumentatiemateriaai hier
omtrent is in de tentoonstelling 
opgenomen, zo ook de brieven 
die toen naar al de buitenlandse 
kommissarissen-generaai zijn 
geschreven, met het verzoek het 
Nederlands een evenwaaardige 
plaats te geven. Er zijn heel wat 
reakties gekomen, de meeste 
landen hebben dan ook dit princi
pe toegepast. Het antwoord van 
de Britse kommissaris-generaal 
was zelfs in het Nederlands opge
steld! Toch weigerden een aantal 
landen het Nederlands te gebrui
ken, Frankrijk op kop. Met de 
Fransen zijn er dan ook wat pro-

tee er op stond dat op die dag alle 
facetten van Vlaanderen zouden 
belicht worden. Toch kwam er 
ondanks alle argwaan van de 
overheid zowel een Vlaamse als 
een Waalse dag op de wereldten
toonstelling. " 

WIJ: Hebt U dat archief van 
het Jeugdkomitee reeds lang in 
uw bezit? 

R. Boon: ,,Pas sinds begin dit 
jaar. We hadden dus wel de idee 
iets te doen rond de Ekspo van 
'58, maar her en der grepen er 
manifestaties plaats met als tema 
de jaren '60. Er zou ook aandacht 
besteed worden aan de aanloop-
jaren van de ,,Sixties" m.a.w. de 
periode van de ekspo '58. Wij 
hebben dus lang geaarzeld zelf 
iets te organiseren, de schenking 
van het Jeugdkomitee heeft dan 
uiteindelijk de doorslag gegeven. 
Wij kregen hierdoor de mogelijk
heid andere aspekten van de we
reldtentoonstelling te belichten 
zoals de strijd voor de tweetalig
heid. Toch hebben we onmiddel
lijk besloten ons niet alleen met 
de wereldtentoonstelling bezig te 
houden, maar een beeld te schet
sen van gans het jaar 1958 en te 
laten zien hoe Brussel er in dat 
jaar uitzag." 

Fritketel 
WIJ: Er is in die periode nog

al wat gebouwd en gesloopt? 
R. Boon: ,,Ja, de verkeersin-

frastruktuur is toen met het oog 
op de wereldtentoonstelling volle
dig aangepast geweest. De ring-
laan is aangelegd met de tunnels 
en de grote verkeerswisselaars 
zoals die van Groot-Bijgaarden. 
Er werd inderdaad ook veel afge
broken, ook daaraan besteden 
we aandacht in onze tentoonstel
ling. Er zijn toen ook een aantal 
grote gebouwen opgetrokken 
zoals de PS-building en het 
,,Martini-Center"." 

WIJ: Het dagelijks leven 
krijgt ook aandacht? 

R. Boon: ,,Ja, zo bv. wat de 
inrichting van het huis betreft: er 
worden een aantal gebruiksvoor
werpen, meubels en huisraad ge
toond, gaande van kapstokken 
radio's en fototoestellen over kle
dingsstukken tot en met wafel
ijzers, stofzuigers en fritketels. 
Naast de dagelijkse aktualiteit 
(zoals bv. het Schoolpakt), belicht 
aan de hand van kranten- en 
tijdschriftentartikels wordt er de 
nodige aandacht aan sport en 
ontspanning geschonken. SABE
NA en de NMBS lanceerden toen 
grote kampanjes om hun buiten
landse reizen te promoten (o.a. 
naar het toenmalige Kongo). Ra
dio, TV en Film werden evenmin 
over het hoofd gezien, je weet wel 
„Schipper naast Matilde" enz... 
De wetenschap ging vooruit met 
rasse schreden, denk maar aan 
de ruimtevaart met de lancering 
van de Spoetnik..." 

WIJ: En wat deden de jonge
ren toen? 

R. Boon: ,,Je had naturlijk de 
Rock en Roll, we laten tijdens de 
tentoonstelling ook muziek uit het 
jaar '58 horen, hetgeen de ekspo-
sitie ook wat levendiger maakt. 
Een echte rage was toen de 
,,Hoelahoep", die plastiek hoepel 
die je rond je lichaam slingerde. 
Het amateur-en beroepstoneel 
kreeg ook z'n plaats op de ten
toonstelling. " 

WIJ: We zien hier ook de 
meest uiteenlopende prullaria 
met het Ekspo-embleem op? 

R. Boon: ,,We hebben zowel 
de gebouwen en de paviljoenen 
belicht aan de hand van foto's, 
plannen en tekeningen als de 
bezoekers van de wereldtentoon
stelling. Daarnaast hebben we 
een massa gadgets verzameld 
die tijdens de Ekspositie werden 
verspreid. Het meest absurde 
,,kleinood" was een spijker met 
op het kopje het Ekspo-em
bleem. " 

WIJ: Was het jaar '58 een 
scharnierdatum? 

R. Boon: ,,/n zekere zin welja. 
Ik denk dat liet in ieder geval het 
startsein voor de jaren zestig 
was. De tweede wereldoorlog 
was al een beetje verteerd, lang
zaam komen de landen er terug 
bovenop, de ekonomie herbloei-
de stilaan. De beslissing van Bel
gië om de wereldtentoonstelling 
te organiseren dateerde van vlak 
na de oorlog, en was dus een 
zéér gewaagde beslissing daar 
men niet wist of de ekonomie wel 
spoedig zou herpakken. Dit bleek 
dan wel het geval te zijn en de 
Ekspo werd zowat het symbool 
van die heropbloei en het her
nieuwd vertrouwen in de toe
komst. Dat mondde uit in de over
vloed van de „Gouden jaren zes
tig "• 

(t.s.) 

yüENSEN 
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