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Tussen droom en daad
Ondanks alle verschrikkelijke toekomstscenario's die bijna
dagelijks door een aantal hoogst sceptische waarnemers worden
voorspeld, steekt er toch onmiskenbaar vaart in de nieuwe
regering. Reeds op hun eerste formele vergadering vorige week
vrijdag keurden de ministers een omvangrijk pak wetsontwerpen goed en gisteren werden deze teksten ingediend bij het
Parlement. Morgen vrijdag volgt nog een nieuwe reeks wetsontwerpen en ook dit pakket wordt dan meteen overgemaakt aan
Kamer en Senaat.
Let wel, het betreft geen wetsontwerpen die de maksimale
hoogte van het gras langsheen de autowegen of de precieze
kleur van de nieuw te schilderen zebrapaden bepalen. In een
eerste luik zitten de regeling voor Brussel en de kommunautarizering van het onderwijs vervat. Het tweede bundel bevat o.m.
het ingewikkelde akkoord over de gemeenten met een biezonder
taaistatuut. Deze en tal van andere wetsontwerpen zullen,
eenmaal goedgekeurd en uitgevoerd, België deHnitief hervormen tot een tweeledig federaal land.
De krampachtige reakties van enkele overjaarse unitaristen
liegen er trouwens niet om; het feit dat bijvoorbeeld oud-premier
Vanden Boeynants luidkeels schreeuwt tegen de deelname van
de Volksunie aan de regering en zijn waarschuwing voor het
nakende „radikaal federalisme", klinkt als engelengezang in de
oren van nationalisten. Ook Agalev-denker Ludo Dierickx bestempelt het regeerakkoord als een „triomf voor het nationalisme".
Wanneer men het regeerakkoord er nog eens grondig op
naleest, dan moet men objektief vaststellen dat de onderhandelde en goedgekeurde teksten inderdaad een duidelijke nationalistische stempel dragen. Hoe lang eist men al niet de overheveling van het hele onderwijs naar de beide gemeenschappen?
Hoeveel keer hebben we CVP-vooraanstaanden en de nu gebuisde CVP-minister Coens (al dan niet ter gelegenheid van Guldensporen-vieringen) horen verklaren dat deze eis dringend in
daden moest worden omgezet? Maar nu de Volksunie voor het
eerst deelneemt aan een regering die de Grondwet kan wijzigen
en amper tien dagen na de eedaflegging, mogen wij het beleven
dat de wetsontwerpen reeds aan het Parlement zijn bezorgd. In
wezen betekent dit een staatkundige aardverschuiving.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de internationale herkbenbaarheid en erkenning van Vlaanderen. Sinds jaren ijveren o.m. de
invloedrijke Vlaamse ondernemers dat Vlaanderen rechtstreeks
— en dus zonder te moeten passeren via de konservatieve
Belgische schoonmoeder — naar de wereld zou kunnen toetreden. Amper twee jaren geleden bestond het de Belgische minister van Buitenlandse Betrekkingen nog om een keurige brochure over Vlaanderen te doen opbergen in de kasten van alle
Belgische ambassades. Soortgelijke unitaire obstrukties behoren binnenkort tot het rijk van de geschiedenisboekjes, want de
Gemeenschappen zullen voortaan het recht bezitten om verdragen af te sluiten. Straks genieten ook de Gewesten dit voorrecht.
Wie toch nog twijfelt aan de nationalistische inslag, doet er
goed aan in het regeerakkoord het hoofdstuk „Bevoegdheden
van de Gemeenschappen en Gewesten" te bekijken.
Dit alles voert ons echter niet mee in een zegeroes. Tussen
droom en daad staan immers — de dichter parafraserend — heel
wat bestaande wetten en instellingen in de weg. Om dan nog te
zwijgen van de te verwachten blokkeringsmaneuvers van buiten en binnen de regering. Bovendien zal de koalitie het hoofd
koel moeten houden bij de gevaarlijke en verleidelijke akrobatieen van Happart. Maar ook hier is enige hoop gewettigd: nooit
voorheen werden de beslissingen van een Voerense gemeenteraad o.l.v. de afgezette Happart zo vlug geschorst door de
provinciegoevemeur van Limburg. En de nieuwe minister van
Binnenlandse Zaken heeft terzake ook weinig illusies laten
bestaan.
Deze regering krijgt overigens nog andere katten te geselen.
Vooral de opmaak van de Begroting wordt een wel heel zware
klus. Vooreerst dringt zich een nieuw en lastig besparingsplan
op, indien men het netto te financieren saldo in 1989 tot 7% van
het BNP wil terugdringen. En daarbovenop beginnen de lijken
uit de Verhofstadt-kast te vallen, zoals vandaag uit het ander
frontpagina-artikel van dit weekblad blijkt.
De eerstvolgende weken zullen voor dit kabinet van levensbelang zijn. Slaagt de vijfpartijenploeg erin deze periode op een
ordentelijke manier mét inachtname van de afgesproken kalender door te komen, dan is heel veel mogelijk. In het andere geval
dreigt een machtsvacuüm met vermoedelijk chaotische toestanden.
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Rekenhof laakt begrotingsgefoefel
van vorige regering

De lijken vallen
uit de kasten
Uit fivee recente brieven van tiet Rel<enliof, gericht
aan o.m. de Voorzitter van de Kamer van Voll<svertegenwoordigers, valt op te mal<en dat de vorige
roomsblauwe regering heus niet geaarzeld heeft om
bepaalde overheidsuitgaven weg te moffelen.
De myte van de ortodoksie wordt definitief ontluisterd...
IJ konden inderdaad de
hand leggen op twee
merkwaardige brieven
die de Eerste Voorzitter en de
Hoofdgriffier van het Rekenhof
onlangs stuurden naar de Kamervoorzitter, de IVlinister van
Openbare Werken en de Minister van Arbeid en Tewerkstelling
Het Rekenhof is zelfs ongemeen scherp in zijn beoordeling
van de door sommige eksellenties toegepaste metodes
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Bijna 16 miljard fr.
Het eerste dokument dateert
van 27 april 1988, handelt over de
toelagekredieten aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) en is het meest zwaarwichtige In punt 1 merkt het Rekenhof op dat de voorgestelde aanpassingen voor sommige kredieten in de werkloosheidssektor
met overeenstemmen met de
werkelijke behoeften aan bijko-

mende toelagen voor deze sektoren
De toenmalige verantwoordelijke ministers Hansenne (PSC, Tewerkstelling), Eyskens (CVP, Financien) en Verhofstadt {PW,
Begroting) hanteerden evenwel
een truukje, dat in punt 2 van dit
Rekenhof-schrijven wordt ontmaskerd WIJ brengen het woordelijk citaat
Lees verder biz 4

Weinig
tiiuis
Ministers zijn zelden
thuis, zeker die van Ontwikkelingssamenwerking, vuminister André Geens, die
pas dit departement toegewezen kreeg, kan er nu al
van meespreken.
Lees bIz. 20.
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Ruiterkamp voor
beginnende ruitertjes van
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug.'88)
Kasteelhoeve Litzberg
Hoeveweg 145
3650-DILSEN-Lanklaar
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gussenhoven-lwanlcki Hedwige)
prijs: van zondagav. tot zaterdagnamiddag: 5.000 Fr alles incl.
info op hogervermeld adres.

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

®

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 A n t w e r p e n
Tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten
Open van 10 tot 19u.
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DEVRIESE
Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

biniMlwttfc

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

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel

baron ruwttcisun 78
8320 bruigc 4

' baan brugge ooslkainp .
\
050/3574 04
/

PROMO PUZZLE

GELD

SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Kies zelf het ondenwerp
van uw puzzel

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

Daniël Cortier
02/428.69.84

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57

Tel. 426.19.39

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

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock

migrostraat 128
9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

ESOX STAN PHILIPS

Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93
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PVBA

Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20, Lede
Tel. 053-21.36.36

DRUKKERIJ VAN LINDEN
Alle d r u k w e r k e n
Pastorijstraat 16-17
WILLEBROEK

Tel • 03/886.62 89
03/886.92 93.
Aanneming Begrafenissen.

DEROOSEN.V.

VAN DER CRUYS

Algemene hout- en platenhandel
Schaven]

Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen

AFD NINOVE 9400
Sleenweg naar Aalsl 496
Tel 053-66 83 86

Tel. 054-41.25.89

Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

AFD
OKEGEM-9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

Wi| bouwen voor u
sleutel op de deur

TeL: 014/21.12.07

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26.50
Open van 9 tot 20 u. van maandag
tot zaterdag.

BLOEMEN
voor elke gelegenheid

BOEKETJE
Kasteelstraat 78 LEDE
Tel.: 053/80.04.18

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

Dames-, heren- en kinderkleding

lepel & vork

^

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx

Stationsstraat 42

W/ymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

I drhre-in|

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

drukkerij

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK
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ANTWCNNN T.~431.M«3

Houtzagerij

PVBA

KEUKENS-SANITAIRVERWARMING

type - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail
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Onmiddellijk te bekomen bij

nv de winne-fabrisac

DE PRIJSBREKER

03/888.69.35

^chemicaliën

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Aanbevolen huizen

RESTAURANT

H

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

HELLINCK<x
BIEPHANDEl

Tel. 582.10.93

S. M. B.

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

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

fKestainant

TrrLUTl j

Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel 217 9153

Kom eens bij ons!

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269.70.45

Waar Vlamingen
t h u i s zijn...
in 't hartje v a n B r u s s e l
Banketbakkerij

ANTWERPIA

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Koffiebranderij

Beringen, Markt 1 7 - 0 1 1 / 4 3 . 2 0 . 5 1
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57.30.32 '
Leuven, 1 . Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevest 60 - 016/22.86 72
2. Bierkelder, Oude N^arkt - 016/22.68.69
3. Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr. Lichtervelde • 051/72.28 22

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e a. Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten
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Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

AFSPANNING-HERBbRG

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

2 6 MEI 1988

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

JOOST GOSSYE

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734.56.09 - 460.48.87

DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

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

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

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel. 053-2135 33

RESTAURANT-HOTEL

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

Cafi'' Zj^

ffatet

' C^mbriHus"
kloffilerstraat 3 3Ó90 Bree
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MTjJaak
Gabriels

Verdragsrecht
Zelfs gedurende zijn korte vakantie in Catalonië bleef Volksunie-voorzitter Jaak Gabriels de
politiek in Vlaanderen volgen.
(Ondertussen is hij weer, bruingeblakerd door de zuiderzon, op
post.)
Zo betreurde hij de negatieve
houding van de PVV in de Vlaamse regering t.o.v. het voornemen
van CVP-gemeenschapsminister
Kelchtermans om nu reeds de SP
en de VU bij een aantal projekten
te betrekken. Op een ogenblik
dat de Vlaamse regering zich
moet klaarmaken om een hele
reeks bevoegdheden over te nemen, acht één van de middelgrote Vlaamse partijen het blijkbaar
wenselijk zich krampachtig op te
stellen i.p.v. te streven naar een
konstruktieve samenwerking met
alle Vlaamse partijen.
De VU-voorzitter verheugde
zich anderszijds wél over het feit
dat de centrale regering vooral
onder druk van de VU-ministers
beslist heeft aan de gemeenschappen wel degelijk verdragsrechterlijke bevoegdheden te verlenen. Daartoe zal artikel 59bis
van de Grondwet worden uitgebreid.
Konkreet betekent dit dat de
Quatre Bras zich voortaan niet
langer zal kunnen inmengen in
deze voor Vlaanderen belangrijke zaak.

Sterke Ingrid
In het Baskische Pamplona
heeft Ingrid Berghmans orde op
zaken gesteld. De Limburgse judoka won er op de Europese
kampioenschappen twee gouden
medailles en verdreef daarmee
de twijfels die rond haar ,,mogelijkheden" waren gerezen. Dat
,,rijzen van twijfels" is klassiek in
en kenschetsend voor onze
sportwereld. Belgische kampioenen die even een steek laten
vallen of een tijdelijke periode
van mindere vorm kennen —
wanneer ze terugkomen uit kwetsuur bijvoorbeeld — worden per
definitie half en als het even kan
volledig afgeschreven. Ingrid
Berghmans heeft dat ook mogen
ondervinden. Maar het zijn de
groten die de tegenslagen overwinnen.

matten. Ze zegevierde met overwicht in haar eigen en in de open
kategorie. Alle reden dus om met
vertrouwen richting Seoel te blikken waar het vrouwenjudo als
demonstratiesport op het programma staat ingeschreven. Mogelijk kan Ingrid daar afrekenen
met de Nederlandse Irene De
Kok, haar grote rivale, die in
Spanje diep ontgoochelde en
voortijdig de strijd staakte. Kapot
van de stress. Een verschijnsel
dat wel vaker optreedt wanneer
kampioenen hun titel in ongunstige omstandigheden moeten verdedigen.
Maar wat dan zegge over
Westvlaming Robert Van de Walle? Deze onverslijtbare Nervier
— zo heeft de (sport-)pers hem
nog niet genoemd — was ondanks de jaren nog goed voor
een bronzen plak en als we coach
De Decker mogen geloven hebben we van Van de Walle nog niet
alles gezien. Dat belooft voor een
Vlaamse aanwezigheid in Seoel...

Sterke
Ingrid

Duikboten
Zaterdagochtend trokken een
paar honderd vredesmanifestanten doorheen de Brugse binnenstad, en dit uit protest tegen de
herhaalde bezoeken van duikboten met kernapens aan boord.
Onder de aktievoerders werd ook
een belangrijke groep VU-ers opgemerkt, aangevoerd door de
schepenen Pieter Leys en Raymond Reynaert.
De manifestanten eisen dat de
nationale overheid maatregelen
neemt en dit niet alleen uit pacifistische overwegingen. Ook de
veiligheid in en rond de drukke
zeehaven komt door deze bezoeken in het gedrang.
's Namiddags zette de bekende Nederlandse polemoloog Hylke Tromp uiteen hoe ver het
staat met de lopende onderhandelingsgesprekken. Hij voorspelde dat de afbouw van kernraketten op het land wel eens zou
kunnen leiden tot meer nukleaire
wapens op zee.

NUF5Sg?'
G. De Clercq, dir.-generaal van
het Vlaams Woningfonds
• in uw verslag beweert U dat 1987
een goed jaar was voor het Vlaams
Woningfonds.
„ 1987 was inderdaad een goed en
druk aktiviteitsjaar voor het Vlaams
Woningfonds als gevolg van het toegekende investerings- en ontleenvermogen ten bedrage van 4,1 miljard
frank; als gevolg van de daling van
onze rentevoeten met ingang vanaf
november 1986; door het voeren van
een efficiënt public-relationsbeleid;
door een snelle afhandeling van de
leningsdossiers; door het onmiddellijk inspelen op het beleid van de
Vlaamse Regering inzake stadskernherwaardering en huurkompensaties.
Tijdens het aktiviteitsjaar 1987 werden 2.246 leningen verwezenlijkt voor
een totaal bedrag van 3.807.219.797
fr.; dit komt overeen met een stijging
van 54 leningen in aantal en een
stijging van 58.039.635 fr. in bedragen.
Inzake Sanerings- Verkoop- een
Huurhulpaktiviteiten werd een totaal
bedrag van 20.385.667 fr. geïnvesteerd, zijnde 2,94 % t.o.v. de totale
geïnvesteerde kapitalen in 1987."
• Hebben er zich in 1987 opvallende
feiten voorgedaan wat de leningsdossiers en/of de bouw betreft?
„Er is de forse herneming van de
vraag, gemiddeld 210 ingediende leningsdossiers per maand tegenover
137 in 1986. Het totaal aantal leningsaanvragen klom op van 1.649 in 1986
tot 2.519 in 1987!
Er is de verschuiving van nieuwbouw naar vernieuwbouw en parallel
hiermede de stijging van het aantal
leningsverrichtingen bestemd voor de
overname van een bezwarende
schuld als duidelijke inzet voor minbegoede en probleemgezinnen. Ongeveer 70 % van het aantal leningen
heeft een arbeidsintensief karakter.
Er is de trend naar langere leningsduur: voor bijna 30 % van de ontlenersgezinnen is de duur minstens 25
jaar."
• Leert 1987 Iets over de samenstelling en/of het Inkomen van de
Vlaamse gezinnen?

,,Het aantal gezinnen met 4 en
meer kinderen stijgt van 24,22 % in
1986 tot 32,10 % in 1987. Daarenboven blijkt dat bij zowat één vijfde van
de ontlenersgezinnen het aantal kinderen in de loop van de leningsduur
verhoogde.
Het beroep van de ontleners is een
belangrijk gegeven als indikator van
de financiële en sociale status van de
ontlenersgezinnen In 1987 zijn er
opnieuw meer ontleners met een arbeidersstatuut dan met een bediendenstatuut.
Het algemeen maandelijks gemiddeld bruto gezinsinkomen (d.i. voor
minstens 5 personen, ouders en minimum 3 kinderen) daalde van 68.454
fr. in 1986 tot 62.321 fr. in 1987.
Het gemiddeld netto-belastbaar inkomen van de ontlenersgezinnen
daalde van 607.454 fr. in 1986 tot
592.042 fr. in 1987.
Dit netto-belastbaar inkomen is bepalend voor het al dan niet in aanmerking komen voor een lening bij het
Vlaams Woningfonds en terzelfdertijd
voor de van toepassing zijnde rentevoet.
Buitenlandse gezinnen nemen 11,7
% van de leningen op, waarvan bijna
80 % bestemd voor de financiering
van een aankoopverrichting al dan
niet gepaard gaande met werken."
• En over de hulsvesting?
„De gemiddelde kostprijs van een
privé-nieuwbouw (bouwgrond inbegrepen) gefinancierd met een lening
van het Vlaams Woningfonds bedroeg in 1987 3 830.372 fr. (tegenover 3.648.776 fr. in 1986). De lening
financiert hiervan 57 %; 30 % van de
kostprijs wordt betaald met eigen
spaargelden; de overige 13 % betreft
premies en andere tussenkomsten.
Het aantal leningen voor groepsnieuwbouw is in 1987 gedaald tot 85
leningen. De gemiddelde kostprijs bedraagt 2.119.368 fr. Dit bedrag wordt
sterk beïnvloed door het feit dat met
alleen de kostprijs van de recent opgerichte woningen in rekening wordt
genomen maar ook de kostprijs van

HET NIEUWS
Valkeniers
De aanstelling van Jef Valkeniers tot staatssekretaris voor het
Brusselse Gewest blijft in allerlei
kringen voor beroering zorgen.

Op woensdag 18 mei overhandigden ouders, leerlingen en leerkrachten uit verschillende scholen, meer dan 60.000 petitiebrleven
tegen de hervormingen in het kunstonderwijs, aan gemeenschapsminister van Onderwijs Hugo Weckx. Zo te zien kon hij er nog mee
lachen ook!
(Foto Ronald Szommer)

Verleden week hebben een
twintigtal FDF-ers gepoogd op
het Vlaamse bord bij het binnenrijden van Dilbeek (,,Dilbeek,
waar Vlamingen thuis zijn") een
franstalige versie aan te brengen.
Vermits staatssekretaris Valkeniers de betoging verboden had
slaagden de Brussels heefhoofden er niet in hun slogan ,,Dilbeek, les francophones ont juste
la lol de se taire" aan te brengen.
Op een perskonferentie noemde het FDF een aantal wetsvoorstellen van Jef Valkeniers ,,antiBrussels". Vóór hij staatssekretaris werd diende senator Valkeniers immers voorstellen in om
onder andere het gehucht Neerpede (gemeente Anderlecht) toe

De tussenkomst met eigen spaargelden IS beperkt tot zowat 16 %.
Niettegenstaande deze financieel
aantrekkelijke elementen, blijven de
meeste Vlaamse gezinnen voorkeur
geven aan privé-nieuwbouw.
Bij aankoop van een bestaande
woning bedraagt de gemiddelde kostprijs 2.066.767 fr., wat voor het derde
achtereenvolgende jaar een lichte daling betekent. Ongeveer 75 % van de
kostprijs wordt gefinancierd door de
lening."
• In het voorbije jaar werd vijf jaar
Sanerings-, Verkoop- en Huurhulpaktiviteit afgesloten.
„Het KB van 16 december 1981
heeft het Vlaams Woningfonds de
opdracht gegeven oude woningen
aan te kopen of in huur te nemen om
te saneren en aan te passen voor de
verkoop, de verhuring of de onderverhuring.
Het Besluit van de Vlaamse Exekutieve van 30 maart 1983 tot regeling
van de tegemoetkoming van het
Vlaams Gewest voor de uitvoenng
van stads- of dorpsherwaarderingsoperaties heeft het Vlaams Woningfonds in deze nieuwe aktiviteiten ingeschakeld.
Sinds deze besluiten heeft het
Fonds 152 gebouwen aangekocht.
De totale investering voor de verwerving en voor de renovatie bedraagt 287.500.000 fr.
De Vlaamse Exekutieve heeft anderzijds in november 1987 het
Vlaams Woningfonds opdracht gegeven een 70-tal mijnwerkerswoningen
aan te kopen in Waterschei.
Deze aktiviteiten die zich dus
hoofdzakelijk situeren in erkende herwaarderingsgebieden en aanleiding
geven tot een betoelaging van 60 %
geven het Vlaams Woningfonds de
mogelijkheid aan mingegoede grote
gezinnen een aan hun gezinseffektief
aangepaste gezinswoning aan te bieden tegen een sociale huurprijs."

Zonnig

MENSEN IN

Vandaar een dubbel gemotiveerde Ingrid op de Spaanse

de woningen die vroeger werden gebouwd en pas nu verkocht worden.

Valkeniers
wijkt niet
te voegen aan Dilbeek, en alle
faciliteiten af te schaffen. Het
FDF wil deze voorstellen voor het
Overlegkomitee Regering-Eksekutieven brengen
Ook een andere klok luidt het
alarm over Brussel; de voor korruptie veroordeelde VDB is ongrust over het triomfalisme en het
entoesiasme van de Volksunie.
,,Wat zo goed lijkt voor deze Heren, kan niet goed zijn voor ons,
Belgen en Brusselaars", beweert
hij zijn unitaristische achterban.
De kersverse staatssekretaris
laat al de heisa die deze windmakers van de Brusselse frankofonie produceren niet aan zijn hart
komen.

Het beste nieuws tijdens het
afgelopen
Pinksterweekeinde
kwam ongetwijfeld van de weermaker. Drie heerlijke dagen lang
werden we bedacht met prachtig
zomerweer. Afgaand op het aantal rode neuzen dinsdagochtend,
hebben trouwens heel velen in
die dagen hun melkwitte huid
voor de eerste maal dit jaar ten
overstaan van het hemels lichaam ontbloot.
Even klassiek waren de files
van en naar de kust op vrijdag- en
maandagavond. Het aantal dodelijke ongevallen bleef relatief beperkt.
Nu kunnen we slechts hopen
dat het Paas- en Pinksterweekeinde als goede voorboden van
een schitterend zomerseizoen
waren. Alleen de parlementsleden en de politieke joernalisten
zullen zich in die traditionele vakantiemaanden moeten tevreden
stellen met het uitpluizen van
wetsontwerpen, het onderzoeken
van adviezen van de Raad van
State en het aanhoren van eindeloze tussenkomsten. Indien alles
vlot verloopt — wat nog maar
zeer de vraag is — wordt de
eindstemming pas verwacht rond
15 augustus, het feest van MariaHemelvaart.
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Rekenhof laakt
begrotingsgefoefel
Vervolg van biz. 1
„Om het tekort aan begrotingskredieten te verhelpen, en de
RVA, ondanks alles, in staat te
stellen zijn statutaire opdracht
normaal te vervullen, hebben de
ministers van Tewerkstelling, Financiën en Begroting, gezamenlijk, een beroep gedaan op schatkistverplichtingen, met miskenning van de bepaling van artikel
17, lid 2 van de wet van 15 mei
1846 en van artikel 24 van de wet
van 28 juni 1963. Die voorschotten, ten belope van een totaal
bedrag van 15.721.000.000 fr.,
zijn tijdens het tweede semester
1987 ter beschikking van de
R.V.A. gesteld en zijn noch geregularizeerd noch terugbetaald
geworden, evenmin als datgene
welke in december 1986 ten belope van 2.560.000.000 fr werd
toegekend."
In iets begrijpelijker taal betekent deze paragraaf dat de drie
betrokken ministers samen tot
een ekstra-uitgave van bijna 16
miljard fr. hebben besloten.

Onkreukbare
Verhof stadt?
Dit gebeurde zonder dat het
Rekenhof hierbij om zijn toelating
werd verzocht, wat nochtans
moet volgens de genoemde wetsbepaling uit 1846. Ook de ministerraad werd genegeerd, alhoewel ook dit een verplichting is
voortvloeiend uit de wet van
1963; in voorkomend geval zou
dit immers zichtbaar geweest zijn
door een biezonder begrotingsontwerp.
Tot overmaat van gesjoemel
vindt men dit toch wel immense
bedrag evenmin terug In het aanpassingsblad bij de begroting van
'87, dat werd opgemaakt in april
'88! Zelfs tijdens de laatste dagen van zijn ambtstermijn heeft
Verhofstadt dit dus verzwegen...
En blijkens het laatste zinnetje
van deze passus werd zo'n analoge ,,procedure" ook al eens
,.toegepast" in december 1986.
Kortom, de wettelijk voorgeschreven handelswijze werd
noch min noch meer met voeten
getreden. Waardoor het beeld
van de „onkreukbare" en ,,ortodokse" Verhofstadt dringend
dient te worden bijgekleurd...

Onwettelijke
procedure
Een tweede brief is nog recenter (11 mei) en betreft een reeks
kredieten ten gunste van het Wegenfonds in 1987, die bestemd
waren voor de aanleg, de inrichting en de uitrusting van autowegen en rijkswegen.
Het voorziene bedrag werd
overschreden met 2,7 miljard fr.
,,als gevolg van de ontoereikendheid van dat oorspronkelijke krediet". Dit en andere zinnetjes,
houden een indirekte terechtwijzing in voor de opstellers van dit
begrotingsdokument. Het is als
begrotingsminister
inderdaad
weinig eerlijk de uitgavencijfers
op papier te onderschatten, ook
al weet je heel goed dat de bedragen uiteindelijk ruim overschreden zullen worden.
Het Rekenhof vervolgt dat het
Wegenfonds ,,op bevel van de
toezichthoudende
minister"
(nvdr: Louis Olivier, PRL) een
overeenstemmend bedrag aan
uitgaven die tot het begrotingsjaar 1987 behoren, aangerekend
heeft ten laste van de overeenstemmende kredieten voor 1988.

Dokument
Oa het tekort aan begrotingskredieten te verhelpea, en de
&.V.A., ondanks alles, in staat te stellen sija statutaire opdracht noreaal te Terrullen, hebben de aiAlsters van
Te%#erkstelling, Financiin en Begroting, gexaaenlijk, een
beroep gedaan op schatkistvoorschotten, aet •iskenning
van de bepalingen Tan artikel 17, lid 2 van de wet Tan
15 M i 184( en Tan artikel 24 Tan de wet Tan 28 j«ai 19€3.
Die voorschotten, ten belope Tan een totaal bedrag van
15.721.000.000 fr., xijn tijdens het tweede seMster 1987
ter beschikking van de R.V.A. gesteld en sijn noch geregnlariseerd noch terugbetaald geworden, evenain als dat»
gene welke in deceaber 1986 ten belope van 2.5€0.000.00§ fr.
werd toegekend.
Het eerbiedwaardige Rekenhof is niet mals voor de ex-ministers van Tewerkstelling, Financiën en
Begroting. Zij worden boudweg ,,miskenning van de (wettelijke) bepalingen" verweten.
„Aldus is een onwettelijke procedure toegepast die van aard is de
marge die voor de uitgaven van
dat laatste jaar beschikbaar is,
met eenzelfde bedrag te verminderen."
Enig speurwerk leert ons dat
deze 2,7 miljard fr. de optelsom is
van honderden fakturen die in de
loop van 1987 binnenliepen bij
het Wegenfonds. Deze parastatale had hiervoor aan begrotingsminister Verhofstadt weliswaar om

Voorlopig
bakzeil

De nieuwe minister van Openbare Werken, Paula D'Handt,
ontving samen met de Kamervoorzitter de vlammende Rekenhof-brief over de „onwettelijke
procedure" die de vorige minister, de Waalse liberaal Olivier,
heeft toegepast bij de betaling
van fakturen voor de aanleg van
wegen.

De Raad van State gaf de Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS) onlangs gelijk waar
zij de vergunning van de kerncentrale Doel III om radio-aktief
afval op te slaan en te verwerken
aanvechten. Toch werd het beroep van VAKS tegen het KB
waarbij de vergunning uitgereikt
werd verworpen, omdat het opslaan, zuiveren en verwerken van
radio-aktief afval geen uitstaans
heeft met het maatschappelijk
doel van VAKS, nl. energiebeleid
zonder kernenergie. De motivatie
van de Raad van State heeft dus
alles te maken met het ontbreken
van een wettelijk vereist ,,belang" voor VAKS.
In het regeerakkoord voor Martens VIM staat, mede op initiatief
van de Volksunie, een zinnetje
dat juist zo'n uitspraken moet
voorkomen. De Regering wil nl.
onderzoeken hoe verenigingen

bijkomende kredieten gevraagd,
maar deze blauwe eksellentie
deed alsof zijn neus bloedde en
liet na te reageren. Met het nu
bekende gevolg...

Blauwe myte
Beide dossiers zijn als lijken
die uit de kasten van de vorige
regering — en meer bepaald uit
deze van ex-minister Verhofstadt
— op de tafel van de nieuwe
begrotingsminister — de VU-ex
een wettelijk vorderingsrecht kan
worden gegeven in milieu-aangelegenheden.

Stations weer
open!
Er is zeer goed nieuws voor de
voorstanders van de trein, want
vanaf volgende zondag 29 mei
wordt op de spoorlijn Gent-Eekio
de stations Wondelgem, Sleidinge en Waarschoot weer door treinen bediend. Sedert 1979 ijvert
de plaatselijke Volksunie voor
een beter openbaar vervoer in de
streek. Om dat streven kracht bij
te zetten werd het Regionaal Initiatiefkomiee (RIK) opgericht. Medestichter was Paul Van Kerckhove, voorzitter van de VU-fraktie
in de Evergemse gemeenteraad.
Via het RIK werd er gewroet
voor het bekomen van week-endtreinen en in 1983, toen de IC/IRplannen op de tafel kwamen,
heeft het komitee zich ingezet

Advertentie

"EN ALS IK PK
CANBaiK

Morgen is Ronald Reagan te gast in de
Sovjetunie Het is voor de huidige president
van de Verenigde Staten de eerste keer dat hij
Moskou bezoekt En als hij straks pech heeft
aan de onderhandelingstafel, is zijn reis bovendien voor mets geweest Daar kan zelfseen
Europech - reisverzekenng niets aan verhelpen
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Heb JIJ tijdens een reis in Rusland echter
toevallig met pech af te rekenen, dan kan je
wél altijd vertrouwen op Europech Waar je
ook bent Eén telefoontje volstaat immers
en WIJ schieten in acne Maar jammer voor
president Reagan, dat doen we alleen voor
mensen van hier

v\ II jt nu L r \u re n (iM. r een Europech - reisverzekenng Lxxip dan eens langs jc VTB-VABkantoor de ASLK of de Kredietbank Of langs
éen van de vele andere Europech - verdeelpunten Dankan je straks met zekerheid opreis
Zelfs naar de Sovjetunie

Hugo Schlltz — vallen. Deze onthullingen, samen met reeds eerder bekendgeraakte slippers, zijn
niet van aard om nog veel geloof
te hechten aan allerlei stoere uitlatingen van Guy Verhofstadt.
Tenzij het door hem opgerichte
(en nogal potsierlijk samengestelde) ,,schaduwkabinet" zich vooral zou gaan inlaten met het ontluisteren van de eigen blauwe
myte...
pvdd

voor de met sluiting bedreigde
stations op de lijn 58, die Gent
met Eekio verbindt. Een jaar later
gingen de tussenstations toch
dicht maar Van Kerckhove gaf
niet af.
De hele operatie heeft, naast
de overwinning van het gezond
verstand, voor de plaatselijke VU
nog een prettig toemaatje. Het
oude stationsgebouw van Sleidinge wordt het nieuwe Vlaams
Huis van de plaatselijke afdeling.
Het krijgt de naam De Boemeltrein mee en is een uniek onderdak met oerdegelijke treinmeubelen, originele opschriften en ander fraais...

SST te bed of...
De anti-TGV-komitees ten
noorden van Antwerpen riepen
pers en parlementsleden samen
omdat in het regeerakkoord niet
duidelijk staat of de SST in hun
streek in een eigen bedding of
over een bestaand tracé is gepland.
Wel staat er dat het ontwerpen
van een tracé onder de bevoegdheid van de Gewesten valt en in
Vlaanderen niet in een eigen bedding. Omdat de SST naar Nederland doorrijdt en er vanuit Nederlandse bron alternatieve mogelijkheden in een nieuwe bedding
voorzien zijn groeit begrijpelijker
wijze de onrust.

...niet te bed?
Zelfs over de bestaande lijn
riskeren er problemen voor omgeving, bewoners en treingebruikers. Van Brussel naar Antwerpen lopen er vier sporen, ten
noorden van Antwerpen slechts
twee waarover nu reeds twee internationale lijnen, een intercitylijn (Roosendaal-Oostende) en de
regionale piek- en stoptreinen.
Omtrent dit dossier vragen de
komitees duidelijkheid en een
open debat in de Vlaamse Raad.
Ondertussen is, mede dank zij
de VU-onderhandelaars, in het
regeerakkoord naast de gewestelijke bevoegdheid en inspraak,
vooral de voorafgaandelijke Milieu Effekten Rapportering (MER)
ook de kosten-baten-analyse opgenomen.
Een belangrijke vooruitgang na
de volmachten die gewezen minister De Croo had om op eigen
houtje internationaal te onderhandelen en naar believen door
te drukken.

Wi\
TOP-Plan minister Kelchtermans:

Kans- of flop-plan?
Ter gelegenheid van een Rerum Novarumviering heeft de gemeenschapsminister voor Tewerkstelling en Arbeid Kelchtermans aangekondigd om, in
afwachting van de in het vooruitzicht gestelde verruiming van de Vlaamse
regering met VU en SP, nu reeds deze partijen bij de uitvoering van zijn
zogenaamde TOP-plan te betrekken. Dit is een eerste politieke stap naar deze
verruiming. Dat de Vlaamse liberalen al wrevelig reageerden op de uitspraak van
Kelchtermans toont aan dat deze partij zich slechts moeizaam aan de nieuwe
politieke realiteiten kan aanpassen.

IJD echter om dit TOP-plan
aan een eerste analyse te
onderwerpen. Medewerking van de VU zou immers een
Impliciete goedkeuring van dit
plan betekenen. Of deze goedkeuring kan gegeven worden, of
onder welke voorwaarden, zal afhangen van de konkrete inhoud
van het plan.

T

De ekonomische verwachtingen
waren slecht, dus werd er minder
besteed aan konsumptie en vooral aan duurzame investeringen.
De ekonomische motor viel stil.
In ons land werd deze algemene krisis, zoals in de meeste Europese industrielanden, versterkt
door een zogenaamde sektoriële
ekonomische krisis. Ganse be-

naad), gebrek aan kreatieve bedrijven (die eerder sluiten dan
aanpassen), gemakkelijke maar
dure politieke remedies (overbodige overheidstewerkstelling)...
Al deze faktoren samen leiden
tot een grote maar zeer heterogene groep werklozen die nog
steeds geen plaats gevonden
hebben in de nieuwe ekonomi-

TOP staat voor Topprioriteit, of
ook nog voor Tewerkstelling en
Opleiding. Daarmee wordt aangeduid dat de Vlaamse regering,
althans volgens haar regeerakkoord, topprioriteit wil verlenen
aan de bestrijding van de langdurige werkloosheid. En dat zij deze
problematiek voornamelijk ziet in
funktie van een beter vormingsen opleidingsbeleid.
De voorstellen van de gemeenschapsminister zitten vervat in
een vierjarig Top-plan dat als basis dient voor sociaal overleg en
het overheidsoptreden. Doel van
dit plan: een gevoelige terugdringing van de langdurige werkloosheid in Vlaanderen tijdens de komende 4 jaar.

Tewerkstellingskrisis
Het probleem van de werkloosheid vormt al jaren één van de
belangrijkste kopzorgen van sociaal gertehte politici en organisaties. Eén van de konklusies die
zonder twijfel uit alle deels gelukte of mislukte pogingen om de
tewerkstellingskrisis te bestrijden
kan getrokken worden, is het falen van groots opgezette globale
plannen tot bestrijding van de
werkloosheid.
Goedmenende
Don Quichotes én vermaarde sociaal-ekonomen hebben sinds
het begin van de eerst algemene,
nu nog tewerkstellingskrisis al
heel wat lansen gebroken op dit
hardnekkig fenomeen.
Het was een pijnlijke ervaring
te moeten vaststellen dat een
globale, zogenaamde makro-ekonomische aanpak weinig kans op
slagen kent in ons Westers vrije
markt sisteem. Ook pijnlijke ervaringen houden evenwel lessen in
zich, en door de jaren heen zagen zowel wetenschappers, sindikale organisaties en politici in
dat een meer „mikro-ekonomische" praktische aanpak van het
probleem meer kans op slagen
kende.
De werkloosheid is immers
geen homogeen verschijnsel. De
oorzaken ervan zijn verschillend
van aard. Het fenomeen kan het
gevolg zijn van een algemene
ekonomische krisis zoals in de
tweede helft van de jaren zeventig. De vertraging van de ekonomische groei gaf, samen met een
nog toenemend arbeidsaanbod,
een overschot aan arbeidskrachten. De gouden jaren zestig waren definitief voorbij. In essentie
kan deze krisis teruggebracht
worden tot een zogenaamde
,,vraag"-krisis. Een grotere werkloosheid en een kleinere industriële produktie betekende een
daling van de beschikbare inkomens van gezinnen en bedrijven.

Jeugdwerkloosheid is gedaald.
1983 een tophoogte in Vlaanderen. Vorig jaar is ze onder het
niveau van 1980 gezakt. De totale werkloosheid op zich daalt in
Vlaanderen sinds 1985 onder
meer als gevolg van een betere
ekonomische prestatie maar ook
doordat meer mensen een deeltijdse baan kiezen boven de
werkloosheidsuitkering.
De meest verontrustende evlutie doet zich evenwel voor bij
langdurig werklozen (plus twee
jaar werkloos). Ten opzichte van
1980 is deze groep meer dan
verdubbeld. Op dit ogenblik vormen de langdurig werklozen een
groep van om en bij de 57 percent van de totale uitkeringsgerechtigde werklozen. Onderzoek
wijst uit dat de kans op het vinden
van arbeid verkleint met de periode van werkloosheid. Vandaar
dat deze groep meer dan bijzondere aandacht verdient binnen
het tewerkstellingsbeleid.

Top-prioriteit
Werkloosheid mannelijke krachten neemt toe!

drijfssektoren kwamen In moeilijkheden, hetzij door de enorme
konkurrentie van de zogenaamde
lage loonlanden, hetzij doordat
de vraag naar de produktie van
deze sektoren afnam. Tekstiel,
staal, bouw, steenkool... beheersten de politieke debatten
van eind zeventig, begin tachtigerjaren. Begrippen als afvloeiingen, herstrukturering, brugpensioen, gouden handdruk deden
hun intrede. De aanbodszijde van
ons ekonomisch sisteem zat in
het slop.

57 percent
Het meest visuele gevolg van
deze grote en kleine krisissen is
de werkloosheid. Sinds medio jaren zeventig zijn lange rijen werklozen aan sociaal verfoeilijke
,,doplokalen" een vast gegeven
in onze gemeenten en steden.
Stellen dat het te grote arbeidsaanbod alleen hiervan de oorzaak is, is simplistisch en leidt tot
nergens. De jongste jaren is duidelijk gebleken dat faktoren als
de juiste vorming en ervaring,
mobiliteit en flexibiliteit vaak een
determinerende invloed hebben
op het al dan niet vinden
van
werk.
Ons ekonomische sisteem op
zich heeft drastische wijzigingen
ondergaan. De overgang van de
tweede naar de derdp golf zorgde
voor ingrijpende aanpassingen
die begrijpelijkerwijze niet steeds
op de voet konden worden gevolgd door de werkende bevolking. Ook een goed deel van ons
bedrijfsleven én de overheid, politici inbegrepen, bleven vaak aan
het verleden verbonden in plaats
van op de toekomst gericht. De
gevolgen zijn legio: niet-aangepaste vorming (denk aan snit en

sche omgeving. Uit de gegevens
in het kader blijkt dat deze groep
aan verschillende evoluties onderhevig is. De jeugdwerkloosheid (min 25-jarigen) bereikte in

Het Top-plan van de Vlaamse
regering benadrukt de noodzaak
aan een specifiek beleid voor
langdurig werklozen. Het vertrekt
van een deels preventieve en
deels kuratieve aanpak. Zo moet
voorkomen worden dat werkenden of werklozen langdurig werkloos worden. Er dienen eveneens
voldoende middelen voorzien te
worden om de bestaande langdu-

Werkloosheid in
Viaanderen
De volledige werkloosheid is in Vlaanderen ondanks de gunstige
evolutie sedert 1984, toch nog hoog.

Totale werkloosheid Vlaanderen
1980
1987

Mannen
61.025(100)
106.366(174)

Vrouwen
116.382(100)
155.170(133)

Totaal
177.407(100)
261.536(147)

De werkloosheid bij mannen is sinds 1980 procentueel sterker
gestegen (74 %) dan bij vrouwen (33 %). Het aandeel van de vrouwen
in de totale werkloosheid blijft evenwel aanzienlijk hoger dan dat van
mannen.

Jeugdwerkloosheid (min 25 jaar) Vlaanderen
1980
1987

Mannen
18.639 (100)
18.973 (102)

Vrouwen
42.056 (100)
39.826 (95)

Totaal
60.695 (100
58.799 (97)

Hier geldt dezelfde opmerking, zij het dat de jeugdwerkloosheid
globaal genomen is gedaald. De jeugdwerkloosheid bereikte een piek
in 1983 met 94.386 eenheden.

Langdurig werklozen (plus 2 jaar) Vlaanderen
1980
1987

Mannen
15.259 (100)
57.965 (380)

Vrouwen
51.469 (100)
90.917 (177)

Totaal
66.728 (100)
148.882 (223)

De stijging van het aantal langdurig werklozen sinds 1980 is enorm,
in het bijzonder voor de mannelijke werklozen. Het aandeel van de
langdurige werklozen blijft daardoor alsmaar toenemen en bedraagt
op dit ogenblik 57 percent. Ook in de ons omringende Europese
landen doet zich dezelfde ontwikkeling voor. In België stelt het
probleem zich evenwel het scherpst, ook omdat onze werkloosheidsreglementering soepeler is. In andere landen komen langdurig werklozen sneller in de bijstandswetgeving terecht.
In de praktijk blijft de positie van de langdurig werkloze echter overal
dezelfde: geen arbeidstoekomst, geen vaste plaats in de samenleving, minder welvaart. Deze mensen verdienen prioritaire aandacht in
ons sociaal-ekonomisch bestel.

rige werkloosheid om te buigen.
De uiteindelijke doelstelling van
het overheidsbeleid, volgens de
Vlaamse regering, moet gericht
zijn op het kreëren van bijkomende, volwaardige en duurzame tewerkstelling. Daarbij dienen zowel de sociale gesprekspartners,
de RVA als de langdurig werklozen zelf hun handen uit de mouwen te steken.
Konkreet komt dit neer op de
invoering van een zogenaamd
heroriënteringsgesprek
voor
langdurig werklozen beneden de
40 jaar. De bestaande jobklubs
dienen meer bekendheid te krijen. Ook zullen de bemiddelingsdiensten van de RVA gereorganiseerd te worden.
Inzake tewerkstelling zullen
o.m. de bestaande tewerkstellingsprogramma's
geheroriënteerd worden naar langdurig
werklozen. Ook zal de Vlaamse
regering bijzondere investeringsprogramma's uitwerken in de
sektoren renovatie en sanering
van gebouwen en terreinen.
De individuele beroepsopleidingen dienen uitgebreid en de
opleidingskapaciteit van de RVA
en van de centra voor middenstandsopleiding zal drastisch verhoogd worden. De schakelprojekten tussen werkloosheid-vorming-(weder)tewerkstelling zullen uitgebreid en bijgestuurd worden.

De oplossing?
Een eerste analyse leert ons
dat het plan enkele goede, maar
ook minder goede elementen bevat. Het mikt op verschillende
aspekten van vorming, arbeidsbemiddeling en tewerkstelling.
De bestaande diensten zoals de
RVA worden eindelijk aangepast
aan de nieuwe behoeften van de
arbeidsmarkt. Het plan situeert
zichzelf ook binnen een nationaal
en Europees tewerkstellingsbeleid.
Zonder in extenso te gaan willen we nu reeds ook een paar
zwakke punten van het plan aanduiden. Het TOP-plan vertrekt bijvoorbeeld van het begrip arbeid
in de meest klassieke zin, nl.
deze in de bestaande private en
overheidssektor. Vraag is of dit
naar de toekomst toe wel kan of
moet aangehouden worden. Het
zal een centraliserende invloed
hebben op het tewerkstellingsbeleid. Nergens is sprake van decentralisatie van RVA-diensten.
Bijkomende impulsen vertrekken
van de Vlaamse regering. De in
ontwerp zijnde lokale werkgelegenheidsagentschappen zouden
op subregionaal niveau worden
gebracht.
Het TOP-plan mist nog diepgang. Het is niet een zoveelste
nieuwe maatregel van een zoveelste minister. Het is wel een
plan zonder visie op een samenleving of op arbeid. In die zin kan
de VU zeker en vast nog een
interessante bijdrage aan de uitwerking van dit plan verlenen.
Stefan Ector
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Voorstel-Coveliers voor

Vredesfonds en Instituut
voor Vredesonderzoek
Voorstel-Coveliers
Gent, 1932: de jonge akademici Blanquaert, Daels
en Cnops stichten de „Vereeniging van Gentsche
Hoogleeraars voor Ontwapening en Bevordering van
het Internationaal Rechtsbeginsel".
Het doel van de vereniging is ,,open lijk uitkomen
ten gunste van onvoorwaardelijke ontwapening en
inrichting van lijdelijk verzet tegen een mogelijk
gewapende bezetting van België..."
En de oprichtingsakte gaat verder:
OLANG de ontwapening in
de wereld met algemeen
is, moet een ontwapend
volk de mogelijkheid onder ogen
zien van een gewelddadige bezetting van zijn grondgebied door
een niet-ontwapende natie. En
predikt men dan geweldloosheid,
dan kan dat niet betekenen dat
men zich aan een vreemde bezetting zou onderwerpen. Een
land dat in de huidige omstandigheden ontwapent, moet integendeel al zijn energie die het totnogtoe aanwendde, gebruiken tot
een veelzijdige en doelmatige organisatie van het lijdelijk verzet.
Wi] zijn er innig van overtuigd dat
In ontwapenings- en door passief
verzet de redding van ons volk
ligt, en bij uitbreiding over andere
naties, de redding van de beschaafde wereld. Daarom achten
wij het dringend noodzakelijk dat
de studie van de praktische toepassing van deze principes onmiddellijk zou worden aangevat,
en wel door samenwerking van
bevoegde specialisten".

Z

Verenigde Naties
Met de eerste wereldoorlog en
de Ijzertragedie nog vers in het
geheugen brachten de stichters
een behoefte tot studie en onderzoek ter bevordering van de vrede tot uiting, die bij velen in het
Vlaanderen van toen leefde (zie
bv. de werking van VOS) en kernachtig samengevat werd in de
radikale leuze „Nooit meer oorlog".
Jaren later, na wereldoorlog II,
lezen we in het einddokument
van de bijzondere zitting van de
Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties, gewijd aan
ontwapening (van 23 mei tot 1 juli
'78) eenzelfde streven: de noodzaak van opvoedkundige programma's op het vlak van ontwapening en vrede, informatie betreffende het gevaar van een on26 MEI 1988

verminderde bewapeningswedloop, de rol van wetenschap,
kuituur, godsdienst en media bij
de voorbereiding van het leven m
vrede, het belang van de deelname van diverse sociale groepen
bij dit ideaal,... al deze thema's
komen aan de orde.

VU-fraktievoorzitter in de Kamer Hugo Coveliers legde zopas
een wetsvoorstel neer om nu
eens eindelijk op nationaal niveau tegemoet te komen aan de
hierboven geschetste bekommernissen. Het moment kan politiek met beter gekozen worden:
in het regeerakkoord voor Martens VIII staat immers zwart op
wit dat ,,ons land over een onafhankelijk en pluralistisch instituut
moet beschikken, waarin het geheel van de vredes- en veiligheidsproblematiek op een sistematische en objektieve manier bestudeerd wordt." Het voorstel Coveliers bespaart de regering, die
sowieso al een erg drukke agenda heeft, de moeite om zelf het
initiatief hiertoe te nemen, zoals
het regeerakkoord van plan was.
De VU-kamerfraktievoorzitter wil

met zijn voorstel een permanent
wetenschappelijk vredesonderzoek, tesamen met informatie en
vorming inzake de vredesproblematiek tot stand brengen.
Het voorstel voorziet enerzijds
de oprichting van een Belgisch
Vredesfonds en anderzijds een
Belgische Instituut voor Vredesonderzoek.

Multidisciplinair
onderzoek
Naast het ter beschikking stellen van de financiële middelen
om de werking van het Instituut
mogelijk te maken moet het
Fonds ook de informatie-, dokumentatie- en vormingsprojekten
ingediend door verenigingen en
instellingen betoelagen.

S.,'.#*!5.«ii'

Goed om (w)eten
JND vorig |aar besloten
de Eufqpess ia(\4t)ouwmtnister$ tot een
geste. Vöedseïoverschotten
werden ter tjeschikking ge«teJd van de kansarmen binnen de Gemeerjschap. Voor
Belgtê betekende dit heef konkreet 115 Ion bfoem, 148 ton
boter en 143 ton rundsvlees,

E

Staatssekr^tarfe Miet Sriwt
kon ztch geen prachtiger stunt
bedenken Snel stante ^ de
verdeling Uiteraard vergezetó
van een brochure. Onder de
welsprekende titel t.Goed om
(w)eten". Maar veel propagandawerk kwam er niet bj| te
pas op een, twee, drie waren
de voorraden ultgepgt. Zo
snel dat de staatssekretaris
voor volgend jaar reeds een
verdubbeling van de overschotten voor ons tand heeft
aangevraagd
Haar streekgenoot Nelly
Maes kwam echter iets anders
aan de weet. De Europese
voedselhulp zou vooral ïi6hting Wallonië getrokken zijn.
Én dat vermoeden bli|kt mei
ontereoNt Van de boter kwam
amper 36 ton of zo'n 24 pro-

cent de minstbedeelder* urt
Vlaanderen ten goede, Van de
Woem 35 ton of 32 procent. En
van het vtees 41 ton of 29
procent

Vanwaar deze wanvertoudlng?
Wel, zegt Miet $fnet, In Wallonië Is er een grotere beltoefte. Per lOOO \flamtngen zijn er
slechts 3,6 rechthebbenden

op een bestaansminimum, m
Wallonië ligt dat tragisch oijfer
op s,6?. t£m spijtige vaetsteiiing, »on<ter e n ^ e tvvljlej,
maar de stasfósekretaffs zou
ons inziens toch eens naar de
absc^tite ci|fsrs moeten kijken.
Een ander «gument zou de
laksheid van de Vlaamse
OCMW's en privee-instellingen z|n. Waar ook dit xou niet
met de werke(li(*eid stmKen.
Op het ogentillk dat vanuit
Vtaanöeren de bestellingen
wenteh geplaatst, was het
grootste d e ^ van <le boterberg enz, reeds verteerd.
Een laatste alibi put Miet
Smet uit het entoesiasme.
Heel afstandellfk suggereert
ze dat in sommige provincies
— denk maar: de Vlaamse —•
het entoesiasme op een laag
pitje «tond. Um als gevolg dat
de orgarïisatie er trager op
gang kwam en de s^nvraag
dus kleiner was.

N&ttyMaes op het spoor van

Het dossier tot op hel been
uttpiulzen zou al te gek zijn.
Laat ons zo besluiten: 't ts
goed om weten l

Coveliers: het Instituut vormt
geen konl<urrentie voor de bestaande centra.

De middelen waarover het
Fonds kan beschikken bestaan
uit dotaties van de begrotingen
voor Buitenlandse Betrekkingen,
Ontwikkelingssamenwerking,
Landsverdediging en Onderwijs.
Het Instituut werkt aan onderzoeksprojekten, organiseert kollokwia, publiceert de resultaten
van zijn onderzoek en een voor
alle geïnteresseerden beschikbare katalogus.

Vredestraditie
Dit instituut mag evenwel geen
konkurrentie betekenen voor de
universitaire onderzoekscentra of
andere instellingen in ons land
die zich met defensie, veiligheid
of internationale betrekkingen
bezighouden. Het zal eerder,
door een multidisciplinaire en
transnationale aanpak een aanvulling op het gebied van research betekenen.
Het initiatief van Hugo Coveliers opent mooie perspektieven
om een multidisciplinair vredesinstituut met internationale uitstraling mogelijk te maken. De ,,Vereeniging van Gentsche Hoogleeraars voor Ontwapening en Bevordering van het Internationaal
Rechtsbeginsel" kan eindelijk
navolging kennen.
Dat begint voor ons land, dat
met 4 nobelprijswinnaars voor de
Vrede (Instituut voor Internationaal Recht in 1904, oud-minister
A. Beernaert in 1909, oud-Senaatsvoorzitter H. la Fontaine in
1913 en pater G. Pire in '58) toch
een vredestraditie hoog te houden heeft, tijd te worden.

Wi\
Aids-richtJijnen voor ondernemingen

SENAAT
„Caveant
Consules"

zich af, hoe het komt dat een
evidente waarheid zoveel tijd nodig heeft om een begin van realisatie te kennen. Reeds in 1895
schreef August Vermeylen dat we
eindelijk eens de moed moesten
hebben om dit koninkrijk te vervangen door een statenbond. Sedertdien is er nog heel wat tragiek
en ellende geweest tengevolge
van de verkeerde struktuur van
1830.

Zoals we konden vermoeden
haalde het regeerakoord ook in
de senaat vlot een tweederde
meerderheid.
Een onverwachte tegenstem
kwam van mevrouw Staels-Dompas van de CVP. Eigenijk wilde
ze zich onthouden. Maar voorzitter Kelchtermans ontnam haar zo
kordaat het woord, dat ze uit
woede op het neen-knopje drukte.
Vorige week gingen we reeds
uitgebreid in op de tussenkomsten van fraktievoorzitter Rik
Vandekerckhove en zijn kollega's
Hans De Belder en Laurens Appeltans.
Na hen namen ook nog Walter
Peeters, Bob Van Hooland en
Walter Luyten het woord.

Nauwgezet
Walter Peeters koncentreerde
zich uiteraard op het gezondheidsbeleid. ,,Enerzijds beschikken we over tiet meest uitgebreide en meest prestigieuse geneeskundig personeel en medisch apparaat, maar anderzijds
is onze gezondheidszorg ondoelmatig, zelfs disfunktioneel en onbetaalbaar."
De sleutel naar een behoeftengerichte en efficiënte gezondheidszorg ligt volgens de VUsenator bij de echelonnering.
Maar hiervan is in het beleid weinig terug te vinden. Hij kondigde
dan ook aan dat zijn fraktie nauwgezet zal toezien dat de intenties
inzake gezondheidsbeleid niet bij
woorden blijven, dat er een wetenschappelijk en sociaal verantwoorde oplossing komt voor het
overaanbod van zorgenverstrekkers, dat er een struktuur wordt
gegeven aan de echelonnering
en dat er een sluitende kontrole
komt op de uitgaven van zorgenverstrekkers en ziekenfondsen.

Walter Peeters: ,,Intenties gezondheidsbeleid mogen niet bij
woorden blijven".

Basisplan
,,Een zelden gezien basisplan
voor het regeringswerk", zo betitelde Gentenaar Van Hooland het
regeerakkoord. De beleidsintenties van deze regering zijn naar
zijn mening uniek door meteen
en eindelijk een institutioneel kader te willen scheppen als basis
voor duurzaam vernieuwingsbeleid, ,,een kader dat hopelijk zal
toelaten al onze tijd en energie
aan te wenden voor het effektief
oplossen of, nog beter, het voorkomen van maatschappelijke
problemen van levensbelang,
voor het verhogen van het maatschappelijk nut van de overheid
en van de politieke klasse".

Of het regeerakoord van vandaag een overwinning is, weet de
Mechelse senator niet. Wel weet
hij dat het federalisme misschien
nog een oplossing biedt. Zijn eigen houding situeert hij dan ook
tussen een positieve houding en
een achterdochtig ja. ,,lk ben te
oud om me nog te plooien, en ik
voel mij beklemd door het toekomstbeeld om blijven ruzie te
maken om „Diets of niets".
,,^/laar", aldus nog Walter Luyten, ,,Caveant consules: t^ocht
het de bedoeling zijn van de andere partijen om de Vlaams-Nationalisten te bedriegen, dan zal
ik op elk ogenblik van de komende legislatuur mijn houding in
volle onafhankelijkheid bepalen. "

Als laatste woordvoerder van
zijn fraktie vroeg Walter Luyten

Een aantal ophefmakende nieuwsberichten
plaatsten het probleem
van de aids-patiënt tegenover zijn werkgever
de jongste tijd in een
somtijds nogal sensationeel daglicht.

H

ET werd tijd om de relatie
werknemer-aids-patiënt
enerzijds en ondernemer-werkgever anderzijds eens
onder de loep te nemen.
De algemeen geldende bepalingen aangaande de privacy gelden vanzelfsprekend eveneens
in verband met de gezondheid
van de werknemer in zijn verhouding tot de onderneming. De
staat van gezondheid van de
werknemer behoort tot zijn privacy. Derden, de onderneming inbegrepen, dienen daar in beginsel buiten te blijven. Zij die desbetreffende toch kennis verwerven dienen deze geheim te houden, bij wijze van diskretie of bij
wijze van beroepsgeheim.

Seropositieve werknemers mogen in principe niet worden ontslagen omdat ze potentieel aidslijder zijn. In geval van ziekte
wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
geschorst.
De andere werknemers mogen in
beginsel ook niet weigeren om
samen te werken met een seropositieve werknemer.
Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk wanneer het behoorlijk vervullen van de arbeidsovereenkomst in het gedrang
komt. In dit laatste geval is het de
geneesheer die de uiteindelijke
beslissing neemt.

IVIedisch onderzoek

Uitdrukkelijk suggereerde hij
dat de overheid en de ministers
meer interesse en tijd zouden
opbrengen voor het management
en het funktioneren van hun departement en dat de politieke beleidsvoering beter zou worden
ondersteund door de ambtenaren
en de administratieve diensten
zowel voor de ontwikkeling als de
evaluatie van het beleid.

Achterdochtig

Privacy primeert

Bob Van Hooland: ,,Een regeerakkoord met unieke intenties".

Deze week
in Knack Magazine
De boze burgers van Komen
In Komen wordt het communautaire akkoord rond
Martens VIII niet gesmaakt. Na jaren van haast bucolische
rust, vrezen zowel de Waalse als de Vlaamse burgers
van deze Henegouwse grensgemeente het weer oplaaien
van de taalstrijd.
Poulidor is premier
De Franse premier is een controversiële
figuur. Briljant denker, politiek
dwarsligger, recht voor de raap, principieel en ontzettend populair. Een portret van Michel Rocard, de man die de
Poulidor van de Franse politiek dreigde te worden. En een analyse van de situatie in Frankrijk voor de parlementsverkiezingen.

Oorzaak: leukemie. De gevaren van
benzeen.

Het proces van Amoco Fina
Vijf direktieleden van het Antwerpse petrochemische bedrijf moeten voor de
rechter verschijnen. De beschuldigingen
zijn zwaar. In '81 stierf een jonge arbeider. Nu ligt een jonge vrouw op sterven.

Karel Goeyvaerts
's Lands eminentste komponist van hedendaagse muziek wordt vijfenzestig.
Karel Goeyvaerts krijgt speciale koncerten en een herdruk van zijn autobiografie. Een hommage.

Een geneesheer mag medische informatie betreffende aids
alleen navragen of onderzoeken
wanneer deze informatie absoluut nodig is voor het behoorlijk
vervullen van de arbeidsovereenkomst. Binnen dit kader moet de
werknemer vooraf ingelicht worden over de informatie die men
zoekt en het doel van bepaalde
testen, en hij dient daarmee in te
stemmen.
Het besluit van de geneesheer
mag alleen de kwalifikatie geschikt (geschikt voor andere
funktie) of ongeschikt vermelden.
De geneesheer oordeelt souverein of hij de werknemer al dan
niet van zijn bevindingen op de
hoogte stelt. Hij mag, met instemming van de werknemer, medische informatie overmaken aan
derden maar is dit, zelfs bij uitdrukkelijke vraag van de werknemer, niet verplicht.

Samenwerlcing
De ondernemingen dienen, in
samenwerking met de arbeidsgeneesheer, de dienst en het komitee voor Veiligheid, Gezondheid
en Verfraaiing van de werkplaats,
een permanente en uitgebreide
voorlichtingskampanje te voeren.
De onverdraagbaarheid van aids
en de in dat verband te nemen
voorzorgsmaatregelen, o.m. bij
ongevallen, moeten daarin duidelijk aangegeven worden.

Senator Blanpain.

De overheid dient te overwegen of de kosten van de ziekte,
ook deze van het gewaarborgd
loon, niet door de Sociale Zekerheid gedragen moeten worden.

Drugs
De richtlijnen voor aids en
drugs wijken op bepaalde punten
van elkaar af omdat aids een
totnogtoe onomkeerbare ziekte
is. Een drugsverslaafde daarentegen kan nog gered worden.
In de huidige stand van zaken
is een veralgemeend en sistematisch onderzoek naar illegaal
druggebruik bij de aanwerving af
te keuren. Het is de geneesheer
die terzake oordeelt wat noodzakelijk is.
Wanneer een werknemer verslaafd is aan drugs kan dit nochtans, na verwittiging en de nodige
tijd en inspanning voor ontwenning, wel een reden zijn die aanleiding geeft tot ontslag.

Prof. R. Blanpain
vu-senator

De meilcronde
Steeds meer bedrijven rekruteren de
beste studenten nog voor ze hun diploma hebben. Een netwerk van informanten volgt de kandidaten. Campusrekrutering, of de slag om de goudvissen.
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Een federale grondwet, 35 jaar geleden

Knelpunt Brussel
Brussel is altijd een knelpunt
geweest maar de onderhandelaars van toen legden toch vast
dat Brussel historisch ontegensprekelijk Vlaamse grond was en
bleef. Op basis van haar karakter
als bondshoofdstad zouden beide volkeren er precies dezelfde
rechten laten gelden. De Brusselaar behoorde dan niet tot een
aparte etnische identiteit maar hij
had de Vlaamse of de Waalse
subnationaliteit. Hoe dat moest
gebeuren zou later nog nader
bepaald worden. De Stadsraad
— veel minder dan de huidige
gewestraad — zou paritair samengesteld zijn.

Het Vlaams Komitee
voor Federalisme
In de geschiedenis van de Vlaamse en Waalse
beweging zijn de voorbeelden bij tientallen voorhanden hoe de toekomst van de betrokken volkeren en
de centrale staat werd bedacht. Maar we moeten wel
iets langer zoeken indien we teksten willen vinden
die door Vlaamse én Waalse federalisten samen
werden ontworpen en ondertekend. Het eerste naoorlogse voorbeeld van betekenis is het VlaamsWaals manifest van 3 december 1952, o.l.v. Walter
Couvreur en Fernand Schreurs.
ET Vlaams Komitee voor
Federalisme bestond uit
een vriendengroepje dat
in 1951 een aantal studievergaderingen besteedde aan een federalistische oplossing voor de
Vlaams-Waalse
problemen.
Zoals oud-voorzitter Frans Van
der E/s/in zijn herinneringen ,,De
Bewogen Jaren 1920/1958" vertelt, was het Max Lamberty die
voorstelde om ook in voeling te
komen met Waalse federalisten.

H

Taalgrens
In het zaaltje van de Brusselse
VTB-VAB-vestiging werden de
voorbereidende vergaderingen
ingericht. In de loop van september 1952 was het ontwerp klaar
en dan begon het verzamelen
van de ondertekeningen. Op 3
december van dat jaar werd het

ontwerp aan de pers voorgesteld.
Het was een manifest dat er
mocht wezen. Er werd nl. onomwonden verklaard dat in België
twee volkeren woonachtig zijn,
Vlamingen en Walen, met elk hun
eigen kuituur en historische en
etnische individualiteit. Als scheiding tussen deze volkeren zou
een naar objektieve maatstaven
vastgelegde taalgrens moeten erkend worden. Taalminderheden
vonden daarin geen plaats. Ze
zouden niet kunnen rekenen op
een wettelijke erkenning. In de
Brusselse agglomeratie,
die
grondshoofdstedelijk gebied zou
worden, waren beide talen en
kuituren gelijk.
Uiteraard kon België slechts
blijven bestaan met een doorgedreven federale inrichting waarbij
inmenging van het ene volk in de

Nadien werd een volledige federale grondwet opgesle\d. Deze
tekst werd bekend gemaakt op 4
oktober 1953. Er werd uitdrukkelijk vooropgesteld dat voor de
inwerkingtreding van deze federale grondwet, een voorafgaande
definitieve vastlegging van de
taalgrens en de grenzen van het
tweetalige Brussel, het gemeenschappelijke
bondsgebied,
moest gebeuren.

Max Lamberty gaf de eerste aanzet tot een Vlaams kontakt met
Waalse federalisten.
zaken en het grondgebied van
het andere, uitgesloten werd.
Bondsaangelegenheden zouden uitdrukkelijk in de grondwet
vermeld worden. Dus niet zo dat
al wat uitdrukkelijk vastgelegd
werd als zijnde de bevoegdheid
van de gemeenschappen, zoals
nu In de huidige pre-federalisti-

sche toestand. De Bondsraad die
dan maar een beperkt terrein zou
bestrijken, zou evenwichtig samengesteld zijn uit een gelijk
aantal Vlaamse en Waalse volksvertegenwoordigers. Ook de
ambten van het centrale bestuursvlak zouden gelijk over de
volken verdeeld worden.

Frans Van der Eist vertelt dat
deze gesprekken in een zeer
goede geest verliepen. Bij belde
partijen was de wil aanwezig om
tot gemeenschappelijke reesuitaten te komen. Maar de leemte die
hij meteen vaststelt is dat er geen
Brusselse franstaligen aanwezig
waren...

Volgende week:
Clem Daenen, een
federaal bruggenbouwer

Federalisten tekenden in 1961

Het Vlaams-Waals
Federalistisch Manifest
Het werk van het Vlaams Komitee voor Federalisme zou verder gezet worden door mensen die uit de
Vlaamse Volksbeweging en het resultaat van die
gesprekken zag het licht — zowat 10 jaar later — op
16 mei 1961 in het Gemeenschappelijk VlaamsWaals Federalistisch Manifest.
NDERMAAL was dit het resultaat van de inzet van
niet partijgebonden mensen. Maar ze slaagden erin om
hun werk groter gewicht te geven
omdat vele Vlaamse en Waalse
federalistische strijdverenigingen
eensgezind hun handtekening
onder dit manifest hebben gezet.
Van Vlaamse zijde was het van-

A

zelfsprekend dat de Vlaamse
Volksbeweging
ondertekende
maar ook de VTB-VAB, de
Vlaamse Oudstrijders, het Algemeen Nederlands Zangverbond,
het IJzerbedevaartkomitee en het
Verbond van Vlaamse Academici.
Ook deze maal was het de

Bondgenoten in Europa
Vlaamse en Waafse beweging zijn in hun geschiedkundige
ontwikkelingsgang maar al te vaak tegenstanders geweest. Dat
feit mag ons echter niet doen vergeten dat ze eigenlijk ook wel
eens bondgenoten waren in het afdwingen van rechten van de
Belgische, door Brussel beheerste, eenheidsstaat. Die geschiedenis van toenadering is maaral te vaak vergeten of doelbewust
onder de mat geschoven. Bovendien hoeft de geschiedenis zich
niet altijd te herhaten. We kunnen er ook uit teren dat er meer
mogelijkheden zijn dan wi] in de hitte van het dagelijkse politieke
gebeuren geneigd zijn te denken.
Met twee artikefs, éen over het Vlaams Komit&e voor Federalisme (dat meer dan 35 jaren geleden ontstond) en één over de
figuur van Clem Daenen (overieden in 1965) wit Europarlementslid Wiüy Kutjpers, denkend aan een Europa der regio's,
deze gedachte toelichten.
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bedoeling na fionderddertig jaar
van onenigheid en strijd, de weg
te effenen naar een vreedzaam
en vriendschappelijk samenbestaan van hun beide volkeren in
een hernieuwd en evenwichtig
België.

Vooruitstrevend
Federalisme betekende dus
een grote vooruitstrevende gedachte. In haar spoor zou verzoening, verstandhouding en samenwerking tussen de volkeren mogelijk worden. Het was in België
des te meer noodzakelijk met het
oog op de Europese eenmaking!
(1992 avant la lettre...). De
Vlaamse en de Waalse onderhandelaars kwamen overeen dat
ze niet meer zouden aanvaarden
dat Brussel zich bleef gedragen
als een ekonomische en kulturele
slokop ten nadele van Vlamingen
en Walen. De stad had een zending te vervullen als plurinationale hoofdstad en niets meer maar
ook niets minder.
Brussel werd beschouwd als
een te herleiden politieke macht,
maar de Brusselse franstaligen
waren ook ditmaal niet betrokken
bij het overleg I De toekomst zou
uitwijzen dat dezen in alle unitaire partijen over een zeer grote
politieke macht beschikten. Deze
macht was groot genoeg om gedurende een kwarteeuw het federaliseringsproces van twee volkeren en de duitstalige gemeenschap grondig te hinderen...

,,0p 14 oktober 1953 sprak de Kamer zich uit over een Waals
federalistisch voorstel tot herziening van de Grondwet. Het voorstel
werd verworpen met 36 stemmen tegen 33 bij 18 onthoudingen. In de
Senaat werd een gelijkluidend voorstel verworpen met 105 stemmen
tegen 39 bij 5 onthoudingen. De CVP stemde In blok tegen. Bij de
Vlaamse socialisten waren er toch nog twee mandatarissen om voor te
stemmen: de senatoren Molter en Somers.
Er was niets te bereiken, wij stonden volslagen machteloos tegenover de politieke partijen en waren ons hiervan ook bewust. In feite
was de taak van het Vlaams Komitee voor Federalisme als studiecentrum afgelopen. Als propagandakomitee konden wij wel enige belangstelling wekken, maar als aktlekomitee iets verwezenlijken konden wij
niet. Indien wij het ernstig meenden, moesten wij konsekwent zijn en
de moed hebben om in het politieke strijdperk te treden en een
politieke partij te stichten die het federalisme In haar programma zou
opnemen. Van de drie traditionele partijen was toen in Vlaanderen
alleen tegenstand te verwachten, want zij klampten zich vast aan het
Belgisch unitarisme."
Frans Van der Eist in zijn memoires „De Bewogen jaren, 1920-1958".
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Delikaat samenspel van ekonomie en ekologie

De bronnen van
de Vlaamse Ardennen
traditioneel tekort aan werkgele-

Zuid-Oost-Vlaanderen bezit wellicht het meest genheid, de exploitatie van de
bronwaters belangrijk is.
gevarieerde landschap van Vlaanderen.
Het grillig reliëf en de rijke bodemstruktuur hebben Wat de toekomst echter zal
er ook voor gezorgd dat de streek — die door de bieden blijft een vraagteken. Er
faktoren die een optimisme
letterkundige Omer Wattez met de naam Vlaamse zijn
wettigen. Enkele daarvan zijn het
Ardennen werd bedacht — een groot aantal bronnenstijgend waterverbruik, per hoofd
telt. Volgens de geologische kaarten minstens 250.en per jaar, nu al 56 liter in
België, de export over zee, en
Wanneer men daar ook de „minibronnetjes" bijtelt recente
zware investeringen die
kan het aantal zeker nog verdubbelen.
een verhoogde omzet moeten
mogelijk maken.
EN kleilaag is voor het water praktisch ondoordringbaar. Wanneer het doorsijpelende regenwater zo'n kleilaag
nadert hoopt het zich op, zoekt
een uitweg, wat zich kan uiten in
een bron.
Dat de bronnen reeds voor de
primitieve mens zeer waardevol
waren hoeft geen betoog.

Aantrekkelijke
eenheid
De bronnen- en bronbosjes van
de Vlaamse Ardennen vormen,
vooral met de heuvels, de dalen,
de rivieren, een onafscheidelijke
en aantrekkelijke eenheid.
Heden ten dage heeft de bron
meer dan één funktle. Zij kan bv.
de waterkers bevloeien, zoals te
Roborst, of centraal staan in een
aangelegd park, zoals bv. in het
Toppart te Brakel.
Hoofdzakelijk echter zorgen de
bronnen van de Vlaamse Ardennen, zoals voorheen, voor het
laven van de mens.
De bronnen waarover wij het
hier hebben treffen enkel deze
die in exploitatie zijn voor drinkwater en natuurlijk mineraal water. In totaal zijn er dertien in
twaalf bedrijven.
Wat is bronwater?
Bronwater is water dat komt
van een natuurlijke of aangeboorde bron, en voldoet aan de bakteriologische en scheikundige normen voorzien in de nationale- en
EG-wetgeving.
En wat Is natuurlijk mineraal
water?
Dit is water dat, eveneens ontspringt uit een bron, maar minerale zouten bevat die, in sommige
gevallen, een therapeutische uitwerking kunnen hebben.
De Vlaamse Ardennens is drie
bronnen rijk die zuiver mineraal
bronwater van de hoogste kwaliteit voortbrengen; twee bij Top
Bronnen in Brakel en één bij
Koningsbronnen eveneens in
Brakel.

Magische kracht
Hier de lijst van 12 bronnen van
de Vlaamse Ardennen die als
drinkwater worden gekommercialiseerd: Top Bronnen en Koningsbronnen te Brakel, Christiana, Dick en Pura te Dikkelvenne,
Colina te Kluisbergen, Fontana te
Maarke-Kerkem, Straal te Maarkedal, Roman en Amelberga te
Mater-Oudenaarde, Riva te Ophasselt-Geraardsbergen en Toss
Bronnen te Wortegem-Petegem.
Sommige namen van deze
bronnen wijzen op een ver verleden, of op een magische kracht.

Te Ophasselt (Geraardsber.gen) bv. is de aloude benaming
van de bron Gosjborre of de bron
van God — gekommercialiseerd
als ,,Rivabron".
Te Mater ontspruit een St.Amelbergabron en te Dikkelvenne
Is er ook een bron, gewijd aan de
heilige Christiana.
Waarschijnlijk waren deze
twee bronnen voorheen gewijd
aan Keltische of Germaanse Goden die dan de plaats hebben
moeten ruimen voor heiligen met
een kristen imago.
Enkele van de waterleveringsbedrijven hebben een gemengd
karakter. Top Bronnen te Brakel
bv. bezit ook een bottelarij voor
frisdranken. Tevens werkt zij in
groepsverband met de belangrijkste zuivelgroep van dit land.
Bij een brouwerij te Mater geschiedt de verkoop en het vervoer van bieren en waters gemeenschappelijk. Koningsbronnen werk samen met een brouwerij uit Wieze. Tengevolge daarvan is het moeilijk het juiste
aantal werknemers in de waterbottelfabrieken vast te stellen.
Een schatting van 200 mensen,
aktief in de produktie en distributie lijkt langs de lage kant.

Stijgend
waterverbruik
Het hoeft niet gezegd dat voor
de Vlaamse Ardennen, met een

De kardinale vraag blijft echter,
welke bedrijven voldoende gewapend zijn tegen de hevige konkurrentie die zowel van binnen
als buiten de grenzen komt.

Vooral onder druk van de professionele marketing en reklame
worden steeds meer Franse,
Waalse, Duitse en nu zelfs Ierse
waters ingevoerd.
Gaat de konsument weldra een
keuze maken tussen goedkope
witte produkten en de vreemde
gerenommeerde merken?
Marcel De Boe van de ,,Vrienden van de Zwalm": ,,Blijft dan
nog het feit dat sommige van
onze bronnen onvoldoende beschermd zijn tegen de vervuiling
van het boven- en het grondwater.
Wij zijn van mening dat de
Vlaamse Exekutieve heel dringend maatregelen moet treffen.
Wij denken bv. aan het aanleggen van een bufferzone in een
straal van minstens 200 tot 300
meter van de bron. De Vlaamse
Ardennen moeten in elk geval
ook bespaard blijven van het storten van kernafval, zoals er nu in
sommige kringen sprake is".
De Vereniging vraagt zich bovendien af ...of het — met het jaar

1992 in het vooruitzicht — niet de
hoogste tijd is dat onze exploitanten zich verenigen om samen
hun krachten te bundelen. Dat
zou o.a. kunnen gebeuren in samenwerking met het Kommissariaat Generaal voor Toerisme en
de Vlaamse Exekutieve.
De vzw „Vrienden van de
Zwalm" verwijst naar Spa-water
dat zijn sukses hoofdzakelijk te
danken heeft aan de toeristische
aantrekkelijkheid van die stad. Of
aan een goed industrieel en marketingbeleid sinds 40 jaar.
De problematiek rond de bronnen van de Vlaamse Ardennen is
een boeiend gegeven, vooral om-,
dat het samenspel van ekologie
en ekonomie er nauw met mekaar verbonden zijn en bestendig
tot voorzichtigheid dwingt...
De ,.Vrienden van de Zwalm"
hebben in het kader van de vrijwaring en promotie reeds tal van
initiatieven genomen. Een recente suggestie is de aanbieding van
een dagprogramma. Meer inlichtingen: Rekegemstraat 28 te
9630 Zwalm, 055/49.89.33 en
014/21.84.83.

Verkeersleefbaarheid in Vlaanderen

„Straten in Beweging"
A/aasf de diareeksen en de tentoonstelling
,,De Nieuwe Koliektte Straten" is nu ook door
Langzaam Verkeer in opdracht van het Gemeenschapsministerie van Onderwijs en Vorming — Vlaamse Stichting Verkeerskunde, een
videofilm gerealiseerd die de titel meekreeg
„Straten in Beweging".
E film „Stratenin Beweging Een kijk op verkeersleefbaarheid in
Vta0ndeF$n" venwmi de visie
over verkeersveiligheid er,
verblt^fskwaliteit in stad en
dorp en handelt over de noodzaak tot snelheidsverlaging in
woongebieden, over kwalitatieve hennnchttng van straten
in rustige woonwijken en druk-

D

ke <ï©nlra.
De videofilm bevat beeiden
van inspirerende realisaties m
Brecht
Brugge, Maaseik,
Mortsel, Tieit, Korbeek-lo,
Wuustwezel en Sint-Genesius-Rd$, ze worden aangevuld met opgemerkte rnterventies van verkeerskundigen
en stedebouwers. beJeidsmensen en burgers

De film tsfeesleriKf«Har betetdsv©rantwQO«teB|kea
en
bewoners, verea^fi^en ert
schoien, als diskosstesÉof ^>

deus een ve(*ee*s*««ï«. m&
insptratiebroa voorïechï^Gfee
<l^ensten bij ovi^feö over een
straat nfm&tp, v&^ )»w«-«»
oyderf«»wiitees l^| ^et t^w^ken van w o o r ^ ^ , 0ta,
De wcfeobarjd |VHS, 2S
mm.) kan gfati« oaöeeöd worsen Via i&agmmt Vml^meaklusief vefzeftdiö^icosten.
Aanvitliende begetetdlng bIj
de vertonjng k&n door Langzaam Verkeer worden verzorgd. VoDfvsraarde Is dan wel
dat de begeleiding 3 weKen
vooraf wordt aangevraacjd.
Langzaam Verkeer v.zw.,
Vaartslraat 124,3000 Leuven,
016/23 94 66

Ook als u geen
klant bentyhebt u
in 20 minuten uw
lening op zak.
Geef toe dat het snel gaat Zeersnel Dat
komt omdat het Gemeentekrediet alle poespas
achterwege laat Er worden u maar enkele gegevens gevraagd, in een ontspannen gesprek,
ver van hinderlijke ogen en oren Minder dan
20 minuten later ligt uw geld op tafel Klant of
geen klant, dat maakt geen verschil
En zo verrast als u bent door het gezellige
onthaal, zo verrast zult u opkijken van het

TARIEF AUTOFINANCIERING
Maandelijkse afbetalingen

U
leent

Termijn
in
maanden

tegen de wettelijk
toegelaten rentevoet

tegen
ome
rentevoet*

100 000
100 000
300 000
100 000

42
48
42
48

3 220
2 923
9 512
8 620

2 760
2 463
8 282
7 390

Uw
totale
winst

19 320
22 080
51660
59 040

' V o o r k c u r t a n c K a n toepassing op 4 februari

^
^^5^

tarief Wie leent bij het Gemeentekrediet komt
er goedkoop van af Kijk op de tabel, in een oogopslag ziet u hoe voordelig onze rentevoet is
Kom eens langs in een agentschap van het
Gemeentekrediet en ontdek hoe simpel het is
om veel geld te biesparen

Q

De adressen van de agentschappen van het Gemeen te krrdiet
\ m d t u in de Gouden Gids onder de rubnek Banken"

Gemeentekrediet
de bank op z'n best
26 MEI 1988
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D Ned. 2 - 19.00
Countdown, eigentijdse pop
D Ned. 2 - 20.29
Moongllghting, serie
D Ned. 2 - 22.05
Blue Thunder, film

Van dag
tot dag

Donderdag 2 juni

Zaterdag 28 mei
D BRT 1 - 15.15
60-Plus, seniorenmagazine
D BRT 1 - 16.00
San Diego, ik ben dol op je, film
D BRT 1 - 18.10
Speel op sport, Lentespelen
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, magazine
D BRT1 - 20.10
Kunstzaken, aktualiteiten
n BRT 1 - 20.20
Van zuiveren bloede, TV-film
D BRT1 - 21.50
Terloops, magazine
D BRT 1 - 22.35
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 23.05
De vereffenaar, serie
D BRT2 - 19.45
Kon. Elisabethwedstrijd voor zang,
rechtstreekse reportage
D Ned. 1 - 18.11
Dit Is Disney, tekenfilms
D Ned. 1 - 19.18
Thomas en Senior, jeugdserie
D Ned. 1 - 19.48
Murder she wrote, serie
D Ned. 1 - 21.26
Cheers, komische reeks
D Ned. 1 - 22.41
St. Elsewhere, serie
D Ned. 2 - 20.29
Family Ties, komische reeks
D Ned. 2 - 21.00
Miami Vice, serie
D Ned. 2 - 21.45
Endless love, film
D Ned. 2 - 23.45
Anna en de vampier, film
D Ned. 3 - 20.30
Heb hart voor je hart, komische reeks

Zondag 29 mei
D BRT1 • 11.00
De zevende dag, praatcafé
D BRT 1 - 12.45
Sunday proms. Symfonie nr. 3 in Es
opus 55 Eroïca van Van Beethoven
D BRT 1 - 15.00
Ranja, de roversdochter; jeugdfilm
D BRT 1 - 17.00
De lange hete zomer, serie
D BRT 1 - 18.20
Geldregen, jeugdreeks
D BRT 1 - 18.45
Jukebox
D BRT 1 - 19.00
Herfst In Amerika, dok.
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT 1 - 20.40
Blut, serie
D BRT 1 - 21.30
Première-Fllmspot, filmnieuws
D BRT2 - 15.00
Stadion, drie uur sport
D BRT2 - 19.45
Kon. Elisabethwedstrijd voor zang
D Ned. 1 - 16.30
De baas In huis, komische reeks
D Ned. 1 - 16.55
Vijftig jaar Britse film, dok.
D Ned. 1 - 18.45
De smurfen, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.05
Flying doctors, serie
D Ned. 1 • 22.52
Cagney & Lacey, serie
D Ned. 2 - 19.04
The Untouchables, serie
D Ned. 2 - 20.10
De Garry Shandling show, serie
D Ned. 2 - 20.37
Transit Reykjavlc, dok.

26 MEI

Een taaivakantie met veel perikelen in „A nous les petites
Donderdag 2 juni op RTL-TVi om 20u.05.

O Ned. 2 - 21.08
Erotische panorama's, drie variaties
op de seksuele revolutie
D Ned. 2 - 22.00
Love me, film
D Ned. 3 - 21.20
M.S. De wereld, dramaserie

Maandag 30 mei
D BRT 1 - 18.40
Avonturenbaal, avonturenserie
D BRT 1 - 20.10
Ik wil Manhattan, serie
D BRT 1 - 21.00
Labyrint, info
n BRT 1 -21.55
Paul Daniels Magie Show, illusionist
D BRT2 - 14.00
Tennis, vanuit Roland Garros
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.50
Een echtgenoot te veel, film
D BRT2 - 22.25
De draad van Ariadne, info
D Ned. 1 - 16.45
Boomer, jeugdserie
D Ned. 1 • 18.10
Natuur In eigen land, dok. serie
D Ned. 1 - 19.18
Emmerdale farm, serie
D Ned. 1 - 20.07
De gokker, TV-western, 2de deel
D Ned. 1 - 22.40
Street legal, serie
D Ned. 2 - 16.17
Tall In the Saddle, film
D Ned. 2 - 19.00
Spanning In Slagharen, serie
D Ned. 2 - 20.29
Die Schwarzwaldkllnik, serie
D Ned. 2 - 21.15
De brekers, serie
D Ned. 2 - 22.25
L.A.Law, serie

Dinsdag 31 mei
D BRT 1 - 18.10
De kasteelgeesten, kinderserie
D BRT 1 - 18.25
Juke Box, muziekfilmpje
D BRT 1 - 18.35
De kleinste zwerver, jeugdreeks
D BRT 1 - 19.00
Angst, vriend en vijand; 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 - 14.00
Tennis vanuit Roland Garros
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie

Anglaises".

D BRT2 - 20.15
Allemaal beestjes, dok. serie
D BRT2 - 20.50
Argus, praatshow
D BRT2 - 21.55
Koncert, Symfonie in d van Cesar
Franck
D Ned. 1 - 19.18
Kanaal 13, jeugdserie
D Ned. 1 - 19.45
Handen omhoog, familieserie
D Ned. 1 - 20.10
Murder she wrote, serie
D Ned. 1 - 20.57
Niet te geloven!, serie
D Ned. 2 - 15.50
De Jordaches, serie
D Ned. 2 - 16.35
De sperwer, TV-film
D Ned. 2 - 17.15
Heathcliff & co, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 22.40
De vijf zintuigen, dramaserie

Woensdag 1 juni
D BRT1 - 15.00
Er was eens... het leven, tekenfilmserie
D BRT1 - 15.25
De Freggels, poppenfilmserie
D BRT 1 - 18.10
Triangelclub, gevarieerd programma
voor kinderen
D BRT 1 - 18.35
Seabert, tekenfilmserie
D BRT 1 - 20.10
Vlaanderen erger je niet, spel en
show
D BRT1 - 21.10
Krokant, kullnaire reeks
D BRT 1 - 22.10
Eiland, kunstmagazine
D BRT2 - 14.00
Tennis vanuit Roland Garros
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.15
Flesh, film
D BRT2 - 21.50
Wereldkampioenschappen LatijnAmerikaanse dansen
D Ned. 1 - 16.35
Lassie, serie
D Ned. 1 • 19.18
Jody en het hertejong, jeugdserie
D Ned. 1 - 20.05
De Campbells, serie
D Ned. 1 - 20.30
Jimmy, kortfilm
D Ned. 2 - 15.30
Cartoons, My little pony
D Ned. 2 - 15.45
De Jetsons, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 16.05
Square Pegs, jeugdserie
D Ned. 2 - 16.30
G.I.Joe, tekenfilmserie
G Ned. 2 - 17.45
Mac Gyver, thrillerserie

D BRT 1 - 18.10
Fame, jeugdserie
D BRT1 - 19.00
Allemaal beestjes, dok. serie
D BRT 1 - 20.20
Diana Ross, red, hot, rythm and
blus, TV-show
D BRT 1 - 21.10
Panorama, aktualiteiten
D BRT 1 - 22.00
Dallas, serie
D BRT2 - 14.00
Tennis vanuit Roland Garros
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 19.45
Kon. Elisabethwedstrijd voor zang
D Ned. 1 - 18.01
Jem, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.23
Lucky Luke, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.48
Kwik en Flupke, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.51
De baas In huis?, serie
D Ned. 1 - 20.16
Howard's Way, serie
D Ned. 1 - 21.06
't Bloed van anderen, serie
D Ned. 1 - 21.58
Golden girls, serie
D Ned. 1 - 22.40
Rellly, meesterspion; serie
D Ned. 2 - 18.00
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips
D Ned. 2 - 18.05
Johan en Plerewlet, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 18.30
The real Ghostbusters, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 20.29
Anastasla, serie
D Ned. 3 - 21.15
Kort leven, serie

Vrijdag 3 juni
D BRT 1 - 18.10
De smurfen, tekenfilmserie
D BRT1 - 18.35
Elektron, popmuziek
D BRT 1 - 19.10
Kijk uit, verkeerstips
D BRT 1 - 20.20
Premiere, filmnieuws
D BRT1 - 20.50
In de vuurlijn, film
D BRT 1 - 22.55
Filmspot, filmaktualiteit
D BRT2 - 14.00
Tennis vanuit Roland Garros
D BRT2 - 19.02
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT2 - 20.25
Muppet show, kolderprogramma
D BRT2 - 20.50
Lente in Wenen, koncert vanuit Musikvereinsaal in Wenen
D Ned. 1 - 18.10
De Freggels, poppenserie
D Ned. 1 - 18.35
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 20.50
Brideshead Revisited, serie
D Ned. 1 • 23.40
Slaughterhouse-five, film
D Ned. 2 - 19.00
Hero, filmreportage
D Ned. 2 - 21.10
Dempsey and Makepeace, politieserie
D Ned. 2 - 22.40
Als de maat vol Is..., TV-thriller
D Ned. 3 - 20.30
Nixon in China, TV-registratie van de
opera.

Een film
per dag
Zaterdag 28 mei
Endless Love
Amerik. film van Zeffirelli uit 1981
met o.a. I^artin Hewitt en Brooke
Shields. David Axelrod, een scholier,
is verliefd op de 15-jarige Jade Butterfield. Anne, de moeder van Jade, staat
niet afkerig tegenover de relatie, maar
vader Hugh heeft bezwaren... (Ned. 2,
om 21U.45)

Zondag 29 mei
Alska Mej
De 14-jarige Sussie heeft haar hele
jeugd doorgebracht in opvoedingstehuizen en pleeggezinnen. Door haar
onverbeterlijk gedrag wordt zij als een
,,hopeloos geval" bestempeld. Zij krijgt
nu nog een kans in een modern tolerant gezin, maar ook hier loopt het verkeerd... Zweedse film uit 1986. (Ned.
2, om 22u.)

IVIaandag 30 mei
Havig It All
Amerik. film van Edward Zwick uit
1982 met o.a. Dyan Cannon, Hart
Bochner en Barry Newman. Thera
Baylin is een suksesrijke modeontwerpster in New York. Bovendien heeft
zij ook nog een fabriek van sportkledij
in Californië. Maar zij heeft twee mannen... (TV2, om 20U.50)

Dinsdag 31 mei
Le Grand Pardon
Franse politiefilm uit 1982 met o.a.
Roger Hanin en Jean-Louis Trintignant. Raymond Bettoun zwaait de plak
over de rosse buurt van Parijs. Kommissaris Duché houdt een oogje in het
zeil, want hij wacht op een gelegenheid
om Bettoun te klissen... (TF1, om
20U.40)

Woensdag 1 juni
Blue Thunder
Amerik, avonturenfilm uit 1982 met
o.a. Roy Scheider. In Los Angeles
wordt alles in gereedheid gebracht
voor de Olympische Spelen. Het FBI
heeft uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen getroffen. (Ned. 2, om 22u.05)

Donderdag 2 juni
A Nous Les Petites Anglaises
Alain en Jean-Pierre zijn gezakt voor
hun eksamen Engels en worden naar
Engeland gestuurd om er taallessen te
volgen. Maar zij tonen meer interesse
voor de Britse meisjes dan voor de
taal... Franse komische film uit 1975
met o.a. Remi Laurent en Véronique
Delbourg, e.a. (RTL-TVi, om 20u.05)

Vrijdag 3 juni
Under Fire
Amerik. oorlogsfilm uit 1984 met
Nick Nolte, Gene Hackman en JeanLouis Trintignant. De fotograaf Russel
Price raakt persoonlijk betrokken bij de
strijd tussen de regering van Somoza
en de Sandinisten in Nicaragua. Hij
krijgt het aan de stok met de voor Somoza werkende spion en playboy
Jazy... (BRT 1, om 20u.50)
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éoo^'dkrwesli^
Tegen de wind in
liep hij langs de
vloedlijn de afstand
I tussen het Casino
en de Rotonde. De
avond maakte zich
beetje bij beetje
meester van de zee
en het lege strand,
^ ^ A ^ j
enkel op de wandel^ ^ ^ ^ ^ A dijk
slenterden
^ ^ ^ ^ ^ B groepjes toeristen.
^^^[^
Ze droegen strakge^ ^ 1 ^ ^ ^ knoopte windjakken
• ^ ^ ^ k en hoge kragen,
^L
^ jongens laveerden
^ ^ ^ V o p hun rolplanken
^ ^ ^ tussen de wandelaars door en een eenzame fietser
keerde kreeftrood verbrand van
een dagtocht uit de polders.
De zee rolde aan en weg zoals ze
dat sinds de Eertse Dag gewend was
te doen en praatte haar wereldwijde
taal, maar geen mens ging er op in.
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Het is vreemd maar waar. Het beroep van balletdanseres of -danser is nog altijd met enig waas
omfloerst. Graag toegegeven, het is een loopbaan
waar wat ogenschijnlijke luxe achter schuilgaat. De
realiteit is echter meer prozaïsch: talent en idealisme, een sobere levensstijl, toch ambitie, hard werken, onvoorspelbare (maar wel vele) werkuren en
een loon dat — enkele,,principals" te buiten gelaten
— niet meteen om naar huis te schrijven is. Komt
daarbij nog de korte ,,carrière".

HAPPAUT KAH 6££N
<--^
bOfi.6eneeire/i.
n—.i
Mem
zu/j.

Avond aan zee
Even voorbij de grijze flatgebouwen leek de afstand tussen de zee
en de hoge bakstenen dijk veel
breder, dacht hij. En het was nog
waar ook want de dijk maakte hier
een langzame bocht. Was hier ooit
een haventje geweest? Een inham? Een veilige oksel voor vissers bij storm en tempeest? Het
was hem opgevallen dat juist hier
grote groepen zonnekloppers hun
rieten matten spreidden. Blies de
wind hier milder? De zee had er ook
meer materiaal afgeworpen. Een
bed van schelpen dat kraakte als je
er overliep, zeewier en kwallen en
veel rotzooi.
Op het einde van de voormiddag
had hij hier een garnaalvisser beziggezien. De man waadde tot zijn
midden in het water en sleepte een
net achter zich aan. De gele oliejekker kontrasteerde verrassend met
de azuren hemel en het water van
turkoos, net een wapperende vool
met plooien van wit schuim.
Wat verder vond hij een aangespoelde tak, gekromd als een wandelstok. De zoute zee had het hout
gebleekt alsof het een afgeknaagd
been was. Hij raapte de stok op en
trok een spoor, daar waar het terugtrekkende water het zand donker had gekleurd.
Wat verder spartelde een krab,
de scharen machteloos in de lucht.
Met de stok prutste hij het beest op
de poten, het vluchtte onmiddellijk
onder het zand weg.
Boven het westen viel de zon in
duigen en versplinterde de zee in
een ontelbaar aantal stukjes spiegel, scherven van alle variaties
vuur. Een vissersboot haastte zich
weg van het land. Een gestuikte,
hoge boot, een notedop leek het
wel. Hij probeerde zich de mannen
aan boord voor te stellen. Kwamen
zij net uit hun zondagpak gestapt?
Hadden zij boterhammen bij zich en
een termosfles met hete koffie?
,,Wie de zee bevaart verwisselt van
hemel, niet van ziel." Hij had die
woorden van Horatius gelezen op
de kaaimuren van een mediterrane
haven, lang geleden en nooit meer
vergeten.
Uit de verte waaiden de koperen
klanken van een fanfare aan.
Aan de Rotonde keerde hij op z' n
stappen terug, trok het jasje wat
strakker aan en raapte hier en daar
een schelp op, van die grote witte
met diepe sporen. Vier golfbrekers
moest hij dwarsen voor hij aan het
huis kwam waar hij een weekeinde
lang vertoefde.
Met de stok schreef hij de naam
van zijn geliefde in het zand. De
zeven kapitalen maten tien voetstappen in de hoogte en zes in de
breedte. Ik kan nu uitrekenen hoe
groot haar naam is, dacht hij, maar
waagde zich niet aan een rekensom. Pal boven de letters — zo leek
het toch — stond plots een klare
ster, die stond er gisteren ook. Hij
liep het huis binnen. Van uit de
woonkamer keek hij op de letters
neer, de derde helde te veel naar
links. Maar zij zou het beslist niet
erg vinden. Of toch wel?
Toen hij dan 's morgens door het
raam naar het strand keek had de
zee de
naam uitgewist of
meegenomen met haar gulzige
handen. Op welk strand zij de letters had achtergelaten kon hij alleen maar raden.
•

OORAL omwille van dit
laatste aspekt van het beroep, na het zgz. 35ste
jaar (laten we Nureyev, Fontein
en Graham buiten beschouwing),
is de ,,scholing" wel belangrijk.
Want er zijn nadien nog wel beroepskansen, in en buiten de balletwereld. Enkele jaren geleden
schreven we hier over het Stedelijk Instituut voor Ballet (SIB-Antwerpen), dat naast de balletopleiding ook volwaardig algemeen
middelbaar
onderwijs
biedt.
Daarom mag ook de Vlaamse
Balletakademie niet onvermeld
blijven.

V

De Vlaamse Balletakademie
biedt zowel opleidingsmogelijkheden (ook tot haar Topschool),
als alternatieve kursussen (open
lessen, nascholing, het behalen
van een pedagogisch diploma,
enz.). De hoofdmoot blijft uiteraard de Topschool met een professioneel uitgebouwd programma, dat zo volledig is dat het een
brede waaier aan beroepskansen
opent: danser in een gezelschap,
free lance solist, koreograaf, repetent, balletmeester, artistiek direkteur, enz.
Maar je komt er niet zomaar op
de leerlingenlijst. Er zijn wel enjige voorwaarden. Men moet de

schoolplicht vervuld hebben, een
minimum aan danservaring (men
kan ze mits betaling in het huis
verwerven), aanleg en geschiktheid (welke na een proef worden
beoordeeld). Verder is er een positief medisch verslag vereist, en
jawel, een inschrijvingsgeld van
45.000 frank per schooljaar. Wie
zich toch nog geroepen voelt
mag auditioneren de laatste zondagen van mei en augustus.
Wat zijn nu de opties van de
toch niet zo simpel ogende Topschool? De professionele opleiding richt zich tot aspirant dansers die een beroepsloopbaan
wensen op te bouwen. De opleiding is gespreid over 3 jaar (van
half september tot einde mei) met
zowat 32 lesuren per week. De
lesgevers zijn in binnen- en buitenland geselekteerde pedagogen van top-klasse. Het lesprogramma omvat: moderne dans,
jazz- en tapdans, etnische dans,
koreografie, akteren, zang, muziek, anatomie, grimage, belichting, kostumeren, sociaal recht,
praktische ervaring. Inlichtingen
(ook over internationale zomerdansstages te Brugge en te Leuven): Vlaamse Dansakademie,
Speelpleinlaan 1, 8320 BruggeAssebroek,
telefoon:
050/
35.13.05.

cA^^y^,
Tot onze aangename verbazing stuurden vijftien
lezers ons de juiste oplossing van de 224ste opgave,
nl. Charles Fourier.
Lezer Kris Blommaert uit de Bieststraat 25 te Aalst
wint deze keer ons boekenpakket.
N een vorige uitgave brachten
wij al eens uitspraken van de
Indiër die wij ook nu weer
citeren. Deze leider is overigens
van groot belang geweest voor de
ontvoogding van zijn volk.
Aan U om uit te zoeken wie wij
zoeken.
,,Je bent niet noodzakelijk gelukkig, omdat je rijk bent, of ongelukkig omdat je arm bent. We
zien dikwijls dat de rijken ongelukkig zijn en de armen gelukkig.
Miljoenen willen altijd arm blijven.
Onze voorouders, die dat alles
hadden opgemerkt, ontraadden
ons luxe en vermaak. Wij hebben
met dezelfde soort ploeg gewerkt
als die van duizenden jaren geleden. We hebben dezelfde soort
schaapskooien behouden, die we
in vroeger tijden hadden en onze
inheemse opvoeding is dezelfde
gebleven als vroeger...

I

Eenieder voerde zijn eigen beroep uit of bedreef zijn eigen
handel en bracht een voorgeschreven loon in rekening. Het is
niet zo dat wij geen machines
konden ontwerpen, maar onze
voorvaders wisten dat wij slaven
zouden worden en dat wij onze
morele sterkte zouden verliezen,
indien wij onze zinnen op zulke
dingen zouden zetten. Voorts waren zij ervan overtuigd dat grote
steden een valstrik waren en een
overbodige last en dat de mensen in de steden niet gelukkig
zouden zijn..."
U hebt tijd tot maandag 6 juni
om uw antwoord op de bus te
doen: WIJ, „fvleespelen (226)",
Barrikadenplein 12, 1.000 Brussel.
Misschien wint U daardoor wel
enkele boeken.

üoRceiieesre/i
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Ook de zonneschijn is met Pinksteren nogal vlammend op aarde neergedaald. We hebben dus een
paar terrasjes,,gedaan". En wat hoort daarbij? Een
glas pernod natuurlijk, de zomerse anijsalkohol bij
uitstek, met vele varianten rond zowat de hele
Middellandse Zee, waarvan vooral de Griekse Ouzo
zich in een stijgende populariteit mag verheugen.
Toch heerst rond deze dranken nog enige geheimzinnigheid omdat absint er altijd een bestanddeel
van is, waaraan een wat kwalijke (figuurlijk dan) faam
kleeft.
BSINTALSEM is nochtans
een onschuldig keukenkruid dat gebruikt wordt in
gerechten met gebraden wild, gevogelte, lams- en varkensvlees.
Ook in maagbitters en veel vormen van brandewijn zit absint. En
zo komen we meteen op minder
onschuldig terrein.

A

slachtoffer van te veel aan absinthe was de schilder Henri de
Toulouse Lautrec. Momenteel is
de produktie en de verkoop van
de drank in de meeste landen
verboden. Bij ons weten wordt in
de Europese Gemeenschap nog
enkel in Galicië absinthe gestookt.

Absinthe is een op het einde
van de 18de eeuw uitgevonden
geelgroene likeur met een hoog
alkoholgehalte. Hij werd bereid
uit bittere absintalsem-toppen en
anijs, gedistilleerd met alkohol en
gearomatiseerd... ook werden citroenkruid, engelwortel en kalmoes gebruikt. Wij schrijven hier
bewust in de verleden tijd. Immers, veelvuldig gebruik van
,,absinthe", dat het op de zenuwcentra inwerkende gif absinthiïne
bevat, kan akute en kronische
intoxikatle veroorzaken. De erfelijke beschadiging die deze vergiftiging veroorzaakte, bedreigde
vorige eeuw, vooral in Frankrijk
en Zwitserland, de volksgezondheid aanzienlijk. Een notoir

Vroeger nochtans werd absint
van oudsher verwerkt in velerlei
huismiddeltjes tegen allerlei kwalen. Bitter in de mond maakt hart
gezond was een veelgehoorde
volkswijsheid. De hoeveelheden
van het kruid die nu in de pernodachtigen en sommige vermouthwijnen gebruikt worden zijn volmaakt onschadelijk.
De anijs- en pastisdranken
worden omwille van hun hoge
alkoholgraad altijd met gekoeld
water en soms ook wat ijs gedronken. Het water doet dan de eterische anijsoliën melkachtig neerslaan, waardoor de drank enigszins wat troebel wordt... maar
lekker en verfrissend.
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Op 't Kofschip

ree Poëzie en essay
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— De vrolijke flapdrollen van DE FRIVOLE FRAMBOOS treden op
vrijdag 27 mei om 20u. op in de stadsschouwburg van St. Niklaas
(Richard van Britsomstraat). Plaatsttespreking: 03/776.83.06.
— Op zondag 29 mei om 15.30u. organiseert het Beauvoords
Plovikoor een namiddag met één van de beste koren uit WestVlaanderen: ARTE VOCALI uit Oostende. Het koncerit gaat door in de
romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk van Wulveringem-Beauvoorde.
Kaarten 100,- bij leden van het Plovikoor of aan de ingang. Meer info:
VW-Veurne-Ambacht 058/29.94.79.
— Schilderijen, gouaches, pastel, brons en zilveren kleinskulpturen
van ETIENNE LE COMPTE zijn tentoon gesteld tot 31 mei in Kultureel
Centrum ,,De Werf", Molenstraat 51 te Aalst.
— JEAN-PIERRE DE SAEDELEER liet zich verleiden tot de onverwoestbare schoonheid van de halfedelstenen. Zijn ringen, hangers en
armbanden met doorkliefde en ingedrukte, gehamerde en in bochten
geplooide oppervlakken zweven uit eigen beweging, voortgedreven
door een onvoorziene kracht. Tot 31 mei m galerij ,,Embryo",
Naamsestraat 49, Leuven. Meer info: 016/23.56.40.
— Van vrijdag 3 juni tot zondag 26 juni: LOETZ AUSTRIA, glaswerk
rond 1900, een tentoonstelling die loopt in het kultureel centrum ,,De
Zandloper", Kaasmarkt 75, 1810 Wemmei, 02/460.73.24.
De sprookjesachtige betovering van iriserend en van metaalglanzend glas is een wereld om te ontdekken in de produkten van het
vermaarde glasbedrijf ,,Wwe Joh. Loetz". De kombinatie van artistieke design met professionele en technische perfektie is in deze, in hun
soort uitmuntende, objekten uitzonderlijk goed waarneembaar.
Bewonderen en genieten van deze breekbare schatten moet ook tot
de mogelijkheden van het grote publiek behoren. Daartoe wil deze
fototentoonstelling bijdragen.
— Schilderijen, etsen en akwarellen van FRANCIS MEAN zijn nog tot
SjuniXe zien in galerij,,Embryo", Naamsestraat 49, 3000 Leuven (016/
23.56.40), van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 18u. en zondag van 14
tot 18u.

Naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag publiceert Ugo Verbeke (ps. van Hugo Kaekebeke),
redaktiesekretaris van het literair tijdschrijft 't Kofschip, zijn zesde bundel, Het opalen hoogland.
OMANTIEK kenmerkt deze
verzen van Verbeke. Gevoelig voor de ontoereikende werkelijkheid zoekt hij,
niet zonder nostalgie, naar een
betere wereld waarin alles zich
harmonieus beweegt. Dit verlangen naar geluk drukt zich uit in
een drang zich één te voelen met
alles.

De derde cyclus tekent de weg
terug. De droom is (even) voorbij:
,,lente in december is utopie"
(49). Maar in de berusting ligt ook
de nooit aflatende hoop want ,,elk
jaar weer bloeien klim rozen"
(45). Het slotgedicht van de bundel is een belijdenis van de dichter, die in een eerder direkte taal
zijn liefde uitspreekt voor alles
wat het leven hem biedt.

Euterpe

Het opalen hoogland is een
fijnzinnig bundel waarin Verbeke
de stille en eeuwige beweging
der dingen evokeert en zijn verlangen naar eenwording met die
onophoudende stroming uitdrukt
in eterische beelden, die vaak
doen denken aan siddharta van
Herman Hesse. Stilte, als antidotum voor een lawaaierige chaos.

In de eerste cyclus. De zang
van de hetfluit, laat de dichter de
gedachten dromerig zwerven
naar zijn verleden, waarin hij een
broze harmonie heeft weten op te
bouwen. Het stille ritme waarin
licht en duisternis, avond en morgen elkaar raken, staat er simbool voor de harmonie waarnaar
de dichter ai die jaren op zoek is
gegaan Toch zijn er nog de storingen van buitenuit: uit de ,,sompige oevers/van de dode Sctielde" (15) spreekt dreiging en
,,Angstig sluit tiet lis/zijn gele
schoonheid" (17).
De tweede cyclus, die zijn titel
gaf aan de ganse bundel, is als
een extase waarin de dichter vol
verwachting uitkijkt naar een
symbiose met alle dingen. Uit
deze verzen spreekt het geluksgevoel van iemand die zich bijna
opgenomen weet in de stroom
van het leven dat steeds in zijn
zuiverheid wordt betracht. In dat
opalen hoogland is alles transparant, zuiver, vol licht en polyfonische samenklank Daar zweeft
Euterpe, de verblijdende muze,
de dichter tegemoet en kent hij
ook het volmaakt samenzijn met
de geliefde.

RANTIC van Roman Polanski
ging over een man die te weinig wist, Hitchcock maakte
(zelfs 2 x) De man die te veel wist en
nu hebben we The House on Carroll
Street van Peter Yates, welke de
Nederlandse titel meekreeg: De
vrouw die teveel wist. Een grapje
van de vertaler, of een knipoog naar
de filmkenner ? Zeker dit laatste, want
als men Emily Crane (Kelly McGilles)
samen met FBI-agent Cochran (Jeff
Daniels — ja die van Something
Wild) heeft zien rondlopen in deze
prent, naar een origineel (???) scenario van Walter Bernstein, heeft men
de indruk dat men in een remake is
verzeild geraakt, alleen kan men met
zeggen van welke film. Hitchcock is
nooit ver weg en over The 39 steps
struiktelt men. Terwijl men van de onAmerikaanse McCarthy-rechtbanken
(zie The Front) in een plan belandt
voor het binnensmokkelen van nazigeleerden in Amerika — cynisch detail : ze worden binnengesmokkeld als
joden, slachtoffers van de Holocaust
— die Amerika moeten helpen in hun
koude oorlog tegen Rusland, vraagt
men zich af waar dit allemaal naar
moet leiden. Het leidt dan ook naar
nergens, want iedereen die goed bij
z'n verstand is, aanvaardt het door
Pieter Yates voorgeschotelde einde
niet, want de waarheid is véél en véél
cynischer.

F

Francis Maen
— De tentoonstelling ART PAPER met werk van Sjoerd Buisman,
Denmark, Helmut Dirnaicher, Hugo Duchateau, Bernd Lohous, Winifred Lutz en David Mach loopt tot 5 juni in het Provinciaal Museum,
Zuivelmarkt 33 te 3500 Hasselt. De ekspositie is toegankelijk van
dinsdag tot zaterdag van lOu. tot 12u. en van 13u. tot 17u. Op zondag
van 14 tot 17u.
— Tot 19 juni illustreren Tsjechoslowaakse kunstenaars wat de
hedendaagse TSJECHOSLOWAAKSE GLASKUNST te bieden heeft.
De tentoonstelling loopt in de kunstgalerij van de Kredietbank op de
Grote Markt in Brussel, ze is dagelijks toegankelijk van 11 tot 18u., 's
zondags van 10 tot 13u., 's maandags gesloten.
— ,,Het officie van de vier jaargetijden" is een tentoonstelling met als
onderwerp TEKSTIEL. Ze loopt tot 19 juni in het Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende. Ze is het
resultaat van een wedstrijd voor jonge ontwerpers. De opdracht in
1987 was een totaalinterieur: een bureaulandschap. De in het PMMK
getoonde architektuur is van Borek Sipek, het tekstielontwerp van
Muriel Adam.
— Op initiatief van de Brugse Rederijkerskamer ,,De Gezellen van de
Heilige Michiel" wordt voor de twaalfde maal de tweejaarlijkse
POËZIEWEDSTRIJD voor de jeugd georganiseerd. Men wil hiermee
het literaire en kulturele leven aktiveren door het werk van jonge
schrijvers aan te moedigen. Alle jongeren tussen 16 en 25 jaar kunnen
hieraan deelnemen. Er zijn verschillende prijzen te winnen, eerste
prijs: 7.000 fr. Uiterste datum van inzending 15september. Proklamatie in oktober 1988.
Het reglement is aan te vragen op het Sekretariaat Nationale
Poëziewedstrijd voor de Jeugd, Kranenburg 12, 8200 Brugge 2.
Samenstelling t.s.
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is de boodschap van deze bundel.
Van André Polfliet verscheen
reeds vroeger bij dezelfde uitgeverij Kofschipkring een reeks opstellen over schilders en schrijvers. Deze bijdragen, waarin het
wierookvat weliswaar nooit veraf
staat, getuigen van een eigenaardige maar steeds op het leven
geschreven wijze van benadering. Het best is de auteur in zijn
inleidingen op de jaarlijkse themabundels van Blankenberge
die de Kofschipkring uitgeeft.
Deze introdukties geven een
goed idee van de aksenten die 't
Kofschip wenst te leggen.
I.p.
— Het opalen hoogland, Ugo Verbeke. Ultg. Kofschipkring, Brussel,
1988, 51 biz., 300 fr.
— Barrevoets door de taal. Opstellen. André Polfliet. Ultg. Kofschipkring, Brussel, 1986, 56 bIz.,
300 fr.

Manteau feest!

manteau

De uitgeverij Manteau bestaat
dit jaar een halve eeuw. Feest
dus en terecht, het als uitgeverij
van literatuur in Vlaanderen zo
lang uithouden is geen koud
kunstje!
Om dit halfeeuwfeest luister bij
te zetten geeft Manteau drie van
zijn vroegste werken opnieuw uit,
zeg maar de ,,bouwstenen"
waarop Angèle Manteau haar
zaak heeft opgebouwd.
,,Wrakken", roman door Em.
de Bom uit 1938, nu met een
inleiding door Em. Willekens (865
fr.).
,,Wolf ijzers en schietgeweren", bloemlezing door R. Minne
uit 1942, nu met een inleiding
door G. Durnez (965 fr.).
,,Vergeet niet te lezen", beschouwingen door Ray. Herreman uit 1943, nu met een inleiding door J. Weisberger (965 fr.).

501
Teen Wolf Toe van Christopher
Leitch is — een goeie verstaander
heeft het al begrepen — de tweede in
de reeks. De eerste, waar we ook niet
over kunnen roepen had nog dat
voordeel dat Michael J. Fox z'n leuk
smoeltje op ons werd afgezonden,
maar nu een zekere Todd Howard —
neef van de oorspronkelijke weenwolf
Jason Bateman — op ons wordt afgezonden, kijgen we zowat alles klisjees
in het boek (en dat zijn er heel wat) te
ven/verken en laat de effekten dan
ook nog worden verknoeid en de
make-up ondermaats en je hebt Teen
Wolf Too.

NIEUW
IN DE BIOS
Planes, Trains and Automobiles
van John Hughes (ook door hem
geschreven) heeft Steve Martin en
John Candy en alle gebeurtenissen
die zich maar kunnen afspelen in een
moei en alle mogelijke vervoermiddelen. Dit IS eveneens de strijd van de
mens tegen de technologie — en
soms blijf je er in — van het lachen.
Twee komieken die doen denken aan
het beste van Laurel en Hardy.

Someone to watch over me van
Ridley Scott zag Ik nu pas, maar voor
diegenen die hem nog niet zagen, dat
is een goedgemaakte thriller, met een
knappe Tom Berenger als politieagent Mike Keegan, een stralende
Mimi Rogers als rijkeluisdochter Claire Gregory en Lorraine Bracco is
mevrouw Keegan, de derde van de
driehoek. Claire is getuige van een
vreselijke moord door Joey Venza
(Andreas Katsulas) op een vriend van
haar. Vanaf dat ogenblik is ze niet
meer veilig, Venza zal haar doden als
zij het waagt tegen hem te getuigen.
MIke wordt als lijfwacht aan haar
toegewezen. Maar mannetje-vrouwtje
komt al vlug om de hoek kijken en dan
is het bed niet veraf. Na enkele vergeefse pogingen van Venza om Claire te intimideren ofte doden, komt het
gezin van MIke aan de beurt...
Dat alles ongeveer goed komt laat
zich raden, maar ondertussen heb je
de bruisende stad New York wat beter leren kennen, heb je geleerd dat
men zich m sommige buurten beter
niet ophoudt — voor de slecht in de
was zittenden is dat Manhattan —
heb je gezien dat liefde soms een
verdomde hel kan zijn en graag zien
nog veel erger is, heb je gezien dat
zelfs in kleuren een film noir (zoals die
uit de 40tiger jaren) kan worden gedraaid.
Willem Sneer
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Kuifje in hiet land van de Sovjets:

Kwiek reportertje
bij pioertige Russen
Stripliefhebbers kunnen sinds enige tijd tiun verzameling aandikl<en met een nogal bijzondere uitgave: ,,De avonturen van Kuifje, reporter van de,,Petit
Vingtième" in het land van de Sovjets". Het is het
allereerste Kuifjesverhaal dat in 1929 verscheen.
UIFJE in het land van de
Sovjets verscheen in
1929 in afleveringen in
de „Petit XXe" het wekelijkse
supplement van het Brusselse
dagblad ,,Le XXe Siècle" en
werd m periode ook in boekvorm
uitgegeven door „Editions du Petit Vingtieme"
Kuifje in het land van de Sovjets werd na 1930 met meer uitgegeven met uitzondering van een
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oplage van 500 eksemplaren die
voor de auteur zelf bestemd was,
en de talrijke ,.piraat"- of,,witte"
uitgaven die op de markt werden
gebracht
In 1975 verscheen het verhaal
in een luxe-uitgave, ,,Uit het archief van Herge', onder de titel
,,Kuifje in de Sovjetunie" In deze
mooi verzorgde uitgave van uitgeverij Casterman werden ook
,,De Avonturen van Totor" opgenomen Totor was leider van de
padvmderspatroelje ,,De Meikevers"

De Gaulle
Wat de tekenstijl betreft herkennen we m de verste verte nog
met de ongeloofelijke zin voor het
detail en de zuivere klare lijn die
later zo eigen zal worden aan
Herges stijl Toch heeft het ongekunstelde van ,,Kuifje in het land
van de Sovjets" iets aandoenlijks De jonge tekenaar had toen
nog met het flauwste benul dat
zijn geesteskind enkele jaren later de enige werkelijke rivaal van
Charles de Gaulle (naar zijn eigen presidentiele woorden) zou
worden

Onlangs gaf uitgeverij Casterman Kuifjes eerste avontuur opnieuw uit, m een goedkope zwartwit versie die op een pagina na
identiek is aan die van 1930 In
dat album zou gewoon een pagina ,,vergeten" zijn geweest

„Smerige Russen"

N I E M A M D " DAN VERKLAAR IK 6'J OEZE.OAT IEI)£fcE£N
COMMUNISTISCHE L'JST HEEFT GESPEMO'

BIJ het realiseren van ,,Kuifje m
het land van de Sovjets" werd
Hergé beïnvloed door zijn katolieke opvoeding, het milieu waarin
hij werkte (een rechtse krant) en
door ideeën van zijn tijd Toen hij
zijn ,,Kuifje in het land van de
Sovjets" schreef, was hij een fervent tegenstander van het Sovjetregime
Kuifje in 1929 met zo direkt
de „atleet" uit de meer recente
albums

Seizoenen
ais metaforen
Quatre-mams, de zevende bundel van Jos Gisekin
(°1942), is een sfeervolle reeks gedichten op het
ritme der jaargetijden geschreven en met eenzelfde
gevoeligheid voor licht en beweging geïllustreerd
met tekeningen van Karel Roelants.
EN spel van vier handen,
dichteres en tekenaar,
woord en beeld, gezet
naar de vier handen van het jaar,
de seizoenen

E

Stille letters
Op het eerste gezicht natuurgedichten, waarin het landschap
der seizoenen letterlijk m geuren
en kleuren wordt opgeroepen de
lente waarin „bloesems als stille
letters/uit een tak neerkomen",
de zomer wanneer „azuur beklimt ligusterhagen/en naast de
bessestruik/het luie land ontplofbaar/haast van hitte", de herfst
— „het wingerdblad stort kleuren
uit/op gevels" — de winter met
,,de wind zo wit/als gipsen draad
gespannen/boven verglaasde beken"
Maar in die macrokosmos der
seizoenen sluimert, beweegt,

leeft de mens met zijn verwachtingen en illusies omtrent leven
en liefde „Loom/van onvervulde
dingen" kan hij hopen op de
milde werking van de lenten en in
de herfst wachten ,,op de waanzin/van spetterend licht" Tussenin ervaart hij de volheid van
geluk dat leven heet, want „de
tuinman van de zomer laat het
goudbatist
op/duizendschoon
ontkiemen/als
een/orgelpunt"
Op een ander niveau is er het
taalgebeuren dat de dichter ondergaat de ,,stille letters ' van de
lente, het moeizaam vangen van
de zomer want „hoe moe de
taal"

Samenspel
Jo Gisekin weet m haar vrije
verzen een beeld te evoceren van
het weids gebeuren in de natuur
als (spiegel)-beeld van de micro-

De avonturen van Kuifje, reporter van de ,,Petit Vingtieme", in
het land van de Sovjets" is een
kuriosum voor stripfanaten, voor
anderen een nogal vreemdsoortig tijdsdokument
(t.s.)

— De avonturen van Kuifje, reporter van de „Petit Vingtieme", m het land van de Sovjets. Hergé. Ultg. Casterman,
1988, 475 fr.

Geïnspireerd door het boek
,,Moscou sans voiles" van de
gewezen Belgische konsul te

Gedichten van Jo Gisekin

Rostov aan de Don, Joseph
Douillet, schildert de jonge Herge
een Rusland dat nu kankaturaal
overkomt Het verhaal zelf is nogal aan de simplistische kant Kuifje IS nog met de ridderlijke held
die hij in de latere albums zal
worden, het is eerder een
schelm, een sluwe rakker, met
vies van een grapje Op later
leeftijd IS Kuifje weliswaar nog
altijd een soort padvinder in burger — Herge is ook steeds een
fervent aanhanger geweest van
de padvinderij —, maar dan het
soort padvinder dat nooit rookt,
vloekt, zuipt of nooit op de schobberdebonk loopt maar zijn dagen
met het plegen van goede daden
vult De hond Bobbie lijkt eerder
op een schurftige bastaard dan
op het gestofzuigde rashondje
dat het later zou worden

Van „Glasnost" nog lang geen sprake

kosmos van de mens De tere
verzen doen vaak denken aan de
subtiele sfeer van haikoes maar
in de veelheid van metaforen
dreigt de gedachtengang diffuus
te worden Daartegenover staat
een sterk gestruktureerde bundel

m een mooi samenspel met teke
ningen, waarin licht en donker,
beweging en rust der seizoenenn
worden gesuggereerd Een verzorgde uitgave van Den Guldenn
Engel
l.p.

— Quatre-mams. Gedichten van Jo
Gisekin met tekeningen van Karel
Roelants. Uitg Den Gulden Engel,
Wommelgem, 1987. 51 biz. 495 fr.

700 jaar na datum

Weeringen,
vergeten veidsiag
De veldslag van Weeringen (tussen Neuss en
Keulen) in 1288, was voor het hertogdom Brabant
van groot belang, vermits door deze overwinning het
grondgebied aanzienlijk werd uitgebreid en grote
invloed had voor de staatkundige vorming van de
Nederlanden en het latere België.
EZE veldslag was voor de
Brabanders — Antwerpenaren zijn Brabanders —
even belangrijk als de Guldensporenslag voor de Vlamingen,
maar de Slag van Woenngen —
tot voor kort schromelijk onderschat door de historici, geraakte
inde vergeetboek De geromantiseerde Guldensporenslag in de
,.Geschiedenis van België" door
Hendnk Conscience is daar met
vreemd aan
De Akademie voor Kulturele
Werking en het Antwerps Museum en Archief van Den Crans
van Aloude Schuttersgilden van

D

Antwerpen, willen hieraan verhelpen door de Slag van Woenngen
terug in de belangstelling te brengen met een kolloquium over
deze slag, op vrijdag 3 juni 1988
om 20 uur, in het auditorium van
de Generale Bank te Antwerpen
— ingang Wapper

Bewustzijn
Dr Jan Van Roey, ere-stadsarchivans van Antwerpen spreekt
over ,,De reperkutie van de Slag
van Woenngen op België in de
19de en 20e eeuw, en het Brabants bewustzijn"

Dr P Avonds, hoogleraar aan
de UFSIA-Antwerpen spreekt
over „De militaire en politieke
konstellatie van de slag"
Dr A H Jenniskens, stadsarchivaris te Maastricht spreekt
over ,,De Krijgsverhoudingen van
beide kampen en hun bondgenoten"
Deze voordrachten worden gevolgd door een panelgesprek
waaraan ook de gekende stadsgids en auteur Georges Van Cauwenbergh zal deelnemen
Inschrijving en plaatsbespreking voor 30 mei, mits betaling of
storting van 200 BF (onder vermelding van de namen der inschrijvers), op rek 220-005118505 van DASG Den Crans-Antwerpen
Meer info ,,Den Crans", Noorderplaats 1, 2000 Antwerpen D
Stoclet, Eug Pacellilaan 39 te
2520 Edegem (03/449 44 05)
26 MEI 1988
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Video-montage Vormingscentrum Dosfel

'<S -^M'i

Vlaamse Beweging
en de Vredesgedachte
DIKSMUIDE — Tot nog toe ontbrak een vlot en
toegankelijk overzicht van de relaties tussen de
Vlaamse Beweging en het vredesideaal. Deze leemte is sinds kort opgevuld door de tweedelige videomontage ,, Vlaamse Beweging en de Vredesgedachte". De video-montage, een produkt van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) en de Volksuniejongeren (VUJO), werd vorige woensdag te
Diksmuide aan de pers voorgesteld. Plaats van
afspraak: de IJzertoren, simbool bij uitstek van de
hechte band tussen het Vlaamse emancipatiestreven en de vredesgedachte.

D

R. CHRIS VANDENBROEKE, voorzitter van het Vormingscentrum Dosfel, betreurde het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek over de
relatie tussen de Vlaamse Beweging, als nationale emancipatiebeweging, en het vredesstreven.
Zeker wat de na-oorlogse periode
betreft wordt men terzake gekonfronteerd met een zo goed als
onontgonnen terrein.

Nooit meer oorlog
Gezien het ontbreken van een
degelijk overzichtsbeeld van de
relatie tussen de Vlaamse Beweging en het vredesideaal, wekt
het voor Vandenbroeke dan ook
geen verbazing dat het brede
publiek het vredesstreven binnen
de Vlaamse Beweging moeilijk of
zelfs niet op waarde weet te
schatten. De historische wortels
komen onduidelijk over, en de
toekomstperpektieven blijven onderbelicht.
Nochtans heeft de Vlaamse
Beweging heel wat te bieden op
het stuk van de vrede en het
vredesstreven.
Vanuit bovenstaande vaststelling en uit vele kontakten met
vertegenwoordigers
uit
het
Vlaamse Verenigingsleven bleek

Video
„Vlaamse
Beweging
en Vredesgedachte"

een duidelijke behoefte aan een
vlot toegankelijk en verantwoord
overzicht in verband met de inbreng van de Vlaamse Beweging
in de pacifistische beweging.

Multi-mediaal
projekt
Geruggesteund door o.m. de
VOS en het IJzerbedevaartkomitee, groeide binnen het Vormingscentrum Dosfel en de
VUJO de gedachte voor een gezamenlijk projekt waarbij de
Vlaamse emancipatiegedachte
de leidraad zou zijn voor een kijk
op de (internationale) vredesproblematiek. De video vormt overigens slechts een eerste stap in
een reeks initiatieven. In het najaar rolt bij uitgeverij Kritak een
gelijkvorming boek van de pers,
de Vereniging van Vlaamse Leerkrachten plant een bijzondere
lestekst voor het sekundair onderwijs, en eind mei brengt VAKBEL een brochure over Vlaamse
Vredesgedachte op de markt.
Voor volgend jaar wordt een reizende tentoonstelling in het vooruitzicht gesteld.

de IJzerbedevaart en de Vlaamse
Oudstrijders (VOS), de dienstweigering in de jaren '30, het VOSplan voor landsverdediging met
niet militaire middelen en het verzet tegen het geheim Frans-Belgisch Militair Akkoord.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalt de vredesidee bakzeil in
de Vlaamse Beweging.
Het tweede deel behandelt de
periode na 1945 en vertrekt van
de verdeling van de wereld in
twee machtsblokken. In het licht
van dit nieuw tijdperk komen vervolgens de evoluties van de vredesbeweging en de Vlaamse Beweging aan bod. Nadat het pad
geëffend werd door enkele voortrekkers en door de inbreng van
een nieuwe generatie vindt de
Vlaamse beweging in het midden
van de jaren '70 opnieuw echt
aansluiting met het vooroorlogs
pacifistisch frontersideaal.
Naar het einde toe komt de
vernieuwde aandacht van VOS
en de IJzerbedevaart voor het
vredesstreven aan bod en wordt
de opkomst van de hedendaagse
vredesbeweging belicht. Het
tweede deel eindigt met de vraag

Bewustmaking
„Vlaanderen kan op het internationale forum een belangrijke
rol spelen bij de bewustmaking
van de internationale gemeenschap van het oorlogsgevaar en
van de absurditeit van elke oorlog", zo luidde de boodschap van
Guido Provoost, de te vroeg overleden sekretaris van het Verbond
van Vlaamse Oudstrijders.
De video-produktie Vlaamse
Beweging en de vredesgedachte
nodigt alvast uit om de kern van
deze boodschap opnieuw op te
nemen en binnen de Beweging
verder uit te diepen.
N.M.

Fragment uit een beeld van
Karel Aubroeck aan de eerste
IJzertoren.

NR. 5 IS NU TE KOOP
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Vredesgedachte
Voorzitter Vandenbroeke stelde dat dit multi-mediaal projekt
niet alleen de inbreng van de
Vlaamse beweging in het vredesstreven wil belichten, maar tevens de Vlaamse Beweging meer
bewust wil maken voor de vredesproblematiek, zodat de pacifistische wortels niet alleen met
het woord, maar vooraal met de
daad worden gekonkretiseerd.
De video-montage houdt dan
ook het midden tussen het traditionele vormingsprodukt en een
geëngageerde uitnodiging tot het
verder uitdiepen van de pacifistische grondstroom binnen de
Vlaamse Beweging.

Idee en uitwerking: Bart De Nijn
(VUJO), Luk Vandeweyer (VOS), Pascal Van Looy (VCLD).
Montage: De kleine televisie
Produktie: VCLD en VUJO.
De video-montage brengt op
Wetenschappelijk advieskomitee: een eigentijdse, vlotte manier
werkgroep vredesedukatie VAKBEL. een overzicfitsbeeld van de hierboven aangehaalde problemaPresentatie: Mieke Bouve
Duur: deel 1 (tot 1945): 20 minu- tiek. Doorheen de video zit een
historische terugblik, een aktuele
ten
analyse
en een toekomstperdeel 2 (na 1945). 30 minuspektief verweven.
ten.
Beschikbaar op VHS.
De produktie werd gesplits in
Kostprijs:
twee delen van respektievelijk 20
— verhunng: 1,250 fr. per deel en 30 minuten.
(2.500 fr. voor beide delen).
In een eerste deel wordt de
— video inklusief vormingspakket
periode tot 1945 behandeld. Hier(= 2 X 3 uur met deskundige begelei- bij komen volgende tema's aan
ding): 6.500 fr.
bod: de opkomst van de MeetingVoor meer informatie:
partij tegen de aanleg van een
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
fortengordel rond Antwerpen, de
Bennesteeg 4 te 9000 Gent.
ellende aan het IJzerfront, het
(091/25.75.27)
ontstaan van de Frontbeweging,
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Verleden, heden,
toekomst
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hoe een klein volk een rol kan
spelen in het vredesstreven en
welke taal hierbij voor de Vlaamse Beweging en de vredesbeweging is weggelegd. Bij de opmaak
werd gebruik gemaakt van historisch film- en fotomateriaal, afgewisseld met vele interviews met
betrokkenen, historici, polernologen en vooraanstaanden uit de
Vlaamse Beweging.
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Het drama is gebeurd...

AA Gent naar tweede
Het doek is gevallen over de voetbalkompetitie. AA
Gent speelt volgend seizoen, samen met Racing Jet
Brussel, in de tweede klasse.
AT de Buffalo's degraderen is een klein drama.
Om meerdere redenen.
AA Gent is een klub met een
groot verleden. Nu weten we dat
men daarmee in het voetbal van
vandaag niets koopt maar wanneer een vereniging met stamboeknummer 7 — op drie na de
oudste klub uit de hoogste klasse
— en gesticht in 1900 degradeert
nadat op meerdere gebieden financiële Inspanningen werden
geleverd, stemt dit toch tot nadenken.

D

Meneer
De Meester
AA Gent ontbrak ook in de
jaren zeventig in de topklasse.
Gedegradeerd in 1971 duurde
het tot 1980 vooraleer de klub
opnieuw naar de elite doorstootte. Tussenin was men tot in de
derde klasse getuimeld... De wederopstanding werd destijds mogelijk gemaakt door de financiële
inbreng van voorzitter De Meester. Deze kleurrijke figuur is inmiddels gestorven en AA Gent
heeft enige ioeite ondervonden
om de erfenis te regelen... Het
klassieke verhaal van de klub die
afhankelijk wordt van één machtige geldschieter. Toch schenen
de problemen opgelost want de
vereniging, of haar sponsors,
bouwden loges in het Ottenstadion en er werd naar Mechels
voorbeeld een heuse investeringsmaatschappij opgericht die
spelers aantrok voor de Gantoise. Helaas, het heeft niet mogen
baten. Er werd verkeerd gekocht,
verkeerd gegokt, verkeerd bestuurd. Zo eenvoudig ligt dat. Op
de spelersmarkt werden teveel
oude, versleten paarden weggehaald en binnen de spelersgroep
kon niemand de discipline handhaven. Vroeg in het seizoen werd
trainer Bergholtz ingeruild voor
de Nederlander Ab Fafié. Deze
predikte een andere aanpak, wilde de mentaliteit en de speelwijze veranderen. Aanvankelijk
scheen hij zijn gelijk te zullen
halen want hij bracht "een veroordeelde" (na zeven matchen
telde Gent nul punten!) opnieuw
onder de mensen.

had. Voor vele slordigheden
moet nu tol worden betaald. We
hopen dat AA Gent zich spoedig
kan herstellen maar enige zekerheid daaromtrent bestaat niet. Alhoewel : loges in de tweede klasse is ook een nieuwigheid.
Grote overwinnaar van het
kompetitieslot onderin de rangschikking schenken de nieuwe
Genkse fusieklub daarmee een
onverhoopt gunstige vertrekbasis. Indien de nieuwe bestuurders
en hun promotors het echt ernstig menen zullen zij in de komende transfermaand een en ander
moeten bewijzen. Want het zou
toch onvoorstelbaar zijn dat de
met veel tamtam geboren Limburgse topklub als een potentiële
degradatiekandidaat
aan de
nieuwe kompetitie moet beginnen.

Het definitieve
einde?
Met AA Gent verdwijnt ook Racing Jet Brussel, of juister Racing
Jet (?) Waver, uit de hoogste
klasse. Misschien wel voorgoed.
Want deze klub heeft haar bestaansproblemen — ondanks
een milde schenker en ondanks
steun van de stad Brussel —
nooit volledig of definitief kunnen
omschrijven. Omdat Racing Jet

nooit supporters had en daardoor
ook maar weinig indirekte inkomsten kon verzamelen. Publicitair
was de vereniging voor sterke
sponsors onaantrekkelijk. De
derde eerste klasseklub van
Brussel was dood voor haar geboorte en ook de tweede overleeft maar moeilijk. In Molenbeek
kan men daar alles over vertellen.
Toch is Racing Jet Brussel ene
merkwaardig verschijnsel ge-

weest. De klub kom vanuit de
provinciale reeksen naar de
hoogste klasse. Dank zij een wijs
sportief en zuinig financieel beheer. Racing Jet mocht prat gaan
op een schitterende jeugdwerking en op de transfermarkt werd
zelden geld weggegooid. Racing
J.B. probeerde op een ouwerwetse en voetballende manier te
overleven. Maar de basis was en
bleef te smal. Vandaar de sportie-

Urbain Braems
weer voetbalbelg
Het ene voetbalseizoen is nog niet gedaan of het
volgende wordt volop voorbereid. KV Mechelen
maakte zijn transfers voor dit jaar al bekend: Johnny
Bosman van Ajax, Bruno Versavel van Lokeren,
Mare Wilmots van Sint-Truiden en de jonge Frank
Leen van Lommei.

Tragisch

Braems...
In de voorbije maanden voedden KV Mechelen, Club Brugge,
Antwerp en in mindere mate Anderlecht de voetbalgesprekken.
Standard, die andere klassieke
grootheid, geraakte volkomen in
de vergeethoek. Er werd nog
hooguit medelijdend naar omge-

keken. De klubleiding van de
Rouches, zo heette het, leed aan
aderverkalking. Oude en fantasieloze bestuurders konden geen
nieuwe ideeën ontwikkelen en op
stedelijk vlak moest Standard rivaal Luik zelfs laten voorgaan.
Ook dat was decennia lang ondenkbaar.

ve terugval en... de bestuurlijke
vlucht naar Waver waar de klub
meer mogelijkheden hoopt te vinden. Of die verwachtingen zullen
worden ingelost blijft een vraagteken. Waver is het centrum van
een streek zonder voetbaltraditie.
Op de as Brussel-Namen werd
nooit topvoetbal geproduceerd.
Zou dit nu plots wel kunnen? We
durven het betwijfelen.
Flandrien

gering. Maar Urbain heeft zichzelf en zijn opvattingen altijd uiterst voordelig — letterlijk en figuurlijk dan — weten te verkopen. Het zal ons dan ook niet
verwonderen indien deze Oostvlaming moest slagen. We verwachten het bijna.

Terug van weggeweest

R bestaat weinig twijfel
over: het financiële en organizatorische zwaarteOndanks de ploeg zelden of punt in ons voetbal heeft zich
nooit als een eenheid tussen de verlegd. Van Anderlecht naar Melijnen stond, was AA Gent toch chelen. Van Sporting naar KV.
duidelijk op weg naar de redding
Michel Verschueren zal het
toen tijdens het seizoenslot op- daar wel niet mee eens zijn maar
nieuw van trainer werd gewis- tot bewijs van het tegendeel houseld. Omdat een aantal ouderen den wij aan deze stelling vast.
het niet langer onder Fafié uithiel- Dat Anderlecht ene Bosman aan
den. Michel De Wolf, de eeuwige Mechelen moet laten was voor
oproerkraaier, kreeg zijn zin en een paar seizoenen gewoonweg
de klub het retourbiljet naar twee- ondenkbaar.
de klasse!
Tragisch voor de sportstad
Gent met zijn vele voetballiefhebbers, dramatisch voor de klub die
nu wel op een nieuwe basis met
mogelijke sponsors zal moeten
onderhandelen. Overigens heeft
men in en rond AA Gent nooit
duidelijk willen maken wie het wei
en wie het niet voor het zeggen

Het einde van dit voetbalseizoen betel<ende ook het afscheid van enkele merkwaardige voetbalfiguren.
Hier op de foto (links) Mare Millecamps zowat 10 jaar lang het boegbeeld van SV Waregem. (foto VK)

meed scherpe uitspraken en onherroepelijke vonnissen. Zijn vakbekwaamheid werd nooit in twijfel getrokken.
Hij kon als geen ander het
maximum uit een speler met bescheiden aanleg halen. Braems
was in ons voetbal een fenomeen. Vandaar dat we met
nieuwsgierigheid naar zijn terugkeer op het nationale voetbalfront
uitkijken. Voor deze Vlaming
moet Standard een uitdaging
zijn. Hij moet er spelers, bestuurders en supporters tot nieuw leven wekken. De opdracht Is niet

Trouwens, is het niet opvallend
dat ondanks de bij momenten
massale uitwijking maar twee
Belgen in het buitenland slaagden? Braems als trainer en zijn
leerling Pfaff als doelman. Want
Pfaffke stond vorige maandag
toch weer in de wereldploeg bij
het afscheid van Platini. Scifo
niet De duurste voetbalbelg aller
tijden — voorlopig toch — werd
door Inter Milaan al na een seizoen uitgehuurd aan het Franse
Bordeaux. Enzo had beter enkele
jaartjes méér geduld uitgeoefend
en nog wat leergeld betaald in het
Vanden Stockstadion alvorens
op het grote geld af te gaan. Nu
zit hij toch al zeer vroeg op de
weg terug...

Toch wil Standard zich niet bij
het onvermijdelijke neerleggen.
Het heeft een stuk van zijn sportieve toekomst nu in handen gelegd van Urbain Braems die als
een halve wonderdokter wordt
binnengehaald. Braems, dat is
het minste wat kan worden gezegd, heeft het als trainer echt
gemaakt. Hij behaalde grote suksessen met Cercle Brugge, Anderlecht, Beveren en... het Griekse Panonios. Dat de Zottegemnaar het in het behekste Griekse
voetbal drie seizoenen lang volhield was ,,klasse". Minder kan
daar niet worden over gezegd.

...diplomaat
Braems is overigens altijd een
diplomaat geweest. Hij verzoende graag water en vuur. Hij ver-

Braems, terug van weggeweest.
26 MEI 1988
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Het nieuwe Vlaanderen gestalte geven

Onze gemeente:
een open (t)liuls
Zes jaar geleden zette de VU een grote stap naar bestuursverantwoordelijkheid in de Vlaamse steden en gemeenten. In 73
gemeenten zijn wij vertegenwoordigd op bestuursniveau. Wij
hebben 26 burgemeesters, 63 schepnen en in totaal 813 gemeenteraadsleden, en 172 OCMW-raadsleden.
Méér nog dan op het centrale en regionale politieke vlak, krijgt
de VU gestalte als beleidspartij op het gemeentelijk vlak.
De VU-frakties doen het doorgaans
uitstekend De VU-mandatanssen komen naar voor als dynamische kntische en biezonder aktieve mannen
en vrouwen Gemeenten waar de VU
(mede) het bestuur in handen heeft,
trekken vaak het voortouw inzake
demokratizenng van het gemeentelijk
bestuursproces, en inzake de zorg
voor de leefbaarheid van de lokale
gemeenschap VU-opposities vallen
op door konstruktieve tegenvoorstellen, brengen de gemeenteraden dichter bij de bevolking, en kunnen — zo
nodig — ook ludiek-rebels uit de hoek
komen

Meer leefbaar
Straks in oktober moeten de inspanningen van onze mandatanssen
gevaloriseerd worden Toch is de versterking van de VU-frakties een doel
op zichzelf Onze ambitie wordt enkel
en alleen gerechtvaardigd door de
wens om van onze Vlaamse gemeenten beter bestuurde, meer leefbare
dwarsdoor demokratische en echt
toekomstgerichte leefgemeenschappen te maken

Tema van dit 26ste VU-kongres is
, Onze gemeente een open (t)huis"
Dit kongrestema biedt meteen de
weerspiegeling van onze bekommernis om onze gemeenten de wijken

van onze Vlaamse samenleving, fundamenten van het welzijn en de welvaart van ons volk

Eerste afspraak
Het kongres moet de bevestiging
worden van de grote ambitie van vele
generaties Vlaams-nationalisten om
van onze gemeenten goed bestuurde
en open-demokratische gemeenschappen te makn naar de maat van
de Vlaamse mens Graag nodigen we
dan ook iedereen uit om samen met
de VU mee te werken aan dit grootse
projekt het nieuwe Vlaanderen gestalte gven
Dit IS onze opdracht en onze taak
De VU kan dit waar maken als elk
van ons daaronder zijn schouders
zet
Op het komende verkiezingskongres maken we alvast een eerste
afspraak
Zaterdag 18 juni '88 in het Internationaal Kongrescentrum, Floralienpaleis te Gent Vanaf 13u (091/
22 40 20)

Zaterdag 11 juni 1988
Gent, Fioraiiënpaleis
13 uur „ ' t Pleintje"
Een dorpsplein met animatie, markt over gemeentebeleid, winkelcentrum en
uiteraard een cafe ,,Onder den toren"

4 juni te Leuven Dialoogdag 1992

Een arrondissement:
ekonomisch, sociaal,
wetensGiiappeiiJi(
Op 4 juni a.s. wordt het arrondissement Leuven vanuit ekonomisch-sociaal en wetenschappelijk standpunt onder de loupe
genomen. Dit gebeurt in samenwerking tusse akademici en alle
ekonomische en sociale bedrijfsaktoren.

Prof P Van Rompuy, die de ekonomische inleiding houdt, vertrekt van
een ,,topdown"-benadering en zal
o m aandacht wijden aan
— de gevolgen van de interne
markt voor de Europe ekonomie, de
bedrijfstakken in Europa, de regio's
in Europa
— sterkte en zwaktepunten m de
Belgische ekonomie,
— sterkte en zwaktepunten in de
Vlaamse ekonomie,
— enkele voorlopige konklusies
voor de Leuvense regio,
— naar een nieuw industrieel beleid
Prof J Bundervoet blijft stilstaan
bij de sociale problematiek, en zal
vooral aandacht wijden aan de problematiek van de werkgelegenheid
de analyse van de arbeidsmarkt
Prof J Van der Eecken, dekaan
Ekonomie brengt in zijn inleiding de
resultaten van een recent gevoerde
enquête betreffende de situatie in
België inzake de samenwerking tussen industne en universiteit
— industnele projekten per discipline,
— initiatief en omvang van de projekten ,
— tewerkstelling (spin-off en intrapreneurship),
— oktrooien
Daarna zal hij de rol en der werking
van de KU-Leuven Research en Development, waarvan hij de direkteur
IS, toelichten
26 MEI 1988

Mopertingen boven!
Dé verrassing van de week komt opnieuw uit Limburg en
opnieuw uit... Bilzen.
Inderdaad, Mopertingen wou niet achterblijven bij de andere
deelgemeenten. Het verbeterde het onovertrefbaar gewaande
eksploot van Beverst en prijkt nu op de eerste plaats. VU-Aalst is
zeker nog niet uitgeteld (welke afdeling wel, eigenlijk)...
Toch zullen ze zich moeten reppen
Immers, in ons blad van 9 juni verschijnt de definitieve eindstand Nieuwe leden die ons uiterlijk op 6 juni
bereiken komen hiervoor nog in aanmerking

7
8
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10
11
12

Top-20

14
15

15 uur Openbare Zitting

,,ln het dorp liggen vele kasseien " door volksvertegenwoordiger Paul Van
Grembergenn algemeen sekretaris
Voorstelling van ministers, staatssekretans en gemeentemandatarissen van
de Volksunie
Kongrestoespraak door volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, voorzitter
van de Vereniging van Vlaamse Mandatanssen
Presentatie door Chns Genbrugge
Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels, algemeen voogzitter
Het komende VU-kongres op 11
Muzikale omlijsting door harmonie „Recht door zee" van Eigenbilzen
juni a s vormt ook de nationale start
(kinderoppas is voorzien)
dag van de VU-verkiezingskampanje |

De dialoogdaag valt uiteen in twee
delen 's Morgens wordt het arrondissement door professoren m een globale kontekst gesitueerd

Ledenslag 1988

In de namiddag wordt een en ander
naar het arrondissement doorgetrokken met de medewerking van de
ekonomische en sociale aktoren in
het kader van werkgroepen, die elk
stuk voor stuk door de hoogleraarinleider geleld worden

Sterkte en zwakte
De werkgroep ekonomie is samengesteld uit de heren L Cools (direkteur Philips), R Leekens (Kamer van
Koophandel), J Pacolet (Hoger Instituut voor de Arbeid) en H Van Bever
(Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams Brabant)
In die werkgroep komen volgende
diskussiepunten aan bod
— bijdrage van het wetenschappelijk onderzoek sterkte en zwaktepunten van de Leuvense regio,
— spitstechnologie in de Leuvense
regio m de jaren negentig toekomst
ontwikkeling en behoeften,
— wordt de Leuvense regio een
groeipool op de as Brussel-Limburg
ontwikkelingen m het industneel-tertiair en kwartair weefsel van Leuven
en knelpunten in dit ontwikkelingsproces (geschoolde arbeidskrachten
infrastruktuur)
— de ondersteunende begeleidende rol van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams Brabant
De sociale werkgroep geniet de
medewerking van de heren G Nelisen (ACV), H Engelen (ACLVB), E
Matheus (ABVV) en J Vervoort
(VKW) Hier zal hoofdzakelijke de problematiek van scholing en vorming
van jongeren, o m samenwerking
tussen scholen, bedrijven en RVA
aan bod komen
De wetenschappelijke werkgroep
kan rekenen op de inbreng van H

Braquené (IMEC), J Cordier (Telindus en — met vergeten — voorzitter
van KV Mechelen), J Helsen (KU
Leuven, ingenieurs), E Ponette (KU
Leuven en Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Professoren) en f
Van Nieuwenhove direkteur Rektoraat (KU Leuven)

Vernieuwing en
ontwikkeling
De werkgroep van Dekaan Van der
Eecken zal zich o m inlaten met
— de rol van de Universiteit met
betrekking tot de industriële vernieuwing en ekonomische ontwikkeling
Wat gebeurt er n u ' Is dit voldoende''
En welke initiatieven zjn er gewenst
op hef stuk van onderwijs, fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek''
— Hoe moet de vestiging van nieuwe bedrijven in het Leuvense ondersteund worden'' Rol van bedrijvencentra, innovatie en mkubatiecentra,
researchpark industnepark
— Welke verandenngen zijn er nodig in het kader van 1992'' Internationalisatie van de bedrijven, samenwerking tussen bedrijven, management
De drie werkgroepen zullen rapporteren naar de algemene vergadering
van deelnemers toe
Tot slot zal R De Feyter, Afgevaardigd Bestuurder van het Vlaams Ekonomisch Verbond, het standpunt van
de Vlaamse Ondernemingen tegenover de Grondwetsherziening bepalen
Het IS duidelijk dat op deze Leuvense dialoogdag heel wat te leren valt,
ook voor andere arrondissementen
HIJ gaat door in hef auditonum Zeger
Van Hee, Kollege De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven Verdere inlichtingen 016/48 09 21
Prof R Blanpain, senator
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VU-Mopertingen
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VU-Beverst
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VU-Jongeren Limburg over
Plan Gheyseiinck:

„Vijgen na Pasen"
De vu-Jongeren Limburg hebben met hun aktie „Vijgen na
Pasen" op 18 mei j . l . in het provincieraadsgebouw te Hasselt de
hoge werkloosheid in Limburg aangeklaagd. Zij overhandigden
aan elk provincieraadslid en aan de pers een pakje vijgen en een
pamflet waarin zij hun eisen uit de doeken deden.
Reeds lang voor de eerste mijn de
poorten moest sluiten, zelfs reeds
lang voor daar ook maar enige sprake
van was, was Limburg rijp voor een
heus rekonversieplan
Limburg had en heeft nu eens te
meer recht op vervangende werkgelegenheid en op meer arbeidsplaatsen'
Op de keper beschouwd kan het
,,Plan Gheyseiinck" worden afgedaan als een bombastich georkestreerde ,,Vijgen na Pasen"-operette,
aldus de Limburgse VUJO
Niettegenstaande allerlei ronkende
verklaringen en een toekomstkontrakt IS er nog met veel konkreet
ingevuld
Moet het themapark dienen om de
aangekochte gronden een bestemming te geven *?

Waaraan heeft de provincie
dan wel nood?
Limburg heeft nood aan een toekomstgericht industrieel weefsel dat

ZO€K€K3€
Te huur
n In De Haan aan Zee, voor 4 personen Gem App — eetplaats — keuken — stortbad + WC, 2 slaapkamers -I- garage Inlichtingen tel 050/
82 44 63
• Eigenaars van gronden en/of eigendommen te Koksijde-Oostduinkerke nemen kontakt op met Yves
Boullet — Resedalaan 19, Koksijde
— tel 058/51 72 00, en dit met het
oog op oktober '88

VU op radio
Op donderdag 26 mei a s
18u 45 op BRT 1 verzorgt de VU
politieke radiotnbune met o m
gesprek met VU-voorzitter Jaak
briels over het regeerakkoord

om
een
een
Ga-

onze regionale ekonomische en sociale behoeften kan dragen Eén van
de belangrijkste stappen die daarnaast moeten gezet worden is het
verbeteren van de scholingskansen
van de Limburgse jongeren
VUJO-Limburg eist van alle verantwoordelijke overheden dat ze hun
verantwoordelijkheid nu zouden opnemen en afdoende beleidsmaatregelen treffen die zowel onmiddellijk
als op langere termijn effektieve resultaten opleveren

Vlaams-Nationaal
Weekblad
Uitgave van het
Vlaams Pers-, Radioen TV-instituut v.z w
Hoofdredakteur
Maunts Van Liedekerke
Redakteuren
Johan Artois
Tom Serkeyn
Pol Van Den Driessche
Toon Van Overstraeten
Sekretariaat
Hilda De Leeuw
Alle stortingen van abonne
menten publiciteit en redaktie
op prk 000 0171139 31 van
, WIJ
Barnkadenplein 12
1000
Brussel
(Tel
02 219 49 30)
Jaarabonnement
1 200 fr.
Halfjaarlijks
700 fr
Driemaandelijks
400 fr
Losse nummers
33 fr
Verantw uitgeverJaak Gabriels
Barnkadenplein 12
1000 Brussel
Pubiiciteitschef
de h Karel Severs tel 02219 49 30 toestel 19 ( s voor
middags) of privé Alsemberg
sesteenweg 41b 1512 Dworp
Tel 02 380 04 78

17

}M\
Kantoor van Notaris Yvan WILLEMOT
te Brugge, Geerwijnstraat 13, tel.: 050/33.15.75 - 33.37.42
Vrijwillige openbare verkoping van
A. BEERNEM - OEDELEM:
KOOP 1:
Weiland, Meulestee Qinks naast huis nr 4), groot 51a, kad. ink. 950.
KOOP 2:
Bouwland nabij de Haringstraat (achteraan rechts van huis nr 2), groot
69a ITca, kad. ink. 1.100,
B. BRUGGE:
KOOP 3:
Weiland nabij de Oostendse steenweg (toegang langs eigendom Tant,
Oostendse steenweg 215), groot Iha 03a, 60ca, kad. ink. 2.250.
C. BRUGGE - DUDZELEi
KOOP 4;
Weiland nabij Landslag en Eyvoordebeek, groot 80a 18ca, kad. ink.
2.400.
D. DAMME - OOSTKERKE:
KOOP 5:
Bouwland Leopoldvaart Noord en Zuidbroekstraat, groot 45a 80 ca, kad.
ink. 1.300.
Gebruik; kopen 1, 2, 4 en 5: vrij van gebruik
koop 3: vrij op 1.10.1988
Gelegen; koop l; in landbouwzone met mogelijkheid dat het in de
bouwzone wordt gebracht,
koop 2, 3 en 5: in landbouwzone.
koop 4: in landschappeUjk waardevol agrarisch gebied.
TOEWIJZING IN ENIGE ZITDAG
op DINSDAG 31 MEI 1988
om 15 uur, te Brugge, Spanjaardstraat 9, in het Huis der Notarissen.
Plan en verdere inlichtingen in het kantoor.

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn - Aalst
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst heeft de
hiernavolgende funkties opengesteld:
- 1 neurochirurg (halftijds)
- 1 algemeen chirurg met bijzondere bekwaamheid in de torax en
vasculaire chirurgie (voltijds).
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het O.C.M.W., Gasthuisstraat nr. 40 9300 AALST, en dienen MET DE BEWIJSSTUKKEN uiterlijk tegen 31
MEI 1988 ter bestemming te zijn.
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot economische
heroriëntering van 04.08.1978, genaamd anti-crisiswet, zijn de opengestelde funkties toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij dhr. Humbert
BARREZ, direkteur ziekenhuis, tel. 053/78.33.66 - binnenpost 110.
_.
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MEI
Onder de bescherming van Het
Vlaams Kruis en en ter herinnering
van maecenas en eerste voorzitter
wijlen Helena Witteryck, reikt Stichting Wltteryck jaarlijks een blijk van
hulde en genegenheid uit aan een
levende Bruggeling die zich om zijn of
haar inzet voor Vlaanderen liet opmerken.
Aldus werden in deze hulde betrokken, in 1981, Luk Vrankx en de werkgroep,,Gamma", in1982BobVanhaverbeke en Brugghe, die Scone, in

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

Het Ziekenfonds West-Flandria
geeft de gelegenheid om zelf uw
belastingen 1988 te berekenen.
Allerhande simulaties en berekeningen zijn mogelijk. Breng alle nuttige dokumenten meel
— Kortrijk: Graaf Gwijde van Namenstraat 7:

ER ZIJN TWEE WINNAARS IN U.

woensdag 1 juni van 19 tot 22 uur.
— Kuurne: Lokaal ,,De Cirkel",
Harelbekestraat 40:
dinsdag 31 mei.
— Menen: lepersestraat 65:
donderdag 26 mei om 19 uur
vrijdag 27 mei om 19 uur
zaterdag 28 mei om 10 uur.

Sociaal dienstbetoon senator Peeters
ledere zondag van 10 tot 11u.30 in
Vlaams-nationaal ontmoetings- en
Dienstencentrum „'t Leeuwke", hoek
Mandenmakersstraat-Kalvarieberg te
Hamme.
2e en 4e zondag van llu.30 tot
12U.30 in lokaal ,,Steenstraete",
Nieuwstraat 86, Sint-Niklaas.
1e zaterdag van 9 tot 9u.15 bij
OCMW-raadslid
Marcel
Philips,
Sportstraat 9, Waasmunster, tel. 052/
46.15.65.
Van 10 tot IOu.45 bij bestuurslid
Roland Buggenhout, Fortstraat 14,
Lebbeke.
Van 11 tot 12u. bij gemeenteraadslid Robert Verest, Verbindingstraat
11, Buggenhout, tel. 052/33.35.47.
Van 13U.30 tot 14u. bij bestuurslid
Anny Koppen-Cortebeek, Temsestraat 51, Rupelmonde, tel. 03/
774.17.19.
3e zaterdag van 9 tot 9u.45 bij
Maria Gryzolle, Margote 49, Wichelen. Tel.: 052/69.36.95.
Van 10 tot IOu.45 op het CDNV-

vu-Groot-Gent
Op zaterdag 28 mei 1988 houdt de
Volksunie Groot-Gent haar verkiezingskongres in het vooruitzicht van
de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober '88.
Het kongres vindt plaats in het
Gemeentelijk
Dienstencentrum,
Braemkasteelstraat 36-39 te Gentbrugge.
In de voormiddag hebben sektievergaderingen plaats en in de namiddag vanaf 14u.30 gaat de plenaire
vergadering door.
De plenaire vergadering omvat:
— inleiding door de Kongresvoorzitter, ere-senator Oswald Van Ooteghem.
— toelichting door de Voorzitter
van de Werkgroep Programma, gemeenteraadslid Aimé Verpaele.
— stemmingen van de ontwerptekst en amendementen.
— goedkeuring VU-programma
Groot-Gent.
— slottoespraak door de lijsttrekker, gemeenteraadslid Karel Van
Hoorebeke.
Het einde van de vergadering wordt
voorzien rond 17.30 uur, waarna een
receptie wordt aangeboden.

VU-Heldergem
beropgerlcht

DUO

1983 Edmond Sintobin en het Veremanskoor, in 1984 Mark Boey, in
1985 emeritus abt Eligius Dekkers en
de monniken van de Steenbrugse St.
Pietersabdij, in 1986 Mark Vandemoortel, in 1987 Roger Van de Voorde
Samen met de diploma-uitreiking
aan de EHBO-kursisten van het
Vlaamse Kruis, wordt op vrijdag 27
mei '88 om 19u. in de Gotische Zaal
van het Brugse Stadhuis (Burg, Brugge) de toekenning voorzien van de
Pri)s ,,Stichting Wltteryck" 1988.

Bereken uw eigen belastingen...

Verkiezlngskongres

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 uuren
van 14 uur tot 17 uur.
GRATIS — Strikte geheimhouding

WEST-VL.

Verdienstelijke Bruggeling gevierd

Advertentie

Volksvertegenwoordiger
w A N

Prijs Wltteryck '88

In aanwezigheid van volksvertegenwoordiger Jan Caudron werd in
de Haaltertse deelgemeente Heldergem de plaatselijke Volksunie-afdeling heropgericht.
Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Alfons De Grom, Ouddorp 61 B, 9450
Heldergem, voorzitter; ondervoorzitter Alfons Moreels, sekretaris Jan
Andries, penningmeester Raf Andries. Propagandaleider is André
Hendrickx en Robert Haegeman, erevoorzitter.

sekretariaat, Renaat Meert, Fortstraat
7, Weiteren, tel. 091/69.67.88.
Van 11 tot 12u. bij arrodissementeel sekretaris Chris Van Acker, Kouterdreef 24, Laarne, tel. 091/
69.36.95.
Van 13U.30 tot 14u.30 te BerlareOvermere afwisselend bij:
21/5 — 17/9: Voorzitter André Vergeylen, Biezenstraat 20, Berlare. 052/
42.25.05.
18/6 — 15/10: gemeenteraadslid
Eric Van Hauwermeiren, Sparredreef
11, Berlare, tel. 091/67.54.35.
16/7 — 19/11: gemeenteraadslid
Marleen De Bruyne, Lindestraat 52,
Overmere. Tel. 091/67.62.40.
4e zaterdag van 13u .30 tot 14u. 15:
in het Dienstencentrum, Dorp, Stekene. Tel. 03/779.70.33. Verantwoordelijke: gemeenteraadslid Marie-Jeanne Gijsel.
Van 14U.30 tot 15u.30: bij provincieraadslid Robert Van Duyse,
Trompwegel 79, De Klinge-St.-Gillis.
Tel. 03/770.60.68.

Bahb-q te Slllpe
,,Bar-b-q" staat voor een grootse
barbecue van vzw De Pangel, ten
voordele van de sociale werken van
de Middelkerkse burgemeester Julien
Desseyn. Op zaterdag 28 mei kan je
vanaf 17 uur terecht in en rond zaal
Ter Zelte te Slijpe voor deze heuse
gebeurtenis.
De magen kunnen zich tegoed doen
aan vijf soorten vlees, diverse groenten, brood en pikante sausjes. De
deelname aan de „bar-b-q" kost 300
frank. Eten voor een goed doel, want
de opbrengst Is bestemd voor het
sociaal fonds Julien Desseyn.

26 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.30: Vrouwen
en borstamputatie: psychologische
gevolgen. Om 19u.30: De multidisciplinaire aanpak bij de behandeling
van kanker. Org.- Welzijnszorg W.VI.
26 KORTRIJK: ,,Vlaanderen in wijk
en wereld", 8ste IJzerbedevaartavond, om 20u. in Koncertstudio BRT
2, Konservatoriumplein (bij station),
m.m.v. A. van Wilderode, dr. van
Egeraat, Hilde Velghe, Joris Sustrunck, Creachor en De Zwingelaars. Inkom 50 fr. Nadien gratis glas
aan alle aanwezigen. Org.: Ijzerbedevaartwerkgroep Kortrijk i.s.m. andere verenigingen.
26 MENEN: leperstraat 65, om
19U.30: De gezondheid van peuters
en kleuters. Org : Welzijnszorg W.VI.
27 HARELBÉKE: Ontmoetingscentrum om 20u.: AIDS: 't is maar pech
hebben — de verspreiding van AIDS
in België. Org.: Welzijnszorg W.VI.
30 IZEGEM: Dosfelkursus ,,Vrede
moet je leren", deel 2. Om 20u. in 't
Leeuwke. Org.: VUJO-arr. Roeselare-Tielt.
31 KORTRIJK: Trefcentrum WestFlandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7: De werking van het F W ,
door Huguette De Bleecker, FWvoorzitter en Mieke Reuse, medewerker. Org.: West-Randria-vrouwen.
31 lEPER: Naar de Zuidgasthuishoeve te Veurne en bezoek aan kasteel Beauvoorde. Vertrek om 13u 30
aan het Nieuwerck met beschikbare
wagens. Deelname in kosten, ingang
musea en koffie inbegrepen: 120 fr.
Org.: Vlaamse Vrouwen leper.
JUNI
1 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.30: Teveel
om te sterven, te weinig om te leven.
Armoede in België vandaag. Org:
Welzijnszorg W.VI.
2 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.30: De weg
van alle vlees, verwerking van rund
tot ,,gezond" produkt?. Om 19u.30:
Borstkanker: belang v/d nazorg in
funktie v/d terugkeer in de maatschappij. Org.: Welzijnszorg W.VI.
7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u.30. Een pilletje in de hand: misbruik van geneesmiddelen en wat kan ik eraan doen?
Org.: Welzijnszorg W.VI.
8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.30. Welke
ervaringen hebben ouders van spinabifida kinderen? Org.: Welzijnszorg
W.VI.
8 OOSTENDE: Gastronomisch tafelen met Herman Candries, in de
,,Wintertuin" van het Casino in Middelkerke, om 20u. Prijs: 1500fr. (alles
inbegrepen). Inschrijven door storten
op nr. 384-0566278-76 van Roland
Bandenbroucke (059/79.03.36), met
vermelding ,,Tafelen met H. Candries". Org.: VU-Oostende i.s.m.
VTB-VAB.
9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u.30. Verslaving: naar een stadium van zelfvernietiging. Org.: Welzijnszorg W.VI.

OOST-VL.
MEI
27 SINT-LIEVENS-ESSE: 3e Kaas, wijn- en maatjesavond. Eregasten
voorzitter Jaak Gabriels en minister
André Geens. In ,,De Truweel",
Doornstraat. Vanaf 20u. Org.: VUSteenhuize-St.Lievens.Esse-St.Anfelinks. Info: Dr. Van de Roy 054/
50.04.76.
27 SINAAI: Revalidatie helpt. Kinderen met leermoeilijkheden of ontwikkelingsachterstand. Door Koen
Maes en Walter Peeters. In het Buurthuis, Sinaai, om 20u. Org. A. Verbruggenkring-Sinaai.
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: Arrondissementele Vlaamse Tafel in zaal Horizon, Ninovesteenweg 56, Denderleeuw. Vanaf 18u. Ook op zondag 29
mei, van 12 tot 15u. Volw.: 300 fr.,
kinderen 150 fr. Org.: VU-arr. Aalst.
28 DE PINTE-ZEVERGEM: VUetentje en gezellig samenzijn in de
oude gemeenteschool, Veldstraat 50.
Eregenodigde is Paul Martens. Aanvang: 19u. Deelname 500 fr. (kinderen -12j. 300 fr.) Inschrijven vóór 26
mei bij H. Depaepe, 82.31.53.
JUNI
4 ZELE: Bal van burgemeester Jo-

zef De Bruyne in Sporthal De Zeven.
Vanaf 20u. Orkest: The Springfield
Band. Zanger Peter Spnngfield.
4 ERTVELDE: Tentoonstelling in
Vlaams huis De Veldbloem, Hoge
Averijstraat 5, van kunstschilders Fernand Verstraeten en Cyrille De Feyter. Deze loopt tot 26 juni. Org.:
Vrienden van het Vlaams Huis.
10 ASSENDE: 't Leeuwke, Diederikplein om 20u.30, ,,Het Europese
landbouwbeleid nu en in 1992". Gespreksavond met Jaak Vandemeulebroucke over melkplassen en boterbergen, over kwota nu en in 1992.
Org.: Vlaams Huis.
10 DESTELBERGEN: Meeting met
Jaak Gabnëls, in de gemeenteraadzaal, Dendermondsesteenweg 462,
om 20u. Org.: VU-afdeling Destelbergen-Heusden.
11 BELZELE: Hobby tentoonstelling in de Gemeentelijke Jongensschool, Oosteindestraat. Open van
15U.30 tot 20u. Ook op 12 juni van 10
tot 12 en van 14 tof 19 uur. Org. FWBelzele.
12 ASSENEDE: 3e Wandeltocht
doorheen de vlakke polders van
Vlaanderen en Nederland, deelname
in de onkosten: 50 fr., waarin 2 konsumpties begrepen. Gezinswandeltoch opgevat als zoek- en speltocht
met prijzen. Amusement verzekerd.
In 't Leeuwke, Diekerikplein om 13u.
Org.: VU-Assenede.
26 MEI 1988
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Advertentie

Voor-kampagne gemeenteverkiezingen

Stad Mechelen
verkoopt 29 karkasappartementen
en 1 winkel in

I^h^

van

(voormalige Dossinkazerne)

VU-KontlGh zoekt
kabouters...
Terecht besteedt de VU in het partijprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ruime aandacht aan de open
en groene ruimten en de zogenaamde s t i l t e g e b i e d e n . In tal van
Vlaamse dorpen en g e m e e n t e n deint de v e r k a v e l i n g s w o e d e uit de
vijftiger en zestiger jaren nog steeds verder uit.

Onlangs werd echter op een internationaal seminarie gesteld dat de
onverminderd opschuivende stadsrand een steeds grotere bedreiging
vormt voor het Vlaamse platteland, de
open ruimten en de zo noodzakelijke
stiltegebieden.
Een schrijnend voorbeeld hiervan
is de gemeente Kontich, waar klaarblijkelijk in het vooruitzicht van de
komende gemeenteraadsverkiezingen, met de karwats nog vlug een
aantal verkavelingen goedgekeurd
werden. En dit tenwijl bestaande verkavelingen nog helemaal niet volgebouwd werden en het Kontichse centrum (vooral de Molenstraat met het
vervallen fabriekspand Hens) nu al
jaren op renovatie wacht.
Daarenboven is het met de open en
groene ruimten in Kontich zeer erg
gesteld.

Verboden...
In het gemeentelijk park (1 ha) is
het fietsen verboden en allerlei aanplantingen verhinderen het ongedwongen kinderspel. Het Altena-park
met bijbehorende speeltuin werd enkele jaren geleden gesloten en in het
park kwam een rusthuis vor bejaarde
kloosterzusters. Het Broekbos in Kontich-Kazerne is alleen toegankelijk
voor fietsers, doch spelen is er uitgesloten.

ÉiMM^iM^^ll

Uit een onderzoek van de gemeentelijke jeugdraad blijkt dat 16,4 % van
de Kontichse kinderen gebruik maken van de bestaande wijkspeelpleinen terwijl zowat 50 % kinderen de
straat als geliefkoosd speelterrein gebruiken. Daar heel wat speelpleinen
door drukken straten omringd worden
is het zonneklaar dat het merendeel
van de kinderen dagelijks in een bestendige verkeers-onveiligheid spelen.

Beschermd pand, gelegen in de historische binnenstad op loopafstand
van het stadscentaim, op het kruispunt van E. Tinellaan en G. de Stassartstraat.
Het gebouw wordt uitwendig gerestaureerd door de stad (dak, gevels,
ramen,...). De binnenkeer wordt heraangelegd. Halfondergronds wordt
een parking gebouwd. De binnenindeling en inrichting van de karkasappartementen worden aan de kopers overgelaten.
De nuttige oppervlakte varieert van 110 m^ tot 163 m^. Het kleinste appartement kost minimum 1.140.000 F, het grootste is te koop vanaf 1.458.000 F
Alle traphallen worden uitgerust met een lift.

Opendeurdag, zaterdag 28 mei 1988.
Op zaterdag 28 mei 1988 tussen 14 en 17 u. bent U welkom in
Het Hof van Habsburg. Dit is een unieke gelegenheid om kennis
te maken met de verwezenlijkingen van de regie voor stadsvernieuwing.
Ter plaatse deskundige uitleg en animatie.

Doch Kontich biedt doodeenvoudig
geen alternatieven. De VU vindt het
schrijnend dat met de ene hand 1 ha
boompjes aangeplant worden, terwijl
met de andere hand hektaren verkavelingen ondertekend worden.
10 jaar geleden spraken tijdens een
referendum honderden Kontichnaars
zich uit dat hun dorp een dorp zou
blijven, met een beperkte bevolkingsaangroei, een dorp met een landelijk
karakter met grote aandacht voor bestaande open ruimten. Sinds kort is
dit laatste zowat aan een grote uitverkoop toe en staat Kontich op het
keerpunt: ofwel wordt Kontich een
industriële woongemeente ofwel blijft
Kontich een woongemeente met landelijk karakter. Voor een gemeente
met over de 18.000 inwoners, veel
jonge gezinnen en uiteraard een heleboel kinderen is de bestaande situatie

rekent, heb je de hele tijd dat de
markt open is nodig om alles te zien.
Wil je daarbij dan nog iets drinken...

Toneel en John Lundström

Afspraak op 19 juni

8ste Ambachtenmarkt te Oevel
Het Heemmuseum van Groot Westerio is gevestigd in een reeds
twee eeuwen oud gebouw, dat eerst als pastorie en later als
gemeentehuis diende. De heemkring die daar herinneringen
verzamelt en uitstalt is de jaarlijicse organisator van een Ambachtenmarkt in de deelgemeente Oevel.
Was men daar ooit op een zonovergoten dag — en de weergoden zijn
meestal gunstig gestemd — dan weet
men dat men met iets unieks te doen
heeft. Het is de grootste marl<t in zijn
genre (in de provincie Antwerpen) en
er is voor elk wat wils.
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Het botert er wel...
Dit jaar kan men er op zondag 19
juni — van 13 tot 18.30 uur — eens te
meer het leven van onze grootouders
ten tonele gevoerd zien. De schoenmaker, de zadelmaker, de smid, de

vlegeidorsers, de t>ezembinder zullen
er werken in het zweet huns aanschijns. Vaklui in het kunstambacht
zullen er schilderen op glas, op zijde,
en ook beeldhouwen staat op het
programma.
Voor diegenen die niet graag met
lege handen van een markt terugkomen, zeggen we dat ze er boter,
kruidenlikeur, produkten van de bakkersmolen van Essen, honing, stoelzitten en nog veel meer kunnen krijgen. Als je vijf minuten per stand

De toneelkring van Westerio (reeds
daterend uit de tijd dat die verenigingen nog namen kregen als Hoger Op
en Ontwikkeling) die zich Kunst en
Geest noemt, voert een wagenspel
ten tonele, en dit op een echte wagen,
die strategisch werd opgesteld.
John Lundström — u weet wel die
bard uit Antwerpen, die met z'n rode
sjaal — zal een deel van zijn repertoire ten beste geven, hierbij geholpen
door twee begeleiders. Maar de intimi
van Lundström weten dat John, misschien nog liever dan zingen, zich
bezighoudt met het bouwen van muziekinstrumenten. En hij is een geduldige leraar. Dus van 13 tot 15 uur is
het instrumenten bouwen geblazen.

echter ongehoord. Een gezond evenwicht blijft echter nog steeds haalbaar. De VU-Kontich-Waarloos eist
dan ook om prioritair werk te maken
van een speelbos van 10 ha groot
waar kinderen zorgeloos kunnen spelen, fietsen, ravotten. Een en ander
voorziet de VU op de gronden die
voor de Grote Ring voorbehouden
werden, zodat het speelbos tevens
als groene bufferzone kan dienen
tegen de verder om zich heen grijpende verstedelijking. Verder eist de VU
een onmiddellijke verkavelingsstop.

Laat ons een bloem...
Om deze eisen kracht bij te zetten
organiseert de Kontichse VU onder
de titel ,,Laat ons een bloem en wat
gras dat nog groen is" een voorkampagne n.a.v. de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Ongetwijfeld vinden een heleboel
Vlaamse gemeenten zich in deze
Kontichse problematiek terug. En dat
er een werkelijke nood is aan groene
en open ruimten bewijst de werkelijke
oververzadiging van de grote provinciale domeinen tijdens de weekends
en de vakantiemaanden.
Om heel deze materie ludiek naar
voor te brengen organiseert de Kontichse VU-afdeling, met de steun van
het ganse arrondissement Antwerpen, een kabouterstoet doorheen het
Kontichse dorpscentrum.

Puntmutsen...
Het ligt in de bedoeling om met een
heleboel kinderen, verkleed als kabouters, met een grote paddestoel
doorheen Kontich te trekken. De kabouters gaan op zoek naar een groene ruimte waar zij deze paddestoel
zorgeloos kunnen neerplanten om zo
het kabouterfeest te kunnen aanvatten. De groene ruimte wordt echter
niet gevonden en de dwergen moeten
overrichterzake terugkeren.
Alle kandidaat-kabouters verzamelen op zaterdag 18 juni om 10.30u. in
Zaal D'Ekster, Ooststatiestraat nr 1 te
Kontich-Centrum. Het bestuur legt er
de nadruk op om de kinderen zo
sympathiek mogelijk te verkleden met
kleurige jasjes en broekjes, laarsjes,
mandjes met dennenappels, baarden, puntmutsen, houten bijltjes, lantaarns, kruiwagentjes. Uiteraard zijn
muzikale kabouters ook toegelaten,
waarom niet? Twee mikrowagens,
een praalwagen, een heleboel ouders
zullen deze stoet, die onder politiebegeleiding staat, vervolledigen. Na afloop krijgen de kindeen een koffiekoek en chocolade melk opgediend.
Alle kinderen dienen op voorhand
ingeschreven te worden bij Erwin
Brentjens, Edegemse Steenweg 2
bus 5 te 2550 Kontich, tel. 03/
457.72.40 (tussen 18 en 20u.). Hier
kunnen ool< alle verdere inlichtingen
bekomen worden.

van 15 tot 17 uur optreden, at en toe
onderbroken voor wat gerstenat.

Uitvindingen...
Een andere trekpleister is Maurice
Carion, die reeds 5 medailles in de
wacht sleepte op het uitvinderssalon.
Verklaren de enen hem voor gek —
maar is dat niet het lot van vele
uitvinders? — de anderen vinden zijn
energiewinnende muziekmachine en
zijn skifiets het einde.
Die dag is ook het museum vrij
toegankelijk en krijgen we het doopsel van een nieuw bier: Michiel. Een
tripel.
De kostprijs voor dit alles is vastgesteld op 60 fr. en kinderen onder de
12 mogen gratis voor niks binnen. Er
is nogal wat parkeergelegenheid
voorzien. Maar voor 5.000 verwachte
bezoekers? Een goede raad dus, ga
op tijd.

•m
Wandelzoektocht
te Mechelen
Op zondag 29 mei a s richt Uilenspiegel Hombeek-Leest-Heffen haar
tweede wandelzoektocht in Ditmaal
op stap in het bloedeigen Mechelen
Vanaf 13 u 30 worden de deelnemers opgewacht aan het nieuwe
standbeeld van Opsinjoorke op de
Grote Markt Zi) ontvangen er een een
gedetailleerde wegbeschrijving die
hen langs de mooiste — en met altijd
de meest bekende — hoekjes van de
stad zal voeren Tijdens de wandeling
zullen ZIJ hun ogen goed de kost
geven om de gestelde vragen te kunnen oplossen
Zes of acht ogen zien meer dan
twee Daarom worden de deelnemers
aangeraden groepjes te vormen van
3-4 man of meer, hetgeen de wandeling trouwens ook gezelliger zal maken
De zoektocht is kosteloos en kan in
een dnetal uurtjes afgelegd worden
Op het einde is een verzamelplaats
voorzien waar de dorst kan gelest
worden en de deelnemende groepen
zullen geklasseerd worden
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Organizeren grootse poëzie- avond

Dllbeekse Cahiers, een bultenbeen
Wie met uitgevers van poëzie praat hoort de vreemdste verhalen: nooit werden zoveel gedichten geschreven, nooit werden
zoveel manuskripten aangeboden, nooit werden zoveel spaarcenten gespendeerd aan uitgaven in eigen beheer of onder het logo
van een uitgevenj als vandaag. Maar nooit werd zo weinig poëzie
gekocht als thans, nauwelijks 1 Vo van de totale boekenverkoop....
Beter is het gesteld met manifestaties waarop poëzie ten beste wordt
gegeven, voorbeelden — zowat overal in het land — zijn er genoeg Naast
de grote manifestaties zoals Leuven
Literair zijn er vrij veel gewestelijke
poezielezingen waarvan de eerstkomende deze van Dilbeek is

mindere goden de Amsterdammer
Cor Anneese, Colette Demil, Frans
Cornells, R M Depuydt, Gerda De
Vriese, Hildo Leroy, Edith Oeyen, Maria Sesselle, Ina Stabergh, Lieve
Thiebaut, Mynam Van Hee, M Van
Liedekerke, Willie Verhegge, Ria Verlooy, Bert Vandenbroeck en Koen
Stassijns

Plejade

Deze poëtische happening is een
organisatie van de uitgeverij Dllbeekse Cahiers en het Dilbeeks Davidsfonds Het lijkt ons nuttig iets meer te
vertellen over de Dilbeekse Cahiers
Deze kleine uitgeverij werd opgencht
door Wilfned De Boeck, Frans Corne-

Het kultureel centrum Westrand
verwacht er op vnjdag 27 mei zo' n
twintigtal dichters waarvan Bert Decorte en Anton van Wilderode de
trekpleisters mogen genoemd worden Maar er is ook een hele plejade

MEI
27 HOMBEEK
Debatavond met
prof Blanpain over Nepstatuten en
werkgelegenheid In het gemeentehuis van Hombeek om 20u Inkom
gratis Org VU-Hombeek-Leest-Heffen
27 WOMMELGEM-LAAR: Volkszangavond o I V Ludgaar Boogaerts
Muzikale begeleiding Joz De Houwer, in ,,'t Candonckske", VolkaertsIei,om20u Inkom gratis Org KKJan
Puimège
27 ZWIJNDRECHT:
Voordracht
door Bart Vandermoere van het IJzerbedevaartkomitee, daarna film ,,ln de
bocht van de kleine rivier", waarna
diamontage van laatste IJzerbedevaart Om 20u op de zolder van het
Vlaams Huis, Polderstraat 15. Org
VOS Vlaemsch Hooft
28 KONTICH-WAARLOOS: Jaarlijkse zitdag in cafe D'Ekster van Mon
Vandenhauwe, voor het invullen van
belastingsbneven Van 10 tot 12u
Nodige papieren meebrengen
29 MECHELEN: Wandelzoektocht
m Mechelen Samenkomst aan stadhuis Mechelen om 13u 30 Org VUMechelen
29 WILRIJK: De zevende dag te
Wilrijk, in CC De Kern Aanvang
10u30, m m v Fred Jansen, Hugo
Schiltz, André 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, Dendermondsestwg 72 Org VlanajoWillebroek
JUNI
3 RANST: Jongeren-ontmoetingsavond met Herman Lauwers in taverne De Wachtzaal, Lievevrouwestraat
om 20u Org VUJO-Ranst
4 KONTICH-WAARLOOS: Eerste
aktie ,,Laat ons een bloem " Vanaf
11u uitdelen van bloemen op de
markt en in de winkelstraten Verzameling 10 u D'Ekster Org VUKontich-Waarloos
10 KONTICH: Algemene ledenvergadenng om 20u 30 m zaal D'Ekster,
Ooststatiestraat 1 Sprekers M Vandenhauwe en E Brentjens Org VUKontich-Waarloos
10 BRASSCHAAT:
De Frivole
Framboos, om 20U, in Ruiterhal van
het CC van Brasschaat, Miksebaan 4
Kaarten op nr 03/651 4213 en
03 646 06 93 Org Btanka Gijselenknng
11 KONTICH-WAARLOOS: Mikrowagen doorheen het centrum aankondiging kaboutertrek van volgende
week Org VU-Kontich-Waarloos

lls, Willem M Roggeman en Eddy
Timmermans
W. De Boeck; „De bedoeling van
onze uitgeven] is aan zowel debuterende dichters en schrijvers, als aan
gevestigde waarden hulp te bieden bij
de uitgave van bundels en boeken
WIJ zorgen er voor aan drukprijs en de
hoogst noodzakelijke onkosten uit te
geven, zonder winst te maken op de
rug van de auteurs "

Ambitieus
Om kwaliteit te verzekeren doet DC
beroep op twee drukkerijen vertrouwd
met de aanmaak van letterkundig
werk, het ontwerpen van, illustraties
en/of kaft behoort eveneens tot het
werk van de uitgever De relaties met
kranten en tijdschriften en de verspreiding van de uitgaven neemt CD
eveneens op zich De uitgeverij ver-

Willem de Roover ging heen

1
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Plotseling — de anderen niet storend — ontsliep Willem, bijna
77 jaar oud, te Betekom op 15 mei. Zijn bemind Scharpédorp in de
aanzet van Zuiderkempen.

HIJ was dienstweigeraar tijdens de
grote vooroorlogse
pacifistische
gloed van de 30'er jaren Zijn VOSlidmaatschap werd zó zijn ereteken
Pluralistisch en pacifistisch, heelnederlands en kunstminnend — was hij,
omdalt dit alles hem zo ,,uit de natuur" gegrepen leek Willem kon je
moeilijk ,,gemakkelijk" noemen Zijn
veeleisendheid sproot voort uit zijn
absoluut geloof m de noodzaak van
een volkse daad voor iedere dag Met
zijn mooie stem begeesterde hij velen
in voordracht en zang, zijn taal had hij
immers sterk ontwikkeld — was het
daarom dat banaliteit en achterklap
hem erg konden grieven''

Dienstbaar
Zijn oog zocht het schone, met
hoeveel meter film legde hij het verleden voor de toekomst met v a s f Hopelijk zal zijn rijke dokumentatie de
dienstbare weg vinden naar het
Vlaams-Nationaal Archief te Antwerpen Zo kan zijn naam vereeuwigd
blijven Willem was een ware Ahasverus
Zijn leven dreef hem onrustend en
vragend, nooit berustend De repressie, de onverschilligheid van zijn medemens, de gemakzucht stoorden
hem zo dikwijls Hij moest daarover

kunnen praten, diskussieren — gedurende en buiten de vergadenng Uit
de donkere pionierstijd van de Leuvense ,,Cnstal" — de banale, maar
overbekende naam van ons eerste
VU-lokaal — valt hij met weg te denken Ook met uit het Marcinelledrama, waarover hij — als een der eersten — aangrijpende beelden maakte BIJ de Marsen op Brussel rekruteerde hij busdeelnemers alsof elke
betoger het bewijs van ,,ons goed
recht" kon leveren Steeds kwam zijn
inschrijvingsbnefjetoe meteen mooi
geschnft en bijtijds' Zijn groot hart
was moe geworden in dit moeilijke
leven, dat hem fysisch, met gespaard
had Willem, WIJ danken je met hart en
geest
Willy Kuiipers

Keerbergen in rouw

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 fietszoektocht ,,Ontdek Bree", Vertrek
vanaf 13 uur aan de Boneput
29 TESSENDERLO: Kastelenwandeling te Lummen Vertrek om 14u
aan Gemeenteplein van Lummen
Verzamelen om 13u 30 op de Vismarkt of m Engsbergen bij Irene en
Martin Camps Org FVV-Tessenderlo

Op 13 mei 1988 — de gedenkdag
van het Leuvens mandement der bisschoppen I — overleed Miei van Looy,
stichter van de VU te Keerbergen en
voorzitter van het Boerenfront in zijn
dorp
Weinigen hebben zoals hij in de
heel moeilijke penode van ons
Vlaams-Nationaal politiek leven rustig
— eenvoudig en overtuigend hun verantwoordelijkheid opgenomen Bedachtzaam en verstandig, mild en
doortastend waren zijn levensken-

Vanuit Bilzen wordt een bus ingelegd naar het gemeentekongres ingencht door de Vereniging van Vlaamse
Mandatarissen op zaterdag 11 juni te
Gent
De bus vertrekt om 12u op de
markt te Bilzen en neemt om 12u 20
op het Kolonel Dusartplem te Hasselt
nog eens gegadigden op
Wie interesse heeft om de rit naar
Gent mee te maken neemt onmiddellijk kontakt op met J Geraerts, Hoelbeekstraat 18 te 3746 Bilzen (011/
41 29 93)
De reis kost 200 fr Een met te
missen aanbod i

Te huur of te koop
Dortumunder Thier Brau-Hof
Brugse Steenweg
Hulste (Koilnjk)
Is eerstdaags vrij.
Tel. 016/46 03 11

Voor
gemeentekongres

Groot-Bilzen met
bus naar Gent

merken die hij vorstelijk in de VU
besteedde Samen met Irma, zijn
vrouw, zijn zij met weg te denken uit
onze basiswerking van het Kanton
Haacht Miels levensprofiel blijve ons
als een voorbeeld nabij
Willy Kuijpers

D 23j ongehuwd meisje met A l
diploma Sekretariaat Moderne talen, zoekt een betrekking als voltijdse sekretaresse in het Brusselse, ten westen van Brussel of
de streek van Aalst Voor ml zich
wenden tot senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/
569 16 04 of zijn sekretaresse op
nr 02/466 90 90
n 28-jarige man zoekt werk als arbeider Is bereid alle werk te aanvaarden Voor nadere inlichtingen zich
wenden A Van Ooteghem — Eresenator, A Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge (091/30 72 87)

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR

spreidt verder bekendmakingsfolders
m Vlaanderen en Nederland
CD verzoekt geïnteresseerde kandidaten hun manusknpten in drievoud op te sturen naar W De Boeck,
Spanjeberg 9 te 1710 te Dilbeek (02/
569 71 56) De teksten worden vervolgens aan een leesraad voorgelegd
Nog even het poëtisch programma
Westland te Dilbeek, vrijdag 27 mei
om 19u 30
Toespraken door J De Ridder, schepen van Kuituur, W M Roggeman namens de uitgeverij, voorstelling van
de dichters door W De Boeck, beschouwingen over de poëzie na 1945
door Rudolf Van de Perre, voordrachten en slotwoord door staatssekretans Valkeniers Muzikale omlijsting
wordt verzorgd door Jean Torbeyns
Voorwaar een ambtieus programma'

BRABANT
MEI
26 AARSCHOT: Landelijke ontmoetingsdag in Houthalen
Om
8u 30 Inschrijven bij bestuursleden
VVVG-Aarschot
26 LENNIK:19u30 Vlanajo-Leda
Kursus ,,Wegwijs m eigen st(r)aat"
Deel 2 ,,Huize Zwartenbroek", Zwartenbroekstraat 127, Lennik Deelname gratis
28 VOSSEM: Groot VU-bal in zaal
Edelweis,, Vossemberg 13 Met DJ
Eddy De Dekker Aanvang 21 u Ingang 100 fr Org VU-Vossem
28 LENNIK: ,,De gemeenteraad"
Voordracht door Annemie Vandecasteele, in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127, te Lenmk Van 14
tot 17u30 Inschnjven op tel 02/
532 53 14 Toegang gratis
28 ZELLIK: Ie Breughelvaond in
de gemeentelijke Feestzaal (Noorderbaan 5) Aanvang 18u Org VUZellik
30 LENNIK: Bezoek tentoonstelling
,,Van dieren en mensen, getuigenissen uit prehistone en oudheid" in de
galerij van Gemeentekrediet, Passage 44 Vertrek om 13u 15 aan Markt
15 te Lennik, met eigen wagen Vooraf verwittigen op nr 02/532 53 14
31 LEUVEN: ,,Knoeien wij met ons
klimaaf", door prof Hugo Poppe In
St Jozefzaal, Burgemeesterstraat
57, om 14u Deelnameprijs 150 fr
Tevens viering van lustrumjarigen
Inschrijven vóór 26/5 bij Rodenbachknng Leuven
JUNI
I AARSCHOT: Diareeks over IndonesiPe m lokaal Schaluinevest om
14u Nadien koffietafel Org VVVGAsrschot
I I HEKELGEM: Jaarlijks VU-eetmaal Van 18 tot 22 uur Ook op 12
juni, van 11u 30 tot 15 en van 17 tot
20u In de Parochiezaal, Fosselstraat
(achter de kerk van Hekelgem) Org
VU-Hekelgem (Affligem)

• WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD •

• VERZEKERINGSMAKELAAR (alle maatschappijen)
• BANKAGENT AN-HYP (volledige bankservice)
• SPAREN • LENEN • BELEGGEN
Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360 20 40
Kantooruren 9-12 en 15-18 (zaterdag 10-12)

GEMEENTE OVERUSE
Is te begeven
— 1 voltijdse betrekking van bibhotheekbediende in vaste verband
OF
— 2 deeltijdse betrekkingen van bibhotheekbediende in vaste verband
Aanwervingsvoorwaarden
— minstens 19 jaar oud, maximum 50 jaar oud zijn
— diploma lager secundair onderwijs bezitten
— akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek
bezitten
Nadere inlichtingen omtrent aanwervingsvoorwaarden en examenpro
gramma kunnen bekomen worden op de rekendienst personeelsdienst
van het gemeentebestuur van Overijse, tel 02/687 60 40
De kandidaturen dienen aangetekend gestuurd naar het Kollege van
Burgemeester en Schepenen van en te 1900 OVERIJSE De kandidaten
lijst wordt afgesloten op 30 juni 1988
26 MEI 19M
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Minister van Ontwikicelinssamenwerlcing André Geens:

„Zómaar een pintje gaan
pakken zal voortaan
iets moeilijker zijn"
BRUSSEL — Met een zekere gelatenheid doorbladert André Geens, kersvers VU-minister van Ontwikkelingssamenwerking, zijn agenda. ,,Het loopt kompleet vol "mompelt hij. Menigeen zou van zulk een
volgepende agenda de blik afwenden, en wensen
dat ie maar nooit aan een ministerkarriere was
begonnen. André Geens niet. Uit het gesprek dat nu
volgt zal blijken dat dit voor hem een nieuwe uitdaging is.
NDERDAAD een nieuwe uitdaging, want Andé Geens is
lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Deze 47-jarige Boortmeerbekenaar is Industieel Ingenieur Chemie van beroep. Destijds was hij adviseur van gemeenschapsminister
Hugo
Schiltz. Sinds 1977 is hij gemeenteraadslid in Zottegem, in 1983
werd hij er schepen. Hij is senator
voor het arrondissement Oudenaarde-Aalst sinds 1985. Daarnaast vindt hij nog de tijd om
direkteur van het Vlaams Nationaal Studiecentrum te zijn. Als
klap op de vuurpijl publiceert hij
nog in WIJ, wekelijks levert hij,
tijdig (!), zijn kopij op de redaktie
binnen.

I

WIJ:
Ontwikkelingssamenwerking is nu een volwaardig
ministerie, werd dit departement vroeger niet wat stiefmoederlijk behandeld?
A. Geens: ,,Het is niet de eerste maal dat onwtikkelingssa26 MEI 1988

een balans te gaan maken van
wat goed en wat slecht was bij
mijn voorganger zou denk ik niet
fair zijn, ik ben ervan overtuigd
dat hij zich heeft ingespannen om
het beste van zijn „job" te maken. Dit alles wil natuurlijk niet
zeggen dat zijn inzichten noodzakelijkerwijze de mijnen zijn."
WIJ: Minister wordt je niet
alle dagen, hoe reageerde uw
familie, vrienden en kennissen?

menwerking een volwaardig ministerie is, maar de laatste jaren
was het inderdaad een staatssekretariaat, hetgeen inhoud dat in
dat geval een voogdijminister de
beslissingen mee moet ondertekenen. Of dat nu noodzakelijkerwijze negatief is kan ik niet zeggen, maar de zaken vereenvoudigen doet het dat zeker niet. Toch
geloof ik dat wanneer een Minister zelf kan beslissen, en aldus
rechtstreeks
verantwoordelijkheid draagt, wellicht een koherentere beleidsvisie mogelijk is.

Uiteraard zal dit beleid moeten
kaderen binnen de afspraken van
het regeerakkoord, dit regeerakkoord bevat duidelijke richtlijnen. "
WIJ: Mogen we in uw geval
WIJ: Zoals?
van een dubbele verrassing
A. Geens: ,,lk weet dat men nu
spreken, één: U wordt Minister,
twee: van ontwikkelingssame- gaat glimlachen, het is niet de
eerste keer dat dit wordt gezegd,
nerking dan nog wel?
maar de 0,7 van het BNP (Bruto
A. Geens: „Een verrassing
Nationaal Produkt) zal dan uiteinwas het in ieder geval. Ten eerste
delijk toch aan ontwikkelingshulp
dat de Voli<sunie alsdusdanig tiet
besteed worden, er zal daarvoor
departement van ontil<l<elingssaeen meerjarenplan uitgewerkt
menwerldng onder tiaar beworden. Én dan ten tweede,
voegdheid kreeg, ten tweede dat
zoals ik daarnet al zei de hermen mij aangeduid heeft om die
strukturering van het ABOS, hettaak van Minister te vervullen.Ik
geen toch ook een duidelijke polivind het een buitengewoon boeitieke optie is die door de vijf
ende uitdaging omdat het één
regeringspartijen onderschreven
van de materies is die ik in het
is."
verleden niet écht op de voet heb
WIJ: Is het louter toeval dat
gevolgd, ik was eerder bezig met
de VU ontwikkelingssamenwerfinanciële en ekonomische teking toegewezen krijgt?
mas. Heel de problematiek van
de
ontikkelingssamenwerking,
A. Geens: ,,Het was van in den
maar dan in ruim perspektief, al
beginne de bedoeling van Jaak
wat de derde wereldlanden beGabriels om een belangrijk behelst, de nieuwe industrielanden
slissingsdepartement te hebben
en al de veranderingen die daar
en een vice-premier (op de beop wereldschaal uit voortspruiten
langrijkheid van Hugo Schiltz'
is toch iets dat mij zéér nauw aan
taak als vice-premier en minister
het hart ligt. Ik ben dus bijzonder
van Begroting en Wetenschapsblij met dit departement, ik ben
beleid hoef ik niet meer te wijdus ook vast van plan er het
zen). Of ontwikkelingssamenwerbeste van te maken. Ik zal konking nu een bewuste keuze was
kreet iets doen aan een aantal
of een samenloop van omstanmisgroeiingen die er in de loop
digheden kan ik U onmogelijk
der tijd zijn gerezen. l\/lisgroei in- zeggen, het waren de partijvoorgen die feitelijk niets te maken
zitters die deze onderhandelinhebben met de mensen die in de
gen gevoerd hebben.
administratie werken, maar wel
Ik ben ook blij dat mijn departemet de strukturen die men hen
ment in Vlaanderen als belangrijk
heeft opgedrongen waarbinnen
wordt beschouwd, als men kijkt
ze moeten werken. Die slechte
naar de bewegingen, de interessstrukturen maken dat sommige
se die leeft bij de bazis, en dan
dingen met funktioneren zoals
vooral bij de jongeren, moet men
het hoort. Hier is dus zeker wat
toch toegeven dat er in Vlaandewerk te verrichten, de herstrukturen een groeiende belangstelling
rering van het ABOS (Algemeen
voor ontwikkelingssamen werking
Bestuur Ontwikkelingssamenermerkbaar is."
king) staat trouwens in de regeringsverklaring. "
WIJ: Zijn er al kontakten ge-

Volwaardig

lingsproblematiek te maken hebben. Het is normaal dat wanneer
men een departement toegewezen krijgt men zich maksimaal
informeert gedurende een bepaalde periode, alvorens men
duidelijke opties kiest en men z'n
beleidsopties uitstippelt. We zullen ook zéér vroeg gekonfronteerd worden met problemen op
het terrein zelf, in het buitenland:
binnenkort zijn er belangrijke vergaderingen in Burundi, wellicht

legd met de NGO's (Niet Goevernementele Organisaties)?
A. Geens: „Ja, het zal U misschien verbazen, maar wij hebben in die korte periode al heelwat kontakten gehad, zeker met
de niet-goevernementele koepelorganisaties. We zijn ook begonnen met het konsulteren van
mensen die met de ontwikke-

Minister André Geens: „Dit wordt een unieke ervaring.
zullen we ook Zaïre aandoen omdat dit het land is waarbij we het
nauwst betrokken zijn en waar
ook het grootste gedeelte van
ons budget van ontwikkelingshulp naartoe gaat. "

Weinig thuis
WIJ: U zal niet vaak meer
thuis zijn!
A. Geens: ,,Tja, dat hoort bij
de job. Het is zo dat wij verplicht
zijn om ons voor belangrijke aangelegenheden te verplaatsen.
Ontwikkelingssamenerking
gebeurt via gemengde kommissies,
samengesteld uit mensen van
het ontwikkelingsland zelf en uit
het land dat de ontwikkelingshulp
verstrekt. Er worden dus beurtelings vergaderingen in het desbetreffende ontwikkelingsland en in
ons land gehouden, men verwacht natuurlijk dat de minister
bij de ultieme beslissingen aanwezig is."
WIJ: Kan U een balans opmaken van het werk van uw voorganger?
A. Geens: „Ik zou het niet
korrekt vinden indien ik een balans zou opmaken van het beleid
van mijn voorganger, staatssekretaris André Kempinaire. In de
politiek doe je er volgens mij
goed aan zelf opties te kiezen en
het beleid van z'n voorganger
verder te zetten daar waar het
goed was, en trachten bepaalde
dingen te korrigeren daar waar
het minder goed zat. Maar om nu

A. Geens: „Iedereen was bijzonder entoesiast! Wat mij
enorm veel plezier heeft gedaan
is dat mijn vrouw me ook deze
keer honderd procent heeft gesteund, net zoals ze dat op alle
andere momenten in mijn politieke loopbaan heeft gedaan. Hetzelfde geldt trouwens ook voor
mijn kinderen. Ook de stroom
bloemen en simpatiebetuigingen
waren werkelijk aandoenlijk. Ik
kreeg zelfs heel wat felicitaties
van mensen die niet rechtstreeks
iets te maken hebben met de
partij of zelfs tot een andere partij
behoren. U moet weten dat het in
Zottegem de eerste maal in de
geschiedenis is dat ze een minister in hun gemeente hebben, dit
brengt mee dat er nogal wat over
gesproken wordt, 's Maandags,
de dag na m'n eedaflegging hadden we gemeenteraad, dat was
daar toen een bonte bedoening!"

Gezelligheid
WIJ: Wat bezielt iemand nu
om minister te worden? Nooit
meer thuis, niet meer naar de
film, geen boek meer kunnen
lezen, geen ,,matchke" voetbal
meer kunnen spelen...
A. Geens: „De jongste jaren is
het altijd zéér druk geweest, in de
voorbije verkiezinsperiode bv.
waren er op het nationaal sekretariaat een aantal problemen van
menselijk potentieel enerzijds,
van praktische aard anderzijds.
Op dat moment ben ik spontaan

ingesprongen en heb datgene
gedaan waarvan ik dacht dat het
moest gedaan worden, in het belang van het geheel. Ik geloof dat
ik in de afgelopen jaren vooral
gekenen heb naar het belang van
het geheel, sommige mensen
verwijten mij trouwens dat ik té
weinig publiciteit zoek of te weinig aandacht heb voor de ,,public-relations", toch is het werk
achter de schermen van kapitaal
belang.
Ik besef maar al te goed dat ik
door het aanvaarden van deze
ministerpost nog meer in beslag
genomen zal worden, maar het
loont ongetwijfeld de moeite. Dit
wordt een unieke ervaring, ik behoor nu tot een bevoorrechte
groep van mensen die deze kans
krijgt. En dan denk ik dat het normaal, dat is als je een bepaalde
ambitie hebt, die drang naar zelfrealisatie die toch bij iedereen
aanwezig is, dat je dan ook probeert om er het beste van te
maken. Mijn familie en ikzelf weten dat dit betekent dat je van 's
morgens héél vroeg tot 's avonds
heel laat bezig bent. Ik hoop dat
ik op deze wijze een stukje kan
bijdragen tot het ideaal dat we al
die jaren hebben nagestreefd.
Via dit regeerakkoord moet dat
kunnen, uiteraard wanneer het
loyaal wordt uitgevoerd. Het feit
dat je kan meewerken aan het
verwezelijken van de zelfstandigheid van je volk, datje een stukje
kunt realiseren van datgene
waarvoor je je sinds jaren binnen
de partij engageert, dan denk ik
toch wel dat dat een droom is die
bewaarheid wordt."
WIJ: Mogen we nu Andre'
blijven zeggen of bent U van nu
af aan ,,eksellentie"?
A. Geens: ,,lk denk dat ik blijf
wie ik ben. Toch zijn het de anderen die daar over zullen moeten
oordelen. Het is niet omdat men
een funktie of een titel heeft dat
men als mens verandert. Men
draagt wel andere verantwoordelijkheden waardoor men op sommige momenten misschien de indruk zou kunnen wekken dat men
zich anders gedraagt, dit is
meestal niet korrekt. Het heeft
vaak te maken met het feit dat
men bijna opgejaagd wordt door
zijn agenda, waardoor een bepaalde gezelligheid verdwijnt.
Wanneer men vroeger dan al
eens de tijd had om met vrienden
en kollega's „ne pot te gaan
pakken", wordt dit nu toch iets
moeilijker. Die agenda zit zo vol
dat het gewoon niet meer kan. Dit
is nu eenmaal één van de minder
prettige kanten van de „job".
Neen, ik denk niet dat ik veel zal
veranderen, het aanvaarden van
de ministerpost zal bij mij zeker
niet leiden tot hoogheidswaanzin
(ik ben een groot liefhebber van
de Chinese filosofen die zéér
sterk de relativiteit der dingen
predikken)!"
WIJ: Staat U als minister nu
hoog boven het,,voetvolk", de
trouwe militant, verheven?
A. Geens: „Als minister moet
je je er zéér goed van bewust zijn,
dat je de mogelijkheid die je geboden wordt om die funktie te
bekleden,in feite te danken hebt
aan de duizenden bazismilitanten die dat hebben mogelijk gemaakt. Ik breng dan ook een
eresaluut aan al deze harde werkers, en ik hoop dat zij fier zullen
zijn op het werk wat wij binnen
deze regering gaan leveren."
(t.s.)
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