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Nlaams Nationaal M/eekbbd 

Volgende week zaterdag 11 Juni: Volksunie-kongres 

Gemeenteraadsverkiezingen '88 
Afspraak op 't Pleintje Lees biz. 15 

Tussen wijk en wereid 
W IE dagelijks de krant leest 

en het journaal beluis
tert of bekijkt, moet zich 

toch vragen stellen. Enerzijds 
wordt hij gekonfronteerd met de 
onvermijdelijke verschillen in in
terpretatie van het nieuwste re
geerakkoord en anderzijds is hij 
getuige van de immense proble
men waarmee onze planeet en 
haar bevolking worstelt. Deze 
dualiteit heeft iets onwezenlijks 
en geeft niet zelden aanleiding 
tot ergernis of hilariteit. 

Deze bizarre ervaring wordt 
nog sterker wanneer je languit 
gelegen op een zuiders-zonnig 
strand of rondtoerend door Lap
land met minstens één dag ver
traging, een Vlaamse of fransta-
lig-Belgische krant doorbladert. 
Dan krijg je de neiging om bij je 
thuiskomst misprijzend op te 
merken dat de Belgische twisten 
kompleet belachelijk en volstrekt 
onbelangrijk zijn in vergelijking 
met waar het in deze wereld echt 
op aankomt. En voor het groot 
stuk is dit nog juist ook. 

De grote uitdagingen waarvoor 
de mensheid staat, overstijgen 
inderdaad de pietepeuterigheid 
van wie voortaan en in welke 
omstandigheden bij de Raad van 
State kan aankloppen om een 
waarnemend burgemeester van 
een onooglijk kleine gemeente te 
laten schorsen. En de vraag bin
nen welke termijn de tien provin-
ciegoeverneurs hun advies moe
ten geven over de geldigheid van 
een gemeenteraadsbeslissing, 
klinkt potsierlijk tegen de achter
grond van het wereldtoneel. 

Soms heeft het er de schijn van 
dat Belgische toppolitici niet eens 
schijnen te beseffen dat er meer 
bestaat dan Voeren, Komen en 
de randgemeenten. Op een 
ogenblik dat de grote wereldlei
ders onderhandelen over een 
eventuele vermindering van het 
wapenarsenaal, dat alarmerende 
rapporten stellen dat de Noord
en Oostzee biologisch dood zijn 
en dat er dagelijks duizenden 
mensen sterven bij gebrek aan 
voldoende voedsel, ligt men hier 
onophoudelijk te kletsen over 
emotioneel opgeklopte symbo
len. De drie aktuele vraagstukken 

m.b.t. het verder samenleven op 
aarde — vrede, milieu en ontwik
keling — blijken in ons land voor
al boeiende temata te zijn voor de 
Ver-van-mijn-bed-show. Dit alles 
kan toch niks anders dan de 
weerzin opwekken bij jongeren 
die denken aan hun toekomst, 
die zich nota bene situeert in het 
derde millenium na Kristus, en 
opteren voor een no nonsense 
aanpak. 

Sommigen kijken in dit ver
band beschuldigend naar de 
Volksunie, alsof deze partij uit
sluitend oog zou hebben voor de 
kreatie van een nieuwe staatkun
dige struktuur en dus mee oor
zaak zou zijn van dit irriterende 
gekibbel. Vooral de Groenen en 
enkele neo-liberale denkers spa
ren hun smalende opmerkingen 
niet. Bewust verzwijgen zij daar
bij dat de nationalisten altijd oog 
hadden voor wat er in de rest van 
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de wereld gebeurde; bewijze 
daarvan o.m. het verlangen naar 
vrede dat de Fronters venwoord
den in het „nooit meer oorlog". 
De behoeders en uitvoerders van 
hun Testament — het aktuele 
IJzerbedevaartkomitee — zetten 
deze traditie trouwens verder, 
zoals blijkt uit de keuze van het 
motto voor dit jaar ,,Vlaanderen 
tussen wijk en wereld". 

Ook de partijpolitieke emanatie 
van het Vlaams-nationalisme, de 
Volksunie, heeft sinds haar ont
staan geweigerd te kijken door 
een enge paardebril. Want het 
kan toch niet dat zoveel mensen 
zoveel energie spendeerden en 
blijven spenderen aan de vor
ming van een Vlaamse natie, 
zonder niet evenzeer de ambitie 
te koesten daar ook inhoud te 
willen aan geven. Bijna onvermij
delijk duikt bij deze diskussie ook 
steevast de vraag op naar de 

toekomst van de Volksunie, ver
mits ,,Vlaanderen straks onaf
hankelijk zal zijn"... 

In dit kommentaar willen we 
niet ten gronde ingaan op deze 
kwestie. Wel weten wij dat de 
Vlaamse staat nog niet voor mor
gen is en dat het nog heel wat 
inspanningen zal vergen om daar 
ooit toe te komen. De zenuwslo
pende uitputtingsslag met einde
loze diskussies over pnncipiële 
kleinigheden zullen we er nood
gedwongen moeten bij nemen. 
Wij menen overigens dat zolang 
België niet fundamenteel her
vormd is, het eenvoudigweg on
mogelijk zal blijven om prioritaire 
aandacht te besteden aan de ge
noemde uitdagingen. 

Laten we dus de zure appel zo 
vlug mogelijk doorbijten, om met
een ook effektief een antwoord te 
kunnen geven op de alsmaar 
prangender vraag naar welk 
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Vlaanderen wij willen. In dit maat
schappelijk debat zal de blijven
de noodzaak van een onafhanke
lijke, pluralistische, toekomstge
richte en verdraagzame partij 
zoals de Volksunie, heel nadruk
kelijk blijken. Tenzij plots ieder
een zich zou gaan neerleggen bij 
het kastesysteem van de verzuil
de partijen, met hun achterhaal
de en vooral onbruikbaar gewor
den ideologische denkschema's. 

WIJ 

Pitbull 
terriër... 

...zo noemde het FDF 
staatssekretaris Jef Valke
niers. Maar ook binnen 
Vlaamse Kringen te Brussel 
ontstond animositeit om
trent de aanduiding van de 
nieuwe staatssekretaris. 

in een vraaggesprek ant
woordt Valkeniers op de 
aantijgingen. 

Leez bIz. 20. 
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... en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

De redaktie 

WIJ te laat? WIJ niet? 
WU-abonnees maken er hun beklag over dat ze de drie voorbije 

weken hun weekblad onregelmatig en soms helemaal niet ontvin
gen. 

De redaktie deed navraag bij het Brussels sorteercentrum. 
Wellicht — zo verzekerde men er — hebben deze onregelmatighe
den te maken met de daar lopende sociale moeilijkheden van de 
jongste weken. 

Lezers die WIJ niet ontvingen kunnen na een telefoontje (02/ 
219.49.30) met onze administratie hun ontbrekend eksemplaar 
thuis toegestuurd krijgen. 

Met onze verontschuldigingen! 

GELEGENHEIDS-
FLAMINGANTEN 

Met de liberalen stelt men sedert 
1830, telkens zij Vlaamsgezrnd wor
den, dat er bijt)edoelingen mee ge
moeid zijn Zuiver op de graat zijn 
alleen die argeloze flaminganten die 
lit>eraal zijn uit braafheid 

Alle hout snijdt goed voor mevrouw 
Neyts in de loop van deze week viel 
ze de regeringspartijen — en vooral 

de VU — aan omdat ze als zoethou
dertje voor de Waalse partijen de 
faciliteiten lieten voor wat ze waren, 
ze als het ware m de eeuwigheid zou 
laten bestaan Waarom zouden we 
een kans om in de grondwet vast te 
leggen dat in Vlaanderen alleen wij 
het laatste woord hebben, het niet 
aankunnen om op enkele plaatsen 
Waalse ghetto's te laten bestaan' 
Tot ongeveer 60 jaar geleden zou 
men m alle Vlaamse steden gedacht 
hebben dat men in Wallonië was en 
wat zien we n u ' Overal verdwijnt het 

frans en vlijft alleen bij oudere men
sen in het straatbeeld overleven 

Ook m de zes randgemeenten en in 
Voeren, waar alleen de Vlaamse re
gering de meeste broden kan uitde
len, zullen de verfranste bewoners, 
tenwille van hun txiterham, weer bij
draaien 

Tenslotte vind ik het gemeen voor 
de liberalen dat zij, die in 1970, buiten 
de regering staande, de veilige gren
del van onze meerderheid deden 
spnngen, dat deze gelegenheidsfla-
minganten ook nu weer vals en luid 
meezingen in het koor van de dwaas
heid 

J.E.Torfs, Oostende 

VLAAMS WONINGFONDS 

Het IS goed dat WIJ in zijn jongste 
editie dhr De Clercq van het Vlaams 
Woningfonds aan het woord heeft 
gelaten over het jaarverslag van deze 
instelling 

Uit de door hem geciteerde cijfers 
IS veel te leren 

Persoonlijk heb ik ervaren hoe nut
tig deze instelling is en hoe pluralis
tisch ook Enkel de menselijke kritena 
gelden er, ver van elk politiek en 
ander gefoefel waarvan tal van zoge

zegde sociale woningfondsen getui
gen Men moet maar eens in een 
gemeente of stad aan een sociale 
woning proberen te geraken en on
dervinden welke partijpolitieke kome
die er mee gemoeid is Vaak besc-
hmend hoe kandidaat-kopers of -bou
wers zich moeten verlagen tot het 
spel van plaatselijke potentaten 

Toch ervaar ik hoe weinig het 
Vlaams Woningfonds gekend is bij 
brede lagen van de bevolking 

Maar wat lees ik in het weekblad De 
Bond' 

Dne SP-leden van de Vlaamse 
Raad willen dat het Fonds 500 mil
joen fr minder zou krijgen Van de 4 
miljard dat het Woningfonds van de 
Vlaamse Gemeenschap gaat krijgen 
willen de heren er een half miljard van 
af peuteren ten bate van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting 
Met de Bond zeg ik goed dat die 
maatschappij meer geld krijgt maar 
met op de rug van het Vlaams Wo
ningfonds 

P.L., Hofstede 

ONPARTIJDIGHEID? 

Een tijd geleden droeg het week
blad ,,Knack" als ondertitel ,,Een ma
gazine voor mensen die denken" 

Ondertussen is deze ondertiteling 
weggelaten en misschien is het wel 
best zo 

Want als wekelijkse lezer is het mij 
reeds een hele tijd opgevallen hoe 
handig het weekblad het klaarspeelt 
om bijna alle aktiviteiten -van de 
Volksunie te verzwijgen 

Over de belangrijk studiedag 
,,Vlaanderen en Europa in 1992" 
werd er behoudens een aankondi
ging, mets meegedeeld 

Naar mijn weten is de Volksunie de 
eerste partij in Vlaanderen die hier
over ideeën en waarschuwingen for
muleerde 

Maar over de zeer recente dossiers 
die voorgesteld werden 

— Het mediabeleid m Vlaanderen 
— met een stevig alternatief i v m de 
kommerciele televisie. 

— Het onderzoek in het Bonnage-
proces en de gevolgtrekkingen ervan 
op het politieke vlak, 

— Het migrantenbeleid, 
kon je in ,,Knack" geen letter lezen 

Zijn deze onderwerpen met aktueel 
genoeg, of vragen zij teveel denkver
mogen ' 

Het komt in elk geval vreemd over, 
temeer daar Knack geen partijkleur 
heeft 

Of is onpartijdigheid, d w z geven 
wat objektief goed is — ongeacht 
vanwaar het komt — in Vlaanderen 
dan onmogelijk' 

Dries De Smet, Kessel-Lo m 
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ELLINCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

\N\] bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54 40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

IKastautant 

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

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

2 Bierkelder, Oude Markt 016/22 68 89 
3 Pallieter Oude Markt 7 

Torhout, Stwg r-r Lichten/elde 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor teesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van 'I vat Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

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 

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

Joris Van den Dnessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

I ^ ^ ^ S j Wolvengracht 

' ^ ^ , ( ' „ , „ Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

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

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
^ S ^ JOOST GOSSYE 
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De familiezaak met traditie 

AFSPANNING-HERBtRG 
TOIMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-frrriJUR 

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

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

e;° *̂' R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industnele 
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 vergadenngen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT 
Alle dagen opgen vanaf 11 u Donderdag gesloten 
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053 21 3533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

^ Ca.f/ Z^ Jfof'l' 
' Ca-tnbriHU^" 
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^ Annemie 
; Van de 
li Casteele, 
1 ^ perschef 

Onze ministers 

Twee weken geleden drukten 
wij de precieze adressen af van 
onze drie UL/-ministers. Hierin is 
een belangrijke wijziging geko
men. 

Minister van Ontwikkelingssa
menwerking André Geens heeft 
zijn werkadres en kabinet voort
aan in de WTC-toren II, Emiel 
Jacqmalnlaan 162 te 1210 Brus
sel. Het telefoonnummer is 02/ 
218.26.36. 

Ook de samenstelling van de 
kabinetten nadert langzaam haar 
voltooiing. Vandaag, donderdag, 
stelt staatssekretaris Jef Valke
niers trouwens zijn kabinet reeds 
voor aan de pers. Eerstdaags 
doen ook de overige VU-eksellen-
ties dit. 

Alvast Valkeniers en Schiltz 
hebben reeds een perschef-
woordvoerder geëngageerd. Par-
tijbestuurslid Annemie Van de 
Casteele zal deze funktie vervul
len bij de staatssekretaris voor 
het Brussels Gewest, tenwijl onze 
WIJ-koWega Pol Van Den Dries-
sche deze belangrijke taak bij de 
vice-eerste minister waarneemt. 
Hij blijft echter ook meewerken 
aan dit weekblad. 

Haicen en ogen 

De opvolging van Verhofstadt 
door Schiltz op Begroting verliep 
vlekkeloos. Dit was te danken 
aan een schriftelijke inverventie 
van de woordvoerder van Verhof
stadt, nl. de heer Vanhengel. 

In een ,,Noot aan de kabinets
leden van de derde verdieping" 
spoorde Vanhengel hen aan om 
het pand in onberispelijke staat 
over te laten. Dit mooie voorne
men vloeide echter voort uit een 
bedenkelijke gedachtenkronkel. 
Ten eerste zouden de PVV-ers er 
zich meer dan wie ook van be
wust zijn dat het de belastingbe
taler is die voor de kosten van 
mogelijke schade moet opdraai
en. Vanhengel is vervolgens van 
mening dat hij over korte tijd weer 
op dezelfde stoel moet gaan zit

ten, aangezien Martens VIII on
der een zeer,,ongunstig gestern
te" van start gaat. Ten derde 
vindt de woordvoerder van Ver
hofstadt dat het nieuwe kabinet 
niet moet gestraft worden met 
bureaus van hetzelfde gehalte 
als het regeerakkoord, ,,dat met 
haken en ogen aaneenhangt". 

Begrotingsminister Schiltz is in 
ieder geval blij met deze liberale 
hoffelijkheid, al is ze dan overgo
ten met een doktrinaire saus. 

Lieve 
Coudenberg 

De Coudentjergroep, een 
denktank die op basis van een 
ideologisch en taalkundig plura
lisme een aantal vooraanstaan
den groepeert, publiceerde on
langs een rapport dat enige weer
klank vond. 

Ook mevrouw Lieve Martens, 
echtgenote van de eerste minis
ter, neemt aktief deel aan de 
werkgroepen van Coudenberg. 

Lieve M. 
op de 
Coudenberg 

De denkbeelden van de groep 
over de staatshervorming stroken 
echter niet met wat de regering 
Martens VIM zich tot doel gesteld 
heeft. De groep verwerpt het 
kommunautaire kompromis dat 
uitgaat van 2 deelstaten. Vooral 
betwijfelt zij of hiermee de beoog
de pacifikatie zal bereikt worden. 

Eerder al hadden voorzitter De 
Bandt en algemeen sekretaris 
Vanparijs gepleit voor een provin
ciaal federalisme. We vragen ons 
af hoe groot de politieke invloed 
van Lieve op Wilfried is... 

NUF5K^ 
Ray De Bouvre van de Raad van 

Bestuur van de Opera voor Vlaanderen 
• De Opera voor Vlaanderen heeft 
nu een interkommunaal statuut. Mi
nister Dewael wil de OvV omvor
men tot een vzw Vlaamse Operas
tichting. Waarom? 

„De steden Gent en Antwerpen 
brengen ieder 90 miljoen subsidie in 
en bezetten samen 8 mandaten in de 
Raad van Bestuur. De Vlaamse ge
meenschap brengt 200 miljoen subsi
die in + 150 èi 200 miljoen bijpassing 
per jaar via artikel 42 en heeft slechts 
5 mandaten in de raad. De OvV telt 
366 personeelsleden waarvan 269 
vastbenoemden en 97 kontraktuelen. 
Het statuut van openbaar ambt voor 
een louter artistieke funktie is fnui
kend voor een mobiele, ernstige artis
tieke werking. 

De VZW-formule korrigeert 1") de 
verantwoordelijkheidsfaktor (wie het 
meest betaalt, heeft de grootste in
spraak), 2°) het onmogelijke artikel 
42 (de Vlaamse Gemeenschap trekt 
haar subsidies op tot 280 miljoen, zijn 
80 meer, terwijl de steden op 2 x 90 
blijven), 3°) de artistieke immobili
teit." 

m Waarom verzet het personeel 
van de OvV zich tegen de plannen 
van de Vlaamse Regering? 

„In een eerste faze zijn er 132 
afvloeiingen voorzien, waarvan over 2 
jaar er opnieuw 34 personeelsleden 
zouden gerekupereerd worden. Bo
vendien zouden een aantal personen 
moeten overstappen van een vastbe-
noemd naar een kontraktueel statuut 
en zou iedereen ondenvorpen wor
den aan een nieuw eksamen. De 
beslissing van de Vlaamse Regering 
houdt m.i. niet voldoende rekening 
met een aantal sociale en menselijke 
aspekten: eerst moeten de hiaten en 
lakunes ingevuld worden en moet er 
gezorgd worden voor een degelijke 
overgangsregeling. Dit lijkt mij een 
tipische opdracht voor de Raad van 
Bestuur, die tot hiertoe zorgvuldig 
buitenspel werd gezet en die door de 
vennoten als Piet Snot wordt behan
deld. 

Dit is trouwens de reden geweest, 
dat ik eind april in volle besef van mijn 
verantwoordelijkheid aan de media 
een uitgebreide nota heb voorgelegd 
met de objektieve gegevens van de 
operaproblematiek, wars van elke po
litieke overweging, want er is reeds al 
te veel politiek gekruip in dit komplek-
se dossier." 

• Er is nogal wat kritiek op de 
kwaliteit van de OvV. Is deze kritiek 
gerechtvaardigd? 

„Ik volg het internationale operage-
beuren zo goed mogelijk via vaktijd
schriften, TV, audio en bezoeken en 
ik situeer opera in de eerste plaats als 
Muziekteater Naar mijn gevoel, en ik 
hanteer zowel strenge beoordelings-
kriteria als verzachtende omstandig
heden, is de kwaliteit van de OvV-
produkties biezonder onregelmatig, 
met zeldzame goede produkties, een 
grote middenmoot op de grens van 
het aanvaardbare en dan sommige 
werkelijk ondermaatse voorstellin
gen. In het buitenland of in de Munt is 
het ook niet steeds midden in de roos, 
maar een minimale standaard moet 
toch steeds aanwezig zijn. Wij be
schikken natuurlijk over te weinig fi
nanciële middelen en drijven te vaak 
op inzet en het talent (dat ontegen
zeggelijk aanwezig is in de OvV) van 
onze artiesten en technici. Een van 
de opties van het plan De Wael is 
trouwens dat er artistiek een hoog
staand produkt zou afgeleverd wor
den. " 

m Is er nog publiek voor de opera? 
„Zolang er mensen zullen bestaan 

die leven met diepe emoties en hang 
naar estetiek zal de opera sukses 
blijven hebben! Ook in de OvV, die 
omwille van de krisissituatie de laat
ste 2 seizoenen geopteerd heeft voor 
het grote repertoire, is de belangstel
ling vaak overrompelend. Zelfs min
der valabele produkties worden op 
gul applaus onthaald en dat is voor 
mij een verwarrende ervaring. 

Natuurlijk is het zo, dat als je Mo

zart, Verdi, Wagner of Puccini op
voert dit repertoire zo ijzersterk is, dat 
de modale bezoeker hier op zich 
reeds voldoende kan uithalen. Mijn 
droom blijft nochtans een Vlaams 
Muziekteater met een eigen gelaat, 
met vizie en interpretatie, kortom ver
trekkend vanuit een koncept. Wij heb
ben in Vlaanderen de infrastruktuur, 
een ruim artistiek potentieel, vakbe
kwame technici (absoluut noodwen
dig in een teater!) en we beschikken 
over ± 0.5 miljard. Als nu nog de 
politieke wil aanwezig is, de fouten uit 
het verleden ongedaan te maken en 
een menselijke oplossing te vinden 
voor de sociale ellende, dan staat er 
niets in de weg om ook in Vlaanderen 
een Muziekteater op te starten, dat na 
enkele jaren de Nationale Opera naar 
de kroon steekt." 

m Hoe ziet u de verdere evolutie? 
„Er moet pijlsnel gereageerd wor

den: in principe zal op 5 juli de 
Vlaamse Gemeenschap uit de inter-
kommunale treden. 

De Raad van Bestuur werkt mo
menteel aan een overbruggingsplan 
dat moet doorgenomen worden met 
de steden en de Vlaamse Regering, 
desnoods in konklaaf en tot het bitte
re einde en in nauw overleg met het 
personeel. 

Gezien tijdens het huidige speelsei-
zoen toch niet meer kan opgetreden 
worden, ware het wenselijk dat de 
bezetting van de gebouwen opgehe
ven zou worden (er kunnen andere 
sociale akties overwogen worden). 

Een pragmatische houding van alle 
verantwoordelijken. 

NoQ vele pagina's in WIJ om in 
detail in te gaan op de vele aspekten 
van dit dossier, waar ik nu niet kan 
over uitweiden." 

Ray De Bouvre is namens de 
Vlaamse Gemeenschap lid van de 
Raad van Bestuur (én van het Direk-
tiekomitee) van de Opera voor 
Vlaanderen en het Koninklijk Ballet 
van Vlaanderen. 

>MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Eerste minister Martens kreeg verleden week het bezoek van een 
delegatie van de Nationale Vrouwenraad (NVR). Deze kwam bij de 
regering haar beklag doen over het geringe aantal vrouwen in de 
regering. Ivlartens deed konkrete beloften. Zo zou na de kommunauta-
rizering het aantal vrouwelijke ministers kunnen opgetrokken worden. 
In de officiële overleg- en adviesorganen zouden meer vrouwen 
worden opgenomen. Verder zal het ministerieel komitee voor de status 
van de vrouw (dat sinds driejaar niet meer samenkwam) weer van start 
gaan. Ook zouden de tot nu toe verwaarloosde EG-richtlijnen aan
gaande vrouwenemancipatie eindelijk uitgevoerd worden. 

,,Veel keer zouden", wist Nora Tommelein (NVR-ondervoorzitter en 
voorzitter VU-vrouwen) achteraf mee te delen. ,,fi/laar er is hoop." 

(foto P.Bolsius) 

Kommissie 
„profiel" 

Op haar kongres van 17 sep
tember zal de CVP een opvolger 
kiezen voor Frank Swaelen, die 
voorzitter moet worden van de 
Senaat. 

De kommissie Voorzitterschap 
heeft intussen de opdracht gekre
gen het gewenst profiel voor de 
nieuwe voorzitter uit te tekenen. 

Momenteel is er reeds één kan
didaat, voorgedragen door de 
CVP-jongeren. Het gaat om de 
woordvoerder van voorzitter 
Geens van de Vlaamse Executie
ve, Chris Taes. Naar vertuidt zou 
oook Geens zelf kandidaat zijn. 
De Vlaamse Executieve zou dan 
voorgezeten worden door gewe
zen onderwijsminister Coens... 

Naast de reeds vaak geciteer
de kandidaat-voozitters zoals Wi-
vina Demeester, gewezen jonge
ren-voorzitter en kamerlid Van 

Hecke, duikt recent ook de naam 
op van het Gents kamerlid De 
Roo. 

In CVP-kringen wordt echter 
gezegd dat alle geruchten over 
de toekomstige voorzitter voorba
rig zijn en dat eerst een profiel zal 
worden opgesteld, fl/lisschien 
deze tip: de nieuwe CVP-voorzit-
ter moet haar op de tanden heb
ben en iet te veel zalf in de 
mond... 

Pintje betalen 
De parlementaire onderzoeks-

kommissie voor het nukleaire af-
valschandaal ondervroeg verle
den week voor de tweede maal 
de ontslagen baas van de SCK-
afvalafdeling Van de Voorde. Hij 
ontving naar eigen zeggen over 
een periode van 5 jaar 40 è 
50.000 Mark, ongeveer 1 miljoen 
Bfr. van Transnuklear. Dat geld 
kreeg hij zogezegd als ,,vergoe
ding" voor een sociale kas, be
doeld voor ,,mensen in nood en 
om tijdens bijeenkomsten een 

pintje te kunnen betalen". Van de 
Voorde bracht dat geld taksvrij 
over op een Nedertandse bank 
omdat hij in Nederland naar de 
tandarts ging en de intrest er op 
korte termijn hoger ligt. 

Van de Voorde beweerde 
voorts dat hij verplicht was om 
het smeergeld aan te nemen om
dat de Duitse markt anders geslo
ten bleef door het kwasi-monopo-
lie van Transnuklear in die sektor. 

Van de Voorde, die uiteindelijk 
de enige werknemer van het Stu
diecentrum voor Kernenergie in 
Mol die ten gevolge van het afval-
schandaal blijvend ontslagen 
werd, beschouwt zich nu als zon
debok: ,,lk denk dat men gezien 
de malaise op het SOK iemand 
als ik goed kan gebruiken." Om 
de sociale noden te lenigen mis
schien? Een kat in het nauw 
maakt rare sprongen! 

SCK-boss 
Van de 
Voorde: 
pintje betalen 
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Antwoord aan ex-minister Guy Verhofstadt 

Miskenning van wetteiijice bepaiingen 
De publikatie van twee brieven van het eerbied

waardige Rel<enliof, vorige week in dit blad, had het 
effekt van een steen die in een kikkerpoel werd 
gegooid. 

Alle dagbladen en de radionieuwsdienst van de 
BRT besteedden aandacht aan deze primeur én aan 
de hoogdravende reaktie van ex-Begrotingsminister 
Verhofstadt. 

W IJ blijven er niettemin bij 
dat de vorige regering 
zich bepaald niet stoor

de aan een reeks wettelijke bepa
lingen, die nochtans moeten ge
respecteerd te worden bij het wij
zigen van de Begroting. 

(Wij kunnen weliswaar enig be
grip opbrengen voor het feit dat 
de voormalige Begrotingseksel-
lentie geenszins gelukkig is met 
de publikatie van een aantal za
ken — die hij liever angstvallig 
geheim had gehouden— omdat 
zijn moeizaam opgebouwd imago 
van onkreukbaar en ortodoks mi
nister aldus een grote deuk krijgt. 
Maar dit is niet meteen onze 
zorg...) 

Begrotingsgefoefel 
Toch had Verhofstadt met zijn 

reaktie beter gewacht tot nè le
zing van het artikel. Voortgaand 
op de samenvatting van het pers
agentschap Belga reageerde 
deze Gentse politikus nogal hef
tig, maar in wezen naast de kwes
tie. 

In tegenstelling tot hetgeen 
Verhofstadt verklaart, werd de 
voorgeschreven procedure niet 
gevolgd Inzake het verlenen van 
ekstra miljarden: i.p.v. het Re
kenhof en het Parlement in te 
lichten, miskende Verhofstadt de 
geldende bepalingen. Samen 
met zijn kollega's Eyskens en 
Hansenne verleende hij in 1987 
op een onwettige manier schat
kistvoorschotten ten belope van 
15.721 miljoen fr. In december 
'86 hadden zij dit ook al eens 
gedaan voor 2.560 miljoen fr. De 
gevolgde procedure is helemaal 
niet konform het boekje en ver
dient het etiket ,,begrotingsge
foefel". Sta ons toe dit te verdui
delijken. 

Ten eerste werd gezondigd te
gen de wet van 15 mei 1846. 
Artikel 17 lid 2 van deze wet zegt 
ekspliciet dat „geen uitgave kan 
gedaan worden zonder de tus
senkomst van de Minister van 
Financiën en zonder vooraf
gaand visum en vereffening van 
tiet Rekenfiof, befioudens de bij 
wet bepaalde uitzonderingen." 
Deze uitzonderingen worden dan 
weer zeer duidelijk omschreven 
in artikel 24 van de wet van 28 
juni 1963. Dit artikel voorziet dat 
in dergelijke uitzonderlijke en 
dringende gevallen de minister
raad bij gemotiveerde beraadsla
ging kan beslissen om uitgaven 
te betalen hoger dan het vastge
legde begrotingskrediet. De tekst 
van deze beraadslaging moet 
echter onmiddellijk aan het Parle
ment en aan het Rekenhof over
gemaakt worden, hetgeen niet 
gebeurde. 

Door echter de geëigende pro
cedure niet te volgen, wilden zij 
vermijden dat het Rekenhof of 
het Parlement werden ingelicht. 
(Het voor schut zetten van de 
wetgevende macht was overi
gens een habitus van de vorige 
regering...) 

Al te goedkoop 
Het hanteren van deze truuk, 

waarbij gewerkt werd met Schat
kistvoorschotten, bood de minis

ters Verhofstadt-Eyskens-Han-
senne de kans te vermijden dat 
bekendheid werd gegeven aan 
het uiteindelijk minder fraaie be
grotingsresultaat. Dit drietal (Ver
hofstadt inbegrepen) is bijgevolg 
verantwoordelijk voor de onfrisse 
manier van werken, want zij heb
ben ook hun handtekening ge
plaatst. Het te verwachten ant
woord van Verhofstadt dat niet hij 
verantwoordelijk is voor het niet-
uitvoeren van vooropgestelde be
sparingen, is al te goedkoop. 
Pluimen op de hoed steken als de 
bezuinigingen reëel worden uit
gevoerd maar alle verantwoorde
lijkheid afwimpelen voor misluk-
tie besparingen, is niet ernstig. 

Daarenboven blijken vele ge
plande besparingen helemaal 
niet realistisch. Zo is de het aan
passingsblad bij de Begroting 
1987, ondertekend door Eyskens 
en Verhofstadt en ingediend op 
18 april 1988, helemaal geen kor-
rekte weergave van de financiële 
toestand. Dit wordt duidelijk uit 
de naaststaande tabel m.b.t. de 
RVA (uitgedrukt in miljoen fr.) 

Hieruit moet men konkluderen 
dat het begrotingsresultaat per 
31 december 1987 volgens het 
Rekenhof (voor alvast deze vier 
artikelen) bijna 19 miljard fr. 
slechter is dan zou kunnen blij
ken uit de gegevens op het aan
passingsblad van Eyskens en 
Verhofstadt. Het door hen voor
gestelde overschot is volgens het 
Rekenhof kompleet onbestaan
de. Meer zelfs, de Raadsheren 
van het Hof stellen een tekort van 
16,6 miljard fr. vast. Nota bene: 
deze instelling kan bezwaarlijk 
van partijdigheid of lichtzinnig
heid beschuldigd worden... 

De bedoeling van Verhofstadt 
en Eyskens was duidelijk: zij 
draaiden het Parlement een rad 
voor de ogen. Toen zij het aan
passingsblad ondertekenden wa

ren zij trouwens op de hoogte van 
het werkelijke tekort, maar om 
voor de hand liggende redenen 
presenteerden zij liever een 
reeks geflatteerde cijfers. 

Doorschuiven 

Dit begrotingsgefoefel merken 
we eveneens bij de cijfers m.b.t. 
het Wegenfonds. Uit onderzoek 
van hetzelfde bijblad (bladzijde 
21, artikel 14) blijkt dat Eyskens 
en Verhofstadt per 31 december 
1987 op artikel 533.01 van de 
Wegenfondsbegroting een over
schot inschrijven van 150 mijoen 
fr. Het Rekenhof daartentegen 
stelt dat het oorspronkelijk kre
diet van dat artikel — bestemd 
voor de aanleg, inrichting en uit
rusting van auto- en rijkswegen 
— een zwaar tekort vertoont. 

Dit tekort neemt zelfs zulke 
vormen aan, dat de uitgaven van 
1987 voor een totaal bedrag van 
2.700 miljoen fr. werden over
schreden en ten laste moeten 
worden gelegd van de begroting 
van 1988! Dit doorschuiven van 
uitgaven van het ene naar het 
andere begrotingsjaar is even
zeer onwettelijk. 

Dus ook in deze zaak kunnen 
we besluiten dat de eksellenties 
Verhofstadt en Eyskens het Par
lement onjuist hebben geïnfor
meerd. De door hen voorgestelde 
bezuinigingen zijn in werkelijk
heid tekorten! 

Aan de hand van dit alles (met 
ekskuus voor de techniciteit) 
wordt aangetoond hoe o.m. Ver
hofstadt gepoogd heeft geen 
ruchtbaarheid te geven aan de 
voor hem ongunstig uitvallende 

Begrottngsartlkei 

42,01 
(toelage aan de RVA l.v.m. werk
loosheid en werkgelegenheid van 
de uitkeringsgerechtigde volledi
ge werklozen, ingeschreven als 
werkzoekenden) 

42.05 
(toelage aan de RVA i.v.m. werk-
toosheid en werkgelegenheid van 
de oudere uitkeringsgerechtigde 
volledig werklozen die niet meer 
ingeschreven zijn als werkzoe
kenden) 

42.04 
(toelage aan de RVA 
inzake brugpensioenen) 

42.07 
(uitgaven inherent 
aan de tewerkstellling 
van werklozen) 

Totaal: 

Situatie volgens Verhofstadt 
(aanpasstngsblad Begroting '87, 
ingediend op 18 april '88) 

tekort: 1.276 

overschot: 3.428,9 

tekort: 46,2 

overschot: 136,5 

overschot: 2.243 

Situatie volgens Rekenhof 
(brief van 27 april '88) 

tekort: 12.811,5 

tekort: 2.363,6 

tekort: 1.434,9 

tekort: 16.610 

Vijf Jaar 

De lezer kan zelf beslissen aan welke cijfers hij het meeste geloof hecht. Aan deze van de ministers 
Eyskens en Verhofstadt of aan de getallen van het Rekenhof-

Wij ontkennen niet dat Guy Verhofstadt een verdienstelijke poging ondernam om een goed Minister van 
Begroting te zijn, maar mytevorming is ook hier misplaatst. 
Bepaalde hagiografische geschriften over en stoere uitspraken van deze jonge liberaal zijn hoognodig aan 
een kritische evaluatie toe. (toto: studio dann) 

begrotingsresultaten. Het was 
nochtans zijn plicht het Parle
ment en het Rekenhof in te lich
ten inzake het overschrijden van 
de kredieten, in plaats van dit 
stoemelings weg te moffelen. Uit 
navraag leerden we immers dat 
noch de Kamer noch de Senaat 
geïnformeerd werden. 

' Tijdens de bespreking van de 
voorlopige kredietwet stelden 
verschillende parlementsleden 
vragen n.a.v. de geruchten over 
het tekort aan kredieten voor de 
departementen Tewerkstelling, 
Arbeid en Sociale Zaken. Minis
ter Verhofstadt antwoordde toen 
dat men de resultaten van de 
begrotingskontrole moest af
wachten. Nooit vertelde hij de 
Kamerleden en Senatoren over 
de door hem toegepaste, onwetti
ge procedure om aan het krediet
tekort te verhelpen. 

De retorische vraag dient dan 
ook gesteld waarom Verhofstadt 
een al te geflatteerd bijblad op
stelde, op een ogenblik dat hij 
reeds in alle stilte bijkredieten 
had toegestaan. 

,,Normaal" zouden de Parle
mentsleden pas over vijf jaar van 
één en ander op de hoogte wor
den gebracht. Want het is met 
een gemiddelde van vijf jaar dat 
in het Parlement de Rekeningwet 
wordt gestemd. Bijgevolg zou 
pas dan het door ons ontdekte lijk 
zichtbaar uit de kast zijn geval
len. 

Wij nemen aan dat het de in
tentie is van de nieuwe Begro
tingsminister, de VU-er Hugo 
Schiltz, om het Parlement voort
aan vlugger en eerlijker te infor
meren over de werkelijke begro
tingssituatie! 

In ieders belang en het spreek
woord indachtig „Al is de leugen 
nog zo snel..." 
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Aansluiting Onderwijs-Arbeld 

Een probleem met vele 
facetten 

Het onderwijs heeft de belangrijke taak jongeren te motiveren een voldoende hoog onderwijspeil na te 
streven en te verwerven. foto control Data 

De relatie tussen onderwijs en arbeid vormt een spanningsveld dat de jongste 
jaren uitvoerig onder de loep werd genomen door zowel werkgevers- en 
werknemerskringen, de onderwijswereld en politici. 

Daarbij groeide de diskussie van een bijna dovemansgesprek tussen funktio-
nelen (onderwijs in dienst van de arbeidsmarkt) en idealisten (onderwijs als 
zelfontplooiing) tot een meer konsensusgericht overleg tussen alle betrokkenen. 
Een voorbeeld hiervan is de Kommissie Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt 
die in november 1986 op initiatief van de Koning Boudewijnstichting werd 
geïnstalleerd. Deze kommissie beoogde een uitwisseling en toenadering tussen 
de standpunten rond de relatie opleiding-tewerkstelling te bevorderen. Onlangs 
werd het verslag van de kommissie gepubliceerd. Het bevat, naast een degelijke 
terreinafbakening en een verkennende studie, een aantal konklusies naar het 
beleid die van pas kunnen komen bij het ontwikkelen van een degelijk Vlaams 
tewerkstellingsbeleid. 

EN echt objektieve benade
ring van de aansluitings-
politiek blijkt slechts in be

perkte mate mogelijk. De bena
dering is afhankelijk van de posi
tie die men inneemt en van de 
prioriteiten die men legt. Werkge
vers, onderwijs, vakbonden en 
politiek beleid leveren verschil
lende standpunten, zowel in de 
analyse van het probleem als bij 
het voorstellen of evalueren van 
maatregelen om aan de proble
matiek te verhelpen. 

Wel IS iedereen het er over 
eens dat de arbeidsproblematiek 
op zich heel wat dimensies en 
elementen inhoudt. 

Gebrek aan 
informatie 

Een goede oplossingsgerichte 
analyse van een probleem moet 
steeds vertrekken van degelijke 
Informatie. Dit geldt zeker voor de 
arbeidsmarkt, die daarenboven 
voortdurend in beweging is. Via 
de RVA, de bevolkings- en onder-
wijsstatistieken zijn heel wat ge
gevens voorhanden. Vaak ont
breekt echter een dynamisch 
beeld, bijvoorbeeld over het ver
loop van de overstap van jonge
ren van school naar werk. Mocht 
er al informatie voorhanden zijn, 
dan nog stelt zich een probleem 
van waar ze te vinden. De kom
missie Aansluiting Onderwijs en 
Arbeidsmarkt doet daarom een 
aantal voorstellen om het verza
melen en de verwerking van ge
gevens over de arbeidsmarkt te 
verbeteren. Vooral voor (aspirant) 
studenten interessant, is de 
vraag naar een grondig onder
zoek over de beroepsprofielen, 
waarbij deze moeten vertaald 
worden naar de ondenwijsinhoud. 

Dit zou in alle geval een boeiend 
hulpmiddel voor de studiekeuze 
kunnen vormen. 

Begeleiding 
van jongeren 

Die studiekeuze blijkt voor vele 
jongeren problemen te stellen 
voor de latere tewerkstellingsper-
spektieven. Vooral meisjes blij
ken op de arbeidsmarkt te komen 
met een onderwijsbagage die 
minder kansen biedt. 

Niettegenstaande de studie
keuze niet enkel door ekonomi-
sche motieven kan of mag verant
woord worden stelt de kommissie 
toch vast dat de latere arbeids
kansen nog onvoldoende in over
weging worden genomen. 

Het beleid kenmerkt zich door 
een veelvoud aan ministeriële 
verantwoordelijkheden, statuten, 
organiserende diensten, en poli
tieke opties. Een koherent beleid 
op lange termijn is vooralsnog 
zoek. Bij de tewerkstellingsmaat-
regelen bestaat het risiko dat zij 
niet zozeer een aangroei van de 
tewerkstelling voor de beoogde 
doelgroepen als effekt kunnen 
hebben, maar vervangend voor 
normale aanwervingen kunnen 
aangewend worden. Vooral de 
vakbonden vrezen bovendien dat 
alle uitzonderingsstelsels voor 
jongeren op termijn een bedrei
ging voor het sociale zekerheids
statuut van jonge werknemers 
kunnen vormen. Werknemers 

De PMS-centra zouden hierbij 
een belangrijker rol kunnen spe
len. Daarvoor hebben ze meer 
informatie over de arbeidsmarkt 
en beroepskansen nodig en die
nen ze ook ingeschakeld te wor
den in het plaatselijk overleg in
zake onderwijs en arbeidsmarkt. 

Een meer permanente studie
loopbaanbegeleiding is even
eens wenselijk. 

Laaggeschoolden 
De groep laaggeschoolden 

vormt een zeer belangrijke pro
bleemgroep bij de overgang van 
het onderwijs naar de arbeidswe-
reld. Voor het onderwijs is hier 
een belangrijke taak in het moti
veren van jongeren om een vol
doende hoog ondenwijsniveau te 
behalen weggelegd. Aangepaste 
methoden en lesinhouden, een 
verdergezette vernieuwing van 
het beroepsonderwijs moeten 
hiertoe bijdragen. Daarnaast kun
nen ook vormings- en opleidings-
projekten voor laaggeschoolden 
een nuttige rol spelen in het inte
greren van laaggeschoolde werk
zoekenden in de arbeidsmarkt. 

Ondoorzichtig 
beleid 

Toch blijft de vraag of laagge
schoolden op deze manier ook 
aan de bak zullen komen zonder 
dat er bijkomende specifieke ar
beidsplaatsen voor hen worden 
gekreëerd onbeantwoord. 

De kommissie was het er bijna 

roerend over eens dat de diverse 
maatregelen en initiatieven die 
vanuit de beleid worden geno
men met het oog op een betere 
aansluiting tussen onderwijs en 
arbeid uitblinken in een gebrek 
aan koördinatie, duidelijkheid en 
kontinuïteit. 

pleiten dan weer voor meer uni
formiteit in de maatregelen en de 
aanvraagprocedures. Ook van de 
betrokken werkzoekenden zelf 
kan moeilijk gevraagd worden dat 
zij hun weg vinden in een doolhof 
aan initiatieven en tewerkstel-
üngsmogelijkheden. 

Overleg 
De kommissie pleit nadrukke

lijk voor het organiseren van een 
beter overleg over deze proble
matiek. Werkgevers, werkne
mers, onderwijs- en vormingsver
antwoordelijken moeten voor 
haar op het niveau van het Subre
gionaal Tewerkstellings Comité 
(STC) worden georganiseerd. 

Op dit punt heeft de kommissie 
zich blijkbaar door andere dan 
wetenschappelijke motieven la
ten motiveren. De 19 STC's die 
Vlaanderen rijk is zijn — bijna 
slapende — overlegorgaantjes 
waarvan de efficiëntie alles be
halve bewezen is. Wel zijn het 
overlegorganen, waarin vakbon
den en werkgevers dus goed ver
tegenwoordigd zijn. 

Het vermoeden bestaat dat de 
werknemersorganisaties via 
deze organen trachten hun greep 
op de sektor van de arbeidsbe
middeling en -voorziening nog te 
vergroten. Vraag is wie hier uit
eindelijk mee wordt gediend. 
Overlegorganen hebben van na
ture immers niet de neiging om 
kreatief en stimulerend werk te 
leveren. Wel zal de sektor bijna 
hermetisch afgesloten worden 
voor initiatieven op het vlak van 
tewerkstelling die niet gebonden 
zijn aan deze of gene organisatie. 
Hetgeen wel eens een rem kan 
zetten op de stroom aan onafhan
kelijke lokale werkgelegenheidsi-
nitiatieven die vooral voor de 
werkzoekenden met lage tewerk
stellingskansen nuttig werk (kun
nen) leveren. 

Het is wellicht aan een politieke 
partij als de Volksunie om een 
verdere sindikalizering (en gelijk
tijdige verzuiling) van de sektor 
van de arbeidstiemiddeling en -
bevordering in Vlaanderen in te 
perken. In elk geval dient het 
ongebonden initiatief verdedigd 
te worden door een belangenloze 
politieke partij. De VU kan zich 
hier meer dan verdienstelijk ma
ken. 

Stefan Ector 

De motor van onze ekonomie 

Diensten 
DIENSTEN m&\\m 68 per-

cerst van de B e ^ » : * » be
volking tó werk> \n <Je kris^a-
ren kwamen er zelfs een tódf 
miljoen nleuït^ banen i»), 
vü̂ OFvan tweederde In de prl* 
vé-«eklof. Maar Indien België 
de werl^oosfteld wenst te be* 
perken tot 6 percent van de 
bevolking, zuUen er nog 
750.IÏOO nieuwe jttes ge
kreëerd moeten worden. Kan 
dat? Ên hoevee) gaat dat kos
ten? 

Antwoord op deze vragen 
vinden we In het boek van 
Gunter A, P&uW „Diensten- De 
motor van onze ekonomie", 
dat w)rig jaar btj de Standaard 
Uitgeverij verscheen. 

Patllj Is een |onge ekono-
mist ^PSlA-Antwerpen). Hij 
behaalde een MSA-diploma 
aan de prestigieuze manage
ment school Insead. Hij is op
richter en afgevaardigde-be« 

stuurder van het Europees 
Djen^enforwn, een netwerk 
van 25 «Éertstverienende be
drijven. Deze jonge Vlaming 

Gunther A Fault 

werd in l ^ 3 ^as!^Me&^ als 
„on© of ö» ie« w«sïaB#r^ 
yoöj^ p&csom of ö» world" 

Pauli gaat tfieper In op de 
achtergronden van het gebrek 
aan initiatief van öe Imlusirie 
en de traditionele dlenstw in 
de sn^groelenöe l<»ge * e n -
stens^ttor, Bm waa i ^ van 
nieuwe d»en^ten|p«eltaan in 
een ritme tot z^fe 50 percent 
per laar. Hij aiöeedt deze sek
toren en geeft een aanzet tot 
een gurc^se dienstenstrate-
gie om een vaste plaats in 
deze markt te veroveren 

Het boek js entgzins opper
vlakkig, ziet enkele belangnj-
ke aspekten zoals onderwijs, 
vorming en de werk- en leef
omgeving over het hoofd, en 
blaakt van een beetje veel op-
ttmtsme A n d e o ^ wflioust-
asmeert de schr l^ r z^n lezer, 
geeft hij een Inl^essante op
somming van feiten en kon-
krete voorbeelden en is het 
boek toegankelijk voor niet-
irigewijden Het »s een aarva
der om „bij te blijven" en kan, 
uileraard in het kader van het 
Europese 1992, t>est verteerd 
worden. 

sec. 

2 JUNI 1988 



^ P i « I P ü « R H B « « H i ^ P V « l 

6 W[\ 
Op zoek naar een gemeenschappelijke basis 

Clem Daenen, federaal bruggenbouwer 
LEUVEN — Voor ons zit Jeanne Cassart — de 

weduwe van Clemens Daenen. In het leven was hij 
de ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging 
en federaal bruggenbouwer met Wallonië. Zowat 35 
jaar geleden verscheen mede door zijn werk het 
eerste naoorlogs Vlaams-Waals federalistisch mani
fest. Het betekende — voor die tijd! — een toekomst-
gedacht geestelijk en praktisch werkstuk, dat met
een de nieuwe dimensie aantoonde voor de Vlaamse 
Beweging, die stilaan recht kroop uit de kollaboratie 
en de repressie. Met wat heimwee grijpen wij terug 
naar Clem Daenen's leven en verzet. 

ZOALS zovele Vlaamse at
heneumleraars — bv. FIlip 
de Pillecijn — kwam ook 

deze jonge doctor In de Ger
maanse in Wallonië terecht. Vijf 
jaar leraar in Chimay; jaren ook 
van kontakt met Wallonië. Hij zou 
er zijn vrouw vinden: Jeanne 
Cassart uit Mettet. Nu een zange-
rig-sprekende hoofse dame, die 
— met haar 80 jaar — kan terug
blikken op een inzetrijk leven en 
een levendige kring van kinderen 
en kleinkinderen. Twee van haar 
dochters zijn gehuwd met twee 
broers Kempynck. Ook hun pio
nierswerk in „De Blankaart" — 
Volkshogeschool te Woumen kan 
niet voldoende gewaardeerd wor
den. 

Daenen was te jong om de 
gebeurtenissen van de eerste 
wereldoorlog ten volle te begrij
pen maar niet te jong om de 
heftige anti-Vlaams-nationalisti
sche hetze van de naoorlogse 
jaren te ervaren. Als student te 
Leuven maakte hij de Vlaamsge-
zinde revolte mee die o.m. zou 
leiden tot het wegzenden van 
jonge mannen als bv. Paul 
Beeckman en Tony Herbert. 

De Lage Landen 
In Leuven promoveerde Dae

nen met grote onderscheiding tot 
doctor in de Germaanse talen 
met een proefschrift over Dante's 
invloed op Henriëtte Roland Holst 
van der Schalk. In wezen, in ge
schrift en in aktiviteit was Clem 
Daenen dus een heelnederlander 
en tegelijkertijd een konfedera
list. Zijn eerste stappen in de 
Vlaamse publikaties zou hij zet
ten als redaktiesekretaris van het 
heftig Grootnederlands weekblad 
,,Vlaanderen". Nadien liet hij 
zich opmerken als een jonge den
ker die maatschappelijk heil 
zocht in het autoritair samenle
vingsmodel en hij sloot zich aan 
bij het Verdinaso van Joris Van 
Severen. 

Zijn fijn, duidelijk geschrift al
leen al verraadde de strukturalist. 
Hij zou na WO II onrechtstreeks 
generaties Vlamingen vormen 
met zijn Praktische Nederlandse 
Spraakkunst, die 5 herdrukken 
zou kennen. En op de roestbrui
ne omslag: de kaart van de Lage 
Landen! Een beetje Daenen's 
Boergondische droom... 

JefFrangois zocht hem al op in 
Chimay. Wallonië een federaal 
onderdeel van de Lage Landen ? 
Maar de jaren liepen vlug. Over 
de Rijn onderging een volk de 
totalisering en verdronk de vrij
heid van de persoon in het regi
me... Clem Daenen was een te 
volbloed demokraat om dat niet 
te zien. Daarom zijn luid protest 
tegen Hitler's Oostenrijkse Ansc-
hlusz en tegen de nazi-inval in 
Tsjechoslowakije. Zeer moedig 
waarschuwde hij tientallen in 
Vlaanderen voor dit soort impe
rialisme. Na zijn atheneumtijd in 
Aalst en Leuven werd hij prefekt 

in Tienen. Hij weigerde aan de 
bezettingsmacht de leerlingenlij-
sten mede te delen. Zo groeide 
hij naar het verzet toe. Eenzelfde 
geest van rechtvaardigheid dreef 
hem evenzeer om na WO II, toen 
de repressie volop woedde, zove
le bestraften te helpen in het 
Komitee voor Recht en Naasten
liefde. En opnieuw hield hij velen 
de juiste samenhang voor tussen 
federalisme, demokratie, zelfbe
stuur en de andere maatschap
pelijke gegevens. 

Goede 
verstandhouding 

Samen met Flor Grammens, 
Paul Beeckman en pater Wal-
graeve bereidde hij reeds in '52-
'53 het ontstaan van de Vlaamse 
Volksbeweging voor. Nadat de 
W B sinds 1956 vorm kreeg als 
belangrijke flammgantische druk-
kingsgroep werd hij een pleitbe
zorger voor verstandhouding met 
Waalse federalisten. Zijn bedoe
ling was om samen de Belgische 
eenheidsstaat te vormen in fede
ralistische zin. Hij besefte maar al 
te goed hoezeer de tweespalt 
tussen de Waalse- en Vlaamse 
beweging in het voordeel speelde 
van een bepaald soort Belgen, 
meestal (maar niet uitsluitend) te 
vinden in Brussel. Maar de fede
ralisten waren in aantal nog te 
gering. De leidende Belgische 

kringen negeerden het jonge le
ven of bekeken het met verach
ting of haat. Toch bleven enkelin
gen het vuur brandend houden. 
Samen met het echtpaar Maurice 
Bologne-Lemaire onderhield hij 
blijvend deze Vlaams-Waalse 
kontakten. Wanneer we nu de 
nota's van de Vlaams-Waalse 
studiedag te Luik (1962) ,,Fede
ralisme : demokratie voor de Vol
keren" hertezen, lijkt het of de tijd 
in dat opzicht een kwarteeuw stil-

André Renard 

De belangrijkste nieuwigheid 
op het Waals-nationalistische 
front was zonder twijfel And ré 
Renard met zijn Mouvement Po
pulaire Wallon. Op korte tijd zorg
de hij ervoor dat zijn organisatie 
alle traditionele wallingantische 
organisaties wat getalsterkte en 
aktiviteit betrof, ver achter zich 
liet. Maar Renard had in Vlaamse 
ogen veel onsimpatieke kanten. 

immers de Vlamingen en het Ne
derlands géén evenwaardige 
plaats te geven in de hoofdstad. 
Bovendien meenden deze men
sen dat zij het recht hadden om 
naar eigen goeddunken en ge
steund door hun financieel mach
tiger positie, Vlaamse randge
meenten aan te hechten bij het 
hoofdstedelijk gebied en dus te 
verfransen. André Renard deed 
op kleinere schaal hetzelfde in 
Luik waar de overheveling van 
het Limburgse Voeren een strijd-

Zoals Rik Aelvoet en Hendrik Heidbuchel zou Clem 
Daenen (°Aalst (L), 1901-Heverlee 1965) een ate-
neumleraar met grote betekenis voor de Vlaamse 
beweging worden. 

De Waalse federalist zag de verhouding met Vlaan
deren vanuit een overheersende Waalse machtspo
sitie. Renard verdween voortijdig van het toneel. De 
Waals-Vlaamse kontakten ook. 

stond... Toevalligerwijze beleen
den wij met hem een gewelddadi
ge Waalse betoging tijdens de 
eenheidsstaking (61-62). De bru
taliteit ervan schokte hem, maar 
hij begreep die radikaliteit want 
hij onderkende — toen al! — 
profetisch de terugloop van de 
Waalse ekonomie, wat hij be
treurde. 

„In een federaal stelsel, heb je 
geen nood aan arme noch aan 
imperialistische buren...", zo zei 
hij. 

Hij verzette zich heftig tegen de 
vestiging van zware- en basisnij-
verheid in Vlaanderen. Het staal
bedrijf Sidmar in de Gentse ka
naalzone kreeg heftige Waalse 
kritiek. Dat werd in Vlaanderen 
ervaren als een aanslag t.o.v. het 
Vlaams recht op een normale 
ekonomische ontwikkeling. Een 
ander feit is zijn blijvende steun 
— en zelfs meer dan dat — aan 
de agressieve Brusselse franko-
fonie. Een omvangrijk deel van 
de Brusselse franstal igen wenste 

/ I Kennis door tegenspraak 

Geen Vlaams-Waals 
kontakt meer 

Kontakt houder} met de Waalse federalisten 
zit er de jongste Jaren (haast) niet meer in. 
Waarom geb&urt dit zo weinig? 

Gebruiken wij al die mgelljkheden die de 
moderne samenleving nu eenmaat terzake 
biedt? 

EEN Duits <:Jeftker heeft 
ooit gezegd dat dé 
vooruitgang in d© kw-

m$ gestimuleerd wordt door 
de tegenspraak. Het kritisch 
över-en-weer-gaar^ vön gede
gen argumenten m altijd nut
tig. Het Is zeits nodig. Des te 
meer omdat wtj ona^endbaar 
aan de vooravond staar> van 
een nieuwe grondwet^erzie-
f»ing- Afs we vMm dat ds 
verdere federatizeörig van 
deze bortdsstaat beide voiks* 
ren zonder autonoom Vtaams 
verdragrecht kan er al tteei 
w^ g^u re r» . 

Het Riinland 
Vanuit dezeJfde geest zou 

bet ttjd worden om -^ ook op 
ekonomische motieven — met 
de Europese regio én Duitse 
deelstaat Riintdnd-W0$tfaim 
geïnstiiütlonallseerde kontak
ten op te zetten- Oeriken we 
maar aan de Antvwerpart-I l̂ïn» 
eï>0Qrvert>tnding, aan ante ge» 
zamelljlte leefmkiden-profele-
men mt... Oi Jyjnnen we in 
Vlaanderen siecNs de Keufóe 
karnaval natïootsenn? Wat 
ooit ftembrandt van Rtjrt en 

Vondel ervaard^ In krisisom-
standigheden km toch in ons 
Europees voordeel var* regio-
tot-reglo overgedaan wor-
den,.. 

Oe Nederlanden 
Een dergelijke Interregional 

Ie strategie met de ons omrirj-
gsftde gebieden ligt nog veel 
logischer voor de hand t,o.v, 
Zuid-Vlaanderen en Moord-
Nederland. En hieromtrerit 
kunrjen zowel de 8ênefijx-sa-
menwerlslng, als de Neder
landse Taalunie een juridi
sche basis bieden. Ook voor 
deze ruimte Is 1992, jaar van 
de wigende Europese eert-
jnalöng, belangrijk. 

Zoats Hik A0tvóBt m H$ftdrfk 
H^idbuchei zou Cimt bétonen 
("Aalst (L), tmt-H&vMm 
196B) mrt atenmmf&rstAr met 
grot0 imek&nis voor cfe 
Vtaamse bew&gk^g mMm. 

punt bleef dat hij propagandis
tisch ten volle probeerde uit te 
baten. 

De problemen tussen Vlamin
gen en Walen waren zo groot en 
maakten zoveel indruk op de 
meerderheid van Wallinganten 
en Vlaamsgezinden dat bereid
heid tot gesprek of zelfs maar 
kennisneming van mekaars be
weegredenen en standpunten 
ontbrak. 

De taalgrens lag nog maar pas 
vast... Uit Vlaanderen werden on
geveer 87.000 inwoners overge
heveld naar Wallonië en omge
keerd ongeveer 24.000. De dis-
kussiewonden lagen nog open! 
Ons volk-in-wording bezat nu zijn 
(kompromis) grenzen. Een Dae
nen zag verder: in 964 hield hij in 
Kortrijk tijdens een VVB-kongres 
een verruimende voordracht „De 
Vlaamse Beweging in internatio
naal verband". 

Frangois Perin 
De bilaterale Vlaams-Waalse 

gesprekken verflauwden na zijn 
overlijden. Al de politieke partijen 
ondergingen tussen 1968 en 
1978 (onder druk van Vlaams-
Waalse ,,bewegingsgesprekken" 
af en toe hernomen vanuit de 
Volksunie en het MPW. 

De Luikse hoogleraar Frangois 
Perin was al betrokken geweest 
bij Vlaams-Waalse gesprekken in 
de jaren zestig. Hij vergezelde 
Bologne meermaals op diens rei
zen naar Vlaanderen. Het was 
dan ook geen toeval dat hij op 
verschillende plaatsen in debat 
trad met Hugo Schiltz. Was het 
geen goede zaak dat Frans Van 
der Eist, Hugo Schiltz en Vic 
Anciaux het Vlaamse standpunt 
wilden en konden verwoorden in 
de kolommen van ,,Le Soir" en 
dat sedert enkele tijd de Waalse 
denker José Fontaine in ,, Knack" 
en ,,Kultuurteven" een Waalse 
analyse ten beste geeft? 

Willy Kuijpers, 
Lid Euro-parlement 
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Chemische wapens? 

Uit Vlaanderen, 
uit de wereld...! 

Het politieke leven herneemt stilaan zijn normale 
verloop. De verschillende commissies in Kamer en 
Senaat zijn gestart met de uitwerking van het rege
ringsprogramma. 

Intussen is de Vlaamse Raad al enige tijd met de 
werkzaamheden bezig. 

B EGIN dit jaar diende Vic 
Anciaux een voorstel tot 
resolutie in betreffende 

het verbod cttemische wapens op 
Vlaams grondgebied op te slaan. 
Al eerder had hij, bij diverse tus
senkomsten in Kamer en Vlaam
se Raad, zijn bekommerdheid om 
deze problematiek geuit. Dit 
voorstel gaf hem de gelegenheid 
hierover een belangrijk initiatief 
te nemen. 

Julien Desseyn trad op als ver
slaggever van de bespreking van 
voorstel en amendementen. Hij 
werd trouwens met applaus be
dacht voor de bedaarde en door
wrochte verslaggeving toen het 
voorstel vorige donderdag in de 
plenaire vergadering behandeld 
werd. 

Pacifisme 
In de toelichting verklaarde An

ciaux zijn initiatief: ,,Het streven 
naar pacifisme is een permanen
te doelstelling van de Vlaamse 
beweging. Meer dan ooit vindt de 
vredesbeweging aansluiting bij 
wat leeft in de brede lagen van de 
Vlaamse bevolking". Vlaanderen 
werd tijdens de Eerste Wereld
oorlog reeds geteisterd door aan
vallen met chemische wapens, 
het gevreesde yperiet. 

Koerden 
Anciaux heeft in zijn jarenlange 

praktijk als arts regelmatig getrof
fenen van de gasaanvallen be
handeld. Hij spreekt dus uit eigen 
ervaring als hij vertelt hoe vrese
lijk de chronische ademhalings
moeilijkheden en andere proble
men deze slachtoffers getroffen 
hebben. Honderden frontsolda
ten overleden tijdens en kort na 

een gasaanval, maar dikwijls ook 
na een jarenlange doodstrijd. Het 
spreekt voor hem dan ook vanzelf 
dat België het beleid van verzet 
tegen de produktie en het gebruik 
van chemische wapens moet 
voortzetten. Het voorstel van re
solutie vormt dan ook een inten

tieverklaring, waarin het te vol
gen beleid wordt voorgesteld. 

Anciaux wees erop dat in de 
Verenigde Staten de aanmaak en 
de modernisering van de chemi
sche wapens volop aan de gang 
is. Hij vermeldde verder het ge
bruik van dit vreselijke wapen 
tijdens recente aanvallen tegen 
de Koerden in de nu reeds acht 
jaar durende Golfoorlog. Door het 
aanwenden van chemisch wa
pentuig kwamen door voor enke
le maanden duizenden Koerden, 
meestal ongewapende en niet bij 
de oorlogshandelingen betrok
ken burgers, om het leven. De 
uitspraak dat chemische wapens 
de atoombommen van de arme 
landen zijn, werd hiermee kracht 
bijgezet. 

„Affaires. 
OVER enkele dagen zal 

een speciale Ooder-
zoekskommissie in 

het paftement officteef haar 
werkzaamh&óen beginnen. 
Het onderwerp van de enquê
te en de debatten heeft de 
jongste jaren voor dikke dos
sier gezorgd bïj pers, justitie, 
polfUeke partijen en andere 
kringen. De kommissie za{ im-
mers het onderzoek dat ge
voerd werd m verband met 
ondermeer de Bende van Nij-
vel kritisch doorttchlen. In feite 
IS de opdracht breder, en 
moet de wijze waarop het ge
rechtelijk onderzoek m ver
band met de zware mjsdaad tn 
Belgiè verloopt, bekeken wor
den, In het Ijcht van de recen
te gebeurtenissen spreekt het 
voor z\üh dal het dossier van 
de Senö© van Wijvel voorrang 
zal krijgen. 

Toch mag tmn met verge
ten <iU reeds sinds een aantal 
jaren z\<ih rnerkwaardtge ge-
bewrterïissen voordoen bjj ge
rechtelijke onderzoeken. In 
dat verband kurtnen we hier 

de toestanden rond de CCC. 
rond het proces-Fran^o/s, de 
brand bij het weekblad Pour, 
en andere zaken aar^halen. 
Niet zelden kwam hierbij een 
gedeelte van de politiedien
sten en de magistratuur !n 
opspraak. Banden met buiten
landse belanghebbenden 
werden zichtbaar, hande! en 

Hugo Covehers. ,,Burger op
nieuw vertrouwen geven m 
rechtsbestel" 

Kamerlid Vic Anciaux wil dat de Belgische regering de produktie in de 
modernizering van de chemische wapens afwijst en dit ook bij de 
NAVO-partners bepleit! 

Aan de Belgische regering 
wordt dan ook gevraagd „de pro
duktie en de modernisering van 
de chemische wapens af te wij
zen en dit te bepleiten bij de 
NAVO-partners". 

Niet overtuigd... 
in een ultiem pleidooi, mede 
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srncKi'e! r drugs sn wapens 
doken regelmatig op 

Ai deze affaires bezorgen 
de burger bepaald niet meer 
vertrouwen tn een aantal dien
sten die voor het goed funktio-
neren van deze maatschappij 
toch wel van essentieel be
lang zijn Het is daarom met 
meer dan normaal dat deze 
zaken 20 diep mogelijk wor
den uitgesptt: de waarheid 
nroet aan het licht komen om 
de burgers de kans te geven 
hun vertrouwen m dit bestel te 
vestigen. 

Het IS de verdienste van de 
Volksume, en dan meer m het 
bijzonder van Hugo Covehers, 
dat zij mee het initiatief heb
ben genomen tot de oprich
ting van deze Onderzoeks-
kommissie, Coveliers zet zich 
met alle energie in voor de 
goede werking ervan. De re
sultaten zullen immers van ka
pitaal belang zijn voor de op
bouw van de propere, eerlijke 
en demokratische maatschap
pij van morgen, waarvoor de 
Volksunie zich inzet, 

(F.S.) 

als antwoord op het tegensputte
ren van enkele niet overtuigde 
parlementsleden, citeerde An
ciaux nog enkele prangende cij
fers: „In de Eerste Wereldoorlog 
werden 66 miljoen kilogram gas-
granaten gedropt. Jaarlijks wor
den nog vierhonderd ton toxische 
munitie opgegraven. Sinds 1945 
stierven 175 man bij de berging 
van deze wapens". 

Het voorstel kon alleszins op 
een zeer ruime instemming reke
nen bij de diverse partijen. Uitein
delijk werd het aangenomen met 
111 stemmen voor, en 3 tegen
stemmen. 

Geen chemische 
wapens 

De resolutie bevat verscheide
ne belangrijke paragrafen. De 
Vlaamse Raad dringt er bij de 
Belgische regering op aan dat zij 
de bestaande Verdragen en Con
venties zou naleven. De Raad 
vraagt dat de Regering haar in
spanningen voor chemische ont
wapening een beëindiging van de 
produktie zou voortzetten. Verder 
mag de Navo geen chemische 
wapens op Vlaams grondgebied 
stationeren, noch in vredes-, 
noch in oorlogs- of krisistijd. Ten
slotte roept de Vlaamse Raad alle 
Europese landen op om zich bij 
deze stellmgname aan te sluiten 
en vergelijkbare maatregelen te 
treffen. 

Met het aannemen van deze 
resolutie wordt een jarenlange 
volgehouden inspanning van de 
Volksunie, en van Vic Anciaux in 
het bijzonder, beloond. Op deze 
wijze geeft de Volksunie gestalte 
aan de vredeswens van de gehei
me frontbeweging en de Front
partij: ,,Nooit meer oorlog". 
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Senator Walter Peeters in de bres voor natuurreservaat 

Knoeit Dendermonde 
met bouwaanvragen? 

Tijdens de zitting van de Vlaamse raad van 26 mei 
j.l. stelde VU-senator Walter Peeters een aktuele 
vraag aan gemeenschapsminister Beysen van Bin
nenlandse zaken en Ruimtelijke ordening, betreffen
de de schending van een natuurreservaat in Dender
monde. De stad Dendermonde zou een bouwvergun
ning hebben afgeleverbd tot het aanleggen van 
visputten op een bedrieglijk geformuleerde bouw-
aanvraag. 

WALTER PEETERS stelde 
de vraag vooral op prin
cipiële redenen. Deze 

aanslag op een klein maar el<olo-
gisch belangrijk reservaat, duidt 
andermaal op de grote rechtson
zekerheid van ieder die het milieu 
tracht te beschermen met be
staande rechtsmiddelen. 

Visputten 
Begin dit jaar werd door een 

partikulier een bouwaanvraag ge
richt aan het gemeentebestuur 
van de stad Dendermonde, met 
de formulering „onderhoud van 
bestaande vispoelen door het uit-
kuisen en verspreiden van de 
baggergrond rond de put". Deze 
operatie zou geschieden op twee 
plaatsen die in het gewestplan 
als ,,natuurreservaat" zijn om
schreven. 

Toch tonen een gemeente
raadslid en een milieuvereniging 
aan dat zich op deze percelen 
geen bestaande visputten bevin
den, alleen een ekologisch waar
devol poeltje omgeven door een 
moerasvegetatie met daarachter 
hooiland en woeste grond. Zij 
wijzen op de vele kontakten met 
AROL (...) en de Dienst Natuurbe
houd en gaf een gunstig advies. 
Een ambtenaar van deze dien
sten verrichtte zogezegd een on
derzoek ter plekke, maar gaf later 
toe zich te hebben vergist. Hij 
werd misleid door de formulering 
én de plannen die door de aan

vrager bij de bouwaanvraag wer
den gevoegd. 

Hierdoor bezocht de ambte
naar de aanpalende percelen, 
waar zich wél twee bestaande 
visvijvers bevinden, die (ironisch 
genoeg) ook bezwaard zijn door 
,,wederrechtelijke reliëfwijzigin-
gen" die trouwens vóór einde 
mei moeten worden verwijderd. 

Aan de hand van stafkaarten, 
kadasterplannen, één aérosur-
vey en het PV van een gerechts
deurwaarder (met fotomateriaal), 
bewijzen het gemeenteraadslid 
en de milieverenigingen dat zich 
enkel en alleen een ekologisch 
poeltje in het natuurreservaat be
vindt. 

Vragen 
Minister Beysen werd op 24 

maart via een aangetekend 
schrijven op de hoogte gebracht. 
Hij beloofde schriftelijk een ,.aan
dachtig onderzoek". Niettegen
staande leverde het gemeente
bestuur van Dendermonde op 16 
maart de bouwvergunning af, na 
een aantal verdoken maar te be
wijzen manipulaties tussen stad
huis en AROL. Hierbij was zelfs 
een 19de eeuws dokument en 
een vroeger plaatsbezoek, door 
een andere ambtenaar, maar 
eveneens aan de belende perce
len, aangevoerd. Het gunstig ad
vies werd ingetrokken en nadien 
zonder enig bijkomend onder
zoek, opnieuw verleend. 

JUNI is de maand van midzomer-
nacht, wat betekent dat dit in de 

natuur en dan specifiek in de planten
groei een echt keerpunt kan zijn. 

Andijvie en andere schietgrage ge
wassen, w.o. ook nog de l<nolvenkel 
kunnen dan ook veilig gezaaid wor
den op en even na midzomernacht. 

De te ovenwinteren winterbloem-
kool is op haar best wanneer ze per 
einde juni wordt uitgezaaid. Tenslotte 
moet dit gewas een brede stoel vor
men voor de herfst, zoniet ovenvinte-
ren ze niet enkel beter, maar in de in 
april-mei van het volgend jaar te oog
sten kooltjes zijn dan veel zwaarder. 

Van nu af kunnen wij met sukses de 
boswortelen zaaien. Deze hebben 
niets met een bos te maken, maar wél 
met het feit dat deze meestal in de 
herfst verkocht worden in bussels; 
uiteraard met loof en alles inbegre
pen. Dan is er verder nog de herfst-
bloemkool, die heel wat makkelijker is 
in de teelt dan de zomerbloemkool; 

iets waar onze liefhebber-tuinders 
soms al te weinig gebruik van maken. 

Bloemkolen 

DE herfstbloemkool kan men 
zaaien van nu tot 25 juni, veel 

later heeft weinig zin omdat dit rustige 
gewas meer haar tijd neemt, dan de 
lente- en de zomerbloemkool. 

Zeer goede rassen zijn al diegene 
die als herfstbloemkool aangeboden 
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Begin april werd de eerste vij
ver gegraven. De zoveelste 
schending van een ekologisch 
uniek gebied is een feit. Hierte
gen werd klacht neergelegd bij 
het Hoger Komitee van Toezicht. 

Senator Walter Peeters vroeg 
aan de minister of hij nu inder
daad een onderzoek heeft inge
steld, zo ja, wat het resultaat 
ervan is. Zal hij, in geval van 
frauduleuze aanvraag, de schen
ding van het reliëf doen korrige-
ren? Hoe zal de minister in de 
toekomst een grotere rechtsze
kerheid waarborgen ? De minister 

antwoordde dat hij zich zal beper
ken tot de administratieve gege
vens die hem worden overge
maakt. De minister hield vol dat 
de bouwvergunning werd afgele
verd na een bezoek, op de juiste 
plaats, van een ambtenaar van 
AROL en de gemeentelijke auto
riteiten. Indien er een overtreding 
zou worden vastgesteld, dan 
moet de oorspronkelijke toestand 
natuurlijk zoveel mogelijk her
steld worden, aldus minister Bey
sen. 

Toen Walter Peeters er nog
maals op wees dat door het Den-

dermondse gemeentebestuur 
gunstig advies werd uitgebracht, 
op basis van twee plaatsbezoe-
ken, die echter nooit hebben 
plaatsgehad (het éne werd ge
bracht aan een andere plaats, het 
andere dateert van voor de bouw
aanvraag, wat werd toegegeven 
door de bevoegde ambtenaren), 
zei minister Beysen dat hij bereid 
is de zaak nog eens te laten 
onderzoeken en kollega Peeters 
in te lichten over de resultaten 
ervan. 

Incident gesloten? 

"Sluitinge" weer open! 

Zoals wij reeds in een vorige 
uitgave meldden kregen zondag 
jl. de gesloten stations van Won-
delgem. Waarschoot en Sleidin-
ge hun stopplaatsen terug. 

Onze lezers weten dat VU-
raadslid Paul Van de Kerckhove 
en het mede door hem opgerich
te Regionaal Initiatiefkomitee een 
niet aflatende rol hebben ge
speeld bij de heropeningen van 
de door de NMBS gesloten sta
tions. Het was hem daarbij niet 
om "politiek" te doen maar om 

een herwaardering van ons zo 
geteisterde openbaar vervoer. 

Leeuwen 
In "De Gentenaar" lazen wij 

daar een nijdig stukje over. Leest 
u mee? 

"Leeuwen stonden er ook 
naast burgemeester Van Parys 
die zijn goegemeente toesprak, 
in de rug gedekt door een CVP-
vlag die waarschijnlijk wat poli
tiek evenwicht moest brengen in 

(foto De Soete) 

de VU-vlaggen links en rechts 
van hem: een klein krantje dat 
Sleidinge zondag wat nadrukke
lijker (politieke) kleur gaf dan in 
de andere stations het geval 
was." 

Wie weet wat de plaatselijke 
VU voor de heropening gepres
teerd heeft zou het kleine politiek 
kantje eerder bij de CVP moeten 
zoeken... Hoe dan ook, het eer
der tot "Sluitinge" omgedoopte 
Sleidinge heeft zijn station terug. 
En daar gaat het om I 

worden, Kibo is op dit vlak werkelijk 
een begrip, uit een vrij recente tijd. 

Met Doe EIgon zit men dan weer in 
een nog betere richting, maar ten
slotte is het zo dat de meeste goede 
herfstrassen in de praktijk gemakke
lijk te telen is door de liefhebber. 

Bloemkool is een gulzig gewas. Het 
is dan ook nodig te zorgen voor een 
vrij rijke bodem; oude kompost is 
soms een goed hulpmiddel, maar het 
kan ook nodig zijn wat zuiver orga
nisch mest uit de zak te gebruiken 
omdat de voorteelt soms heel wat 
voedingselementen ,,weggenomen" 
heeft. 

Men plant uit op 60 tot zelfs 65 cm. 
in alle richtingen. Later zorgt men 
ervoor dat het gewas geen vocht 
tekort komt zonder hierin dan weer te 
overdrijven. 

De kool zelf is vrij gevoelig aan 
vorst; niet de bladeren. Het is dan ook 

nodig aandachtig te luisteren naar de 
opvolgers van Armand Pien. Voor
spellen deze per einde september, 
maar meestal in oktober en later, 
vorst, dan zal men het al dan niet in 
wording zijnde kooltje zorgvuldig be
schutten met wat stro, bruin papier of 
wat men maar bij de han heeft. Een 
plastiekfolie erover is nog doelmati
ger. 

Oogst In de lente! 

IN bepaalde streken van Vlaande
ren wordt winterbloemkool ook 

broccoli genoemd, maar soms geeft 
dit wel ven/varring met de zomerbroc-
coli, die meer lijkt op een bloemkool in 
het schietstadium. 

Goede rassen zijn de Armada- en 
de Walcheren-typen. Men zaait ze 
ruim uit rond midzomernacht, om uit 
te planten in de allereerste dagen van 
de maand augustus. In de winter zal 
men bij strenge vorst moeten be

schutten, maar dit is echt de moeite 
waard. Prachtige, vaste kolen, met 
een hoger vit.C gehalte dan de gewo
ne bloemkool. 

Men oogst in de maanden april en 
mei. 

In het ergste geval kunnen ze in de 
winter bevriezen, minder tot niet in 
het westen van ons land. 

Het is aan te raden wat korte mest 
of, nog beter, kompost tussen de 
halfwasse planten uit te strooien. Ze 
moeten breed en fors kunnen uit
groeien, dan worden het na de winter 
grote kolen. Zeer aan te raden, hoe
wel risikoteelt! 

Het is verrukkelijk wanneer men in 
april en mei in eigen tuin zo'n prachti
ge bloemkool kan oogsten. 

En de koolvlieg? Vergeet die maar, 
want komt net te laat! 

Rik Dedapper 
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De topkonferentie Reagan-Gorbatsjov 

Diplomatiek 
brandpunt 

Sedert Roosevelt en Stalin elkaar in 1945 hebben 
ontmoet, kwamen de Amerikaanse en Sovjetrussi-
sche presidenten 13 keer samen. Tussen 29 mei en 
vandaag 2 juni 1988 heeft de veertiende USA-USSR-
ontmoeting plaats, de vierde tussen Reagan en 
Gorbatsjov sedert hun bijeenkomst te Geneve in 
1985. Dit betekent dat zij elkaar vanaf 1985 ieder jaar 
zijn gaan ontmoeten. 

VOOR de eerste keer sedert 
14 jaar echter begeeft de 
Amerikaanse president 

zich naar Moskou om in het 
Kremlin te gaan konfereren. 

Wederzijdse 
belangen 

Op het ogenblik dat wij ter 
perse gaan is deze Amerikaans-
Russische topkonferentie nog 
niet achter de rug. Vijfduizend 
joernalisten verslaan de gebeur
tenis die vanzelfsprekend het 
hoogste diplomatiek belang 
heeft. 

In tegenstelling tot de voor
gaande ontmoetingen en vooral 
van de laatste in in december 
1987, mag men over de aan gang 
zijnde bijeenkomst geen te grote 
verwachtingen koesteren. Inte
gendeel: de minste fout die door 
één der beide partners zou wor
den begaan, zou fataal kunnen 
zijn voor de ontwikkeling der bila
terale betrekkingen tussen de 
twee grootmachten, met alle ge
volgen vandien voor de verhou
ding tussen Oost en West. 

Het ligt voor de hand dat beide 
partners verschillende doelstel
lingen hebben. President Rea
gan is op het einde van zijn 
ambtstermijn en bevindt zich in 
zijn ,Lame duck"-faze. Aan de 
vooravond van de Amerikaanse 
verkiezingen en voor hij het poli
tiek toneel verlaat, zou hij echter 
de geschiedenis willen ingaan als 
dé grote vredestichter. 

Aan de andere zijde hoopt Gor
batsjov de perestrojka (,,de her
schikkingsbeweging", d.w.z. het 
leggen van nieuwe prioriteiten in 
het ekonomische en sociaal sys
teem) een frisse élan te geven op 
de aanstaande federale konfe-
rentie van de kommunistische 
partij die op 29 juni a.s. moet 
doorgaan, voor het eerst sedert 
1941. 

Gorbatsjov was, zoals de lezer 
zich herinnert, in zijn plenum-
discours van 1985 begonnen met 
de g/asnos/d.w.z. openheidspoli-
tiek. Nadien volgde de perestroj
ka, die op haar beurt door een 
derde etappe zou worden vervol
ledigd, nl. door de ,,versnelling". 
Deze laatste werd ondertussen 
echter reeds opgegeven. 

Witte bladzijden 
In zijn boek ,,Perestrojka" legt 

Gorbatsjov uit hoe hij de decen
tralisatie hoopt te doen samen
gaan met een responsabilisering 
van de burgers. 

In de geschiedenis van de Sov
jetunie blijken duidelijk witte blad
zijden te bestaan maar ze worden 
niet langer verborgen gehouden. 
Het gevolg daarvan is dat van 
verschillende zijden nationalitei
ten-manifestaties te noteren val
len: de Armeniërs, de Baltische 
minderheden, de Krim-Tartaren 
en andere nationalistische pres
siegroepen. 

Gorbatsjov wenst van deze 
vierde topkonferentie gebruik te 
maken om zijn autoriteit te ver
sterken met het oog op de federa
le konferentie die voor hem van 
determinerend belang zou kun
nen zijn. 

Om terug te keren naar de 
dagorde van de aan gang zijnde 
ontmoeting: men veronderstelt 
dat 4 grote topics ter tafel zullen 
liggen. 

Ten eerste, de ontwapening. 
Het is duidelijk dat niet ieder jaar 
een belangrijk ontwapeningsver
drag zoals het INF-verdrag van 
1987 kan worden ondertekend. 
De Sovjets zouden nochtans 
graag gezien hebben dat te Mos
kou een zgn. Start-overeenkomst 
zou tot stand gekomen zijn waar
bij de helft van strategisch-nuk-
leair arsenaal zou worden inge
krompen. Ieders hoop is erop 
gevestigd dat dit nog zou kunnen 
gebeuren — wellicht in een neu
traal land? —, vóór het einde van 
dit jaar, m.a.w. voor het vertrek 
van Reagan? 

De redenen waarom een Start-
overeenkomst nog niet kon wor
den ondertekend zijn te zoeken in 
de grote moeilijkheden om een 
dergelijke overeenkomst te veri
fiëren : het gaat over de kontrole 
over de raketten aan boord van 
strategische bommenwerpers 
(ALCM), op schepen of op onder
zeeërs (LCM), evenals diegene 
die op mobiele onderstellen kun
nen worden vervoerd zoals zij 
reeds door de Sovjetunie in ge
bruik zijn genomen (ICBM). 

Regionale 
konflikten 

Deze top zal zich verder waar
schijnlijk niet bezig houden met 
de klassieke ontwapening in Eu
ropa omdat er nog geen akkoord 
bestaat over de vraag wie de 
deelnemers zouden zijn aan een 
dergelijke konferentie-ronde. 

Op de achtergrond van deze ontmoeting zag de SU nooit zo'n groot en openlijl( ongenoegen van tiaar 
burgers. Diverse nationaliteiten en joden l<omen geregeld op straat... 

Sinds 1985 ontmoetten de "grote twee" mel<aar ieder jaar, beiden met 
eigen belangen voor ogen... 

Tenslotte wordt eveming ge
handeld over de chemische wa
pens, zodat dit eerste agenda
punt blijkbaar geen spektakulaire 
resultaten te bieden heeft. 

Ten tweede: de regionale kon-
flikten. Hier gaat het vooreerst 
over Afganistan, Angola, Cam
bodja, Oost-Europa, het Midden-
Oosten. Uit al deze gebieden 
zouden de vreemde troepen 
moeten teruggetrokken worden, 
naar het voorbeeld van het Sov-
jetleger dat recent uit Afganistan 
is weggegaan. Op dezelfde ma
nier zouden 40.000 Cubanen uit 
Angola zich moeten terugtrek
ken, 50.000 Vietnamezen uit 
Cambodja, en misschien een 
aantal Sovjettroepen uit Oost-Eu
ropa? Ook het Midden-Oosten 
vergt duidelijke territoriale af
spraken naast de fameuze inter
nationale konferentie en een dui
delijke bepaling van de rol van de 
PLO daarin. 

Andere brandpunten zijn: de 
Golf-oorlog (waar de rol van de 
UNO-veiligheidsraad duidelijker 
moet worden), Latijns-Amerika 
(waar de Sovjetunie de stopzet
ting vraagt van wapenleveringen) 
en Zuid-Afrika. 

Derde groot punt: de mensen
rechten. Op de vooravond van 
deze bijeenkomst zag het er naar 
uit dat Reagan van plan was 
nogal offensief op te treden op 
het stuk van de mensenrechten. 
De internationale kommentato-
ren houden hun hart vast want 
het is op dit terrein dat deze 
konferentie het snelst zou kun
nen mislukken. 

Refuseniks 

De Sovjets vinden nl. dat zij de 
jongste tijd op het stuk van de 
mensenrechten (zoals die door 
het Westen worden geïnterpre
teerd) heel wat vorderingen heb
ben gemaakt. Zo zijn in januari 
van dit jaar 329 politieke vluchte
lingen bevrijd naar aanleiding 
van de zeventigste verjaardag 
van de oktoberrevolutie. 60 ande
re werden ontslagen uit psychia
trische hospitalen. Volgens Wes
ters cijfers zouden echter nog 
350 andere op een of andere 
manier van hun vrijheid worden 
beroofd. De Russen daarentegen 
spreken van 22 die alle van om
wille van misdrijven tegen de 
staat in hechtenis zijn genomen. 

De cijfers van de uitwijking van 
de refusenii<s duiden ook in de 
richting van een soepeler hou
ding van de Sovjetautoriteiten. 

In de Veiligheidskonferentie te 
Wenen echter valt nog geen dui
delijke versoepeling in de hou
ding van het Oostblok te registre
ren. Vandaar wellicht dat Reagan 
o.a. gesteund door Groot-Brlttan-
nië en andere Europese landen 
sterk blijft insisteren op het 
hoofdstuk „mensenrechten". 

Het fundamentele probleem 
hierbij is dat de interpretatie over 
wat mensenrechten eigenlijk zijn, 
fundamenteel verschilt. Zo vindt 
het Oostblok dat wij in het Wes
ten de mensenrechten in grote 
schaal schenden door aan miljoe
nen en miljoenen werklozen geen 
arbeid te bezorgen... 

Vierde punt: bilaterale betrek
kingen. Zoals altijd zal tenslotte 
ook nog over de verbetering van 
de bilaterale betrekkingen wor
den gehandeld. Sedert 1985 zijn 
de kulturele betrekkingen tussen 
beide grootmachten op spektaku
laire wijze ontwikkeld. Bij deze 
gelegenheid zullen hun relaties in 
de sektoren ,,leefmilieu", trans
port, veiligheid op zee, enz. ver
der worden uitgediept. 

De moeite waard 
Wat moeten wij in de VU van 

een dergelijke ontrTioeting ont
houden? In de eerste plaats dat 
zij vanzelfsprekend bijdraagt tot 
de internationale ontspanning en 
dat zij de vrede kan bevorderen. 
Dit zal des te meer het geval zijn 
zo de resultaten in het hoofdstuk 
,.ontwapening" kompleter zullen 
worden. Vervolgens hechten wij 
groot belang aan de gevolgen die 
de perestrojka zal hebben op het 
probleem der nationaliteiten in de 
Sovjetunie: het Armeens konflikt 
vb. neemt afmetingen aan die 
sedert de 2e WO nooit zijn ge
zien. Als nationalistische partij 
zullen wij deze evolutie die door 
de resultaten van deze top kun
nen beïnvloed worden, van dicht
bij volgen. 

Tenslotte hechten wij even
eens groot belang aan het res-
pekt voor de mensenrechten: 
nog nooit werden de Sovjetunie 
en het door haar gehuldigde regi
me, meer openlijk onder druk 
geplaatst omwille van de flagran
te overtredingen van de mensen
rechten dit dit systeem kenmer
ken. 

Zelfs indien deze top-konferen-
tie geen spektakulaire resultaten 
zou bieden, houdt zij dus voor 
ons toch zeer interessante ele
menten in. Over enkele dagen 
zullen wij de resultaten kennen. 

Hans De BekJer, 
Senator 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 4 
D BRT 1 - 1^15 
60-Plus, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 16.00 
The major and the minor, film 
D BRT 1 • 18.35 
De Freggels, poppenserie 
n BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
De luchtballon, TV-film 
n BRT 1 - 21.55 
Johnnywood, op zoek naar nieuw 
talent 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
n BRT 1 - 23.05 
De vereffenaar, serie 
D BRT2 - 14.00 
Open tenniskampioenschappen In 
Roland Garros 
D Ned. 1 - 15.30 
Rachel, film 
D Ned. 1 - 17.00 
Circus, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 20.00 
Young again, TV-film 
D Ned. 1 - 21.31 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 16.40 
New Wilderness, natuurserie 
D Ned. 2 - 17.05 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 2 - 18.15 
Top 40, Nederlandse top 40 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 2 - 21.00 
Miami Vice, serie 
D Ned. 2 - 22.30 
I'll take IManhattan, serie 
n Ned. 2 - 0.15 
House of the long shadows, film 
D Ned. 3 - 20.30 
Heb hart voor je hart, komische serie 

Zondag 5 juni 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatkaffee 
D BRT 1 - 14.45 
De meesters van de tijd, animatiefilm 
D BRT 1 - 16.00 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Geldregen, jeugdreeks 
D BRT 1 - 18.45 
In de sporen van James Cook, dok. 
serie 
D BRT 1 - 19.35 
Bloemetjes buiten, info 
D BRT 1 • 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Blut, serie 
• BRT1 - 21.30 
De jaren zestig, de rust van de kust 
D BRT2 - 15.00 
Tennis, Roland-Garros 
D BRT2 - 16.00 
Denemarken-België, voetbal 
D BRT2 - 17.45 
Tennis, Roland-Garros 
D Ned. 1 - 17.35 
Zomerro(c)k, verslag diverse pop
festivals 

D Ned. 1 • 18.38 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
n Ned. 1 - 19.05 
Terug naar schateiland, jeugdserie 

Bruce Dern stelt zijn Vietnamervaring ten dienste van een terroristen
beweging in ,,Black Sunday". Vrijdag 10 juni op BRT 1, om 20u.50. 

D Ned. 1 - 20.00 
Het orkest, serie 
D Ned. 1 - 20.25 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 1 - 22.22 
Golden girls, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.47 
Bergerac, politieserie 
D Ned. 2 - 10.05 
Sprookjesteater, wereldberoemde 
sprookjes 
D Ned. 2 - 19.04 
The Untouchables, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
De Garry Shandling show, komische 
reeks 
D Ned. 2 • 20.35 
Transit: Napels, drama 
D Ned. 2 - 21.06 
Erotische panorama's, variaties op de 
seksuele revolutie rond '68 
D Ned. 2 - 22.15 
Home trom the hill, dok. 
D Ned. 3 - 21.15 
MS de weereld, dramaserie 

Maandag 6 juni 
D BRT 1 - 18.30 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 20.10 
The charmer, serie 
D BRT 1 - 21.05 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
D BRT 1 - 21.55 
Labyrint, dok. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT2 - 21.00 
Doorbraak in Normandië, film 
D Ned. 1 - 16.45 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.10 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 18.10 
Natuur in eigen land, dok. 
D Ned. 1 - 19.18 
Strijd om de macht, mini-serie 
D Ned. 1 - 21.05 
Mijn dochter en ik, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Street Legal, advokatenserie 
D Ned. 2 - 16.17 
Follow the fleet, film 
D Ned. 2 - 19.00 
Spanning in Slagharen, jeugdserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Die Schwarzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 21.15 
De brekers, serie 
D Ned. 2 - 22.40 
L.A.Law, serie 

Dinsdag 7 juni 
D BRT1 - 18.10 

De kasteelgeesten, kinderserie 
D BRT 1 - 18.25 
De kleinste zwerver, jeugdreeks 
n BRT 1 • 18.50 
Sikhs in de Punjab, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
Muppet show, kolderreeks 
D BRT 1 - 20.45 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, serie 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 21.55 
Angst, vriend en vijand, info 
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 - 20.56 
Niet te geloven!, serie 
D Ned. 2 - 16.40 
Ramrod, film 
D Ned. 2 - 19.40 
Riff Raff in de problemen, teken-
filmpje 

D Ned. 2 - 22.50 
De vijf zintuigen, dramaserie 

Woensdag 8 juni 
D BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
D BRT 1 - 15.25 
De Freggels, poppenreeks 
D BRT 1 - 15.50 
Peter en de vliegende autobus, 
jeugdfilm 
D BRT 1 - 19.00 
Mobiele mensen — auto, automa
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Een zaak voor twee, misdaadreeks 
D BRT1 - 21.10 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.00 
Voetbal, Club Brugge-Anderlecht 
D BRT2 - 21.45 
Bloed en goud, film 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Jody en het hertejong, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.05 
De Campbells, avonturenserie 
n Ned. 2 - 16.05 
Square Pegs, avonturenserie 
D Ned. 2 - 17.45 
MacGyver, avonturenserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, popmuziek 

D Ned. 2 - 20.29 
Moonlighting, serie 
D Ned. 2 - 22.10 
I'll take Manhattan, sere 
D Ned. 3 - 20.30 
Lente, Vlaamse TV-film 
D Ned. 3 - 21.25 
Cinemagazine, over film en film
makers 

Donderdag 9 juni 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdreeks 
D BRT 1 - 19.00 
Who is Witold K., who is Andrzej 
R.?, korte film 
D BRT 1 - 20.20 
Muzikale legenden uit Londen, Britse 
show 
D BRT 1 - 21.10 
Panorama, aktualiteitenmagazine 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Een verkeerde wereld, film 
D BRT2 - 21.50 
Beiaardwedstrijd Mechelen, interna
tionale wedstrijd 
D Ned. 1 - 17.46 
Het dorpje in de wolken, poppenserie 
D Ned. 1 - 17.57 
Jem, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.18 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.43 
Barny bear, tekenfilm 
D Ned. 1 - 19.43 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.08 
Howard's Way, serie 
D Ned. 1 - 21.05 
't Bloed van anderen, serie 
D Ned. 1 - 21.58 
Golden girls, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Reilly, meesterspion; serie 
D Ned. 2 - 18.05 
Johan en Pierewiet, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 18.30 
The real Ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwotf, aktleserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Anastasia, dramaserie 
D Ned. 2 - 22.27 
William and Mary — a perfect match. 

Vrijdag 10 juni 
D BRT 1 - 18.10 
De smurfen, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
Elektron, popmuziek 
D BRT 1 - 20.15 
Premiere, nieuwe films 
D BRT1 - 20.45 
Zwarte zondag, film 
D BRT 1 - 23.00 
Filmspot, filmnieuws 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.10 
West-Duitsland-ltalië, E.K. Voetbal 
D Ned. 1 - 17.46 
De familie Greenwood, familieserie 
D Ned. 1 • 18.10 
De Freggels, poppenserie 
n Ned. 1 - 20.05 
Emmerdale Farm, serie 
D Ned. 1 - 20.30 
De Beiderbecke-tapes, 2-delige komi
sche TV-thriller 
D Ned. 1 - 23.30 
Fast Charlie, the moonbeam rider, 
film 

D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, serie 
D Ned. 2 - 21.30 
Dempsey and Makepeace, serie 
D Ned. 2 - 22.50 
The Betty Ford story, TV-film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 4 juni 
Young Again 

Amerik. film van Steven H. Stern uit 
1986 met o.a. Lindsay V^agner en Ro
bert Urich. Michael Riley is net 40 ge
worden en hij heeft het daar behoor
lijk moeilijk mee. Hij wilde dat hij pas 
17 was. Maar dat valt ook niet mee. 
(Ned. 1, om 20u.) 

Zondag 5 juni 
L'Homme qui amait les femmes 

Franse film van Frangois Truffaut uit 
1977 met o.a. Charles Denner, Brigitte 
Fossey en Nathalie Baye. Bertrand 
Morane heeft een konstante behoefte 
aan het gezelschap van vrouwen en 
maakt er om de meest uiteenlopende 
redenen voortdurend jacht op, zonder 
echter de ware te vinden... (Télé 21, 
om 20u.) 

l\/laandag 6 juni 
Breakthrough 

De divisie van generaal van Hoffman 
wordt op de hoogte gebracht van de 
landing in Normandië. Tegenover hem 
bevindt zich de eenheid van de Ame
rikaanse generaal Patton... Richard 
Burton en Robert Mitchum zijn de 
hoofdakteurs in deze Amerik.-Duitse 
oorlogsfilm uit 1978. (TV 2, om 21 u.) 

Dinsdag 7 juni 
Ramrod 

Amerik. western uit 1947. Walter 
Shipley is van plan schapen te kweken 
op zijn ranch. Maar veehouder Ben 
Dickson zorgt er steeds opnieuw voor 
dat hij de stad niet uit kan. (Ned. 2, om 
16U.40) 

Woensdag 8 juni 
Body and Soul 
Amerik. film uit 1947 met o.a. ülli 

Palmer en Hazel Brooks. De ambi
tieuze Charlie Davis wil om zijn armoe
dige leven te breken gaan boksen. (TV 
2, om 21U.45) 

Donderdag 9 juni 
Wrong World 

Australische film uit 1984. De jonge 
arts David Trueman is reeds 8 jaar op 
zoek naar een geschikte plek om zich 
definitief te vestigen. Uiteindeliek keert 
hij terug naar zijn geboortestad Mel
bourne, waar hij een relatie begint met 
Mary, een heroïneverslaafde... (TV 2, 
om 20U.15) 

Vrijdag 10 juni 
Black Sunday 

Amerik. film uit 1976 met o.a. Robert 
Shaw, Bruce Dern en Marthe Keiler. 
Een internationale terroristenbende is 
van plan het Superbowl voetbalstadion 
op te blazen. Zij zoeken daarvoor kon-
takt met Michael Lander, een Vietnam-
veteraan. (BRT 1, om 20u.50) 
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doot-<U-week, 
Hij herinnerde 

zich de dag dat hij 
met z'n vader voor 
het eerst ruzie had. 
Kletterende ruzie. 
IVIaar hij wist niet 
meer waarrond het 
draaide. Iets van on-

^ ^ * ^ nozelheid wellicht, 
^ ^ B ^ ' A zoals de meeste ru-
^ ^ ^ ^ ^ P zies. Vandaag, der-
^ ^ B ^ ^ ^ tig jaar later, had z'n 

^ ^ ^ ^ ^ eigen dochter de 
^ ^ ^ voordeur achter 
^ ^ ^ ^ zich dichtgegooid. 

^ ^ ^ De klap zinderde 
nog na door het huis, bitsiger dan 
de woorden. 

Daar stond hij dan, boordevol 
spijt om wat gebeurd was. Waar 
zou ze nu zijn? Weggefietst? Bij de 
buren? Of dolend door de velden 
zoals hij het zelf na elke ruzie met 
zijn vader deed? 

Hij herinnerde zich de dag waar
op hij zijn vader naar het hoofd had 
geslingerd dat hij desnoods naar 
Afrika zou vluchten. Of, als het 
moest, hij bij de metsers zou gaan 
dienen. Maar nooit, nooit meer zou 
hij hier nog één voet binnenzetten 
en zelfs niet langer meer de naam 
van zijn vader dragen. 

De rammel van de deur klinkt nog 
na en het gevoel, zo plots en alleen 
op de straat te staan, windt hem nu 
nog een beetje op. 
Waarover ging die ruzie dan wel? 
Voor z'n ogen schuiven als in een 
stomme film omfloerste beelden; 
dan aan hoge snelheid, dan ter
gend traag. 

„Ik ben uw kind 
niet meer" 

Hij liep de straat door langs het 
water tot waar de weg in het jaag
pad versmalde. Daar raapte hij de 
platste keien en keilde die zo rake
lings over het watervlak dat de 
stenen tot vijf keer toe onder het 
water doken maar telkens weer bo
venkwamen. Tot zij aan de andere 
oever in het riet doodliepen. 

Vader had uitzinnig van woede 
de vuist op de tafel gebonkt en 
geroepen dat men wel eens zou 
zien wie hier de baas is. En dat, 
zolang hij met hem onder hetzelde 
dak woonde, hij te luisteren had en 
daarmee uit. Net zoals zijn oudere 
broers en zusters dat voor hem 
hadden gedaan. Hij kon er gerust 
een voorbeeld aan nemen. 

Hij slenterde de hele dag langs 
het water. Zou hij naar huis terug
keren? Of onder de ijzeren spoor
wegbrug de morgen afwachten? 
Hij dacht voortdurend aan zijn va
der en haatte zijn blinkende bedien-
denhanden waarmee hij zo rade
loos op de tafel had gebonkt... 

Wist hij dan niet dat zijn vader 
hem thuis met open armen ver
wachtte? Dat vader eigenlijk niet 
meende wat hij geroepen had? 
Maar dat men van een ouder ver
langde dat hij kordaat en streng zijn 
gezag staande hield? Wist hij dat 
dan niet? 

En vandaag waren er dan die 
woorden met z'n dochter. Waar
over? Iets van onnozelheid, wel
licht. Ze was het huis uitgerend en 
had hem nageroepen: ,,lk ben uw 
kind niet meer!" Het deed pijn, als 
een navelstreng die werd doorge
sneden. 

Eén ogenblik twijfelde hij. Zou hij 
haar achternahollen? Haar eens la
ten zien wie hier de baas is? Of 
haar de eenzaamheid van de velden 
gunnen om weer tot zichzelf te 
komen? 

Ze hadden die avond géén woord 
met mekaar gewisseld. En ook de 
morgen daarop niet. Was zij nog 
wel zijn kind? 

Maar hoe heeft hij die dag naar 
het uur veriangd waarop zij uit de 
schoolpoort naar hem in de wach
tende auto kwam toegelopen? • 

^/\/efen 

De reeks wandelfolders, uitgegeven door de Toe
ristische Federatie van Brabant is recent uitgebreid 
met vier nieuwe uitgaven. Die vier nieuwe folders 
komen mooi van pas, want fiet is lente. De natuur is 
ontloken, de boomgaarden bloeien en de zon lokt 
ons naar buiten. 

DEZE nieuwe wandelfolders 
hebben betrekking op de 
gemeenten Beersel, Len-

nik, Smt-Pieters-Leeuw en Tervu-
ren. 

In Beersel werden vier wande
lingen uitgestippeld Twee ervan 
vertrekken bij de Smt-Lambertus-
kerk en leiden de wandelaar res-
pektievelijk door de Zennevallei 
en door het heuveind landschap 
van Kesterbeek. De twee andere 
wandelingen hebben als vertrek
punt het gemeentehuis van 
Dworp en die verkennen het land
bouwgebied van de Meigemhei-
de en de noordelijke helling van 
de Molenbeekvallei. 

Ook m Sint-Pieters-Leeuw 
heeft men de keuze tussen vier 
wandelingen. In Leeuw zelf zijn 
er de ,,Vosholenwandeling" en 
de ,,Bosveidwandeling", die zich 
gedeeltelijk door de vallei van de 
Zuunbeek slingert. In de deelge
meente Vlezenbeek kunt u de 
,,Hogebossenwandeling" en de 
,.Groenenbergwandeling" ma
ken Deze wandeling komt o a 
voorbij het kasteeldomein van 
Gaasbeek. 

Het schilderachtige dorp Gaas
beek IS trouwens ook het start
punt van nog twee andere wan

delpaden De beschrijving ervan 
vindt men terug in een nieuwe 
folder over Lennik Het gaat om 
de ,,Trontingenwandelmg" en de 
,.Vier Dorpenwandeling" Dezelf
de Lennikfolder bevat nog een 
beschrijving van de ,,Strobran-
derswandeling" en van de 
,,Windherenwandeling" 

De vierde nieuwe folder heeft 
Tervuren als onderwerp Drie 
wandelingen werden in deze ge
meente uitgestippeld, meer be
paald de ,,Warandewandeling", 
de ,,Arboretumwandeiing" en de 
,,Kapboswandeling". 

Elk van deze vier folders — 
Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, 
Lennik en Tervuren — is met 
foto's geïllustreerd en bevat, be
halve een beschrijving van de 
wandelingen (monumenten, na
tuur) ook een aantal plattegron
den waarop de wandelingen dui
delijk staan aangeduid Elke fol
der kost 30 fr en kan bekomen 
worden in alle toeristische ont-
haalkantoren van Vlaams Bra
bant U kan ze ook bestellen bij 
de Toeristische Federatie van 
Brabant, Grasmarkt 61, 1000 
Brussel, door overschrijving 
van het overeenkomstige be
drag, vermeerderd met 20 fr. 
onkosten per verzending, op 
rekening 000-0057401-74. 

O/twius VA/f pe r£ 
ZWAX£ lAiTiM ... 

/ 

C/t^^^P^r, 
Voor de eerste keer in de vier jaar dat dit spelletje 

loopt, vond geen enkele lezer het juiste antwoord! 
We ontvingen de namen van zowat alle Oostblok-
leiders, maar niemand dacht aan de Roemeense 
partijsekretaris Ceauscescu. 

Het boekenpakket voor de 225ste editie blijft dus 
in ons bezit. 

WE grijpen terug naar onze 
eigen geschiedenis en 
brengen een citaat uit 

het programma van een gewezen 
politieke partij 

WIJ vragen U de naam van 
deze partij en van haar leider 

,,Het Vlaams-Waals federalis
me kan in België noch voor de 
Vlamingen noch voor de Walen 
een duurzame orde vestigen, en 
het kan, m weerwil van wat het 
beweert te willen, de Dietse 
Volksstaat met vestigen Dit fede
ralisme IS door de voorstanders 
ervan nooit klaar en duidelijk be
paald en wordt in hun geest ner
gens in evenwicht gehouden 
door een sterk centraal gezag 

Een doelmatige en verregaan
de bestuurlijke decentralisatie, 
beantwoordend aan het figuur 
der provinciën, zal mits het be
staan van een sterk centraal ge

zag op dit gebied de nodige op
lossingen bieden. 

Geleidelijk kunnen zulke per
manente organismen (econo
misch, militair tussen Belgien, 
Nederland en Luxemburg) ene 
eerste verwezenlijking van het 
Dietse Rijk voorbereiden, onder 
de vorm van een statenbond in 
dewelke het Koninkrijk België en 
Nederland en het Groothertog
dom Luxemburg zich zouden 
groeperen Naar binnen zouden 
deze samenstellende landen in 
dit stadium hunne soevereiniteit 
behouden " 

Indien U de antwoorden kent, 
aarzel dan met deze naar ons 
door te sturen WIJ, ,,Meespelen 
(227)", Barnkadenplein 12, 1 000 
Brussel 

Misschien wint U op die manier 
wel enkele boeken? 

BBN fiJJOBKE VlAS SAAM 
VA/iÜJ. 

)f/'J OOK , 

&ej' 

^mhouden 
In Nederland zijn er twee provincies, Noord-Bra-

bant en Limburg, wellicht nog méér verbonden met 
Vlaanderen dan de andere. De namen die men aan 
beide zijden van de landsgrens terug vindt, zeggen 
genoeg. Waarom dan eens niet meer 'n uitstapje 
maken naar daartoe. Beide gebieden hebben ons 
meer dan genoeg te bieden. Beperken we ons 
(voorlopig) even tot één aspekt van die provincie die 
vanaf 1106 deel uitmaakte van het hertogdom Bra
bant met als hoofdsteden 's Hertogenbosch, Leu
ven, Brussel en Antwerpen. We bedoelen de wat 
verrassende musea in Noord-Brabant. 

E provincie telt ruim 70 mu
sea en oudheidskamers 
die ter gelegenheid van 

het museumjaar 1988 in het ka
der van de nationale aktie ,,Ne
derland Museumland" allertei ex
tra manifestaties, tentoonstellin
gen, museumekskursies, natuur
routes, enz organiseren Noord-
Brabant telt enkele grote en 
uiterst belangrijke musea, den
ken we maar aan het Stedelijk 
Van Abbemuseum m Eindhoven, 
dat als museum voor moderne 
kunst een wijd verspreide inter
nationale faam geniet, zowel voor 
zijn kollektie als voor zijn vooruit
strevende tentoonstellmgspoli-
tiek Ook de archeologische en 
historische musea tonen verba
zende verzamelingen die terug
gaan tot in de Steentijd en de 
tijden dat, voor de Franken, Kel
ten, Germanen en Romeinen in 
de provincie nederzettingen 
bouwden 

Een opsomming geven is on
mogelijk (geen nood, zie onder
aan deze rubriek), maar aan en
kele musea willen we omwille van 
hun belang, onginaliteit of char
me toch met voorbijgaan Loop 
daarom eens binnen in het Druk
kerijmuseum in Etten-Leur bij 
Breda, in het Nederlands Zoua-
venmuseum te Oudenbosch, in 
het Zijdemuseum ,,Ter Zijde" 
(waar u in de telerij mits enig 
geluk de geboorte van een zijde

rups kunt meemaken) In het 
,,Maison du Vin" in Tilburg leert u 
in een sfeer vol Franse slag alles 
over wijn, zijn bereiding . en na
tuurlijk mag u proeven Het boei
ende Nederlands Textielmuseum 
IS in Tilburg in een wollenstoffen-
fabriek uit het einde van de vorige 
eeuw, het Nederlands Leder- en 
Schoenmuseum huist te Waal
wijk in een oude schoenfabriek 
Leuk zijn ook de unieke kollekties 
van het Draaiorgelmuseum Hel
mond, deze van het Klompenmu
seum ,,De Platijn" in Best, deze 
van het landbouwmuseum 
,,Hand en Span" in Oirschot en 
deze van het ,,Valkerij/Sigaren-
makerij" Museum m Valkens-
waard Een avontuur is alleszins 
een bezoek aan het Noordbra
bants JNatuurmuseum in Tilburg 
Het begint bij een historische 
evokatie van hoe het zo'n 4600 
jaar geleden met de grote oerknal 
allemaal begon tot de komst van 
de diersoort Mens om te eindigen 
met levensechte ontmoetingen 
met gewoonste en meest merk
waardige dieren die nu onze kon-
treien bevolken 

Wilt u van alle Noordbrabantse 
musea meer weten, vraag dan de 
uitvoerige en mooi geïllustreerde 
Museum Magazine, gratis ver
krijgbaar bij VVV-Noord-Brabant, 
Markt 72, 5211 JX 's Hertogen
bosch Nedertand 
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iVuii 
— Zoals reeds aangekondigd zal in september 1989 het internationaal 
gekend kunstfestival EUROPALIA voor de tiende maal plaats hebben. 
Op 15 april j . l . werd in de Belgische Ambassade in Tokio de 
overeenkomst aangaande Europalia '89 tussen Japan en ons land 
ondertekend. 

— Het HOLLAND FESTIVAL, van 1 tot 30juni, zal voor het eerst in de 
•naoorlogse geschiedenis niet alleen in Amsterdam, maar ook in de 
hof- en regeringsstad Den Haag worden gehouden. Ook dit jaar weer 
veel teater, muziek en dans. Eén van de hoogtepunten wordt wellicht 
de nieuwe opera van John Adams „Nixon in China". 

Het programma van het Holland Festival is te verkrijgen bij het 
Nederlands Buro voor Toerisme, Ravensteinstraat 68 te 1000 Brussel. 

— De produktie van ,,Teater Paljas" DEN DOPPER, geschreven door 
Henri de Menthon en bewerkt en gespeeld door Alex Wilequet, is één 
van de suksesvolste teaterprodukties van de jongste seizoenen. ,,Den 
dopper" behandelt op een cynisch-humoristische manier de inschrij
ving van een wat oudere man als stempelgerechtigde. Alex Wilequet 
bewerkte dit gegeven naar Antwerpen toe. 

De laatste voorstellingen in het Antwerpse zullen doorgaan op 3, 4, 
Wen 11 juni om 20.30u. en op 5 en 12 juni om 15.30u. in het E.W.T., 
Cogelsplein 46 te 2100 Deurne. Reservaties: 03/324.52.42. 

— In het Kultureel Centrum, Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder 
loopt nog tot 8 juni de fototentoonstelling TIENE ALGOET, „Kijken... 
terug Kijken". 

,,De toeschouwers staan oog in oog met de mensen op de foto. De 
mensen op de foto staan oog in oog met mij. De toescfiouwers staan 
oog in oog met mijn manier van fotograferen..." aldus Tiene Algoet. 

— In het gloednieuw VLAAMS KULTUREEL CENTRUM, Korte 
Kruisstraat 3 te 9000 Gent, wordt op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni om 
20u. ,,Natte Voeten" opgevoerd door Mark van de Veerdonk. 

— Werk van GER DELTOUR, ROLAND DESERRANO, INGE DEWIL-
DE, DONATELLA, RIK DUMORTIER, MONIEK GHEYSENS, MONI
QUE MERLIN, BERNARD VANDENBERGHE en DIRK VERHULST is 
nog tot 11 juni te bekijken in galerij Depyepere, Kerkstraat 59 te 
Kuurne. Open van 10 tot 12u. en van 14 tot 19u.30, ook op zondag. 
Gesloten op dinsdag. 

— In de voormalige St.Nikolaaskerk van Neder-Over-Heembeek is tot 
10 juli werk te bekijken van JEAN-REMY VAN DER LOOVEN. Alle 
dagen open van 15 tot 19u. Gesloten op maandagen en feestdagen. 

— Op 23 januari 1930 
kreëerde Hergé, de gees
telijke vader van Kuifje, 
twee nieuwe figuurtjes: 
KWIK EN FLUPKE. Deze 
Brusselse straatjochies 
,.teisterden" de pagina's 
van ,,Le petit Vingtiè-
me", het wekelijks jonge-
rensupplement van het 
Brusselse dagblad ,,Le 
XXe Siècle", tot het eind 
van de jaren dertig. Se
dert enige tijd brengt uit
geverij Casterman een 
selektie van deze gags 
opnieuw op de markt. De 
selektie, lay-out en in
kleuring geschiedt onder 
leiding van de Stichting 
Hergé, met medewerking 
van Johan de Moor, zoon 
van de alomgekende ex-
Hergémedewerker en ge-
louwerde stripauteur. De 
twee ,,ketjes" zijn grap
pig getekend. Niet altijd 
even grappig zijn de gui-
tenstreken zelf, wat 
enigszins begrijpelijk is 
wanneer rekening wordt 
gehouden met de leef
tijdsgroep voor wie de 
grollen en grappen zijn 
bedacht (wat niet weglaat 
dat er nu en dan een 
knipoog naar de volwas
senen toe wordt gege
ven). 

Zopas verscheen het 
negende deel in de reeks 
onder de titel ,,Wat een 
ramp". Het album telt 47 
pagina's en kost 130 fr. 
(Uitg. Casterman, Loui-
zalaan 162 1050 Brussel, 
02/647.49.40). 

De „l<etjes" Kwil< en Flupl<e zagen op 23 
januari 1930 het levenslicht. 

Samenstelling t.s. 

KVS sluit seizoen af 

Het Gekkenhuis: 
nog zo gek niet 

De Brusselse KVS heeft een merkwaardig seizoen 
achter de rug met twee hoogtepunten —,,Romeo en 
Julia" en ,,Nachtwake" — en één absoluut diepte
punt — „Les liaisons dangereuses". Als sluitstuk, 
maar niet als kroon op het werk, wordt thans ,,Het 
Gekkenhuis" van Harold Pinter opgevoerd in een 
regie van Frans Van der Aa. 

H ET GEKKENHUIS is geen 
denderend stuk. Het is 
één der eerste stukken 

die Pinter schreef, waarna hij het 
wijselijk in zijn schuif liet liggen 
en het is zeer de vraag of het de 
moeite loont deze jeugdzonde 
van de later zo gevierde en gelau
werde toneel- en scenarioschrij
ver uit het vergeetboek te halen. 
Het verhaalt hangt met haken en 
ogen aan elkaar, de ontwikkeling 
is allesbehalve logisch en menig
maal vergaloppeert de auteur 
zich in de door hem in het leven 
geroepen situaties. ,,Het Gek
kenhuis" is slechts een debuut
stuk, waarin de personages wel 
geloofwaardig overkomen, hoe 
grotesk-symbolisch ook, maar 
waarin de situaties erg strof ge
schetst worden en waarin de 
draad van het verhaal meermaals 
afgebroken wordt. 

Vingeroefening 
In ,,Het Gekkenhuis" zien we 

slechts enkele personages van 
de direktie en het personeel van 
een welbepaalde staatsinstelling 
rondlopen. Zij zorgen ervoor dat 
absurde toestanden en situaties 
blijven bestaan of tot een climax 
uitgroeien. Men voelt zo aan dat 
het hier gaat om vingeroefenin
gen van een jonge auteur, die 
reeds van bij de aanvang bepaal-

LE MAITRE DE MUSIQUE van 
regisseur Gérard Corbiau 
(sinds 1980 medewerker bij de 

dienst Muziek/Opera/Ballet van de 
RTBf) kreeg de jongste dagen, dank
zij de Koningin Elisabethwedstrijd 
voor zang, nogal wat aandacht in de 
vaderlandse pers en vooral dus op de 
RTBf-televisie. Logisch. Het is een 
ko-produktie van diezelfde RTBf. Als 
uitvoerend producer zien we de naam 
Jacqueline Pierreux op de affiche en 
zij is zeker niet aan haar proefstuk. 
Voor ze ooit naar de televisie over
stapte was ze reeds producente van 
Patrick Conrad's: Slachtvee en To 
Woody Allen from Europe with love 
van Andre Delvaux heeft ook veel aan 
haar te danken. Het weze gezegd, ze 
durft nogal wat aan. Ook met deze 
muziekleraar — maar dit is een schot 
in de roos. De film werd enkele tijd 
geleden reeds in Brussel uitgebracht 
en de tickets schoven zo de kassa uit, 
dat besloten werd de rest van Wallo
nië eveneens te bestrijken en nu zal 
ook het Vlaamse land aan bod ko
men. Gelukkig, want bas-bariton José 
Van Dam, in de rol van de muziekle
raar, IS op het gebied van stem: 
wereldniveau. 

We zijn begin 20ste eeuw. Joa-
chiem Dallayrac (Van Dam) — ge
vierd zanger — neemt afscheid en 
trekt zich terug om één enkele leerlin
ge: Sophie Maurier (Anne Roussell 
zang Dinah Bryant, sopraan) te on
derrichten. Als het op liefde uitdraait 
probeert hij eraan te ontsnappen door 
Jean Nilson (Philippe Volterlzang Je
rome Pruett, tenor) in huis op te 
nemen, nadat hij hem heeft horen 
zingen en heeft geholpen bij een 
ontsnappingspoging na een diefstal. 
Dan wordt er een zangwedstrijd uitge
schreven door prins Scotti (Patrick 

de facetten van zijn ontegenspre
kelijk talent blootlegt. Helaas, 
veel van hetgeen we hier te zien 
krijgen is reeds hopeloos verou
derd. 

Enkel de verbale uitspattingen 
die Pinter nadien zo beroemd 
hebben gemaakt via stukken 
zoals ,,The Caretaker" of ,,The 
Basement", krikken deze verto
ning enigszins op: want zelfs op 
prille leeftijd was Pinter een 
meester van de nonsens-dialoog 
en verbaal geweld. Toen reeds 
was hij een meester in het cru 
blootleggen van menselijke 
zwakheden, valse ideologie, 
drogredenen en koldereske hu
mor. 

Rasal(teurs 
Deze voorstelling heeft dan 

ook het voordeel dat de manklo-
pende tekst gedragen wordt door 
rasakteurs. Niet in het minst door 
de meer dan briljante Nand Buyl, 
in de rol van direkteur Roote, 
maar ook door Mare Bober als de 
intrigerende verpleger Lush, 
evenals Ronny Waterschoot in de 
stokstijve rol van de ambitieuze 
adjunkt. Waterschoot kan helaas 
niet alle registers opentrekken 
zoals Bober en vooral Buyl dat 
wel mogen. Jammer eigenlijk, 
want juist dit seizoen heeft hij 
voldoende bewezen (vooral in 
,,Nachtwake") dat hij momenteel 
één van onze beste teaterakteurs 
is. Deze zomer zal hij allicht voor 
de camera van Roland Verhavert 
kunnen aantonen dat hij van alle 
markten thuis is, vermits hij dan 
de zware rol van Wortel in ,,Boe-
repsalm" naar Timmermans op 
zijn schouders neemt. 

,,Het Gekkenhuis" is geen 
groot stuk maar het is best ge
nietbaar, te meer omdat de radde 
dialoog van Pinter op geen enkel 
moment verveelt, heel wat 
Vlaamse ,,would-be"-auteurs 
kunnen hier een voorbeeld aan
nemen. En tussen haakjes, Sien 
Eggers is de meest sexy aktrice 
die de Vlaamse Bühne telt! 

Ko Thurn 

Het Gekkenhuis, KVS, tot 12 juni. 
Info: tel. 02/217.69.37. 

Ronny Waterschoot en Nand Buyl 

Bauchau) en de twee leerlingen ver
nemen iets meer over de lange vete 
tussen Dallayrac en Scotti. Ze beslui
ten deel te nemen... 

Soms is deze film een tikje te veel 
opera, te teatraal, men moet in te veel 
geloven, maar als je dat aanvaardt, 
kun je wegdromen op muziek van 
Mahler, Bellini, Mozart, Schubert, 
Schumann — en dat is ook een ver
dienste van deze fim, er werd niet 
voor de gemakkelijke en de voor de 
hand liggende stukken gekozen. Nu 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Dewael, Patrick, sinister, een toe
komst wil maken zonder opera zijn we 
misschien aangewezen op dit soort 
films, het IS natuurlijk geen slecht 
alternatief, maar het levende ding is 
nog steeds te prefereren. 

L'Oeuvre en Noir, een film van 
André Delvaux, naar de roman van 
Marguerite Yourcenar — die een offi
ciële selektie van Cannes 88 kreeg — 
kreeg al de eruditie mee van de nog 
met zo lang geleden overleden 
schrijfter, die lid was van de Franse 
Academie. Dit is ook een van de 
meest rechtlijnige filmen die Delvaux 
ooit draaide. Er wordt een kronologi-
sche verhaallijn gevolgd, met af en 
toe een flash-back waarin persona
ges en situaties, die op het eerste 
gezicht niet met elkaar te maken 
hebben, stelselmatig hun dubbele bo
dem en hun geheime samenhang met 
het lot van hoofdpersonage Zeno Li-
gre (Gian Marai Volante) vrij geven. 

Het is uiteraard zo dat Yourcenar 
niet schreef in funktie van een latere 
verfilming en Delvaux die instond 
voor scenario en dialogen heeft zich 
van een moeilijke taak moeten kwij
ten, maar het is hem tenslotte gelukt 
filmisch weer te geven wat Yourcenar 
aan mogelijke fanatismen, onortodok-
se medische, alchemistische en filo
sofische teorieën in haar schriftuur 
verborg. Met een studie van de medi
sche stand ten tijde van de Inquisitie 
en de terechtstelling van de graven 
Egmont en Hoorn, met een perfekte 
nabootsing van de schilderijen uit die 
onzalige tijden, heeft Delvaux een 
historisch fresko gemaakt om U tegen 
te zeggen. 

Naast reeds voornoemde Volonte 
speelt Senne Rouffaer de rol van zijn 
leven. 23 jaar na De man die zijn 
haar kort liet knippen zien we een 
haast kale Rouffaer als procureur Le 
Cocq — hoe zinnebeeldig is de naam 
reeds — de omhooggeklommen Vla
ming die z'n Frans nog steeds met 
een aksent spreekt, en die 2 x meer 
z'n best moet doen. Bami Frey als de 
prior van de Cordelieren is vermel
denswaard en Johan Leysen is ons 
ook opgevallen, naast de kleine rolle
tjes van Anna Karina en Dora Van Der 
Groen. Het is uiteraard ook niet moei
lijk om op te vallen als je Linda 
Schagen van Leeuwen heet en de rol 
van een hoertje speelt, want als je 
mooi bent zul je altijd opvallen. Voor 
diegenen die van een historische film 
houden, die best een hoge moeilijk
heidsgraad mag hebben is dit aanbe
volen. 

Zou het zo zijn dat een goeie „Bel
gische" film het Frans als voertaal 
moet hebben? Dat vraagt uw 

Willem Sneer 
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Tot 12 juni in Zuid-Vlaanderen 

Les Expressions Flamandes 
Op enkele luttele kilometers van de Belgisch-

Franse grens ligt het Musée d'art moderne de 
Villeneuve d'Asq. Dit museum voor Schone Kunsten, 
een museum van de Rijselse stedelijke agglomera
tie, werd in 1983 geopend. Rechtstreekse aanleiding 
tot de bouw van dit kompleks was in de eerste plaats 
de schenking van de Franse kunstverzamelaar Jean 
Masurel aan de stedelijke agglomeratie. 

DEZE kollektie die tussen 
1905 en 1950 door Roger 
Dutilleul, later door zijn 

neef Jean Masurel werd samen
gesteld, verschaft ons een inzicht 
in de diepgaande veranderingen 
die zich op artistiek gebied in het 
Frankrijk van de eerste helft van 
onze eeuw voltrokken hebben. 
De verzameling omvat werken 
van o.a. Braque, Léger, Miro, 
Modligliani, Picasso, Klee, Lans-
koy, Dodeigne. Doch, men onder
vindt dat bij het uitbouwen van de 
verzameling de persoonlijke 
smaak, de liefde voor de kunste
naars, voorrang heeft gehad op 
de systematische inventarisatie 
van de artistieke produktie van 
het tijdperk. 

Les Flamands 
Naast deze Interessante per

manente kollektie biedt het Mu
sée d'art de Villeneuve d'Asq 
regelmatig tijdelijke tentoonstel
lingen aan. Tot 12 juni loopt er 

nog een ekspositie met als titel 
,,Expressions Flamandes". Er is 
werk te zien van Rik Wouters, 
Léon Spilliaert, Jean Brussel-
mans, Gustaaf De Smet, Frits 
van den Berghe en Constant Per-
meke. 

Zes „namen" 
Rond 1905 ontstond te Sint-

Martens-Latem een school die in 
haar eerste fase geïnspireerd 
werd door mysticisme en symbo
lisme, maar vrij snel het begin 
betekende van een sterke ek-
spressionistische beweging. 

Aangezien echter alleen De 
Smet, Permeke en van den 
Bergh tot dat Vlaams ekspressio-
nisme worden gerekend, rijst de 
vraag waarom de keuze op de 
zes eerder genoemde kunste
naars viel. 

Hoe uiteenlopend werkwijze en 
stijl van de zes kunstenaars ook 
mogen zijn, allen zijn ze repre
sentatief voor de periode 1900-

Musée d'Art Moderne, 1, allee du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq (tél. 
20.05.42.46) Alle dagen geopend, behalve dinsdag, van 10 u. tot 19 u. 
Autosnelweg Rijsel-Gent volgen, uitrit ,,Chateau-Cousinerie" nemen. 

1930. Het zijn stuk voor stuk 
sleutelfiguren, die de vele ,,is
men" van einde 19e en begin 20e 
eeuw hebben ondergaan, geassi
mileerd, vertegenwoordigd en 
beïnvloed, maar zich met hun 
bijzonder scheppend vermogen, 
elk op hun eigen wijze, in hun 
typische vormentaal hebben we
ten te uiten. 

Na Ensor en Khnopff stelt L. 
Spilliaert zich tegenover het sym
bolisme meteen eigen interpreta

tie van de ruimte, de vorm en het 
licht. Op die manier schrijft hij de 
eerste woorden van het plasti
sche vokabularium van het ek-
spressionisme. 

R. Wauters kan beschouwd 
worden als de vertegenwoordiger 
van ,,de eerste belangrijke artis
tieke revolutie van de XXe 
eeuw", het fauvisme. Hij houdt 
zich bezig met onderzoek naar de 
problematiek van de tekening en 
de vorm. Zijn kunst wil een synte-
se zijn tussen het liminisme van 

een Ensor en het ,,konstruktivis-
me" van een Cézanne. 

J. Brusselmans kan be
schouwd worden als een schar-
nierschilder tussen de beide 
scholen. Zijn fauvistisch werk zal 
uitmonden in een nogal onafhan
kelijk ekspressionisme, geba
seerd op spontaniëteit in grote 
kleurenvlakken. 

C. Permeke die beschouwd 
wordt als dé dominante figuur 
van het Vlaamse ekspressionrs-
me vertegenwoordigt wat Claudel 
noemt ,,rappréhension du gene
ral, la vue de la course perma
nente", in zijn zoektocht naar de 
tijd in de landschappen en de 
menselijke figuren. Hij verankert 
zich in de Vlaamse traditie door 
de ,,robuustheid" van zijn werk 
en de blijvende aandacht voor 
intimiteit. 

Zowel G. De Smet als F. Van 
Den Berghe zijn nauw verbonden 
met het ekspressionisme. Toch 
gaan zij uit van verschillende 
standpunten. De eerste heeft een 
gestruktureerde visie, de tweede 
een lyrische verbeelding. 

G. De Smet respekteert de fun
damentele regels van het ek
spressionisme in zijn clair-obs-
cur-effekten en in het statische 
van zijn figuren. Toch evolueert 
hij langzaamaan naar de kreatie 
van een eigen stijl, die hij belang
rijker vindt dan zijn drang tot 
ekspressie. 

F. Van Den Berghe wil dan 
weer zijn visie op de mens en op 
de konflikten van zijn tijd uiten. 
Zo evolueert hij tot het surrealis
me: hij verlaat de ekspressionis-
tisch ,,vervorming" die hij als een 
vorm van realisme beschouwt. 

(t.s.) 

Een geschiedenis van de katholieke 
Vlaamse studentenbeweging 

Bewogen portret 
Lieve Gevers heeft onder de titel ,,Bewogen 

Jeugd" een studie gewijd aan het ,,ontstaan en (de) 
ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studenten
beweging" in de periode 1830-1894. In feite gaat het 
voornamelijk over de scholieren-beweging in en rond 
de bisschoppelijke kleinseminaries en kolleges. Met 
uitzondering van het tot stand komen van het letter
kundig genootschap ,,Met Tijd en Vlijt" aan de 
Leuvense universiteit in het najaar van 1836 valt er 
voor 1860 niet zoveel te vermelden en eigenlijk 
kwam de studentenbeweging, als een georganiseer
de beweging, eerst tot stand omstreeks 1875 met 
Albrecht Rodenbach als voorman. 

DIT werk is een gedetailleer
de studie, waarvoor heel 
wat gegevens verzameld 

werden. Het voornaamste be
zwaar dat m.i. kan gemaakt wor
den betreft de voorstelling van de 
achtergrond, van de toestanden 
en de omstandigheden. 

Wanneer wij dit boek Izen ko
men we tot de mening dat het 
allemaal niet zo erg was. De bis
schoppen waren ,,vlaamsvoe-
lend", de direkteurs, principals, 
leraars waren ,,vlaamsvoelend", 
aan het onderwijs van de moe
dertaal werd veel zorg besteed, 
enz... 

Dit in tegenstelling met de tra
ditionele voorstelling die wij heb
ben over de werkelijke toestan
den. Deze werkelijke toestanden, 
waartegen de scholieren in ver
zet kwamen, waren alles behalve 
zo rooskleurig als de auteur wil 
doen geloven. 

Signe 
Het is dan ook al erg opvallend 

dat de auteur geen aandacht be

steed aan het zo ergerlijk verbod 
voor de leerlingen hun moeder
taal te spreken, zelfs op de speel
plaats, met als sanktie het hatelij
ke „signe", waardoor de leerlin
gen verplicht werden hun mede
leerlingen te verraden. 

Stijn Streuvels heeft het hier
over in zijn herinneringen (Avel-
gem). Hij schrijft: ,,Die ,,signe" 
verdient hier een bijzondere ver
melding, want er zijn akelige her
inneringen aan verbonden. Dat 
soort foltering heeft inderdaad al 
onze spontane levenslust en 
vreugd op de speelplaats ver
gald... Die signe was het middel, 
door de overheid uitgevonden om 
de leerlingen te verplichten op de 
speelplaats Frans te spreken.. 

Die signe nu bestond uit een 
blikken buisje waarop een dek
seltje schoof; in dat buisje stak 
een strook papier en een stompje 
potlood. De ongelukkige die de 
signe gekregen had en err in 't 
geheim mee op zak liep, was 
verplicht als bespieder rond te 
dwalen van 't een groepje mak

kers naar 't ander, mocht aan 
geen spel meedoen; waar hij ver
scheen werd hij geschuwd als 
een verklikker, alle conversatie 
hield op of er werd voor de vorm 
iets gebrabbeld in 't Frans. De 
rampzalige zag zich echter ver
plicht zijn ambt van bespieder 
met ijver door te voeren want elke 
avond dat hij met de signe slapen 
ging verdubbelde automatisch 
zijn geldboete. Hij moest een 
makker — vriend of vijand om 't 
even — verraden en op heter
daad zien te betrappen, en daar
voor waren alle middels goed. 
Gelukt hij er eindelijk in, dan was 
het voor hem een echte ontlas
ting en de gevangene stond be
dremmeld, schreef met wrok zijn 
naam op de lijst en begon zijn 
toch om op zijn beurt een slacht
offer te vinden. Dét waren de 
opvoedkundige methodes door 
vakmannen van die tijd in de 
gestichten toegepast." 

Was die volgens Lieve Gevers 
ook een uiting van de ,,vlaams-
voelendheid" van de geestelijke 
overheid en de moeite niet waard 
om er bij stil te staan, als een 
belangrijke faktor ter verklaring 
van de opstandigheid van de 
leerlingen ? (Een vriend verzekert 
mij dat in het Klein Seminarie van 
Hoogstraten in de jaren twintig de 
verplichting Frans te spreken nog 
bestond.) 

Gezelle 
Wij zouden zo verder kunnen 

gaan met onze kritiek op een zeer 
eenzijdige en vooringenomen 
voorstelling der feiten. Een ander 
voorbeeld: Guido Gezelle, vol
gens de auteur gesteund en 
hooggeacht door zijn oversten. 
Maar in haar recent boek over 

Gezelle ,,De wonde in 't hert" 
stelt Christine D'Haen de perti
nente vraag:,, Waarom bleef Ge
zelle onderpastoor tot zijn 59ste ? 
Hoezeer men ook de Necrologie 
raadpleegt, een onderpastoor 
van 59 jaar is ver te zoeken..." 

Zij wijst ook op de zeer slechte 
verhouding tussen Mgr. Faict, 
bisschop van Brugge sedert 1864 
en Gezelle. De oorzaak hiervan 
kon zij niet achterhalen. 

Wanneer de auteur in hoofd
stuk 1 schrijft: „De Belgische 
omwenteling bracht niet alleen 
verfransing voort. Uit het enthou
siasme van de revolutie ontstond 
eveneens de Vlaamse Beweging, 
waarbinnen zich een Vlaams be
wustzijn ontwikkelde als onder
deel van het Belgische", dan is 
dit een eenzijdige en daarom ook 
valse voorstelling. 

Wat doet zij met de ,,vader der 
Vlaamse Beweging", Jan Frans 
Willems, met Ferdinand Snellaert 
en zovele andere ,,orangisten": 
werden zij vlaamsgezinden uit 
enthousiasme voor de Belgische 
omwenteling? 

Wat de feiten betreft is dit boek 
betrouwbaar en leerzaam; wat de 
voorstelling en de interpretatie 
betreft betwistbaar. We hebben 
enkele voorbeelden gegeven. 

Wat moeten wij verstaan onder 
de zgz. ,,vlaamsgezindheid" en 
de ,,zorg voor de moedertaal" 
van de bisschoppen wanneer wij 
vaststellen dat zij zich hardnekkig 
verzet hebben en zijn blijven ver
zetten tegen een zelfs maar ge
deeltelijke vernederlandsing van 
het onderwijs in hun onderwijsin
stellingen? En de vervolging van 
de vlaamsgezinde leraars, semi
naristen en leerlingen? Dit zijn 
toch feiten waaraan men niet 
voorbij kan. Na 1894 ging trou
wens de spanning tussen de 
geestelijke overheid en de 
Vlaamse studentenbeweging in 
stijgende lijn. 

F.V.d.Elst 

— Bewogen Jeugd, Lieve Gevers. 
Uitg. Davidsfonds, Leuven. 795 fr. 

Bewogen Jeugd 
Vlaanderen 1830-1895 

Lieve Gevers gaat op zoek naar het 
ontstaan van de Vlaamse Beweging, haar 
ontwikkeling en betekenis in de 19de 
eeuw. Een heldere synthese van bijna 
zeventig jaar Vlaamse cultuurgeschie
denis. 

— Bestelbon— -
Naam : 
Straat : Nr. 
Postnr Woonplaats : 

bestelt ex. Bewogen Jeugd tegen 850 fr. (incL portkosten) 

Lever deze bon in bij uw boekhandel of zend hem aan bvba Agora, 
Oude Molenstraat 75 te 2700 Sint-Niklaas. Wacht met betalen tot 
u ons overschrijvingsformulier ontvangt. 
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Werd de eer of de schijn gered? 

Troostprijs voor Anderlecht 
Sporting Anderlecht heeft de beker van België 

gewonnen. Daarmee werd het mislukt seizoen van 
de Brusselaars nog gedeeltelijk gered. De overwin
ning op de Heizel was verdiend. De eindstrijd tegen 
Standard haalde een behoorlijk niveau. Anderlecht 
voetbalde beter, sterker en gevaarlijker dan de 
Rouches. Sporting bracht meer talent én ervaring 
tussen de lijnen. 

OVERIGENS mocht gesteld 
worden dat de Belgische 
bekerfinie méér inhoud 

bevatte dan... de slotmatch om 
de Europabeker voor Landskam
pioenen. 

Arbeidsvoetbal 
Wat Benfica en PSV er in Stutt

gart van bakten was niet om aan 
te zien. In dat soort wedstrijden 
telt duidelijk nog enkel de uitslag. 
Aan de cijfers wordt alles opgeof
ferd. Europese bekerfinales zijn 
niet langer het propagandistisch 
uithangbord van de voetbalsport. 
PSV was een kleine winnaar. Het 
produceerde gedisciplineerd ar
beidsvoetbal. Benfica was een 
bescheiden tegenstander die 
normaliter in de kwartfinale nooit 
voorbij Anderlecht mocht geraakt 
zijn. 

Waarmee we maar willen zeg
gen dat de paarswitten van het 
voorbije seizoen méér hadden 
verwacht én verhoopt. Het had 
ook beter gekund indien de klub-
leiding — zoals In het verleden 
nochtans steeds het geval was — 
attenter zou hebben gereageerd, 
maar is er blijkbaar wat veran
derd in het Astridpark. We willen 
Het Nieuwsblad nog niet volgen 
— vorige zaterdag blokletterde 
deze krant dat Sporting in de 
voorbije maanden „Troonsaf
stand" had gedaan — maar het 
staat wel vast dat Anderlecht zich 
dringend over zijn toekomst moet 
bezinnen. 

Sportief wordt de klub nu ge
leid door Raymon Goethals. De 
oude meester is grijs en wijs 
geworden in het voetbal en nadat 
hij de macht van Leekens over-

Anderlecht-trainer Raymond Goethals mag zich gelukkig prijzen: wat 
zijn onmiddellijke voorgangers niet haalden, verwezenlijkte hij wel. 
Toch een tovenaar, die Raymundo? 

nam herstelde Sporting zich bin
nen de kortste keren. Maar biedt 
zijn beleid waarborgen voor de 
toekomst? Na de bekerfinale 
zegde voorzitter Vanden Stock 

dat de supporters niet op spekta-
kulaire transfers moeten hopen. 
Anderlecht zou veel beloftevolle 
jongeren bezitten die nu moeten 
worden doorgenomen. Is Goet

hals daar de aangewezen trainer 
voor? De tovenaar zwoer in het 
verleden onafgebroken bij oude, 
beproefde talenten. Zal hij in de 
nadagen van zijn carrière zijn 
gewoonten en opvattingen kun
nen veranderen? Bovendien 
moet een nieuwe lichting een 
mentaliteit worden aangekweekt. 

Ivic 
Het kan paradoksaal klinken 

maar Anderlecht heeft in de voor
bije vijf jaar op de erfenis van de 
omstreden maar zeer bekwame 
Tomislav Ivic „geleefd". Zijn leer
lingen zijn één na één verdwenen 
en de terugval — in de toewijding 
én in de resultaten — verliep 
navenant. Anderlecht staat voor 
beslissende dagen maar schijnt 
dit niet onmiddellijk te beseffen. 
Het heeft zijn psychologisch 
meesterschap over ons voetbal 
verloren toen Johnny Bosman KV 
Mechelen boven Sporting ver
koos. Vanden Stock predikt — 
naar ons gevoel terecht — voor
zichtigheid in financiële engage
menten. Maar er moeten dan wel 
andere beleidslijnen worden uit
gezet. Om de op zichzelf bewon
derenswaardige vernieuwbouw 
van het stadion te valoriseren 
moet spektakel op het veld wor
den gewaarborgd. In de voorbije 
maanden werd op dat vlak ge
faald. Dit miskleunen zijn niet 
voor herhaling vatbaar. Meer 
hoeft voorlopig niet te worden 
gezegd. Maar de grootste klub 
van het land staat wel voor een 
enorme en levensgevaarlijke uit
daging! 

Flandrien 

De besten wonnen 

Lierke Plezierke herleeft 
Toen Lierse voor een paar jaar uit de hoogste 

klasse tuimelde was het moeilijk wennen. De geel-
zwarten waren in ons voetbal immers een begrip 
geworden. De klub verzamelde op geregelde tijdstip
pen suksessen en met nog grotere vasthoudendheid 
produceerde ze topvoetbal Iers. 

WELLENS, Ceulemans en 
Vandenbergh. En eer
der nog Swat Janssens, 

Vermeyen en Dré Denul. In de 
jaren zestig en zeventig was Lier-
se sinoniem van goed en be
kwaam beleid. De terugval deed 
dan ook pijn. Het viel allemaal 
moeilijk te begrijpen voor de bui
tenstaander én... de supporter. 

Meeuws weg 
Maar de eerste klasse is de 

natuurlijke bedding voor de 
stroom voetbaltalenten uit de 
Antwerpse Kempen. Vandaar dat 
de terugkeer naar de elite niet de 
minste venwondering mag wek
ken. 

Paradoksaal is wel dat Lierse 
promoveert na een ,,gek" sei
zoen. De ploeg begon sterk aan 
het kampioenschap. Ze wekte 
hoge verwachtingen. Ze was jong 
maar bevatte zoveel talent dat 
het in die grijze tweede klasse op 
het eerste gezicht maar moeilijk 
mis zou kunnen gaan. En toch 
liep het fout. Ondanks de belof
ten in de Belgische beker voor 
sensatie bleven zorgen en zelfs 
de halve finale haalden kon de 
ineenstorting in de kompetitie 
niet worden voorkomen. Lierse 
was maar al te blij dat de Voetbal

bond de falende trainer Meeuws 
kwam weghalen zodat de bij 
Beerschot ontslagen Davidovic 
kon worden aangeworven. In de 
club waar hij ook als speler zijn 
grootste suksessen vierde her
won de minzame Joegoslaag zijn 
zelfrespekt en zelfvertrouwen. 
Onder zijn impulsen werd Lierse 
opnieuw de meest belovende 
ploeg van tweede klasse. De met 
degradatie bedreigde formatie 
won zowaar het derde periode
kampioenschap en in de nakom-
petitie was zij onmiskenbaar de 
betere van Eisden, Harelbeke 
en... Aalst. Ai vermoeden we dat 
de supporters van Eendracht 
nogal wat bezwaren zullen aan
voeren tegen deze bewerking. 
We kunnen ze trouwens gedeel
telijk volgen. Over het ganse sei
zoen was Aalst regelmatiger en 
solieder dan Lierse. Het moet 
dan ook pijn doen de promotie te 
verliezen met... het doelpunten-
verschill 

Maar reglementen zijn niet al
tijd logisch. Wij hadden kunnen 
begrijpen dat in soortgelijke om
standigheden de eindklassering 
in de normale kompetitie de door
slag zou hebben gegeven... En 
dan bestond er inderdaad niejl de 
minste twijfel. 

Onverbiddelijk 
Maar dat belet niet dat de telvi-

siekijkers duidelijk hebben kun
nen vaststellen dat Lierse beter 
gewapend is voor de strijd in de 
hoogste klasse dan Aalst. Al zal 
ook Davidovic zijn bestuur moe
ten overhalen om een maksimale 
inspanning te leveren op de 
transfermarkt. Twee belangrijke 
pionnen vertrekken immers naar 
topploegen: doelman Verlmden 
naar Club Brugge en puntspeler 
Verheyen naar Anderlecht. 

Toch geloven we dat Lierse de 
challenge moet aankunnen. Het 
entoesiasme in de regio is weer 
groot. De klub is voor de gewone 
man zeer herkenbaar. En dat is 
nodig want een blik op de land
kaart leert ons dat op weinig af
stand niet minder dan negen eer
ste klasse klubs op eikaars voe
ten staan: Anderlecht, Molen
beek, KV en Racing Mechelen, 
Lierse, Antwerp, Beerschot, Be-
veren en Lokeren. Natuurlijk kan 
dit niet blijven duren. De natuurlij
ke selektie zal dan ook onverbid-
dellijk worden doorgevoerd. 

Vreugde alom bij Lierse: geel-zwart promoveert naar eerste! 

Tussen al het voetbalgeweld geraakte haast vergeten dat Lennik nog 
maar eens volleykampioen werd. 
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ONZE GEMEENTE: 
EEN OPEN (T)HUIS 

Het nieuwe Vlaanderen gestalte geven 

Zes jaar geleden zette de VU een grote stap naar bestuursver-
antwoordelijkheid in de Vlaamse steden en gemeenten. In 73 
gemeenten zijn wij vertegenwoordigd op bestuursniveau. Wij 
hebben 26 burgemeesters, 63 schepnen en in totaal 813 gemeen
teraadsleden, en 172 OCMW-raadsleden. 

Méér nog dan op het centrale en regionale politieke vlak, krijgt 
de VU gestalte als beleidspartij op het gemeentelijk vlak. 

Het nieuwe Vlaanderen gestalte geven 

Zaterdag 11 juni 1988 
Gent, Floraliënpaleis 
13 uur „'t Pleintje" 

Een dorpsplein met animatie, marl<t over gemeentebeleid, winkelcentrum en 
uiteraard een café ,,Onder den toren". 

15 uur Openbare Zitting 
,,ln het dorp liggen vele kasseien..." door volksvertegenwoordiger Paul Van 

Grembergenn, algemeen sekretaris 
Voorstelling van ministers, staatssekretaris 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 voog-

zitter. 
Muzikale omlijsting door harmonie ,,Recht door zee" van Eigenbilzen. 
(kinderoppas is voorzien) 

De VU-frakties doen het doorgaans 
uitstekend. De VU-mandatarissen ko
men naar voor als dynamische, knti-
sche en biezonder aktieve mannen 
en vrouwen. Gemeenten waar de VU 
(mede) het bestuur in handen heeft, 
trekken vaak het voortouw inzake 
demokratizering van het gemeentelijk 

HET onderzoek wordt reeds 
sedert 1952, om de zes 
jaar, opgezet. Dit laat toe 

de evolutie van het lokaal gezins
beleid te schetsen. Het onder
zoeksrapport geeft, naast een be
schrijving van de situatie anno 
1986, dan ook een stuk ontwikke
ling in het beleid aan. Achtereen
volgens worden vijf grote deelter
reinen van het gezinsbeleid be
handeld. 

Bestaanszekerheid 
Heel wat gemeenten treffen 

maatregelen ter ondersteuning 
van de bestaanszekerheid van 
gezinnen. Het gaat hier meestal 
om transferten naar aanleiding 
van het huwen, het krijgen en 
opvoeden van kinderen en ter 

bestuursproces, en inzake de zorg 
voor de leefbaarheid van de lokale 
gemeenschap VU-opposities vallen 
op door konstruktieve tegenvoorstel
len, brengen de gemeenteraden dich
ter bij de bevolking, en kunnen — zo 
nodig — ook ludiek-rebels uit de hoek 
komen. 

ondersteuning van de gezins
draagkracht. Een vergelijking 
met het onderzoek van 80 leert 
dat de traditionele transferten 
(huwelijk en geboorte) aan be
lang inboeten. Minder gemeen
ten keren ze uit en de bedragen 
zijn slechts in geringe mate of 
niet gestegen. Een gevolg wel
licht van de benarde begrotings
toestand van vele gemeenten. 

j\ werden een aantal nieuwe 
n jatregelen Ingevoerd: adoptie-
premies, toelagen voor thuisver
zorging van zieken, bejaarden of 
gehandikapten. Deze nieuwe 
maatregelen zijn voornamelijk 
gericht op welomlijnde zorgsitua-
ties binnen het gezin en op be
paalde (lage) inkomenskategorie-
ën. Voor de Bond wordt hierbij 

[Meer leefbaar 

straks in oktober moeten de in
spanningen van onze mandatarissen 
gevaloriseerd worden. Toch is de ver
sterking van de VU-frakties geen doel 
op zichzelf. Onze ambitie wordt enkel 
en alleen gerechtvaardigd door de 
wens om van onze Vlaamse gemeen
ten beter bestuurde, meer leefbare, 
dwarsdoor demokratische en echt 
toekomstgerichte leefgemeenschap
pen te maken. 

Het komende VU-kongres op 11 
juni a s vormt ook de nationale start
dag van de VU-verkiezingskampanje 
Tema van dit 26ste VU-kongres is 

nog te weinig rekening gehouden 
met én de gezinslast én het ge
zinsinkomen. Dit zijn immers de 
twee essentiële elementen van 
de gezinsdraagkracht. 

Gezin en wonen 
In een tweede luik van de stu

die komt het lokale huisvestings
beleid aan bod. Ook wordt nage
gaan wat de gemeenten op het 
terrein van de ruimtelijke orde
ning, de verkeersveiligheid en 
het leefmilieu ondernamen. 

De bouwpremie kende nog het 
meest sukses in 1986. Ze werd 
gevolgd door de saneringspre-
mie, de kooppremie en de (onder
tussen afgeschafte) verwervings
premies. Deze premies zijn veelal 
een aanvulling op het gewestelijk 
of provinciaal huisvestingsbeleid. 
Slechts een beperkt aantal ge
meenten voert een eigen sociaal 
huisvestingsbeleid. In 95 % van 
de gevallen wordt dit overgelaten 
aan, al dan niet, private ,,sociale 
huisvestings"-maatschappijen. 

Met het gemeentelijk grondbe
leid is het pover gesteld. De 
reeds beperkte interesse voor 
struktüurplanning en voor het in
richten van woonerven is de jong
ste 6 jaar verder gedaald Slechts 
14 % van de gemeenten beschikt 
over een autonome grondregie. 

Op het vlak van de verkeersvei
ligheid nemen heel wat gemeen
ten beperkte initiatieven (we
gaanpassingen, edukatie). Een 

,,Onze gemeente, een open (t)huis" 
Dit kongrestema biedt meteen de 
weerspiegeling van onze bekommer
nis om onze gemeenten, de wijken 
van onze Vlaamse samenleving, fun
damenten van het welzijn en de wel
vaart 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 gemeen
schappen te makn naar de maat van 
de Vlaamse mens. Graag nodigen we 
dan ook iedereen uit om samen met 

heroriëntatie van het beleid ter 
bescherming van de zwakke 
weggebruiker is gewenst. Onge
veer tweederde van de gemeen
ten nam initiatieven om bestaan
de milieproblemen weg te werken 
of om het leefmilieu te verbete
ren. Deze hadden o.m. betrek
king op het aanleggen van groen
voorzieningen, wegbermbeheer, 
bodemonderzoek, selektieve 
hulsvuilophaling... 

School, werk, 
vrije tijd 

Nagenoeg alle gemeenten ne
men tewerkstellingsbevorderen-
de initiatieven via de tewerkstel
ling van werklozen. Ongeveer 
één vierde van de gemeenten 
heeft zelf een werklozenwerking 
opgericht. Een formeel overleg-
of koördinatie-orgaan op het vlak 
van de tewerkstelling vinden we 
slechts in één op tien gemeenten. 

Het rekreatiebeleid stelt het 
wel in Vlaanderen: bijna alle ge
meenten voorzien In infrastruk-
tuur, 84 % heeft speelpleinen, 62 
% een speelpleinwerking. 

Welzijn 
Het preventief welzijnsoptre-

den neemt af. Er worden minder 
inentingskampagnes en kinder
raadplegingen op touw gezet. De 
voorlichting, opvoeding en vor
ming inzake gezondheid en wel
zijn is weinig verspreid. Er be

de vu mee te werken aan dit grootse 
projekt het nieuwe Vlaanderen ge
stalte 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 verkiezingskon-
gres maken we alvast een eerste 
afspraak 

Zaterdag 11 juni '88 in het Interna
tionaal Kongrescentrum, Floraliënpa
leis te Gent Vanaf 13u. (091/ 
22.40.20). 

Voor 
gemeentekongres 

Groot-Bilzen met 
bus naar Gent 

Vanuit Bilzen wordt een bus inge
legd naar het gemeentekongres inge-
ncht 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 Dusartplein te Hasselt 
nog eens gegadigden op. 

Wie interesse heeft om de nt naar 
Gent mee te maken neemt onmiddel
lijk kontakt op met J. Geraerts, Hoel-
beekstraat 18 te 3746 Bilzen (011/ 
41 29 93) 

De reis kost 200 fr. Een niet te 
missen aanbod! 

staat meestal wel een waaier aan 
gezinsondersteunende en aan
vullende diensten in voorzienin
gen: thuisverpleging, kinderop
vang, poets- en maaltijddiensten, 
enz. De diensten worden hetzij 
privé, hetzij en meestal door het 
OCMW verzorgd. 

Informatie 
Het laatste onderzoeksterrein 

betreft het infonnatiebeleid, dat 
door de Bond als zeer belangrijk 
wordt gewaardeerd. De meeste 
gemeenten beperkten zich tot de 
traditionele info-middelen, het in
foblad, de lokale pers, brochures. 
De nieuwere informatiemiddelen 
zoals opendeurdagen en info-
avonden zijn niet echt van de 
grond gekomen. In 95 % van de 
gevallen verstrekken ook de 
OCMW's informatie over hun 
werking. Meestal echter blijft het 
gemeentelijk informatiebeleid erg 
vrijblijvend en okkasioneel. Er is 
dus nog werk aan de winkel. 

Stefan Ector 

Het onderzoeksrapport kan ver
kregen worden door overschrijving 
van 230 fr. (verzendingskosten Irv 
begrepen) op rekeningnummer 
000-1417271-04 van de BGJG-Vor-
mingswerk, Troonstraat 125, 1050 
Brussel, met vermelding „Gemeen
telijk gezinsbeleki". Een aanrader 
voor de gemeentelijke mandataris. 

BGJG publiceert onderzoeksrapport: 

Het gemeentelijk gezinsbeleid 
in Vlaanderen en Brussel 

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van okto
ber '88, ondernam de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen een uitgebreid onderzoek naar de stand 
van zaken van het gemeentelijk gezinsbeleid in 
Vlaanderen en Brussel. De resultaten hebben be
trekking op 1986. 

Uniek is dit onderzoek zonder twijfel. Maar liefst 
304 gemeentebesturen en 301 OCMW's, respektie-
velijk 93 en 92 percent van het totaal, namen er aan 
deel door een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Op 
die manier kon een, wellicht enigszins geflatteerd, 
maar toch volledig beeld van het gemeentelijk ge
zinsbeleid in Vlaanderen en Brussel bekomen wor
den. 
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Het VU-PariIjbesluur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 

maandag 30 mei j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers... 

Ontwapening 
Het VU-Partijbestuur verheugt zich 

over de topontmoeting tussen VS-
president Reagan en SU-partijleider 
Gorbatsjov 

De ratifikatie van het INF-akkoord 
stemt hoopvol, maar is slechts een 
eerste stap in de richting van een 
kernwapen-vnje wereld Hopelijk zet
ten de beide wereldleiders tijdens 
hun ontmoeting in Moskou nog een 
nieuwe stap op de weg naar nukleaire 

ontwapening Konkreet denkt de 
Volksunie bovendien aan de afbouw 
van de konventionele bewapening en 
wereldwijde stopzetting van de fabri-
katie en de verspreiding van chemi
sche wapens 

De Volksunie meent tevens dat tij
dens zo'n topontmoeting inderdaad 
moet gesproken worden over de nale
ving van de mensenrechten in de 
wereld en over de erkenning van elk 
volk 

De VU verwacht eveneens dat Bel
gië in dit proces naar vrede en een 

meer humane wereld, een aktieve rol 
speelt 

Vervuiling 
Het VU-Partijbestuur nam geschokt 

kennis van de jongste en hoogst alar
merende berichten over de graad van 
Noordzee- en de daarbij aansluitende 
Oostzeevervuiling 

Het eerste dat dient te gebeuren is 
de onmiddellijke ratifikatie en nale
ving van de bestaande internationale 
Noordzee-overeenkomsten 

Bovendien dringen zich nieuwe en 
dwingende afspraken op, want de 
grens van het ekologisch verantwoor
de IS reeds heel verg overschreden 

Het VU-partijbestuur gaf opdracht 
aan minister Andre Geens deze 
,,overlevings-kwestie" bij hoogdnn-
gendheid op de agenda an de rege
ring te plaatsen 

IVIet het oog op 9 oktober '88 

vu-Gent stelt 
verkiezingsprogramma voor 

De Volksunie van Gent start te de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober met een geslaagd 
verk iez ingskongres op zaterdag 28 mei j . l . 

Op dit kongres werd een programma besproken en voorgelegd dat het Vlaams-nationaal 
gedachtengoed in een samenhangend geheel van diep met elkaar verv lochten visies weergeeft . De 
Vlaamse staat dient derwi jze u i tgebouwd dat haar s t rukturen ten dienste staan van de mens, het 
ind iv idu en het volk Die z ingeving gebeurt in grote mate op plaatseli jk vlak. Het is vooral het stedel i jk 
beleid dat ontwikke ld en u i tgebouwd word t m funkt ie van de burger. Een part i j kan haar beleid 
s lechts gestalte geven als ze beschikt over een goed programma. 

Voor het samenstellen van dit pro 
gramma werden de werkzaamheden 
reeds meer dan een jaar geleden 
gestart Aan het kongres kon dan ook 
een samenhangend geheel van ruim 
zestig bladzijden voorgelegd dat on 
der de verantwoordelijkheid van ge 
meenteraadslid Aimé Verpaele tot 
stand kwam Het voltallig kongres kon 
zich achter dit dokument scharen, dat 
volgende punten als speerpunten om
vat 

Leefbaarheid 
De eerste opdracht van een 

Vlaams-nationale partij is aandacht te 
geven aan de zwarte vlekken binnen 
de samenleving Bijzondere aan
dacht hierbij verdient de leefbaarheid 
van de stad De vorige — en ook de 
huidige — meerderheid hebben mets 
gedaan om het verloederen van Gent 
tegen te gaan Het beleid wordt ge-
konfronteerd met een stad in verval, 
die de bewoners ontvluchten De be
volkingscijfers staven dit en tonen 
aan dat steeds méér mensen de stad 
ontvluchten De leegstand en verkrot
ting van de woningen is de hoogste in 
Vlaanderen Er dient dnngend werk 
gemaakt van renovatie door de stad, 
door de Vlaamse gemeenschap en 
met medewerking van het privé initia
tief 

Eens en voorgoed dient ook werk 
gemaakt van de verkeerssituatie in de 
binnenstad Het openbaar vervoer 
moet geoptimaliseerd worden Half
slachtige oplossingen dienen defini
tief geweerd Er moet naar gestreefd 
worden de binnenstad verkeersarm 
temaken Dit mag evenwel de bereik
baarheid van de kern met onmogelijk 
maken ledere aanslag op de han-
delsfunktie van de binnenstad is uit 
den boze 

De stad is evenwel maar leefbaar 
wanneer ook aandacht wordt gege
ven aan de voetgangers, de fietsers, 
de bromfietsers en een heel bijzonde
re aandacht aan de veiligheid van 
onze kinderen 

De mens 
Een tweede facet in de visie op 

stedelijk beleid is de ,,aandacht voor 
de mens" Er dient een beleid te 
worden gevoerd dat gezinsvriendelijk 
IS Aandacht moet gaan naar maatre
gelen die de nataliteit stimuleren, be
tere huisveting, speelruimte, opvang
mogelijkheden voor kinderen e d 
Wijkcentra dienen te worden opge-
ncht, een aktief jeugdbeleid en een 
volwaardig seniorenbeleid moet wor
den gevoerd De armen-problematiek 
en de groeiende groep van de ,,vier-

De scheiding der Limburgen 

Appel vraagt teksten 
ET tweede nummer van de 13de jaargang '88 van het 
literaire tijdschrift , ,Appel" is verschenen 

Na een algemeen artikel over Mei 68 veel poëzie en proza en 
een aantal kritisch-informatieve rubrieken over recente publika-
ties Eerlijke en ongebonden appreciatie met argumenten 

Appel vraagt teksten (poëzie en proza) en foto's (zwart/wit) 
rond het thema ,,150 jaar na de scheiding van beide Limbur
gen" Teksten in tweevoud en getypt (met twee antwoordze-
gels) naar Appel v z w . Houtstraat 37 te 3800 Sint-Truiden En 
dat vóór 1 september 1988 De geselekteerde teksten en/of 
foto's verschijnen m het maartnummer 1989 Alle auteurs 
betreffende teksten of foto's worden geinviteerd Vorm en optiek 
zijn volkomen vrij 

Appel herinnert eraan dat ook voor de 14de poezieprijs en 
voor de 8ste korte verhalenprijs kan ingezonden worden 
Reglementen aanvragen bij het redaktie-adres (en het ant-
woordzegeltje met vergeten aub ) 

de-wereld-generatie" verdient alle 
aandacht 

Het stadsbeleid kan ook met voor
bijgaan aan de problematiek van de 
migranten Het VU-standpunt kan 
men terzake als volgt samenvatten 
integratie van migranten in de samen
leving, met-wettelijk verblijvende 
vreemdelingen moeten, met eerbied 
voor hun rechten en op menswaardi
ge wijze, worden uitgewezen, geen 
stemrecht voor migranten 

O p e n b a a r h e i d 

Een derde facet is de openbaarheid 
van bestuur en de inspraak van de 
bevolking Het gemeentelijk beleid 
moet doorzichtig zijn Dit houdt voor 
de burger twee grondrechten in het 
f)ersoonlijk recht op informatie en het 
persoonlijk recht op inspraak Dit kan 
gerealiseerd door de opnchting van 
een ombudsdienst en het uitbouwen 
van inspraakmogelijkheden 

Lijstaanvoerder Karel Van Hoore-
beke sprak tot slot van de kongresna-
middag de aanwezigen toe Behalve 
de aandacht voor de belangrijkste 
punten m het programma vroeg hij 
aandacht voor de samenstelling van 
de kandidatenlijst Ongeveer 3/4 van 
deze lijst is thans ingevuld de lijst is 
vernieuwd, verjongd en verruimd 
Ook naar de middenstand in de kern
stad werd de lijst verruimd met Ed-
mond Cocuyt, 5e op de lijst, en werk
zaam in de Veldstraat Anderen ko
men om diverse redenen op de lijst 
niet meer voor Lucien Despnes, 
Frans Baert, Oswald Van Ooteghem, 
Lieve Daems en vooral Guido De Roo 
die ruim 23 jaar in de Gente gemeen
teraad heeft gezeteld 

Van Hoorebeke hennnerde nog 
even aan het beleid dat de voorbije 
jaren is gevoerd door de CVP-PVV-
meederheid er kan, zo zei hij, nau
welijks gesproken worden van een 
beleid, maar eerder van een met-
beleid De meerderheid heeft een 
dag-aan-dag politiek gevoerd waarbij 
ze zich heeft laten leiden door om
standigheden en toevalligheden door 
persoonlijke invallen en lukrake expe-
nmenten 

De Volksunie staat klaar voor deel
name aan het beleid van de stad De 
VU IS er rotsvast van overtuigd dat 
Gent kan herleven wanneer een de
gelijk beleid wordt gevoerd daarom 
moeten schepenen worden aange
duid die bekwaam en gemotiveerd 
zijn moet elke schepen een beleids
nota opmaken en voorleggen en moet 
er binnen het kollege bestendig over
leg en samenspraak, planning en pro
grammering zijn 

Carla Bnon 

Ledenslag 1988 

De eindsprint is ingezet 
In ons blad van volgende week verschijnt de 

eindstand van de ledenwerving 1988. 
Wij mogen deze week opnieuw drie nieuwkomers 

begroeten; Burcht-Zwijndrecht, Laakdal en Kaprijke. 
Dit ten koste van Gent-Brugsepoort en -Muide, 
Waregem en Wichelen. 

Vier afdelingen die praktisch de 
hele kampanje in de top meedraaiden 
en nu, één week voor het einde, uit de 
boot vielen Zij kunnen natuurlijk nog 
een en ander rechtzetten Maar dan 
moeten ze zich wel reppen want na 
de veniverking van de post van maan
dag a s volgt de definitieve afsluit 

Top-20 
1 VU-Mopertingen 79 
2 VU-Aalst 75 
3 VU-Beverst 67 
4 VU-Gijzegem O 
5 VU-Antwerpen-Stad 55 

Reizen om te leren 

VIC-reis naar Thailand 
Er bl i jven nog enkele plaatsen open voor de verkenningsreis 

naar Thai land, inger icht door het Vlaams internationaal Centrum. 
Wie nog niet gepland heeft voor zi jn vakantie kan dan ook terecht 
op het VIC-sekretariaat te Brussel . 

6 vu-Meerhout 
7 VU-Gentbrugge 
8 VU-Roeselare 
9 VU-Hofstade 

10 VU-Bilzen 
VU-leper 

12 VU-Herentals 
13 vu-Brugge-Stad 
14 VU-Maasmechelen 
15 VU-Burcht-Zwijndrecht 

VU-Laakdal 
17 VU-Assenf ê 

VU-Kaprijkü 
VU-Munsterbilzen 
VU-Zwevegem 

52 
49 
42 
40 
38 
38 
37 
36 
32 
29 
29 
28 
28 
28 
28 

De reis gaat door van 2 augustus 
tot 26 augustus, de totale prijs be
draagt 60 OOG frank, reis en verblijf 
inbegrepen Het is de bedoeling om in 
Thailand kennis te maken met de 
kuituur, de ontwikkelingsproblemen 
en de aanpak van de problemen 

Reisprogramma 
Er zijn ook ontmoetingen voorzien 

met de projekten van het VIC in 
Thailand, namelijk in Mae Tha (Noor
den) en in Khonkaen (Noordoosten) 

Het reisschema valt in dne grote 
blokken te onderscheiden 

— Bangkok en omgeving, kennis
making met de kuituur, het boeddhis
me, de problemen van de grootstad 
zoals sloppenwijken en prostitutie, 
het moderne Bangkok, de kultuurmo-
numenten 

— het noorden, de oude hoofdstad 
Chiang Mai en de omgeving, de ken
nismaking met de zogenaamde ,,hill 
tnbes", de minderheden in de ber
gen, de gouden dnehoek, het platte
land, het projekt in het distnkt Mae 
Tha, met verblijf in de dorpen. 

— het noordoosten, het Thai Issan, 
de armste regio van het land met de 
suiker- en tapiocaplantages, maar 
ook met de ruines in de jungle, de 
projekten bij de,,seizoenarbeidsters" 
van de dorpen rond Khonkaen (weef-
en zijdeindustrie) 

V e r l t e n n i n g s t o c h t 

Reizen om te leren eenvoudig en 
sober, met vooral de mogelijkheid om 
zich een beetje in te leven in een 
totaal andere kuituur Thailand is een 
erg boeiend land, een land van de 
glimlach, maar ook van grote kontras
ten tussen rijk en arm, tussen stad en 
platteland 

Het IS geen ,,toenstische" reis, wel 
een verkenningstoch, een ontdekking 
en ontmoetingen die je nauwelijks 
kunt dromen 

Schrijf naar VIC, S Lazaruslaan 4 
bus 15, 1210 Brussel Telefonisch is 
het iets moeilijker Je kan wel bellen 
op het nummer 011/81 56 44 (na 20 
uur) en misschien krijgen we eindelijk 
ook de zo lang beloofde aansluiting 
en dan wordt het nummer 02/ 
219 27 53 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespeciahseer 
de sierschouwenzaak 

Terwi)! U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe het zelvers ontvangen bi) het 
materiaal een duidelijke werkteke 
mng 

\ Omdat het onder Vlamingen blijft 
^ ' ' ' , 10% extra korting op onze laagste 

prijs Recent nummer van „WIJ' 
volstaat als bewijs 

OPEN HAARDENBOUW Esserstraat 1 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u s Zaterdags tot 18 u s Zondags 17 uur 
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Open de deuren. Adem vrij! 

VU-Beersel stelt 
verruimingsliist voor 

De Vlaamsbrabantse gemeente Beersel is een fusiegemeente 
van Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot . 

In aanwezigheid van minister André Geens, staatssekretaris Jef 
Valkeniers en de parlementsleden Vic Anciaux en Herman Can-
dries werden er de voornaamste kandidaten en een groot deel van 
het programma bekend gemaakt. 

Vooraleer de kandidaten voor te 
stellen wees woordvoerder-voorzitter 
Willy Michiels nog op de unieke lig
ging van de fusiegemeente Beersel: 
grenzend aan alle soorten gemeen
ten die ons land rijks is nl. Brussel, 3 
faciliteitengemeenten, 1 Waalse ge
meente, 1 Vlaamse gemeente en een 
Vlaamse stad Halle, de meest zuide
lijke der Nederlanden. 

Zoals de Vlaamse natie in wording 
moet zi] zelfbewust en zonder kom-
pleksen in een hoffelijk klimaat weten 
wat ze wil en nemen wat haar toe
komt. De franstalige medeburgers 
worden aanvaard in het socio-kulture-
le leven indien zij zich aanpassen en 
integreren in de Vlaamse gemeente. 

Vernieuwing 
Lijsttrekker van vern/euwing, want 

zo zal de lijst noemen, wordt Hugo 
Deville, uittredend gemeenteraadslid 
(VU) uit Dworp. De tweede plaats 
wordt voorbehouden aan een verrui
mingskandidaat en later bekend ge
maakt. De derde plaats is voor Piet 
Van Capellen (VU), een onderwijzer 
uit Dworp. De lijst wordt geduwd door 
uittredend VU-raadslid Els Germis uit 
de deelgemeente Beersel in het ge
zelschap van de andere dames. 

Dit is ook een nieuwigheid. Op de 
lijst vern/euvving staan de mannelijke 
kandidaten gegroepeerd vooraan, de 
vrouwelijke achteraan. 

Al de namen werden nog niet be
kend gemaakt, maar toch konden wij 
als deze noteren van Piet Vansintjan 
(Alsemberg), Willem Felis (Dworp), 
Herman Ghysels (Huizingen), Toon 
Denayer (Alsemberg), Pierre Huls-
mans (Huizingen), Anton Bellemae-
kers (Huizingen), Lina Van Den 

DPEN DE DEMREN.ADEM VRD, 

Het logo van de Beerselse ver-
nieuwings- en verruimingsopera
tie. 

Brempt (Lot), Vic Degreve (Dworp) en 
Annie Fauconnier (Dworp). Bij deze 
voorstelling werden ook 09 kroo! •';-
nen van het programma toegelicht: 
Vlaams, Sociaal en Groen. 

Referendum 
Om de tevredenheidsgraad van de 

inwoners te peilen en daaruit de pas
sende besluiten te trekken en te ver
werken in hun programma organi
seert vem/euwing eerstdaags een re
ferendum in de fusiegemeente. Hierin 
worden vragen gesteld i.v.m. het vei
lig verkeer, zuinig beheer, inspraak, 
bejaarden, eigen kuituur, streekbe-
wust beleid, minder- en andersvalie-
den, sociale politiek. De formulieren 
kunnen ingezonden worden of in de 
urnen gedeponeerd welke in iedere 
gemeente zullen opgesteld zijn. 

Onder het motto: Open de deuren. 
Adem vrij! vormen 27 mannen en 
vrouwen een entoesiaste ploeg! 

Zesde Aardbeienjogging te Vlezenbeek 
De aardbeienjogging, georganiseerd door de vzw De Vrede van 

Vlezenbeek is niet meer weg te denken bij de vaste waarden van 
de in de streek georganiseerde sportieve aktiviteiten. De zesde 
editie is gepland voor 12 juni a.s. 

De promotie van het streekprodukt, 
de aardbei, ligt ons nauw aan het hart 
en een inspanning is ons niet te veel 
om de organisatie vlot te laten verlo
pen. De formule is stilaan bekend, het 
parcours eveneens. Drie afstanden: 
7, 14 en 21 km. met gezamenlijke 
start om 15 uur, 1, 2 of 3 ronden op 
een landelijk en glooiend parcours. 

De prachtige medailles zullen ook 
dit jaar speciaal geslagen worden 
voor de deelnemers aan deze jog
ging. Een kleinood dat mooier en 
kostbaarder is dan bij andere soortge
lijke organisaties en dat de geleverde 
inspanningen vlugger doet vergeten. 

Het Hageland rouwt 
Meester 
José Schepmans 
overleden 

In het enig-mooie Lente-Hageland 
omhelsde onderwijzer José Schep
mans, even 55 jaar oud, te Hogen 
(Geetbets), de eeuwigheid. 

Té vroeg voor onze Vlaams-natio-
nale gemeenschap, waarin hij zove-
len voorging en begeleidde. Niemand 
kan vandaag inschatten hoe moeilijk 
het in die beloken tijd was om als jong 
onderwijzer — met de hele familie — 
een Vlaams-nationaal profiel te belei-
don in dat deel van Oost-Brabant. En 
waar het voor hem — beroepsmatig 
— bijna onmogelijk was te kandide-
ren op een VU-lijst, deed zijn echtge
note, Romaine Verhemeldonck, dat. 
Zijn vier zonen waren zijn trots, zijn 
werkelijk verlengstuk naar het Vlaan-
deren-van-morgen. 

Aan de hele familie bieden we ons 
medevoelen en onze dank voor Jo
se's inzetrijk leven aan. 

W. Kuijpers 

Bovendien zijn er prachtige prijzen in 
natura, trofeeën en een tombola on
der de deelnemers, alles samen een 
prijzenpot van ongeveer 60.000 
frank. 

Afspraak op 12 juni 1988, zaal Ely-
see, Dorp te Vlezenbeek. Start om 15 
uur — 7, 14 en 21 km. Inschrijven 
vanaf 13u.30. Kosten: 150 fr. (-12j. 75 
fr.). Inlichtingen: 532.01.74 na 14u. 

Jaarlijkse 
Daensdag 
te Aalst 

Op zondag 12 juni heeft te Aalst de 
jaarlijkse Daensdag plaats. 

Hier het programma van deze dag: 
9u.15: Bloemenhulde op het kerk

hof bij de graven van de familie 
Daens, Frans De Neve en Benedikt 
De Cock. 

10u.: Plechtige herdenkingsmis in 
de Sint-Maartenskerk. Homilie door 
e.h. Roel Vansteenkiste. 

11u.: Optocht met muziek door de 
stad naar het monument van A. 
Daens op de Werf. Korte toespraak 
door A. De Schepper, lid van het 
Dagelijks Bestuur van het Daens-
fonds, bestuurslid van het IJzerbede-
vaankomitee. 

12u.: Feestzitting in de feestzaal 
van het stadhuis met muzikale omlijs
ting van de muziekakademie. Wel
komstgroet door schepen van Kui
tuur, mevr. Lievens-Borms. Gelegen
heidsrede door Frans Van Mechelen, 
voorzitter van de Bond voor Grote en 
Jonge Gezinnen. Optreden van het 
zangkoor ,,De Boskapel" van Ever-
gem-Wippelgem, onder leiding van 
Staf Spiloes. Slotwoord door de voor
zitter, Luc Delafortrie. Drink aangebo
den door de stad. 
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Vernieuwing Beersel werd voorgesteld in aanwezigheid van heelwat VU-prominenten onder wie minister 
André Geens, staatssekretaris Jef Valkeniers, de parlementsleden Vic Anciaux en Herman Candries. 

BRABANT 
JUNI 

I AARSCHOT: Diareeks over Indo-
nesiPe in lokaal Schaluinevest om 
14u. Nadien koffietafel. Org.: VVVG-
Aarschot. 

I I HEKELGEM: Jaarlijks VU-eet-
maal. 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). 
11 IMOLENSTEDE-DIEST: VU-ln-

stuit in 't Molenhuis, Dorpsstraat. Ke-
nismaking met kandidaten-gemeen
teraadsverkiezingen. Eerste dans: 
21 u. Inkom 50 fr. 

18 LEUVEN: Bezoek aan de abdij 
Keizersberg te Leuven. Om 13u.30 
samenkomst aan abdij. Rondleiing 
om 14u. gevolgd door wandeling of 
vespers, diamontage. Om 16u. Eu
charistieviering, 16U.45 koffietafel. In
schrijven vóór 10/6 bij Rodenbach-
kring-Leuven. Deelnameprijs: lOOfr. 

Tombola VU-Tervu-
ren 

Op 30 april l.l. organiseerde de VU-
ploeg van Tervuren-Duisburg-Moor-
sel een zeer geslaagde Kaas- en 
Breugelavond. 

Aan de toegangskaan was een 
tombola met waardevolle prijzen ver
bonden. Hieronder vindt U de win
nende nummers. De prijzen mogen 
afgehaald worden bij de voorzitter: 
Gie Colin, Kwartellaan 35 te Tervu-
ren. 

Nrs.: 35 — 94 — 202 — 334 — 42 
— 67 — 215 — 335 — 70 — 185 — 
239 — 337 

4 juni te Leuven Dialoogdag 1992 

Een arrondissement: 
ekonomiscb, sociaal, 
wetenschappelilk 

Op 4 juni a.s. wordt het arrondissement Leuven vanuit ekono-
misch-sociaal en wetenschappelijk standpunt onder de loupe 
genomen. Dit gebeurt in samenwerking tusse akademici en alle 
ekonomische en sociale bedrijfsaktoren. 

De dialoogdaag valt uiteen in twee 
delen, 's (Morgens wordt het arrondis
sement door professoren in een glo
bale kontekst gesitueerd. 

Prof. P. Van Rompuy, die de ekono
mische 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 in de 
Belgische ekonomie; 

— sterkte en zwaktepunten in de 
Vlaamse ekonomie; 

— enkele voorlopige konklusies 
voor de Leuvense regio; 

— naar een nieuw industrieel be
leid. 

Prof. J. Bundervoet blijft stilstaan 
bij de sociale problematiek, en zal 
vooral aandacht wijden aan de pro
blematiek 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 tus
sen industrie en universiteit: 

— industriële projekten per discipli
ne; 

— initiatief en omvang van de pro
jekten ; 

— tewerkstelling (spin-off en intra-
preneurship); 

— oktrooien. 

Daarna zal hij de rol en der werking 
van de KU-Leuven Research en De
velopment, waarvan hij de direkteur 
is, toelichten. 

In de namiddag wordt een en ander 
naar het arrondissement doorgetrok
ken met de medewerking van de 
ekonomische en sociale aktoren in 
het kader van werkgroepen, die elk 
stuk voor stuk door de hoogleraar
inleider, geleid worden. 

Sterirte en zwalkte 
De werkgroep ekonomie is samen

gesteld uit de heren L. Cools (direk
teur Philips), R. Leekens (Kamer van 
Koophandel), J. Pacolet (Hoger Insti
tuut voor de Arbeid) en H. Van Bever 
(Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappij Vlaams Brabant). 

In die werkgroep komen volgende 
diskussiepunten aan bod: 

— bijdrage van het wetenschappe
lijk onderzoek: sterkte en zwaktepun
ten van de Leuvense regio; 

— spitstechnologie in de Leuvense 
regio in de jaren negentig: toekomst 
ontwikkeling en behoeften; 

— wordt de Leuvense regio een 
groeipool op de as Brussel-Limburg: 
ontwikkelingen in het industrieel-ter
tiair en kwartair weefsel van Leuven 
en knelpunten in dit ontwikkelings
proces (geschoolde arbeidskrachten 
infrastruktuur). 

— de ondersteunende begeleiden
de rol van de Gewestelijke Ontwikke
lingsmaatschappij Vlaams Brabant. 

De sociale werkgroep geniet de 
medewerking van de heren G. Neli-
sen (ACV), H. Engelen (ACLVB), E. 
Matheus (ABVV) en J. Vervoort 
(VKW). Hier zal hoofdzakelijke de pro
blematiek 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 (Telin-
dus en — niet vergeten — voorzitter 
van KV Mechelen), J. Helsen (KU 
Leuven, ingenieurs), E. Ponette (KU 
Leuven en Voorzitter van de Vereni
ging van Vlaamse Professoren) en F. 
Van Nieuwenhove direkteur Rekto-
raat (KU Leuven). 

Vernieuwing en 
ontwiklteiing 

De werkgroep van Dekaan Van der 
Eecken zal zich o.m. inlaten met: 

— de rol van de Universiteit met 
betrekking tot de industriële vernieu
wing en ekonomische ontwikkeling. 
Wat gebeurt er nu? Is dit voldoende? 
En welke initiatieven zjn er gewenst 
op het stuk van onderwijs, fundamen
teel onderzoek en toegepast onder
zoek? 

— Hoe moet de vestiging van nieu
we bedrijven in het Leuvense onder
steund worden? Rol van: bedrijven
centra; innovatie en inkubatiecentra; 
researchpark industriepark. 

— Welke veranderingen zijn er no
dig in het kader van 1992? Internatio
nalisatie van de bedrijven; samen
werking tussen bedrijven, manage
ment. 

De drie werkgroepen zullen rappor
teren naar de algemene vergadering 
van deelnemers toe. 

Tot slot zal R. De Feyter, Afgevaar
digd Bestuurder van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond, het standpunt van 
de Vlaamse Ondernemingen tegen
over de Grondwetsherziening bepa
len. 

Het is duidelijk dat op deze Leuven
se dialoogdag heel wat te leren valt, 
ook voor andere arrondissementen. 
Hij gaat door in het auditorium Zeger 
Van Nee, Kollege De Valk, Tiense-
straat 41, 3000 Leuven. Verdere in
lichtingen: 016/48.09.21. 

Prof. R. Blanpain, senator. 
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18 W& 
Van 11 
1988 

tot 14 juni 

Vlaams-Baskisch 
Weekend 
te Sint-NIklaas 

Van 11 tot 14 )uni 1988 brengt de 
Baskische Volkskunstgroep Baztan-
go Dantzariak een bezoek aan Vlaan
deren ZIJ zijn te gast bij de Amedee 
Verbruggenkringen van Sint-Niklaas 

De Baskische groep is afkomstig 
uit het dal van Baztan (streek rond 
Anzcun) Hoewel de provincie Navar-
ra door de Spaanse regering met 
officieel als Baskisch wordt erkend, is 
deze Noordnavarese groep Baskisch 
in hart en nieren Het Baskisch wordt 
in de streek nog steeds als omgangs
taal gebruikt 

Op 11 juni e I brengt Baztango 
Dantzanak m het Kollege van Sint-
Niklaas een keuze uit haar program
ma met een aantal typische dansen 
en gebruiken uit Baztan en Navarra 
Voor de Vlaamse bijdrage zorgt de 
Sint-Niklase Speelschaar Ossaart 

Wil U meegenieten van deze echte 
Europese verbroedenng, dan bent u 
op 11 juni van harte welkom te Sint-
Ni klaas Aanvang te 20u 

Voor verdere inlichtingen A Van 
Riet, 03/776 17 83 en W Toté, 03/ 
776 87 43 (liefst na 18u) 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

4 ZELE: Bal van burgemeester Jo
zef De Bruyne in Sporthal De Zeven 
Vanaf 20u Orkest The Springfield 
Band Zanger Peter Springfield 
4 ERTVELDE: Tentoonstelling in 
Vlaams huis De Veldbloem, Hoge 
Averijstraat 5, van kunstschilders Fer-
nand Verstraeten en Cyrille De Fey-
ter Deze loopt tot 26 juni Org 
Vrienden van het Vlaams Huis 
5 MERELBEKE: politiek kafee met 
Paul Van Grembergen ,,De politieke 
situatie vandaag, de rol van de Volks
unie" Zaal Dnekonmgen, Hundel-
gemsesteenweg 656, Merelbeke-
dorp Aanvang 10u45 
8 SINT-AMANDSBERG: Joost 
Goosenaerts over de ervaringen in 
zijn diplomatieke carnère Om 20u in 
de raadzaal van het oud-gemeente-
huis van St-Amandsberg Org FVV-
St-Amandsberg 

10 ASSENDE: 't Leeuwke, Diede-
rikplein om 20u 30, ,,Het Europese 
landbouwbeleid nu en in 1992" Ge-
spreksavond met Jaak Vandemeule-
broucke over melkplassen en boter
bergen, over kwota nu en in 1992 
Org Vlaams Huis 
10 DESTELBERGEN: Meeting met 
Jaak Gabriels, in de gemeenteraad
zaal, Dendermondsesteenweg 462, 
om 20u Org VU-afdeling Destelber-
gen-Heusden 
11 SINT-NIKLAAS: Vlaams-Baski-
sche Volkskunstavond om 20u m het 
kollege te St -Niklaas Met Baztango 
Dantzariak en Speelschaar Ossaart 
Org A Verbruggenknng St-Niklaas 
11 BELZELE: Hobby tentoonstel-

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - HERZELE 
De betrekking van maatschappelijk werker (m/v) met voltijdse presta 
ties en in vast verband is te begeven bij het O C M W van Herzele 

De kandidaturen vergezeld van de nodige bewijsstukken dienen uiter 
lijk tegen 01 07 1988 per aangetekend schrijven (laatste poststempel op 
30 06 1988) gericht te worden aan de heer Julien Lefevre, Voorzitter van 
het O C M W van Herzele, Kloosterstraat 42 te 9550 Herzele 

De bewijsstukken die bij de kandidaturen moeten gevoegd worden, zijn 
1 Uittreksel uit de geboorteakte 
2 Bewijs van nationaliteit 
3 Mihtiegetuigschnft (voor mannelijke kandidaten) 
4 Bewijs van goed gedrag en zeden 
5 Geneeskundig getuigschrift 
6 Een gewettigd afschnft van het diploma of, indien het diploma nog 
met officieel werd afgeleverd, een getuigschrift van het met goed gevolg 
beèindigcn van de studies die recht geven op het diploma 

Benoemingsvoorwaarden en inlichtingen zijn iedere werkdag van 
08u 30 tot 12u 30 te bekomen op het secretariaat (Tel 053/62 74 61) 

Namens het O.C.M W. 
In opdracht. 

De Secretaris, De Voorzitter, 
D. ADRIAENS J. LEFEVRE 

ling in de Gemeentelijke Jongens
school, Oosteindestraat Open van 
15u30tot20u Ook op 12 juni van 10 
tot 12 en van 14 tot 19 uur Org FVV-
Belzele 
12 ASSENEDE: 3e Wandeltocht 
doorheen de vlakke polders van 
Vlaanderen en Nederland, deelname 
in de onkosten 50 fr , waarin 2 kon-
sumpties begrepen Gezinswandel-
toch opgevat als zoek- en speltocht 
met prijzen Amusement verzekerd 
In 't Leeuwke, Diekerikplein om 13u 
Org VU-Assenede 
19 MERELBEKE: Barbecue inge-
ncht door VU-Merelbeke in Hof ten 
Bosch, B Maenhoutstraat 92 Toe
gang 300 fr (kinderen 150 fr) Kaar
ten verkrijgbaar vij VU-bestuursleden 
of tel op nr 091/31 68 45 (Koen Van 
Caimere) Eten tussen 19 en 22 uur 
19 OUDENAARDE: Vanaf 11 uur 
Barbecue in dorpshuis ,,De Linde", 
Berchemweg 361 te Meiden-Ouden
aarde Org Vlaamse Vriendenknng 
Oudenaarde 

Goossenaerts-
kring-
Sleidinge 
naar Antwerpen 

Op zondag 12 juni maakt de Goos-
senaertsknng gebruik van de recente 
heropening van het Slems station om 
vanuit Sleidinge naar Antwerpen te 
sporen met het treintje van 10 na 
acht 

's Voormiddags is er de keuze 
tussen een (rustig) bezoek aan het 
Rubenshuis of een wandeling op de 
— drukke — Vogelenmarkt 

Na het (vrij) middagmaal volgen we 
de zeer interessante Rubenswande
ling, waarbij alle plaatsen die aan de 
grote schilder hennneren aan bod 
komen Terzelfdertijd maken we ken
nis met typisch Antwerpse plekjes als 
de Diamantwijk, de Vlaaikensgang, 
de Scheldekaaien, enz 

Stevige wandelschoenen zijn geen 
overbodige luxei 

WIJ komen samen aan het station 
van Sleidinge om 8 uur en de terug
komst IS voorzien rond 18u 30 

Deelname in de kosten 250 fr per 
persoon Vooraf inschrijven 

Ghislam Van De Velde, Bloemen-
dale 9, 9940 Sleidinge (57 56 49) 

Bert Flonzoone, Wurmstraat 1, 
9940 Sleidinge (57 49 08) 

Paul Van Kerckhove, Ledelaan 47, 
9940 Sleidinge (57 41 73) 

Deze week 
in Knack Magazine 

Topontmoeting in Knaclc 
President van de Verenigde Staten Roland Reagan en Sovjet

leider Mikhail Gorbatsjov houden in Moskou hun vierde 
topkonferentie. Tot 4 juni gaat het over ontspanning en 

ontwapening. Vrede voor onze tijd? Deze week in Knack. 

Uit de schaduw 

Partijvoorzitter, vice-premier, minister van 
Begroting, nu gewoon volksvertegenwoor 
diger uit Gent Maar Guy Verhofstadt wil 
meer Daarom werd hij premier Van een 
schaduwkabinet Toelichting, deze week in 
Knack 

Armoede in Kortrijk 

Op twee half vergane sites ziet de Kortrijk-
se middenstad zijn opulente rijkdom ge-
konfronteerd met een kunst die Armoede, 
Toeval & Vergankelijkheid in het vaandel 
voert Een kortstondige maar explosieve si
tuatie 

De invasie van de knollen 

Een van de taaiste onkruiden ter wereld 

rukt nu ook op in België De plant is met 
geen herbicide uit te roeien en verspreidt 
zich lazendsnel De opmars van de knol-
cyperus, deze week in Knack 

Willebroek '88 

Is Willebroek als een uitgeleefde Waalse 
stad, zoals de oppositie beweert'' Of is het 
een modelgemeente, zoals de socialisten 
zeggen'' Om de SP-meerderheid van bij
na 70 jaar te breken, zetten vertegenwoor
digers van CVP, VU, PVV en Groenen via 
een kartellijst de aanval in voor de gemeen
teraadsverkiezingen Willebroek, deze 
week in onze reeks Oktober '88 

LIMBURG 
VVVG-Maas-Oeter naar IJzer 

Op donderdag 9 juni organiseert het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden afdeling Maas-Oeter een daguitstap naar Diks-
muide en de IJzervlakte. 

Het programma ziet er uit als volgt 
6 uur vertrek vanuit Maaseik met 
verschillende opstapplaatsen 

10 uur aankomst in Diksmuide, ont
vangst met koffie en Diksmuidse pol
derlukken 

lOu 30 bezoek aan de IJzertoren 
en Kripte 

11 u 30 bezoek diamantmuseum en 
begijnhof 

13u middagmaal 
14u30 boottocht op de IJzer en 

bezoek dodengang 
17u bezoek militair kerkhof te 

Vladslo 
17u 45 huiswaarts toe 
De prijs voor deze daguitstap be

draagt 650 fr voor WVG-leden en 
750 fr voor met-leden 

Daann is begrepen de prijs voor de 
bus, de koffie en de polderlukken bij 

het onthaal, de begeleiding door de 
gids, het middagmaal en de inkom-
gelden aan de monumenten en mu
sea 

Men kan zich laten inschrijven 
(vóór 31 mei) bij de volgende be
stuursleden 

M Assenberg, Schoolstraat 7 te 
Opoeteren (011/86 58 04) 

Cr Cuppens, Kinrooierstwg 42 te 
Neeroeteren (011/86 34 50) 

L De Clerck, Dorperberg 18 te 
Opoeteren (011/86 36 24) 

R Nauwelaerts, Dorperberg 33 te 
Opoeteren (011/86 34 56) 

L Vandueren, Nieuwstraat te Dor-
ne-Opoeteren (011/85 41 61) 

M Wieers, Geistingen 36 te Dorpe-
Opoeteren (011/56 49 59) 

Vandenhende, Plantage te Maas
eik (011/56 64 88) 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

1 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u30 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" produkf Om 19u30 
Borstkanker belang v/d nazorg m 
funktie v/d terugkeer m de maat
schappij Org Welzijnszorg W VI 
4 tZEGEM Wandelweekend met 
verblijf m ,,Den Brink" te Herentals 
Org Wandelklub Vlaams Huis i s m 
FVV-lzegem 
7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Een pille
tje in de hand misbruik van genees
middelen en wat kan ik eraan doen ' 
Org Welzijnszorg W VI 
8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Welke 
ervanngen hebben ouders van spina-
bifida kinderen' Org Welzijnszorg 
WVI 
8 OOSTENDE: Gastronomisch ta
felen met Herman Candnes, in de 
,,Wintertuin" van het Casino in Mid
delkerke, om 20u Prijs ISOOfr (alles 
inbegrepen) Inschrijven door storten 
op nr 384-0566278-76 van Roland 
Vandenbroucke (059/70 03 36), met 
vermelding ,.Tafelen met H Can
dnes" Org VU-Oostende i s m 
VTB-VAB 
9 lEPER: Ooievaarlaan 11, om 
14u30 Dan houdt mams je hand 
vast Voorbereiden van een kind op 
een opname in het ziekenhuis Org 
Welzijnszorg W VI 
9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u30 Versla
ving naar een stadium van zelfver
nietiging Org Welzijnszorg W VI 
10 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 
20u 4de kaarting Ook op 12/6 vanaf 
lOu Org Kaartersklub Vlaams Huis 
13 lEPER: Bezoek aan het gezins
vervangend internaat ,,Ons Tehuis", 
o I V Dirk Viane en I Bonte Samen
komst 13u45 aan Ons Tehuis, Pope-
nngseweg Org Vlaams Vrouwen 
leper 
14 ASSEBROEK: Baron Ruzette-
laan 260, om 20u Voeding eten wij 
vandaag gezond ' Org Welzijnszorg 
WVI 
14 IZEGEM: 't Spiegelaarke, 20u 
Bakavond (Rosa Decoene) Org 
FVV-lzegem 
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Langdu
rig zieken in het ziekenhuis Nood
zaak of gevolg'' Org Welzijnszorg 
WVI 

15 KUURNE: Ter Meulne 4, om 
20u Stress en gezondheid Is er een 
verband ' Org Welzijnszorg W VI 
16 lEPER: Ooievaarlaan 11, om 
14u 30 Over kanker spreken is een 
taboe doorbreken Org Welzijns
zorg W VI 
16 MENEN: leperstraat 65, om 
19u 30 Co-ouderschap Org Wel
zijnszorg W VI 
16 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Fobieën 
wat zijn dit en hoe kan men ervan af 
komen"? Org Welzijnszorg W VI 
17 IZEGEM: VU-lzegem houdt ge-
legenheidscafé in de Nieuwstraat ter 
gelegenheid van de Izegemse Batjes 
Ook op 18 en 19/6 
18 lEPER: Zomerfeest, in het 
Jeugdstadion, Leopold lll-laan om 
20u Gastspreker Oswald Van Oote-
ghem Deelname 375 fr (aperitief, 
koud buffet, glas wijn) Inschrijven 
vóór 4 juni bij Vlaamse Vrouwenver
eniging leper (057/20 24 68) 
18 STENE: 20 jaar Volksunie In 
,,De Vlasschaard", Oudstrijdersplein 
Stene 10-17u tentoonstelling 20 jaar 
VU-Stene 14-17u politiek kaffee 
20u feestmaal 495 fr p p Inschrij
ven vóór 10/6 bij P Decloedt 059/ 
50 67 41 of J Tommelein 059/ 
80 08 41 

21 KORTRIJK: „Onderwijs" door 
Nelly Maes, m het Trefcentrum West-
Flandna, Graaf Gwijde van Namen
straat 7 om 20u Toegang gratis 
Org West-Flandria Vrouwen 
21 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u30 Praat
groep depressie Org Welzijnszorg 
WVI 

20 laar VU 
te Stene 

Op zaterdag 18 juni gaat m De 
Vlasschaard te Stene een feestzitting 
door n a V 20 jaar VU te Stene 

Hier het feestprogramma 
Van 10 tot 17u tentoonstelling „20 

jaar VU-Stene" met dia's, foto's, affi
ches en archief 

Van 14 tot 17u politiek kaffee waar
op de VU-kandidaten voor de ge
meenteraadsverkiezingen worden 
voorgesteld 

Om 20u feestmaal 495 fr per 
persoon Inschrijven voor 10 juni bij 
Paul Decloedt (059/50 67 41) of Jak-
lien Tommelem-Cattoor (059/ 
80 08 11) 

Het feest gaat door in De Vlas
schaard, Oudstrijdersplein te Stene 

HOUTLANDSE 
KASTELEN

TOCHT 
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20 jaar VU 
te 
Boechout-Vremde 

Op zondag 5 juni 1988 viert de 
Volksunie-afdeling van Boechout-
Vremde haar 20-jarig bestaan. 

Belangstellenden worden hartelijk 
uitgenodigd op de akademische zit
ting die om 14U.30 aanvangt in het 
Hof van Reyen, Oude Baan 39 te 
Boechout. 

In woord en beeld zal de sfeer 
geschetst worden van 20 jaar afde-
lingswerking. Ook de deelname ge
durende 12 jaar aan de bestuurs-
meerderheid zal beklemtoond wor
den. 

Van die gelegenheid wil de vieren
de afdeling ook gebruik maken om, in 
het vooruitzicht van de gemeente
raadsverkiezingen van 9 oktober 
1988, haar programma en lijst aan 
leden en simpatisanten voor te stel
len. 

Van 17 uur tot 18u.30 wordt het 
feestprogramma afgerond met een 
receptie voor alle aanwezigen. 

number 
copy & print 

to t 

0,50 f r. 
/copy 

Quickprinter 
Kroon laan 376 
1050 Brussel 

Tel 02/640 79 80 

Essense 
vu-mandatarissen 
wisselen funictie 

Na z'n benoeming tot gemeente
raadslid heeft Louis Fret overeen
komstig met de VU-statuten z'n ont
slag voor de OCMW-raad aangebo
den aan de gemeenteraadsleden bij
een op 30 mei 1988. Meteen daarop 
stelde de VU-fraktie de kandidatuur 
van Guy Vandenlangenbergh voor 
het vrijgekomen OCMW-mandaat. De 
gemeenteraad besliste d.m.v. een 
stemming dat ze zich akkoord ver
klaarde met de opvolging. 

Te huur 
n In De Haan aan Zee, voor 4 perso
nen: Gem. App. — eetplaats — keu
ken — stortbad + WC, 2 slaapka
mers + garage. Inlichtingen; tel.050/ 
82.44.63. 

• Eigenaars van gronden en/of ei
gendommen te Koksijde-Oostduin-
kerke nemen kontakt op met Yves 
Boullet — Resedalaan 19, Koksijde 
— tel. 058/51.72.00, en dit met het 
oog op oktober '88. 

De kersverse VU-OCMW-manda-
taris Guy Vandenlangenbergh. 

De bijna 41-jarige Vandenlangen
bergh is sinds 1981 penningmeester 
van de Essense VU-afdeling en oe
fende nooit eerder een mandaat uit. 
Hij is werkzaam bij de onderhouds-
dienst van het scheikundige bedrijf 
BASF. Bovendien staat hij op de vier
de plaats op de VU-lijst voor de ge
meenteraadsverkiezingen van 9 okto
ber '88. 

De Essense VU-afdeling meent in 
de nieuwe OCI^W-mandataris een 
trouw, nauwgezet en toegewijd me
dewerker gevonden te hebben. Wij 
wensen hem alvast veel sukses met 
z'n nieuwe taak. 

Flllp Vandenbroeke 

-4WJ--

JUNI 

3 RANST: Jongeren-ontmoetings
avond met Herman Lauwers in taver
ne 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. Verza
meling 10 u. D'Ekster. Org.: VU-
Kontich-Waarloos. 
5 BOECHOUT-VREMDE: 20-jaar 
VU-afdehng. Akademische zitting om 
14U.30 in het Hof van Reyen, Oude 
baan 39. Van 17 lot 18u.30 receptie 
voor alle aanwezigen. 
6 KALMTHOUT: voordrachtavond 
,,Het onzichtbare werk van de 
vrouw". Om 20u. in De Raaf, Withoef-
lei. Voor leden gratis, niet-leden 50 fr. 
Org.: FVV-Kalmthout. 
10 KONTICH: Algemene ledenver
gadering om 20U.30 in zaal D'Ekster, 
Ooststatiestraat 1. Sprekers: M. Van-
denhauwe en E. Brentjens. Org.: VU-
Kontich-Waarloos. 
10 BRASSCHAAT: De Frivole 
Framboos, om 20U; in Ruiterhal van 
het CC van Brasschaat, Miksebaan 4. 
Kaarten op nr. 03/651.42.13 en 
03.646.06.93. Org.: Blanka Gijselen-
kring. 
11 KONTICH-WAARLOOS: l̂ îkro-
wagen doorheen het centrum: aan
kondiging kaboutertrek van volgende 
week. Org.: VU-Kontich-Waarloos. 
12 TURNHOUT: Familiewandeling, 
om 14u. Leemshoeve, Stwg. op 
Merksplas. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout. 
17 MUIZEN: Om 20u. in zaal Re-
rum Novarum (St. Lambertslaan, Mui
zen): Programma-debat met prof. en 
senator B. Van Hooland. Org.: VU-
Mechelen. 
18 KONTICH: Kaboutertrek door
heen de voornaamste straten van het 
centrum. De stoet staat onder politie
begeleiding. Algemene verzameling 
om 10u.30 in zaal D'Ekster. Org.: VU-
Kontich. 
18 KAPELLEN: „Met het oog op 9 
oktober". Barbecue in zaal Muys-
broeck. Binnenweg. Om 17u.30. 
Gastspreker: J. Gabriels. Inschrijven: 
03/664.79.61. Org.: VU-Kapellen. 
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Scheldemeeuw fietste 
door Waasland 

Niettegenstaande de inrichters van 
deze fietsrally gedurende het ganse 
jaar voorbeeldig leven om de weergo
den goedgezind te zijn, waren de 
venwachtingen omtrent de weersom
standigheden verdeeld. Het zou niet 
kunnen dat na drie dagen zon in dit 
Vlaanderland er nog een vierde zou 
bijkunnen. Maar inderdaad zij heb
ben hierboven een speciale kaars 
branden veronderstellen wij. 

Een prachtige dag en 214 vertrek
kers. Wat wil je nog meer. Oud en 
jong, van Rust Roest tot en met 
peuters van twee, iedereen de fiets 
op voor een tocht van om en bij de 30 
kilometer doorheen de mooiste plek
jes van het Waasland. Wij vragen ons 
af waar de inrichters deze verschei
denheid van parkoers over rustige 
wegen blijven vinden. 

Maar niet alleen de verscheiden
heid van het parkoers maar ook de 
vindingrijkheid voor het inrichten van 
de praktische proeven sieren deze 
mensen. Van harte een dikke proficiat 
aan Paul en zijn team die reeds 
zovele jaren borg staan voor een 
prachtige gezinsdag ingericht door 
de Vlaamse Kring Scheldemeeuw 
van Zwijndrecht, een van de topda
gen van deze vereniging. 

De prijsuitreiking is een mengel
moes van verwachtingen omtrent het 
behaalde resultaat. Gelukkig is hier

voor het Vlaams Huis een ontmoe
tingsplaats, maar ja, voor al die men
sen spijtig genoeg te klein. Volgend 
jaar misschien een VU-schepen van 
Sport die andere akkomodatie zou 
kunnen ter beschikking stellen. 

Nogmaals van harte dank aan de 
inrichters en doe zo voort. 

R.D.C. 

ZO€K€ÊC]€ 

D 28-jarige man zoekt werk als arbei
der. Is bereid alle werk te aanvaar
den. Voor nadere inlichtingen zich 
wenden: A. Van Ooteghem — Erese-
nator, A. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge (091/30.72.87). 

n 23). ongehuwd meisje met Al 
diploma Sekretariaat Moderne ta
len, zoekt een betrekking als vol
tijdse sekretaresse in het Brus
selse, ten westen van Brussel of 
de streek van Aalst. Voor Inl. zich 
wenden tot senator-burgemees
ter dr. J. Valkeniers, tel. 02/ 
569.16.04 of zijn sekretaresse op 
nr. 02/466.90.90. 

Kapellen 
College van Burgemeester en Schepenen te Kapellen zoekt aan te 
werven als GECO voor de gemeentediensten: 
— Architect 
— Stedebouwkundige 
— Industrieel ingenieur bouwkunde 
Betrokkene zal pas aangesteld kunnen worden indien/zodra hij/zij 
6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is. 
De kandidaturen dienen gericht te worden aan het Gemeente
bestuur Kapellen. 

De Schepen voor Personeelszaken 
G. Schonkeren 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Jull/Aug.'88) 
Kasteelhoeve Litzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanlckl Hedwige) 
prijs: van zondagav. tot zaterdag
namiddag: 5.000 Fr alles incl. 
Info op hogervermeld adres. 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u. Maandag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

Autocars autobus. 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 
Aanneming Begrafenissen. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaven) 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEIVI - 9471 

Leopoldsiraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Werkhuizen der Kempen 
LUOO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

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-Oamlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 
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20 W& 
Jef Valkeniers, staatssekretaris voor het Brusselse Gewest: 

„Men is altijd de 
scliietschijf van iemand" 

BRUSSEL — Toen bekend raakte dat senator Jef 
Valkeniers geroepen werd om staatssekretaris te 
worden van tiet Brusselse Gewest ontstond er enige 
animositeit binnen de agglomeratie. 

In Vlaamsbrusselse kringen werd hem verweten te 
weinig Brusselaar te zijn, daarentegen scholden 
franstaligen hem uit voor — en wij citeren —,,racist, 
onverbeterlijke flamingant en gevaarlijker dan een 
pitbull terriër". Maar Valkeniers heeft weinig oor voor 
dit lawaai en gaat zijn eigen gang, zoals men dat van 
hem gewoon is... 

In een openhartig gesprek weerlegt de nieuwe 
staatsekretaris de aantijgingen en zet hij enkele 
stapstenen van zijn beleid uit. 

A LS burgemeester sinds 
1971 beschikt Jef Valke
niers over een rijke erva

ring aangaande problemen als de 
kwaliteit van het leven, de sociale 
huisvesting, openbare besturen 
en dito werken. 

Als parlementslid sinds 1974 
voor Brussel-Halle-Vilvoorde 
heeft Valkeniers ook voor Brussel 
Wetstraat-werk verricht en al kent 
hij wellicht niet de laatste socio-
kulturele klub van de agglomera
tie toch weet hij beslist waarrond 
het in Brussel draait. 

Wij zochten hem op in de kan
toorruimten van zijn kabinet aan 
de Brusselse Regentlaan. 

Menselijke ekologie 
WIJ: Wat zijn uw bevoegdhe

den binnen de Brusselse ekse-
kutieve? 

J. Valkeniers: ,,Deze bestaan 
uit drie grote pal(l<etten: het leef
milieu met de waterzuivering en 
de verbrandingsovens, de socia
le huisvesting en de gesubsi
dieerde werl<en. Komen daar nog 
een aantal l<leinere zaleen bij 
zoals visvangst, jacht en bossen. 
Er zitten ook anomalieën in het 
pakket: ik ben verantwoordelijk 
voor de waterzuivering maar niet 
voor het waterbeleid, wél voor de 
bossen maar niet voor de groene 
ruimten. Deze vallen onder de 
bevoegdheid van de franstalige 
staatssekretaris Thijs." 

WIJ: Graag wat meer om
schrijving van deze pakketten. 

J.Valkeniers: ,,Wat de water
zuivering betreft zijn er twee zui
veringsstations gepland, een te 
Vorst en een in Anderlecht. Ik 
hoop met de bouw ervan te kun
nen beginnen. Iedereen weet dat 
er in Brussel weinig infrastruktuur 
voor het leefmilieu is, er werkt 
hier geen OVAM en voor een 
Instituut voor het Leefmilieu be
staan er plannen. Ik hoop dat 
instituut operationeel te maken. 
De verwerking van het huisvuil is 
in een grootstad een enorm pro
bleem. Bovendien hebben ge
meenten van Halle-Vilvoorde, die 
nu in Wallonië storten, gevraagd 
om met hun vuil naar Brussel te 
komen. Maar onder leefmilieu 
gaan er natuurlijk nog andere 
elementen schuil. Ik heb dan ook 
bij het aantrekken van kabinets
medewerkers in die richting ge
dacht. Zo is mijn kabinetschef 
prof. Fons Buekens, een interna
tionaal erkende leefmilieuspecia
list." 

WIJ: Maar leefmilieu reikt 
toch verder dan technische op
lossingen? 

J. Valkeniers: „Inderdaad, er 
bestaat ook een menselijke eko
logie en dan kom ik bij de sociale 
huisvesting. In Brussel gaat het 
om ongeveer 35.000 woongele-
genheden die aan renovatie toe 
zijn. Ik heb bij de opstelling van 
het protokol dat de bevoegdhe
den regelt laten vermelden dat de 
renovatie van de sociale wonin
gen binnen mijn bevoegdheid 
ligt. Onder mijn voorganger be
stond daarover onduidelijkheid, 
zijn medewerkers hebben daar 
dus niets aan gedaan. Tot het 
renovatiepakket behoren ook de 
oude Brusselse kazernes die 
aangekocht werden. Ik hecht ook 
groot belang aan de sociale huis
vesting omdat daarbij vooral 
zwakkere bevolkingsgroepen, 
waaronder gastarbeiders en poli
tieke vluchtelingen, betrol(ken 
zijn. 

Tenslotte zullen mijn medewer
kers en ik ook de gesubsieerde 
werken op het grondgebied van 
de agglomeratie behandelen." 

WIJ: Toen uw aanduiding be
kend raakte gingen er in diver
se Brusselse kringen kommen-
taren op gaande van verbazing 
tot ongenoegen, vooral omdat 
u geen Brusselaar bent... 

J. Valkeniers: „Om te begin
nen voer ik een deel van mijn 
mandaat uit op het grondgebied 
van Brussel, maar eerder liep ik 
er zes jaar school en werkte ik 
jaren lang samen met diverse 
gezondheidsinstellingen. Ik weet 
dus wat Brussel is. Toen de VU-
voorzitter mij het aanbod deed 
heb ik sterk getwijfeld, toch heb 
ik, ondanks het feit dat het een 
uitdovend mandaat behelst, het 
als een plicht gezien in te gaan op 
het voorstel. Bovendien gaat het 
om materies waarrond ik enige 
ervaring heb..." 

WIJ: Dat juist schijnen som
migen niet te zien... 

J. Valkeniers: ,,Wie mijn par
lementair werk van veertien jaar 
napluist zal zien hoeveel tussen
komsten ik i.v.m. leefmilieu heb 
gehouden. Mijn politieke aktiviteit 
is trouwens begonnen met leef-
milieu-akties, dat was geen een-
dagsbeviieging maar is een kon
stante lijn in mijn parlementair 
werk. Sociale huisvesting is nog 
zo iets. Men moet bij de sociale 
bouwmaatschappijen van Halle-
Vilvoorde eens navraag doen. Ik 
ben steeds een van de grote 
verdedigers van de sociale huis
vesting geweest. Wil men er de 
verwezenlijkingen op het grond
gebied van groot-Dilbeek op na
kijken zal men begrijpen welk 

belang ik aan sociale huisvesting 
hecht. 

Gesubsidieerde werken het
zelfde. Iemand die als burge
meester elf jaar met deze materie 
vertrouwd is weet waarover het 
gaat." 

Goede organen 
WIJ: Maar is het toch niet zo 

dat Brussel iemand van buiten 
de agglomeratie opgedrongen 
wordt? 

J. Valkeniers: ,,lk meen dat 
men daarbij ook eens aan de 
verkiezingsuitslagen moet den
ken. Eén voorbeeld: Valkeniers 
kon meer naamstemmen in Brus
sel verzamelen dan een Brussels 
politikus die sinds 1971 onafge
broken de hoogste funktie in de 
NCC bekleedt en thans binnen 
de Vlaamse regering verantwoor-

kig dat ik bij mijn geboorte goede 
organen heb meegekregen..." 
(lacht nog hartelijker) 

WIJ: Toch bestaat er enige 
animositeit. Vlaamse vereni
gingen beweren dat u geen 
banden hebt met Brussel. 

J. Valkeniers: „Craeybeckx 
heeft gezegd: Antwerpen laat 
Brussel niet los. Ik zeg: Dilbeek 
laat Brussel niet los! Als men 
mijn parlementair werk doorsnuf
felt ziet men dat ik onophoudelijk 
vragen over Brussel heb gesteld 
en ontelbare voorstellen heb ge
daan. Verder heb ik in de mate 
van mijn mogelijkheden steeds 
mijn best gedaan om regelmatig 
in Brussel aanwezig te zijn. 

Binnen de VU heb ik er steeds 
voor gepleit dat Brussel en Halle-
Vilvoorde struktureel met mekaar 
verbonden zouden blijven. Alleen 
door samen te blijven kan de 

Staatssekretaris Valkeniers: „Ik prijs mij gelukkig omdat ik zo'n goede 
organen heb meegekregen". 

delijk is voor Brusselse Aangele
genheden. Op welke basis steunt 
men zich om te zeggen dat Valke
niers onaanvaardbaar is voor de 
Brusselaars? Sta mij toe dit 
stemmingmakerij te noemen. 
Hetzelfde geldt sommige uitspra
ken in de pers. "De Morgen" 
noemde mij zelfs Zatte Jef.." 

WIJ: Ja, hoe zit dat eigenlijk 
met al die bijnamen? 

J. Valkeniers: ,,Men moet mij 
niet beoordelen op gezegden. 
Zatte Jef... Wie mij kent weet dat 
ik nooit drink. Zotte Jef...Een psi-
chiater die psichiatrische patiën
ten verzorgt krijgt onvermijdelijk 
zo'n naam toebedeeld, maar dat 
een joernalist dergelijke midde
len gebruikt is toch bedenke
lijk..." 

WIJ:... en Jef Lawijt? 
J. Valkeniers: ,,lk durf u ge

rust vertellen van waar die bij
naam komt. Toen ik student was 
in Leuven trok tijdens een woeli
ge klubavond een student-apote-
ker met een stuk in z'n kraag aan 
mijn haar. Ik verweerde mij na
tuurlijk en de bazin riep: „Jef, wa 
minder lawijt!" en 't was ge
beurd... Ik ontken natuurlijk niet 
dat ik wat lawaai maak (lacht 
hartelijk), maar ik prijs mij geluk-

vermenigvuldiging van vergade
ringen tegen gegaan worden en 
voorkomen dat de mandatarissen 
van Halle-Vilvoorde zouden los
geweekt worden van Brussel. Het 
blijft noodzakelijk dat zij ver
trouwd worden gemaakt met de 
problematiek van de hoofdstad." 

Schietschijf 
WIJ: Wat is uw kommentaar 

op de uitspraken van CVP- Hal
le- Vilvoorde als 
zou U haar ooit hebben laten 
vallen ten voordele van het 
FDF? 

J. Valkeniers: „Het FDF zit in 
Dilbeek niet in het kollege. Maar 
wat is er precies gebeurd? Er 
was na de vorige gemeente
raadsverkiezingen een krappe 
meerderheid van 17 tegen 16 
zetels ontstaan, een verhouding 
die moeilijkheden kon opleveren 
bij de ingewikkelde verkiezing 
van de OCMW- leden. Bij staking 
van stemmen zijn het de oudste 
leden die voorrang krijgen. Nu 
had de CVP daarop ingespeeld 
en haar oudere kandidaten in lijn 
gebracht. Wij wisten dat de CVP 
bij de frankofonen was geweest 
om hun stemmen samen te bren

gen en aldus te zorgen dat ze 
toch de meerderheid zou halen. 
De CVP had zelfs aan het FDF 
beloofd haar te belonen bij de 
benoemingen. Kan men het ons 
kwalijk nemen dat wij geprobeerd 
hebben dit manoeuver te voorko
men? Iemand van de meerder
heid heeft toen kontakt gehad 
met de frankofonen. In ruil voor 
hun stemmen vroegen ze één 
vertegenwoordiger in twee inter-
kommunales. Daarop hebben de 
franstaligen, op voorwaarde dat 
ze in die interkommunales alleen 
het Nederlands zouden gebrui
ken — wat ze ook gedaan heb
ben —, twee mandaten gekre
gen. Ondertussen is een van die 
twee interkommunales reeds op
gedoekt." 

WIJ: Maar ook het FDF pakt u 
aan, zelfs tot in uw eigenste 
gemeente... 

J. Valkeniers: „ Het plaatselij
ke FDF heeft niet deelgenomen 
aan de betoging. Ik moet zelfs 
zeggen dat het FDF in Dilbeek — 
een beetje tot mijn spijt — niet 
strijdend is. Het zijn die van Brus
sel die er ambras komen maken. 
En wat stond er vroeger in Pour-
quoi Pas ? „II faut dire que Valke
niers est un vrai flamingant, mals 
il gére bien la commune." En dat 
is het probleem van de franstali
gen in Dilbeek. Tegen het ge
voerde beleid kunnen ze niets 
inbrengen... 

Maar men is altijd de schiet
schijf van iemand. Het Vlaams 
Blok komt affiches plakken op 
mijn huis en het FDF komt in 
Dilbeek betogen..." 

Grondig 
onderzoek 

WIJ: Een staatssekretaris 
voor Brussel zal ook gekon-
fronteerd worden met het 
vreemdelingenprobleem. 

J. Valkeniers: „ Men kan ge
lijk bepaalde partijen in binnen-
en buitenland roepen dat de gast
arbeiders buiten moeten, maar 
diezelfde mensen die dat 
schreeuwen spreken totaal an
ders wanneer zij met een per
soonlijk geval gekonfronteerd 
worden. AIS men de mens achter 
het gegeven ziet krijgt ook het 
vreemdelingenprobleem een to
taal andere dimensie. Dat is de 
ervaring van iedere politikus, van 
de minister van Justitie en van de 
hoge kommissaris voor de politie
ke vluchtelingen." 

WIJ: Maar het vreemdelin
genprobleem reikt toch verder 
dan individuele gevallen? 

J. Valkeniers: „Vaak heb ik in 
Zuid-Afrika van niet-blanken de 
opmerking gekregen: „Jullie be
slissen wat voor ons goed is en 
wij worden niet betrokken of ge
raadpleegd bij een oplossing." 
En daar draait het bij ons ook 
rond. Tot nu toe werden slechts 
voorstellen geformuleerd. Ik zou 
verder willen gaan, maar eerst 
moet er een grondig en weten
schappelijk onderzoek komen bij 
de gastarbeiders en bij de politie
ke vluchtelingen. Het moet duide
lijk zijn hoe zij hun toekomst en 
de toekomst van hun kinderen 
zien. Want al de plannen die wij 
maken kunnen pas lukken ais zij 
meewerken. Zo'n grondig onder
zoek opzetten, dan beslissingen 
nemen en deze uitwerken wil ik 
realizeren. 

Ja, dat wil doen." 
m.v.l. 
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