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Weekblad

NIaams Nationaal

„Er is geen enkele regering, die in de eerste fase van haar aantreden niet wordt
geconfronteerd met verborgen uitgaven van de vorige bewindsploeg. Deze Iceer
heeft men blijlcbaar de grens van het fatsoenlijice ver overschreden.
Bij het zien van de lijicen die nu uit de leasten vallen, zoals dat in het politieke jargon
zo luguber heet, krijgt men rillingen van afkeer."
(Hoofdredakteur Lou De Clerck in „Gazet van Antwerpen" van dinsdag 14 juni 1988.)

Kruciale dagen
Voor de schrijver van een politiek kommentaar is het midden
van de week niet zelden een vervelend ogenblik. Ook deze keer.
Je kunt immers zó aanvoelen dat het tijdens de eerstvolgende
uren spannend en belangrijk wordt. Sommigen spreken zelfs
van de eerste echte vuurproef voor de één maand jonge vijfpartijen-regering.
Luttele uren na het redaktioneel afsluiten van dit blad zullen
we inderdaad weten of dit kabinet in zijn kommunautaire
ontwerpen gevolgd wordt door tweederden van de parlementsleden. En morgen vrijdag wordt het uitkijken of de regeringsploeg
geloofwaardig is, wanneer het erop aankomt te bewijzen dat het
menens is met de intentie een strak begrotingsbeleid te willen
voeren.
We herhalen het nogmaals. Dit kommunautair akkoord is niet
het ideale, verre daarvan zelfs. Nogal wat punten steken ongelooflijk moeilijk — te moeilijk? — in elkaar en verschillende
kommunautaire bepalingen zijn heus niet van aard om over
naar je Vlaamse thuis te schrijven. Hierop zouden wij kunnen
zeggen dat dit onvermijdelijk was, vermits het een kompromis
betreft tussen liefst vijf partijen en twee gemeenschappen met
tegengestelde belangen. Hetgeen natuurlijk ook juist isi sommige krltici doen er trouwens goed aan op geregelde tijdstippen te
bedenken dat in dit land geen nieuwe struktuur tot stand kan
komen zonder de goedkeuring van de beide gemeenschappen,
ook deze van de kleinste.
Belangrijk voor ons, nationalisten, blijft de vraag naar welke
kant de balans uiteindelijk overhelt. Of we door de goedkeuring
van dit akkoord een stap dichter komen bij ons doel, m.n. de
vorming van een eigen Vlaamse staat, ledereen die vanuit deze
specifieke invalshoek de som maakt van het positieve en negatieve, moet erkennen dat het saldo gunstig is. Indien dit akkoord
stipt en korrekt wordt uitgevoerd, d i n wordt België de meest
verregaande federale staat van Europa. Dan krijgen de Vlaamse
gemeenschap en haar instellingen eindelijk voldoende bevoegdheden en middelen om een eigen en voluntaristisch beleid te
gaan voeren, ook op internationaal vlak. Wie dit loochent, is
ziende blind of ter kwader trouw. Zo wekt het verzet vanwege
enkele CVP-gekozenen enige verbazing, vermits zij tijdens de
afgelopen jaren — toen Vlaanderen dag-aan-dag gerold werd —
zedig zwegen...
Dit echte doel moeten we steeds voor ogen houden, weliswaar
met een oprechte luisterbereidheid voor wie opmerkingen heeft.
De instandhouding van het Vlaams front is terzake van wezenlijk belang. Ook het overleg met de vertegenwoordigers van de
niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging dient dus te worden
verdergezet. Of tenminste met hen die op hun beurt bereid zijn te
luisteren en niet om louter politiek-oppurtunistische redenen
gaan dwarsliggen.
Het plotselinge Vlaamsgekleurde protest vanwege de PVV zal
wel door niemand au sérieux worden genomen. Uitgerekend de
liberalen van Verhofstadt en Neyts die nu met de Vlaamse leeuw
gaan zwaaien, dit is al te potsierlijk. Jarenlang immers hebben
zij het kommunautair dossier in de Belgische diepkast bevroren
en elke Vlaamse verzuchting hautain van de hand gewezen,
omwille van het zg. herstel- en saneringsbeleid.
En zelfs dit laatste moet, in het licht van de recente cijfers, heel
erg genuanceerd worden. Toen de nieuwe begrotingsminister
vorige week een nuchtere boedelbeschrijving maakte van de
erfenis die hij (verplicht) overneemt, vielen de blauwe lijken uit
de kast van Guy Verhofstadt. Schiltz liet weinig illusies overeind. Indien de huidige regering het beleid van de vorige
regering ongewijzig^d zou verderzetten, dan zal het begrotingstekort helemaal geen 7,4o/o van het bruto nationaal produkt
bedragen. Zelfs de door Verhofstadt in maart van dit jaar
opgemaakte aanpassing tot 8% blijkt nu zwaar onderschat. In
werkelijkheid zou dit oplopen tot liefst 8,8% van het bnp, dit is 64
miljard fr. méér dan oorspronkelijk geraamd. Of het verhaal van
de doorprikte elektorale PVV-ballon.
Gelukkig laat Schiltz het daar niet bij. In een ambitieuze nota
aan zijn ministeriële kollega's stelt hij voor een verdere ontsporing te vermijden en meteen in te grijpen. Wil men het gestelde
objektief halen, dan kan er niet gewacht worden tot de opmaak
van de begroting '89. De regering en de bevolking doen er goed
aan de trieste toestand van de staatsfinanciën te beseffen, en
bijgevolg de noodzaak van nog eens een spaarplan.
Het worden, zoals gezegd, kruciale dagen voor de jonge
bewindsploeg. Alle partners doen er ondertussen goed aan het
hoofd koel te houden en zich te hoeden voor irriterende en
onwijze verklaringen. De KLM-rel van de PS-voorzitter was in
dit licht echt misplaatst.
WIJ

Begrotingsminister Schiltz maal<t balans

Tekort 64 miljard
hoger dan verwacht
De overheidsuitgaven zullen dit jaar 64 miljard
hoger liggen dan door de vorige regering was
vooropgesteld. Dit resultaat werd door de minister
van Begroting, Hugo Schiltz, becijferd na een eerste
beperkte begrotingskontrole met de verschillende
departementen. Het tekort op de begroting komt dit
jaar hierdoor op 8,8 % van het Bruto Nationaal
Produkt, in plaats van op de geraamde 7,4 %.
INISTER Schiltz zegt verbijsterd te zijn over de
,,lijl<en" die uit de begrotingskast vallen. Alhoewel de verantwoordelijkheid nog bij de vorige regering ligt wil de begrotingsminister deze hindernis niet uit de
weg gaan. Waar mogelijk komen
er dit jaar nog besparingsmaatregelen. Voor de begroting 89 zal
een nieuwe besparingsronde onafwendbaar zijn. In totaal zal bijna 100 miljard aan reële besparingen moeten worden gerealiseerd.

begrotingsteugels zouden vieren
is niet denkbeeldig. De nieuwe
begrotingsminister zou eveneens
moeten optornen tegen het imago van zuinige beheerder, dat
zijn voorganger van zichzelf had
gekreëerd. Een imago dat wel uit
zijn woorden bleek, maar niet
zozeer uit zijn daden. De grote
ommekeer in het begrotingstekort is blijven steken op goede
intenties en mooie woorden, beloofd door Verhofstadt.

Dat het ministerschap van Begroting in de nieuwe regering
geen gemakkelijke kluif zou zijn
viel te verwachten. De vrees dat
sommige regeringspartners onder druk van hun achterban de

Ontdaan van een laagje vernis
geven de begrotingscijfers de katastrofale toestand weer waarin
onze overheidsfinanciën zich bevinden. Initieel werd aangenomen dat het tekort in 1988 405

De blote cijfers

miljard zou bedragen, zijnde 7,4
% van het BNP. Om hiertoe te
komen werd het zogenaamde
Sint-Annaplan op touw gezet in
1986. Tijdens de zomer van vorig
jaar volgde een tweede, beperkte, besparingsronde. Toenmalig
begrotingsminister Verhofstadt
slaagde erin het politieke debat
rond zijn intenties te monopoliseren. Blijkt nu dat deze intenties
slechts gedeeltelijk in praktische
realisaties werden omgezet.

(lees door biz. 5)

Claus
of Eco...
...een bestseller op
je salontafel, dat
maakt indruk, of je
hem nu leest of niet.
Een gesprek over
literatuur...
(lees op bIz. 24)

-M^t
twee kwetsbare persoonlijkheden
aangepakt
WIJ hopen uit de grond van ons hart
dat ze er zich allebei doorwerken en
aantonen dat het om een „vuile
stoot" ging '
Fam. L.P., Hofstade

... en W I J
H/;y ontvangen graag bneven van
onze lezers als ze ondertekend zijn
Naamloze bneven gaan de scheurmand in evenals scheld- en smaadbneven De andere publiceren wij naargelang er plaats beschikbaar
is Wij
behouden ons dan ook het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud
te veranderen
De opinie vertolkt in een lezersbrief
is niet noodzakelijk deze van
Het

JEUGDBEDERVERS
Ongeveer dertig jaar geleden organiseerde de VU een amnestiebetoging, die nergens — zelfs met m
Antwerpen — mocht doorgaan Eindelijk geraakte men in Lier waar betoogd kon worden
Eén van de groepen was eerst
verzeild geraakt in Aartselaar Een
jonge Gentse student werd ergens op
een vertioog geheven en bulderde,
tenvijl de njkswachters naderden
„Men kan mij uit Vlaanderen zetten, maar Vlaanderen zal altijd en
overal in mijn hart blijven "
Waar de jongeman verzeild geraakt

number
c o p y & print

Naast al dit jonge geweld van
,,Vlaanderen vooruit" krijgt dan de
roddel — zelfs in zogezegd zeer ernstige magazines — nog zijn beurt in
ernstig bedoelde artikels

0,50 fr.
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CKiickprinter

Het IS zonder meer jammer, want
90 ten honderd van die warmbloedige

T«l- 03640 79 BO
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IS, weet ik met maar enkele maanden
later stond hij met meer met ons op de
barrikaden Dit gebeun helaas regelmatig in de Vlaamse beweging De
grootste schuld van dit zich steeds
herhalend verlies van ,.werkers" en
,,goede krachten" is meestal de
schuld van jeugdbedervers Zo noem
ik allen, die jonge mensen aansporen
of vormen tot Vlaamse veroveraars
Dit soort verspillen van de beperkte
energie, die door afkomst bij de Vlamingen aanwezig is, dat soort bederven van jonge mensen gebeurt vooral
tijdens penodes als de huidige weer
op grote schaal
Men hoeft maar eens de lezersbrieven te bestuderen, die nu in de liberale pers met wellust worden opgenomen Ze zijn nog straffer dan wat de
jongste week met liefde wordt opgenomen en de hevige, de pure Vlaamse weekbladen Hoe zotter hoe beter, hoe heviger — en zo mogelijk hoe
heftiger tegen de VU - hoe beter de
plaats van verschijning

haantjes vooruit vindt men twintig jaar
later ergens in een dikke fluwelen
zetel
Of was het beruchte jaar 1968 met
het beste bewijs van al dit jeugdbederf' Wie van die koplopers van toen
staat nu met nuchtere, eerlijke en
moedige overtuiging bij o n s '
Fl. Smit, Putte

DE VU-ZAAK
Als trouwe VU-aanhangers weten
WIJ met wat wij precies over de zgn
VU-affaire moeten denken
De
opeenvolgende
verdachtmakingen
voor en tegen hebben de onduidelijkheid en onzekerheid alleen nog meer
vergroot Wij waren dan ook uiterst
tevreden te vernemen dat voorzitter
Gabriels op het kongres te Gent komaf heeft gemaakt met de verdachtmakingen en het vertrouwen in de twee
besproken VU-mandatarissen heeft
bevestigd Er moet nu inderdaad een
punt gezet worden achter ,,de VUzaak"
Toch kunnen wij ons met van de
indruk ontdoen - en de mensen die
men er over spreekt bevestigen dit dat men aldus de partij wil treffen, en
zwaar wil treffen Daarbij werden

In het Sint Vincentiuskollege te leper zocht mijn oudere broer de signe
op en gooide die kordaat m het toilet
(Zie WIJ, — Bewogen Jeugd — 2 juni
Jl)
Straf wegzending'Toen was monseigneur Lamiroy deken te leper omdat ik priester wou worden werd de
dreiging ingetrokken
E.h. Dan. Deschrijver,
Alveringem

D 23j ongehuwd nfieisje met A l
diploma Sekretariaat Moderne talen, zoekt een betrekking als voltijdse sekretaresse in het Brusselse, ten westen van Brussel of
de streek van Aalst Voor ml zich
weenden tot senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/
569 16 04 of zijn sekretaresse op
nr 02/466 90 90

Deze week
in Knack Magazine
Aktie Beschadiging VU
Wat blijft er na twee weken over van de beschuldigingen
aan het adres van Willy Knijpers? Werd vice-premier
Hugo Schiltz afgeluisterd? Worden politieke partijen
geïnfiltreerd ? Kortom, is er een aktie beschadiging
Volksunie aan de gang? Deze week in Knack.
Het Vlaams geld
De regeling voor de financiering
van gewesten en gemeenschappen
IS roofbouw op de Vlaamse eko
nomie Dat stelt Louis Waltniel,
vice voorzitter van de Vlaamse
executieve, in een nota die deze
week exclusief in Knack staat

De Russen
In Moskou weten ze allemaal wat
glasnost en perestroika betekenen,
al IS er nog met veel van te mer
ken Maar hoe is het in Frounze
gesteld, in de Aziatische republiek
Kirgiezie'' Een reportage van Sus
van Elzen, deze week m Knack

Oktober in Roeselare
De gemeenteraadsverkiezingen
kondigen zich in het Westvlaamse Roeselare rustig aan Zo rumoe
rig als in 1982 zal het er nu met
aan toegaan Toch blijft het uit
kijken of de huidige meerderheid
van CVP en VU stand houdt Deze week in Knack

Vincent en de stipjeskode
Henry van de Velde ervoer een on
beschrijflijke opwinding bij het
zien van Seurats „ La Grande Jatte" Het pokdalige schilderen
beïnvloedde groten als Van Gogh
en Van Rijsselberghe Honderd
jaar neo-impressiomsme m het
Amsterdamse Van Gogh-museum
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P V B A Bierfiandel Hellinckx
Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

Tel 582 10 93

S. M. B.

redaktiekomitee

SIGNE

D 28-jarige man zoekt werk als arbei
der Is bereid alle werk te aanvaar
den Voor nadere inlichtingen zich
wenden A Van Ooteghem — Eresenator A Lonquestraat31 9219 Gent
brugge (091/30 72 87)

RESTAURANT

H

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerlo
Tel. 014-54 40 07

H

BIEBHANOELV/

EIUNCKA
Overname — Huur —
verhuur van cafe s
WIJ bestellen ten huize

Ooorlopende promoties
Uitgelezen «njnkeuze

i
I

l\.cstiiutant

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel 217 91 53

Kom eens bij ons!

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269 70 45

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

Dortmunder Thier-Braü-hoven

ANTWERPIA

Koffiebranderij

Benngen. Markt 17 011/43 20 51
Huiste Brugse stwg 1 056/71 15 36
Kontich. Kon Astridlaan 85 034/57 30 32
Leuven. 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder Oude Markt-016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout. Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22

JOOST GOSSYE

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

Grote parkeerterreinen, zaten vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier vjui't vat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

^il^
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

AFSPANNING-HERBtRG
TOIMBERG
Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur*
Specialiteiten
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebruss«lba«n 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40

1CJUM19M

tboerenhof

R DEBEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel 03/252 70 98

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

zoeKQge

CAFE-RESWURANT-FMTUUR

Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Smt-Martens-Voeren
Tel 087-68 67 03

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053 2 1 3 5 3 3

Joris Van den Dnessche
zaakvoerder

n STUDIO DANN zoekt leerjonen
voor labo-en opnamewerk Zoekt ook
zelfstandig fotograaf uit de streek van
Brussel voor opnamevi/erk
DRINGEND Tel. DANN CORTIER
02/428.69.84

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

D 35-jarige gehuwde dame met diploma van maatschappelijk assistente — wegens reorganisatie werkloos
— zoekt een betrekking 11 jaar ervaring bij werkbekwame volwassenen
mentaal en soms fysisch gehandikapten Is bereid om het even welk werk
te aanvaarden Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem
— Eresenator, A Lonquestraat 31,
9219 Gentbrugge, tel 091/30 72 87

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raynnond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40
^ Ca/y Zj^ Jf<M
ktoffs^^rslnui 3 3690 Btu
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sen september en december
staan ons evenwel nog een reeks
uitzendingen van dit soort te
wachten.

Prof
Vande Lanotte:
Coudenberg,
geen oplossing

Loopt
Coudenberg
leeg ?
Het zijn hoogtijdagen voor de
teoretici van het federalisme. De
veelbesproken
Coudenberggroep, die voorstander is van een
federale hervorming van het land
op basis van de provincies, verliest echter van haar pluimen, en
van haar leden.
Nadat verleden week reeds
twee vooraanstaande VEV-direktieleden uitstapten houden de
Walen Beaufrays, Gazon en Delhaybe het eveneens voor bekeken. Zij geloven niet meer in de
stellingen van de denkgroep, en
beweren dat de vereniging ,,opgehouden is een studiecentrum
te vormen, en een drukkingsgroep is geworden". WIJ was er
reeds lang van overtuigd dat de
Coudenberggroep voor een verkapt unitarisme ijverde, eerder
dan ernstig studiewerk te leveren.
Daarentegen komt in een recente studie van Johan Vande
Lanotte (van de RU Gent) tot
uiting dat België slechts baat
heeft bij een tweeledig federalisme. Hij konkludeert dat het meerpolige federalisme a la Coudenberg geen oplossing biedt voor
de kommunautaire spanningen in
België. Hij haalt vergelijkbare situaties aan in Zwitserland en Canada ter staving van zijn theorie.
Verder geeft hij toe dat de staatshervorming van 1980 ver van
ideaal was, en hij noemt de nieuwe grondwetsherziening een
stap in de goede richting. Tenslotte pleit hij voor een verdergaande decentralisatie,
met
meer bevoegdheden op het provinciale en gemeentelijke niveau.
Decentralisatie moet hand in
hand gaan met een groeiende
participatie van de burger aan het
beleid. Veel van zijn besluiten
zijn beslist het overwegen waard I

Argus
Eergisteren,
dinsdagavond,
werd het eerste deel van het
/4rgfus-seizoen afgesloten. Tus-

Natuurlijk zou Argus een knap
programma kunnen zijn. Met alles wat er in de mediawereld
gebeurt, beschikt men inderdaad
over voldoende materiaal om wekelijks een boeiende praatshow
te maken.
De ziekte van de Argus-makers
IS en blijft echter dat zij slechts
oog hebben voor wat er zich afspeelt in één hoek van de media.
Indien je niet tot het ,,klubje" van
Humo, De Morgen, de BRT, De
Nieuwe Maand en soortgelijken
behoort, kom je daarin niet aan
bod. Tenzij je zin hebt je eens
lekker belachelijk te laten maken...
U weet dat dit blad niet meespeelt in het spelletje ,,BRT pesten", maar wat Argus ervan
maakt is echt niet van aard om
geen lichte vermoedens te koesteren.

Jan
Van Rompaey:
kort
geheugen?
Mogen wij de Argus-redaktie
langs deze weg trouwens herinneren aan haar belofte om ook
eens aandacht te besteden aan
de politieke opiniepers in Vlaanderen? Of is Jan Van Rompaey
dat misschien vergeten?

Telefoons
aftappen?
Men kan er niet omheen dat de
rijkswacht steeds meer betrokken geraakt bij duistere praktijken. Op de aantijging dat men in
het korps regelmatig telefoons
afluistert, antwoordt generaal
Bernaerts dat dit nooit gebeurt.
Geen dag later toont de Gentse
rechtbank met namen, data en

^|JEM24GEN
AAN...
Heli-hulp verantwoordelijken
Mede onder druk van vice-eerste minister Hugo Schiltz zal de
dringende medische hulpverlening per helikopter alvast tijdens
het toeristisch hoogseizoen behouden blijven. Minister van Binnenlandse Zaken wou deze
dienst nochtans volledig afschaffen.
Aan de verantwoordelijken van
Heli-hulp vroegen we welke argumenten er zijn om deze dienst in
stand te houden.
• Het is niet de eerste keer dat
er geknokt moet worden om
Heli-hulp te laten voortbestaan ?
„Inderdaad. In 1974 werd beslist Heli-hulp op te ricliten. Hiervoor werd één helikopter ter beschikking gesteld, die de ene
helft van het jaar in Brugge en de
andere helft van het jaar in Namen gestationeerd stond. In 1986
heeft de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken Nothomb
Heli-hulp echter afgeschaft, omwille van de slechte technische
staat van het toestel en omwille
van besparingsoverwegingen.
Zijn opvolger daarentegen, minister Michel, oordeelde in september '87 dat deze dienst toch
moest behouden blijven en het
ministerieel komitee keurde zijn
voorstel goed dat voorzag in de
aankop van twee nieuwe helikopters, het herstellen van de oude
helikopter, het besturen van de
nieuwe toestellen door legerpiloten en het opnieuw opstarten van
Heli-hulp op 1 juli 1988.
Maar nu stelt minister Tobback
jammer genoeg voor om deze
ambulancedienst per helikopter
af te schaffen."
• De voorbije maanden kon U
deze dienstverlening overeind
houden door een privé-initiatief, ,,Heli-Samu". Maar dit is
niet langer houdbaar?
,,Tussen 15 juli 1987 en vandaag (en nog tot 30 juni a.s.) werd
deze service ad interim verze-

kerd door „MUG-Heli", die tot
stand kwam onder impuls van de
vzw ,,Instituut voor Medische
Dringende Hulpverlening" en na
overleg met de Westvlaamse
goeverneur en andere lokale autoriteiten. De financiële middelen
werden in de eeerste plaats verschaft door de gemeenten en
voorts ook door sponsors.
Het is onmogelijk om nog vóór
1 juli a.s. te voorzien in de organisatie van een vervangdienst."
• Minister Tobback beweert in
zijn nota aan de Ministerraad
dat deze vorm van dringende
hulpverlening eigenlijk overbodig is, gezien het dichte net van
ziekenhuizen en de vele ambulances die ter beschikking
staan...
,,Wij menen dat de minister
zich vergist.
Dringende hulpverlening betekent de snelle tussenkomst van
bevoegde specialisten ter plaatse
bij een kritische toestand. Bedoeling is dus vooral het snel ter
plaatse brengen van een gespecialiseerde geneesheer en zijn
ploeg medewerkers, samen met
de noodzakelijke moderne medische middelen. Pas in tweede
plaats komt de kwestie van het
vervoeren van de patiënt. Een
dicht net van ziekenhuizen is in
deze omstandigheden niet voldoende.
Hoef ik er ook op te wijzen dat
de bevolking in West-Vlaanderen
tijdens het toeristisch seizoen
verdubbelt en de bereikbaarheid
bij overbezette autowegen niet
zelden een immens probleem
stelt?"
• U bent van mening dat deze
dienst onder de bevoegdheid
van het ministerie van Binnenlandse Zaken moet blijven?
,,Ja. Het huidige oproepsysteem „100" wordt thans bediend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ook het
grootste deel van het ambulance-

MENSEN IN
HET NIEUWS
feiten aan dat dit wel het geval is.
En weer ontkent de generale staf,
zonder blikken of blozen, dat de
rijkswacht zich hieraan schuldig
maakt.
Met deze uitlating beschuldigt
de rijkswacht in feite de rechtbank, en daarmee het onafhankelijke rechtssisteem, van flagrante onbekwaamheid of oneerlijkheid. Het is een nieuwe illustratie van de minachting die sommige leden van het korps
koesteren voor de meest fundamentele demokratische instellingen in dit land.

Wiliy Kuijpers werd officieel nog steeds niet op de hoogte gesteld
van de hem ten laste gelegde feiten. Ten behoeve van het gerecht
deelde het Europarlementslid de eerste Vlaamse steekpenningen uit...
(foto Peustjens)

Dat minister van Binnenlandse
Zaken Tobback deze en andere
feiten ernstig neemt, mag overigens blijkens uit het zondagmiddagprogramma De Zevende Dag.
De noodzaak om tot een duidelijke hervorming van de rijkswacht en de andere politiediensten - te
komen, werd er door Hugo Coveliers beklemtoond, en vond ruime
instemming.
Een nieuw, demokratisch statuut voor de rijkswacht moet dergelijke laakbare praktijken voorkomen.

Café- praat
In het jongste nummer van zijn
nieuwsbrief Journaal venwijst
Mark Grammens naar een recensie in ons weekblad. Daarin herinnerde Frans Van der Eist zich
wat Achilles Van Acker hem ooit
had toevertrouwd i. v. m. diens
houding omtrent de terugkeer
van Leopold III. Het gaat ons
hierbij met om de grond van de
zaak, wel op de wijze waarop
Grammmens de gewezen VUvoorzitter ( en in mindere mate
Van Acker) aanpakt. Nu ergeren
wij ons niet over het aanpakken
van grote namen, maar het moet
met redenen zijn en dat is wat wij
hier bij Grammens missen.
Grammens, die wij om zijn nonkonformistische opinie steeds
hebben gewaardeerd, kletst er dit
keer maar wat op los. Zo schrijft
hij dat Van der Eist toch had
moeten weten dat Van Acker niet
de meest waarheidsgetrouwe politikus van zijn generatie is geweest.
Tot daar nog aan toe, maar
Grammens beweert dat al in het

net is toevertrouwd aan de brandweer. Binnenlandse Zaken beschikt over grote technische be
voegdheid terzake bij zijn korpsen, die met aanwezig is bij het
Ministerie van Volksgezondheid.
Ook het toevertrouwen aan het
leger of de rijkswacht kan voor
moeilijkheden zorgen, omdat
deze andere onverenigbare prioriteiten kunnen hebben."
• De instandhouding van Helihulp is echter een dure zaak. Is
het allemaal wel de moeite
waard?
„Vooreerst dient benadrukt dat
dringende hulpverlening een publieke opdracht is en niet mag
afhankelijk gemaakt worden van
de solvabiliteit van het slachtoffer. Het is evenmin goed dat deze
dienst moet steunen op sponsoring en mecenaat, en aldus een
modeverschijnsel dreigt te worden. Wij betreuren dat minister
Tobback van oordeel is deze verantwoordelijkheid niet op zich te
moeten nemen. Gelukkig is men
nu toch bereid te onderzoeken
hoe de vakantieperiode kan overbrugd worden.
Sta me toe eraan te herinneren
dat er bv. tijdens de voorbije elf
maanden 344 tussenkomsten per
helikopter werden uitgevoerd,
waarvan 14 als levensreddend
moeten bestempeld worden. Ook
de andere tussenkomsten waren
nuttig en betekenen een grote
steun voor de ambulancediensten verspreid in de zone.
En indien men over geld
spreekt, dan toch dit. De inzet
van zo'n helikopter kost jaarlijks
10 miljoen fr. Wanneer aldus de
aktieradius van 2 miljoen mensen
bereikt wordt, dan betekent dit 5
fr. per inwoner en per jaar. Wij
zijn ervan overtuigd dat dit een
verantwoorde uitgave is. Bedenken we daarbij dat een brandweerladder 15 miljoen fr. kost en
de prijs voor een ministeriële VIPbus ook in de miljoenen fr.
loopt..."

begin van de jaren zestig in het
parlement gezegd werd( door de
politieke vrienden van de toenmalige VU- voorzitter) dat F. Van
der Eist daar eigenlijk in hoofdzaak nog zat voor zijn mémoires...
M. G. mag het ons niet kwalijk
nemen maar wij hebben het niet
zo voor van horen zeggen, zeker
wanneer de moed ontbreekt om
er bij te vertellen om welke bron(nen) het gaat. Mocht onze vriend
M.G. het niet meer weten, maar
zo zit café-praat in mekaar.
Bovendien zou het nuttig zijn
het parlementaire werk van F.
Van der Eist daterend al in het
begin van de jaren zestig er op na
te pluizen. Grammens zal daaruit
leren dat de toenmalige VU- voorzitter er nog wat anders te doen
had dan notities voor zij mémoires bij te houden.
De jaren zestig waren tumultueus
genoeg voor de leider van de
toenmalige VU- fraktie- Kongo,
de taalgrensdebatten, de eenheidswet. Zwartberg, Leuven...

Mark
Grammens:
café-praat
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Tabaksreklame
Net nu de tabaksindustrie mei
een grote l<ampanje tegen het
sukses van de anti-tabaksgroepen reageerde, krijgt ze vanuit
het parlement weer de wind van
voren. Daar legden de volksvertegenwoordigers Cuyvers (Agaiev)
en Winkel (Ecolo) een wetsvoorstel neer dat een totaal verbod op
tabaksreklame vraagt. Het voorstel komt in grote lijnen overeen
met het voorstel van dekreet dat
VU-senator Blanpain op 6 april in
de Vlaamse Raad indiende.
Het voorstel Cuyvers-Winkel
verbiedt naast de direkte reklame
ook de indirekte reklame waarin
merknamen van tabakswaren
voorkomen, zelfs indien de waren
niet uitdrukkelijk getoond worden. Ook reklame voor gebruiksen verbruiksartikelen, zoals lucifers en aanstekers met dezelfde
naam als de tabakswaren, zouden verboden worden.
De indieners van het wetsvoorstel hebben oog voor het ekonomische belang van de tabaksnijverheid, maar uit buitenlandse
voorbeelden zou blijken dat de
bedrijven uit de tabakssektor hun
investeringen reorganiseren en
hun aktlviteiten verleggen naar
andere
rendabele
sektoren,
waaronder de voedingsindustrie.

Luchtgevecht...
Over enkele jaren dienen de
huidige F-16 vliegtuigen van de
Belgische Luchtmacht vervangen. Men herinnert zich ongetwijfeld nog de verhitte debatten en
de enorme investeringen die dit
kontrakt van de eeuw — één van
de vele — met zich meebracht in
het begin van de jaren zeventig.

Drie mogelijke vervangers dienen zich aan. Het Britse plan voor
de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig, de Eurofighter, maakt wellicht de minste
kans. Een ernstiger kandidaat is
opnieuw het Amerikaanse General Dynamics, dat de F-16 Fighting Falcon, het huidige type dus,
wil vervangen door de F-16 y4g/7e.
De vertrouwdheid met dit type is
ongetwijfeld een troef in handen
van dit bedrijf.
Sinds een viertal jaren zijn er
echter intensieve kontakten vanuit Belgische leger- en industriekringen met de Franse konstrukteur Dassault, die o.m. de Mirage-toestellen leverde. Het nieuwe
projekt, dat de naam Rafale meekreeg, is in het stadium van het
prototype: één eksemplaar wordt
reeds gedemonstreerd...

...op komst?
De Belgische regering moet
voor begin augustus beslissen
over een participatie van 10 %,
via de industrie, bij de verdere
ontwikkeling van het tuig. Dassault garandeert een volledige
kompensatie.
De Flemish Aerospace Group
(Flag) waarschuwt intussen met
klem tegen elke verbintenis.
Eerst dient er een ernstig onderzoek te gebeuren over elke mogelijke overeenkomst. De overheid moet er zich volgens Flag
terdege van bewust zijn dat, eens
de eerste stap in de richting van
een aankoopovereenkomst gezet
wordt, er maar weinig kans bestaat om zich terug te trekken.
Indien België nu met één van de
konstrukteurs een samenwerkingsakkoord zou sluiten voor onderzoek en ontwikkeling, dan
bindt men zich eigenlijk voor een
aankoop waarvan de aankoopvoorwaarden volledig onbekend
zijn, terwijl de mogelijke rekupe-
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67 adressen van Vlaamse Komenaars werden in de telefoongids van 1988, zonder medeweten van de
abonnees doodgewoon verfranst (zie links de gids van 1987, rechtsdievan 1988). Er schijnen in Komen ook
taalproblemen te zijn met belastingsbrieven en militiedienst. Allemaal het resultaat van ,,administratieve
vergissingen"?
ratie van de Belgische investeringsbijdrage niet kan gewaarborgd worden.
Het is duidelijk dat de Vlaamse
regeringsleden nauw moeten toezien op dit dossier. De Waalse
nijverheid zit immers op vinkenslag. De uitspraken van defensieminister Guy Coëme laten bovendien weinig ruimte voor interpretatie. Hij wil immers de tewerkstelling in zijn streek bevorderen
via overheidsbestellingen in de
defensiesektor. Hiermee skoort
hij zeker punten bij zijn achterban. De Volksunie-ministers zullen dit dossier met de grootste
aandacht volgen. Zeker Hugo
Schiltz is daarvoor, als minister
van Begroting en Wetenschapsbeleid, optimaal geplaatst.

Kernwapens
op zee
Volgens een Greenpeace-rapport bevindt zich bijna 35 % van
de kernwapens op de wereld in
de Noordeuropese wateren. De
VS, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk zouden in die
zeeën 5.762 kernkoppen aan
boord van 494 oorlogsbodems en
onderzeeërs hebben.
Volgens Greenpeace betekenen die cijfers dat het statuut van
,,gebied van lage spanning" voor
de Noordeuropese zeeën niet
meer opgaat en dat in het geval
van een konflikt tussen Oost en
West deze zeeën een belangrijk
strijdtoneel vormen.

MENSBEELD

De polemoloog Hylke Tromp
waarschuwde er onlangs in Brugge voor dat de kernmachten hun
raketbasissen op het land systematisch naar zee aan het verhuizen zijn. Kernwapens op zee zijn
immers veel handiger voor de
supermachten: ze dobberen ver
van de alerte vredesbewegingen
af en zijn veel mobieler dan op
het land: moeilijker op te sporen
en vanaf verschillende plaatsen
inzetbaar.

CVP-affaire ?
Na de Volksunie, wordt nu ook
de CVP verdacht gemaakt naar
aanleiding van het ,,Huis der parlementairen". Niet door de gerechtelijke instanties of via georganiseerde lekken in het gerechtelijk apparaat, maar door De
Morgen. Die krant ontdekte dat
drie aanbestedingen voor kantoormeubelen voor het intussen
beruchte Huis, goed voor 56 miljoen fr, werden toegewezen aan
een KMO uit Heist-op-den-Berg,
de nv Alsa. Een van de aandeelhouders van dat bedrijfje is een
zekere Marcel De Clercq. Dat
blijkt de jongere broer van oudCVP-senator Stan De Clercq te
zijn.
Ten tijde van de bestelling
maakt deze laatste als voorzitter
van het kollege van kwestoren
van de Senaat deel uit van de
werkgroep die de bestellingen
voor het Huis der parlementairen
deed. Volgens De Morgen wekt
het verwondering dat een kleine
firma als Alsa, die nog geen 50
werknemers tewerkstelt, een zo
grote bestelling in de wacht
sleept tegen de konkurrentie van
de grote broers op de markt in.
De omvang van de bestelling zou
vergelijkbaar zijn met de volledige omzet van het bedrijf in andere jaren.

(Ook) geen
bewijs

een J<feme öuköiid hsrm
«o luttete dames hebbefi vcBïg
;'weekeinde «J© slag bij Wöjerlc5o nóg ^ n s öunnetjes overgedaan. Htwtdetïidrleêrtzevengg Imr mdatujn draafder*
hiöstren en <|ra.!^n(lers opnieuw over de Brabantse weïden, dreunde de fïanonnen
' en scftetleröen de rtateriltrempmsn, C^nieöW verloor Na«
Er werd eclïter nauwefifks
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stilgestaan bi| de betekenis
van deze veldslag- De kleine
CofStkaan verdween definiliel
van het toneel. De grote mogendheden Engeland, Pmlsen, Oostenrijk en Rusland
ontwierpen een nieuw Eu«>
pa. De verworvenheden van
de Franse rsvotóïe werden
voodopig In de kóeJkast ge>
stopt; in de meeste fanden
veegde een restauralfe van de
verlichte rnonarchleën.

Vlaanderen, Wallonië en
Luksemburg werden bij de
vroegere Reput^iek der Ver^
enigde Provinciën gevoegd.
Zó ontstond bet Konlni^fijk der
Nederlanden, onder Willem I.
De tmuvte staat moest een
bttffer vormen tussen Frankrijk en de macht in «atkoffist
die Pruisen heette. Na de
plundering en de verfransing
die de vorige twintig laren
tiadden rïteegebracht, bete-

kende het Nedertands bewind
onbetwist een vooruitgang

voor onze gewesten. Toch
hield deise staat reeds de kiemen van ontbinding in zicb^
die zich In 1 8 ^ manifesteerc^n.
Laten we ook ntel vergeten
dat voor IMapoleons eerzucht
en landhonger, naast hon*
derdduiasenden Franse, ook
enkele duizenden Vlaamse
soldaten hun leven (leten!

De Morgen beschikt evenwel
niet over bewijzen dat het hier om
een korruptieschandaal gaat.
Toch moeten er deontologische
vragen gesteld worden over de
wijze waarop in het Parlement
aanbestedingen
toegewezen
worden. Ter informatie: wanneer
een schepenkollege zou beslissen om een opdracht te geven
aan een firma, waarvan een familielid van een van de schepenen
(mede) eigenaar is, moet de betrokken schepen de zitting van
het kollege verlaten, om de indruk van ongeoorloofde bevoordeliging te vermijden. In het Parlement blijken deze regels van
fatsoen niet te bestaan. Een beetje meer politieke zindelijkheid
zou hier geen overbodige lukse
zijn.

M^j
Begrotingsminister Scliiltz maakt balans

Tekort 64 miljard hoger
dan verwacht
(vervolg van btz. 1)

vorm van intrestafbetalingen op
de begroting, hetgeen een typisch voorbeeld van konsumptie
op kost van de toekomstige generaties kan worden genoemd.

Tijdens de budgetkontrole van
maart van dit jaar, toen nog onder
verantwoordelijkheid van Verhofstadt, bleek dit tekort schromelijk
onderschat. Het werd aangepast
tot 440,3 miljard of 8 % van het
BNP. Daarbij sprak Verhofstadt
zich nog met uit over 17,6 miljard
aan zogenaamde betwiste kredieten, voorstellen van de verschillende departementen tot verhoging van de toegestane kredieten. Ze werden noch toegekend,
noch afgewezen en waren als het
ware een intredekado voor de
nieuwbakken begrotingsminister.
Tot op dit punt kan de afwijking
van de oorspronkelijke begrotingsdoelen nog als ,,verschoonbaar" worden geacht. Hoe dan
ook zou de beperking van het
netto te financieren saldo dit jaar
tot 8 % van het BNP een belangrijke eerste stap zijn in de richting
van een tekort van 7 % BNP In
1989. Bij de eerste beperkte begrotingskontrole die minister
Hugo Schiltz in overleg met een
aantal departementen organiseerde kwamen echter nog eens
bijkomende overschrijdingen aan
het licht.
Eerstens werd van de 17,6 miljard betwiste kredieten 5,7 miljard weerhouden voor voorlegging aan de Ministerraad. In de
meeste gevallen ging het om onvermijdelijke uitgaven waarvoor
in de begrotingen geen kompensaties konden worden gevonden.
Daarnaast werden door de
verschillende administraties in
totaal nog zo'n 25 miljard aan
bijkredieten gevraagd. Uit de ervaring van vijf begrotingsmaanden bleek immers dat bepaalde
uitgavenposten, bij ongewijzigd
beleid, in belangrijke mate zouden afwijken van de ingediende
begroting. Bij ongewijzigd beleid
betekent hier dat de maatregelen
die de vorige regering in het kader van het besparingsprogramma (sic) had uitgewerkt worden
uitgevoerd. Het gaat hier voornamelijk om sociale bijkredieten in
de sektor Arbeid en Tewerkstelling (10 miljard) en in de Sociale
Voorzorg (15 miljard).

Het Verhofstadteffekt
Gevoegd bij de aangepaste begroting 88 van 440 miljard en
verminderd met een mogelijke
meerontvangst van 2 miljard
brengen deze bijkredieten het
globale begrotingstekort op 469
miljard, oftewel 8,8 percent van
het BNP.
De oorzaken van deze begrotingsontsporing zijn terug te voeren tot het liberale beleid van de
vorige regering. Bij de begrotingskontrole van maart van dit
jaar aanvaardde Verhofstadt voor
32 miljard aan bijkredieten bovenop de initiële begroting. Dit
valt buiten de verantwoordelijkheid van de nieuwe regering. Integendeel, de 17,2 miljard betwiste kredieten werden door begrotingsminister Schiltz tot één
derde gereduceerd. Daarnaast
heeft hij een nuchtere berekening
gemaakt van de automatische
evolutie voor 1988 op grond van
de wettelijke beschikkingen van
de vorige regering. In overleg met
de verschillende departementen
werd vastgesteld dat de vorige
regering de uitgaven met maar
liefst 25 miljard heeft onderschat.

100 miljard
besparingen
Begrotingsminister Schiltz laat
er geen twijfel over bestaan dat
hij vastberaden is om de doelstelling van de regering, met name
het terugbrengen van het begrotingstekort tot 7 % van het BNP in
1989, ondanks de oerzware erfenis van de vorige regering, te
realiseren. Mochten er bepaalde
excellenties zijn die met andere
plannen rondlopen — inzake legerbestellingen en sociale zaken,
om maar enkele voorbeelden te
noemen — dan zullen zij op de
letter van het regeerakkoord worden gewezen, zo werd in zijn
omgeving vernomen.
Begrotingsminister Schiltz: „De vorige regering is verantwoordelijk
voor de huidige begrotingsontsporing."
Het Verhofstadt-effekt heeft z'n
doel gemist. Besparingsmaatregelen leidden niet tot de verhoopte resultaten of werden niet uitgevoerd.
De reakties van het liberale
schaduwkabinet en sommige media, al zou deze regering meteen
het licht op groen hebben gezet
voor een laks begrotingsbeleid,
zijn bijgevolg weinig konsekwent.
Begrotingsminister Schiltz hield
het, in de wandelgangen van het
VU-kongres van zaterdat jl., eerder bij een gebrek aan deontologische eerlijkheid.

Ook op andere vlakken was het
begrotingsbeleid van Verhofstadt
niet zo orthodox als hij het zelf
graag liet blijken. In 1987 stond
hij 18,8 miljard aan thesaurievoorschotten toe. Een praktijk die
enkel leidt tot een verhoging van
het netto te financieren saldo.
Daarnaast werden in dat jaar zo'n
21 miljard aan gedebudgetteerde
leningen aangegaan om lopende
uitgaven van het RIZIV, onder
meer in de klinische biologie, te
bekostigen. Deze debudgettering
komt slechts geleidelijk in de

Een eerste stap in de goede
richting werd gezet door voortaan
geen enkele afwijking toe te
staan m.b.t. de voorlopige twaalfden die de regering aan het parlement zal vragen. Om het begrotinsobjektief van 7 % te behalen
zal evenwel een nieuwe besparingsronde noodzakelijk zijn. In
reële termen, dus zonder schijnbesparingen, dienen de overheidsuitgaven met 100 miljard
verminderd te worden.
In bruto besparingen kan dit,
afhankelijk van de aard van de
besparingen, een nieuw spaarplan van 150 a 180 miljard betekenen.
Omdat dit haast onmogelijk op
één jaar kan gerealiseerd wor-

De plus en de min
van het ACV
V

orige week onderzocht
de algemene raad van
het ACV de teksten
van het regeerakkoord. Zoals
eerdef al door de top van het
ACV v»erd gesteld, vtncft ook
de algemene raad dat de beleidsopties er „in iiun onèntatiös" |>est mogen zijn, maar of
vmi toereiHend of met konj<reet gwoeg. Vandaat dat er
preciseting en bijsturing wordt
gevraagd

— de aandacht voor het sociale Europa.
— de beheersing van de
gezondheidsuitgaven
~ het behoud van de soüdariteitsbijdrage voor hoge
inkomens.
— de grote fijnen van de
fiskafe hervorming.
— de sanering van de overheidsfinanciën

Maar...
Goed Is...
— de prioriteit voor de
tetigdurig werktozen in het
tewerksteiiingsbeteid
<— de steun aan de totSlaridkoming van een interprofesstoneel akkoord
gericht op tewerkstelling
— de
beheersautonomie
A«K)f overheidsbedrijven,
<ie versterking van de
openbare kredietmsteliin-

gen.

-~" meer doorzicht m de
prijsvorming in de energieselctor.
— de regionalisering van
bevoegdheden inzake onderzoek en investeringen.

-— het principe van vrije sociale onderhandeiing moet
gevrijwaard blijven. De
overheid mag geen volmacht krijgen om de konkurrentieposttte te vrijwaren
— er moet een interprofessioneel akkoord voor de
openbare sektor komen en
de tewerkstelling moet
daar en tn het onderwijs
gehandhaafd blijven.
— de fiskale gunstregimes
voor ondernemingen moeten geschrapt worden Tegemoetkomingen moeten
gekoppeld worden aan tewerksteilingsinspanningen.

— overheidsbestellingen
moeten beter aangewend
worden.
— de non-profit
sektor
moet uitgebouwd worden
— in de sociale zekerheid
mogen de soc»a!e prestaties en de staatssubsidies
niet verminderd worden
Wel moeten de patronaJe
verplichtingen
volledig
worden uitgevoerd.
— de
belastingshervorming moet rechtvaardiger.
— besparingen mogen de
tewerkstelling en de sociale zekerheid met in het gedrang brengen
— fiskale fraude moet aangepakt en de sociale wetgeving beter toegepast

Wie uit dit standpunt zou
afleiden dat de sindikaten terug de macht grijpen vergist
zich Of de gematigd konstruktieve toon ook tn de praktijk zal bltjken is nog de vraag
Wellicht zal dit duidelijk worden ais de eerste besparingsvoorstellen op tafel liggen
sec

den, zonder schokeffekten voor
de werkgelegenheid, de ekonomie en de overheidssektor teweeg te brengen, wil de begrotingsminister een deel hiervan,
zoveel als mogelijk vernamen we,
reeds dit jaar gerealiseerd zien.
De eerste kontakten werden hiervoor reeds in alle rust en ernst
met kollega-mlnisters gelegd.
Geen enkel departement zou aan
mogelijke besparingen ontsnappen.

Besparingsmoeheid?
Vraag is of de begrotingsminister naas deze ,,lasten uit het
verleden" niet zal gekonfronteerd worden met een andere
fenomeen dat hier en daar merkbaar wordt, m.n. de besparingsmoeheid. De bombarie waarmee
Verhofstadt gedurende twee jaar
de bevolking bestookte met zijn
besparings;>7fer7ttes, heeft onder
meer tot gevolg gehad dat iedereen zich behoorlijk afgeslankt
voelt. Reaktie — tegen-reaktie,
sinds een paar maanden steken
de oproepen voor een meer sociaal beleid — meer hart in de
cijfers heet het dan — weer de
kop op. Buiten de dringende bestrijding van de nieuwe armoede,
blijkt dit vaak op een pleidooi pro
domo neer te komen. Akkoord
bijvoorbeeld met de eis om een
betere bezoldiging voor ambtenaren, maar wat dan met de vast
stelling dat ons ambtenarenkorps
relatief gezien veel omvangrijker
is dan in het buitenland? Welke
overheid kan de vastheid van
betrekking voor elke leerkracht
garanderen op een ogenblik dat
de denatalitelt zich in de schoolpopulatie laat gevoelen? Wat te
denken van een legerstaf die permanent pleit voor nieuwe legeraankopen ?
Uit de cijfers blijkt nu dat de
besparingsgolf van Verhofstadt
voor een groot deel op verbaal
geweld neerkwam. Psychologisch zwaar te verteren, maar
cijfermatig niet dadelijk evident.
Besparingsruimte is er, ondanks
hetgeen sociale en andere drukkingsgroepen ook mogen beweren. In de sociale cel kan, via het
invoeren van enveloppefinanciering in het kader van de ziekteverzekering, een einde worden gesteld aan de ongeremde groei
van sommige uitgavenmechanismen, bijvoorbeeld in de klinische
biologie. Met de daling van de
jaarlijkse aangroei van de beroepsbevolking door jonge arbeidskrachten dient ook een inkrimping van de loonmassa in de
openbare sektor door een vermindering van het aantal ambtenaren in overweging te worden
genomen. De toenemende ekonomische aktiviteit die overal kan
vastgesteld worden legitimeert
een geleidelijke vermindering
van het overheidsoptreden in het
ekonomische leven.
Dit zijn slechts enkele aanwijzigen voor mogelijke besparingsdomeinen. Wie een begroting
van een departement kan lezen
vindt er meer. Alleen komt het er
op aan om voldoende politieke
moed aan de dag te leggen om
de eisenpaketten van alles wat
konfederatie van, vereniging
voor, verbond van... in z'n naam
draagt aan de kant te leggen.
Zoniet zal de regering onvermijdelijk haar goede begrotingsvoornemens op de helling zetten.
Stefan Ector
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Verleden
zaterdag
hield de VU onder het
motto „Onze gemeente:
een open (t)huis" haar
kongres over de gemeenteraadsverkiezingen.
Om 13u. ging op 't
Pleintje een gezellige
markt over het gemeentebeleid van start. Meer
dan 30 organisaties boden de kongresgangers
een waaier van informa- meesters bestuurd wortie over alles wat met den, gaven een beeld
gemeentelijk beleid te van wat een goed gemaken heeft. De ge- meentebeleid in de prakmeenten Izegem, Merel- tijk behelst. De man achbeke, Zoersel, Bilzen, ter de schermen van
Dilbeek, Kruibeke, Mid- deze interessante infodelkerke en Maaseik, al- markt, VU-studiedienslemaal gemeenten die tmedewerker
Nico
mee door Volksunie- Moyaert, verdient een
schepen en/of burge- pluim voor de puike orga-

26^ Volksuniekongres te Gent

Onze gemeente:
een open (t)huis
nisatie. In het dorpscafé
Onder den Toren werd
de gezellige pint geschonken, terwijl een
draaiorgel met (nep)aapje voor de gezellige klanken zorgde...

Recht door zee
Om 15u. ging de plenaire zitting van het kon-

gres van start met het
welkomstwoord van Jan
Bonamie, ondervoorzitter van het arrondissement Gent.
De presentatie van het
26° VU-kongres lag in de
bekwame handen van
Chris Genbrugge. Harmonie ,, Recht door Zee''

uit Eigenbilzen zorgde
voor een fel gesmaakte
muzikale omlijsting.
Algemeen sekretaris
Paul Van Grembergen
en burgemeester-volksvertegenwoordiger
en
VVM-voorzitter
Johan
Sauwens hielden de kongrestoespraken.
Gewoontegetrouw werd er
ook een gadget uitgedeeld: een sleutel simboliseerde de open (t)huis
die de gemeente zou
moeten worden.
Algemeen
voorzitter
Jaak Gabriels hield de
slottoespraak.
Uren later werd er in
Onder de Toren nog nagekaart...

VVM-voorzitter Johan Sauwens:

Dinamische gemeenten
als bouwstenen voor het
Vlaanderen van de toekomst
plan gekend, moet er een maximale dienstverlening worden uitgebouwd voor een minimale kostprijs. Dat dit alles een moderne
managment veronderstelt, valt
niet te ontkennen. Sauwens
stond lang stil bij het te voeren
personeelsbeleid. Centraal uitgangspunt hierbij is de aanwerving van statutair vast benoemd
personeel, volgens objektieve kriteria. Sauwens hield hierbij een
pleidooi voor een herwaardering
van het gemeentelijk ambt, dit
onder meer door een georganiseerd staf-overleg tussen personeel en beleidvoerders. De —
blijvende — beperktheid van de
financiële middelen verplicht de
besluitvormer steeds opnieuw rationeel en efficiënt te werken.

Kamerlid Johan Sauwens, burgemeester van Bilzen en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse
Mandatarissen (VVM), hield in Gent de eigenlijke
kongrestoespraak.
Tegen de achtergrond van een snel evoluerende
samenleving, schetste Sauwens de krachtlijnen voor
de uitbouw van een gemeentebeleid voor de 21ste
eeuw. Bijzonder aktueel waren zijn beschouwingen
bij de relatie gemeente-voogdij-overheid en zijn bezielde oproep tot steun aan de Vlaamse mandatarissenuit de frontlijngemeenten.
N zijn inleiding gaf Sauwens
een uitvoerige schets van de
uitdagingen van een samenleving in evolutie. Een vernieuwd
gemeentebeleid moet deze uitdagingen mee helpen beantwoorden, aldus Sauwens, die de kongresgangers aandacht vroeg
voor een stuk demokratische methodiek, een pragmatische aanpak en een poging tot verwezenlijking van een menselijke geluksdroom: Vlaanderen helpen uit-

I

bouwen tot een echte gemeenschap op mensenmaat.

Projekt 2000
Vervolgens overliep Sauwens
in vogelvlucht de grote krachtlijnen uit het VU-verkiezingsprogramma. De gemeente moet als
een degelijk bestuursapparaat
worden uitgebouwd. De doelstellingen van het gemeentelijk beleid moeten in een meerjarenplan
worden opgenomen. Eens dit

Open politiek

VVM-voorzitter
Sauwens:
„Happart onmiddellijk afzetten!"

In een tweede deel van zijn
kongrestoespraak vroeg Sauwens aandacht voor een nieuwe,
open en demokratische bestuurskultuur, waarin de meerderheid
van het bestuur respekt heeft
voor de minderheid die kontroleert. Een wijziging in de politieke
mentaliteit is hiertoe een van de
eerste vereisten.
Sauwens omschreef duidelijk
wat de VU onderscheidt van de
andere partijen, ook op gemeentelijk vlak: ,,Een steeds volgehouden aandacht voor het algemeen belang, een nooit afnemende aandacht voor de vrijheid en
de zelfstandigheid van een individu, een grote bereidheid tot luisteren en de wil tot samenwerl<en
over de partijgrenzen heen".
Volksunie-politiek is een open politiek, aldus nog Sauwens, ,,al
onze dossiers mogen ingekeken
worden, want het zijn niet onze
dossiers, maar die van onze gemeente en van het Vlaamse
volk".

Voogdij
Een afgeladen vol Kongrescentrum te Gent.
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Sauwens sprak zich uit voor
het behoud en de versterking van

de gemeentelijke autonomie en
laakte hierbij fel de betutteling
door de hogere overheid.
Het paternalistisch en centralistisch denken van zowel de nationale als de Vlaamse overheid,
gekoppeld aan de systematische
vermindering van de inkomsten
uit het Gemeentefonds, resulteren in een voortdurende aantasting van de mogelijkheden van de
Vlaamse gemeenten. Dit alles
leidt, volgens Sauwens, tot een
vernederende bedeltocht naar de
ministeriële kabinetten, waarbij
partijvoorkeur primeert op ieder
objektief kriterium.

Frontlijngemeenten
Aan het slot van zijn toespraak
vroeg Sauwens de kongresgangers aandacht voor de Vlaamse
Mandatarissen
uit
Brussel,
Vlaams-Brabant en Voeren: ,,Wii
kennen uw bezorgdheid rond de
ingewikkelde regeling die voor
uw gemeente is uitgedokterd in
het kader van de regeringsonderhandelingen. Doch wij kunnen u
verzekeren dat wij en onze duizend mandatarissen achter u
staan, dat wij u zeker niet aan uw
lot overlaten en dat jullie bij ons
horen als een onvervreemdbaar
deel van Vlaanderen."
Wat Voeren betreft, verheugde
Sauwens zich over de snelheid
waarmee de Limburgse goeverneur sinds kort de onwettige besluiten van de Voerense gemeenteraad vernietigd. Toch is dit nog
niet voldoende: ,,de carrousel
blijft draaien, al is het met horten
en stoten". Uit respekt voor de
demokratische orde in Vlaanderen eiste Sauwens dan ook de
onmiddellijke afzetting van J.
Happart als schepen en als
dienstdoende burgemeester.
,,Het is niet omdat de Vlaamse
Leeuw nu in de regering zit dat hij
zijn tanden kwijt zou zijn", aldus
de VVM-voorzitter. Het applaus
dat hierop volgde, bevestigde dat
de kongresgangers deze stelling
zonder meer goedkeurden.
N.M.

W[]
Algemeen sekretaris Paul Van Grembergen:

„De partij als middel,
het ideaal als doel"
Aangekondigd als gemeentemandataris uit een
doorsnee dorp in Vlaanderen, hield algemeen sekretaris Van Grembergen de inleidende kongrestoespraak.
Op de hem eigen, boeiende manier wijdde Van
Grembergen uit over de grootse opdracht die, ook op
het gemeentelijk vlak, voor de VU is weggelegd.
Tussendoor bracht hij een schets van het ideale
profiel van de lokale VU-mandataris.
AN de politiek is niets menselijl(s vreemd, aldus Van
Grembergen. Niettemin
kan en mag deze vaststelling er
niet toe leiden het Vlaams-nationalisme als een ondergeschikt
produkt van het persoonlijk streven te beschouwen.

A

Levende getuigen
Voor een aandachtig volgende
zaak sprak Van Grembergen
klaar en duidelijk: „De VU is er
r)iet voor de mandatarissen, is er
niet voor de burgemeester of de
schepenen, is er niet voor de

bestuursleden, is er niet voor de
ministers. De VU is een middel
om het verwezenlijken van ons
Vlaams-nationaal ideaal, en als
leden van de partij zijn we een
deel van dit middel."
Van Grembergen vroeg dan
ook de aandacht van de politieke
kolleges die de lijsten opstellen,
en van de raden die straks deze
lijsten goedkeuren. Het persoonlijk belang moet wijken en ondergeschikt zijn aan de algemene
doelstellingen van de partij. Alle
beslissingen dienen geijkt aan
kwaliteit, integriteit, uithoudingsvermogen, groepsverantwoordelijkheid en programmatisch vasthoudendheid. Van Grembergen
riep de huidige en toekomstige
VU-mandatarissen op levende
getuigen te zijn van het open
nationalistische gedachtengoed.

Eenheid in
verscheidenheid
In het tweede deel van zijn
toespraak hield Van Grembergen
een warm pleidooi voor eenheid
In de verscheidenheid. De VU
zou, aldus Van Grembergen,
naast het politieke middel tot onplooimg van het Vlaamse volk,
eveneens het politieke middel
moeten zijn tot de Individuele herkenning en erkenning. In een vervlakkende massaproduktie moet
het oorspronkelijke en unieke van
elke mens een kans gegeven
worden. Het beleid moet dus stimuleren tot verscheidenheid,
moet verscheidenheid aanvaarden als positieve rijkdom en niet
als moeilijk te hanteren gegeven.
Muren van onvrijheid moeten
worden gesloopt, onverdraagzaamheid dient te worden afgewezen.
En Van Grembergen besloot:
,,De vrijheid van een volk toont
zich het best in zijn vrije burgers,
werkend en levend in open, tolerante gemeenten".
Deze eindkonklusie tekende
meteen de krijtlijnen uit voor het
verdere verloop van het kongres.

Prezentatrice Chris Genbrugge

Slottoespraak van voorzitter Gabriels

Ovatie voor Schiltz en Kuijpers
balans van het regeerakkoord is
gemaakt en werd overwegend
positief bevonden. De belangrijkste reden voor de regeringsdeelname van de VU, de staatshervorming, komt stilaan op dreef.

Algemeen VU-voorzitter Jaak Gabriels noemde
een zindelijke omgang met macht een prioritair
aandachtspunt binnen de Volksunie. Gabriels beschouwt een propere politiek zelfs als de ijkmaat van
zijn voorzitterlijk beleid. In het verleden bewees de
VU-voorzitter dit mooi principe niet alleen lippendienst; als kersverse nummer één van de VU had hij
de moed om effektiefop te treden tegen mandatarissen uit eigen rangen die een scheve schaats reden.
p het kongres over de
nieuwe politieke kuituur
keurde de VU een kodeks van mandatarissen goed.
Die kodeks is voor de VU-voorzitter geen vodje papier, maar een
verbintenis waar de mandatarissen ongeacht hun niveau mee
gekonfronteerd kunnen worden.

O

Vertrouwen
Gabriels stelde voor om de
heer Bellemans ook zo een kodeks te overhandigen. Niet alleen
zou de onderzoeksrechter er de
opvattinen inzake de propere politiek van de VU in kunnen lezen,
hij zou er bovendien enkele nuttige tips voor de magistratuur in
terugvinden...
De VU-voorzitter had scherpe
kritiek op de wijze waarop in gerechtelijke kringen werd omgesprongen met de regels van het
fatsoen en met de demokratie
zelf. Door georganiseerde lekken
werd de geheimhouding van het
vooronderzoek
manifest
geschonden en werden hardwerkende en fatsoenlijke mandatarissen m misdadige opspraak gebracht.
Voorzitter Gabriels bevestigde
zijn vertrouwen in vice-premier
Hugo Schiltz en Europarlementslid Willy Kuijpers: ,,lk heb vooralsnog geen enkele — maar dan
ook geen enkele redenen om te
twijfelen aan de korrektheid van
iemand als mijn vriend Hugo
Schiltz, aan de rechtschapenheid
van mijn vriend Willy Kuijpers"
zei Gabriels. De minutenlange
staande ovatie van de kongresgangers die hierop volgde, bewees dat de basis van de Volksunie dit gezichtspunt volmondig
deelt.
Gabriels stelde terecht de
vraag waar de demokratie blijft

Deze staatshervorming moet in
een politiek moeilijk klimaat verwezenlijkt worden. Alles hangt
samen; wanneer het ene valt,
valt ook het andere. De Volksunie, en de Volksunie-ministers,
moeten er volgens Gabriels over
waken om de samenhang te bewaren, en de kalender te doen
eerbiedigen die nodig is voor de
tijdige uitvoering.

indien de aantijgingen tegen
Schiltz en Kuijpers het resultaat
zouden zijn van een vooropgezet
systeem. De VU-voorzitter rekent
op de doortastendheid en onkreukbaarheid van minister Tobback om hierop het antwoord te
vinden.
Heel de affaire toonde in ieder
geval de noodzaak aan om de
VU-principes over een nieuwe
politieke kultuur ook in wetteksten om te zetten: de regering
moet onmiddellijk werk maken
van de objektivering van de benoemingen in ambtenarij en gerecht, de financiering van de politieke partijen, de open en doorzichtige strukturen enz. Dit is volgens Gabriels het politiek afdoend
antwoord
van
de

Volksunie op de verdachtmakingen van de laatste dagen.

Regering
Over de regeringsvorming zei
de VU-voorzitter dat deze periode
met haar gissingen en (on)tevredenheden achter de rug ligt. De

Een zicht op de infomarkt en harmonie „Recht door Zee'

De VU-voorzitter beschouwt
het als een belangrijke opdracht
voor zichzelf, de VU-ministers en
voor gans de partij om het front
van de Vlaamse partijen te handhaven bij de uitvoering van de
staatshervorming. Om deze hervorming onverminkt en onverminderd te verwezenlijken zal de verenigde energie van de Vlaamse
partners voortdurend noodzakelijk zijn.
De overdracht van de bevoegdheden moet met bekwame spoed
uitgevoerd worden. De strakke
timing voor het dossier van de
gemeenten met bijzonder taaistatuut mag een zo vlug mogelijk

scheppen van ruimte voor een zo
breed mogelijk Vlaams beleidniet
in de vergeetboek drummen.

Bekwame
mandatarissen
Wat het gemeentebeleid betreft benadrukte Gabriels dat de
samenstelling van de lijsten de
nodige zorg verdient. We moeten
bekwame VU-mandatarissen, op
intellektueel vlak maar ook sociaal en karakterieel, naar de gemeenteraden, OCMW's en schepenkolleges sturen. De VU moet
bij voorrang oog hebben voor een
billijke vertegenwoordiging van
vrouwen. Ook de jongeren moeten hun plaats vinden op de VUlijsten. De VU mag niet nog een
generatie missen, aldus Gabnëls.
De VU-voorzitter zei tenslotte
dat de gemeente, als hoeksteen
van de demokratie, de beste
toetssteen en leerschool is voor
een zindelijke omgang met de
macht, voor het politieke beleid
dat de Volksunie voorstaat.
(p<Ji)

Foto's:

- studio Dann
(Joris Herregodts)
- Geert De Soete

Het draaiorg^tje zorgde voor gezellige Manken op de markt.
16 JUW 1988
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Desseyn op de bres voor kust, wet en natuur

Een interkommunale boven
de wet?
In verband met de regeling van het administratief
toezicht op de gemeenten, gaan steeds nadrukkelijker stemmen op om alleen de toets aan de wettelijkheid te handhaven en de opportuniteitskontrole te
schrappen. Schepenkolleges vinden het soms frustrerend dat na een moeizaam proces van besluitvorming plots een beslissing ongedaan gemaakt wordt
op grond van een vaag omschreven ,,algemeen
belang" dat werd geschaad.
OLKSVERTEGENWOORDIGER en burgemeester
van Middelkerke Julien
Desseyn kan die filosofie niet
honderd procent bijtreden. In een
fel opgemerkte tussenkomst m
de Vlaamse Raad pleitte hij voor
een nauwkeuriger uitdiepen en
konkretiseren van het begrip „algemeen belang".
Achter naar vorm en inhoud
perfekte besluiten kunnen immers verborgen, minder fraaie
doeleinden schuilgaan. In zo'n
geval kan de oppositie een beslissing aanvechten die afwijkt van
wat voor de burgers en de gemeente voordelig is. Als bewijzen
van machtsafwending of machtsmisbruik worden geleverd is een
schending van het algemeen belang soms de enige rechtsgrond
om het omstreden besluit ongedaan te maken.

V

IWVA
Om dit treffend te illustreren
haalde Desseyn het voorbeeld
van de Interkommunale Waterleidingsmaatschappij van VeurneAmbacht (IVWA) aan, dat intussen voorpaginanieuws werd.
Deze IWVA wil in het uniek
natuurgebied „Ter Yde" een behandelingsstation bouwen voor
watenwinning. De Vlaamse eksekutieve verzet zich daar tegen.
Op 2 maart 1983 treft de eksekutieve een schorsingsbesluit voor
de aanbesteding en het bevel tot
aanvang van de bouwwerken. De
IWVA '^oe\ 9l-sof zijn neus bloedt
en gaat 'lood!*- 'k verder met de
uitvoenng van de werken.
Op de schriftelijke vraag van
Desseyn van 29 juni '83 antwoordt minister Lenssens dat de
Vlaamse eksekutieve op 6 juli '83
definitief beslist heeft dat geen
grondwater mag worden gepompt in het Hannecartbos en
het natuurgebied Ter Yde omdat
de winning erg schadelijk zou zijn
voor bepaalde zeldzame planten
die er groeien. Een thesis die
intussen door verschillende onderzoekscentra (o.m. de RUG, de
Plantentuin in Meise en het Instituut voor Natuurbehoud) bevestigd werd.
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De eksekutieve is wel bereid
om de IWVA de mogelijkheden te
bieden om van andere maatschappijen water af te nemen,
wanneer de eigen waterbronnen
onvoldoende debiet zouden leveren.

Alternatief
Dit IS nu inderdaad het geval:
tijdens de zomer, wanneer Koksijde (Oostduinkerke), de gemeente waar Ter Yde gelegen is,
meer dan 125.000 inwoners telt,
is de kans reëel dat het kraantje
dienst weigert.

Daarom werd een alternatief
ontwikkeld: een verbinding tussen de systemen van de IWVA,
de TMVW en de NMDW, andere
interkommunales. De werken
werden opgenomen in het programma van grote waterbouwkundige werken dat bij KB van 8
november '83 werd bekrachtigd.
De IWVA werd aangewezen als
,,meester van het werk" voor het
gedeelte van de verbindingsleiding gelegen binnen haar werken ambtsterrein.
Van toen af begon de IWVA
pas goed dwars te liggen: de
aannemingskontrakten moesten
worden verbroken omdat het onmogelijk was deze werken uit te
voeren zoals ze in het door IWVA
opgemaakt bestek beschreven
waren. Een nieuw — door IWVA
opgesteld — ontwerpdossier voldoet op technisch gebied weer
niet aan de gestelde eisen. En zo
kunnen we nog een poosje doorgaan.

Schepenkollege
Volgens Julien Desseyn wordt
aldus de broodnodige veilig-

Volksvertegenwoordiger Juiien Desseynwil herdefiniëring van
,algemeen belang".

De derde trein
IAANDAG verltet de
trein van staatshervorming en grondwetsherziening het station .
De derde trein tn minder dan
20 jaar De eerste vervoerde
m 1970 de kulturele autonomie en de dnetedigheid van
artikel 107 quater van de
grondwet De tweede van
1980 dikte de kulturele autonomie aan met de persoonsgebonden materies, konkretiseerde het Vlaamse en het
Waalse gewest, installeerde
een Vlaamse Raad en een
Vlaamse Regering
Vandaag bott zonder enige
twijfel de zwaarst beladen en
meest ambitieuse trein Aan
boord bevinden zich een enorme overdracht van bevoegdheidspaketten, een financieringsstelsel, een statuut voor
Brussel, de afschaffing van
het dubbel mandaat enz Het
dagblad ,,Het Volk" becijferde
dat nog zo'n 16 volksvertegenwoordigers het allemaal
meegemaakt hebben Zij zulten met Vic Anciaux moeten
vaststellen dat de invloed vaR
de V I ' ' de snelle opeenvol-

ging van hervormmgstreinen
essentieel is „De VU bestaat
34 jaar Sedert MStt wtetaar^
heeft de VU geslföe^Ct naar
een federale staatshervorming door middel van een uitgebreide
grondwetsherzie-

Vtc Anciaux ., Dank ztj de VU,
dat het streven naar federalisme gemeengoed is gewordeftt"

ning. Het kan met ontkend
worden dat het dank ï i j de VU
Is, dat het streven naar foderalïsme gemeengoed IS geworden."
Waar ook deze trein zal nog
niet het eindstation bereiken.
Het wordt wet een enorm lange nt, de belangrijkste en bovendien onomkeerbaar
Erg pragmatisch bekeken
zullen de verkozenen m&% de
eerste etappe van de lange rit
tot half augustus vastzitten In
de Kamer liggen nu reeds vier
grondwetsartikels voor die Onder meer een regeling voor
Brussel moeten mogelijk maken en het feit dat Voerenaars
en Komenaars in een ander
arrondissement kunnen stemmen In de Senaat ligt het
ganse onderwijspakket
Nog deze week zouden beide kamers de materies moeten uitwisselen Komen daarna nog de rijksmiddetenbegroting, het statuut voor de gemeenten met bijzonder taaistatuut
Aan valiezen-pakken moeten de vertegenwoordigers
van het volk nog met denken ,

heidsleiding langs de kust met
uitgebreid omdat IWVA straffeloos de dossiers saboteert. Dit
bleek echter nog maar het eerste
bedrijf te zijn van een schandalige kluchtvertoning.
Want op 27 mei '88 geeft het
schepenkollege, dat met burgemeester De Wulf van Koksijde de
kant van IWVA koos, een vergunning af aan de IWVA. Uiteraard
op een onwettelijke wijze, aangezien een dergelijke vergunning
van de categorie C is, m.a.w.
alleen uit te reiken door de
Vlaamse eksekutieve. De dag nadat minister Dupré heeft gereageerd start de IWVA op uitdagende wijze met wegenwerken in het
natuurgebied, zonder bouwvergunning.
Dupré nep daarop de verantwoordelijken van de IWVA, direkteur-generaal Marcel Gunst en de
voorzitter van de Raad van Bestuur, burgemeester van VeurneAmbacht en CVP-kamerlid Cyriel
tVlarchand op het matje. De minister verbood hen nog verder te
werken in het geklasseerde Hannecartbos of in Ter Yde. Terwijl
de minister deze woorden sprak,
draaiden kraan en traktor in Oostduinkerke op volle toeren, en deden landmeters opmetingen. De
kust heeft dringend een degelijke
watervoorziening nodig, maar dit
wil niet zeggen dat zomaar unieke natuurgebieden op het spel
gezet mogen worden of de wet
straffeloos mag overtreden worden.
(pdi)

V\/!\
„Netjes
verdeeld"

VLAAMSE RAAD
VU-fraktie
geeft inhoud
Het eerste luik van het begrotingsdebat in de
Vlaamse Raad zit erop. Volgende week moeten nog
een paar bevoegdheidsterreinen onder het mes,
waarna de eindstemming kan volgen.

Z

'N onwezenlijk karakter
heeft het debat nooit van
zich kunnen afschudden.
De poging van Paul Van Grambergen om het open te trekken tot
de kernvraag — Welk Vlaanderen willen wij morgen? — mislukte deerlijk. Blijkbaar werken de
hervormingen die boven het
hoofd van de raadsleden hangen,
verlammend. Geen animo, geen
belangstelling, geen aanwezigen. Ietwat cynisch merkte Bob
Van Hooland dan ook op dat hij
zijn betoog zou herleiden tot vijf
minuten, „exakt een per twee
aanwezigen, de voorzitter en mezelf inbegrepen ".

Onderwijs
Ten gronde brak het Gentse
raadslid een lans voor een klaarder begrotingsbeleid. Een beter
schuldbeheer, meer programmering van het budgettair beleid met
meerjarenprogramma's,
een
meer gefundeerde toelichting bij
de begroting en meer beleidsondersteuning door de administratie kunnen al veel verhelpen.
Bij de sektor ,,Onderwijs"
wees Nelly Maes erop dat de
overheveling niet zonder problemen zal verlopen. ,,Er zal meer
koördinatie nodig zijn. De mastodont onderwijs kan alles verpletteren, maar de nieuwe ontwikkelingen kunnen ook het verstarde
onderwijsbestel hervitaliseren en
kwalitatief verbeteren." Lange
tijd bleef zij stilstaan bij het kunstonderwijs. Basis van elk beleid
moet de doelstelling en de filosofie van het kunstonderwijs zijn,
met name de wijze om de kunstenaar aktief in te schakelen in de
samenleving en op een nuttige
wijze zijn brood te laten verdienen.

Welzijn
Een écht Vlaams ,,Gezondheids- en Welzijnsbeleid" is volgens Walter Peeters slechts mogelijk indien de sektor gezondheidszorg van het RIZIV gefederaliseerd wordt. Jammer genoeg

Nelly Maes waarschuwde voor
de problemen die de overheveImg van het onderwijs zullen
meebrengen.

zijn nog niet alle partijen bereid
hiervan werk te maken. Nochtans
is er een fundamentele dualiteit
tussen wat Vlaanderen en Wallonië willen met hun medisch verzorgingsinstrumentarium.
Daan Vervaet van zijn kant
ging nader in op het post-penitentiaire welzijnswerk. Hij noemde
het onverantwoord dit over te laten aan vrijwilligersorganisaties.
Behoefte is er integendeel aan
een georganiseerd, gestruktureerd en door wetenschappelijk
onderzoek geschraagd welzijnswerk. Zijn kollega Luk Vanhorenbeek tot slot bepleitte dat de basisedukatie zou toevertrouwd
worden aan de kommissie voor
Welzijn en Gezondheid. Momenteel is de toestand erg onduidelijk, en de erkennings- en subsidiëringsprocedure van de projekten erg omslachtig. De opbouwwerkers hebben voldoende redenen om ongerust en ontevreden
te zijn.

lands te Londen. ,,Dit projekt
dient het algemeen belang met
en heeft de oorspronkelijke bevolking verjaagd."

Leefmilieu
Ook op het vlak van het,,Leefmilieu" werd vastgesteld dat de
versnippering van bevoegdheden en bovenop een tekort aan
middelen een grote hinderpaal
vormen voor een samenhangend
beleid. In dit opzicht pleitte Michel Capoen ervoor om leefmilieu, landinrichting en natuurbehoud onder de bevoegdheid van
één titularis te brengen. Samen
met zijn Westvlaamse kollega
Jean-Pierre Pillaert had hij heel
wat vragen bij het gerucht dat de
kleilagen in de streek van Alveringem geologisch geschikt zouden
ztjn om er radio-aktief afval in te
storten. Volgens hen kan de al zo
zwaar getroffen Westhoek dit giftig geschenk missen als de pest.
Pillaert ging ook nog in op de
verontreiniging van het grondwater en de waterlopen door mestoverschotten. De schuld hiervan
moet in de eerste plaats bij de
industriële bedrijven voor vee- of
pluimveeteelt gelegd worden.

Ordening
Op het vlak van de ,,Ruimtelijke Ordening" hoopt Michel Capoen dat er tijdens deze legislatuur eindelijk werk wordt gemaakt
van een ruimtelijk struktuurplan
voor Vlaanderen vanuit een globale visie. De jongste jaren kwamen immers de nadelen van de
funktionele scheiding in de gewestplannen steeds duidelijker
aan het licht. Verder maande hij
de regering aan om milieu-effekten-rapporten op te stellen alvorens te beslissen over projekten
met grote ruimtelijke weerslag.
Frieda Brepoels vestigde de
aandacht op twee Limburgse problemen. Vooreerst de mogelijke
wijziging van het gewestplan
Maasland om aldus bijkomende
gronden voor grindwinning vrij te
maken en vervolgens de plannen
van KS om een aantal mijngebouwen te laten slopen.

Huisvesting
Dat ,,Huisvesting en stadsvernieuwing" onder de bevoegdheid
van twee eksellenties valt, vond
Paul Vangansbeke totaal onlogisch. Ten gronde drong hij aan
op een herstruktureringsplan van
de diensten van sociale huisvesting. ,,Acht jaar na de wet op de
staatshervorming sukkelt men
nog steeds verder met de nationale strukturen."
Bob Van Hooland vroeg zich af
of een beleidsheroriëntermg inzake dorps- en stadsherwaardering, met een grotere inbreng van
de privé-sektor, wel resultaten zal
afwerpen. Naar zijn mening staat
de privé-sektor helemaal met te
springen om tussen te komen.
André De Beul tot slot leverde
zware kritiek op de plannen van
minister Beysen om ,,het Eilandje" te Antwerpen te renoveren
volgens het model van de Dock-

Volgens Michel Capoen vormen de versnippering van bevoegdheden en het tekort aan
middelen de grote hinderpaal
voor een samenhangend milieubeleid.
Erg rooskleurig klonk de evaluatie niet die Frieda Brepoels
opmaakte van het Jaar van het
Leefmilieu. Het principe ,,de vervuiler betaalt" moet volgens haar
vervangen worden door ,,de vervuiler moet ophouden te vervuilen". Nelly Maes greep het begrotingsdebat aan om nogmaals
het aanslepende probleem van
het ruilverkavelingsprojekt in het
Waasland aan te klagen, ,,/n de
ogen van de bevolking hebben
vriendjespolitiek en willekeur
meegespeeld bij de hele operatie. De landschappelijke ingrepen
zijn het meest nefast."

Onlangs hoorde ik op de radio een Franse komiek
volgend grapje debiteren: ,,ln mijn gezin zijn alle
taken netjes verdeeld: mijn vrouw staat in voor de
kleine beslommeringen van het dagelijks leven zoals
het inrichten van ons huis, het opvoeden van de
kinderen, het beheren van ons huishoudelijk budget,
terwijl ik me bezig houd met de grote problemen: de
toenemende werkloosheid, de milieuverontreiniging,
de honger in de derde wereld, kortom de politiek!"

J

AMMER genoeg is deze uitspraak vaak typerend voor
een heersende mentaliteit,
waarbij de vrouw duidelijk een
tweederangsrol
krijgt toebedeeld.
Traditioneel houden vrouwen
niet van politiek. Dat is eigenlijk
jammer. De vrouwen blijven aldus aan de kant staan van wat
toch het gehele maatschappelijke leven bepaalt.
Weinig vrouwen zijn daadwerkelijk politiek aktief. Voor de vrouwenontvooding is dit een ernstige
handikap, want slechts langs
wetgevend werk kan men het lot
van de vrouwen verbeteren.
De Vlaams-nationale vrouwen
zijn evenmin met velen politiek
aktief. Dit is voor de Vlaamse
ontvoogding een verzwakking.
Geen volk verwierf ooit zijn onafhankelijkheid zonder de inzet van
vrouwen.
In 1984 onderzocht de FVV bij
de VU de invloed van de politiek
op het gezinsleven. Hieruit bleek
dat de vrouwelijke mandataris
een zware taak op zich neemt:
zoals haar mannelijke kollega
moet zij zich ten volle inzetten,
maar daarnaast blijven er de gezinsverplichtingen en huishoudelijke taken. Opvallend was de invloed die de politica van haar
moeder ondervond en die zij op
haar kinderen uitoefent. Een
merkwaardig gegeven, want van
een gelijkaardige mannelijke invloed of beïnvloeding is minder
sprake. Tot slot bleek dat kinderen van VU-mandatarissen hun
ouders waarderen om hun aktiviteiten. Alle klachten over uithuizigheid enz. verzinken in het niet
bij het besef dat wat moeder en
vader doen noodzakelijk is voor
de Vlaamse beweging.
Toch is de vrouwelijke aanwezigheid in de VU nog steeds gering: 35% van het ledenbestand,
minder dan 20% in de besturen
en onder de 8% in de hoogste
partij-organen. Onder druk van
de VU-vrouwen is sedert 1983
wel een merkbare vooruitgang

Nora Tommelein: ,,Geen volk
verwierf ooit zijn onafhankelijheid
zonder inzet van vrouwen".
geboekt, doch voornamelijk op
de laagste niveaus. Het verheugt
dan ook de statutenkommissie
een belangrijke wijziging voorstelt waardoor jongeren, vrouwen
en mannen in elk bestuur en elke
raad moeten beschikken over
een gewaarborgde vertegenwoordiging van 25%. Het zijn
trouwens de besturen die de lijsten samenstellen, en het aantal
vrouwelijke verkozenen in de VU
is nog steeds erg gering. Tijdens
de voorbije zes jaren had de VU
21 burgemeesters waarvan geen
enkele vrouw, 89 schepenen
waarvan 5 vrouwen, 745 gemeenteraadsleden waarvan 96
vrouwen en 301 OCMW-raadsleden waarvan 78 vrouwen en zelfs
een vrouwelijke voorzitter.
Met kracht pleiten we dan ook
om bij de lijstvorming rekening te
houden met kwota, teneinde de
demokratische vertegenwoordiging van vrouwen binnen de VU
te waarborgen. Er kan slechts
sprake zijn van demokratie als
vrouwen net als mannen op alle
niveaus van het politieke leven
aanwezig zijn.
Nora Tommelein,
voorzitter VU-vrouwen.

Tot zover de VU-tussenkomsten tijdens de eerste ,,fase" van
het begrotingsdebat in de Vlaamse Raad.
Wie dit debat van naderbij beschouwt, moet eerlijkheidshalve
de fraktie van Paul Van Grembergen gelukwensen Zonder haar
inbreng was het met alleen een
onwezenlijke bedoening geworden maar tevens een inhoudsloze.
16 JUNI 1988
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Vrouwen en armoede

Meer jonge vrouwen in de problemen
scheiding (momenteel houdt een
kwart van de huwelijken geen
stand) lopen zij enorme armoederisiko's.
Een laaggeschoolde vrouw is
meestal ook met een laaggeschoolde echtgenoot gehuwd.
Om een zekere levensstandaard
te bereiken is dit gezin aangewezen op twee inkomens. Vooral
laaggeschoolde vrouwen blijven
echter vanaf het tweede en meer
nog vanaf het derde kind thuis In
feite komt deze keuze voor een
tweede en derde kind neer op
een keuze voor de bestaansonzekerheid.
Volgens Bea Cantillon zijn
maatregelen om de arbeidskansen voor vrouwen te verbeteren
en een vrouwvriendelijker arbeidsbestel broodnodig.

De ,,feminisering" van de armoede, het verschijnsel dat armoede en bestaansonzekerheid in toenemende mate een zaak van vrouwen zou worden,
leeft vooral in de geesten, maar niet in de realiteit.
Dit zei Bea Cantillon van het Centrum voor Sociaal
Beleid van de UFSIA, vorige week op een studiedag
over vrouwenarmoede in Brussel.
N 1976 waren er nog 17,4 %
vrouwen onder de armen, in
1985 was dit percentage geslonl<en tot 14,8 %. Deze positieve cijfers moeten echter gerelativeerd worden.

I

Verschuiving
Vermits het overgrote deel van
de gezinshoofden nog steeds van
het mannelijk geslacht is, zijn het
meestal de mannen die indien
nodig een beroep doen op bestaansminima, terwijl natuurlijk
ook hun echtgenoten arm zijn.
Ten tweede is de armoede bij
vrouwen op een dubbele manier
aan het verschuiven. Het armoederisiko evolueert nl. van bejaarde vrouwen naar jongere vrouwen. Bij de bejaarde vrouwen
bedroeg dit armoederisiko in
1976 nog 14 %, tegen 5 % in
1986. Het armoederisiko bij jongere vrouwen steeg in die periode daarentegen van 6,7 naar 7,8
%.
De tweede belangrijke verschuiving bestaat in een groeiende ongelijkheid tussen de hooggeschoolde en de laaggeschoolde gehuwde vrouwen.

Alleenstaande
moeders
BIJ de vrouwen onder de 60 is
er dus wél sprake van feminisermg.
Het IS algemeen geweten dat
alleenstaande moeders het zeer
moeilijk hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen. 35 % van
de éénoudergezinnen moet het
stellen met een inkomen lager
dan het socio-vitaal minimum. De
alleenstaande moeders kumuleren nl. een aantal hoge armoederisiko's. Zo lijden zij onder de
sociaal-ekonomische
nadelen
van hun vrouw-zijn én onder de
nadelen en risiko's van alle éénoudergezinnen. De alleenstaande moeders ondervinden ook een
aantal tekorten in de private en
kollektieve beschermingsmechanismen: uit de echt gescheiden
vrouwen krijgen geen, onvoldoende of laattijdig alimentatiegeld. Echtscheiding wordt niet
erkend als sociaal risiko (zoals
weduwschap bvb.). Bovendien
ondervindt een derde van deze
vrouwen administratieve moeilijkheden om kinderbijslag te bekomen.

OCMW's

Meer arbeidskansen voor vrouwen vraagt een vrouwvriendelijker
arbeidsbestel.

Thuiswerkende
vrouwen
In beleids- en onderzoekskringen krijgen de thuiswerkende.

gehuwde vrouwen met meer dan
2 kinderen veel minder aandacht.
Meer dan 30 % van deze vrouwen heeft nochtans een inkomen
dat zich onder het socio-vitaal
minimum bevindt. Bij een echt-

schil te vatten tussen de grenzen
van een officieel erkend en die
van een op het terrein waarneembaar taalgebied.

WIJ tussen volkeren en staten/65

Altbelgien in opspraak
Het is de Walen niet genoeg dat zij België s
officiële Duitse taalgebied bij hun Gewest ingelijfd
hebben; zij willen niet eens meer weten dat zij
daarnaast nog enkele andere Duitse gebieden in hun
greep houden die zo min Waals zijn als de Voer of
Edingen.
ET gaat over de Nederduitse streek tussen Voeren en Eupen — die ook
tot het Nederlandse taalgebied
zou kunnen gerekend worden —
en over het Areler Land dat in een
noordwaartse smalle punt langsheen de Luksemburgse grens tot
in de buurt van Martelingen uitloopt.

H

Wat is Altbelgien?
Deze door Duitse mensen bewoonde gebieden behoren sedert 1839 definitief tot België.
Aanvankelijk kwam de bevolking
er onbevangen voor haar taal uit.
Er bestond zelfs Duits onderwijs,
het verenigingsleven was er
Duits, trouwens al de plaatsnamen zijn er Germaans.
Twee Duitse invallen, vooral
twee Duitse nederlagen, maakten het hen moeilijk, zich als
Belgen met de bevolking van de
staat Duitsland solidair te voelen.
De Walen speelden (en spelen)
daar zwaar op in. Alles wat Duits
was, was anti-Belgisch. Een goede patriot kon niet anders dan
fransgezind zijn; franssprekend
was nog beter. Zo werd de verfransing der gasten, uiteraard al
-
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langzaam bezig onder het alleen
Frans kennende Belgische regime van vóór 1914, versneld en
mag nu zo goed als geslaagd
heten. Die van de taal heeft meer
tijd nodig. Spreektalen, streektalen zijn taai. Alhoewel zij officieel
niet bestaan en hun kulturele
vorm met felheid afgewezen
wordt door Walen en verfransten,
worden zij nog steeds gesproken.
De talentelling van 1947, duidelijk vervalst, gaf bv. voor Welkenraat, de meest aangetaste gemeente ten westen van Eupen,
nog 505 mensen die bekenden
Duits als moedertaal te spreken
(en 167 Nederlands) tegen 3.962
voor Frans.
Tegen de Luksemburgse grens
aan schommelden de cijfers tussen 0,34 % (Ibingen/Aubange) en
50,99 % (Heverdingen,Habergy)
voor Duits.

Dubbelzinnige
„taalgebieden"
Nu heeft de Europese Kommissie een rapport doen opstellen
over de taalgemeenschappen
van België. In dit rapport worden

de bovengenoemde gebieden bij
het Duitse taalgebied ingedeeld.
De gemeenteraad van het Nederduitse, maar zeer verfranste Welkenraat heeft bij het departement
van Buitenlandse Betrekkingen
hiertegen geprotesteerd.
En de nieuwbakken Luikse
PSC-senator de Seny heeft dit
protest tot het zijne gemaakt. In
een parlementaire vraag stelt hij
dat de bedoelde gemeenten,, wezenlijk tot het huidige Franse taalgebied behoren" en wil weten
wie van Belgische zijde verantwoordelijk is ,,voor deze merkwaardige vergissing".
Als geen anderen verstaan
onze Waalse medeburgers de
kunst, op de woorden te spelen.
In 1962, toen de Belgische taalgebieden officieel werden vastgelegd — om niet steeds weer
ten voordele van het Frans te
worden verschoven — werd niet
alleen ten nadele van het Nederlandse taalgebied gebledsrool
gepleegd. Het Duitse taalgebied
van vóór 1919 werd gewoon genegeerd. De daar wonende mensen werden als volwaardige Walen behandeld. In het na 1919 (en
opnieuw na 1945) aangehechte
Duitse gebied, nu officieel Duits
taalgebied, werd voor een onbestaande Waalse minderheid —
dus eenvoudig als aanloop naar
tweetaligheid — een faciliteitenregime
ingesteld.
Altbelgien
daarentegen, in 1830 nog grotendeel eentalig Duits, in 1962 tenminste nog niet helemaal ver-

Staatssekretaris voor Maatschappelijke Emancipatie en
Leefmilieu Miet Smet wees op
een aantal maatregelen die ze
tijdens de voorbije legislatuur al
genomen had voor alleenstaande
vrouwen met kinderen. Het huidig regeerakkoord wil bovendien
het bestaansminimum voor die
kategorie optrekken van 15.671
tot 20.895 fr. per maand. De
staatssekretaris leverde tevens
kritiek op de OCMW's. Zij zijn de
instanties bij uitstek om de armoede op lokaal vlak te detekteren.
Daarnaast moeten de
OCMW's echter kreatiever worden om preventief en kuratief op
te treden tegen de armoede.
(Pdj)

franst, moest het stellen zonder
de geringste tegemoetkoming tegenover de oorspronkelijke taal'
van de bevolking.
Officieel behoorde het immers'
,,wezenlijk tot het Franse taalgebied". En op grond van deze'
officiële leugen verzetten de Walen zich nu tegen het publiceren'
van de wetenschappelijke waarheid.
Wat de Europese Kommissie'
echter te weten heeft willen komen IS de werkelijke toestand van'
de taalgroepen in België. TotI
deze werkelijke toestand behoort'
de omstandigheid dat deze taal-•
groepen al dan met, geheel of'
gedeeltelijk, door Belgische wetten erkend, beschermd of verwend zijn.
,
Volgens de Belgische wetten[
bestaan er vier taalgebieden: het
eentalig Franse, het eentalig Nederlandse, het tweetalige en dei
gemeenten met faciliteiten. Dit isj
dus een louter juridische benadering. Zij zegt alleen hoe het ambtelijk taalgebruik in die vier reeksen geregeld is. Bekijkt men de
feitelijke, taalkundige toestand,
dan bestaan in België slechts drie5
taalgebieden; een Nederlands,
een Frans en een Duits; met hier''
en daar gemengde grensstreken1
en het taaieiland Brussel. ,.Altbelgien" bevindt zich, volgens5
deze indeling, in het Duitse taalgebied maar als gemengde3
grensstreek.
Ze zijn daar in die Kommissie
hopelijk groot genoeg om het ver-^

Hinderlijke
waarheid
Het hindert natuurlijk de Waalse ingewekenen en de franskiljons van Welkenraat en het hindert blijkbaar ook senator de
Seny en anderen dat Europese
instanties van deze onwaardige
toestand kennis nemen.
Maar waarom hindert dat ook
onze minister van Buitenlandse
Betrekkingen, Leo Tindemans?
Want wat antwoordt hij op het
Waalse protest? Wijst hij senator
de Seny tenminste op de dubbele
betekenis van het woord ,,taalgebied" ? Neen. Hij ontwijkt de konfrontatie door er op te wijzen dat
het om een Europees dokument
voor intern gebruik gaat, wat dus
geen stellingname van de Kommisie inhoudt. Erger, hij voegt er
aan toe: ,,Reeds enige tijd geleden heb ik deze instelling op de
hoogte gebracht van de onnauwkeurigheden die over ons land
voorkomen in dat verslag."
Een tot Belgisch minister opgeklommen Vlaming helpt zodoende met zijn gezag, de Waalse
verfransingspolitiek in Europese
ogen dekken.
Mister Europa ontkent tegen
beter weten in, de ononderbroken kulturele verdrukking die België tot op heden — vier jaren vóór
1992 — volhoudt tegenover een
gedeelte van zijn duitstalige burgers. Misschien rekent hij er op
dat de Bondsrepubliek Duitsland
voor zulke toestanden nog altijd
liefst de ogen toeknijpt?
Kerel Jansegers
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„Res Publica" blikt terug op 13 december '87:

Demokratisch gehalte van
parlementsverkiezingen
in vraag gesteld
De politologie, als zelfstandig wetenschappelijk val<gebied, geniet in partijpolitiel<e l<ringen een slecfits zeer besctieiden aandacht. Toch slaagt zij er op
geregelde tijdstippen in aardig en verrassend uit de hoek te komen. Vooral
verkiezingen vormen hiertoe een dankbaar tema. Zo ook in het jongste nummer
van Res Publica, het Belgisch vaktijdschrift voor politologie. Het eerste nummer
van de jaargang '88 bevat de neerslag van het, vooral aan het departement
Politieke Wetenschappen van de KU-Leuven gevoerde, onderzoek naar talrijke
aspekten van het verkiezingsgebeuren.
|ES PUBLICA brengt een
wetenschappelijk ondersteunde en bij ogenblikken haarfijne ontleding van de
(partij) politieke verkiezingslogika.
Dat deze analyse van 13 december in de diverse politieke
huiskamers tot heel wat vragen
en opmerkingen zal leiden, staat
zonder meer vast. Daarom blikt
ook WIJ nog eens terug op de
stembusslag, versie 1987.

Stabiliteit
Het verkiezingsnummer opent
met een bijdrage van William
Fraeys die een samengebalde
analyse en interpretatie brengt
van de verkiezingsresultaten.
Fraeys besluit dat de verkiezingen van '87 gekenmerkt worden
door een zeer grote stabiliteit van
het kiezerskorps. Dat de politieke
verhoudingen na 13 december
alsnog volledig zijn gewijzigd,
schrijft hij toe aan twee faktoren:
enerzijds de verkiezingsnederlaag van de CVP, anderzijds de
meerderheidswissel in de Waalse
Gewest- en Franse Gemeenschapsexecutieve.
War/c Swyngedouw

en Jaa/c Bil-

liet brengen een samenvatting
van hun reeds eerder in dit blad
besproken studie ,,Van 13 tot 13.
Analyse van de veranderingen in
het kiesgedrag in Vlaanderen
1985-1987" (WIJ 10 maart '88).
Herinneren we nog even aan het
door Swyngedouw en Billiet gehanteerde (sociologische) verklaringsmodel voor de veranderingen in het kiesgedrag. De auteurs brengen hierbij vier verklaringselementen aan: 1. de toestand van de verzuiling, meer in
het bijzonder de interne desintegratie van de katolieke zuil; 2. het
kultureel klimaat, met name de
affiniteit tussen neo-liberalisme
en de Yuppie-kultuur; 3. de sociaal-ekonomische samenleving;
4. de verscherpte kommunautaire tegenstellingen (deze speelden ook een rol in 1978 — na
Egmont — , maar de verschuivingen waren toen in de omgekeerde richting).

Personale keuze
Erwin Das brengt een studie
over de evolutie in het gebruik, en
de spreiding van de voorkeurstemmen naar politieke partij en
parlementsleden. Das besluit dat
er een lichte stijging is te bemerken in het gebruik van voorkeurstemmen bij de jongste nationale
verkiezingen. Van een ommekeer, of van een terugkeer naar
de verkiezingsjaren 1977 en
1978, toen meer dan de helft van
de geldig uitgebrachte stemmen
voorkeurstemmen waren, is nog
geen sprake. Das stelt dan ook
dat het eigenlijk beter is te spreken van een stagnatie. Het uitbrengen van een voorkeurstem
gebeurt het meest op kristende-

mokratische (60,17 %) en liberale
lijsten (54,22 o/o). Het VU-kiezerskorps maakt, net als het SP-kiezerskorps, reeds duidelijk minder
gebruik van de voorkeurstem
(respektievelijk 46,67 % en 44,58
%). AGALEV skoort het laagst
van alle partijen wat de personale
keuze betreft: slechts 23,11 %
van het AGALEV-kiezerskorps
bracht op 13 december een voorkeurstem uit.
Opmerkelijke is tevens dat in
Wallonië meer voorkeurstemmen
werden uitgebracht dan in Vlaanderen (respektievelijk 50,02 % en
48,15 %). In Vlaanderen haalt de
provincie Limburg het hoogste
aandeel
voorkeurstemmen
(60,57 %), de provincie Antwerpen het laaste (39,78 %).
Das betwist de hypothese dat
de kiezer die een voorkeurstem
uitbrengt meestal trouwer is aan
zijn partij dan een lijststemmer en
dat de zogenaamde vlottende
kiezer eerder een lijststem uitbrengt dan een voorkeurstem.
De auteur vindt in zijn onderzoek de bevestiging van het geringe effekt van propaganda op
het stemgedrag. Faktoren die wel
ruim hun invloed gelden zijn, volgens Das, de politieke positie van
de kandidaat, het dienstbetoon

en de politieke rijpheid van de
kiezer.

Betwiste
keuzemogelijicheid
De bijdrage van Wilfried Dewachter over de autonome keuze
van de parlementsleden door de
kiezers is zonder meer de meest
verrassende van het volledige
verkiezingsnummer. Dewachtere
bewist dat de Belgische kiezer bij
de parlementsverkiezingen de
kamerleden en senatoren aanduidt. „Het zijn de politieke partijen die, om te beginnen de kandidaat-parlementsleden selekteren
en die tevens tieslissen, in het
ingewikkelde gebeuren dat de lijstensamenstelling is, welke van
deze kandidaten effektief het
mandaat van parlementslid zullen uitoefenen en welke niet".
Een verkiezing buiten de nuttige
volgorde is daarbij zo goed als
onbestaande (wat de Kamer van
Volksvertegenwoordigers betreft,
werd deze nuttige volgorde sinds
1919 slechts in 28 gevallen, op de
4507 mandaten, doorbroken).
Daarbij komt dan nog de vaststelling dat de kiezers over de
mogelijkheid beschikken de aanduiding van de parlementsleden

parlementsleden uit de kandidaten voorgesteld door de politieke
partijen alles behalve een grondverschuiving in het politiek personeel teweegbrengt. Deze vaststelling is zonder meer verrassend te noemen. De studie van
Dewachter beschrijft deze opmerkelijke paradox: naarmate
het aantal voorkeurstemmen toeneemt, verkleint de afwijking met
de partijvoordracht. „Wat de kiezers derhalve langs de ene kant
aan autonomie winnen staan zij
dan weer af langs de andere
kant. In de scherpste hypothese:
naarmate de kiezers meer autonoom gaan selekteren, konformeren zij zich sterker aan de
voorkeuze van de partijen." De
toename van autonomie gaat dus
met een verlies van autonomie
gepaard. Dewachter stelt tenslotte dat het er niet naar uitziet
dat de kiezers vanzelf tot enige
autonome (voorkeur)stemkeuze
komen, maar dat ze door de leidende figuren van de partijen
gebracht worden tot een grotere
steun voor die leidende figuren.
Een aanzienlijk deel van (te, als
het sterkst politiek participerend
aangeschreven, voorkeurstemkiezers brengt precies door het
uitbrengen van die autofKMne
voorkeurstem slechts een bevestiging van de meer machtigen.

Provincieraadsverkiezingen
Prof. R. Dewachter: „Het is
niet de kiezer die de parlementsleden aanduidt maar de politieke
partijen."
daadwerkelijk naar zich toe te
halen, doch deze machtsmogelijkheid niet opnemen. Door bij de
parlementsverkiezingen
niet
meer per hoofdvakstem te stemmen zou de overdracht van de
lijststemmen (cfr. art. 170 van het
Kieswetboek) zonder voonwerp
vallen. Het kiezerskorps laat door
het uitbrengen van lijststemmen
een belangrijke machtsmogelijkheid ongebruikt.
In een ,,quasi-experiment" test
Dewachter het effekt van het niet
toepassen van de overdracht der
hoofdvakstemmen.
Dewachter
komt hierbij tot de konklusie dat
de autonome aanduiding van de

Het verkiezingsnummer van
Res Publica besluit met een bijdrage van J. Ceuleers over de
samenstelling van de kandidatenlijsten in Vlaanderen, en een
analyse van D. Toeten inzake de
voorbije provincieraadsverkiezingen. Toelen poneert dat er een
vrij gelijklopend profiel is tussen
de verkiezingsuitslagen van Provincie, Kamer en Senaat. Kleine
partijen boeken globaal genomen
meer sukses bij de provinciale
verkiezingen dan bij deze van de
Kamer en (in mindere mate) van
de Senaat.
N.M.

— Res Publica 1988/1: Verkiezingen 13.12.1987. Uitg. PoKtdogisch
Instituut, Egmontstraat 11 te 1050
Brussel. 300 fr. per nummer.

Over partij- en arrondissementsgrenzen

De voorkeurstemmen
kompetitie
stagnatie van de voorkeurstemmen, RP biz. 51-71) de
rangschikking van kamerleden en rechtstreeks verkozen
senatoren op basis van de
500-voorkeurstemmenschaal,
toegepast op de resultaten
van de verkiezingen van 13
december vorig jaar.

Traditioneel ontstaat er na elke verkiezing
diskussie over welke kandidaat er qua voorkeurstemmen op vooruit gegaan is of niet. Zowel de
betrokken politici als hun respektievelijke,,supporters" steunen zich hierbij op de meest uiteenlopende berekeningen.
U eens bekijkt men de
behaalde
voorkeurstemmen op basis van
het absolute aantal voorkeurstemmen, dan weer op basis
van het relatieve aantal. Geen
van beide opties biedt echter
een ernstige en verantwoorde
oplossing.

Voorkeurschaal
Bij het opstellen van een
rangorde van kamerleden en
rechtstreeks verkozen senatoren op basis van hun behaalde voorkeurstemmen, valt de
politieke wetenschap terug op
een schaalwaarde die een

Absolute topper is gewezen
vice-premier Verhofstadt, met
een score van 177,03. Verhofstadt laat hierbij zijn Gentse
CVP-challenger, en premier,
W. Martens ruim achter zich.
Deze laatste bleef, na een
sterk gepersonaliseerde kies-

kombinatie is van absolute en
relatieve cijfers. De zogenaamde
,,500-Voorkeurschaal", die in 1967 werd ingevoerd door W. Dewachter,
berekent de schaalwaarde als
volgt:

schaalwaarde =

absoluut aantal voorkeurstemmen van de kandidaat

5ÖÖ
Deze schaalwaarde laat
meteen toe een vergelijking te
maken over partij- en arrondissementsgrenzen heen.
In het jongste nummer van
Res Publica geeft E. Das (De

+

atisoluut aantal voorkeurstemmen van de kandidaat x 100
,
.
arrondissennenteel kiescijfer
van de partij

strijd, hangen op schaalwaarde 153,52.

VU-top-tien
Bij de VU is algemeen voorzitter J. Gabriels de absolute

koploper met een score van
129,85. Op de nationale ranglijst van kamerleden en senatoren bekleedt hij de zesde
plaats (in Vlaanderen: derde,
né Verhofstadt en Martens).
Gabriels' voorkeurstemmenrate gaat in voortdurend stijgende lijn. Ter illustratie:
1981: 89,04 (15de op nationale ranglijst)
1985: 96,03 (24ste op nationale ranglijst)
1987:129,85 (6de op nationale ranglijst).
Heel wat VU-parlementairen scoren overigens niet onaardig. De VU-top-tien voor
'87 is als volgt samengesteld:
J. Gabriels (129,85); J. Valkeniers (62,72); H. Schiltz
(58,36); R. Van de Kerkhove
(46,58); V. Anciaux (45,93);
W. Peeters (42,46); H. Candries (42,13); P. Van Grembergen (41,26); Julien Desseyn (38,24); W. Luyten
(38,15).
N.M.
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D Ned. 2 - 19.00
Countdown, eigentijdse pop
D Ned. 2 - 20.29
Moonlighting, detektiveserie
D Ned. 2 - 22.10
Veronica Film special, nieuwe films
D Ned. 2 - 22.35
Right to kill, TV-film

Van dag
tot dag

Donderdag 23 juni

Zaterdag 18 juni
D BRT 1 - 15.15
60 + , seniorenmagazine
D BRT 1 - 16.00
Een moordprinses, film
D BRT 1 - 18.35
De Freggels, poppenfilmserie
D BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, toeristische info
D BRT 1 - 20.10
Kunst-Zaken, info
D BRT 1 - 20.20
Wiens baby is het?, TV-film
D BRT 1 - 21.55
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22.55
Wiens baby Is het?, vervolg TV-film
D BRT 1 - 0.25
Poolshoogte, astronomisch magazine
D BRT2 - 15.15
Engeland-USSr
en
lerlandNederland, E.K. voetbal
D BRT2 - 19.15
Westathletic, internationale atletiekmeeting Heizelstadion
D Ned. 1 - 15.30
De bende van vijf, jeugdfilm
D Ned. 1 - 17.03
Roadninner, de renkoekoek; natuurfilm
D Ned. 1 - 20.06
Starcrossed, TV-film
D Ned. 1 - 21.45
Cheers, komische reeks
D Ned. 1 - 22.40
Armoede, dramaserie
D Ned. 2 - 16.40
New Wilderness, natuurdokumentaire
D Ned. 2 - 17.05
Crossbow, jeugdserie
D Ned. 2 - 18.15
Top 40, Nederlandse Top-40
D Ned. 2 - 20.29
Family Ties, familieserie
D Ned. 2 - 21.00
Miami Vice, politieserie
D Ned. 2 - 22.30
i'ii take Manhattan, serie
D Ned. 2 - 0.15
The dark side of the moon, film
D Ned. 3 - 20.30
Heb hart voor je hart, komische reeks

Zondag 19 juni
D BRT1 - 11.00
De zevende dag, praatcafé
D BRT 1 - 14.00
Bananen Paul, jeugdfilm
D BRT 1 - 15.30
The best of Schoten 1987, voll<sdansfestival
D BRT1 - 16.00
Krokant, culinaire serie
D BRT 1 - 17.00
De lange hete zomer, serie
D BRT 1 - 18.10
Er was een keer.., korte verhaaltjes
door Jef Burm
D BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven extra, milieuprogramma
D BRT 1 - 18.45
Geldregen, jeugdserie
D BRT 1 - 19.35
Bloemetjes buiten, info
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT 1 - 20.40
The Rose, film
D BRT2 - 14.25
Westathletic, internationale atletiekmeeting Heizelstadion
D Ned. 1 - 19.05
Terug naar Schateiland, jeugdserie
D Ned. 1 - 20.00
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De showbusiness wordt een hel voor Bette Midler in „ The Rose". Zondag 19 juni op BRT 1, om 20u.40.

Het orkest, komische serie
D Ned. 1 - 20.25
Cagney & Lacey, politieserie
D Ned. 1 - 22.47
Frank's place, komische serie
D Ned. 2 - 9.00
Towser, jeugdserie
D Ned. 2 - 9.10
Madicken, dramaserie
D Ned. 2 - 9.50
Max laadvermogen, serie voor jong en
oud
D Ned. 2 - 10.05
Sprookjesteater, Belle en het beest
D Ned. 2 - 19.05
The Untouchables, misdaadserie
D Ned. 2 - 20.10
Het proces Lee Harvey Oswald, dramatische rekonstruktie
D Ned. 3 - 20.10
De jongens Veerman, familiekroniek

l\/laandag 20 juni
D BRT1 - 18.10
Kameleon, voor kinderen
D BRT 1 - 18.35
Goudkreek, jeugdserie
D BRT1 - 19.00
Jukebox, clips
D BRT1 - 19.05
Comedy Capers, slapstick
D BRT 1 - 19.15
The Muppets, poppenfilmserie
D BRT 1 - 20.10
The Charmer, serie
D BRT1 - 21.00
Margriet Hermans in concert, showprogramma
D BRT2 - 20.10
Tenuto 1988, 1ste van 3 koncertavonden
D Ned. 1 - 16.15
The Muppet Babies, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 16.40
Boomer, jeugdserie
D Ned. 1 - 17.05
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 18.10
Natuur In eigen land, dok.
D Ned. 1 - 18.35
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 19.18
De Muppet show, komische reeks
D Ned. 1 - 21.05
Mijn dochter en ik, komische reeks
D Ned. 1 - 22.40
Street Legal, advokatenserie
D Ned. 2 - 17.00
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 17.22
Spanning in Slagharen, jeugdserie
D Ned. 2 - 17.48
Toppop, eigentijdse pop
D Ned. 2 - 18.39
In het gevolg van William and Mary,
serie Ontdek je plekje
D Ned. 2 - 19.20
De Brekers, komische serie
D Ned. 2 - 20.29
Riptide, TV-film

Dinsdag 21 juni
D BRT1 - 18.10
De kasteelgeesten, kinderserie
D BRT 1 - 18.25
De kleinste zwerver, jeugdserie
D BRT 1 - 18.50
De Mont Saint Michel, dok.
D BRT 1 - 20.10
Kunst-zaken, info
D BRT1 - 20.20
Meneer H. is laat, Britse kolder
D BRT 1 - 20.50
Rond Daniël, praatshow met Daniël
Van iAvermaet

D ^T1

- 22.55

De \ïereffenaar, aktieserie
n ËRT2 - 19.45
Eer«e halve finale E.K. Voetbal
D Ned. 1 - 19.18
Kanaal 13, jeugdserie
D Ned. 1 - 19.45
Handen omhoog, familieserie
D Ned. 1 - 20.10
Murder she wrote, detektiveserie
D Ned. 1 - 20.55
NIet te geloven, komische serie
D Ned. 1 - 22.40
Armoede, dramaserie
D Ned. 2 - 15.50
De Jordaches, familieserie
D Ned. 2 - 16.37
Hotel Paradiso, film
D Ned. 2 - 19.00,
Bassle en Adriaan en het geheim van
de schatkaart, serie
D Ned. 2 - 22.55
Dokter Viimmen, 3-delige serie

Woensdag 22 juni
D BRT 1 - 18.05
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
D BRT1 - 18.15
Triangelklub, kinderprogramma
D BRT 1 - 18.45
Seabert, jeugdserie
D BRT 1 - 19.10
Made in Belgium, modemagazine
D BRT 1 - 20.10
Een zaak voor twee, misdaadserie
D BRT1 - 21.20
Krokant, culinaire serie
D BRT 1 - 22.10
Henry Van De Velde, biografie
D BRT2 - 19.45
Tweede halve finale E.K.Voetbal
D Ned. 1 - 19.18
Jody en het hertejong, jeugdreeks
D Ned. 1 - 20.05
De Campbells, avonturenserie
D Ned. 1 - 21.00
Mijn leven met Elvis, gedramatizeerde dok.
D Ned. 2 - 15.30
Cartoons, tekenfilmpjes
D Ned. 2 - 16.30
G.I.Joe, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 16.55
Nederlanders overzee, dok. serie
D Ned. 2 - 17.45
Macgyver, jeugdserie

D BRT 1 - 18.10
Fame, jeugdserie
D BRT 1 - 18.55
Jukebox, clips
D BRT 1 - 19.00
De Muppets, poppenfilmserie
D BRT 1 - 20.10
Kunst-Zaken, info
D BRT 1 - 20.20
Sinja Mosa, serie
D BRT1 - 21.10
Panorama, aktualiteiten
D BRT1 - 22.00
Dallas, serie
D BRT2 - 20.20
Tenuto '88, koncertavonden
D Ned. 1 - 17.16
Vooruit met de gelt, serie
D Ned. 1 - 17.46
Het dorpje in de wolken, poppenserie
D Ned. 1 - 17.57
Jem, tekenfilmserie
n Ned. 1 - 19.51
Howard's Way, serie
D Ned. 1 - 20.42
De affaire Lancaster-Miller, avonturenserie
D Ned. 1 - 22.12
Bloopers, missers tijdens film- en TVopnamen
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
Alrwoif, aktieserie
D Ned. 2 - 20.29
Anastasia, serie
D Ned. 2 - 21.22
L.A.Law, advokatenserie
D Ned. 2 - 22.10
Colombia I — de vergeten mensen,
dok.

Zaterdag 18 juni
The Princess Comes Across
Amerik. film uit 1936 met o.a. Carole
Lombard en Fred MacMurray. Een
jonge knappe aktrice zoekt een middeltje om indruk te maken en reist
daarom naar Europa. (BRT 1, om
16u.)

Zondag 19 juni
The Rose
Rose is een jonge en populaire roekzangeres. Onder impuls van haar genadeloze manager verwerft zij op een
paar jaar tijd een internationale roem.
Maar Rose is aan de drugs en heeft
geef besef meer van haar eigen
waarde. Stoppen met zingen kan zij
evenwel niet. Amerik. film uit 1979 met
Bette Midler als Rose. (BRT 1, om
20U.40)

Maandag 20 juni
La Gueuie du Loup
Franse film uit 1981 met o.a. MiouMiou. Marie, een verpleegster, voelt
zich verantwoordelijk voor de dood van
een man die 's nachts zwaar gewond
na een verkeersongeval naar het ziekenhuis werd gebracht. Zij komt te weten dat de man betrokken was bij een
overval... (FR 3, om 20u.30)

Dinsdag 21 juni
Hotel Paradiso
Britse film uit 1966 met o.a. Alec
Guinness, Gina Lollobrigida en Robert
Morley. 1900 in Parijs. Marcelle Cot
voelt zich door haar echtgenoot verwaarloosd en maakt een afspraak met
haar buurman Benedict in het hotel Paradiso. (Ned. 2, om 16u.37)

Vrijdag 24 juni
D BRT 1 - 18.10
De smurfen, tekenfilmserie
D BRT 1 - 18.35
Electron, popmuziek en wetenschap
D BRT 1 - 20.20
Première, nieuwe films
D BRT 1 - 20.50
Smerie klabak, film
D BRT 1 - 22.30 •
Fllmspot, fiimnieuws
D BRT2 - 20.20
Tenuto '88, koncertavonden
D Ned. 1 - 18.10
De Freggles, poppenserie
D Ned. 1 - 18.35
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 20.05
Emmerdale Farm, serie
D Ned. 1 • 20.30
Ciske de rat, TV-bewerking in 2 delen
D Ned. 1 - 23.40
Eind goed, al goed, TV-film
D Ned. 2 - 15.30
TIta Jovenaar, jeugdserie
D Ned. 2 - 17.00
Derrick, krimi-serie
D Ned. 2 - 19.00
De dieren van Afrika, natuurserie
D Ned. 2 - 19.25
Alf, komische reeks
D Ned. 2 - 20.29
De Lift, film
D Ned. 2 - 22.40
Paniek in Atlanta, TV-film in 2 delen
D Ned. 3 - 20.30
Ravel, eerbetoon vol muziek aan Ravel
D Ned. 3 - 22.10
Tzigane, Werk van Ravel

Woensdag 22 juni
Die Chinesen Kommen
Een jonge Beierse industrieel heeft
de oude fabriek van zijn vader verkocht
aan een Chinees bedrijf. Die komen op
een dag alle machines demonteren en
verpakken. De weinige overgebleven
arbeiders verzetten zich hiertegen...
Duitse film van Ulrich Enzenberger uit
1986. (D1,om20u.15)

Donderdag 23 juni
Sharky's Machine
In de onderwereld van een Amerikaanse grootstad is een nieuwe leider
opgedoken. Tom Sharky, die bij de geheime politie werkt, gaat op zoek naar
de man, die enkel gekend is onder de
naam „De Aas". Amerik. misdaadfilm
van en met Burt Reynolds uit 1981. (A
2, om 20U.35)

Vrijdag 24 juni
Dirty Harry
Amerik. film van Don Siegel uit 1971
met Clint Eastwood. Een maniak die
vanop de daken mensen neerschiet
heeft een nieuw slachtoffer gemaakt...
(BRT1,om20u.50)
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c[o€)trdeL'Week^
In de boodschappentas zit dit jaar
I ongetwijfeld de perfekte remake- verpakking van de
alomgekende Sunlight-zeep uit het
^ ^ A ^
jaar 1888. De doos
^ ^ B ^ f A 16 cm X 4 cm X 7 cm
^ ^ ^ ^ ^ P voerende de onver^^^^^^
woestbare slogan
^ ^ ^ ^ „Zuivere zeep, vrij
^
^ ^ van elke verval^ ^ ^ ^ sing", dragende 2
^ ^ ^ stuks zeep, samen
400 gram wegende.
Hé, denk je dan, die oude, vertrouwde, onhandige, ietwat zuur
ruikende klomp die je zo vaak over
het lijf hebt gewreven. Des morgens de ontblote borst, des avonds
de verhitte voeten en des zaterdags
— de wasdag bij uitstek — tussen
klaar en donker toen de metalen
stem van dr. Jan Albert Goris vanuit New York in de geïmproviseerde
badkamer kwam binnengewaaid.

Eini

Kunst lijkt voor velen — niet helemaal ten onrechte
trouwens — een eerder elitaire bedoening, die
zelden iets met liefdadigheid te maken heeft. Als ze
toevallig toch al eens samen optrekken is dat meestal op initiatief van een ,,service club". Elitarisme in
het kwadraat, dus snobisme. Toch gebeurt er in
Antwerpen momenteel een uitzondering op deze
misschien wel te pessimistisch gestelde regel. Dit ter
gelegenheid van het 750-jarig bestaan van het centraal gelegen Sint-Elisabethgasthuis.

Neem nu Lux, sinds 1925 zetten
de baronnen de grote dames van
het witte doek in om hen in hun
wulpse handelingen te volgen.
Werden achtereenvolgens op de
mensheid losgelaten: Jean Harlow,
Ava Gardner, Bette Davis, Mariene
Dietrich, MM, BB, Catherine Deneuve, Raquel Welch en thans Victoria
Pam Principal.
Met z'n allen fluisteren zij ons
ingezeept toe: „Doe net als ik,
gebruik Lux." En het lukt, want één
wereldburger op vijf wast zich aldus, of jaarlijks I miljard driehonderd miljoen stukjes wit produkt.
Maar niet met mij, want ik zweer
bij die ietwat zuur ruikende onhandige klomp waarmee Elisa D. S.,
zijnde mijn grootmoeder, zich 100
jaar geleden de blanke boezem inzeepte alvorens zij Pieter V. H.,
zijnde mijn grootvader, in de armen
ontving...
•
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Om zeep

Ook al gebruiken de andere merken de nóg grotere middelen om
mij — die zwak van vlees ben — te
overtuigen.

!

^nthoudBn

USSEN de Leopoldstraat,
het Mechels Plein en de
Lange Gasthuisstraat ligt
het uitgebreide hospitaal waarvan sprake, met de statige ingang schuin over de beroemde
herberg De Boer van Tienen.
Maar dat was niet altijd zo. Het
oorspronkelijke Maria-ziekenhuis
Zeep, je hebt er nooit lang bij
moet gelegen hebben in de buurt
stilgestaan en toch. Het beschavingspell van een volk wordt nog van het kerkhof, nu de Groenplaats, van de eerste OLV-kerk
steeds gemeten aan het verbruik
(dus lang voor de katedraal gevan zeep.
bouwd werd). Reeds in 1238
Zei von Liebig niet: „Die Kultur zocht het ruimte buiten de toenereines Volkes richtet sich nach dem tijdse stadsvesten en -wallen, op
een veld dat in de Latijnse akten
Verbrauch von Selfe"?
uit die tijd Alnetum heette, d.w.z.
En hij kon het weten, weliswaar
Elzenhout. De straat die er naarvan gisteren zijnde wist de Duitse
toe leidde, werd uiteraard Gastchemikus zelfs een rund in een shuisstrate genoemd en genoot
klontje te vangen. Wat zou hij dan
vooral in de 16de eeuw wereldniet van zeep weten, die eenvoudi- faam.
ge doch onmisbare chemische verMomenteel loopt in het cenbinding?
trum 't Elzenveld (St.-ElisabethEenvoudig? Op het eerste zicht ^ gasthuis, Lan^e Gasthuisstraat
wel, maar hoe werken de zeepba-) 45) de tentoonstelling Humanitas
ronnen zich niet in het zweet oml en het menselijk tekort, met zowel een artistieke als humanitaire
ons ervan te blijven overtuigen dat
bedoeling. Deelnemers aan de
hun zeep het w/ïsf wast, het zac/ifsf
ongemeen hoogstaande geleaanvoelt en het Mst geurt?
genheidsaccrochage zijn bekenElke sekonde verdwijnen er over
heel de wereld 36 stukken zeep in
de boodschappentas. Dat moet je
verdienen, liefst met zeem aan de
baard.
Sunlight doet het door mij van
moeder op zoon en op kleindochter
te overtuigen en te vertederen met
een nostalgische verpakking, è la
fa^on de grand-mère. Door mij er
aan te herinneren dat mijn eigenste
voorzaten ook reeds onder die zeep
gingen. Diezelfde zeepklomp die ik
nu mijn dochtertje aanreik, als een
ononderbroken ketting van zuiverheid. Dat moet toch tot de verbeelding en het hart spreken? Het geeft
een niet te verwoesten label van
degelijkheid en sérieux. Ik denk er
niet aan op een ander merk over te
schakelen. Wat zou ik?

voon.

de Antwerpse plastische kunstenaars als Fred Bervoets, Jan
Cox, Veerie Dupont, Frank
Maieu, Pol Mara, Wilfried Pas,
Paul Van Hoeydonck en Jan Vanriet, waarbij interieurontwerper
Frans Van Praet voor een boeiende ruimtelijke vormgeving zorgde. De selektie draagt dus nogal
nadrukkelijk de stempel van de
galerij De Zwarte Panter. Geen
wonder dus dat De Vrienden van
de Zwarte Panter bij deze gelegenheid een kunstmap op beperkte oplage publiceerden met
grafisch werk van de exposerende kunstenaars, afgewisseld met
gedichten van Eddy Van Vliet,
Marcel Van Maele, Herman De
Coninck en Patrick Conrad. De
map is tijdens de tentoonstelling
bij zgz. voorintekening verkrijgbaar tegen 20.000 frank, daarna
kost ze 5.000 frank meer.
De expositie is tot 31 augustus
alle dagen toegankelijk van 13 tot
17 uur, behalve op maandag en
dinsdag. En als u er toch bent,
loop dan eens in het aanpalend
Maagdenhuis met kunst uit de
16de en 17de eeuw.

^eeif}elen

Méér dan twintig juiste antwoorden mochten wij
ontvangen op ons 227ste zoekspelletje, waarin we
citeerden uit een toespraak van Verdinaso-leider
Joris Van Severen.
Door loting werd longarts L. Knitel uit Breda
aangeduid als winnaar van ons boekenpakket.
NDER de inzendingen
vonden we ook een knap
briefje van lezer André
Desmet die in het dorp van de
Verdinaso-stichter woont, nl. het
Westvlaamse Wakken. Terecht
merkt hij op dat het — in tegenstelling tot de perikelen rond Modest van Assche in Oostkamp —
in Wakken wel mogelijk was een
,,Joris Van Severen"-straat open
te stellen.
Ook deze week vragen wij U
om uit te zoeken wie onderstaande woorden uitsprak of neerschreef. Als enige tip geven wij U
mee dat het een propagandaleider betreft...
„Wij zijn immers een anti-parlementaire partij, wijzen op goede gronden de grondwet van Weimar van de hand evenals de door
deze grondwet Ingestelde republikeinse instellingen, zijn tegenstanders van een vervalste demokratle, die de verstandigen en
de dommen, de vlijtigen en de
lulaards over één kam scheert.

O

zien in het tegenwoordige stelsel
van de meerderheid der stemmen en van het georganiseerde
gemis aan verantwoordelijkheid
de hoofdoorzaken van het gestadig toenemende verval. Wat willen wij dan In de Rijksdag ?
Wij gaan de Rijksdag binnen
om ons in het arsenaal van de
demokratie te voorzien van de
eigen wapens der demokratie.
Wij worden Rijksdagafgevaardigden om de gezindheid van Weimar lam te leggen met de beginselen waarop zij steunt. Als de
demokratie zo dom is ons voor
deze slechte dienst vrij vervoer
met de spoorwegen en de dagvergoeding te geven, dan is dat
haar eigen zaak..."
Indien U weet wie de auteur
hiervan is, aarzel dan niet uw
antwoord naar ons te sturen:
WIJ, „Meespelen(229)", Barrlkadenpleln 12, 1000 Brussel.
Misschien wint U aldus wel het
Wl J-boekenpakket ?

^

,

TELKefJ^ M.S MUJiJ WOUW
TEL£FOIVE£AT.

&€)•

Het vaak veel te ruim gebruikte woordje ,,zuivel"
betekent eigenlijk „het inwendige van de kaas". Wie
aan kaas denkt, denkt automatisch aan melk, terecht... en al even automatisch aan de koe, minder
terecht. Over kaas van buffelmelk, hier toch slechts
sporadisch verkrijgbaar, hoeven we het niet te hebben... maar schapekaas en geitekaas genieten hier
steeds meer bijval en verdienen dus wel even onze
aandacht.
ET schaap wordt al sinds
onheuglijke tijden gekweekt, niet alleen om
zijn wol en vlees, maar voor de
melk die de basis vormt voor een
heel bijzondere, soms vermaarde
half harde kaassoorten. De melkperiode van dit vee is vrij kort en
zelfs echte melkschapen leveren
nooit meer dan 500 liter per jaar.
Daartegenover staat dat het dier
tevreden is met de schaarse begroeiing van een vaak onvruchtbare bodem.
De beroemdste schapekaas is
ongetwijfeld de blauw geaderde
Roquefort die zijn ontstaan dankt
aan een natuurramp toen een
hele berg wegzakte, waardoor er
spleten en spelonken ontstonden, de zgn. fleurlnes met een
mikrokllmaat van uitzonderlijke
zuiverheid. De legende wil dat
iemand daar ooit een boterham
met schapekaas vergat. Toen hij
hem terugvond, was de kaas totaal beschimmeld maar zo lekker
dat men besloot de kaas voortaan
daér te laten rijpen. Voor de
schimmelkultuur wordt nu Penicillium Roqueforti gebruikt... en
zo kan het gebeuren dat sommige kazen uit de Pyreneeën en
Corsika wel eens de exkluzieve
naam Roquefort voeren. Als er
enkel Roquefort op de kaasplank
ligt dan hoort daar een Chateauneuf-du-Pape bij.
De geit noemt men wel eens de
koe der armen. Zij scharrelt haar

schamele voedsel overal wel bij
elkaar, toch met een begrijpelijke
maar niet altijd gewaardeerde
voorkeur voor jonge scheuten en
nieuwe aanplantingen. Zij geeft
gemiddeld 2 liter melk per dag en
haar laktatieperiode beloopt zowat 320 dagen per jaar. Men
dient dus wel een kudde te bezitten voor de produktie van een
winstgevend aantal kaasjes, die
daarom meestal klein en niet
goedkoop zijn. Wie de nogal
aparte smaak van geitekaas op
prijs stelt, koopt het best de variëteit pure chévre waarvoor uitsluitend onvermengde geitemelk
mag gebruikt worden. Het vetgehalte van de kaasjes is gemiddeld, doorgaans 45 % in de droge stof. Ze zijn meestal 's zomers
op hun best, vooral de heel jonge
die nog zeer zacht zijn. De bekendste namen zijn Sainte-Maure Pyramide en Montrachet. Bij
geitekaas op een stukje brood
passen zowel witte, rosé als rode
wijnen, als ze maar fruitig en
krachtig zijn.
Schimmelkazen hebben vaak
een dunne, niet harde korst waarop de zgn. flora tot ontwikkeling
komt, soms gebeurt dit meteen
op de zuivel. De witte korstlaag
mag gerust mee opgegeten worden. Schadelijk voor de gezondheid is het geenszins en het aksentueert de specifieke smaak
van de kaas (wel opletten dat er
geen plastic-laagje rondzit).
16 JUNI 1988
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Bezeten van Vrijheid

De veelzeggende
bondigheid van aforismen
— Van zaterdag 18 juni tot zondag 24 juli loopt in het Museum Dhondt
Dhaenens, Museumlaan 14,9831 Deurie een tentoonstelling met werk
van Jan Dries, Cel Overberghe en Malou Van Braeckel.
JAN DRIES over zijn beeldhouwwerk: ,,...mijn werk is een abstral<t
gegeven. Omdat waarover het in wezen aat, in het leven zomaar niet
het eerste het beste voorbeeld uit de natuur is te nemen, en dat dan op
een sokkel te plaatsen..."
Het is overduidelijk dat snobisme in de kunst niet aan CEL
OVERBERGHE is besteed, omdat hij nu eenmaal zijn zuivere aandacht op de kreatieve daad Instelt, en het buitenmaatse rumoer hem
niet ligt. Hij is van natuur een introvert en houdt zich het liefst aan wat
hij kreëert of kreëren wil.
De speelruimte van MALOU VAN BRAECKEL ligt tussen orde,
ordening en chaos. Dat is het boelende in haar grafische werk. Ze
vindt het een uitdaging om in haar werk zo ver te gaan met koderen,
dat er voldoende herkenning van de chaos overblijft. Zo dat ze nog een
aktiviteit vraag van hen die kijken naar haar werken die voor
uiteenlopende interpretaties vatbaar en open zijn.
Open van woensdag tot vrijdag: 14 tot 18u., zaterdag en zondag:
van 10 tot 12u. en van 14 tot 18u. Meer info: 091/82.51.33.
— Kunstwerken van RIK HANNON zijn te zien tot 27 juni in
Kunstgalerij Rik Hannon ,,Ter Malheide", Dr. Spitaelsbaan 231 1520
Halle-Lembeek. (ledere dag van 14 tot 20u.).
,,...Zoals de Japanse dichters met enkele woorden, doet Rik
Hannon ons met zuivere lijnen en kleuren dromen van eeuwigheid,
van een werkelijkheid die zal bestaan als deze werkelijkheid ophoudt,
van een liefde die duurzamer is dan een zomer..." (Dr. Toon Malfliet
over Rik Hannon).

In tegenstelling met de holle breedsprakigheid van
veel teksten kan de volle en bondige zeggingskracht
van het aforisme de lezers nog echt bekoren. Het
Griekse „aphoridzein" betekent: afbakenen, beperken, afzonderen, vaak ook: omschrijven, definiëren.
Al deze betekenissen spelen mee in die eigen vorm
van,, wijsheidsliteratuur" die in een kernachtig proza
een gedachte pregnant wil uitdrukken.
VENZEER als mensen
vaak meegesleurd worden
door luidruchtige slogans
— die andere tegenpool van het
aforisme —, kunnen wij in de
stille kracht van het aforisme tot
denken aangezet worden. Het
sukses van aforismen werd een
paar jaar geleden duidelijk door
de uitspraken die Gerd De Ley
verzamelde uit de werken van
andere schrijvers. Misschien
ging het toen eerder om sententies. Het eigenlijke aforisme is
een zelfstandige kreatie, los van
een groter tekstverband, waarin
een auteur zijn persoonlijke verhouding tot de werkelijkheid uitdrukt.

Prikken
Georges Van Acker (° 1919) publiceerde reeds in 1968 een aforismenbundel „Parels en Stenen", waarin de ethiek van de
vrije mens en zijn afschuw voor
elke vorm van diktatuur centraal
stond. Zijn nieuwe bundel met
een karakteristieke titel is de
geestelijke voortzetting van de
eerste. „Vele jaren van politieke,
syndicale en literaire bedrijvigheid hebben mijn overtuiging: de
geestelijke vrijheid is het kostbaarste goed, ontelbare malen
versterkt (7)", zo schrijft de auteur in de inleiding op ,,Bezeten
van Vrijheid".
Die fundamentele waarde is de
rode draad doorheen de ruim
driehonderd aforismen die hij als
evenvele prikken op de lezer afstuurt.

ET heeft blijkbaar tot het
festival van Cannes '88
moeten duren om het
grote publiek te laten weten dat
Clint Eastwood ook een bezig
regisseur is. De meesten zien
hem enkel als hoofdakteur van de
een of andere spaghettiwestern
of een hardboiled politieman.
Maar het was reeds in 1971 dat
Eastwood kwam met zijn regiedebuut : Play Misty for me. Dit goed
verzorgde verhaal over een DJ
van een nachtprogramma, die in
een moord verzeild raakt, bewees dat de cowboy van A Fistful
of dollars een grote weg had
afgelegd. Hij bedeelde zich, net
als in alle andere films die hij zal
regisseren, met de hoofdrol —
met uitzondering voor Breezy
(1973), een sappige romance die
hij draaide net na High Plains
Drifter, waarin hij de rol speelt
van een zwerver die door een
stadje wordt ingehuurd om hen te
beschermen tegen een bende
wraakzuchtige bandieten. In
1975 volgt dan The Eiger Sanction, een mislukking omwille van
het onderwerp en véél, véél te
lang. The Outlaw Josey Wales
is een tikje in hetzelfde lange
bedje ziek, maar is een goeie
alhoewel misdadige western, die
speelt Y\a de burgeroorlog. The
Gauntlet dateert van 1977, en Is
het ietwat ongelooflijk verhaal
van de niet al te slimme politie-
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Werk van Oscar Jespers te Jabbeke.
— In het Provinciaal Museum Constant Permeke te Jabbeke (Gistelsteenweg 341, 8220 Jabbeke) wordt op 26 juni de tentoonstellinq
OSCAR JESPERS geopend.
Jaarlijks wordt m het PMCP een zomertentoonstelling georganiseerd waarbij gestreefd wordt de figuur van Constant Permeke beter te
leren kennen.
In 1988 is Oscar Jespers (1887-1970) aan de beurt, sedert 1920 een
goede vriend van Constant Permeke. Deze vriendschap heeft bevruchtend gewerkt voor de artistieke ontwikkeling van beide kunstenaars. In de tentoonstellin zal door direkte konfrontatie van het werk
van Oscar Jespers enerzijds en Constant Permeke anderzijds gelijkenis en verwantschap zoals de zin voor konstruktivisme en de belangstelling voor de negerplastiek geïllustreerd worden; terzelfdertijd komt
ook de eigenheid van elke van beide duidelijk tot uiting.
Samenstelling t.s.
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Vormelijk zijn ze nu eens gebaseerd op antithesen (Nog nooit is
de wereld zo dichtbevolkt geweest, en toch kan men de mensen niet dichter tot elkaar brengen — 67), dan weer op een
woord- of klankspeling (Men
noemde hem een autoriteit. Hij
was niets anders dan autoritair —
73), vaak ook op een parallellisme (De gevangene zijn van zijn
eigen denken is erger dan de
gevangene zijn van anderdenkenden — 42).

gie (De bouwstenen van een
ideologie worden dikwijls de grafstenen voor mensen — 19), door
censuur {Bepaalde gedachten
voortgebracht door het denken,
verbieden te denken — 34) of
door diktatuur {Staatsgevaarlijk:
de waarheid zeggen over de leugens — 62).
Spreken aforismen eerder een
peroonlijke ervaring uit, zij zijn
toch ingegeven door onvrede met
maatschappelijke toestanden of
door momenten van geluksbeleving in de verhouding met anderen. Op die manier zijn de anderen steeds bron van aforismen.
Zo zou men een verbloemde interpretatie kunnen geven van het
aforisme over het aforisme: Aforisme: een puntige formulering
van gedachten die door anderen
gedacht werden (24). Ware het
niet dat de aforisticus Van Acker,
die steeds weer oproept tot geestelijke vrijheid en persoonlijk denken, er veeleer zijn lezers mee
uitdaagt... En dat doen al zijn

Aforlstische iiumor en
ernst over iiuwelijic
Er zijn vrouwen die attijd ziek zijn als hun man thuis is.
Er zijn mannen die altijd gezond zijn, als ze weg zijn van
huis.
Vrouwen leven langer dan mannen. Begrijpelijk. Ze zijn
met geen vrouw getrouwd.
Daar veel mannen voor de onderdanigheid van de vrouw
zijn, kussen zij gemakl^elijker het dienstmeisje dan hun
echtgenote.
Verleden tijd: de vrouw gaf zich, de man nam haar.
Tegenwoordige tijd: zij geven zich aan elkaar.

Uitdagend
Inhoudelijk getuigen ze van
een humanisme dat opkomt voor
menselijke waarden als vrede,
liefde, vrijheid, rechtvaardigheid,
enz. en dat zich verzet tegen elke
vorm van onvrijheid doot ideolo-

man Eastwood, die het hoertje
Sondra Locke escorteert naar
een rechtszitting. In 1980 is er
Bronco Billy, een door Sondra
Locke irriterende film over een
selfmade cowboy-held, die een
reizende wildwest-attraktie leidt.
In de 80-er jaren zijn er dan nog
de derde Dirty Harry: Sudden
Impact, de intimistische Honky
Tonk Man en de meest recente,
het brutale Heatbreak Ridge,
waarin hij een rotzak van een
sergeant gestalte geeft.

NIEUW
IN DE BIOS
Hetgeen geldt voor Eastwood,
namelijk de onbekendheid met
zijn regie verleden, geldt voor de
akteursprestaties van de hoofdrolspeler, de negerakteur Forest
Whitaker. Zijn eerste rol vertolkte
hij in Tag, ging door met een wat
belangrijker deeltje in Fast times
at Ridgemont High, om in Platoon de rol van Big Harold op
zich te nemen, waarmee hij net
achter de grote kanonnen Tom
Berenger, Willem Dafoe en Charlie Sheen wordt geklasseerd. Ook
In Color of Money zien we hem
als de gekke biljartspeler Amos
en in Stakeout is hij Jack Pismo,

aforismen, soms bijtend, dikwijls
vol milde humor, steeds zoeken
naar ware vrijheid.
I.p.
— Bezeten van Vrijheid, Georges
Van Acker. Uitg. Hadewijch, Schoten, 1987, 74 biz., 320 fr.

die samen met Richard Dreyfuss
en Emilio Estevez op uitkijk staan
naar een ontsnapt misdadiger.
Binnenkort zullen we hem ook
nog zien in Good Morning Vietnam.
Zoals je reeds vermoedde,
gaat het in deze rubriek over de
film Bird van Clint Eastwood dus,
over het leven van een der grootste jazzmusici van alle tijden:
Charlie Parker. Hadden we nog
niet zo lang geleden de ode aan
Bud Powell en Lester Young in
Round Mignight, deze film is nog
sterker. Het is geen echte muziekfilm, het is een film over musici en over hun drang om muziek
te maken. Maar het is ook een
film over drugs en muziek en hoe
dit witte poeder er steeds in
slaagt om mensen kapot te maken. ,,Als ik 50 $ betaal aan een
leverspecialist en hij kan me niet
helpen, en ik betaal 75 $ aan een
maagspecialist en mijn pijn verdwijnt niet, is het dan gek dat ik
naar de man met het witte poeder
toestap en hem 10 $ geef om alle
pijn te vergeten," zegt Charlie
Parker ergens in deze film en
beschrijft daarmee zijn hele drama. Verslaafd van op z'n 15-de
gaat zijn muziek steeds in de
hoogte, maar faalt hij menselijk
volkomen. Voor jazzliefhebbers
— muziekliefhebbers — is dit niet
te missen.
Willem Sneer
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God op het spoor

Een gelovig kwartet
Voor veel tijdgenoten is het godsgeloof geen
evidentie meer. Anderzijds blijkt een theoretische of
dogmatische uiteenzetting van de geloofsinhoud bij
gelovigen zelf weerstanden op te roepen. De weg
van het geloof is er een van zoekende mensen en op
die zoektocht kan het verhaal van mensen die God
op het spoor zijn gekomen, verhelderend werken.
N zijn jongste boek schetst
prof. Herman Servotte (KUL)
de weg die vier mensen hebben afgelegd. Zij behorn tot twee
totaal verschillende perioden van
het l<ristendom: Augustinus en
Newman leefden zowat aan het
begin en het einde van een tijd
waarin het geloof in God een
vanzelfsprel<endheid werd of
was, Teilhard de Chardin en Bonhoeffer in een periode die etekend is door de sekularisatie.
Allen hebben ze hun ervarin met
God neergeschreven in autobiografieën, dagboeknotities of brieven. Het verhaal van hun bekering is geen relaas van een plotse
ommekeer maar van de geleidelijke groei van hun geloof binnen
een bepaald sociaal en kultureel
milieu. De lezer moet dus geen
biografie in de gebruikelijke zin
van het woord verwachten. De
auteur weerhoudt alleen gegevens die als echte levenservaringen een beslissende rol hebben
gespeeld in de groei van hun
geloof.

I

Confessiones
De temperamentvolle Noordafrikaan Augustinus (354-430),
die als rasecht intellektueel alles
had om in de laat-romeinse wereld zijn weg te maken, bekeert

zich na veel zoeken onder invloed van de Milanese bisschop
Ambroslus tot het kristendom.
Zijn Confessiones, waarin hij terugkijkend op zijn leven in alles
Gods invloed onderkent, toont
aan hoe zijn intellektuele ommekeer minder moeite heeft gekost
dan zijn affektieve bekerin; het
hart laat zich moeilijker beroeren
dan de geest. De spannin tussen
de opstijgende liefde tot God en
de zwaartekracht die de mens
aanzuigt tot een (voor ons levensgevoel onschuldige) gehechtheid
aan de aarde, is een konstante in
het groeien van Augustinus tot
God. Tegen de begeerlijkheid en
de hoogmoed levert de geest een
voortdurend gevecht om zich van
de materie, het lichaam, te bevrijden.
Wanneer de Anglikaanse prieser John Henry Newman (18011890) overstapt naar de Kerk van
Rome gebeurt dit niet zonder
kontroversen. In zijn Apoloia pro
vita sua schetst Newman zijn
geestelijke ontwikkeling. Het
spanningsveld waarbinnen zijn
geloof gestalte kree, is de dialektische beweging tussen het notionele en het reële vatten van wat
hij geloofde. Aan het bestaan van
God kan hij niet twijfelen en wie
God is, leert hem de leer van de
Kerk. Waar hij wel voortdurend

naar zoekt, is een levendi besef
van Gods aanwezigheid. De koele en passieloze intellektuele instemming moet een pendant krijgen in de bewogen instemming
van het hart dat zoekt naar de
ervaringskennis van het geloofde. Voor Newman wordt God bij
uitstek reëel gevat in het geweten. Het samenspel tussen intellektueel onderzoek en gewetensvolle beleving maakt de grootheid
van Newmans getuigenis uit.

Christogenese
Met Teilhard de Chardin (18811955) betreden we een nieuwe
tijd. Ofschoon hij door zijn afstamming en opvoeding nog behoort tot het traditionalistisch milieu, zal de jonge jezuïet door de
studie van de teologie en de paleontologie al vlug zijn spanningsveld ervaren: geloof en wetenschap. Onder meer in zijn brieven
vinden wij de neerslag van zijn
poging de traditionele leer te verdiepen door zijn evolutieve visie.
Waar Augustinus en Newman
zich nog probeerden los te maken van de aarde, ziet Teilhard
precies in de wereld zich voltrekken wat hij de Christogenese
noemt. De werkelijkheid die hij
het goddelijk milieu noemt (Le
milieu divin) is voortdurend in
evolutie naar de Omega. Dit Centrum is steeds in vorming maar
ook reeds reëel, aangezien alles
vanuit zijn aantrekkingskracht
evolueert naar vergeestelijking.
Kristus wordt volkomen in het
universum en het universum voltooit zich in Kristus.

Partner
Door zijn afkomst uit de hogere

burgerij, waar het Bildungsideaal
van de zelfontplooiin centraal
stond, behoort de Duitse protestant Dietricht Bonhoeffer (19061945) eveneens nog tot de oude
wereld. Maar via lektuur van de
bijbel en onder invloed van de
politieke kontekst (het groeiende
sukses van het nazisme, waaraan de officiële Kerk zich slaafs
lijkt te onderwerpen) zal voor de
akademische teoloo Bonhoeffer
de zoektocht naar de konkrete
Kristus primordiaal worden. Religie als menselijke konstruktie
maakt plaats voor een geloof als
antwoord op Gods openbaring en
voor de Kerk is een eigen rol
weggelegd als vertolkster van het
Woord Gods.
Deze twee principes vertalen
zich in een houding van een luisterende die leeft vanuit het gehoorgeven aan de Andere en
haaks staat op het vroeger opvoedingsideaal van de zelfontplooiing. Wat het kerkelijk aspekt
betreft, wordt Bonhoeffer voorstander van een bekennende, belijdende Kerk die afstand neemt
van de kompromissen van de
officiële Kerk. Geleidelijk wordt
Bonhoeffer betrokken in de weerstand tegen Hitler en na zijn verblijf in de Berlijnse gevangenis
belandt hij in Buchenwald en
Flossenburg waar de eksekutie
hem wacht. God als vervulling
van het menselijk verlangen
wordt in die mensonterende omstandigheden van het Lager de
mede-lijdende partner van de
mens. De ellende van de wereld
moet niet ontvlucht worden maar
Is de plaats van de strijd om de
bevrijding van de lijdende mens,
samen met God.

Meer dan de kernervarin van
deze vier voorgangers in het geloof kunnen we hier niet geven.
Hoe zij elk voor zich tot hun
inzicht gekomen zijn weet Herman Servotte in vier afzonderlijke
hoofdstukken treffend te tekenen. Hun persoonlijk geestelijk
verhaal illustreert de auteur met
talloze citaten uit hun geschriften
die precies de evolutie van hun
gelovig voelen en denken weergeven. In wezen zijn zij mensen
onderweg, zoekend langs paden
die vaak doorkruist werden. Zelfwordin werd gerealiseerd naarmate zij hun plaats innamen in
een projekt dat hen trancendeerde en waaraan zij, om het met het
woord van Bonhoeffer te zeggen,
met overgave meewerkten. Binnen hun eigen spanningsveld tot
inzicht gekomen, hebben zij hun
verhouding tot God ook uitgesproken in gebeden. Elk hoofdstuk van het boek wordt met een
of meerdere voorbeelden daarvan afgesloten.
Een boek als dit kan een echt
duidende rol spelen voor veel
tijdgenoten die op zoek zijn naar
een persoonlijke geloofsbeleving. Het geestelijk portret van
vier mannen, met een sterke verwortelin in het konkrete leven, zet
aan tot persoonlijk reflektie. Hopelijk krijgt dit boek, naar de
wens van de auteur, ooit een
tweede luik, door vrouwen die
hun zusters zichtbaar maken
(p.9).
I.p.

— Voorgangers in het geloof. Augustinus, Newman, Teilhard de
Chardin, Bonhoeffer. Herman Servotte. Uitg. Patmos, Kapellen,
1988, 130 biz., 395 fr.

Joni Mitchell, Garfunkel en Frank Boeijen

Niet in valcjes onder te brengen
Nederlandse pop

Nu de dagen steeds meer aan zomer en vakantie
doen denken is ook het muzikale aanbod warmer
van aard. Namen als Joni Mitchell en Garfunkel doen
je meteen dromen aan de late zestiger jaren en de
muzikaal zeer boeiende tijd rond de decadewisseling.
ET haar nieuwe plaat
,,Chalk mark" is Joni
Mitchell aan haar vijftiende elpee toe, en ook met deze
opname zal zij velen gelukkig
maken. Toen David Crosby (van
het viertal met Stills, Nash en
Young; lees Woodstock) haar op
de straathoek met haar gitaar
hoorde zingen wist hij dat ze een
grote belofte zou waarmaken, en
met de door hem geproduceerde
plaat in maart '68 gooide zij grote
ogen.

Loszittend keurslijf
Zoals verwacht evolueerde zij
steeds meer naar minder toegankelijke folk- en jazzgetinte blues,
en werd zij zelfs voor groten als
Sting (dit jaar op Torhout-Werchter dé lijsttrekker) dé komponiste
om naar op te kijken ,,lk neem je
mee naar mijn geheime plekje",
zingt ze als inleiding, en haar
muzikale wereldje is er een van
verrassende
verscheidenheid,
meeslepende melodielijnen en
boeiende experimenten
met
woord en klank, in een loszittend
keurslijf van funkx getinte jazzfolk. Joni Mitchell was en blijft

een monument van de hedendaagse muziek, en dit keer omlijst door ondermeer Peter Gabriel, Tom Petty, vokalist en exEagle Don Henley, het fenomeen
Thomas Dolby en andere Willie
Nelsons is deze WEA-uitgave
weerom een voltreffer van formaat.

Garfunkel
De naam GarfunkI zal — ondanks zijn jarenlange soloplaten
— onverbrekelijk verbonden blijven met Paul Simon en diens
onvergetelijke ,,Bridge over troubled water", dat niet minder dan
twee jaar zelfs de Beatles van de
hoogste notering hield. Terwijl Simon met ,,Graceland" na de Indiaanse muziek nu de Afrikaanse
ritmes ontdekte en zich toeëigende bleef Garfunkel ook op deze
nieuwe elpee ,,Lefty" trouw aan
de ballade. Het was inmiddels vijf
jaar geleden dat van hem nog
een opname verscheen, en deze
werd dan nog door het op CBSdubbelplaat uitebrachte Reunieconert in de schaduw gesteld.
,,Je staat voor de keuze," zingt

Joni Mitchell, loszittend keurslijf en funk getinte jazzfolk..

hij ,,om met de deur ook de
warmte buiten te sluiten", en met
zijn zeer herkenbaar stemgeluid
poogt hij steeds weer grote momenten van toen te evenaren.
Het licht swingende en ritmische
,,So much in love" en afsluiter
van de voorkant ,,Love is..."
spreken het meest aan, zij het
vooral omwille van de naar Fleetwood Mac nijgende vokaaltjes.
Soulklassieker ,,When a man..."

met prachtige (Andes ?)-fluit van
Jeremy Stieg wordt door Garfunkel tot een bijna onherkenbare
ballade gecoverd. Het verrassend ritmische ,,King of tonga"
en het lichtvoetige funky ,,the
promoise" met niemand minder
dan Nicky Hopkins aan de piano
zijn nog mooie momenten van
deze plaat die als resultaat van
vijf jaar werken er zeker mag zijn
(uit op CBS).

Van noorderbuur Frank Boeijen en zijn groep hou je of hou je
niet, en over de Moerdijk kan hij
alvast rekenen op een talrijke
aanhang. Bij ons draait hij op een
lager pitje, en dit is wellicht omwille van de niet zo toegankelijke
muziek die in onze oren wat naar
zijn landgenoot Bram Vermeulen
nijgt. Ook zijn teksten. Muziek die
je net als bij Bram en Joni Mitchell niet in een vakje kan onderbrengen, terwijl de teksten halfrealistisch en bij momenten wat
zweverig zijn. Met ,,Het beste
van...", ondergetiteld ,.Onderweg" (uit bij RCA) heb je meteen
een mooi overzicht van wat de
groep te bieden heeft. Een opmerkelijk sterke muzikale bagage, een tekst- en muziekschrijver
die wat te zeggen heeft, en dit in
een verzameling ondergebracht
van achttien Nederlandse popsongs. Mooist vinden wij nog
steeds (het naar onze elektrische
kleinkunst nijgende) ,,Linda" en
,,Verslaafd aan jou". Enkele korte bombastische muzikale experimenten (die wat aan Queen doen
denken) konden ons helemaal
niet aanspreken, maar al bij al is
deze kompilatie geplukt uit het
ruime aanbod dat vandaag de
markt overspoelt, in onze oren
een meevaller.
Muziekliefhebbers en zonnekloppers zullen vanaf 3 en 4 juli
ongetwijfeld in hun nopjes zijn:
want dan starten de zomerfestivals!
S.D.
16 JUNI 1988
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Gesprekken met Roger Ponseele

Navel...

Een Vlaming in El Salvador
Op het gebied van missionering lieeft Vlaanderen,
en dan vooral West-Vlaanderen, een reputatie hoog
te houden. Dat missioners tegenwoordig een heel
andere lading dekt en dat missionarissen lang niet
altijd brave, in de pas lopende jongens zijn, wordt
door het geval Rogelio Poncel afdoende bewezen.

R

OGER PONSEELE, want
zo heet ie hier, liet in 1970
zijn stofjas en zijn vooruitzicht op een rimpelloos leventje
in de Torhoutse normaalschool
achter en vertrok, met een paar
kollega's priesters naar El Salvador.

Romero
Thuis had Roger een sterke
sociale bewogenheid meegekregen en het kon niet anders of hij
kwam al vlug in opstand tegen de
miserabele levensomstandigheden van de verpauperde bevolking daar. Zijn pastoraal van bewustmaking via het evangelie
komt al gauw in aanvaring met de
traditionele Kerk, vooral vertegenwoordigd in de aartsbisschop
Monsenor A. Romero. Wellicht
onder invloed van Roger en de
zijnen ondergaat de man een
evangelische
metamorfose.
Steeds meer kiest hij partij voor
de armen, keuze die hij overigens
met zijn leven moet bekopen. Als
echter de repressie grimmiger
wordt en de doodsescaders
driester, wordt het voor Roger tijd
om te kiezen. H/er (in een buitenwijk van de hoofdstad San Salvador) blijven, kan niet. Ofwel
vlucht hij het land uit, ofwel trekt
hij, met andere kampo's de bergen in om van daaruit de bevrij-

dingsstrijd in te zetten. Roger
Ponseele kiest de moeilijkste
weg, maar de enige die hij, vanuit
zijn visie op zeijn priesterambt,
kan nemen. De weg naar Morazan.
Daar wordt de Vlaming Roger
Ponseele uit Gullegem pas Rogelio Poncel, pastor van de guerilla.
Hij deelt hun leven, hun naar het
zweet stinkende kleren, hun
nachtelijke vluchten, uren ver in
volslagen duisternis, vreet tortilla's met bonen, verstijft van de
schrik bij de Amerikaanse bombardementen, huilt bij de lijken
van vermoorde kinderen, tracht,
vruchteloos de slachting van El
Mozote (december 1981) aan te
klagen... Alleen wapens draagt
hij niet. Nooit. Hij is priester.

Met 'n boogje
Ver daarvandaan, in het Vatikaan, breekt intussen de tijd aan
van wat eufemistisch de restauratie heet. De bevrijdingsteologen
worden teruggefloten. Bij zijn bezoek aan El Salvador laat de
Brugse bisschop zich pijnlijk
voorzichtig over Roger Ponseele
uit en als de Torhoutse normaalschool in april dit jaar zijn 150ste
verjaardag viert en daarbij een
brochure te koop aanbiedt, is
daarin wel sprake van CVP-senator Windels als beroemde oudleerling en vriend des huizes.

Padre Rogelio Poncel, alias Roger Ponseele.
maar niet van ene Roger Ponseele. Een teken? Een feit is het
wel dat zijn tegenstanders Roger
een goedgelovig man vinden, die
zich laat misbruiken als een stuk
propaganda voor een kommunistische opstand. Ons komt deze
kritiek weinig relevant voor. Of
deze opstand nu kommunistisch
of nationalistisch is, doet hier
niets terzake. Feit is dat hier een
volk voor z'n rechten vecht en dat
de Kerk daar niet in 'n boogje
omheen kan, als om de stervende Samaritaan.
Bij de uitgeverij EPO, Berchem, is onlangs een boek verschenen waarin Roger Ponseele
zijn ideeëngoed aan Maria Lopez

Nederlanders in Duits uniform

Een heet hangijzer
te boek
De uitgeverij Etnika die in Vlaanderen bekendheid
heeft verworven door de uitgave van talrijke boeken
over de militaire kollaboratie in Vlaanderen begeeft
zich nu op het glibberige Noord-Nederlandse pad
met de publikatie van de reeks: ,,Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst".
N of dat pad glibberig is!
Deel 1 handelt immers
over de Landstorm. De
,, Landstorm-Nederland",
was
een heuse Waffen-SS divisie die
tot mei 1945 in Nederland heeft
gestreden tegen de geallieerden.

Gratis
beleggingstip
In Nederland en Vlaanderen
vocht de Landstorm tegen de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene en tegen de Belgische Brigade Piron. Nederlanders in Duits uniform tegen Nederlanders en Vlamingen in Engels uniform! Een heet hangijzer
dus.
De Etnika-reeks over de
Vlaamse Oostfrenters wordt nu
reeds tegen knotsgekke prijzen
opgekocht door verzamelaars.
Elk boekdeel is intussen een génerale-aandeel waard. Dat zal
over een paar jaar vast ook het
geval zijn met de ,,De Land16 JUNI 1988

storm". Dit is een gratis beleggingstip.
Het is een luxe-uitgave van 410
bladzijden met 170 foto's en talrijke kaarten, stevig gebonden in
veldgrijs linnen en voorzien van
een mooie groene stofwikkel.
De auteurs, Jan Vinex en Viktor Schotanius, hebben het materiaal verzameld, geordend, waar
nodig vertaald en zonder kommentaar gepubliceerd. Zij putten
zowel uit Duitse als geallieerde
bronnen. Daardoor is het een
sereen en objektief naslagwerk
geworden dat zonder de minste
twijfel een grote historische en
dokumentaire waarde heeft. De
opstellers hebben bovendien
zorgvuldig in de taaltuin gewied
en ze hebben hem zo goed mogelijk van germanismen gezuiverd. Ook dat verdient een eervolle vermelding.

Gevechtspauzen
De Landstorm is dus geen roman maar een verzameling van

Vigil vertelt. „El Salvador: de
mooiste bloem een wonde". De
vertaling, niet zelden in een wat
ongelukkig Nederlands, is van
Bart Vonck. Geen sensationeel
en bloederig oorlogsverhaal,
maar een warme analyse van de
politieke toestand in El Salvador
en de verscheurdheid in de Kerk
Een aanklacht ook tegen de Amerikaanse bezetter, tegen de door
hen gesteunde doodsescaders.
Tegen de Kristen-demokratische
president Duarte, de ledepop van
de Amerikaanse ambassade, van
waaruit alle werkelijke macht vertrekt. Een man die ook door de
Vlaamse CVP tegen beter weten
in gesteund wordt.

Op 5 mei 1945 kapituleerde
generaal Blaskowitz, de bevelhebber van de vesting Holland.
Het betekende voor velen de
langverwachte bevrijding en voor
de Landstormers het begin van

De Kerk ziet er in El Salvador
intussen niet veel fraaier uit. Aan
de ene kant de priesters in witte
soutane die zegenen, processies
houden en geld ophalen als het
goed gaat en vluchten ais het
leger komt. Aan de andere kant
de volkverbonden priesters, de
peties vicaires die de kant kiezen
van het volk.
Roger Ponseele: ,,Wij dragen
bij tot de vorming van een nieuwe
Kerl< die op stap gaat met het
volk, die zich inspireert aan het
evangelie, in de hoop dat zij sterk
genoeg zal zijn en zo verankerd
dat het slechte voorbeeld van de
institutionele Kerk geen schade
meer zal berokkenen. Voor de
kompa 's, zelfs voor diegenen die
niet geloven, is zo'n kristendom
en zo'n Kerk een signaal. (...) Wij
priesters en zusters hebben altijd
gedacht dat wij de navel van de
Kerk waren, het centrum van alles. Maar de nieuwe Kerk die
geboren wordt, heeft haar centrum in het volk. Ik verlang dat de
Kerk al haar bezit verliest, dat zij
als het ware een onzichtbare
Kerk zou worden. Dan zullen we
opnieuw de kans hebben om over
het evangelie te spreken, om in
het diepste van onszelf te ontdekken wat het betekent christen te
zijn, wat het meest eigene is van
de christelijke boodschap."
Ward Baert

— El Salvador: de mooiste bloem
een wonde. Gesprekken met Roger
Ponseele door Maria Lopez Vigil,
vertaling door Bart Vonck. Ultg.
EPO, Lange Pastoorstraat 25-27,
2600 Berchem. Oorspronkelijke titel: ,,Marxisme y christianismo en
morazan testlmonio del padre rogelio! Ediciones sistema Radio Venceremos.

een lange lijdensweg, die vaak
met de dood in een hechteniskamp zou eindigen. Enkele dagboeknotities zijn aan die toestanden gewijd.
Oswald Van Ooteghem

Advertentie

UITGEVERIJ „ETNIKA"
PRESENTEERT:
Nieuwe opzienbarende vierdelige boekenreeks
NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS
IN EUROPESE KRIJGSDIENST
1940-1945

feiten en dokumenten die door
hun soberheid vaak unieke voorbeelden zijn van moed en kameraadschap maar ook van hardheid en wreedheid.
De lezer verneemt dat de Landstorm in septemb)er 44 gevochten
door Jan Vinex en Viktor Schotanius
heeft te Merksem, Beringen en
Deel
1
34.Grenadier
Divisie „LANDSTORM NEDERLAND"
Hasselt en uiteraard ook in de
buurt van Arnhem tijdens de mis- reeds verschenen — Prijs: Bfr. 850.
lukte geallieerde luchtlandings- Deel 2a - VRIJWILLIGERS LEGIOEN „NEDERLAND"
operatie ,,Market-Garden". Men I n h o u d : 600 bladzijden druk - 200 foto's en k a a r t e n .
Luxe uitgave — Beperkte oplage — Levering s e p t e m b e r 1988
leest met verbazing dat de Duitse —
Officiële prijs: Bfr 1.100
en Britse divisieartsen in Neder— Bij voorintekening tot 31 juli 1988: Bfr. 875
land vaak gevechtspauzen afspraken om de zwaar gewonden Verdere delen in voorbereiding:
Deel 2b — Fr.Pz.Gren.Brigade „Nederland"
te evakueren naar de hospitalen
om nadien met verse moed de — 23e Pz.Gren.Divsiie „Nederland"
Deel 3 - 5e Pz.Divisie „Wiking" met a n d e r e formaties w a a r i n vele
strijd te herbeginnen. Net als bij
N e d e r l a n d e r s dienden als
„Kriegmarine", „Heer",
„Luftwaffe",
een voetbalmatch als het spel
„N S.K.K " (aan- en afvoertroepen), „NAD /RAD." (Oost-kontingent
wordt onderbroken om de geNed Arb.Dienst) en „DRK" (Rode Kruis verplegend personeel)
kwetste spelers te verzorgen of
N o t a . g e b r u i k m a k e n d v a n officiële b i n n e n l a n d s e en b u i t e n l a n d s e arvan het veld te dragen.
chieven worden UITSLUITEND militaire a s p e k t e n van deze formaties
belicht
Bijzonder tragisch en een onEERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK I
gewilde aanklacht tegen de oorBfr.
log is de brief van een kompa- Reeds uit voorraad leverbaar:
gnie-kommandant aan de vader — Ned. Vrijwilligers in Europese krijgsdienst
van een ter dood veroordeelde
Deel 1 ,,Landstorm N e d e r l a n d "
850
Deel 2 „Vrijwilligers Legion N e d e r l a n d "
zoon, onmiddellijk gevolgd door
875 tot 31 juli '88,
de brief aan de moeder van een
d a a r n a 1.100
— W e e de o v e r w o n n e n e n
650
gesneuvelde jongen.
— Penkun — Oostfrontroman
750
Interessant is ook de samen- — Huldeboek 1940-1949
750
werking tussen de Duitsers en de Verzendkosten buitenland
150
geallieerden voor de bevoorra- Administratie en b e h e e r :
ding van de burgerbevolking en Bert De Prijcker, ïtob V e r b e l e n s t r a a t 6
de gemeenschappelijke bewa- Tel. 03/889 09 48 of 014/22.17 09
2670 PUURS-B
king van de voedselvoorraden
Nr. 930-0020636-39 - Postrekening (Girol Nr. 000door Engelsen en Landstormers Bankrekening:
0430363-71 voor ETNIKA vew. Antwerpen - B.
om plunderingen te voorkomen.
Te verkrijgen in de boekhandel.
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Van de Giro tot de Dauphiné

Bescheidenheid siert... soms
Juni is traditioneel de maand waarin de Ronderenners op de voorgrond treden. In de Giro worden
doorgaans geen geschenken uitgedeeld en in de
Dauphiné Libéré melden zich graag de Tourfavorieten van één maand later.
N de Giro heeft de Amerikaan
Hampsten bewezen dat de
mundializering van de wielersport traag maar gestaag verder
wordt gezet.

I

Hoog tijd
Hampsten was een uitblinker
op de Spelen van Los Angeles.
Toen al werd hem een grote toekomst voorspeld. Hij loste de verwachtingen aanvankelijk niet in
maar inmiddels is gebleken dat
jong talent vandaag een lange
rijpingstijd nodig heeft. De tijd dat
jonge goden de hemel bestormden — en soms ook innamen —
is blijkbaar voorbij. Ze gaan nu
met overleg en geduld te werk.
Vandaar.
In die Giro hebben onze renners weinig uitgespookt. Voor
Eric Vanderaerden werd het de
zoveelste miskleun van het seizoen. Het wordt tijd dat de Limburger zich vragen stelt. Niemand weet eigenlijk nog goed
waar het met hem naar toe moet.
In de voorbije maanden zette hij
geen enkele overtuigende prestatie neer. Hem blijven nu nog de
Tour en het wereldkampioenschap. In de Ronde kan hij natuurlijk veel goed maken. Maar

we zijn er nog niet zo zeker van
dat dit ook zal gebeuren. Waarna
de vraag zal moeten worden gesteld of hij een selektie voor Ronse verdient. Want er zijn in dit
land veel renners die met evenveel, of even weinig, reden een
aanduiding voor de regenboogkoers kunnen wettigen. In de gegeven omstandigheden zal ook
ploegleider Post met problemen
worden gekonfronteerd. Kan hij
nog langer een ploeg bouwen
zonder ,,zo'n crack"?
In de Dauphiné werd met belangstelling uitgekeken naar de
verrichting van Hedwig Van
Hooydonck.

Bescheidenheid
Onze grootste belofte ontgoochelde gelukkig niet. Hij kwam
wel nog niet in aanmerking voor
de eindoverwinning maar op de
cols hield hij toch behoorlijk
stand. Voor een Bel is dit in het
post-Merckxiaanse tijdperk al
een hele prestatie. Van Hooydonck werd daardoor natuurlijk
nog niet tot een potentiële Tourwinnaar gepromoveerd. Helemaal niet zelfs. Maar toch bestaat

Claude Cnquielion (foto links) geeft Belgenland missctiien vi/at hoop, maar tegen Andy Hampsten
(foto rectitds) was in de Giro geen Europees kruid gewassen. Wellicht ook niet in de naderende
Tour?
er hoop dat dit land over afzienbare tijd weer een renner bezit dit
in alle specialiteiten zijn man kan
staan...
In afwachting blijft bescheiden-

heid ons sieren. Geen gewilde
bescheidenheid evenwel. Wel
een nederigheid die ons wordt
opgelegd door de feiten en de
uitslagen. En we verwachten in

juli weinig beterschap. Want ook
Claudy Criqueilion schijnt weinig
definitief over zijn hoogtepunt te
zijn...
Flandrien

Zin en onzin van

De Supercup
In de voetbalwereld
maken de vreemdste en
meest tegenstrijdige redeneringen opgang. Het
heet dat de televisie de
mensen uit de stadions
jaagt.
L jaren bezweren de nationale en internationale
voetbalbonden dat de
kijkkast en de groene rechthoek
elkaar maar moeilijk verdragen.
Daarom moest (of moet) paal en
perk worden gesteld aan de alsmaar toenemende rechtstreekse
uitzendingen van voetbalmatchen.

A

,,Verl(open"
Maar wat leert de praktijk? Dat
de bonden bij de minste gelegenheid naar de televisie lopen om
hun ,,produkt" te verkopen. Nou,
hun produkt. De publiciteitsborden rond dat produkt dat alsmaar
vaker alsmaar minder gaat voorstellen. Maar dat is dan weer een
ander verhaal.
Neem nu die voorbije weken.
Wat kregen wij Vlamingen allemaal te zien, of beter te slikken?
Twee finales om de Uefacup, de
finales van Europacup I en II, de

"O

Engelse bekerfinale, de Belgische bekerfinale, DenemarkenBelgië, Aalst-Lierse, de Supercup
en daar bovenop nog vijftien matchen van het Europees landenkampioenschap. Wie bovendien
moeite deed aan méér dan één
knop te draaien kon daar nog een
Duitse en een Franse bekerfinale
bovenop krijgen alsook nog enkele oefeninterlands van Nederland, Duitsland en Engeland. Om
gek van te worden of om een
indigestie van te krijgen.

Onzin
Recent toppunt was de Supercupmatch Club Brugge-Anderlecht. Die match wordt enkel gespt-^.'d om geld in de laatje (de
zii . "> .an de profjklubs te krijgen.
Vanda.' dat de wedstrijd verkocht werd aan een sponsor
(Ladbroke) die dan weer eiste dat
de match op de televisie (de onzin...) kwam.
De kijkkast zal daar wel geen
geld voor gegeven hebben — zo
hopen we tenminste — maar wij
werden desondanks verplicht te
kijken. Gewoon onvoorstelbaar
toch van een sportbond die op dit
vlak nog enkel door zichzelf serieus wordt genomen. Een voorstel trouwens: wanneer worden
de matchen van de militaire ploeg
verplicht rechtstreeks uitgezonden?
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Vlaams-nationalisten:

Staatsgevaarlijk?!
Dat Vlaams-nationalisten staatsgevaarlijke burgers zijn, bleek de laatste dagen nogmaals uit de
onthullingen van de kamerleden Hugo Schiltz en
Hugo Coveliers betreffende de zogenaamde VUaffaire. Rijkswactiters en tipgevers van verdacht
allooi krijen blijkbaar opdracht de Volksunie te infiltreren en zelfs telefoons af te tappen. Hij die dacht
dat het Vlaams-nationalisme aanvaard wordt bij de
rijkswachttop, vergist zich dus schromelijk.
In dit milieu staat de Volksunie blijkbaar nog
steeds bekend als een aartsvijand van de Belgische
Staat.
ELE oudere radikale flaminganten dachten bij
deze gescliiedenis waarschijnlijl< terug aan hun l<atal<ombentijd, waarin ze meermaals de
schaduw van de BOB moeten
hebben opgemeri<t.
Dit schaduwen van Vlaams-nationalisten heeft in de beruchte
meidagen van 1940 trouwens
aan enkelen onder hen het leven
gekost...

V

Vertrouwelijk
In deze bijdrage gaan we even
dieper in op dit inwinnen door de
rijkswacht van informatie in
Vlaams-nationale middens in het
verleden. We kwamen in het bezit
van een aantal vertrouwelijke historische dokumenten van de
rijkswacht. Deze teksten beschrijven de bijzondere belangstelling
van dit korps voor iedereen en
alles die in West-Vlaanderen tijdens de jaren 1949 en 1950 probeerde de Vlaamse beweging terug tot leven te brengen.
Zo ontwaarde de Kortrijkse
rijkswachtkompagnie in maart
1949 volgende subversieve aktiviteiten te Tielt en te Izegem: een
voordracht van senator Van Dieren tegen de repressie, een Emiel
Van Hullebroeck-viering, en een
spreekbeurt bij een scoutsgroep
over de evolutie van de Vlaamse
Beweging. Hun Brugse kollega's
gingen een stapje verder en verrichten op 6 april 1949 een huiszoeking te Brugge in verband met
de „Jeugdvereniging der Lage
Landen", waarbij ze dokumentatie in beslag namen.
Ook een debatavond van de
Studie- en Actiekring van de
CVP, over de Vlaamse Beweging
en de demokratie ontsnapte hierbij niet aan hun aandacht. Zelfs
bij de Guldensporenviering te
Kortrijk, waarbij 2.500 schoolkinderen meeliepen in een optocht,
was een verslag van de rijkswacht waardig!
Het waren dus niet enkel louter
politieke akties waarvoor de rijkswacht oog had. Ook zangfeesten,
studie-avonden en vormingsaktiviteiten van jeugdbewegingen
dienden in de gaten te worden
gehouden. Zo werd op 12 juni
1950 een uitvoerig verslag van
een zangfeest van het Algemeen
Nederlands Zangverbond te
Damme gemaakt en gestuurd
naar ,,al de overheden die de
zaak aanbelangt". Dit betrof een
openlucht zangfeest, georganiseerd door het ANZ, en met medewerking van het gemeentebestuur van Damme. Ongeveer duizend deelnemers waren op deze
manifestatie aanwezig, evenals
de koren Gudrun van Roeselare,
Andleie van Kortrijk, Tijl van
Oostende en het Veremanskoor
van Brugge.
De sprekers waren Rudolf Van
Moerkerke (de toenmalige vertegenwoordiger van het ANZ-WestVlaanderen en de huidige grote
baas bij Sunair) en pater De Laere. Deze geestelijke sprak over
de mogelijkheid van amnestie

voor de politieke delinkwenten.
Niet enkel deze twee toespraken,
doch ook het feit dat veel gewezen incivielen aanwezig waren,
werd door de rijkswacht opgemerkt. Ook het wapperen van
twee leeuwenvlaggen en een
vaandel met Grootnederlandse
kleuren van het reeds eerder geviseerde Jeugdverbond der Lage
Landen, ontsnapte niet aan hun
aandacht.
De rijkswacht vermeldde eveneens in haar verslag dat er klandestien een aandenken aan de
ter dood veroordeelde Cyriel Verschaeve werd verkocht. Blijkbaar
was het de rijkswacht niet ontgaan dat de getroffen Vlaamsnationalisten zich terug probeerden te organiseren in talrijke kulturele organisaties en dan vooral
in zangverenigingen.

IJzerbedevaart
Uiteraard ging de aandacht
van dit korps in West-Vlaanderen
ook uit naar de aktiviteiten van
het heropgestarte IJzerbedevaartkomitee. Niet enkel de jaarlijkse bedevaart naar de graven
van de IJzer, maar ook de diverse
bedevaart-avonden konden steevast op het bezoek rekenen van
een rijkswachter.
Een weekeind georganiseerd
door het Congres der Vlaamse
Jongeren te Kortrijk op 8, 9 en 10
september 1950 kon ook op de
bijval rekenen van een rijkswachtluitenant. Een verslag van
liefst vier volle bladzijden vertelde het volledig relaas van deze
bijeenkomst van een tachtigtal
jonge katholieke Vlamingen. De
toespraken van de eminente katholieke topmannen zoals August
Cool, Pol Vanden Busschegem,
Michel Vandekerckhove werden
er met volle aandacht beluisterd
alsof het staatsgevaarlijke praat
betrof. Wel werd de rijkswacht er
door de heer Vanbuggenhout,
burgemeester en senator, de toegang ontzegd. Ten einde geen
incidenten uit te lokken woonden
ze de spreekbeurten niet bij,
maar toch konden ze uit betrouwbare bron inlichtingen inwinnen.
Niet enkel de houding in CVPkringen betreffende de koningskwestie en haar afloop werd op
de voet gevolgd, maar bovendien
werd vooral elke poging tot heroprichting van een Vlaams-natio-

nale partij geschaduwd. Zo werd
bijvoorbeeld
achtereenvolgens
vastgesteld dat er te Brugge plakbrieven uitgaande van de Vlaamse Concentratie waren verspreid
op 26 augustus, 12 september en
11 oktober 1950.

Kapitein Catry
Te Oostende volgde men eveneens op de voet alle bedrijvigheid
in de zgn. ,,inciviekenmiddens".
Zo vermeldt een verslag van kapitein-commandant Catry van 10
november 1950 het volgende:
,,lk kon uit vertrouwbare bron
vernemen, dat door een zekere in
civiekenbeweging, genaamd, de
„Gezellen van de Swieghenden
Eede", ,,Ergens in Vlaanderen"
een boek uitgegeven wordt met
als opschrift „Het boek der
Schande".
Deze uitgave handelt over het
lijden van aangehouden incivieke
en gefusilleerden o.a. over Irma
Laplasse en Leo Vindevoghel.
Het is geïllustreerd door Michel
Bazuyn en Claus of Claes, namen die echter fiktief zouden zijn.
Het is samengesteld uit telkens
twee bladzijden tekst en 1 geïllustreerde bladzijde. Het formaat is
ongeveer 20 x 20 cm.
Dit boek wordt aangeboden
door reizigers die lijsten in hun
bezit hebben, waarop de namen
voorkomen van personen bij wie

^JkBvracht.

..

ze gebeurlijk zonder gevaar kunnen verkocht worden.
De reizigers maken zich niet
bekend. De prijs van het boek
bedraagt 250 fr. Op de exemplaren staat noch de naam van den
uitgever noch deze van den drukker vermeld."
In een ander verslag van de
heer Catry van 29 december
1950 lezen we:
„Ik heb vernomen dat onlangs
een vereniging van incivieken gesticht werd te Oostende onder de
naam van „De Krekel en de
Mier".
Om de veertien dagen beleggen de bestuursleden deze vereniging een private vergadering.
Wanneer zij elkander ontmoeten op straat of bij ieder ander
gelegenheid, gebruiken zij de benaming van de vereniging als
groet en namelijk in de volgende
bewoordingen „Dag Krekel —
Dag Mier". De plaats van hun
bijeenkomsten is gekend alsmede een bestuurslid.
Het gaat hier waarschijnlijk om
de vervanging van de vereniging
„De Vlaamse Club" waarvan ge-

wag in mijn verslag nr. 18/Vertr.
dd. 3.2.1949 en die reeds ontbonden is.
Nadere bijzonderheden omtrent deze vereniging ontbreken."
Tenslotte ontsnapte ook een
godsdienstige plechtigheid ter
nagedachtenis van Cyriel Verschaeve te Alveringem op 9 november 1950 niet aan de aandacht van de rijkswacht.
Bij deze bloemlezing van rijkswachtverslagen kunnen we ons
nu afvragen of de rijkswacht niets
zinniger te doen had en heeft dan
iedereen die zich enigszins als
Vlaamsgezinde manifesteerde,
te achtervolgen in z'n doen en
laten.
Dat één en ander niet louter tot
de geschiedenis van onze
Vlaamsnationale ontvoogdingsstrijd behoort, wordt bewezen
door de recente feiten en de vaststelling dat de Volksunie tot vóór
enkele jaren deel uitmaakte van
het ,,officiële" groepje van 33
,,subversieve" verenigingen in
het land!
Rik Verlinde
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Vborveyp I leuOTBext-Avond van liet lÖEertedevaart-CoTnifte iLülXrlJk.
Referteï" s;.HJr.l49&/3.4d.9.11.1944,
Een Be<JevBcrt-ATond,ineericht door h e t IJzertederacrt-Comité.r^d'jli- :
K o r t r i j k , h e e f t p l e a t s gehad t e i : o r t r i J k , l n h e t lokaal «VlacaB-lliiB»',"-!.-':ningeBtraat.op 15.6.1950,te 20u20».
Deze Tergad ring was t o e e e l t t e n .
De i n r i c h t e r s verden v e r w i t t i g d van de esnwezicheid der h l j k e u t d i t .
Toehoordersi 115 personen,waaronder 60 mtnne,40 vrouwen en l 5 kinderen.
Geen m i l i t a i r e n in uniform.
Geen gekende vreendelingen.
V o o r z l t t e r i S'.J.'^V-2JAl^GiI.Boudewi.1n.ni]lYer&ar,wonende t e Kortrijk,Leopold I I I
Lean n r . 2 .
Spreker» HiAl.'SSai.Prof.aBn de Gentse Universiteit.wonende te Gent.
Voorver-p der verr&derinrr Geschiedenis vsn de IJzerhedevE-sart en de huidifS
Vlacnse heweeine.
Kopie van een verslag over een Bedevaart-Avond in 1950, gemaakt door de rijkswacht van Kortrijk.

Het VU-Partljbestuur deelt mee...
Na afloop van het
Volksunie-Partijbestuur
van maandag 13 juni j.l.
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van
de pers...
Begroting
Het Volksunie-Partijbestuur nam
de begrotingsnota door van Begrotingsminister Hugo Schiltz.
Hieruit leidt het Partijbestuur af dat
er niet de minste ruimte bestaat voor
enige budgettaire laksheid. Het Partijbestuur steunt dan ook de eis van
minister Schiltz om meteen in te grijpen en maatregelen te nemen die een
onmiddellijk effekt t^ebben op de begroting 1988. Er kan dus niet gewacht
worden tot de opmaak van de begroting 1989.

Kalender
Wat de invulling van de kalender
van de Regering betreft, wenst de
Volksunie dat deze gelijkmatig wordt
opgesteld. D.w.z. dat de beide gemeenschappen bij de afhandehng
van deze kalender steeds ook positieve naast minder goede punten moeten kunnen terugvinden.
Het mag dus niet zijn dat bvb. de
franstalige eisen eerst worden aangenomen zonder dat daar voldoende
Vlaamse realisaties tegenover staan.
De Volksunie zal stipt waken over het
evenwicht in deze aangelegenheden.

Mandela
Het standpunt van de Volksunie
inzake Zuid-Afrika is reeds langer
bekend. Wij zijn radikaal tegen de
apartheid gekant maar evenzeer verzetten wij ons tegen eenzijdige schijnheiligheid terzake.
Toch willen wij de aktie i.v.m. de
vrijlating van Nelson Mandela, door
zovelen op een onafhankelijke wijze

I geëist, krachtdadig onderschrijven.
Het kan niet dat iemand om politieke
redenen bijna een kwarteeuw wordt
vastgehouden. Via de ambassadeur
zullen wij heden nog een verzoek
richten tot vrijlatiin van Mandela.
Wanneer gematide zwarte leiders,
die met de blanken willen samenwerken en samenleven (zoals Buthelezi)
deze eis onvoonwaardelijk steunen, is
het inderdaad de hoogste tijd dat de
Zuid-Afrikaanse autoriteiten hieraan
gevolg geven.
De Volksunie stelt eveneens vast
dat de vorige regering de begrotingssituatie al te rooskleurig heeft voorgesteld en de uitgaven, bewust of onbewust, heeft onderschat.
De VU dringt er bijgevolg op aan
het regeerakkoord korrekt na te leven
en uit te voeren, nl. het netto te
financieren saldo moet in 1989 tot 7
% van het BNP teruggedrongen worden.
Dit objektief halen is de verantwoordelijkheid van de hele regering.
16 JUNI 1988
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20 jaar afdeling, 12 jaar medebeleid

VU-Boechout-Vremde feest en stelt kandidaten voor
Zondag 5 juni 1988 was een feestelijke dag voor de VolksunieBoechout-Vremde. Niet enkel werd er op een sfeervolle manier het
twintigjarig bestaan van de afdeling herdacht, maar het VUbestuur maakte tevens van die gelegenheid gebruik om programma en lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober e.k.
voor te stellen.
In de voormiddag greep er, in het
stijlvol gerestaureerde Hof Van Reyen een persontmoeting plaats. De
geschiedenis van onze VU-afdeling,
onze ervaringen tijdens 12 jaar medebestuur, en de VU-opties voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen, werden ingeleid door VU-voorzitter Eddy Gaublomme en OCMW-

voorzitter Simonne Van Brussel-Vernimmen.

Open diskussie
Werking van onze jonge VUJOkern en het VUJO-voorstel tot het
organiseren van alternatieve jongerenverkiezingen, werden besproken
door VUJO- (en VU-)sekretaris Mare

Valkenborghs en door VUJO-voorzitter Peter Reynders. Tijdens de
brunch werd op een open manier van
gedachten gewisseld tussen de aanwezige vertegenwoordigers van de
pers, en de afvaardiging van het VUafdelingsbestuur, intussen aangevuld
met burgemeester Fred Entbrouxk en
VU-ondervoorzitter Jef Nelis.

Ontvangst
In de vroege namiddag werden een
aantal personaliteiten op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester
Fred Entbrouxk, schepen Paul Verstrepen en OCMW-voorzitter Simonne Van Brussel-Vernimmen. Wij
mochten onder meer de volksvertegenwoordigers Hugo Coveliers, Herman Lauwers en Herman Candries
begroeten, naast senator André De
Beul en arrondissementeel voorzitter
Bob Loete (die tevens vice-premier
Hugo Schiltz, verontschuldigd, vertegenwoordigde). Ook bemerkten wij
onder de aanwezigen gemeenteraadslid Patrick Bourgeois en de oudafdelingsvoorzitters Alex Peeters en
Geert Van Praet. Vermelden wij nog
dat senator Oktaaf Meyntjens, provincieraadslid-burgemeester Joris Roets
uit Lint, en OCMW-raadslid Irene De
Doncker-Michielsen zich voor deze
ontvangst hadden dienen te verontschuldigen.
In de late namiddag, om 14u.30
ving dan, opnieuw in het Hof Van
Reyen, een akademische zitting aan.
Afdelingsvoorzitter Eddy Gaublomme
verwelkomde een 100-tal aanwezigen, en schilderde beknopt de evolutie van de afdeling van oprichting tot
nu. Daarna was het de beurt aan Vic
Anciaux, die als geboren Boechoutenaar, met zichtbaar genoegen een
aantal jeugdherinnerngen kon ophalen.

Met beeld en klank
Vierende VU-bestuur en genodigden rond burgemeester
op de trappen van het
gemeentehuis.

Entbrouxl<

Na een kort muzikaal intermezzo,
uitmuntend gebracht door het Boechoutse trio ,,Pro arte classico",
kwam nationaal VU-sekretaris Paul

Heel wat VU-mandatarissen woonden de plechtige zitting op het
gemeentehuis bij.
Van Grembergen aan het woord. Op
de hem gekende gloedvolle manier
verdedigde hij de huidige VU-inzet op
regeringsvlak, en verdedigde hij de
thesis dat onze partij, wil zij daadwerkelijk meebouwen aan het post-federale Vlaanderen, moet kunnen blijven
rekenen op de onbaatzuchtige inzet
van velen in plaatselijke afdelingen,
hetzij als bestuurslid, hetzij ais gemeentelijk mandataris.
Vervolgens werd in beeld en klank
een idee gegeven van hetgeen mede
door de VU in de jongste twaalf jaar
gerealiseerd werd in onze gemeente.
Het mag gezegd dat deze dia-montage, ontstaan op initiatief van Eddy en
Rita Gaublomme-Huygens, een ruime positieve weerklank vond bij de
meeste aanwezigen. Dit vormde tevens een goede inleiding voor de
laatste spreker, burgemeester Fred
Entbrouxk, die op een vrij anekdotische manier zijn belevenissen tijdens
12 jaar deelname aan de meerderheid schilderde. Daarna stelde hij,
samen met OCMW-voorzitter Simon-

Speelse aktie van VU-afdeling

Een schrijnend voorbeeld hiervan
is de Antwerpse gemeente Kontich
waar de jongste maanden met gulle
hand verkavelingen ondertekend
werden terwijl bestaande ,,groene"
ruimten helemaal niet meer voldoen,
parken gesloten worden en wijkspeelpleinen temidden een groeiende verkeersonveiligheid aangelegd worden.
Voor een gemeente met meer dan
18.000 inwoners, waaroner veel jonge gezinnen, is dit ongehoord.

Groene nood
Ongetwijfeld vinden een heleboel

Vlaamse gemeenten zich in deze
Kontichse problematiek terug. Over
Je gemeente- en stadsgrenzen heen
^alt er een groeiende nood waar te
lemen aan groene en open ruimten
jaar op dit ogenblik kan gesproken
worden van een werkelijke oververzadiging van de grote provinciale domeinen tijdens zonnige weekends en
i/akantiedagen.
Om heel deze materie ludiek en
simbolisch gestalte te geven organiseert de Kontichse VU-afdeling, met
de steun van het ganse arrondissement Antwerpen, een kabouterstoet

doorheen het Kontichse dorpscentrum. Vooraleer de stoet vertrekt zal
de plaatselijke kabouterkonin een oproep richten aan alle koningen en
ministers (burgemeesters en schepenen) van alle Vlaamse kaboutersteden en -dorpen.

Vreedzame paddestoel
Daarna ligt het in de bedoeling om
met een heleboel kinderen, verkleed
als kabouters, met een grote paddestoel doorheen Kontich te trekken. De
kabouters gaan op zoek naar een
groene ruimte waar zij deze paddestoel zorgeloos kunnen neerplanten
om zo het grote kabouterfeest te kunnen aanvatten. De groene ruimte
wordt echter niet gevonden en de
dwergen dienen onverrichterzake

Het kollege van burgemeester en
schepenen van Antwerpen had het
kontrakt gegund, kreeg tegenwind en
gaf dan uitleg... in een perskonferentie. Zelfs de SP-fraktieleider vond het
verschil van ongeveer 1 miljoen per
jaar met de tweede bieder te miniem
om terug scheep te gaan met een
firma die de faam van de stad vroeger
in het gedrang gebracht had!
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VU eist klaarheid
Er was sprake van een ingesteld
administratief onderzoek, later ontkende de burgemeester dat. Er kwam
dan op aansturen van VU-fraktieleider Gerard Bergers een speciale
raadszitting. Zowel VU, PV\/, Agalev... als de SP-fraktieleider bleven op
hun standpunt dat het opnieuw aan

Kollege blijft hardnekkig
Het kollege zelf gaf toe dat in het
verleden het kontrakt teveel voordelen aan de firma Couliers gaf, maar
herhaalde hardnekkig dat vandaal
alle maatregelen genomen waren om
nu geen verdere onrgelmatigheden te
gedogen. Maar het moest tegelijkertijd ook toegeven dat de fakturaite per
top door het niet op punt staan van de

Dit ganse programma werd in een
gemoedelijke sfeer afgerond door
een receptie, door de jarige VU-afdeling aangeboden aan alle aanwezigen. Dat de Volksunie-BoechoutVremde met deze viering niet op haar
lauweren gaat rusten, wordt wel het
best geïllustreerd door de aanwezigheid, nog diezelfde avond, van meerdere van onze kandidaten op diverse
aktiviteiten in de gemeente.
Rita Gaublomme-Huygens.

17 iWUIZEN: Om 20u. in zaal Rerum Novarum (St. Lambertslaan, Muizen): Programma-debat met prof. en
senator B. Van Hooland. Org.: VUMechelen.
naar hun ekstergrotten terug te keren. Met chocola en koffiekoeken
start hier dan het lang verwachte
feest.
Alle kandidaat-kabouters verzamelen op zaterdag 18 juni om 10u.30 in
zaal D'Ekster, Ooststatiestraat nr. 1
te Kontich-Centrum.
De Kontichse VU-afdelin doet hierbij een dringende oproep naar alle
andere afdelingen uit het omliggende, kinderen naar deze ludieke manifestatie af te vaardigen.
Alle kinderen dienen op voorhand
ingeschreven te worden bij Erwin
Brentjens, Edegemse Steenweg 2
bus 5 te 2550 Kontich, tel. 03/
457.72.40 (tussen 18 en 20u.). Hier
kunnen ool< alle verdere inlichtingen
bekomen worden.

Hulsvullkontrakt blllft vragen oproepen
dezelfde firma toekennen van dit kontrakt op zijn minst een fout was. Enkel
de CVP steunde de koalitie. Uit gewoonte, misschien.

Simbolisch voor de talrijke hardwerkende idealisten die onze VUafdeling in haar 20-jarig bestaan telde, werd dan een geschenk overhandigd aan Louis Corens, sedert ontelbare jaren dé motor van onze plaatselijke propaganda.

JUNI

Antwerpse VU-fraktie vraagt klaarheid

Vorige week bracht ons weekblad het relaas van het gunnen aan
de firma Coulier van het 5-jarig kontrakt voor het vervoer van het
Antwerps huisvuil naar de stortplaats op de Hooghe lUlaey.
Dezelfde firma die veroordeeld was voor het illegaal storten van
giftige afval en dus ook voor de saneringslast die no moet
aanvangen...

Gemoedelij'k

ril^iiViJiUJil

In Kontich zijn kabouters
één dag koning!
Terecht besteedt de VU in het partijprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ruime aandacht aan de open
en groene ruimten en de zogenaamde stiltegebieden. In tal van
Vlaamse dorpen en gemeenten deint de verkavelingswoede uit de
vijftiger en zestiger jaren nog steeds verder uit.

ne Van Brussel-Vernimmen, de VUkandidaten voor de e.k. gemeenteraadsverkiezingenn voor.

computerweegbrug toch niet helemaal snor zit.

Inspraak raad?
Gerard Bergers had als orgelpunt
het over de gebrekkige en onvolledige wijze waarop de gemeenteraad
over dit dossier ingelicht werd. Enkel
na herrie schoppen geeft men details.
Wel kan men perskonferenties geven...
Is dit de frisse wind inzake herwaardering en inspraak van gemeenteraad? Dit onwelriekend huisvuildossier bewijst het tegendeel.
Hugo Hermans

18 KONTICH: Kaboutertrek doorheen de voornaamste straten van het
centrum. De stoet staat onder politiebegeleiding. Algemene verzameling
om IOu.30 in zaal D'Ekster. Org.: VUKontich.
18 KAPELLEN: „Met het oog op 9
oktober". Barbecue in zaal Muysbroeck. Binnenweg. Om 17u.30.
Gastspreker: J. Gabriels. Inschrijven:
03/664.79.61. Org.: VU-Kapellen.
18 LINT: 5e bal van burgemeester
Joris Roets. Vanaf 20u. in ontmoetingscentrum ,,De Witte Merel", Liersesteenweg 25. Vanaf 21 u. radio- en
TV-orket „Road Band". Kaarten 80 fr.
in wk.
21 BERCHEIM: Maandelijkse vergadering in het Kultureel Centrum Berchem. Gastspreker: Conservator van
het Sterckhof, dhr. Walgraeve, over
Kunst en Kunstambacht. Leden: gratis, niet-leden 50 fr. Org.: FVV-Berchem.
24 HOMBEEK: 3e colloquium over
oppervlaktewaters-vervuilin
Zenne
Zuiver Water. In Gemeentehuis Hombeek om 20u. Inkom gratis.
24 KALMTHOUT: FVV-Kalmthout
maakt uitstap naar BRT en Brussel.
Info bij bestuursleden.
25 BONHEIDEN: Arrondissementsbarbecue in de Krankhoeve. Org.:
VU-Mechelen.
26 EDEGEM: Lokaal Drie Eiken.
Van 14 tot 22u. Lokaal wordt opengehouden door Julia Engelen-Saenen.
Gratis konsumptie voor de aanwezigen.
JULI
2 GEEL: Grootse barbecue. Goorhoeve te Geel. Om 20u.30. Onkosten
300 fr. Inr. VUJO-Geel. Inschrijven bij
Joris Sels 014/58.20.89.
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Zaterdag startschot 12de zoektocht

Bachten de Kupe op stelten
In het dorpje Oeren, in de Westhoek, gaat Mieke de geit op
cafébezoek, drinkt ze Oerbier en leest ze , , W i i " . Maar er gebeuren
meer rare dingen in die uithoek van het land: straks is VUpartijvoorzitter Jaak Gabriels er te gast, samen met honderden
speur- en natuurminnende Vlamingen op zoek naar de twintig
raadsel van Bachten de Kupe.
Bachten de Kupe — geen enkel
wandelpad, fietsroute of landelijke
weg is daar nog veilig om er niet als
zoektocfitparcours te moeten fungeren. Geen enkele week gaat er voorbij
of je krijgt er een uitnodiging in de bus
gestopt om het vriendelijk verzoek
deel te nemen aan één of andere
zoektocht.
Alle VVV's, lokale toneelkringen,
voetbalklubs,
handelaarsbonden,
jeugdklubs, wijkraden hebben zo'n
zoektocht op hun feestprogramma
staan. Het evenement — dat Bachten
de Kupe auto- en fietszoektocht heet
stijgt echter qua organisatie, inhoud
en deelnemersveld torenhoog boven
de konkurrentie uit. We wilden weten
waarom... trokken daarom diep in de
Westhoek en botsten er ondermeer
op Mieke de geit, Tine en Yvan, twee
Oerbewoners, en de inrichters van dit
jaarlijks gebeuren.

Pierre Nolf: ,,De mens roept op tot
bescherming van water, lucht en stilte. Het schenden van landschappen
leidt tot hevige reakties. De publieke
opinie vertoont immers een groeiende belangstelling voor natuur en landbouw, voor platteland en dorp. De
samenleving ontdekt opnieuw waarden en levensvormen die in de vergeetboek waren geraakt. Het dorpsleven, het kaffee, de volksgebruiken,
de boerderij, de dorpsgeschiedenis
komen opnieuw in de belangstelling,
t^en bemerkt dat de landelijke samenleving een eigen gezicht heeft,
dat deze er nog naar mensenmaat is
gemaakt, dat de verhoudingen tussen
de bewoners er nog persoonlijk gekleurd zijn, tenslotte dat het dorp een
krachtige en hechte gemeenschap
van mensen is die met elkaar meele-

ven. Huizen, hoeven, dorpsherbergen, weiden en velden, onderstrepen
de eigen aard, het spontane samenvloeien van natuur, woon- en werkmilieu."

Startschot
Het officiële startschot van de 12de
Bachten de Kupe auto- en fietszoektocht wordt gegeven op zaterdag 18
juni te Oostduinkerke met een groots
opgezette happening. Bachten de
Kupe op stelten?
Bedoeling van dit feest is de zoektocht en de streek meer media-bekendheid te geven. De inrichters zijn
er aardig in gelukt heel wat bekenden
uit de politieke-, sport-, kuituur- en
media-wereld naar Oostduinkerke te
brengen om deze startdag bij te wonen. Naast het plechtige gedeelte,
het folkloristisch buitengebeuren op
het binnenpleintje, blijft het echter de
primordiale bedoeling gans natuurminnend Vlaanderen te laten genieten van het heerlijke polderlandschap.

Een dozijn
WIJ: Momenteel doffen de organisatoren zich op voor de komende
periode, die een nieuw bestaansnoogtepunt van de vereniging
moet brengen. Met deze uitgave is
het Bachten de Kupe-komitee aan
haar 12de inrichting toe. In het
teken van de hedendaagse tijd is
het inderdaad een uitzonderlijk feit
wanneer men er 12 keer na mekaar
in slaagt een piekfijne organisatie
op het getouw te zetten.
Pierre Noif: ,,De twaalfde Bachten
de Kupe-tocht... Mens lief, zijn we
reeds aan de twaalfde editie toe ? Wat
een rijke gevarieerde reeks is dat nu
algeworden! Uniekin Vlaanderen, en
van onschatbare waarde voor de
streek ook op toeristisch gebied, sedert de kustbezoekers niet meer uitsluitend komen om te luieren en te
zonnen. Zoektochten zijn de jongste
jaren enorm populair geworden, het is
een aktiviteit die gemakkelijk aan te
passen valt aan de individuele mogelijkheden van ieder persoon. Wandelend, fietsend, of rustig rond toerend
met de wagen, steeds beleeft jong en
oud er heel wat plezier aan. Het is
trouwens een boeiende manier om de
natuur en omgeving beter te leren
kennen. De kansen op rijke ervaringen liggen meteen voor het grijpen.
Eigenlijk vergeten we maar al te vaak
hoe goed ,,buiten-zijn" ons kan
doen."

Mensenmaat
WIJ: De Bachten de Kupe autoen fietszoektocht levert een waardevolle bijdrage tot de herwaardering van het platteland, en tot de
verdere uitbouw van het plattelandstoerisme met als troeven: de groene ruimten, de sfeervolle dorpskern, het open landschap, de stilte
en rust, vormen van openluchtrekreatie, naast gastvrijheid en eigen
keuken.

WEST-VLAANDEREN
JUNI
16 lEPER: Ooievaarlaan 11, om
14U.30. Over kanker spreken is een
taboe doorbreken. Org.: Welzijnszorg W.VI.
16 MENEN: leperstraat 65, om
19U.30. Co-ouderschap. Org.: Welzijnszorg 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 BRUGGE: ,,Humor in de kerk",
door pastoor Geldhof. In het ,,Hof van
Watervliet" ter Oude Burg. Om 20u.
Org.: VVB-Brugge.
17 IZEGEM: VU-lzegem houdt gelegenheidscafé 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 Ooteghem. Deelname: 375 fr. (aperitief,
koud buffet, glas wijn). Inschrijven
vóór 4 juni bij Vlaamse Vrouwenvereniging 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. Inschrijven vóór 10/6. bij P. Decloedt 059/
50.67.41 of J. Tommelein 059/
80.08.41.
20 IZEGEM: Busreis naar Alden
Biezen. Org.: VVVG-lzegem.
21 KORTRIJK: „Onderwijs" door
Nelly Maes, in het Trefcentrum West-

Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 om 20u. Toegang gratis.
Org.: West-Flandria Vrouwen.
21 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 19u.30: Praatgroep depressie. Org.: Welzijnszorg
W.VI.
22 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.30: Stress en
gezondheid: is er een verband?
Org.: Welzijnszorg W.VI.
23 TORHOUT: „Humor in de kerk"
door pastoor Geldhof. In zaal ,,'t Centrum", Beerstraat 20. Om 20u. Org.:
VVB-Brugge i.s.m. FVV-Torhout.
23 ASSEBROEK: Plenumvergadering voor alle medewerkers aan de
2de Gulden-Sporen-fVlarathon. Om
20U.30 in restaurant ,,'t Leitje". Org.:
Vlaams Trefpunt Assebroek.
23 KORTRIJK: Graaf Gwijde Van
Namenstraat, om 14u.30: Informatieprogramma voor aanstaande moeders. Bevallen op natuurlijke wijze.
Om 19U.30: Belang van kommunikatie bij probleemoplossend werken.
Org.: Welzijnszorg W.VI.
28 LOPPEM: Sporthal, Van Calsenstraat, om 20u. Dan houdt mams je
hand vast. Voorbereiden van een kind
op een opname in het ziekenhuis.
Org.: Welzijnszorg W.VI.
JULI
2 ASSEBROEK: 3de Treffuif in restaurant ,,'t Leitje", voor alle Trefpuntsympatisanten. Deuren om 20u.30.
Kaarten aan 80 fr. Org.: Vlaams Trefpunt Assebroek.

Kantoor van Notaris
PIERRE THOMAS te Brugge,
Cordoeaniersstraat 10, tel. 050/33.53.07.
Openbare toewijzing in één zitdag
op DINSDADG 28 JUNI 1988
om 15.30U. in het Secretariaat van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4,
te Brugge, van:
4 percelen BOUWGROND
BRUGGE / SINT-KRUIS, langs de Moerkerkse Steenweg en de Brieversweg, gekadastreerd sektie D delen van nrs. 98/E/9:
Kavel 1: een perceel bouwgrond voor open bebouwing, Brieversweg,
groot 659 m^. INGESTELD OP 922.600,- frank.
Kavel 2: een perceel bouwgrond voor open bebouwing, Brieversweg,
groot 633 m^. INGESTELD OP 1 044.450,-frank.
Kavel 3; een perceel bouwgrond voor open bebouwing, Moerkerkse
Steenweg, groot 693 m^. INGESTELD OP 1.039.500,- frank.
Kavel 4; een perceel bouwgrond voor half open bebouwing, Moerkerkse
Steenweg, groot 653 m^. INGESTELD OP 933.790,-frank.
Verkavelingsvergunning dd. 17/7/1987 nr. VK 8704.
Gehuwden dienen samen te bieden, tenzij gescheiden van goederen of
volmacht.
Trouwboekje of geboorteakte voorleggen.
Alle verdere inlichtingen op het kantoor.
Bij Tine en Yvan te Oeren drinkt Mieke-de-geit haar pint en leest al
eens een stukje mee in... WIJ.

Firmin Debusseré
opnieuw kandidaat burgemeester
F. Debusseré uit Ledegem zal op 9
oktober opnieuw een gooi doen naar
het burgemeesterschap. In 1976

werd hij voor het eerst burgemeester,
na het doorbreken van een jarenlange CVP-hegemonie. Hij herhaalde dit
in 1982 toen de lijst, die hij duwde,
een volstrekte meerderheid behaalde. Zijn persoonlijke score liep toen
op naar maar liefst 2173 voorkeurstemmen. Dit betekende één derde
van de kiezers. In die periode was hij
ook 4 jaar VU-senator.
Nu gaat Debusseré voor de eerste
maal de strijd aan met een erg jonge
lijst, onder het motto; jeugd en ervaring. Dit streven kadert in de geest
van de verjonging binnen de Volksunie.
En nu maar hopen dat ook voor VULedegem en voor onze burgemeester
het spreekwoord van toepassing
wordt: drie maal is scheepsrecht.

ZO€K€RC]€
Te huur of te koop
Dortmunder Thier Brau-Hof
Brugse Steenweg
Hulste (Kortrijk)
Is eerstdaags vrij.
Tel. 016/46.03.11.

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN lEPER
TWEEDE OPROEP
De betrekking van ontvanger is te begeven bij het O.C.M.W.-Ieper.
Vereist diploma: diploma welk in aanmerking komt voor de betrekkingen van niveau 1 bij de Rijksbesturen.
Nadere inlichtingen betreffende de benoemingsvoorwaarden, bekwaamheidstitels en het examenprogramma kunnen opgevraagd worden aan de Personeelsdienst van het O.C.M.W. leper (tel. 057/20.48.31).
Uiterste inschrijvingsdatum: 12 augustus 1988, te 12 uur (poststempel
geldt als bewijs).
Inschrijvingsrecht: 500F, te storten op postrekening nr. 000-0019078-66
van het O.C.M. W. leper, vóór 12 augustus, met vermelding „ontvanger".
De schriftelijke kandidaturen dienen, samen met de bewijsstukken,
aangetekend, gericht aan de Voorzitter van het O.C.M.W., Rijselsestraat 38 te 8900 leper.

KANTOOR VAN NOTARIS
JAN DE MEY TE BRUGGE
Kortewinkel 4 - tel. 050/33.49.17
TOESLAG IN EEN ZITTING
DINSDAG 28 JUNI 1988 om 15 uur te Brugge, Openbaar Centnmi voor
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4, van een
PERCEEL BOUWGROND
te Maldegem-Donk, Paardekerkhof
gekad, 3e afd. sectie H deel van nr. 1938/d, groot volgens meting 1386 m"
68 dm^. Deel van een niet-vervallen verkaveling nummer PC/AB/43010859 van 17 juni 1985.
VRIJ VAN GEBRUIK
De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje
of uittreksel van geboorteakte en huwelijkskontrakt; gehuwde kopers
dienen beiden aanwezig te zijn.
16 JUNI 1988
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Geen papieren bedoening

Dilbeek blijft verbroederen
Op de gemeenteraad van 31 mei jl. kreeg Dilbeek hoog bezoek
uit Obervellach, de Oostenrijkse zustergemeente. Niemand minder dan burgemeester J . Mötschl en Franz Scheiber, de direkteur
van het toeristenbureau waren overgevlogen om aan burgemeester Jef Valkeniers de erering en aan de gemeenteraad de ereoorkonde van hun gemeente te komen overhandigen.
Na burgemeester-staatssekretaris
Jef Valkeniers sloten zich ook vertegenwoordigers van al de andere partijen uit meerderheid en minderheid
aan bij de wederwensen aan het
adres van het Oostenrijks bezoek.
Een glasraam van Schepdaal en een
koperen wandklok met als thema het
prachtig kasteel-gemeentehuis van
Dilbeek werd aan de bezoekers ten
geschenke gegeven.

Na de gemeenteraad ging de verbroedering verder bij een gezellige
receptie waaraan door alle frakties
werd deelgenomen. Het ging moeilijk
doch eindelijk schijnt deze Dilbeekse
verbroedering door alle partijpolitieke
grenzen te zijn gebroken want volgend jaar trekken o.m. ook 250 Dilbeekse scouts op bezoek naar Obervellach.

Geen papieren begrip

BRABANT
JUNI
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. Eucharistieviering, 16U.45 koffietafel. Inschrijven vóór 10/6 bij Rodenbachkring-Leuven. Deelnameprijs: lOOfr.
19 LOT: Vernieuwing Groot-Beersel nodigt u samen met familie en
vrienden vriendelijk uit op haar pannekoeken- en uitsmijtersfestijn. Vanaf
15u. in zaal Alcazar, Dworpstraat 208
te Lot.
20 LENNIK: Daguitstap: Gent, een
kennismaking. Vertrek om 9u. stip
met eigen wagens op de Markt 15.
Bezoek aan St.Baafs, Het Lam Gods,
Crypte, Stadhuls ens. Einde rond
17u. Inschrijven bij Aut. Centra voor
Welzijnswerk 02/532.53.14.
24 HALLE-VILVOORDE: Om 20u.
in zaal Collegium te Dilbeek. Vergadering van voorzitters en sekretarissen van afdelingen en politieke kolleges samen met de 1ste en 2de kandidaat gemeenteraadsverkiezingen en
over koalitievorming. Org.: VU-arr.
Halle-Vilvoorde.
26 DILBEEK: Derde Dilbekentocht,
doorheen de deelgemeente Sint-Martens-Bodegem. Alle wandelaars op
post om 14u. aan het treinstation van
St.Martens-Bodegem. Terug rond
16u. Org.: VUJO-Groot-Dilbeek.
27 LENNIK: Voordrachtnamiddag
over,,Seksuele voorlichting voor kinderen, een taak van de ouders?"
door J. Raeymaekers, psycholoogseksuoloog. Van 14 tot 15u.30 in
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127. Org.: Aut. Centra voor
Welzijnswerk.
JULI
1 TIELT-WINGE: 5de Wandelzoektocht Vlaamse Kring Tielt-Winge.
Tussen 1 juli en 10 september, ledere
dag vanaf 11u. (behalve dinsdag) inschrijven, dancing Tilt-City, Boekhout, Tielt-Winge. Info: 016/50.16.14.
1 LENNIK: Barbecuen met het Pajottenlands Jongerencentrum. Vanaf
18U.30 in Huize Zwartenbroek in de
Zwartenbroekstraat 127. Graag vooraf inschrijven op nr. 02/532.53.14.
3 AARSCHOT: Guldensporenfeest
i.s.m. Vlaamse verenigingen in de
,,Nederlanden", Stationsstraat.
3 LEUVEN: Gezinswandeling Kesselse Bergen. Ong. 8 km. Verzamelen om 14u. aan abdij van Vlierbeek
(Kessel-Lo). Org. JSK-Leuven.

Brussels debat te
St.-Gillis
Vrijdag 24 juni om 20u. gaat er in
het Trefcentrum Obbrussel te SintGillis, Fortstraat 35A een politiek debat door. Onderwerpen zijn de staatshervorming, de gemeenteraadsverkiezingen en de Brussels Vlamingen.
Deelnemers zijn: Vic Anciaux (VU),
Wilfned Bervoets (Agaiev), André
IVIonteyne (PVV), Walter Vandenbosche (CVP) en Michiel Vandenbusche
(SP).
Moderator is Guido Fonteyn.

Op zondag 5 juni jl. was het dan de
beurt aan Dalton want niemand min-

der dan Frank Stevens, de voorzitter
van het verbroederingskomitee Dalton-Dilbeek was te gast in het rekreatiecentrum te Dilbeek toen een weerziensnamiddag plaatsgreep met al
degenen die met Pasen in Dalton
waren geweest.
Prachtige dia's en een gezellige
video brachten de aanwezigen opnieuw in vakantiesfeer. De avond
werd besloten met het uitwisselen
van foto's terwijl nog vele aangename
momenten werden bovengehaald
tussen pot en pint.
Frank Stevens van zijn kant maakte
kennis met heel wat nieuwe jeugdige
Dalton-kandidaten.
Men mag het zeggen: Dalton-Dilbeek-Obervellach is geen papieren
begrip maar een levend gegeven.

Burgemeester Jef Valkeniers ontvangt uit de handen van burgemeester J. Mölschl de erering, terwijl schepen Jef De Ridder en
gemeentesekretaris Yvan Berghmans toekijken.

Achter deze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te
Mechelen-Noord liggen de grootste toonzalen in de Benelux op het
vlak van kantoorinrichting.
Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon
aan een betere prijs.
U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om
U te overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het
kantoor van de 21ste eeuw.

BUL
kantoormeubelen n.v.

0€K6BCie
Nederlandstalige dienster
gevraagd. Voor nadere inlichtingen zich wenden: herberg
,,Viking", Arduinkaai 5, 1000
Brussel. 02/218.01.27.
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Nieuw onderwijsinitiatief te Heri<-de-Stad

VVT reikt eerste getuigschriften uit
Herk-de-Stad — In d e o m g e v i n g staan d e scholen van Herk-deStad bekend voor hun ruim aanbod. Ruim 3000 leerlingen van 3 tot
1 8 jaar b e z o e k e n d a g e l i j k s d e H e r k s e s c h o l e n . D e k w a l i t e i t v a n h e t
o n d e r w i j s h e e f t in d e l o o p v a n d e j a r e n d a n o o k e e n g o e d e f a a m
v e r w o r v e n . Als schepen van J e u g d e n Onderwijs heeft senator
L a u r e n s A p p e l t a n s d a n o o k a a n d a c h t voor het n o g o n i n g e v u l d e
h o o f d s t u k v a n b i j k o m e n d e v o r m i n g in a v o n d o n d e r w i j s . O n d e r zijn
i m p u l s , s a m e n m e t e e n a a n t a l j o n g e m e n s e n w e r d in d e l e n t e v a n
1987 de vereniging V V T opgericht
VVT staat voor Vorming en Vrije
Tijd In die penode heeft deze groep
mensen de beslissing genomen om m
het werkjaar 1987-1988 te voorzien in
een kursusaanbod voor de bevolking
van Herk-de-Stad en omgeving Het
aanbod ging vooral in de richting van
taalkursussen Frans en Engels, ook
andere kursussen kwamen aan bod
zoals yoga, jazz-ballet en astrologie

Respons
In september j I boden zich met
minder dan 121 kursisten aan 10
voor Engels, 29 voor Frans 1ste jaar
en 21 voor Frans gevorderden 27
voor de kursus jazz-ballet, 30 voor
yoga en 4 voor astrologie In het totaal
werden 300 uren kursus gegeven De
doelstellingen van het VVT is aan de
inwoners van Herk-de-Stad en omgeving op een onafhankelijke basis een
kursusaanbod te realiseren Hiervoor
kreeg het VVT de medewerking van

e h Cillisen die lokalen in het Amandinakollege ter t)eschikking stelde
De taalkursussen zullen zich ontwikkelen in een cyclus van vier jaar 2
jaar basis en 2 jaar uitbreiding De
grote respons op de taalkursussen
leidde tot het inrichten van een bijkomende kursus Spaans Zo zal er in
september e k een kursus Frans en
Engels en Spaans 1ste jaar, een kursus Frans en Engels tweede jaar en
een kursus Frans 3de jaar kunnen
gevolgd worden In overleg met de
direktie van het Amandinakollege en
het Ursula-mstituut en Bertie Cilissen
en de heer Hugo Spooren zullen de
kursussen volgend schooljaar ingencht worden in het Ursula-instituut
vanaf 19 september

Leemte opgevuld

Ter gelegenheid van de uitreiking
van de eerste getuigschriften sprak
senator Laurens Appeltans, tevens

OOST-VLAANDEREN
JUNI
18 MERELBEKE: Barbecue ingencht door VU-Merelbeke in Hof ten
Bosch, B Maenhoutstraat 92 Toegang 300 fr (kinderen 150 f r ) Kaarten 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 L i n d e " ,
Berchemweg 361 te Meiden-Oudenaarde
Eregast
minister
André
Geens Org Vlaamse Vnendenknng
Oudenaarde
24 A A L S T : Zangstonde o l v Edgard Van Den Brulle in de bovenzaal
van ,,Het Gulden V l i e s " , Esplanade-

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

plein, om 20u
FVV-Aalst

Inkom gratis

Org

26 LOKEREN: Jaarlijkse herdenking Hechteniskamp van Lokeren, bij
de Paters in de Luikstraat Tentoonstelling van 10 tot 12 en van 14 tot
20u Om 17u eucharistieviering Na
de mis gelegenheid tot drankje en
hapje Org Hekaio i s m A Verbruggenknng Lokeren
JULI
1 GAVERE:
6e
Ham-barbecue
Gastspreker Senator Bob Van Hooland U bent verwacht aan de serres
van Hugo Vandewalle, Semmerzake,
vanaf 1 9 u 3 0 Deelname 400 fr U
kan telefonisch inschrijven op nr 0 9 1 /
84 27 42 Org VU-Groot-Gavere

tmBl
'^chemicaliën

en zich zinvol in te spannen, aldus
senator Appeltans

SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

Tel.

02/582.13.12
02/582.04.10

nvde 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

Johan Artois
Tom Serkeyn
Pol Van Den Dnessche
Toon Van Overstraeten
Sekretariaat

Guldensporen te Maaseil(
Sedert meer dan tien jaar is de
Ijzerbedevaartwerkgroep aktief in
het gewest Maaseik Terecht mogen
we zeggen dat de werkgroep met
meer weg te denken is in het sociokulturele landschap van onze streek
De viering van Vlaanderens feestdag 11 juli-viering heeft plaats dit jaar
op zondag 10 juli 1988 op het centrum De Borg (achter het Kul Gen-

Op 11 juiiherdenking

Dr. van Egeraat
te Bree
De 11 juli-viering op 9 juli te Bree
aelooft opnieuw een treffer te worden,
e meer daar de eminente Vlaamsgezinde dr L van Egeraat werd aangekocht om de feestrede te houden
Hier het programma
Om 17u euchanstievienng in de
St -Michielskerk
Om 18u f eestzitting met koncert
door de Koninklijke Harmonie ,,De
herenigde V r i e n d e n " en feesttoespraak door dr L van Egeraat, in de
binnentuin van het Ontmoetingscentrum Slotwoord door onze burgemeester J Gabriels
Om 20u Bal van de burgemeester
in de feesttent op het Vnjthof

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

S

03/888.69.35

Hilda De Leeuw
Alle stortingen van abonnementen, publiciteit en redaktie
op prk 000-0171139-31 van
WIJ",
Barnkadenplein 12,
1000
Brussel
(Tel
02-219 49 30)

trum) te Neeroeteren Deze viering is
een organisatie van het 11 Juli-komitee in samenwerking met het Stadsbestuur
Vanaf 15u zijn er optredens van
de Akkordeonklub Melodia, de Kon
Harmonie De Voortgang, de St Jozefsfanfare uit Voorshoven, de Volksdansgroep Bisebabel uit Maaseik, het
St Ceciliakoor uit Neeroeteren en het
Donatuskoor uit Dorne

Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Driemaandelijks
Losse nummers

Onmiddellijk te bekomen bij

Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

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

Publiciteitschef:
de h Karel Severs, tel 02
219 49 30, toestel 19 ('s voormiddags) of prive, Alsembergsesteenweg 41b, 1512 Dworp
Tel 02-380 04 78

OP REIS met het VLAAMS VERBOND VAN
NEUTRALE ZIEKENFONDSEN
(met autocar)
WENEN-SALZBURG 15/7 tot 23/7/88 9 dagen
Luxereis 19 000,- F alles inbegrepen
LECHTAL-TIROL 12/8 tot 20/8/88 9 dagen
Promotie-reis 13 500,- F alles inbegrepen
RUN-MOEZEL 30/9 tot 2/10/88 3 dagen
Najaarsreis 5 000,- F alles inbegrepen
INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN:
VLAAMS VERBOND VAN NEUTRALE ZIEKENFONDSEN
Stationsplein 12 - 9300 AALST - Tel. 053/77.22.24.

Aanbevolen huizen
DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Antwerpen

Silhouette
Marw^itz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 64 75

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS

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

Assesteenweg 2 4 0 , Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41 25 89
W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

Tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK
TeL: 014/21.12.07

GEORGES DE RAS
_ PVBA

Daniël Cortier
02/428.69.84

tr.
fr.
fr.
fr.

Verantw. u i t g e v e r .

Paul Daels, voorzitter van het nationaal IJzerbedevaartkomitee houdt de
feestrede Spijs en drank worden verzorgd door speelhuis 't Oeterke

baron ruzrttelaan "8
A32O brugKC 4
baan brugge oostkamp
^ ^ 05035-404
/

PROMO PUZZLE

1.200
700
400
33

Jaak Gabriels
Barnkadenplein 12,
1000 Brussel

De Oeterse blaaskapel verzorgt het
volksbal

DEVRIESE
woonvertichting

GELD

FRANSSENS OPTIEK:
%

Maurits Van Liedekerke
Redakteuren.

O p e n van 10 tot 19u

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

Longtinstraat 126
1090 Brussel

Uitgave van het
V l a a m s Pers-, Radioen TV-instituut v.z.w.
Hoofdredakteur

Op 10 juli te Neeroeteren

Verdeler

Guido NUYTTENS

Vlaams-Nationaal
Weekblad

Praktische inlichtingen en inschrijvingen Introduktie en inschrijvingen
maandag 12 september om 19u in
het Ursula-mstifuut Aanvang van de
lessen 19 september Inschrijvingsgeld 2000 fr Alle verdere inlichtingen Lo Guypen 013/55 21 27
H.-J Ombeiets

Groenstraat 84, 2000

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

mede-mitiatiefnemer van het VVT, de
overtuiging uit dat met dit initiatief er
een leemte opgevuld wordt voor de
bevolking in de streek om in eigen
omgeving aan vorming te doen m
haar vrije tijd temeer daar in Herk-deStad als scholengemeente nog geen
dergelijk aanbod voorzien was Naast
het bijbrengen van grotere parate
kennis, kan het tevens plezierig zijn
om te studeren en zichzelf te verrijken

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

DRUKKERIJ VAN LINDEN

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Alle drukwerken

BLOEMEN
voor elke gelegenheid

Pastorijstraat 16-17
WILLEBROEK
Tel 03/886 62 89
03/886 92 93
Aanneming Begrafenissen

BOEKETJE
Kasteelstraat 78 LEDE
Tel 053/80.0418

Houtzagerij

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

KLEDING LENDERS
Sint-Oamiaanstraat 41
Wommelgem

Tel 03-353 70.39

Dames

tieren en kinderkleding

16 JUM I M S
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literaii tijdschrift „Appel":
Guido Wulms van het literair

„Een bestseller
bestselle op je
salontafel, dat staat!"
SINT-TRUIDEN — Enkele maanden terug werden
alarmerende cijfers bekend gemaakt over het leesgedrag van de Vlaming. Er heerst in Vlaanderen
duidelijk geen ,,leeshongersnood"! Een golf van
analfabetisme dreigt ons te overspoelen. Toch worden hier en daar initiatieven genomen om het
dreigend onheil zoveel mogelijk te bezweren. We
hebben het over de kleine literaire tijdschriften.
Vechters tegen de bierkaai ? Strijders tegen windmolens?
IJ houdt vandaag „Appel" onder de loep. Een
literair tijdschrift dat
reeds aan zijn dertiende jaargang
toe IS. Stichter-hoofdredakteur
Guido Wulms staat ons te woord,
rustig, doch met overtuiging
praat hij over zijn ,,Appel", de
vrucht van jarenlang samenwerken met een team vrienden-redakteurs.
WIJ: Kan U uw tijdschrift
even voorstellen en situeren in
het landschap van de Vlaamse
literaire periodieken?
G. Wulms: „Appel is opgericht
voor een publiek van debuterende auteurs.Met debuterend doelen wij op geen enkele leeftijdskategorie, gewoon mensen die willen beginnen schrijven en niet
„gevestigd" zijn. Wij laten iedereen vrij in stijl of genre, we kiezen
het beste uit de inzendingen, het
aantal inzendingen verschilt natuurlijk van nummer tot nummer.
Ik kreeg vroeger nogal wat mensen over de vloer die me vroegen
waar ze met hun pennevruchten
naartoe konden, zo vaak dat ik op
den duur dacht: waarom begin ik
zelf niet met een literair tijdschrift? De auteurs worden niet
vergoed, ten eerste hebben we
daar de middelen niet voor, ten
tweede zou dat de beroepsschrijvers teveel aantrekken."

tal. Het is echter wel zo dat een
aantal mensen uit verbittering of
misnoegdheid een eigen tijdschrift beginnen, soms gewoon
gestencild. Zoiets duurt dan een
paar jaar, dan is de vlam eruit, de
centen geraken op en het hele
zaakje valt in duigen."
WIJ: Zo'n tijdschrift uitgeven
is dat nu louter een hobby of is
het meer?
G. Wulms: ,,Het is een hobby,
anders is het niet haalbaar. De
redaktie is een klub van lezers
met ervaring en aldus een goede

W

Zelf doen
WIJ: Hoe kwam het dat men
bij U om raad kwam vragen?
G. Wulms: ,,lk geef les, Romaanse talen en ik schreef destijds literaire kritieken in een dagblad.
Beginnende schrijvers willen wij
aanmoedigen, een platform geven. Geheel daarbij aansluitend
organiseren wij ook twee wedstrijden. De jury van die wedstrijden bestaat deels uit mensen van
de redaktie, deels uit buitenstaanders. De juryleden krijgen
geen bezoldiging, en ik kan U
verzekeren dat er in alle ernst
wordt gewerkt . Ook stellen wij
jaarlijks onze lezers in de gelegenheid de Publieksprijs voor
poëzie toe te kennen."
WIJ: Resulteert dit nu in enig
sukses?
G. Wulms: ,,Ja, verschillende
mensen die bij ons een prijs gewonnen hebben kwamen later bij
professionele uitgevers terecht .
Denken we maar aan André Jansens die nu reeds aan zijn vierde
boek toe is en Guy Bogaert, die
beiden de persprijs wonnen. In
de poëziebranche zijn er ook een
aantal mensen die via „Appel"
bij uitgeverijen als Manteau en de
Arbeiderspers
terechtkwamen.
Wat ook opvallend is, is dat de
redaktieleden die aanvankelijk
liefhebbers waren nu meer en
meer publiceren, gestimuleerd
door het redaktiewerk. Jean Severeyns publiceert bij Nijgh en
van Ditmar, Hans Devroe bij Man-

16 JUNI 1988

maar dat die steeds minder gelezen worden?
G. Wulms: ,,Dat klopt, maar
werd de poëzie vroeger dan zo
vaak gelezen ? Dat was toch ook
maar in een beperkte kring ? Het
is wel zo dat iedereen die tegenwoordig de humaniora heeft
beëindigd kan beginnen schrijven als hij dat wil. Maar die demokratisering brengt niet noodzakelijk een kwaliteitsverhoging met
zich mee. Er wordt veel gechreven, dat is een feit maar er wordt
heel weinig gelezen. Elke leraar
zit zich uit te sloven om zijn
leerlingen één of ander goed
boek te doen lezen, maar wie
leest er nog van de afgestudeerden? Als we de cijfers van de
Vereniging van Vlaamse letterkundigen bekijken weten we al
genoeg: het percentage bibliotheekgebruikers bedraagt in
Vlaanderen 17%, in Vlaanderen
leest 57% van de bevolking vrijwel nooit!"
WIJ: Toch verschijnen er regelmatig kaskrakers?
G. Wulms: „Ja, je hebt die
fenomenen zoals Umberto Eco of
een Hugo Claus hier bij ons. Die
bestsellers zijn een must, iedereen moét die hebben. Ik denk dat
dat zo iets is als snijbloemen in
een vaas: Eco op tafel, dat staat
goed. In dit geval is het boek nog
zo'n beetje een statussymbool."
WIJ: In ,,Appel" van maart
schreef U dat het maar goed is
dat bestsellers uitgegeven worden, anders zouden er geen
boeken meer worden gemaakt.

„Guido Wulms: Literatuur die ongeloofwaardig is, is even opwindend als het herstellen van koekoeksklokken."
(foto: Ronald Szommer)
teau, zulke dingen werken toch
motiverend voor de redaktie van
een bescheiden blad."
WIJ: Tom Lanoye meent dat
er in Vlaanderen meer literaire
tijdschriften zijn dan cafés: zodra er één tijdschrift verdwijnt
komen er twee nieuwe in de
plaats. Als dat zo doorgaat is
iedere Vlaming binnen vijf jaar
hoofdredakteur van zijn eigen
blad, aldus Lanoye.
G. Wulms: ,,Lanoye heeft in
zekere zin gelijk, maar veel van
die tijdschriften bestaan dan ook
maar een jaar of twee, drie. Een
blad als het onze dat al dertien
jaargangen telt kan men toch niet
zomaar weglachen? Ik vermoed
dat Lanoye hier zinspeelt op een
soort van inteelt, maar zóveel
strikt literaire tijdschriften die het
al meer dan vijf jaar volhouden
zijn er hier in Vlaanderen toch
ook weer niet, ik geloof een tien-

„ A p p e i " is een driemaandelijks literair tijdschrift. De
verantwoordelijke uitgevers
zijn: Guido Wulms, Houtstraat 37, 3800 Sint-Truiden
(011/68.38.20) en Jean Se- '
vereyns, Termleslaan 124,
6229 VW Maastricht, tel.
043/61.33.19. (NL)
Abonnementsprijs:
500fr.(400
fr.
CJP)
rek.452.5020881.78 „Appel
vzw". Losse nummers 140
fr.

smaak hebben ontwikkeld. Samen trachten we het zo goed
mogelijk te doen, maar we hebben niet de ambitie er een professionele bezigheid van te maken,
we hebben er noch de tijd, noch
de middelen voor.
We richten ons eigenlijk ook tot
een zéér beperkt publiek, we
houden het bij zuivere literatuur,
wanneer je er bijvoorbeeld de
beeldende kunsten bijneemt kan
je ook op een groter publiek mikken."

Het onderwijs
WIJ: Wat is de oplage van
„Appel"?
G. Wulms: „Een zeshonderdtal."
WIJ: Krijgt U subsidies of
wordt ,,Appel" gesponsord?
G. Wulms: ,,De meeste professionele tijdschriften in deze
sektor hangen praktich allemaal
vast aan een grote uitgeverij, zeker in Nederland. In deze tijdschriften worden nieuwe boeken
gelanceerd, er worden nieuwe
dingen in uitgeprobeerd, het zijn
een soort van kweekbakken. Het
IS een promotiemiddel voor hun
eigen produkten.
Wij zijn daarentegen aan niemand schatplichtig. De Vlaamse
Gemeenschap neemt twintig
abonnementen af, daarvan leef je
natuurlijk niet."
WIJ: Er wordt weleens beweerd dat er steeds meer gedichten worden geschreven

G. Wulms: „Akkoord, maar de
literaire waarde en de diepang
van bestsellers is bijna een contradictie in terminis. Neem nu
Geeraerts z'n misdaadromans,
dat is geen grote literatuur maar
het verkoopt vlot. Ik kreeg laatst
een enquête onder ogen van de
Centrale Openbare Biblioteek
van Hasselt, waaruit blijkt dat
daar de meest gelezen Vlaamse
auteur, vorig jaar. Aster Berkhof
was. Op de tweede plaats kwam
Ward Ruyslinck, dan Vandeloo
gevolgd door Jef Geeraerts. Met
alle respekt voor hun eerste werken, zie je dat er in die top vier
geen enkele kwaliteitsauteur
voorkomt en helemaal geen jonge Vlaamse auteur. Vandeloo en
Ruyslinck, dat was goed in het
begin, maar wat ze daarna geproduceerd hebben, dat was toch
ook maar bezigblijven."
WIJ: In datzelfde artikel
schreef U: ,,...zonder boeken
zou ons geheugen verschrompelen...".
G. Wulms: ,,De belangrijke auteurs uit de wereldgeschiedenis
hebben altijd voorzien wat er ging
gebeuren, ik denk aan Kafka,
Sartre, Céline.... Die mensen
hebben steeds duidelijk kunnen
verwoorden waar het om ging,
wat er stond te gebeuren. Wanneer dat ons nu onthouden wordt
kunnen we evenoed een dagblad
lezen, dat beperkt zich ook tot het
weergeven van de feiten zonder
diepgang of visie. Als we daarbij
nog rekening houden met de verwaarlozing van het vak geschiedenis de jongste tijd dan ziet de
toestand er niet al te rooskleurig
uit. Binnenkort weten we helemaal niet meer vanwaar we komen. "

koeksklokken." is een andere
uitlating van U.
G. Wulms: ,,Literatuur moet
geschreven zijn vanuit een eerlijke, authentieke ervaring, al wat
daar niet uit voortkomt is misschien plezierig of ontspannend
maar daar blijft het dan ook bij."
WIJ: Schrijven om den brode, daar hebt U het niet voor?
G. Wulms: ,,lk vind dat niet
belachelijk, maar je moet wel onderscheid maken tussen de stielof ambachtsman en de kunstenaar. De Grieken maakten gewoon potten om olie in te bewaren, vandaag staan die in de
musea en iedereen is verrukt. Ik
wil helemaal niet zeggen dat we
de stielman als minderwaardig
moeten beschouwen maar er is
verschil tussen een ambachtsman en een kunstenaar."
WIJ: In 1989 zal het 150 jaar
geleden zijn dat de vroegere
éne provincie Limburg in twee
delen werd gescheiden: Belgisch en Nederlands Limburg.
,,Appel", zo lazen we in een
oproep (zie WIJ nr. 22 biz. 16),
gaat daar aandacht aan besteden?
G. Wulms: „Wij vragen teksten, zowel proza als poëzie die
in de ruimste zin betrekking hebben op dat gegeven. In „Appel"
zullen we ook een aantal inleidende artikels publiceren, vooral
gericht aan niet-Limburgers, van
o.a. Evrard Raskin (voorzitter van
hetANV) en professor Verbeet uit
Maastricht. Limburg heeft altijd
tot het bisdom Luik behoort als
een eenheid, tot na de Franse
revolutie, van Vlaanderen heeft
het nooit deel uitemaakt. En dan
plots knipt men Limburg in 1839
in twee, de Maas werd de grens.
U begrijpt wel dat dat hier toch
wat beroenng met zich meebracht. Toch wilen wij met ,,Appel" niet aan een soort ,,provincialistisch-nationalisme". We willen gewoon eens uitzoeken wat
deze scheiding bij de mensen
hier in Limburg heeft teweeggebracht, hoe ze dat hebben ervaren, en hoe ze dat vandaag aanvoelen.
Vanuit de grote wetenschappelijke centra Leuven en Gent heeft
men nooit veel interesse gehad
voor Limburg. In „Appel klagen
we dat al jaren aan. Limburg was
het wingewest van Antwerpen,
men trok een kanaal door Limburg, van Antwerpen naar Luik,
waarlangs de kolen werden vervoerd. Tot voor kort was hier
geen industrie. Het is ook typisch
dat nu het Albertkanaal overal is
verbreed, de mijnen dicht gaan.
Het is wel zo dat beide Limburgen na de scheiding wat zijn
uiteengegroeid. Het gevaar bestaat dat de scheiding der Limburgen sentimenteel wat overtrokken wordt.
Men is Limburg op een bepaald ogenblik gaan beschouwen
als één groot rekreatiegebied,
waar heel Vlaanderen naartoe
kwam. U weet wel Bokrijk enzo...,
daar zette men dan een paar
venten in op klompen en met een
blauwe kiel aan, dat waren dan
de Limburgers! Gelukkig is daar
de jongste jaren wat verandering
in gekomen, men gaat Limburg
niet enkel meer door een folkloristische bril bekijken, stilaan
praat men anders over ons. Wij
hopen, hoe bescheiden ook, met
dat nummer van ,,Appel"ons
steentje bij te dragen in die evolutie. "
(t.s.)

AIENSEN

Limburg
WIJ: ,,Literatuur die ongeloofwaardig is, is even opwindend als het herstellen van koe-
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