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Westhoek tegen kernafval!
protestmanifestatie te Alveringem
zie biz. 9

Vandaag is
de toekomst
Politieke zenuwachtigheid heeft de voorbije week getekend Daarbij
stond begrotingsminister Hugo Schiltz in het midden van de belangstel
ling maar tevens m de vuurlijn In een land met een schuldenlast van
6 000 miljard is de begrotingsmimster een sleutelfiguur
Het was dus uitkijken naar Schiltz en naar de wijze waarop hij de
begrotingskontrole zou aanpakken En de minister deed dat met de
nodige bravoure De kordaatheid waarmee hij de besparingen verdedigde
bezorgde hem een profiel dat vlug tot afgunst en tegenwringerij leidde
In het vooruitzicht van de ultieme kontrole op palmzondagavond
kwamen de nationale mmsters vrijdag een voor een langs Ze kregen elk
hun besparingen voorgecijferd
De materie van de besparingen ligt zo delikaat dat bepaalde regerings
partners er niet voor terugdeinsden de tot dan toe heersende solidaritiet
sterk te beproeven
Het bleek plots dat Hugo Schiltz er „een eigenzinnige rekenkunde' op
nahield Schiltz wou, alvorens het konklaaf echt ging snoeien, de over
heidsschuld zo ver mogelijk terugdringen in de wetenschap dat het cijfer
als vanzelf wel zou terugebben
Het waren vooral de SP en de PS die de werkwijze van Schiltz niet
namen Deels omdat zij nu eenmaal moeilijk besparingen kunnen verko
pen maar vooral omdat de socialisten m het hele begrotmgssdebat
nawelijks aan het woord waren geweeest Voor Schiltz is het imago
belangrijker dan de begroting Zij zegden het luidop
De premier die zich eveneens tot snoeier wou profileren mengde zich
ook in het debat en „stak de nek uit' door het begrotingstekort nog verder
aan te gespen Ook Jean Luc Dehaene kwam op de proppen en deed er nog
een schepje bovenop Niet Schiltz, maar wel de tandem Martens Dehaene
zijn de echte vaders van de begrotingskontrole Daarbij kreeg Schiltz
zelfs het verwijt te horen dat hij helemaal geen voorstellen op tafel had
gelegd
Het was geen fraaie bedoening, het leert dat men z'n partners bestendig
en alert in het oog moet houden
Dehaene speelde het daarbij vnj grof, gelukkig ging zijn voorstel om
2 miljard op Ontwikkelingssamenwerking te besparen met door Deze
regering heeft aangegaande de Derde Wereld engagementen aangegaan
en moet deze ook mtvoeren
De drang om de begrotingslat zo laag mogelijk te leggen was en is bij
velen groot de wil om het tekort terug te dringen leidde Schiltz Hij
besefte echter goed genoeg dat politiek meer is dan cijfers realizeren
De pers heeft het toneel aangescherpt het verbaasde Schiltz dat de
begrotingskontrole tot een boksmatch onder mmsters werd opgefokt
Toch moet men zich afvragen of al deze uitdagingen nu wel echt nodig
waren Dit kabinet heeft reeds harde noten gekraakt en er liggen nog
harde m het mandje Zijn het de nakende Euro verkiezingen die velen
zenuwachtig maken'' Het zou niet mogen, na het paasreces herbegint het
grote werk De verdere en blijvende gezondmaking van de staatsfinan
cien is dringend en moet het beleid van de toekomst mogelijk maken Wat
in het verleden verknoeid is volstaat als , les' maar er moet naar de
toekomst gekeken worden Er staat zoveel op het spel
De noden van tal van werknemers moet gelenigd worden, de armoede
die om ons heen steeds tastbaarder wordt moet fundamenteel bestreden
Deze tegemoetkommgen kunnen gerealizeerd worden binnen de bestaan
de begroting, op de strukturen in dit land kan bespaard worden Tal van
diensten vormen overlappingen, zijn nutteloos en geldverslindend Zij
groeiden als vanzelf uit de verzuiling die dit land kent Wij komen nog
maar eens terug op de Sociale Zekerheid en de wanverhoudingen tussen
de twee gemeenschappen Beter ware het de struktruren goedkoper te
maken, de dienstverlening doeltreffender en de mensen die er werken
beter te belonen
Tenslotte is er de kritiek van het PVV schaduwkabinet Na de interne
machtsgreep van Verhofstadt staal de schaduwpremier niets meer in de
weg om zich middels krasse uitspraken in de media te hijsen „Niets is
goed' maar Verhofstadt vergeet daarbij de doorgeschoven fakturen uit
zijn beleidsperiode Als hij beweert dat de 35 miljard meer inkomsten
opgesoupeerd worden dan is het kiegelige antwoord van Schiltz terecht
De meerinkomsten worden gebruikt om de fakturen Verhofstadt te beta
len En is het nuttig te herinneren dat hij de 111 miljard meevallers uit zijn
periode rijkelijk heeft verbruikt
Het nationale tekort is na deze week 14,4 miljard gezonder geworden, er
blijft nog een schuldenlast van 6 000 miljard Er is voor deze ondraaglijke
last, willen wij de leefbaarheid van het overheidsapparaat veilig stellen,
de sociale dienstverlening en de pensioenen waarborgen en de armoede
bekampen, geen ander alternatief dan de last met overleg afbouwen
Een regering die deze toestand in klare en duidelijke taal uitlegt hoeft
het verdikt van de publike opinie niet te vrezen Dan pas zal bezuinigen
niet langer meer pijn zijn maar het beveiligen van de toekomst
(m.V I )

Begrotingskontrole 1989

En wat dan
zonder Schiltz?
Maandag zijn de eerste minister en zijn vicepremiers uit het begrotmgskonklaaf verrezen. Vooraan liep Begrotingsminister Hugo Schiltz met zijn
,,budget box". Daarin zat de aangepaste begroting
voor dit jaar en een lijstje van — stilaan klassiek
geworden — besparingen

D

E balans kan positief worden genoemd de doelstellingen van het regeerakkoord worden gehaald meer
nog, de regering gaat zelfs iets
verder dan afgesproken, van de
andere kant wordt er ruimte ingelast voor een sociaal verantwoord
beleid
De spreekwoordelijke
hakbijl m de boom van de overheidsuitgaven IS met botter geworden, zwakke takken worden
wel met meer zorg behandeld

De oorspronkelijke begroting
'89 werd m augustus van vorig
jaar opgesteld Op dat ogenblik
was het nog voor niemand duidelijk welke gevolgen de financiering van Gemeenschappen en
Gewesten op de centrale staatskas zou geven Langzaam maar
zeker bleek ook dat de ekonomische konjunktuur beter zou uit
vallen dan verwacht Reden ge-

noeg om de vooropgestelde begrotingscijfers voor dit jaar te herzien

Ekonomische groei
De regering kan dit jaar rekenen op een aantal bijkomende
ontvangsten Door een hogere
nominale ekonomische groei
komt er 24,4 miljard meer in de
lade Het innen van achterstallige
belastingen levert 11,6 miljard
op De Nationale Bank rekent van
haar kant op 9 miljard meerontvangsten Wel worden de meer-

ontvangsten naar beneden toe
aangepast met 12,3 miljard De
regering gaat hier een stuk voorzichtiger te werk dan in het verleden In totaal worden de meerontvangsten op 35,3 miljard geraamd
Door de toepassing van de financieringswet voor Gewesten
en Gemeenschappen worden er
m 1989 561,8 miljard middelen
overgeheveld naar de regio's
De verbeterde ekonomische
konjunktuur brengt niet alleen
goed nieuws voor onze Begrotingsminister Mede als gevolg
hiervan stijgen sommige uitgaven Zo zorgt elke stijging van de
rentevoeten op leningen, een inherent verschijnsel als de ekonomie op volle toeren draait, tot een
toename van de intrestbetalingen
op onze staatsschuld Dit jaar zijn
er als gevolg hiervan zo'n 17
miljard meeruitgaven
(lees verder bIz 5)

Yves Paermentier van Ons Leven:
„Wij zijn geen vereniging
van betogers meer" ^l^s bIz. 20)

W}
... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

JEUGDBOEKENWEEK
Als Vlaamse boekhandelaar, ben ik
bil] dat er in het voorjaar rond het
boek gewerkt wordt dank zij het initiatief en de werklust van het Nationaal
Centrum voor Jeugdliteratuur (NCJ)
Dat zo een jeugdboekenweek, een
belangrijke bijdrage is tot de kulturele
ontwikkeling van onze jeugd is de
schrijver van het artikel over de opening van de Jeugdboekenweek te
Tielt (WIJ, 2 maart j I) blijkbaar ontgaan Toch IS het zo Bij die gelegenheid kan de boekhandelaar een extraatje aan zijn klanten schenken
Dit geschenk is dank zij de sponsormg van een Antwerpse spaarbank zo
voor de boekhandel beter betaalbaar
Als u weet dat per boekje, door genoemde bank 20 fr wordt bijgedragen, dacht ik dat deze sponsoring
kenbaar mocht gemaakt worden met
haar logo Als je als boekhandelaar
dan 100 boekjes koopt krijg je zomaar
2000 fr cadeau Dat die bank er bij
zijn klanten 10 000 gratis geeft in
gans Vlaanderen, is zeker geen rem
voor de boekhandel Voor hoeveel
kinderen is dit het ,,eerste echte
boekje" geweest i p v een strip' Dat
tientallen boekhandels ,,Wubbe's"
tekort hadden om uit te delen spreekt
toch voor zichzelf
Voor wat de opening van de boekenweek te Tielt betreft kan ik getuigen dat het beter kon Maar is het
geen prestatie dat ook eens een
Vlaamse provinciestad zo een manifestatie organiseert' Of, moet alles m
Antwerpen blijven als het over promotie van het Nederlandstalige boek
gaat' Moeten wij ons als volwassenen zo kntisch opstellen' De kinderen zelf hebben er beslist iets aan
gehad en de pers had aandacht voor
net kinderboek Hieromtrent zijn we in
Vlaanderen zeker met verwend
Wat door de verantwoordelijke van
het NCJ gezegd of met gezegd werd
weet ik met Wel weet ik dat op het
programma een spreker voorzien was
die zowel Boekhandel, uitgevers als
importeurs moest vertegenwoordigen Als die mets gezegd heeft over
de inbreng van het boekbedrijf dan
lag de fout daar Of had het boekbedrijf geen echte inbreng'
Gaan we in Vlaanderen blijven kankeren en mekaar afkeuren' Laat ons
liever de handen in mekaar slaan,
zowel uitgevers ais boekhandelaars,
om samen met het bestaande en zeer
degelijk werkende NCJ een fijne
Vlaamse Jeugdboekenweek te organiseren voor 1990
Laat een bank maar sponsoren Wij
kunnen een steuntje best gebruiken
Een boekhandelaar die gelooft in
het Vlaamse jeugdboek
Mw. E. Van Damme-Alexander,
Oudenaarde

JEUGDBOEKENWEEK (2)
Het IS opvallend dat direkt betrokkenen het artikel over de Jeugdboekenweek grof, beledigend en WIJ onwaardig vinden Er wordt gesproken
over een persoonlijke visie waarbij
bepaalde (kommerciele') belangen
hun invloed zouden hebben Maar de
Stellers van de brieven zijn betrokkenen bij die ,,Antwerpse Spaarbank"
Dus over kommerciele belangen gesproken Dat WIJ zou misbruikt zijn
voor vuilschrijverij is een visie van de
bnefschrijver, net zoals het kritisch
artikel één visie is Als men een
kntische visie als vuilschrijvenj gaat
beschouwen, zien we al vlug Komeini
opdagen (vroeger zou hier een willekeurige andere naam hebben ge23 MAART 1989

staan) Dat deze visie toevallig afwijkt
van vele andere, komt misschien omdat WIJ beter is geïnformeerd over
het milieu van het kinderboek, en de
oren met sluit voor de kntiek die was
waar te nemen Ook in het uitgeversmidden was men met te spreken over
een artikel in dagblad Het Volk, waarin een verantwoordelijke van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur
volgens de uitgever uit de biecht
sprak
Als een bnefsteller zich opstelt als
promoter (bevorderaar) en sponsor
(hij die de kosten van iets draagt) en
het tegelijkertijd een kommerciele aktie — met een pedagogisch tintje —
noemt, moest hij toch blij zijn met wat
in het artikel als opbouwende kritiek
werd bedoeld Want een kommerciele aktie kan met bedoeld zijn om
mensen tegen de haren in te strijken
L.P., Hof stade

JEUGDBOEKENWEEK (3)
Al IS het betreffende artikel hier en
daar wat te hard toch geeft het de
meest ,,zere ' plekken aan die rond
de Jeugdboekenweek bestaan
Ik denk dat het voor de kinderen
een prettig en gezellig feest was in
Tielt De kern van het probleem is
echter dat op alle publikaties boekenweekgeschenk, lesbneven, folders, bnefhoofden, omslagen zeer
opvallend de naam van de sponsor
(genoemde bank dus) staat afgedrukt Op het feest zelf werd het
podium volledig in beslag genomen
door een stand van de bank (hele veel
borden, vlaggen, enz ), bij het binnenkomen van de zaal kreeg elk kind een
ballon en stickers van de bewuste
bank (de ballons vermeldden zelfs
alleen maar de naam van de bank)
Hier gaat men echt te ver
Het ergste was evenwel de perskonferentie die het feest vooraf ging
éen ode aan de bank Het ging er dus
met over boeken, auteurs, biblioteken, boekhandels, illustrators Wel
over
— hel jeugdboekenweekgeschenk,
gemaakt dank zij de middelen terbeschikking gesteld door de bank
en gratis verkrijgbaar bij de bank,
— de lesbrief betaald door de bank
— deze lunch u aangeboden door de
bank,
— enz
De orgamzatoren dankten vervolgens uitvoerig de bank voor al dat
moois en de bank kwam daar nog
even de orgamzatoren bedanken
voor hun goeie smaak en aanpak
Bewuste artikel legt dus de vinger
op de wonde en dat doet pijn De heer
Tommelein verdedigt begrijeplijker
wijze zijn werkgever (de bank), maar
weerlegt of ontkent in zijn bnef met de
,,zere" plekken Die zijn er wél degelijk
J. Baeckens,
namens de
promotiekommissie VBVB
Red. - Nu iedereen zowat z'n zeg over
de Jeugdboekenweek gehad heeft sluiten WIJ deze polemiek.

kruisigd, levend begraven Hirohito
was op de hoogte van dat alles,
waarom dan deze hulde'
Het IS nu de tijd om te vergeten zegt
president Bush, inderdaad, en onze
,,prominenten" (zoals ze zich zelf
noemen) doen mee maar dan alleen
in het buitenland om in de kijker te
lopen Schijnheilig!
In eigen land weigeren ze zelfs
hierover te praten, klem land, kleine
mensen O, edel land der Belgen i
In schril kontrast daartegenover
staat hun afwezigheid op de plechtige
begrafenis van de dierbare en eerbare Paul Daels, de geliefde Generaal
van Vlaanderen Nochtans is Mechelen met zo ver, ook met voor de
kardinaal uit de buurt van St -Rombouts was er afwezig
Maar geen nood vriend Paul Daels
de mooiste rode papavers uit de nu
stille vlakten langs de IJzer vergezellen U op Uw lange reis Wij doen het
zonder praal en cynisme maar uit
eerbied en diep bedroefd, als dank
voor alles wat U en Uw vader voor ons
betekenden Vlaanderen vergeet U
met en Tokio laat ons koud
WIJ beloven U nog vele malen te
gaan gedenken aan de voet van ,,uw
IJzertoren", In Flanders fields
Frans Van Ransbeeck, Asse

VRUCHTAFDRIJVING
Aansluitend op de lezersbnef
Vruchtafdrijving (WIJ van 16 maart
11) van dr H Bouchery uit Antwerpen
moet ik er de heer Bouchery op wijzen dat de Volksunie met enkel bestaat uit gelovigen, er zijn ook vrijzinnigen in de partij
Zou het met beter zijn, mocht iedere familie voor zichzelf kunnen uitmaken wat voor haar het beste is, zonder
daarvoor altijd op de vingers hoeven
getikt te worden door mensen die van
zichzelf denken te moeten ingrijpen

om hun geloofsopvattingen te kunnen
opdringen aan anderen
Wie kan er immers het best oordelen over de gezinssituatie, dan het
desbetreffende gezin zelf'
Een gezin kan perfekt gelukkig zijn
in de situatie waann het zich bevindt,
doch kompleet uit haar evenwicht
geraken door een ongewenste zwangerschap
Laat mij het zo stellen wie gelovig
IS laat zich leiden door zijn geloof
Leef naar de regels ervan doch dring
de regels van dat geloof niet op aan
anderen
Wie met gelovig is, handelt in eer
en geweten en in het belang van zijn/
haar gezin
O. Provoost, Oostduinkerke

MUSEUM VLAAMSE

In juli 1988 hebben we n a v de
plaatselijke gemeentelijke 11 julivienng gedurende 14 dagen de tentoonstelling ingencht ,,Geschiedenis van
de Vlaamse Beweging" De tentoonstelling vond plaats in het Casino van
Koksijde, er waren meer dan 2 000
bezoekers Het ganse koncept werd
ontworpen en uitgevoerd door mevrouw Van den Bossche, alle voorwerpen waren afkomstig uit het museum van Aalter We konden rekenen
op de medewerking van het gemeentebestuur van Aalter
De kritiek van de heer Guido Van
den Kerkchove is zeer onjuist De
tentoonstelling gaat met over de
Vlaams Nationale Beweging maar
wel over de Vlaamse beweging Het
museum biedt vooral aan alle leerkrachten een unieke gelegenheid om
kinderen uit het L O maar ook leerlingen uit het middelbaar onderwijs vertrouwd te maken met onze Vlaamse
geschiedenis
Aan de basis van dit museum ligt
Flor Grammens, een van de meest
hardnekkigen, die boven alle partijgrenzen heen gewerkt heeft als ,,de
man van de daad"
Carlos Van Louwe, Koksijde

KADETTENSCHOOL
De sluiting van de Lierse Kadettenschool IS een met te rechtvaardigen
maatregel van de ministerraad Tegen soortgelijke plannen van de vonge CVP-PVV regenng kwam een zeer
fel verzet De school bleef
Nu reeds gaan er petitielijsten rond
waarop al meer dan 10 000 handtekeningen staan tegen de sluiting van de
school De Kadettenschool van Lier is
een doorn m het oog van de Franstalige legerleiding en de nederlandsonkundige minister Guy Coeme De
Lierse kadettenschool levert immers
Vlaamsbewuste officieren af Deze
school moet blijven bestaan'
Luc Van Den Weygaert,
Berchem

VRIJ VLAANDEREN
WIJ van 16 maart j I drukte een

En men schijnt in WIJ gelukkig te
zijn te kunnen melden dat er ook
VUJO's bij de tegenbetogers waren
Is men in de VU- en JO ook al tegen
een vrij Vlaanderen' Is dat een ruil
voor die schamele Belgische VU-mimsterkes' Waar is de tijd dat VUJO
opkwam voor een republiek Vlaanderen'
In Vlaanderen mogen Vlamingen
op eigen grond met meer betogen,
wandelen met TAK of een vergadering houden zoals VVB m Wezembeek-Oppem Alles wordt verboden
ledere echte Vlaming is geërgerd
Waar blijven de echte Vlaamse leiders'
Wanneer wordt de Volksunie eindelijk wakker en neemt ze de spits van
de Vlaamse weerbaarheid weer o p '
Moest een tiende van dergelijke
feiten zich voordoen tegenover de
Walen, dan was er geen sprake meer
van België Dat zouden de Waalse
kopmannen met dulden
Lieven Duprez, Beliegem
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Deze week
in Knack Magazine
Het rode leger
Voor het eerst sinds de late jaren vijftig is er weer een socialist minister
van Defensie. En die Guy Coëme lijkt de moed te hebben opgevat
om het leger in het vlees te snijden. Gesprek met een dappere soldaat,
deze week in Knack.
Walter Fiers

Jeltsin op campagne

De Artois-Baillet Latourpnjs werd voor
het eerst toegekend aan een Belg De
Gentse onderzoeker Walter Fiers legt uit
hoe de kankergeneeskunde langzaam
maar zeker vordert Deze week in
Knack

Bons Jeltsin is de omstreden Sovjetpoliticus, die enkele jaren geleden in
Moskou door konservatieven uit zijn
stoel werd gelicht. Nu is hij kandidaat
bij de verkiezingen voor het volkskongres, en hij voert campagne op zijn
Amerikaans. Een gesprek, deze week in
Knack

EDEL LAND DER B E L G Ê N "
Een fel geschminkte oude dame en
echtgenoot met de bekende, gemaakte glimlach, en een houterige
zestiger uit het Antwerpse waren aanwezig op de uitvaart van Hirohito,
Hitler II Inderdaad, de man die zich
schuldig gemaakt heeft aan de moord
van miljoenen jonge levens In zijn
kampen zijn miljoenen mensen verhongerd, gefolterd, opgehangen, ge-

STRIJD

foto af van de TAK-wandeling die
rustig vertiep, met daarbij kommentaar betreffende de betoging in Leuven voor een ,,Vrij Vlaanderen" die
met zo rustig verliep Door w i e ' Door
linkse tegenbetogers 1

Staes in het regenwoud
Europarlementslid Paul Staes woonde
enkele weken geleden in het Amazonegebied de bijeenkomst bij van de
indianen-stammen die zich tegen de verloedering van hun omgeving verzetten
Zijn reportage, deze week in Knack.

Man en paard
De Vlaamse ruiter Ludo Philhppaerts en
zijn paard Darco springen straks in de
finale van de wereldbeker jumping in
Florida Een kennismaking met man en
paard, deze week in Knack.

m
Ann: geen
| | dom blondje

Ann
De Baetzelier
Afgelopen vrijdag grepen in
Brussel de jaarlijkse miss-verkiezingen plaats. Ann De Baetzelier
mocht het kroontje van Miss België op haar blonde hoofd plaatsen. Ann is voor VU-leden geen
onbekende: op de winterhappening in Berchem verzorgde zij op
voortreffelijke wijze de presentatie.
Ann is vertaalster EngelsSpaans en is afkomstig van Liedekerke. In '86 was ze reeds Miss
Vlaanderen. De 24-jarige schone
werkte vooral aan een karrière
als fotomodel en mannequin,
maar haar grote droom is een
eigen televisieprogramma te presenteren.

Verhofstadt
Ook vorige week haalde de
toekomstige partijvoorzitter van
de PVV deze kolommen. Toen
stond zijn overwinning in de strijd
voor het kandidaat-voorzitterschap van de PVV in het middelpunt van de belangstelling, al
werd deze strijd grotendeels achter de schermen gevoerd.
Maar deze week gaf de zogenaamde schaduwpremier weer
een knap staaltje van liberale demagogie ten beste. Verhofstadt
kreeg overal ruimschoots de gelegenheid om wild naar de budgetkontrole van begrotingsminister Schiltz te schoppen. Het liberale schaduwkabinet vond het
zelfs niet nodig om de verklaring
van premier Martens in Kamer en
Senaat af te wachten. De shadows hadden de hand kunnen
leggen op de resultaten van het
regeringskonklaaf en aarzelden
niet om stante pede de pers om
zich heen te roepen om deze
resultaten (en hun bemerkingen
vanzelfsprekend) wereldkundig
te maken. Dat gebeurde maandagmiddag, terwijl de parlementsleden pas in de late namiddag op de hoogte gebracht werden van het regeringswerk.
Maar in de Aktueel-uitzending
maandagavond schoot Verhofstadt pas echt de hoofdvogel af.
Hij was onbeschaamd genoeg
om de sociale onrust bij verplegers, opvoeders, rijkswacht, de

Brusselse vuilnisophaaldienst,...
in de schoenen te schuiven van
de huidige regering. De betogers
zouden met hun manifestaties
het wanbeleid van Martens VIII
op de korrel nemen. Wie zondag
in de Zevende Dag naar het konfrontatiedebat over armoede gekeken heeft, weet wel beter: daar
waren alle deelnemers het erover
eens dat de soberheidspolitiek
van de kristendemokratisch-liberale regering Martens-Verhofstadt voor heel wat mensen de
genadeslag was om in absolute
armoede te vervallen.

Andrew's
wedde
Terwijl sommige kategorieën
van mensen hemel en aarde
moeten bewegen om enkele percentjes loonsverhoging te krijgen, moeten anderen maar met
de vingers knippen om op hun
wenken bediend te worden.
Zo stond in de roddelpers te
lezen dat de tweede zoon van de
Engelse koninging Elisabeth,
prins Andrew, een weddeverhoging verkregen heeft van 68.900
pond, dat is een stijging van
80%. Andrew strijkt daarmee
jaarlijks een bedrag van 155.400
pond op. Hij moet van dat geld
wel zijn personeel onderhouden
en zijn officiële funkties uitoefenen. Vorig jaar had Andrew ook al
een inkomensverhoging gekregen. De prins moest zich dan
tevreden stellen met een stijging
van slechts 70%.

Andrew:
/* geen prins
bedelman

^
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Lionel Vandenberghe
kuchen van het mosterdgas, 60 jaartoekomst (zal ik werk vinden...?).
na de gasaanval, dan zegje: „Geen Hierin worden zij gestimuleerd door
chemische wapens". Oorlog is inter-de prestatie-, konsumptie- en amuse„Van huis uit ben il< geen flamin- nationale misdaad."
mentsmaatschappij.
gant. Mijn moeder was zelfs een Hon— De politici geven zelf vaak een
gaarse. Westvlaamse koppigheid én
zeer
slecht voorbeeld. Verzuiling, ku•
U
wil
„de
boodschap
van
DiksHongaarse standvastigheid kunnen
mulatie,
benoemingen en bevorderinmulde"
aktuallseren?
een hardprodukt leveren. Niemand in
de familie heeft iets te maken gehad „De „boodschap van Diksmuide" gen niet op basis van kwaliteit, mismet de repressie. Een eerste kennis-is van alle tijden. De vormgeving kanbruik van gemeenschapsgelden,
making met de Vlaamse beweging veranderen en is steeds veranderd. steekpenningen, enz... Jongeren
kwam via de KSA, via enkele vlaams- De zelfbestuur-eis aktuallseren wil hebben goede voor-beelden nodig.
voelende leraars (de kamer van Joe zeggen: opkomen voor een zo groot — Politiek bedrijven is ingewikkeld
English in het kollege van Veurne kenmogelijke autonomie voor Vlaande-geworden. Het speciale jargon is onik goed) en via de strijd rond Leuven- ren, opdat we als Vlaamse staat het verstaanbaar, zelfs voor gestudeerden. En in concreto: ook de Vlaamse
Vlaams.
Europa van 1992 kunnen binnenstap-beweging zit gekneld in een juridipen. Konkreet wil dit onmiddellijk zegIk las veel over de Vlaamse bewe- gen: fase 2 realiseren, fase 3 onmid-sche spitstechnologie.
ging en had veel persoonlijke kontak-dellijk starten en... fase 4 voorberei- Als ik deze elementen vernoem
ten met grote en vooral kleine flamin-den.
betekent dit meteen een opdracht om
ganten. De Leuvense politie heeft die
daar iets tegen te doen."
Godsvrede
van
het
Front
aktuallsevlaamsgezindheid aangewakkerd
met de matrak. De mensen rond het ren wil zeggen: ijveren voor een open• U heeft verklaard het spijtig te
jongerentijdschrift Nieuw Vlaanderenen verdraagzame samenleving. Plu-vinden dat het geschledenlsonderralisme betekent ieders mening res-rlcht In de verdrukking geraakt.
leerden me werken".
pekteren maar zonder zijn eigen over,,Een volk dat zijn geschiedenis
tuiging prijs te geven.
niet kent heeft geen toekomst. We
• Welke invloed heeft ,,DlksmuiDe nooit-meer-oorlog-kreet aktuall-moeten onze wortels kennen. Hoe
de " op u gehad?
seren wil zeggen streven naar wereld-dikwijls waren we als volk op de rand
„Ik ben in de Frontstreek geboren vrede. Ontspanning en ontwapeningvan de afgrond en toch herrezen we
?
en ken vele plaatsen waar er gevoch-overal ter wereld, een naïeve droom telkens.
We moeten de jongeren laten
ten werd, waar de hospitalen ston- Neen, een noodzaak voor het overle-zien van waar we komen. Dan zullen
den. Ik ken Alveringem van kapelaanven van onze beschaving.
heel veel evidenties wegvallen.
Verschaeve en meester Selschotter. En de vrijgekomen kredieten kun- Dit IS een pleidooi van een nietIn de pastorie van mijn dorp, Houtem,nen gebruikt worden om honger en historikus voor een goed geschiedewas het hoofdkwartier van koning ellende in de wereld te bestrijden. Denisonderricht:
Albert. De beruchte generaal Wiele-armoede in de wereld is ook een vorm
mans ligt op ons kerkhof begraven (invan oorlog. De oorlogsindustne moet — over de bevrijdingsgeschiedenis
van de Vlaamse gemeenschap,
het Frans). Ik ken de kerkhoven vaneen vredesindustrie worden."
— objektiefen eerlijk gegeven door
de streek, met de Joe English-kruisjes, met de eentonige Engelse graf-• Jongeren hebben geen politieke goed-gevormde leerkrachten van lastenen, met de onvergetelijke beel- Interesse. Wat zijn daar volgens u
ger tot hoger onderwijs,
den van Kathe Kollwitz. Als je zo ietsde oorzaken van?
— en waarom niet aan de Vlaamse
ziet dan zeg je „dat mag nooit meer ,,ln deze moeilijke periode hebben universiteiten een afzonderlijke kurgebeuren": nooit meer oorlog. Als je jonge mensen vaak alleen nog inte- sus ,,Geschiedenis van de Vlaamse
met mensen gepraat hebt die nog resse voor hun eigen onmiddellijke Beweging" kreéren?"
• Hoe bent u tot de Vlaamse beweging gekomen?

HET NIEUWS

Voorzitterschap
Uit de krant vernamen wij dat
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De Vlaamse Kommerciéle zender VTI\/I schuwt geen spektakel om
zijn kijkers voetbalbeelden te bezorgen. Wegens het eksklusiviteitskontrakt van de Voetbalbond met de BRT krijgen VTM-kameraploegen
immers geen toegang tot (sommige) voetbalstadia. De voetballiefhebbers die op Olympia de topper Club Brugge — Anderlecht bijwoonden
zagen hoog boven hun hoofd VTM tóch beelden schieten van de
wedstrijd. Van op een hoogtewerker weliswaar.
(foto VUM)

Hugo Covellers, VU-fraktieleider
in de kamer, geciteerd wordt als
kandidaat-opvolger voor de huidige VU-voorzitter Jaak Gabriels.
Covellers zou door een aantal
prominenten in de partij, onder
wie algemeen sekretaris Paul
Van Grembergen, aangezocht
zijn om zijn kandidatuur in te
dienen. De kamerfraktieleider
zou, nog steeds volgens de krant,
zijn beslissing in beraad houden
tot eind juni. Dezelfde bron weet
ons te vertellen dat Paul Van
Grembergen zijn kandidatuur zou
indienen in het geval Covellers
geen kandidaat-voorzitter zou
worden.
Momenteel zijn de bestuursverkiezingen in de VU-afdelingen
in gans Vlaanderen aan de gang.
Later volgen verkiezingen van de
arrondissementsbesturen en het
partijbestuur. Deze verkiezingen
moeten uiteindelijk leiden tot de
verkiezingen voor het voorzitterschap van de VU in september.
Volgens de statuten kan Voorzitter Gabriels nog een tweede
ambtstermijn vervullen.
Het IS de normaalste zaak van
de wereld dat m een verkiezingsjaar voor een politieke partij die
het meent met de interne demokratie kandidaten voor het voorzitterschap hun staart roeren.

Gabriels
en Sauwens
in Voeren
Tijdens een werkbezoek dat
Jaak Gabriels samen met gemeenschapsminister
Sauwens
aan Voeren bracht ontkende de
VU-voorzitter dat er een geheim
Voerakkoord zou bestaan over de
oprichting van een franstalig kultureel centrum in de Vlaamse
gemeente.
Minister Sauwens verklaarde
dat hij de voorzitter van de
Vlaamse eksekutieve zou vragen
om de Voercel terug op te starten. Die cel moet, in overleg met
de afgevaardigden van de Vlaamse verenigingen en de Vlaamse
gemeenteraadsleden van Voeren, konkrete Vlaamse initiatieven in Voeren mogelijk maken.
De gemeenschapsminister voor
Openbare werken en Verkeer
kondigde ook aan dat de weg die
de zes Voerense deelgemeenten
verbindt verbreed zal worden en
dat de frekwentie van de buslijn
tussen Tongeren en Voeren zal
opgedreven worden.
Voorzitter Gabriels beloofde
ook alles in het werk te zullen

stellen om VTM op de kabel van
TV-minnend Voeren te krijgen.

Paula D'Hondt
Totnogtoe produceerde de koninklijke kommissaris voor de migranten niets meer dan wind. En
hoe kan het ook anders? In interview na interview klaagt ze steen
en been over het uitblijven van
een duidelijk omschreven budget
en de vaststelling van haar personeelskader.
Paula D'Hondt weet immers
nog steeds niet met welk budget
ze mag van start gaan, hoeveel
personeel ze mag aanwerven en
waar ze haar tenten mag opslaan. Intussen werkt ze op eigen
kosten, in (een gedeelte van)
haar vroegere kabinet van Openbare Werken, en zonder juist te
weten waarvoor ze nu eigenlijk
bevoegd is. De verschillende onderdelen van het migrantenbeleid liggen bovendien verspreid
over gemeenschappen en gewesten.
Het was deze korf van onduidelijkheden die Vic Anciaux ertoe
bracht vriendelijk dankjewel te
zeggen voor de hem aangeboden
funktie van koninklijk migrantenkommissaris. Achteraf gezien
een wijze beslissing.

D'Hondt reeds
in de
problemen.
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Wi\
Wilde zijn. ". Waarop de zaal
platging.
Of hoe een ekonomisch geVorige week zaterdag organi- schoolde gezagsdrager ten overseerde het Westvlaamse provin- staan van bijna driehonderd kulciebestuur een kultuurdag. Hoog- tuurwerkers het manifeste bewijs
tepunt vormde het boeiende de- leverde geen kaas van dit soort
bat tussen de teoloog Max Wil- kuituur gegeten te hebben.
diers en de vrijzinnige Leo Apostel over de kulturele uitdagingen
van vandaag. Beide hoogleraren
en moderator Boenders kwamen
tot de konklusie dat het tijd wordt
dat de ekonomische waarden
aan belang gaan inboeten ten
voordele van kulturele waarden.

Kultuurdag

Onthaalcentrum voor
niet-Vlamingen

Na dit debat werden een hele
reeks Westvlaamse kunstenaars
en auteurs gehuldigd met prijzen
en plaketten Tijdens deze plechtigheid viel slechts één iemand
kompleet uit de toon, nl. goeverneur Vanneste
Toen hij zijn lof uitsprak over
de Toneelknng Kunst Adelt, die
onlangs het Landjuweel wegkaapte met het stuk "Het belang
van Ernst" van de engelstalige
Oscar Wilde, presteerde hij het
om te spreken over Oscar de
Wilde. Gewaarschuwd door de
hilariteit die hierdoor ontstond en
daarop attent gemaakt door een
medewerker, toog hij opnieuw
naar het spreekgestoelte en zei
hij: ,,//c verwar met die andere De
Wilde. Hij moet natuurlijk Oscar

Na het initiatief van de Franse
gemeenschap om met een informatiedienst voor franstaligen uit
de rand te starten, wil de burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, Jacques Vandenhaute, nu
een "onthaalcentrum voor franstaligen en Europeanen uit de
rand" oprichten.
Honderdduizenden manifestanten betoogden in de Baskisctie stad Bilbao voor vrede, nu en voor altijd.
De liberale senator en onder- Alle demokratische partijen van Spaans Baskenland roepen daarmee de ETA op om ook na de
voorzitter van de Franse gemeen- afgekondigde termijn van 26 maart haar bestand te verlengen, en voorgoed af te zien van geweld ten
schapsraad wil de leden (het zou voordele van overleg Het IRA daarentegen schokte deze week nog de publieke opinie door de moord op
om een vzw gaan) toegang verle- twee Noordierse politie-officieren.
(foto efe)
nen tot de sport- en kulturele
infrastruktuur van zijn gemeente,
hun behoeften in kaart brengen konkurrentie voor de informatie- kadert natuurlijk eerder in elektoen hen vertalingen van officiële dienst van de Franse gemeenraal gestunt. De verkiezingsdokumenten verschaffen. Vol- schap.
koorts die ook vele franstalige
Dinsdag werd de geschillengens Vandenhaute heeft dit plan
politici slapeloze nachten be- raad voor niet-openbare televisiegeen enkel agressief karakter teDe inflatie van provokatieve zorgt, mag de Vlamingen met verenigingen geïnstalleerd. Deze
genover de Vlaamse gemeen- plannen ten voordele van de verhinderen het hoofd koel en geschillenraad moet oordelen
schap, en vormt het ook geen franstalige bewoners van de rand vastberaden te houden.
over disputen die n.a.v. TV-uitzendingen van VTM en van de
regionale TV-zenders kunnen rijzen.

Geschillenraad

MENSBEELD

Als de raad een klacht gegrond
vindt, kan ze de omroep vermanen of verplichten de uitspraak
op het scherm te brengen Bij
zware overtredingen van het kabeldekreet kan de raad aan de
Vlaamse eksekutieve voorstellen
om de erkenning van de omroep
op te schorten of in te trekken, of
zelf de opschorting van de erkenning opleggen, als het om regionale of lokale zenders gaat Overigens baadt de geschillenraad
nog m de onduidelijkheid er is
(nog) geen budget voorzien, men
weet met op wiens initiatief de
raad vergadert, hoe er beslist
wordt, ...Men moet zich bovendien de vraag stellen waarom de
taak van de geschillenraad met
kon opgevangen worden in de
schoot van de mediaraad, te
meer daar het de bedoeling lijkt
de bevoegdheid van de geschillenraad uit te breiden naar de
openbare omroep en de nietopenbare radio's. Wellicht ligt de
verklaring in het feit dat de vorige
Vlaamse (liberaal-kristendemokratische) eksekutieve liever duidelijk geprofileerde partijmensen
over VTM het bakkeleien dan de
wat onafhankelijkere mediaraad.
De geschillenraad bestaat uit
negen leden. De CVP krijgt er 4,
de SP en de PVV elk 2 en de VU
1. De Volksunie vaardigde WIJhoofdredakteur Maurits Van Liedekerke af.

De verlclezlngöi Ift B Satval^éOT fmiÈtm ee« zware tol
" g e ü s t €«n vipiglaJ ctoden.
'•• waaronder tte N^<terlafi<tse
;- k&rmoimofi Cornet L«tgrö«w,
f m nog remit gewonden. Oe
f' k«ntll<Jadt van de feci^se Af©*
I na-paifl, ASredo OüsêmU td
|,Düarte ópvoig^i ais jH'esa»
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Kiesrecht
EG-onderdanen

getar^ de bron, 40 tot 60%
van de tóezere tttwis.
De krietendemökTmtiec}
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Ouerte, In '84 veJtozer» afe <
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tc^, had gefaald. Dat was n
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Het Europees Parlement heeft
een belangrijke stap gezet naar
de politieke eenmaking van de
Europese Gemeenschap. Het
parlement keurde een resolutie
goed waardoor alle EG-burgers
het recht krijgen om bij gemeenteraadsverkiezinen in een andere
lidstaat te kiezen en gekozen te
worden, mits zij minimum vijfjaar
In het betreffende land verblijven.
Een amendement van Ulburghs
om dit kiesrecht uit te breiden tot
niet-EG-burgers haalde geen
meerderheid.
Het woord is nu aan de Europese ministerraad, die bij eenstemmigheid moet beslissen.
De VU-Europarlementsleden
Willy Kuijpers en Jaak Vandemeulebroucke stemden voor de
resolutie.

W^i
En wat dan zonder Schiltz?
Begrotingskontrole 1989
verde en de doelstellingen die hij
poneerde hebben sommige eksellenties de daver op het lijf
gejaagd. Zolang we met een begrotingstekort van 400 miljard en
een Rijksschuld van 6000 miljard
opgescheept zitten kan dit alles
behalve kwaad. De vraag die
hierbij dient gesteld is simpel:
„Wat gebeurt er indien VU-minister Schiltz dit niet doet?"

(vervolg van biz. 1)
Door de overheveling van bevoegdheden naar Gewesten en
Gemeenschappen wordt dit jaar
de rekening op het centrale niveau opgekuist. De fakturen die
jaar in jaar uit meegesleept werden, dienden betaald. Dit leidt tot
een éénmalige vermeerdering
van de uitgaven.
Anderzijds zorgt de staatshervorming voor winst voor de schatkist. Er wordt dit jaar 587,7 miljard aan kredieten geschrapt.
Daartegenover staat de 561,8
miljard aan middelen die worden
overgeheveld. Het verschil, 25,9
miljard, dient door de regio's bespaard of geleend te worden. In
alle geval komen ze niet meer ten
laste van de centrale overheid.
Van die 25,9 miljard kan er 3,1 als
definitieve ,,winst" worden beschouwd. De overige miljarden
zullen volgende jaren terugkeren
in de begrotingen als tegemoetkoming aan Gewesten en Gemeenschappen.

Stefan Ector

Rentelasten
wegen zwaar
Hoofddoei v$n e©n feegrotlngskofttmie <s de siaopas>
ömg van de begfrotlngscjffsrs
aart de gewfjzigd© omstanCffg*
hederj. Daarnaast é\mi ook
een oordeel geveid over 4e
bi|krecBet©ri die de verschik
iertrfe miofsters vrngeo boven*
op ïïun vestgésïelde begro»
Wt^, Hel f}oeft mm. gezegd öm
efkeenfe-aohiover zove^ tn0geBJk middelen te besehlkkert,
in deze bljkTiKiieleï^ wordt
een eerete itm^ gesfioefd tijbe^prekiftgen ttfêsen begroting en de vem>filöeftdé de*
partemetïien aizondeig^, fn
totasa metöm er 20'n TT tnspmó mn i^lkredieten ö#vraagd. ^rotlngsmWs*^
BchWit km dft bedrag, vódrdat
de eJöenillke rsgerlngsbesBssij^en begorjrter» tor 44,4 mHjanJ bértetóen.
Oe bejangrtlkste btjkfi^leten werdett «gevraagd voor;
1. fi$ks$ciwfd: 17,1 wifjard
voor de toename van de fotfestbetafir^en ate gevofg van
de reotesttjging2. Socjè/e €^-< 4 J milfard
verdeefd mfer de pensioenen,
iTslndervaljden, tewerkstel*
BngsprografnfBa'é en brug*
pensioenen.
3. B^mmisdw ce/: 4 mJIJerd voor het Fonds van National© Solidanielt en Fonds voor
pif<3totypen.
4. Ort^mi^: 7,4 fnil|ard
vni- voor aobterstatiige b#«Öngen van %v«eddeR ven vorige
laren en t,1 n»l|ard voo*" bet
vsÉSarborgfondè voor cfe
scftoo^eboiwran.
&. W^^nfemis 0n Opmbam l(Vertfe#; 0,6 ntfi|ard voor
versnelde beiÉöing VÊB? vroeger vestgetegde ««rken.
Op sotfimloe de|3artei«efi«
ten NöE^en J^redieten in verraindenng vtörden geteacbt:
i. PimmMn'i 3,è mtijard
dankzei vemtiftdeide bipmgen aan het Eur<^ese land»
2x WerkkH^fmié: 2»8 .mlj|ard.

Vice-premier en minister van
Begroting Hugo Schiltz naast
vice-premier Dehaene in de Kamer. Tijdens de begrotingskontrole werd duidelijk dat de aanwezigheid van Schiltz op Begroting
van doorslaggevend belang is om
het besparingsbeleid te doen slagen,
(foto Eric Peustjens)

Besparingen
in augustus van vorig jaar werd
het begrotingstekort nog op
399,7 miljard geraamd. Aangezien de ontvangsten stijgen met
35.3 miljard en de uitgaven met
48.4 miljard neemt dit tekort toe
met 13,2 miljard en komt het op
412,9 miljard. Wegens het gunstige effekt van de staatshervorming verbetert het tekort met
25,9 miljard en wordt het 387,0
miljard. Venwacht wordt dat de
zogenaamde schatkistverrichtingen 10 miljard zullen bedragen
zodat het tekort op 397 miljard
komt.
Indien de regering de 7 %
norm van het regeerakkoord zou
aanhouden, dan mocht het tekort
412,2 miljard bedragen. Tijdens
het regeringskonklaaf werd evenwel beslist om verder te gaan tot
6,9 % van het BNP, zijnde 405,4
miljard. Omdat het grootste deel
van de winst van de staatshervorming, nl. 22,8 miljard, slechts een
voorlopig karakter heeft dient
deze 405,4 miljard te worden verminderd met dit bedrag. Het eigenlijke toelaatbare tekort mag
daarom slechts 405,4 min 22,8 is
382,6 miljard bedragen.
Vandaar dat er voor 14,4 miljard, zijnde het verschil tussen
397 en 382,6 miljard besparingen
dienden gezocht.

Verdedigbaar
Het resultaat is niet indrukwekkend, wel verdedigbaar. Belangrijkste vaststelling is dat de regering met het begrotingstekort onder de 7 % is gedoken. Een norm
die nota-bene door het vorige
rooms-blauwe kabinet werd vastgelegd. Met de 6,9 % die nu
weerhouden werd is evenwel

niets gezegd. Het is al te voorbarig te stellen dat de regering de
besparingsdoelstellingen
heeft
losgelaten. Evenmin kan gezegd
dat hiermee een voorbeeld van
zuinig beleid wordt gesteld. Dat
zou pas bewaarheid worden indien de regering de raadgevin§en
van
Begrotingsminister
chiltz had gevolgd.
Toch toonde ook Schiltz zich
tevreden over het resultaat. Gegeven de gestegen rentelasten
en de fakturen uit het verleden
die dienden afbetaald past de
regering zich toch behoorlijk in
de scenario's om de gevreesde
rentesneeuwbal in de intrestuitgaven te doorbreken. Komt daarbij dat het nu ging over een begrotingskontrole, een aanpassing
van de begroting dus. Het was
generlei de bedoeling om een
nieuw spaarplan uit te dokteren.
De begrotingsminister deed op-,
merken dat de werkgroepen die
waren opgetrommeld om zijn cijfers te ,,kontroleren" van een
koude
kermis thuiskwamen.
Deze klopten als een bus. Wel
benadrukte hij dat het grote werk
later dit jaar zal doorgaan. Bij de
opstelling van de begroting '90
komt immers het uur van de
waarheid en zal blijken of sommige sceptici al dan niet gelijk krijgen, m.n. dat er van een centrumlinkse koalitie geen zuinig beleid
kan worden verwacht.
Als er één zaak duidelijk tijdens
deze begrotingskontrole naar voren kwam, dan is het wel dat de
aanwezigheid van VU-minister
Hugo Schiltz op begroting van
doorslaggevend belang is om het
verdere besparingsbeleid te doen
slagen. Dit gaat zelfs zover dat de
SP-fraktie stottert over de besparingsvoorstellen en dat de CVP
alles in het werk stelt om een
tweede Verhofstadt te kelderen.
Ook al moeten de verdere besparingen hiervoor sneuvelen. De cijfers die Schiltz tevoorschijn to-

Het besparingslijstje

Om het begrotingsobjektief van 405,4 miljard tekort voor dit jaar te
bereiken moeten er voor 14,4 miljard bijkomende besparingen worden
doorgevoerd. Het lijstje ziet er als volgt uit.

Miljoenen frank
Dotatie Kamer en Senaat

254

Vermindering tegemoetkoming
Nationaal Geografisch Instituut

100

Aanwending begrotingssaldi en
rentetegoeden Defensie

1.000

Financiering bijdrage aan kapitaalverhoging van bepaalde internationale
instellingen (vooral banken) door
Nationale Loterij

2.000

Schrappen bijkrediet pensioenen
Striktere toepassing
werkloosheidsreglementering

1.000

Vermindering staatssubsidie aan
stelsels Sociale Zekerheid door
aanwending surplussen

5.500

NMBS (sale and rent/lease back)

1.000

Vermindering staatstussenkomst
Regie der Posterijen
RTT
Vermindering toelage ,,Prototypes"
van Ekonomische zaken
Vertraging uitvoeringsritme
waterbouwkundige werken
Beperking investeringsprogramma
Totaal

800

575
1.025
100
500
500
14.354

Op deze besparingsvoorstellen werd reeds met scherp geschoten.
Voor Agaiev wordt het neo-liberale beleid verdergezet. Gelooft groen
dan toch echt in het dieprode alternatief? Voor de neo-liberaal ,,par
excellence" Verhofstadt wordt die tseleid alles behalve verder gezet.
Hij komt zelf met een resem voorstellen waarvan men de vraag kan
stellen waarom hij ze onder Martens VII niet doorgevoerd heeft. Of kan
men de ziekenfondsen dan toch gemakkelijker een paar miljarden
laten inleveren vanuit de oppositie dan vanuit de regering?
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Hugo Coveliers in begrotingsdebat:

„Besparen is een
maatschappelijke noodzaaic"
De eerste dagen van deze week werden in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers gevuld met het
debat over de door de regering uitgevoerde begrotingskontrole. Deze aanpassing van de begroting is
telkens een aanleiding tot een steekspel tussen
meerderheid en oppositie maar ook tussen de diverse ministeries. Niemand levert immers graag in...

D

OEL van de regering was
de vermindering van het
netto te financieren saldo
tot 7 % van het BNP. Zo stond het
immers in de regeringsverklaring. De gunstige ekonomische
situatie spoorde begrotingsminister Hugo Schiltz ertoe aan de
inspanning op te drijven. Niet
iedereen binnen de regering was
hiermee even gelukkig.
Tenslotte hield het kabinet een
objektief van 405,4 miljard bijkomende schuld aan. Het netto te
financieren saldo moet voor dit
jaar aldus op 6,9 % van het BNP
teruggebracht worden.

debatten. Hij betreurde dat België nog steeds met een schuldenlast kampt van 6000 miljard, en
dat deze nog aangroeit. ,,leder
bijkomende begrotingsjaar betekent met andere woorden een
bijkomende hypoteek die op de
jongeren generaties wordt gelegd." Voor de volgende begroting moet dan ook gedacht worden aan een verdere terugdrijving van het jaarlijkse tekort. Ook
de Gemeenschappen en Gewesten mogen geen nieuwe schuldenlasten opbouwen.
,,De terugdringing van het begrotingstekort mag dan ook niet

gezien worden als een of ander
fetisjisme, het stokpaardje van
enkele politici, maar als een
maatschappelijke noodzaak teneinde de leefbaarheid van dit
land in de toekomst te garenderen." Hugo Coveliers voerde aan
dat de federalisering, zoals die tot
nu toe werd doorgevoerd, geen
bijkomende
uitgavenstroom
kreëert, waarvan de omvang onkontroleerbaar zou zijn. Als voorbeeld haalde hij het departement
van Johan Sauwens, Openbare
Werken en Verkeer, aan. Gemeenschappen en Gewesten
moeten immers binnen hun eigen
begroting werken, en kunnen de
nationale begroting niet ekstra
bezwaren. Zo werden besparingen in de sociale cel bijna geheel
opgeslorpt door bijkredieten voor
het Wegenfonds en voor Openbare Werken. De lasten uit het
verleden blijven echter doorwerken.
Ook in de sektor Onderwijs
keert jaarlijks een post weer bin-

nen de verzameling bijkredieten.
Het gaat hier om achterstallige
betalingen voor wedden van de
vorige jaren en om bijkredieten
voor het waarborgfonds voor
schoolgebouwen.
Coveliers
hoopt dat in de toekomst adekwater geschat wordt welke de uitgaven zullen zijn. Hij bewijst echter
dat,,dankzij een duidelijke toebedeling van bevoegdheden en gelden en het feit dat het uitoefenen
van de beslissingsmacht dichter
bij de gebruiker ligt, de verantwoordelijke minister verplicht is
de uitgaven binnen de perken
van de toegestane middelen te
houden."

Struicturen
Binnen de sociale voorzieningen moet uiterst voorzichtig omgesprongen worden met de ter
beschikking staande middelen,
aldus de fraktievoorzitter. ,,Het
mag niet zo zijn dat besparingen

Rumoer
Dinsdag ging Hugo Schiltz dieper op de voorgestelde maatregelen in. Hij rekende de meerinkomsten op 35,4 miljard hoger
dan in augustus 1988 was geraamd. De renteschommeling is
verantwoordelijk voor een verschil tussen de raming en de
huidige voorziene rentelasten
van 17 miljard. ,,Ook de lasten
van het verleden drukken zwaar
op de begroting. In de sektor
Onderwijs krijgen wij nog voortdurend onbetaalde fakturen uit
de jaren 1987, 1986 en 1985
voorgelegd. Dat geldt ook voor de
uitgestelde
betalingen
voor
Openbare Werken."
Hierop reageerde vooral Guy
Verhofstadt furieus met woorden
als schande, ondermaats, falen
enz., trachtte hij zijn eigen ,,lasten uit het verleden" met de mantel der vergetelheid te bedekken.
Keiharde cijfers van Hugo Schiltz
spraken de PVV tegen: de 15,9
miljard bijkredieten, die onvermijdelijk zijn, steken nog schril af
tegen de 32 miljard die Verhofstadt vorig jaar vroeg. ,,De 14,5
miljard besparingen van de begrotingskontrole
moeten gevoegd worden bij de 77,7 miljard
besparingen bij het opstellen van
de begroting. Dat is een historische besparing", besloot de vicepremier. De meerderheid bedacht hem met een verdiend applaus.

Fetisjisme
Hugo Coveliers vertolkte de
mening van de VU-fraktie in de
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Hugo Coveliers: „Besparen is
een noodzaal< om de toekomst te
waarborgen!"

afgewenteld worden op de individuen, terwijl de strukturen zich
verder blijven voeden aan het
manna van de gemeenschap."
Coveliers haalde scherp uit naar
de logge, verzuilde organisaties
en strukturen, verantwoordelijk
voor uitbetaling van werkloosheidsvergoeding, het ziekenhuiswezen. Er dient op deze strukturen bespaard, en de efficiëntie
dient voorkeur te krijgen op de
verzuiling. Binnen de sociale zekerheid dient orde op zaken gesteld. Coveliers verwees naar de
interpellatie van Jan Caudron
over de klinische biologie.

Looneisen

Geen nieuw geluid
E

'EN nieuwe lente en
geen
nieuw geluld.
;
i Straks komen de hormonen uit."
Waarschijnlijk zou Herman
Gorter helemaal niet opgezet
zijn met deze parafrase van
Jan Caudron op zijn mooie
gedicht ,,Mei". Maar de tussenkomst van de Aalstenaar
bracht inderdaad geen nieuw
geluid. Nog maar eens, een
zoveelste maal: het homnonendossier. Een dossier waarin het zich reeds jaren vastbijt...
En waarover landbouwminister De Keersmaeker nog in
oktober 1988 triomfantelijk
kreette: „Wie zijn runderen
met hormonen en andere verboden groeistimulatoren behandelt en zodoende het Belgisch vlees een slechte naam
bezorgt, moet en zal tegen de
lamp lopen."
Maar sedertdien werd de
situatie slechts erger. Sommigen beweren zelfs dat 96 t.h.
van het vlees van vrouwelijke
dieren met hormonen behandeld is I De hormonenhandel
is dan ook erg winstgevend.
Het zou volgens Caudron om
een zwart cirkuit gaan waarin
jaarlijks zo'n 3 tot 4 miljard

wordt uitgegeven. Het Instituut voor Veterinaire Keuring
staat volkomen machteloos.
Het beantwoordt overigens
van geen kanten aan de oorspronkelijke doelstellingen.
Begin van de maand maakte Jaak Vandemeulebroucke
bekend dat de hele illegale
hormonenzwendel beheerst
wordt door een 20-tal personen. De namen ervan maakte
hij over aan de bevoegde regeringsleden. Ze zijn overigens een publiek geheim. Bin-

Kamerlid Jan Caudron:
„...Straks komen de
hormonen uit."

nen de agrarische gemeenschap kent iedereen ze. Het
enige wat ontbreekt is de politieke wil. De moed om de
bevoegde
kontrolediensten
uit te bouwen en de koördinatie tussen de diverse ministeries op punt te stellen.
Caudron vindt dat de Augiasstal nu onmiddellijk moet
uitgemest worden. Tien noodzakelijke voorwaarden zijn
daartoe vereist. Een definitief
halt aan de hormonenmafia,
een verantwoordelijk magistraat in elk rechtsgebied, een
cel hormonenbestrijding bij
de rijkswacht, een onafhankelijk en goed uitgebouwd Instituut voor Veterinaire Keuring,
volwaardige
inspektiediensten bij Landbouw en Volksgezondheid, een Algemene
Inspektiedienst naar Nederlands model, strenge straffen
en administratieve boetes.
Bovenal staat Caudron samen met zijn kollege Daan
Vervaet op de oprichting van
een parlementaire onderzoekskommissie. Dat wordt
meteen, na de Paasvakantie,
het eerste moment van de
waarheid. Hebben de parlementsfrakties
hiertoe
de
moed?

De fraktievoorzitter ging even
in op de aktuele sociale onrust bij
verplegers, opvoeders, politie en
rijkswacht. Hij beaamde dat zij
beslist niet overbetaald worden
en vond dat het terugdringen van
het overheidstekort hun rechtvaardige eisen niet mocht in de
weg staan. Ook hier stelde hij
voor niet in de strukturen te investeren, maar in de mensen. De
geldstromen binnen de Sociale
Zekerheid en binnen Landsverdediging dienen omgebogen in
die richting. Coveliers stelde
hoop op de opmaak van de begroting voor 1990, ,,zodat de nutteloze of minder efficiënte strukturele uitgaven vermeden worden
ten voordele van een betere verhouding van de mensen die vaak
een moeilijk beroep uitoefenen."

Demagogie
De rustige aanpak van de VU
steekt wel schril af tegenover de
regelrechte demagogie waarvan
de heren Verhofstadt en Daems
zich bedienen. Zij slagen erin te
beweren dat ze met méér maatregelen in de sociale zekerheid (op
de liberale ziekenfondsen? door
het kortwieken van de liberale
sindikaten?) de looneisen van de
verplegers en opvoeders kunnen
inwilligen. Waarop hebben zij
dan gedurende al die jaren gewacht? Als de PVV de passie
preekt...

Wj
WIJ tussen volkeren en staten 66/5

Zuid-Tirol op keerpunt
Auch jenseits
der Qrenze

Zuid-Tirol beleeft een gevaarlijl<e, historische tijd
en maakt een felle krisis door.
Reeds in 1987 laten Italiaanse ministers en andere
politici horen dat zij onder de Zuidtiroolse kwestie
een streep willen trekken.

I

N duidelijke taal zou dit hierop
moeten neerkomen. Italië is
met de Südtiroler Volkspartei
(SVP) in 1969 overeengekomen
dat als vervulling van een in 1946
afgesloten Italiaans-Oostenrijks
akkoord zou worden aangezien
een reeks verbeteringen in het
openbare leven van Zuid-Tirol,
die men „das Pakket" is gaan
noemen.

Pakket
Indien al de daarin vervatte
maatregelen zouden genomen
zijn, zou Italië zich tot Oostenrijk
wenden met het verzoek, aan zijn
internationaal verankerd hoederecht over Zuid-Tirol te verzaken.
De Zuidtirolers zouden daar dan
niets meer tegen in brengen. Het
pakket werd destijds met een nipte SVP-meerderheid aangenomen. Het kwam immers neer op
officiële afstand van het recht op
zelfbeschikking.
Zovele jaren later is dat pakket
nog steeds niet afgewerkt. De
Italianen willen er nu korte metten mee maken. Waar zij tot nu
toe de te nemen maatregelen
samen met de SVP namen, willen
ZIJ nu vlug en eenzijdig te werk
gaan. Zelfs voordat die allemaal
genomen zijn wensen zij dat Oostenrijk openlijk verklaart dat er

Schoolkompromis
in
Karinthië
A meer dan vier
I jaren gehaspei is
het ,,pedagogenmodel" voor een schoolregeiing in het gemengde
Duits-Sloveense
gebied
van de Oostenrijkse deelstaat Karinthië met het
nieuwe schooljaar in werking getreden.
Voor de Kamtner He'h
matdienst is het een nog
net aanvaardbaar kompromis; zeker een verbetering tegenover de slovenizerende uitwerking van
de vroegere toestand.

ZuidKarinthië
Voor de Raad der Karinthische Slovenen kan het
er ook nog door, alhoewel
de Sloveense invloed op
Duitse kinderen er door
ingeperkt wordt. Het overlegkomitee van de Sloveense verenigingen blijft
echter onvermurwbaar.
Ofschoon Joegoslavië
ook ekonomisch dicht bij
het bankroet staat, blijft
het geld steken in bedrijfsvestigingen die het Sloveense karakter van ZuidKarinthië moeten versterken. De Oostenrijkse regering laat begaan.

geen betwisting meer bestaat.
Inmiddels heeft de Italiaanse
staat al menig maal met de ene
hand genomen wat hij met de
andere heeft gegeven (wij kennen dit). Een aantal zeer belangrijke domeinen (taalgebruik bv.)
zijn nog ongeregeld.
Nu dreigt ook de SVP door de
knieën te gaan. Ze voelt zich door
Oostenrijk bijster weinig gesteund (behalve door de FPO),
daar dit land graag in de EG zou
komen. In eigen rangen heeft de
afmattingsslag tegen de Italiaanse overmachtige onwil moedeloosheid veroorzaakt. Daarnaast
is er verminderde strijdbaarheid
door toegenomen welstand.
De tegenstelling spitst zich toe
tussen een mak geworden SVP
en een radikale SHB {Südtiroler
Heimatbund) die voor een vrijstaat Zuid-Tirol opkomt en zich
verzet tegen een officiële beëindiging van de betwisting.

ist noch Tirol

Bommen
Al wat hierna volgt dient in het
raam van deze historische gebeurtenis gezien te worden.
Vanaf het voorjaar ontploffen in
Zuid-Tirol weer bommen. Zij richten veel stoffelijke schade aan,
zonder menselevens te eisen. De
doelwitten zijn uiteenlopend:
spoorbanen, een radio-installatie, een bank, overheidsgebouwen, enz. Eigenaardig genoeg
vindt de politie de daders niet.
Het zou kunnen dat het lieden
zijn die de afsluiting van de Zuidtirol-betwisting willen verhinderen. Het zou ook kunnen dat het
neo-fascistische provokaties zijn.
Rond half oogst verlaten honderden Italiaanse toeristen in allerijl het Pusterdal, dat bekend is
om zijn felle Tiroolse gezindheid.
Dat de banden van hun wagens
in massa werden doorgesneden
zal wel niet het werk van de MSI
zijn. Duitse en Italiaanse katolieken betogen daarop te Lana en te
Bozen tegen de bomaanslagen
en voor een vreedzaam samenleven.

Uitholling
Einde januari dient dr. Benedikter, SVP-deskundige bij uitstek, zijn ontslag in als lid van
Italiaans-Zuidtiroolse pakketkommissie. Hij kan niet instemmen
met de recente taalregeling in
gerechtszaken. Deze laat toe dat
een beschuldigde zijn taal (tegenover een nog grotendeels Italiaanse magistratuur en politie)
kiest. De SVP stond oorspronkelijk op het standpunt dat de gerechtstaai die moest zijn van de
taalgroep waartoe een burger
verklaard heeft te behoren.
Als tegenprestatie verkrijgen
de Zuidtirolers dan weliswaar een
,,Oberlandesgericht" en een
jeugdrechtbank in Bozen.
In maart stemt het SVP-partijbestuur toch met een meerderheid van drie vierden voor een
geheel van afsluitende pakketmaatregelen. De val van de regering Goria verhindert dat er iets
van terecht komt.
Een SVP-landtagslid komt in
een studie tot het besluit dat in de
laatste legislatuur (1983-1988) 44
% van alle Zuidtiroolse dekreten

Ook over de grens is het Tirol.
door de centrale regering teruggezonden zijn voor ,,verbetering". Op deze wijze wordt de
autonomie wel erg uitgehold.
Ook Oostenrijk draagt bij tot de
veritaliaansing van Zuid-Tirol.
Het ministerie van Ekonomische
Zaken weigert in april, de leerstoel voor Italiaans recht aan de
universiteit van Innsbruck goed
te keuren en dit om financiële
redenen. Gevolg: Zuidtiroolse
studenten in de Rechten zullen
voortaan alleen nog aan Italiaanse universiteiten terecht kunnen.

Ekonomische druk
Op 21 november wordt een
nieuwe Landtag verkozen, voor
het land Trentino-Südtirol, waarvan het eigenlijke Zuidtirol
slechts een provincie is.

De kiezers komen in groten
getale op (90 %). De SVP versterkt haar volstrekte meerderheid (nu bijna 61 %). De SHB en
de FPS (Freiheitliche Partei Südtirols, eveneens radikaal) handhaven hun — geringe — aantal
stemmen. De neo-fascisten nemen toe met 4 raadsleden; wat
het buitenland hoegenaamd niet
schijnt te verontrusten.
Naast de politieke is daar de
ekonomische druk. Ofschoon de
helft van de in Zuid-Tirol opgewekte elektriciteit uitgevoerd
wordt, wat dus op koloniale toestanden wijst, wil de Italiaanse
ENEL-maatschappij steeds meer
dalen onder water zetten en rivieren
kanalizeren.
Hiertegeen
wordt herhaaldelijk betoogd.

In de loop van het jaar hebben
verschillende anti-Duitse incidenten plaats: jonge Tirolers worden
overvallen door Italiaanse jeugdbenden die vaak lid zijn van fascistische groepenngen.

Buiten Zuid-Tirol bevinden zich
in Italië een paar kleine Duitse
taalgebieden. Eén ervan reikt
vanuit Zwitserland tot in het Aostadal: de Gressoneyvallei. De
Fransen, daar zelf in verweer tegen veritalianisering, geven hen
een steuntje in de rug met een
Centre d'étude Walser. Tegen
einde 1988 bereidt het een drietalig woordenboek voor: ItaliaansHoogduitsplaatselijk
Duits
(,,Titsch").
K.J.

Duitsers nog steeds
liet noorden kwijt
De herwinning van een normaal volksbewustzijn,
vergelijkbaar met het onze, dus zelfs niet zo chauvinistisch als bij Engelsen, Fransen en Italianen, is
voor Duitsers een groot probleem. Niet alleen het
buitenland, ook het hersengespoelde binnenland
staat klaar met scheldwoorden als rascisme en (neo)nazisme zodra tekenen van volksnationale herleving merkbaar worden.

P

HILIPP JENNIGER heeft
het op zijn beurt moeten
ervaren. Als voorzitter van
het Duitse bondsdagparlement
poogt hij, bij de 50e verjaring van
de beruchte Kristallnacht (het
eerste onmiskenbaar voorteken
van wat de nationaal-socialistische staat met de Joden van zins
was) deze gebeurtenis in haar
tijdsverband te situeren. Hij wil
begrijpelijk maken, niet goedpraten, wat toen getreurd is. Dadelijk
ontbindt het anti-fascistische

front al zijn hellehonden, binnenlandse en buitenlandse. De man
moet ontslag nemen, al geeft iedereen achteraf toe dat hij zeker
geen neo-nazi is.

Droom
Zal Wiedervereinigung voor
Bondsrepubliek en DDR een
droom blijven? Ook in 1988 werken krachten in deze richting, al
hebben die soms hiermee een
andere bedoeling.

In het begin van de zomer verschijnt in verschillende bondsrepublikeinse dagbladen een grote
aankondiging. Zij roept de Duitsers op om als nationale feestdag
17 juni te vervangen door 18
maart. Op die dag brak in 1848 te
Berlijn een revolutie uit. Deze
wilde een heelduits rijk, Oostenrijk inbegrepen.
Merkwaardig is dat dit initiatief
gesteund wordt door een zoon
van Willy Brandt, door ,,linksnationalistische" Groenen en ook
door... attaches bij de-Sovjetambassade te Bonn.
Op 10 oktober komen te Ludwigsburg 400 Franse en Duitse
burgemeesters samen. Zij eisen
van hun respektieve regeringen
dat de taal van de buurman vanaf
de kleutertuin zou aangeleerd
worden. Tegenover Fransen blijven vele Duitsers naïef.
Karel Jansegers
23 MAART 1989
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Om ekonomische jungle te voorkomen

De sociale dimensie
van de interne marlet
Een Europese interne markt met vrij verkeer van
kapitaal, een minimum aan fiskale, financiële of
handelsbelemmeringen en op elkaar afgestemde
BTW-tarieven kan slechts suksesvol zijn wanneer
ook tegelijk een „sociale ruimte" tot stand gebracht
wordt.
Deze nieuwe en tot op heden sterk verwaarloosde
dimensie vormt inderdaad een bijzonder belangrijke
schakel in de totstandkoming van 1992. Of zoals VUEuroparlementslid Jaak Vandemeulebroucke stelt:
,,Zonder de inbreng van de sociale dimensen verwordt '92 tot een ekonomische jungle waar alleen
het recht van de sterkste geldt".
ET in 1985 gepubliceerde
Witboek over de voltooiing van de interne markt
vermeldt weinig of niets over de
sociale maatregelen die in dat
kader tot stand moeten komen.
Het Portugese EP-lid Gomez legde zijn 517 kollega's vorige week
in Straatsburg een gedetailleerd
verslag voor dat de belangrijkste
kriteria op sociaal gebied omschrijft en als richtsnoer moet
dienen voor een „Sociaal Witboek". Dat de zaak gevoelig ligt,

bewezen de ruim 100 ingdiende
amendementen.
Heel even kwam het tot een
konflikt tussen Jaak Vandemeulebroucke en de Deen Poulsen
van de konservatieve Fraktie.
„Poulsen heeft voor een stuk gelijk wanneer hij stelt dat men
geen sociaal paradijs kan bouwen op een ekonomisch kerkhof.
l\/len kan echter evenmin een
ekonomisch paradijs bouwen op
een sociaal kerkhof. De Konservatieven pleiten hier voor een

systeem van sociale dumping en
dat verbijstert me".
De goedgekeurde eindtekst
draagt maatregelen aan in de
sektoren vrij verkeer van personen en vrijheid van vestiging, harmonisering van het sociale beleid, de rol van de sociale partners, het werkgelegenheidsstelsel, onderwijs en opleiding, begeleiding van minderbegunstigden
en migranten.
Het Parlement verzoekt de
Kommissie een voorstel van
richtlijn in te dienen waarin de
fundamentele sociale rechten in
alle lidstaten van de EG worden
vastgelegd. Komen daarbij aan
bod: het recht op arbeid, veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats, sociale bescherming
en pensioen, vrije keuze van beroep, een gegarandeerd minimuminkomen,
vakbondsvrijheid...
Het Verslag Gomez werd met
een grote meerderheid goedgekeurd: 238 stemmen voor, 34
tegen bij 9 onthoudingen. Alle
Britse konservatieven stemden
tegen. Mevrouw Thatcher kan opgelucht adem halen... haar troepen volgen haar gedwee.

NR. 15 IS NU TE KOOP

Wén soéi^ir
witboek?
Vorige weeK keurae net Europees Parlement
m Straatsburg bet gedetailleerde werkprogramma vm de EuropeB Kommissie voor het werkfmr iBSQgoed, Joch was er onenigheid over de
„sociale dimensie".

H

ET Pai-femem vroeg
<ls KommJö^ie en de
Ra^dirt het kader van
eeri „witboek" over de sociale
dimensie van de Merm markt
op korte termijn voorsteBen te
doen, maatregelen te treffen
en richtsnoeren, de fohoüd,
de wetgevingsinstfumeriten
en de !erniljr>en aart Ie geven
voor l»ei kommuoaut8lr# sociale beleid.

Ja of rtee?
Komfmissievoorzitler D0tt>r$
zal op dat verzoek niet Ingaan,
ift zt\n tussenkomst zei Mj dat
hijl de Kemmtissie niet om een
Witboek zou verzoeken m dat
hif zich wei beperken tot de

uitvoering van de Europese
Akte. Dat betekent; de werkl0QSt>eid bestrijdeii. een verdu&belirtö van de slrtiktuurfondseri, artiket 118A (f.v.m.
verligheid en gezondheid op
de arbeidsplaats) ruimhartig
toepassen, een Handvest vart
sociale rechten voor werknemers Invoeren, de europese
vennootschap — mJctusief inspraak — tot stand brengen
en de sociale dialoog bevorderm. Meer trooi op de voi*
nemen (irr de vorm van een
soclas^ Witboek), lijkt hem
i?Or»1raproduktief.
Witboek: Ja of nee? Of Parlement versus Kommissïef

(bs)

Westelijke Sahara

Europarlement
wil referendum
Na 14 jaar oorlog wordt het tijd dat er vrede komt in
de Westelijke Sahara. Niet alleen omdat een vreedzame oplossing van het konflikt kan leiden tot
daadwerkelijke samenwerking tussen de verschillende Moareb-landen (Marokko, Tunesië, Algerije en
Libië) en de oprichting van een Unie van de Arabische Magreb maar ook en in de eerste plaats omdat
een dergelijke oplossing een einde maakt aan het
leed en de slechte ekonomische, politieke en sociale
situatie van het Saharaanse volk en de 160.000
vluchtelingen in de Tindoufwoestijn.

D

AT is — kort samengevat
— de stelling die het
Deense EP-lid Christiaensen verdedigde In zijn verslag
namens de Politieke Kommissie.
Het Parlement betuigde zijn
steugn aan de Missie van Goede
diensten van VN-sekretaris-generaal Perez de Cuellar en ondersteunt de lopende onderhandelingen.

Zelfbeschikkingsrecht
Het Europees Parlement stelt
daarbij dat het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren geëerbiedigd moet worden. Het ondersteunt daarmee impliciet het Polisariofront in zijn strijd tegen het
Marokkaanse Koninkrijk.
Verslaggever
Christiaensen
verheugde zich over de recente
ontmoeting in Marrakesch tussen
koning Hassan II van Marokko en

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER
Naann
Postcode
Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboonnlaan 33,8800 Roeselore
Per kerende krijgt u e e n recent proefnummer.
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de vertegenwoordigers van het
Frente Polisario.
Het Parlement sprak zich haast
unaniem uit vooreen referendum
onder auspiciën van de Verenigde Naties en vroeg de kommissie
de humanitaire hulp in de vorm
van voedsel, vervoer, kindervoeding en ondenwijs voor het Saharaanse volk en de vluchtelingen
te vergroten.
In het debat b)enadrukte EVAEuroparlementslld Kario Garaikoetxea van Eusko Alkartasuna
(Baskenland) het recht op zelfbeschikking van het Saharaanse
volk. Hij citeerde daarbij een Baskisch dichter: ,,Het is niet omdat
wij met weinigen zijn, dat we
geen gelijk hebben". Ook minderheden hebben hun rechten en
zolang die geschaad worden, kan
er geen sprake zijn van vrede of
de deelname van de Westelijke
Sahara aan een Unie van de
Arabische Magreb. (bs)

ilEURO

Wï\
Westhoek bedreigd

Er mag geen
kernafval komen
Eind augustus 1987 werd de Westhoek opgeschrikt door de plannen van het Nationaal Instituut
voor Radioaktief Afval en Splijtstoffen (NIRAS),
waarbij Izenberge, deelgemeente van Groot-Alveringem, werd aangewezen als mogelijke stortplaats
voor het dumpen van laag radioaktief kernafval.

V

U-BURGEMEESTER Valere Quaghebeur heeft
zich onmiddellijk tegen
deze plannen verzet Alle VUafdelingen en mandatarissen uit
het arrondissement OostendeVeurne-Diksmuide sloten zich bij
het protest aan
De VU-OVD wil er verder over
waken dat de eigen milieuzuivere
industrie, de landbouw, de horeca en het bloeiende toerisme, die
de Westhoek in de loop der jaren
heeft opgebouwd met bezoedeld
wordt door een dergelijk giftig
geschenk

Protest
Paasmaandags 27 maart komt
de Westhoek samen op straat
tegen plannen voor het dumpen
van kernafval Het wordt een
massamanifestatie met trakteren
en wagens Fietsers en voetgangers komen er eveneens aan hun
trekken De aktie loopt vanaf 9
uur De slotmanifestatie, nabij het
Alvermgse
gemeentehuis
Wuyckhuuze start om 11 u 30 De
manifestatie wordt vermoedelijk
om 12u 30 ontbonden

Denert solidair
Naast Alvermgem zijn ook een
aantal andere Vlaamse gemeenten bedreigd Zo bijvoorbeeld
Kruibeke Ook daar leidt de VU
het plaatselijk verzet Het siert de
Kruibeekse burgemeester Antoine Denert dat hij, en met hem de
VU-afdelmg Kruibeke, zich solidair verklaart met het verzet in de
Westhoek Antoine Denert heeft
dan ook toegezegd om samen
met de lokale VU-mensen op te
stappen in Alvermgem

Kernafval: nooit!
De VU van het arrondissement
Oostende-Veurne-Diksmuide
roept alle VU-leden en sympathisanten op om op Paasmaandag

I

ET IS in zekere zin verwonderlijk
dat er nog heel wat steden en
gemeenten zijn, waar men (onbewust) van plan is om de volgende zes
jaar het al te tamme milieubeleid
gezapig verder te zetten Tenslotte
zijn er in iedere partij milieubewuste
mensen

massaal aanwezig te zijn De VU
verzamelt om 10u aan het VVVkantoor op het Alvenngemse
marktplein (nabij het graf van Cyriel Verschaeve) Daar start de
gezinsvriendelijke wandeling-betoging (5 kilometer) Het plaatselijke arrondissement zal zorgen
voor een aantal borden en span-

Deze instanties voelen zich meer
en meer in het defensief gedrongen
en vinden in bepaalde gevallen dat de
aanval uiteindelijk de beste verdediging van hun belangen zou kunnen

doeken De deelnemende afdelingen worden gevraagd hun afdelingsvlaggen mee te brengen

Wegwijzer
Alvenngem ligt in het hart van
de Westhoek, en is te bereiken
via de Rijksweg Veurne-leper
Aan het kruispunt ,,Nieuwe Herberg" verlaat U de rijksweg Na 2
kilometer bereikt u de Alvenngemse dorpskom
Ook na de manifestatie kan u
verder m de Westhoek terecht,
Veurne en de Vlaamse kust liggen slechts een boogscheut van
Alvermgem verwijderd

Ronde tafel over het
Leefmilieu in Brussel
In aanwezigheid van zowat iedereen die op de één
of andere manier bij het leefmilieu te Brussel betrokken IS, organiseerde staatssekretaris voor het Brusselse Gewest, Jef Valkeniers, vorige zaterdag een
,,Ronde Tafel over het Brusselse Leefmilieu".

D

E aanzet tot deze Ronde
ITafel werd gegeven in het
Europese jaar voor het
leefmilieu Het ambitieuze opzet
ervan was het vastleggen van de
krachtlijnen voor toekomstgericht
milieubeleid in Brussel
Na de verkiezingen van de
Hoofdstedelijke Raad zullen de
twee gemeenschappen in Brussel samen een eigen beleid voor
hun milieubevoegdheden kunnen ontwikkelen Dit schept nieuwe uitdagingen maar ook nieuwe
verantwoordelijkheden, aldus Jef
Valkeniers
De Ronde Tafel kan de nieuwe
Brusselse instellingen een goed
stuk op deze weg zetten

Brussel-Europa
De grote milieuprobelemen
werden er met besproken buiten
het bestek van de Ronde Tafel
Wel kan en moeten het beleid in
de stedelijke Agglomeratie voor
Valkeniers ingeschakeld worden
in een ruimer geheel, een milieubeleid op nationaal of Europees
vlak

zijn Daar is de Belgische Boerenbond, daar zijn de mensen van Fytofar, bepaalde wetenschappers en
daar zijn ook nog de vervuilers zelf,
die werkgevers kunnen zijn, en/of
over kapitaal beschikken en daar is
tenslotte de maffiosa van drugs, hormonen, antibiotica en noem maar op

De oorzaken zijn velerlei
Hel was voor heel wat politici even
wennen, vooral door de veelheid en
de grote diversiteit van de milieuproblemen Van de andere kant is er
vanwege bepaalde instanties een
scherper ven/veer t o v de openbare
opinie die zich meer en meer zorgen
begint te maken om de toenemende
vervuiling van water, lucht, bodem en
voedsel

KERNAFVAL
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Brussel, dat de hoofdstad van
Europa wil worden moet immers
ook een voorbeeld worden op
vlak van milieubeleid Anderzijds
heeft de aanwezigheid van Europa een met te onderschatten invloed op het hoofdstedelijk milieu
Bijna simbolisch werd de Ronde Tafel dan ook ingeleid door
Europees Kommissaris Karel
Van Miert die bovendien ook vertrouwd IS met de Brusselse problematiek
In verschillende werkgroepen
per tema werden rapporten besproken die tijdens het afgelopen
jaar werden voorbereid
Alle aspekten van het stedelijke leefmilieubeleid kwamen aan
bod de staat van ons gebouwenpatrimonium, de invloed van het
verval van de publieke ruimten op
de volksgezondheid, de dieren m

Werkgroepen
de stad, de natuur m de stad, de
semi-natuurgebieden, de centrale en oude stadswijken, visuele
vervulling en hinder, lawaaihin-

Landbouw
en politiek

V

OOREERST de Belgische Boerenbond Wanneer wij daarover
praten met buitenlanders, kunnen
deze gewoon met begrijpen dat een
Bond voor boeren op alle vlakken zo
kommercieel-aktief kan zijn en zoveel
invloed heeft, ook inzake politiek beleid
Haar mandatarissen worden zeer
goed gedokumenteerd en zelfs daadwerkelijk geholpen wanneer het om
drijfmest, fosfaten, nitraten en nog
een heleboel andere onverkwikkelijke
zaken gaat
In heel wat gemeentebesturen hebben de mandatanssen van de,,Belgische" Boerenbond de meerderheid
in de meerderheidspartij, iedereen
weet wat wij daarmee bedoelen Het
IS dan ook begrijpelijk dat men in
dergelijke gemeentebesturen de goegemeente wat verder probeert te

der, huishoudelijk, industneel en
giftig afval en tenslotte het verkeer in de stad
Bij de voorbereiding van deze
dag waren meer dan tweehonderd mensen betrokken die over
een of ander onderwerp een bijdrage konden leveren, Vlamingen en franstaligen, wijkkomitees, leefmilieuverenigingen, wetenschapsmensen en onderzoekers, afgevaardigden van gemeenten, van de vakbonden en
werkgevers Samen hebben zij
de basisdokumenten voorbereid
Zonder hen zou de organisatie
van deze Ronde Tafel met mogelijk geweest zijn De vzw Mens en
Ruimte en het Institut de Sociologie koordineerden de besprekingen
De resultaten van de werkzaamheden zullen gebundeld
worden in een praktische ,,Gids
voor het Leefmilieu te Brussel",
waardoor aan alle deelnemers en
aan het publiek een handig referentieboek wordt aangeboden

Verbintenis
De resoluties die door de Ronde Tafel werden aanvaard zullen
de grondslag vormen voor het
algemeen milieubeleidsplan voor
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en meer specifiek voor het
Brusselse Instituut voor het Milieubeheer dat zopas opgericht

paaien, maar dat daar zeker met moet
gerekend worden op een echt milieubeleid, die naam waardig

Fytofar

D

IT IS de Vereniging die de belangen behartigt van de fabrikanten
en de verdelers van pesticiden
Deze mogen in alle geval rekenen
op de welwillende medewerking van
de BB, die bovendien, langs de AVV
een voornaam afnemer is van haar
spullen, verder nog op bepaalde wetenschappers WO al diegenen die
van ver of van bij met pesticiden te
maken hebben, ressorteren
De Vereniging neemt zelfs ook nog
een bioloog in dienst, van wie verwacht wordt dat hij „de stem van zijn
meester" zal spreken
Zo hebben wij enkele weken geleden in Koerier, van het Ministene van
Landbouw, meer dan 10 biz nonsens
kunnen lezen van de hand van een

werd om het milieubeleid te koordineren en uit te voeren
Valkeniers ging verder ,,Als
staatssekretaris bevoegd voor
het milieubeleid in Brussel, wil ik
de resoluties, voorstellen en suggesties die bij de voorbereiding
en afronding van deze Ronde
Tafel over het Leefmilieu te Brussel worden geopperd en aanvaard integraal tot de mijne maken " Binnen de korte periode
die er nog rest voor de huidige
Exekutieve wil hij alles in het
werk stellen om de uitvoering van
dit beleidsplan op de sporen te
zetten Na de verkiezingen voor
de Hoofdstedelijke Raad zal dit
werk moeten worden verder gezet De noodzaak aan een konsistent en doortastend milieubeleid
IS immers, en dit bleek zaterdag
voldoende, zeer groot

Puike organisatie
Met deze Ronde Tafel scoorde
Valkeniers een schot in de roos
De behoefte aan overleg naar de
overheid toe blijkt voor alle betrokkenen bijzonder groot Voor
het beleid op zich kan dit overleg
bijzonder leerrijk zijn Zaterdag
werden heel konkrete suggesties
naar maatregelen en uitvoering
van het milieubeleid gedaan
Na afloop konden enkel tevreden gezichten worden opgemerkt Waarmee diegenen die,
naast het drukke kabmetswerk,
ook nog deze Ronde Tafel m
mekaar boksten, meteen de beste felicitaties voor deze puike organisatie in ontvangst konden
nemen
Stefan Ector

allicht goed betaald bioloog in de
trant van ,,Wij, biologen
ET IS opvallend dat m dergelijke
I gemeenten naar verhouding onbewust meer pesticiden gebruikt worden dan eender waar, dat ook daar
de sterkste weerstand is tegen het
verbieden van honnonen, dat daar
maar liever met over drijfmest gesproken wordt om het kiesvee met te
ontstemmen Het zijn dan weer die
gemeenten waar men liever met te
nieuwsgierig is naar bodemonderzoek IV m zware metalen en drijfmest
Het zal in dergelijke gemeenten
dan ook nodig zijn dat een sterke en
eensgezinde oppositie de handen in
mekaar slaat om het licht op groen te
zetten voor een durvend en vergaand
milieubeleid
Vooral WIJ, nationalisten, zijn dit
verplicht aan onze gemeenschap'
Rik Dedapper
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Countdown, pop
D Ned. 2 - 19.20
Spijkerhoek, serie
D Ned. 2 - 20.29
Family Ties, serie
D Ned. 2 - 23.15
China Beach, serie
D Ned. 3 - 20.29
Queen Christina, film

Van dag
tot dag

Dond. 30 maart

Zaterdag 25 maart
D BRT 1 - 16.00
Vier sympatieke schurken, film
D BRT 1 - 18.10
Klim op, tienermagazine
G BRT 1 - 18.50
Boeketje Vlaanderen, Info
D BRT 1 - 20.25
Het Verre Land, 2-dellge film
D BRT 1 - 23.15
The Bradbury Theatre, serie
D BRT 1 - 23.40
Poolshoogte, astronomie
D BRT2 - 15.00
E 3-prijs Harelbeke, wielrennen
D BRT2 - 19.00
De droomfabriek
D VTM - 17.30
VTM Top 30
D VTM - 18.30
She's the sheriff, serie
D VTM - 19.30
Bompa, serie
Q VTM - 20.00
Star Trek II, film
D VTM - 22.30
9 1/2 Weeks, film
D Ned. 1 - 16.45
Dit is Disney, tekenfilms
D Ned. 1 - 19.19
Steil achterover, serie
D Ned. 1 - 19.46
Cheers, serie
D Ned. 1 - 21.01
Het wassende water, serie
n Ned. 2 - 16.00
Dynasty, serie
D Ned. 2 - 21.00
Rur, praatshow
D Ned. 2 - 21.45
Beauty & the Beast, serie
D Ned. 2 - 22.35
Jesus Christ Superstar, film
D Ned. 2 - 0.20
King Rat, film

Zondag 26 maart
D BRT 1 - 14.00
The Sound of IMusic, film
D BRT 1 - 16.50
Sinja IMosa, serie
D BRT 1 - 17.40
Malvira, serie
D BRT 1 - 18.10
Leven... en laten leven,
D BRT 1 - 20.30
Langs de kade, serie
D BRT1 - 21.30
Steek-er-wat-van-op-show,
praatshow
D BRT 1 - 22.45
Van het Oosten naar het Westen,
dok. serie
D BRT2 - 17.50
Grote prijs Brazilië, formule 1
D VTM - 16.30
Hunter, serie
D VTM - 18.00
Kojak, serie
D VTM - 20.00
Servicegolf, mensen helpen
D VTM - 20.30
King David, film
D VTM - 23.00
War and remembrance, serie
D Ned. 1 - 18.01
Vara's kindermenu
D Ned. 1 - 19.07
Flying doctors, serie
D Ned. 1 - 20.21
Anita's première, show
D Ned. 1 - 22.38
De charmeur, serie
D Ned. 1 - 23.07
De race tegen AIDS, dok.
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Coluche, Isabelle Huppert en Thierry Lhermitte in de konventionele
driehoekskomedie ,,/.a femme de mon pote". Dinsdag 28 maart op TF
1, om 20U.40.
D Ned. 2 - 16.00
La Bohème, opera
D Ned. 2 - 20.10
Van Kooten en De Bie, kolder
D Ned3 - 21.25
IMaarten en Maarten, TV-spel

Maandag 27 maart
D BRT 1 - 15.00
Arnold, serie
D BRT 1 - 17.30
Black Beauty, serie
D BRT 1 - 18.05
Postbus X, serie
D BRT 1 • 18.30
Avonturenbaai, serie
D BRT 1 - 18.55
Vechten voor onze planeet, dok.
serie
D BRT 1 - 20.30
De Amerikaanse neef, serie
D BRT1 - 21.30
Tussen leven en dood, coma
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Extra-time, sport
D BRT2 - 20.30
Tijd is geld, ekon. magazine
D BRT2 - 21.00
Lente in Wenen, koncert
D VTM - 18.00
Rintintin, serie
D VTM - 20.00
The adventures of Bullwhip Griffin,
film
D VTM - 22.30
Vroemtuigen, Info
D VTM - 23.00
Taxi, serie
D Ned. 1 - 19.12
Kapitein James Cook, serie
D Ned. 1 - 21.10
Vreemde praktijken, serie
D Ned. 2 - 17.05
The making of Indiana Jones, dok.
D Ned. 2 - 18.00
Nightcourt, serie
D Ned. 2 - 20.19
Roots, serie
D Ned. 2 - 21.58
Tussen kunst en kitsch, info

Dinsdag 28 maart
n BRT 1 - 15.00
Arnold, serie
D BRT 1 - 17.30
Black Beauty, serie
D BRT 1 - 18.35
De dikke van de klas, korte film
D BRT 1 - 20.30
Natuur: wat doe je ermee, dok. serie
D BRT 1 - 21.00
Oogappel, oudermagazine
D BRT 1 - 21.40
Moet kunnen, show
D BRT 1 - 23.25
So What?, Jazz Middelhelm
D BRT2 - 19.00

Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
De drie wijzen, kwis
D BRT2 - 20.40
De
Vlaams-Nationale
Omroepstlchting
D BRT2 - 21.25
Sociale Zekerheid, Info
D VTM - 18.00
Rintintin, serie
n VTM - 20.00
War and remembrance, serie
D VTM - 21.00
Klasgenoten, Wllly Sommers
D VTM - 22.30
Noble house, serie
D Ned. 1 - 15.30
James Herriot, serie
D Ned. 1 - 19.52
De Cosby show, serie
D Ned. 1 - 20.18
A different world, serie
D Ned. 2 - 16.00
Dieren in het wild, natuurserie
D Ned. 2 - 19.00
Familie Oudenrijn, serie
n Ned. 2 - 20.29
Onze Ouwe, serie
D Ned. 2 - 23.05
Harry Belafonte in koncert, show
D Ned. 3 - 21.07
4 X Mozart, klassiek

Woensd. 29 maart
* BRT 1 - 15.00
Arnold, serie
D BRT 1 - 16.45
Nonni, serie
D BRT 1 - 18.05
Merlina, serie
D BRT 1 - 18.35
Kilimanjaro, tienernleuws
D BRT 1 - 20.00
Pak de poen, spel
D BRT1 - 21.30
Krokant, kullnair
D BRT 1 - 22.45
Verwant, kunst
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Sportavond
* VTM - 18.00
Streethawk, serie
D VTM - 20.00
leeman, film
D VTM - 21.45
Star, fllmnleuws
D VTM - 23.00
Cheers, serie
D Ned. 1 - 15.00
Lassie, serie
D Ned. 1 - 19.55
De Campbells, serie
D Ned. 1 - 23.10
Middeleeuwse
handschriften,
Vlaamse dok.
D Ned. 2-17.50
Call to glory, serie
D Ned. 2 - 18.35

D BRT 1 - 15.00
Arnold, serle
D BRT 1 - 17.30
Black Beauty, serle
D BRT 1 - 18.10
Kung Fu, serle
D BRT 1 - 20.00
Felice!, kwls
D BRT 1 - 20.30
Panorama, aktualiteiten
D BRT1 - 21.25
Blauw bloed, srie
D BRT 1 - 22.55
De Amerikaanse eeuw, dok. serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
• BRT2 - 20.00
Streamers, film
D BRT2 - 21.55
Franz Kafka, portret
D VTM - 18.00
Rintintin, serie
D VTM - 20.00
Tien om te zien, show
D VTM - 21.00
Dallas, serie
D VTM - 22.30
Odd couple, serie
• VTM - 23.00
Jake and the Fatman, serie
D Ned. 1 - 18.03
Vara's kindermenu
D Ned. 1 - 19.56
De sprookjesverteller, serie
D Ned. 1 - 21.34
Cagney & Lacey, serie
D Ned. 2 - 17.40
Airwolf, serie
D Ned. 2 - 18.25
David, de kabouter, serie
D Ned. 2 - 20.29
Beppie, serie
D Ned. 2 - 21.50
LA Law, serie

Vrijdag 31 maart

Zaterdag 25 maart
Jesus Christ Superstart
Het verhaal van Jezus Kristus Is al
op zovele manieren aan de man gebracht, maar deze verfilming is uniek.
De musical van norman Jewison uit
1973 is gebaseerd op het fenomenale
sukses van de gelijknamige roek-opera
van Andrew Lloyd Webber. (Ned. 2, om
22U.35)

Zondag 26 maart
King David
Amerik. film van Bruce Beresford uit
1985 met o.a. Richard Gere, Edward
Woodward en Alice Krige. Nadat koning Saul werd afgezet, zalft de profeet Samuel de kleine herdersjongen
David tot toekomstige koning der Joden... (VTM, om 20U.30)

l\/laandag 27 maart
The Adventures of Bullwhip Griffin
1849 In Boston. Arabella Flagg en
haar 14-jarig broertje Jack blijven na
de dood van hun grootvader berooid
achter. De avontuurlijke Jack beslist
naar Californië te reizen op zoek naar
goud... Amerik. avonturenfilm van James Neilson uit 1967. (VTM, om 20u.)

Dinsdag 28 maart
La Femme de mon pote
Franse film van Bertrand Blier uit
1983 met Coluche, Isabelle Huppert en
Thierry Lhermitte. Pascal heeft in het
ski-oord Courchevel een boetlek en Is
er goed bevriend met Micky, de dlscjockey in de lokale dancing. Belden
worden verliefd op Viviane... (TF 1, om
20U.40)

Woensd. 29 maart

leeman
D BRT 1 - 17.30
Amerik. film uit 1984 met Timothy
Black Beauty, serie
Hutton en Lindsay Course. In een onD BRT 1 - 20.30
WO II: In naam van het onrecht, dok. derzoeksstatlon aan de Noordpool
werd het diepgevroren lichaam gevonD BRT 1 - 21.45
Festival van Vlaanderen, ,,Mljn den van een man. De jonge antropoloog Stanley Shephard probeert konMoederspraek"
takt te krijgen met het wezen. (VTM,
D BRT1 - 22.50
om 20u.)
Behaving badly, serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Première, fllmnieuws
Q BRT2 - 20.30
Streamers
Ghostbusters, film
In een opleidingscentrum van de
D BRT2 - 21.40
Amerikaanse luchtmacht wachten drie
Filmspot, Oscaruitreiking
jonge rekruten op hun definitief marsD VTM - 18.00
bevel om naar Vietnam te vertrekken.
Rintintin, serie
De groeiende onzekerheid maakt de
D VTM - 20.00
jongens nerveus en prikkelbaar. AmeGambit, film
rik. film van Robert Altman uit 1983
D VTM - 22.30
met o.a. Matthew Modine, Michael
Empty Nest, serie
Wright en Mitchell Lichtensteln. (TV 2,
D VTM - 23.00
om 20u.)
Podium, koncert
D Ned. 1 - 15.45
Centennial, serie
D Ned. 1 - 19.19
Father Dowling, serie
The Shooting Party
D Ned. 1 - 22.40
Sir Randolph Nettleby (James MaEen uur Simenon, serie
D Ned. 1 - 23.40
son) nodigt In oktober 1913 een deel
De jachtpartij, film
van de Engelse adel op zijn landgoed
D Ned. 2 - 16.25
uit voor een jachtpartij. Lord Hartlip
Suske en Wiske, serie
(Edward Fox) beschouwt zichzelf als
D Ned. 2 - 21.25
de beste jager en daagt de jonge adAllo, allo, serie
vokaat Lionel Stephens (Rupert Frazer)
D Ned. 3 - 20.29
uit tot een duel... Britse film van Alan
Avondvoorstelling, vioolkonkours '89 Bridges uit 1984. (Ned. 1, om 23u.40)

Dond. 30 maart

Vrijdag 31 maart
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Vrijdagavond
de
week zit er op, er
ligt een oneindig
lang
weekeinde
voor de voeten. Ik
schud de week van
me af als een versleten frak. Het is nog
net tussen klaarte
en donker en ik kijk
over de onmetelijke
weiden. Een sliert
rook trekt traag van
west naar oost lemand heeft wilgen
geknot en stookt
met de wissen een
vuurtje
De rook
heeft de zoete reuk
van de sappen. Er
hangt lente m de

lucht.
Zaterdagmorgen
door het kamergordijn priemt een vroege zon
Alsof het volop zomer is, maak ik
mij w[]è. Ik draai mij op de rechterzij
en slaap in.

Langzaam
lengen
Tot de wekkerradio de stem van
Jos Gheysen produceert. Hij houdt
een praatje, maar ik weet niet waarover.
Ik moet zo nodig, en sluip uit het
bed. Beneden is het koud, ik kijk
achter het gordijn, er ligt een witte
vool van nachtelijke koude over het
grasperk. Het wordt beslist een
mooie dag. Ik zie de schapen met,
die liggen wellicht m de kooi op
bezoek te wachten.
Een zaterdagmorgenwerkje is de
vaat. Niet zo'n karwei als de radio
opstaat. Daarna naar de schapen.
Ze springen wild om me heen. De
kippen komen aangerend, de haan
spingt op het hek Ik doe alsof ik
hem met zie. Hij is ontgoocheld. Er
ligt een laagje ijs op de drinkbakken. Ik ploeter door de modder.
Wou het nu toch maar eens ophouden met regenen.
De hele dag klusjes in de tuin.
Maar eerst de krant lezen. Er staan
geen biezondere zaken in.
Na het middageten toch eventjes
wegdoezelen in de fauteuil maar
met te lang. Straks rijdt Milaan-San
Remo door de huiskamer
Toch
nog altijd een gebeurtenis, met alleen om de rit maar om te zien hoe
in het Zuiden de bomen reeds in
bloei staan Fignon wint, dat deed
hij vorig jaar ook. Het prettigste
was de kommentaar te horen van
Rik Van Looy..
's Avonds de kachel aanmaken
en naar de Vlaamse inbreng voor
het
Songfestival
kijken.
Niet
kwaad. De dag zit er op.
Wordt het morgen ook zo'n
mooie vroeglentelijke dag''
Zondag: de hemel is overtrokken
met een dik wolkendek. Ingepakt,
alsof Christo aan het werk is geweest. Ook de schapen voelen het,
ze zijn minder dartel vanmorgen.
De lente lijkt weer wat verderaf.
Een vriend komt jonge boompjes
halen voor zijn tuin. Wij staan beiden warm inpakt tegen de zure,
onvriendelijke wind.
In de namiddag komt de zon toch
even aan de oppervlakte. Het
warmt een beetje op Een heel klem
beetje maar
Maandag het regent. Bah, naar
Brussel' Lange files, rode lichten.
Op kantoor weer de draad van elke
dag opnemen. De dag duurt langer
dan anders.
's Avonds met de kollega's m het
Mechelse vergaderen. Achteraf samen nog een pint pakken in een
dorpscafé en dan de lange rit naar
huis. De autostrade is haast verlaten. Buitenlandse kamions rijden
aan hoge snelheid. Zij hebben het
beton voor zich alleen.
Als ik langs de tuin kom zie ik de
schapen m de stalopening liggen.
Hun geblaat is een welkom. Ze
herkennen mij.
Morgen begint de lente. Echt
waar?
Het tempeest in de laatse winternacht alsof de winter met groot
gedruis afscheid wil nemen.
Dinsdag: vandaag begint de lente. Het regent. Ik maak geen woorden vuil aan dit onsmakelijk vertoon en wacht.
Wachten is waken en lente is een
oud woord. Het zou ooit betekend
hebben langzaam lengen...
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Wie tijdens de eerste zonnige dagen van het prille
voorjaar genietend langs de randen van onze agglomeraties kuierde, is zeker de bedrijvigheid niet
ontgaan die er overal heerste in de volkstuintjes en
privé-moestuinen. Meteen kwamen ons de geneugten van verse knabbelgroenten, frisse slaatjes, zeggen we maar rauwkost in het algemeen verlangend
in de mond.

D

E jongste jaren heeft de
levend-verse
rauwkost
weer aanzienlijk aan populariteit gewonnen En dat is
verheugend omdat rauwkost met
enkel eenvoudig lekker, maar
vooral gezond is sommige diëtisten beweren zelfs onmisbaar
voor ons gestel De teorie luidt
dan dat rauwkost m zijn natuurlijke gaafheid de oervoeding van
de mens is en dat ons organisme
zich daar m oorsprong op ingesteld heeft Daarom zou rauwkost
ook nu aan de basis van onze
gezonde
voedingsgewoonten
moeten liggen en alzo zelfs een
geneeskrachtige invloed uitoefenen ter bestrijding van vele moderne welvaartskwalen

Ja, rauwkost bevat nog alle
vitaminen, mineralen, sporenelementen en fermenten die door
kookverhittmg veelal verloren
gaan of zelfs geheel vernietigd
worden Verse rauwkost levert
dan ook kostbare afweer-, weerstand- en bouwstoffen voor de
celweefsels van ons hele lichaam
en IS heilzaam voor de darmflora
en bloedsomloop De chlorofyl
die de groene bladeren van bladgroente kleurt, bevordert de
bloedcelvorming, de celademhaImg en de stikstofomzetting m de
weefsels En dat allemaal terwijl
u uitspaart op de energierekening
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Enkele tips voor uw rauwkost
De groenen dienen dagvers gekocht en mogen enkele uurtjes
bewaard worden in water met
een weinig zout en citroenzuur of
citroensap Zij worden altijd opgediend voor de gekookte gerechten
Het gebruik van zout
erop 13 uit den boze Scherpe
kruiden mogen hooguit in enkele
snuifjes toegevoegd worden Als
extra smaakaksenten zijn verse
tuinkruiden, snippertjes uit en
knoflook of een aangepast sausje
echter veel beter De mooiste
rauwkostschotels zijn een samenstelling van wortel-, blad- en
vruchtgroente, waarbij ook kan
gestreefd worden naar een visueel aantrekkelijke drieklank in
kleur
Het klinkt onwaarschijnlijk,
maar sommige mensen lusten
geen rauwkost Om toch van de
voordelen ervan te genieten,
drinken ze dan groentesap Daar
13 mets op tegen, maar het sap
heeft nooit het volle gezondheidseffekt van de echte groente Als
alternatief voor koken worden
groenten soms gesmoord De
geur die zich zo ontwikkelt verhoogt zeker de smaak van de
spijzen, maar de verhitting betekent onvermijdelijk een verlies
aan maximale voedingswaarde

Vanaf vrijdag 31 maart start op het eerste BRT-net
een eerste luik van elf afleveringen over de Vlaamse
liedkunst.
De bedoeling en het uitgangspunt was een soort
van antologie samen te stellen van de liedkunst op
Nederlandse tekst.
Twee periodes springen hierbij in het oog, nl. de
bloei van het Nederlandse polyfone lied in de 16e
eeuw en de 19e eeuw waarin het Vlaamse lied een
hefboom was voor kulturele emancipatie. Het programma loopt onder de titel Mijn Moederspraek.

D
De samensteller van de agenda ,,Amsterdam op
zak" (waarvan nu de achtste uitgave is verschenen)
heeft wederom geprobeerd om in kort bestek alles bij
elkaar te brengen wat er aan informatie over Nederlands hoofdstad te vergaren is.

D

E informatie varieert van
de loopafstanden tussen
belangrijke en/of interessante punten en plekjes, en de
hoogte van viadukten, tot dierenambulances en jenever-proeflokalen Een allegaartje dus, maar
wel met veel aandacht voor amusante zaken en toestanden, en
die zijn er heel wat in de stad aan
het IJ
Toch hinkt het boekje op twee
gedachten het is enigszins een
vademecum zoals veel Nederlandse gemeenten dat jaarlijks
huis aan huis laten verspreiden,
en aan de andere kant een verzameling tips voor de toerist die in
Amsterdam voor een aantal dagen zijn tent opslaat Wat deze
laatste kategorie betreft wordt op
speelse wijze een kijkje gegeven
op de mogelijkheden die het uitgaansleven verschaft (cafe's, dis-
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co's, dancings, bioscopen, enz)
maar treft men ook tal van nuttige
wenken aan over taxi's, de politie, sportzalen en de doktersdienst

Aan wenken voor mensen die
een radiostation willen beginnen
of aan de privé adressen van de
leden van de gemeenteraad lijkt
ons de toerist echter wemig te
hebben
Niettemin een handzaam werkje dat ook voor met-Amsterdammers wel eens van pas kan komen De hoofdstedelingen zelf,
zo weten we, kijken jaarlijks naar
het boekje uit Qeeveedee)
— Amsterdam op zak. Ultg. Bruna/
Antwerptn. 370 fr.

E programmamakers achten de tijd njp om die
periode in de Vlaase muziekgeschiedenis met de nodige
afstand en als een historisch fenomeen te bekijken De reeks,
vooral dan het luik over de 19e
eeuw, was door het ontbreken
van literaire bronnen echt pionierswerk
Het lied fungeert als invalshoek
voor de Vlaamse muziekgeschiedenis in de 19e en de 20e eeuw,
is een aanleiding om in te gaan
op de verschillende kompomsten
en hun ,,verhouding" tot elkaar
Door de situatie van de Vlamingen en het Nederlands in België
na 1830 is ontvoogding van het
Vlaamse volk steeds een van de
prionteiten geweest van een hele
generatie kompomsten Dit heeft
tot een unieke situatie geleid De
Vlaamse liedkunst m de 19e
eeuw was in tegenstelling tot het
lied in andere taalgebieden dubbel van karakter het was a h w
een mengvorm van volkslied en
kunstlied Pas na Benoits ,,leerlingen" zou hienn onder impuls
van de Brusselaars Paul Gilson
en August de Boeck verandering
komen

In het eerste deel ,,Mijn hertken altyd heeft verlangen" komt
de Vlaamse liedkunst uit de eerste helft van de 16e eeuw met
o m de liedboeken van Tielman
Susato en Plantin aan bod De
opname gebeurde in het museum Plantin-Moretus

Andere titels en data zijn
— ,,lc seg vaerwel", over de
tweede helft van de 16e eeuw (7
apnl)
— ,,De Vlaming heeft geen
taal" Het Vlaamse lied van 1830
tot Peter Benoit (14 april)
— ,,lk kende nooit geen liefdelach" De vroege Peter Benoit en
Hendrik Waelput de aanzet tot
een vlaamse kunstliedtraditie (21
april)
— ,,lk ken een lied", over Benoits invloed buiten Antwerpen
(28 apnl)
— ,,De zee ruischt m de verte"
Benoits invloed in Antwerpen (5
mei)
— ,,AI alle die loverkens nsen" Kompomsten die met door
Benoit werden beïnvloed (12
mei)
— ,,Wat veuzelt in het loover"
,,Van-Nu-en-Straks" in de muziek Paul Gilson en August de
Boeck (19 mei)
— ,,De Bloemen en de Sterren" Volledig gewijd aan Lodewijk Mortelmans, onze belangrijkste liedkompomst (26 mei)
— ,,Als de ziele luistert" De
Gezelleliederen van Lodewijk
Mortelmans (2 juni)
— ,,0 Lente mijner jeugd"
Gewijd aan de Gentse school met
als spilfiguur Oscar Roels (9 juni)
In het najaar volgt een nieuwe
reeks van zeven afleveringen
23 MAART 1989
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Zo hoor je't ook eens van een ander

_Kunst„2reeP Alle
— „Er woont een schrijver in je straat !"is een reel<s van literaire
donderdagavonden met SCHRIJVERS UIT DE BRUSSELSE VIJFHOEK.
De avonden gaan door in Trefcentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5 in Brussel telkens om 20 uur.
Journalist Geert Van Istendael houdt z'n praatje op 23 maart en op
30 maart sluit romancier Dirk Van Babyion de serie af.
— 12 bekende Vlaamse ekspressionisten: Fred Bervoets, Jan
Burssens, Jan Calmeyn, Lieven Cabooter, Gery De Smet, Robert
Devriendt, Frans Gentils, Frans Minnaert, Piet Moerman, Rik Poot,
Paul Van Gijsegem en Godfried Vervisch stellen hun schilder-en
beeldhouwwerken tentoon in de lokalen van de BBL, Kouter 173 te
Gent, tot en met vrijdag 31 maart.
Deze tentoonstelling, met als titel EKSPRESSIONISME HIER EN
NU is alle werkdagen toegankelijk van 9 tot 16 uur, op zaterdagen en
zondagen van 9 tot 12 uur (gesloten op 25, 26 en 27 maart).
— In de Herman Teirlinck Galerij, Uwenberg 14, 1650 in Beersel,
loopt tot 10 april de HOMMAGE AAN JEAN RANSY. Toegankelijk van
11 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. Dinsdag en woensdag gesloten.
— Schilderijen van EDWARD MOONS, beelhouwwerk en grafiek
van ROLAND RENS en beeldhouwwerk van DANY TULKENS zijn te
zien in het Kultureel Centrum Brussel (In de voormalige St.-Nikolaaskerk te Neder-Over-Heembeek) tot 10 april.
Open alle dagen van 15 tot 18 uur, weekeinde inbegrepen, gesloten
op maandag.
— Tot en met 16 april loopt in het Museum Dhont Dhaenens
(Museumlaan 14, 9831 Deurie) de tentoonstelling ,,Schilders van de
jaren '90 " met werk van JAN DE CONYNCK, FRANS GENTILS en
CHRISTIAAN VERHELST.
Open van woensdag tot vrijdag: van 14 tof 17 uur, zaterdag en
zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Inkom 20 fr.
— In het Kultureel Centrum van Heusden-Zolder (Dekenstraat 40,
3540 Heusden-Zolder)loopt tot 3 april de ekspositie SPORTFLITSEN,
foto's van Gino De Baudringhien.
Zijn fotobeelden komen tot een wonderlijk leven van ingehouden
humor zonder te vervallen in lachwekkende situaties. De sport Is hier
essentieel: ze is het centrum van waaruit De Baudringhiens toto's
ontstaan...
— MARC RAES stelt tentoon in Galerie Labyrint, Dries 29, 8948
Kemmel. Tot 23 april dagelijks toegankelijk vanaf 10 uur. Dinsdag
gesloten.

Week van Eduard Moons in het
K.C. te Neder-Over-Heembeek.

Werk van Mare Raas in Galerij
Labyrint te Kemmel.

— Onlangs heeft het Katoliek dokumentatie-en onderzoekcentrum
in de Leuvense Universiteitsbiblioteek de tentoonstelling KATOLIEK
VLAANDEREN EN DE JODEN georganiseerd. Deze uit persknipsels,
foto's, karikaturen, tekstpanelen en originele voorwerpen opgebouwde tentoonstelling is nu ook tot 27april te zien in het Kolveniershof te
Antwerpen (alle dagen van 10 tot 17 uur). Ze kadert in de aktivitelten
van het Antwerpse Vredescentrum, i.s.m. de Antwerpse Kontaktgroep
voor Joods-Kristelijke betrekkingen.
Meer informatie: 03/231.03.60
—,,Dialogen" is de titel van een tentoonstelling met werk van JOHN
CHARLES SMETS die tot en met 30 april loopt in het AZ-VUB,
Laarbeeklaan 101 in Jette.
Alle dagen vrij toegankelijk van 9 tot 20 uur.
— In het Gemeentemuseum De Wieger in het plaatsje Deurne bij
Eindhoven (NL) is tot 28 mei een tentoonstelling te zien over het
surrealisme in Nedereland, één van de belangrijkste kunststromingen
in de eerste helft van deze eeuw. Titel van de tentoonstelling in Deurne
is DE AUTOMATISCHE VERBEELDING. Het is voor het eerst dat een
museum een zo volledig overzicht geeft over dit onderwerp. De
tentoonstelling besteedt onder andere aandacht aan het werk van
Willem Van Leusden, Gerrit van 't Net, Louis Wijsmans en Joop
Moesman. Opmerkelijk is de aandacht van de surrealisten voor het
medium fotografie, waarmee vooral Emile Van Moerkerken grote
hoogte bereikte.
De tentoonstelling is dagelijks geopend van 13 tot 17 uur, in het
Gemeentemuseum De Wieger: Liesselseweg 29 in Deurne (NL).
(samenstelling ts)
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Belgen
zijn een beetje gek

ET eerste kinderboek van
Bea de Koster gaat over
enkele Belgen die in Nederland een film gaan draaien.
Hester en haar broertje IJsbrand
worden uitgekozen om de hoofdrol te spelen. Natuurlijk zijn ze
hiermee in de wolken. De film
vertrekt van een scène waarin de
twee kinderen een zwerver in hun
kamp ontdekken. Wanneer de
kinderen net als in de film een
echte zwerver (Balten) in hun
kamp aantreffen, wordt het allemaal veel spannender. Als dan
bovendien de akteur-zwerver met
veel pretentie opstapt, stellen de
kinderen Balten voor Het wordt
een sukses, hoewel de film anders afloopt dan voorzien was.
Eén van de thema's van het
boek is het draaien van een film.
Onbewust steken de lezers hier

veel van op. Enkele technische
termen worden verduidelijkt (bvb.
scenario, regisseur,...) en we vernemen ook wie er nu allemaal
nodig is bij een film en wat er
allemaal bij komt kijken. Hester
laat ons ook weten dat het soms
knap vervelend is omdat het zo
langzaam gaat en je de hele tijd
moet wachten tot je wat kan
doen.
Ook de relatie tussen Belgen
en Nederlanders komt aan bod.
Vooreerst zijn er de vooroordelen
tegen de Belgen, dan passeren
de belgenmoppen de revue maar
vervolgens resulteert hun samenwerking in een stevige vriendschapsband. Bea de Koster
slaagde er in die vrienschap tussen taalgelijken goed onder
woorden te brengen. Maar ook de
gevoelens, typisch voor de 11-

jarige Hester, heeft ze herkenbaar uitgedrukt. Als jonge puber
voelt ze zich geremd en vaak
humeurig, maar ze Is zich daar
ook duidelijk van bewust. Dan zit
ze nog met die stiekeme verliefdheid, op de regisseur, op Balten
en ook wel op Bart, haar speelkameraadje.
Het geheel is geïllustreerd door
André Sollie, een gekende naam
in de Vlaamse kinderpoëzie. Zijn
tekenigen geven mooi de sfeer
van het verhaal weer. De eenvoudige taal, het leuke verhaal, de
goed getypeerde personages
zorgen er voor dat dit prettig boek
zeker geschikt is voor kinderen
vanaf 10 jaar. Mogen we nog
kinderboeken van deze auteur
verwachten ?
(ed)
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E moet dan maar hopen dat
Tucker: The man and hls
dream van Francis Ford Coppola — die hiermee waarschijnlijk zijn
laatste film maakte, want hij gaf er de
brui van om les te gaan geven in
Cinécltta — ooit op een bioscoopscherm In uw buurt te zien is. Ik zeg
blos en niet TV, want dit Is een
grootse film die je op groot scherm
moet gaan kijken. Een bijna onwaarschijnlijke akteursprestatle van Jeff
Bridges, die de rol van de naïeve
Amerikaanse dromer Preston Tucker
speelt, de man die in de jaren '40 een
revolutionair automodel ontwierp en
wou op de markt brengen. Het werden er uiteindelijk alles bl] elkaar 50
en daarvan rijden er nu nog 46. Er
waren zelfs velllgheidsgordels voorzien in Tuckers auto, die zelfs nu nog
voorop zou zijn op de gestelde veiligheidsnormen. De geldmagnaten van
Ford, GM en Chrysler fnuikten zijn
plannen. Ik weet niet in hoeverre het
proces aan het end van de film op
historische feiten Is gebaseerd, maar
daar spreekt Tucker de profetische
woorden .„Ik zie de tijd komen dat we
hier in Amerika allemaal in Japanse
autootjes rondrijden..."

Nieuw
in de bios
La Deuda Interna kreeg uiteindelijk een verdeler bij ons. Waar zo'n
festival allemaal niet goed voor is. Het
is het wat traag op gang komend
verhaal van Veronico Cruz (Gonzalo
Morales) die opgroeit in het Argentijns bergdorp Chorcan, in de provincie Jujuy. Deze Argentijnse jongen
zal uiteindelijk voor zijn vaderland
sterven, wanneer het oorlogsschip
Generaal Belgrano wordt gekelderd,
tijdens de oorlog om de Malvinas
(Falklands). Zonder enige uitdrukkelijkheid worden hier statements over
armoede en bezit gemaakt, wordt de
militaire junta in z'n hemd gezet en is
er zelfs humor, wanneer een kind
vraagt waarom er op de Argentijnse
vlaggetjes, waarmee ze zwaaien wanneer Argentinië de wereldbeker voetbal wint, „Made in Hongkong" staat.
De twijfel In de titel is die van de leraar
(Juan José Camero-, die zich aan het
eind van de film afvraagt: „Wat indien ik Veronico niet had leren lezen
en schrijven, zodat hij niet over de
zee had gelezen, zodat hij...". In
Engeland heeft deze prent van Mi-

Melanie Griffith en Sigourney Weaver, twee werkende meisjes in
Working Girl.

guel Pereire, die op 2 april 1982 (dag
dat de oorlog begon) afstudeerde aan
de Londense filmschool, heel wat stof
doen opwaaien. Alleen al domdat hij
mede wordt gefinancierd door het
prestigieuze British Film Institute en
Channel Four Television.
Ook een televisleproduktie is Fabula de la bella palomera van Ruy
Guerra en naar G.G.Marquez. Een
van de reeks >4mores Difficiles. Als hij
op de televisie komt heb je nog steeds
de keuze om naar een andere zender
over te gaan en dat zullen er ook veel
doen, maar de Marquez adepten
moeten zeker kijken, naar de soms
zeer mooie prentjes. Dit verhaal van
de overspelige liefde tussen Orestes
en FulvJa is een echte fabel, zoals de
titel al vermeld.
Reefer and the model is een erg
pessimistische Ierse film, die met nog
een beetje cutting best te genieten
zou zijn. Regisseur Joe Comerford
vertelt het verhaal van Reefer en zijn
twee kompanen Spider en Badger.
Alle drie hebben ze wel iets met de
wet te maken gehad, politiek en gewoon misdadig. Ze wonen op een
ouwe vissersschuit. Daar komt the
model van de titel aanzetten, jong
cynisch en tegelijkertijd romantisch
en zwanger. Wanneer de schuit door
de knieën gaat moet er geld komen
en Reefer gaat dat halen bij de bank,
alleen is hij gewapend. Een film die
eindigt zoals Agatha Christie: En toen
was er géén meer...
Matewan van John Sayles (regie
en verhaal) is een prachtige, trage en
lange (132 minuten) film over het
ontstaan van een mijnwerkersvakbond in het dorpje Matewan, in de
jaren '20. In de stijl van De druivenplukkers en De druiven der gramschap van Steinbeck en soortgenoten, ontspint zich het verhaal van Joe
Kenehan (Chris Cooper), die door de
vakbond werd gezonden, om er een

afdeling te stichten. Als ook negers
en dago's (Italianen) willen toetreden
en er verzet rijst, zegt Joe: Als je hen
niet toelaat, dan heb je geen vakbond, maar een klubje. Op 1 mei
waarschijnlijk op uw televisie. Het
kijken zeker waard.
Als je ongeveer 22 minuten knipt in
de 92 minuten die Home Remedy —
cynisch een romantische komedie gedoopt — zou je een leuke film hebben, met sterke woordspelingen en
soms erg visuele bluesmuziek.
The Raggedy Rawney van en met
Bob Hoskins is een der sterkste antioorlogsfilms die we ooit zagen. Een
fabel gebaseerd op een zigeunerlegende. Te goed om er veel over te
schrijven. Gewoon af.
De ouwe nieuwe van Robbe De
Hert: Trouble in paradise is een erg
ingewikkelde thriller over de wapensmokkel, met België als centraal Europees punt, waar Amerikanen verschepen naar Iran. Op vrij Amerikaanse manier wordt hier naar bed
gegaan, gechanteerd, gekidnapt, gemoord ; in een tempo dat nauwelijks
te volgen is. Goede akteursprestaties
in een film die het in het kommerciële
circuit waarschijnlijk niet zal doen. Hij
is te pamflettair. Leuke cameorolletjes voor Ludo DIerickx en Jaak Vandemeulebroucke.
Niet op het festival maar wel in uw
blos is Werking girl van Mike Nichols, die hier weer in beste doen is
en Harrison Ford, Sigourney Weaver
en vooral Melanie Griffith tot bloei
brengt. Zes Oscarnominaties voor
deze leuke film over vrouwen in de
slag voor een baan en een man, en dit
zonder de feministen iets tekort te
doen.
Nog een week Filmfestival en ik
kan m'n ogen niet meer open houden...
Willem Sneer
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Om romaanse kerk toegankelijk te maken

Brusselse katedraal
krijgt een archeologische crypte
In de Brusselse katedraal van Sint-Michiel en SintGoedele wordt momenteel volop gewerkt aan de
bouw van een archeologische crypte. Die konstruktie
moet de monumentale resten van de voormalige
romaanse kerk toegankelijk maken voor de belangstellenden. Het projekt vormt een onderdeel van de
globale restauratie van de Brusselse katedraal die in
1983 werd aangevat door de Regie der Gebouwen
van het ministerie van Openbare Werken. Minister
Dupré wees erop dat het in de bedoeling ligt met
deze crypte het resultaat van jarenlang archeologisch onderzoek te valoriseren.

R

EEDS in 1937-1938 werden in Sint-Goedele de
eerste, nog zeer fragmentaire, opgravingen uitgevoerd.
Op dat ogenblik was men bezig
met voorbereidende
studies
i.v.m. de aanleg van een ondergrondse verbinding tussen het
Noord- en het Zuidstation. Bij het
onderzoek van de grondvesten
van de Brusselse hoofdkerk botste de Leuvense hoogleraar Vanderhaegen op monumentale resten van een vroegere konstruktie.
Kunstliefhebbers (waaronder de
familie Solvay) brachten de vereiste gelden bij mekaar voor een
paar bijkomende peilingen. Daaruit bleek dat vlak onder de vloer
van de huidige kerk grote delen
van westbouw van de Romaanse
Sint-Goedele bewaard waren gebleven.

Westbau
Architekt Simon Brigode publiceerde over deze opgravingen

een bijdrage waarin hij wees op
,,la tendance germanique a laquelle se reaatachait l'ancienne
Sainte-Gudule". Net als de SintGertrudiskerk te Nijvel vertoonde
ook de romaanse Sint-Goedele
immers sterke gelijkenis met
bouwwerken uit de streek van
Rijn en Maas. Net als te Worms,
Mainz, Spiers en Maastricht bestond de Westbau te Brussel uit'
een massief middenstuk geflan-•
keerd door twee monumentale'
torens.
Architekt Brigode sprak in 1938
reeds de hoop uit dat men bij de
komende globale restauratie vanI
de Brusselse hoofdkerk meer uitgebreide opgravingen zou kunnen verrichten. Zijn wens is zowat vijftig jaar later in vervulling
gegaan. Dit werd mogelijk gemaakt door de belangstelling en
de steun van het ministerie van
Openbare Werken, bouwheer
van deze restauratie en de materiële hulp van de aannemer.
Twee historische genootschap-

pen, de Société Royale d'Archéologie de Bruxelles en de Vereniging voor Brusselse Geschiedenis (*) werken samen aan dit voor
de geschiedenis van de katedraal
en van de stad Brussel zo belangrijke onderzoek.
Hadden de opgravingen van
1937-1938 zich vrijwel uitsluitend
beperkt tot de zuidelijke helft
(kant Centraal Station) van het
Westwerk dan werd nu ook de
noordelijke helft van deze konstruktie blootgelegd. Dit leverde
een ontdekking van formaat op.
De noordertoren van de romaanse kerk bleek immers vrijwel intakt bewaard te zijn tot op een
hoogte van drie meter. Bovendien stootten de archeologen op
grote delen van de oorspronkelijke bevloering. Uitstekend bewaard was eveneens het binnenportaal. Via dit portaal konden de
gelovigen destijds vanuit de eidgenlijke kerk het zogenaamde
vierkant van de westbouw betreden. In tegenstelling immers tot
de huidige gotische katedraal,
met haar monumentaal drievoudig westportaal, was de westgevel van de romaanse Sint-Goedele niet voorzien van een toegang.
De opgravingen bleven echter
niet tot de westbouw beperkt.

Ook de buitenmuren van de voormalige kerk werden blootgelegd
evenals de diverse pijiers van de
middenbeuk. Om het grondpelan
verder te kunnen vervolledigen
werden in de dwarsbeuk van de
huidige katedraal eveneens opgravingen uitgevoerd. Ook hier
stootten de archeologen op indrukwekkende resten: het transept van het romaanse heiligdom.
Over het koor van dit bouwwerk is
vooralsnog niets geweten omdat
dit koor zicht uitstrekt onder het
thans nog gebruikte deel van de
katedraal. Het ligt evenwel in de
bedoeling om tijdens een volgende restauratiefase ook hier onderzoek te verrichten.

Meesters van
de loge
Voor de ingang van het hoogkoor vond men de enorme funderingen van het thans verdwenen
koordoksaal. Deze konstruktie
sloot destijds het hoogkoor (voorbehouden aan de klerus) af van
het schip (voorbehouden aan de
gelovigen). Het oorspronkelijke
vroeggotische doskaal (ca. 1290)
dat tijdens de beeldenstorm
(1579) vernield was, werd anno
1599 vervangen door een nieuwe
konstruktie in de vormentaal van

Tussen de bakstenen funderingen van 1599 werden fragmenten
van middeleeuwse grafstenen
aangetroffen. Op één ervan prijkt
in sierlijke gotische letters volgend middelnederlands inschrift:
„Hendrik De Mol die men heet
Cooman, meester v(ander logien
van Sente Goedelenkercke?".
Deze bouwmeester is ook uit archiefteksten bekend. In de oudste (1465) rekening van de kerkfabriek van Sint-Goedele leest
men onder de uitgaven gemaakt
bij het optrekken van de nieuwe
gotische kerk ,,uutgeven omme
dnuwe were voirt te brengene en
vanden dachueren der gesellen
vander logen: primo Meester
Heinricke Goeman...". Samen
met een ander bouwmeester, de
Dilbekenaar Gillis Vanden Bossche, werd Hendrik Cooman begraven voor de ingang van het
hoogkoor.
Dr. Paul De Ridder

* Sint-Kristoffelstraat 12, 1000
Brussel, tel. 02/514.05.11 en 02/
513.76.80 (tijdens kantooruren).

Archief van het Vlaams-nationalisme groeit

Vijf jaar ADVN
Op 21 maart vierde in Antwerpen het Archief en
Dokumentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme
(ADVN) zijn vijfjarig bestaan. Het was voor het eerst
dat de instelling echt naar buiten trad om pers en
publiek te ontmoeten. Zij heeft dan ook heel wat te
bieden. Voorzitter Hector De Bruyne en afgevaardigd beheerder Frans-Jos Verdoodt stelden het centrum voor.

I

N maart 1984 stichtten een
aantal Vlaams-nationalisten
met een historische refleks
het ADVN. Naast de socialistische, katolieke en liberale archiefinstellingen moest immers ook
een Vlaams-nationale
uitgebouwd worden. Samen met o.m.
Vic Anciaux, André De Beul,
Hugo Schiltz en Maurits Coppieters, en met vertegenwoordigers
van de stad Antwerpen trokken
een aantal wetenschappers aan
de kar. 27 juni 1985 werd het
ADVN erkend en gesubsidieerd
binnen het raam van een dekreet,
samen met het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, het Katholiek
Dokumentatie- en onderzoekscentrum en het Liberaal Archief.

Mondelinge
geschiedenis

Wat reeds in 1937-38 gevonden werd krijgt 50 jaar later zijn
uitwerking. Voor het publiek een duidelijk zicht op de Romaanse SintGoedele.

de Italiaanse Renaissance. Ook
dit doksaal is verdwenen. Het
werd anno 1793 afgebroken door
de Franse Sansculotten.

Sinds de oprichting van het
ADVN werd reeds heel wat werk
verzet. Er werden 1.304 archieffondsen verworven. 400 strekkende meter hiervan werden
reeds operationeel gemaakt.
Meer dan 5.000 bibliotheekwerken bevinden zich in de instelling; reeds 3.000 hiervan ontvin-

gen een titelbeschrijving en kunnen dus geraadpleegd worden.
De werkgroep mondelinge geschiedenis registreerde 239 mondelinge getuigenissen. Deze werden en worden a.d.h.v. een adekwate methodiek voor opname
en uitschrijving verwerkt. Het wetenschappelijke werk van Bruno
De Wever is op dit terrein richtinggevend.
De stafmedewerkers verzorgden totnogtoe 16 projekten en 5
publikaties. Reeds 592 bezoekers kwamen op het ADVN terecht voor bijdragen of studiewerk ; hoeft het gezegd dat vooral
in de loop van de jongste jaren dit
cijfer sterk aangroeide?
Het ADVN sloot samenwerkingsakkoorden af met diverse
instellingen, zoals met de Federatie van Vlaamse Kringen, het
Pater Calewaert-archief, het Vormingsinstituut Wies Moens, de
Bedevaart naar de Graven van de
IJzer, het Borms Dokumentatieen Aktiecentrum, het Jozef Lootensfonds. Vakbel, enz. Met meerdere instellingen wordt nog onderhandeld. Zo kan het ADVN
zijn rol als koördinator van het
historiografisch-wetenschappelijke onderzoek i.v.m. het Vlaamsnationalisme waarmaken.

Dokumentatie
De Werkgroep Mondelinge Geschiedenis groeit meer en meer
uit tot een ontmoetingsplatform
voor het historisch onderzoek
rond het Vlaams-nationalisme.
Daarnaast is er nog de Werkgroep Historiografie van de Nationaliteiten in Europa aktief.
Deze werkgroep konsentreert
zich op de studie van de nationaliteitenproblematiek in heel Europa. Hij begeleidt o.m. de uitbouw
van een gespecialiseerde bibliotheek rond het thema "Volksnationaliteiten — Volksnationale bewegingen in Europa".
Zeer belangrijk, naast de bibliotheek en de archiefwerking, is
de kranten- en tijdschriftenkollektie. Deze neemt unieke dimensies aan: de ouderen kennen
ongetwijfeld Ons Vaderland, De
Belgische Standaard, De Vlag,
Sinjaal e.d. Ook aan buitenlandse tijdschriften (Baskisch, Corsikaans, Elzassisch, enz) wordt
aandacht besteed.
De toekomst ziet er voor de
instelling mooi uit. In de tweede
helft van dit jaar wordt in samenwerking met het Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel het vierde
deel uitgegeven van de Bibliografie van de Vlaamse Beweging.
£Een mooiere wijze om het tweede lustrum in te zetten is nauwelijks denkbaar.
Het ADVN is bereikbaar op het
telefoonnummer 03/225.18.37,
tijdens de kantooruren en op zaterdagochtend. Het bevindt zich
in de Minderbroedersstraat 24 in
2000 Antwerpen. Daar kan ook
ingeschreven worden op de gratis verspreide ADVN-tijdingen.
Frank Seberechts
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v\/&
Milaan-San Remo zonder ons

De andere Figr
Fignon
Laurent Fignon won zaterdag de tachtigste Milaan-San Remo. Vorig jaar was hij ook al eerste
geëindigd in de negenenzeventigste. Van toeval kon
dus geen sprake zijn.

F

Herscholing

IGNON is duidelijk een ander mens, een andere coureur geworden. De Tourwinnaar van destijds is wellicht
opgebrand. Zijn fysiek en men' 'taal weerstandsvermogen reiken
vermoedelijk niet langer drie
moeilijke weken ver. De Fransman is nu een meester geworden
(aan het worden) van korte indrukwekkende machtsexplosies.
Zijn klasse, zijn koncentratievermogen, zijn ervaring, zijn ambitie: zij smeden in dezelfde man
een ,,andere" kampioen.

De Tourwinnaar van '83 en '84
moest daarvoor door een diep dal
gaan. Nadat een gekrenkte Bernard Hinault hem met ijzeren
koppigheid van de troon had gestoten, zag het er lange tijd naar
uit dat Fignon nooit meer ,.volledig" zou kunnen terugkomen. De
herscholing duurde inderdaad
lang. Maar uitgerekend in de
moeilijkste (wellicht niet de lastigste) klassieker luidde hij de wederopstanding in. Want Milaan-

San Remo was nooit een makkie.
Zelfs niet voor Merckx die de
Primavera zeven maal won! Over
winst en verlies wordt in sekonden beslist. Om in die sekonden
te kunnen toeslaan moet men
een ganse dag lang sterk en
aandachtig voorin rijden. Verloren situaties worden in MilaanSan Remo nooit rechtgezet. Wie
even de ogen sluit, wie een ogenblik zware benen ronddraait, is
uitgeteld.

Vanderaerden voelde zich helaas niet te best. Van Hooydonck
wist niet wat hem mankeerde...
Eddy Planckaert was blij dat hij
kon volgen. Om het kort te maken: onze coureurs kwamen
nooit voor de overwinning in aanmerking. Eigenlijk reden ze niet
mee. Dhaenens werd verdienstelijk zevende en Etienne De Wilde
tiende. Maar veel had dit allemaal
niet te betekenen. Het was weer
huilen met de pet op.

Rik Van Looy, gewaardeerd
gastkommentator, zegde het duidelijk en niet mis te verstaan:
,,Men moet er maar niet te veel
over praten. In de koers moet je
duwen, rijden, aanvallen. Zoals
Fignon deed. Men moet maar
niet te veel theorieën verkopen
over de soorten voorbereiding.
De manier waarop je fietst, de
mentaliteit en de wilskracht: die
zijn bepalend. De rest zijn woorden."

Woorden
Onze renners hebben het andermaal tot hun schade moeten
ondervinden. De onbeduidende
— zo is weer gebleken... — suksesjes in de voorbereidingswedstrijden ten spijt, kwamen zij er
amper aan te pas.

Mollet stapt op

Het einde
van een tijdperk
Zaterdag is Raoul Mollet teruggetreden als voorzitter van het Belgisch Olimpisch en Interfederaal
Komitee. Vierentwintig jaar, zes ambtstermijnen
lang, stond de gewezen legerofficier aan het roer van
ons Olimpisch schip.

I

N die lange tijd veranderde
niet véél maar alles! Het heilige amateurisme van destijds
is zelfs geen relikwie meer. Het
onwankelbare ,,unitarisme in het
sportieve beleid" vervult nog enkel overjarige bonzen met tragisch heimwee. De atleten zijn
profs geworden. De begeleiders
dokters en wetenschapslui. De
kommercialisering heeft toegeslagen. De inkomsten uit publiciteit, sponsorgelden en televisierechten: zij zijn veel belangrijker
dan de subsidies van toen die
vandaag nog amper op een aalmoes gelijken.

Rogge
Mollet, de nobiljon, heeft het
allemaal overleefd. Zijn rijzige gestalte met trots geheven hoofd
weerstond alle aanvallen. Het
heet vandaag dat Mollet ,,een
visionair" was. Dat hij voor twintig jaar al zich had op het sportmodel van vandaag. Mogelijk.
Misschien.
Wij hebben de indruk dat het in
de eerste plaats sekretaris-generaal Vanden Eede was die inspeelde op de hedendaagse
kommercialiseringstendenzen.

Vanden Eede werd daarin gesteund door penningmeester
Francis Narmon die als grote
baas van het Gemeentekrediet
natuurlijk van bankbiljetten wist.
Mollets voornaamste verdienste
was dat hij bedoelde heren niet
wilde (of kon) tegenhouden. Maar
de lof en de eer wezen Mollet
gegund. Een persoonlijkheid was
hij zeker.
Zijn opvolger oogt dinamisch
strijdlustig. Jacques Rogge, een
Gents chirurg wiens afkomst verscholen ligt in de schrijfwijze van
zijn voornaam, zal de kommercialisering en professionalisering
van onze topsport nog verder
stimuleren. Hij leidt nu een Komitee met 130 personeelsleden en
een vloot tijdelijke kaders. Rogge
wil ,,van alles meer". Meer sport,
meer geld, meer mensen, meer
strukturen, meer komeptentie en
zeer zeker ook meer en betere
resultaten. Dat is zijn goed recht

Fignon, net zoals verleden jaar...
en misschiens zelfs zijn plicht.
Sport is immers de belangrijkste
nevenzaak in de maatschappij
van vandaag. Bovendien boeit zij
teveel mensen aktief én/of passief om haar toekomst in de handen van politiekers te leggen. Dit
land heeft nooit werk gemaakt
van een gestruktureerd of doordacht sportbeleid. Integendeel.
Daardoor is het gezag van het
BOIK, dat,,gewild" als een alternatief overkoepelend sportministerie begon te fungeren ,,onqe-

wild" aanzienlijk toegenomen. Er
zitten nog meer groeimogelijkheden in. Rogge heeft daar weet
van. De gewezen Olimpische zeiler leidt onze sport een nieuw
tijdperk binnen.
Wij zijn benieuwd hoe hij de
rivaliserende (sponsorgelden, adverteerders, dopingbestrijding...)
sportbonden aan zijn Komitee zal
proberen binden. We hopen dat
hij zijn beleid niet enkel zakelijk
maar ook menselijk-sportief gestalte zal kunnen geven.

Ngugi weer wereldkampioen

Veidlopers met vijf versneiiingen
De 27-jarige Keniaan John Ngugi is voor de vierde
opeenvolgende keer wereldkampioen veldlopen geworden. Ondanks Ngugi pas als zesde loper van zijn
land werd opgesteld — hij presteerde in de voorbije
maanden ondermaats — overvleugelde hij in zijn
karakteristieke stijl toch het ganse deelnemersveld.

N

GUGI moest meer dan
honderd atleten passeren
alvorens in de kop van de
'koers te verschijnen. Eens daar
aangekomen was de pret er vlug
af: Ngugi liep snel van zijn tegenstanders weg, keek niet meer om,
sprong tussen de plassen en de
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modder door en finishte met bijna
een halve minuut voorsprong op
de Brit Tim Hutchins.

Loopkultuur
Overigens eindigden er weer
zes Afrikanen (vijf Kenianen en

één Ethiopiër) binnen de eerste
tien. Het gekke is dat niemand dit
nog ongewoon of interessant
vindt. Men verwacht niet anders
meer en men is zelfs van oordeel
dat de Europeanen (tweede, zesde en tiende) verrassend sterk
presteerden. Voor de volledigheid: de eerste landgenoot eindigde vierendertigste (Raf Wijns)
en Cross Cup-uitblinker Jos
Maes werd zevenentachtigste.
Over de Afrikaanse lange afstandlopers werden al halve biblioteken volgeschreven. Voor
hun aanhoudende sterke prestaties bestaan vele uiteenlopende
verklaringen: de hoge ligging,
het voedsel, het gebrek aan luxe
en de daaruit voortvloeiende
,,loopkultuur", de sociaal-maatschappelijk stimulansen. Vorige
week nog hoorden we Willy Van
Huyienbroeck daaraan toevoegen dat ook de klimatologische
faktoren bijdragen tot de voor
Europa traditioneel ,.vernietigende" wereldkampioenschapsuits-

lagen. In de zomer zou de basissnelheid van de atleten per definitie hoger liggen. De Afrikanen
komen in februari-maart met een
zomerse ,,achtergrond" naar
onze kontreien afgezakt.
Van Huyienbroeck was van
oordeel dat de verschillen minder
groot zouden zijn indien het veldloopwereldkampioenschap
in
juni-juli moest worden georganiseerd. Mogelijk. Maar intussen
staat de uitslag wel op papier. Bij
de juniores is het trouwens nog
erger. De eerste acht zijn Afrikanen (vier Ethiopiërs en vier Kenianen) en wereldkampioen Addis
Abebe, die nog maar zestien
,,zou" zijn, was al na vijfhonderd
meter zeker van de overwinning...
Merkwaardig blijft dat die Afrikanen veldlopen met een versnellingsbak. Ze gaan naar overdrive wanneer ze dat willen. Ze
schijnen wel een andere sport te
beoefenen. Uitzondering op de

regel was de Brit Hutchins. Maar
die was zich dan ook een maand
lang in... Kenia op deze wedstrijd
gaan voorbereiden!
Bij de dames geeft Europa nog
wel de toon aan en meer bepaald
de Franse Annette Sergent die
flink op weg schijnt om de grootste veldloopster van haar generatie te worden. Al ontbraken Waitz
en Kristiansen wel op het appel.
Véronique Collard van haar kant
eindigde mooi achtste. Ze liep
zelfs een paar kilometer in vierde
stelling maar moest in de slotfase
van de koers nog enkele konkurrentes laten passeren. Een gebrek aan ervaring wellicht en zeker ook een gebrek aan reserves.
Collard heeft in de voorbije winter
op geen inspanning gekeken.
Misschien ondervond ze hier te
weinig tegenstand om verder
naar de top te kunnen doorgroeien. Het is dan ook niet onmogelijk
dat het volgende veldloopseizoen
voor haar nog beter wordt.
Flandrien
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Het partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 20 maart j.l.
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid
ten behoeve van de pers.
Het Partijbestuur van de VU besteedde vandaag uitgebreid aandacht aan de voltooiing van het begrotingskonklaaf, het probleem van
het dumpen van kernafval en de protesten tegen de SST.
Het Partijbestuur stelt vast datt de
Europese verkiezingen hun schaduw
al vooruitwerpen, wat sommige partijen weerhield van een verdere duurzame gezondmaking van de staatsfinanciën. Die is nochtans nodig om
naar de toekomst toe nog een echt
beleid te kunnen voeren. Moest men
vroeger daarop gelet hebben dan zou
er nu voldoende geld voor een afdoende bestrijding van de armoede,
voor de verplegers en verzoringswerkers, voor de rijkswacht, enz. zijn.
De drang was bij sommigen dan
ook groot om de besparingslast zo
laat mogelijk te leggen. Toch is het
behaalde resultaat verdedigbaar. Het
resultaat van 405 miljard begrotingstekort komt neer op 6,9 % van het
BNP (6,5 % als men de minderuitgaven inzake de financiering van
gewesten en gemeenschappen meerekent). Dit knoopt aan bij het uitgangspunt om de magische grens
van de 7 % van het BNP te doorbreken.
De VU stelt verheugd vast dat de
besparingen niet ten laste zijn van
ontwikkelingssamenwerking,
hetgeen o.m. door de vice-premier Dehaene werd voorgesteld. Hier houdt
de regering zich strikt aan het regeerakkoord. De noden van de verplegers, rijkswachters, enz. kunnen,
mits de vereiste goede wil, binnen de
begrotingen zelf ingevuld worden.
Ook moet door aksentverschuivingen
binnen de sociale zekerheid ruimte
worden geschapen voor een effektieve armoedebestrijding.
De VU benadrukt bovendien dat
het enorme werk van de gezondma-

king van onze staatsfinanciën hiermee met afgelopen is. In plaats van
zenuwachtig te reageren op een gewettigd zuinig beleid, veelal onder
impuls van de eigen achterban en de
partikuliere belangen van de zuilen,
doet men er goed aan zich te bezinnen over de toekomstige leefbaarheid
van ons overheidsapparaat. Wil men
ook voor de toekomst een degelijk en
sociale dienstverlening vrijwaren, dan
is het noodzakelijk de korte termijngerichte (eigen)belangen hieraan ondergeschikt te maken.
De VU stelt tot slot vast dat de drie
werkgroepen door de regering opgestart, volledig de cijfers en uitgangspunten van de minister van Begroting
bevestigen. De VU feliciteert dan ook
minister Schiltz voor zijn volgehouden inspanningen ten bate van de
toekomst van alle burgers.

Kernafval
Het Partijbestuur sluit zich aan bij
het protest van de VU van het arrondissement
Oostende-Veurne-Diksmuide tegen de plannen van de Nationale Instelling voor Radioaktief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) om laagradioaktief kernafval te dumpen in de
Westhoek (meer bepaald te IzenbergAlveringem).
De VU wenst erop te wijzen dat de
Westhoek een eigen milieuvriendelijke industrie heeft opgebouwd die
vooral van agro-toeristische aard is.
De Westhoek is tot op heden een
kwasi ongerept natuurgebied, en kan
een dergelijk giftig geschenk best
missen.
De VU wijst erop dat naast Alveringem ook Kruibeke wordt genoemd als
mogelijk dumpingsplaats. De VU verheugt zich over het eensgezind verzet
dat door de Alveringemse VU-burgemeester Quaghebeur en de Kruibeek-

VU-lijst Euroverkiezingen
De Volksunie maakte vrijdag
de lijst voor de Europese parlementsverkiezingen
bekend.
Zoals reeds geweten is trekt uittredend EP-lid Jaak Vandemeulebroucke de lijst, gevolgd door
kollega-EP-lid Willy Kuijpers. Op
de derde plaats staat Rosa Lernout, daarna komt VU-voorzitter
Gabriels. De volgende effektieve

kandidaten zijn: 5. Paul Van
Grembergen, 6. Herman Candries, 7. Patrick Vankrunkelsven,
8. Antoine Denert, 9. Simonne
Janssens-Van Oppen, 10. Hans
De Belder, 11. André Geens, 12.
Vic Anciaux en 13. Hugo Schiltz.
Al sinds enige tijd is ook bekend dat Gunter Pauli als eerste
opvolger aangeduid werd. De an-
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se VU-burgemeester Denert wordt
gevoerd.
Het Partijbestuur sluit zich dan ook
tenvolle aan bij de oproep van het
koördinatiekomitee ,,Geen kernafval
in de Westhoek" om op paasmaandag 27 maart te betogen in Alveringem.

SST
Tot slot heeft de VU de stand van
zaken in het SST-dossier opnieuw
geëvalueerd. Het Partjbestuur begrijpt de bezorgdheid van de inwoners van sommige gebieden die zich
,,bedreigd" voelen door de komst van
een mogelijks ,,ruimte vretende"
SST.
Het is ook goed dat zij deze bezorgdheid massaal kenbaar maken.
De VU ziet zich hierdoor gesterkt in
het standpunt dat zij blijft verdedigen
in dit verband, nl. dat mogelijke snelle
treinverbindingen in Europa maksimaal moeten ingepast worden in bestaande spoorlijnnetten. De milieukost moet tenvolle én vooral in rekening worden genomen. Daartoe dienen onafhankelijke milieu-effekt-rapporteringen worden uitgevoerd. Om
deze onafhankelijkheid te verzekeren, dienen, voor de VU, de aan gang
zijnde MER-studies te worden geëvalueerd door het Vlaamse Instituut
voor Natuurbehoud.
Pas daarna kan de Vlaamse regering een verantwoorde beslissing nemen en zal de VU haar verantwoordelijkheid opnemen om de huidige bezorgdheid te vertalen in deze beslissing.
De VU eist ten behoeve van alle
betrokkenen een breed debat m de
Vlaamse Raad over de milieu-toelaatbaarheid van een SST. Iedereen zal
dan zijn verantwoordelijkheid moeten
opnemen en elke burger kan dat
volgen.

dere opvolgers zijn: 2. Annemie
Van De Casteele, 3. Nelly Maes,
4. Johan Sauwens, 5. Bob Van
Hooland, 6. Walter Luyten, 7.
Guido Van In, 8. Walter Peeters,
9. Geert Bourgeois, 10. Pol Van
Gansbeke, 1 1 . Willy Van Mossevelde, 12. Jet Valkeniers, 13. Roger Blanpain.

VU op TV
Het VNOS-programma van dinsdag 28 maart om 21 uur op BRT-2
bevat volgende onderwerpen:
— ,,Van droom naar daad": eerste
aflevering in een reeks over de geschiedenis van de Vlaamse staatsvorming, met o.m. VU-voorzitter J. Gabriels;
— kanttekeningen bij de aktualiteit;
— ,,Europa": een film over het
groeiend federaal Europa met voorstelling van het gedachtengoed van
de Europese Vrije Alliantie, met o m .
de VU-Europarlementsleden Jaak
Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers.
Dus niet vergeten: dinsdag 28
maart om 21 u. op BRT 1.

Wie lean een
Frans-Vlaming
helpen?
Jean-Bernard Buchet, (34) is een
onderwijzer in een dorpje bij Bethune
(Artesië). Hij is vader van 3 kinderen
en studeert intussen te Rijsel Nederlands.
Tijdens de grote vakantie zou hij in
augustus graag wat werk opknappen
in een Nederlandstalig bedrijf, in een
biblioteek of vereniging om Nederlands te leren. Op zijn beurt biedt hij
zijn kennis van het Frans, het Engels,
daktylogratie en computerwerk aan.
Graag ontving hij echter een kleine
vergoeding voor zijn arbeid. Wie kan
helpen?
Kontakt: Willy Kuijpers, lid van het
Europees Parlement, Swertmolenstraat 23, te 3020 Herent (016/
22.96.42).

Nieuwe WIJ-abonnees
Deze week brengen wij een overzicht van de nieuwe abonnees op ons
weekblad.
Eerst een beeld per arrondissement en een % van het gestelde
streefdoel. Vervolgens een individuele stand van de wervers.

per arrondissement''
1.
2.
3.
4.
5.

Antwerpen
Halle-Vilvoorde
Tongeren-Maaseik
Gent-Eekio
Leuven
Oostende-Veurne-Diksmuide
7. Roeselare
8. Dendermonde
9. Kortrijk
Turnhout
11. Hasselt
12. Mechelen
13. Brugge
14. Aalst
15. Sint-Niklaas
16. leper
17. Brussel
18. Oudenaarde
Totaal

63
57
48
38
29
29
23
21
20
20
19
17
14
12
11
8
6
3
438

(11,2 %)
(24,47 %)
(57,87 %)
(16,27 o/o)
(10,6 %)
(33
%)
(21,9 %)
(32,3 %)
(13,5 %)
( 8,4 %)
(15,3 %)
(16,3 %)
(12,1 %)
(15,8 %)
(10,5 %)
(19,5 %)
( 3,6 %)
( 4,1 %)
(15,5 %)

(' Het eerste cijfer duidt de nieuwe abonnementen aan in elk arrondissement,
het % is het aandeel van het streefdoel dat voor elk arr. werd gesteld. Bij de
bepaling werd rekening gehouden met o.m. het aantal inwoners.)

WIJ-Wervers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bert Verleysen, Munsterbilzen
Ivo Coninx, Genk
VU-Deeriijk
Karel Rigo, Gent
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jaak Gabriels, Bree
Erik Vandewalle, Izegem
8. Georges Raes, Ledegem
Koen Thevissen, Dilsen
10. Jan Caudron, Aalst
VU-Tervuren
12. Marcel Dielens, Herenthout
Marie-Louise Thiebaut, Berg
René Van de Wiele, Sint-Job-in-'t-Goor
Gerda Van Langendonck, Kapellen
Augusta Verhaegen, Antwerpen

Mini-draaiboek
Voor kaderleden die met ons
weekblad op stap willen heeft de
redaktie een mini-draaiboek
samengesteld. In 10 punten wordt
daarin uitgelegd hoe nieuwe
abonnees kunnen overtuigd worden.
Wij raden het gebruik van deze
handleiding ten zeerste aan.
Het boekje kan bekomen worden
telefonisch of schriftelijk: Red. WIJ,
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel
(02/219.49.30).
Vandaag nog doen!

22
11
8
7
6
4
4
3
3
2
2

Afscheid van
een formaat
Deze WIJ die u vandaag in de bus
kreeg is de laatste op krantenformaat.
Vanaf volgende week komt WIJ
elke vrijdagmorgen in magazinevorm.
Het is met een beetje treurnis dat
de overgang gebeurt maar tevens
met hoop op/en vertrouwen in de
nieuwe formule.
Eigenlijk is de overgang slechts het
afscheid van een formaat...

De afdelingen van
PLAID CYiyiRU
de nationalistische zuster-partij uit Wales willen
verbroederen/verzusteren
met afdelingsbesturen van de Volksunie
Doel Is: wederzijdse uitwisseling van ervaringen van de dagdagelijkse
partijwerking. Deze uitwisseling kan uiteindelijk leiden tot een bezoek
aan Vlaanderen en een verblijf van de VU-afdeling in Wales.
Indien niet ernstig: zich onthouden.
Schrijven a a n :

Karl Devies
Cymry yn Europe
Swyddfa Plaid Cymry
12 Teras Hennessey
Dinbych
Clwyd LL16 3TY
Cymry (Wales)

en aan
Europese Vrije Alliantie
Europees Parlement
ARD 304
Beiliardstraat 79-81
1040 Brussel.
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Twee LP'S van Jan Puimège
heruitgebracht
In 1985 namen een aantal mensen rn Wommelgem het initiatief tot het
oprichten van een eigen plaatselijke kulturele kring.
Een van de voornaamste doelstellingen was het inrichten van sociokulturele en vormende aktiviteiten, kaderend in de brede Vlaamse Beweging, terzelfdertijd vormende aktiviteiten, kaderend in de brede Vlaamse
Beweging, terzelfdertijd echter zich ook richtend tot een ruimer publiek
dan de strikt politiek geïnteresseerden.
Van meet af aan werd de nieuwe
kulturele kring dan ook aangesloten
bij de Federatie van Vlaamse Knngen FVK
De nieuwe kulturele knng werd genoemd naar de enkele jaren daarvoor
op jonge leeftijd plots overleden
Vlaamse klemkunst-zanger en tevens
inwoner van Wommelgem Jan Puimege
Jan Puimege werd op 7 augustus
1955 te Antwerpen getioren, en begon zoals zovelen met optredens in
jeugdklubs die toen, rond '70, als
paddestoelen uit de grond waren geschoten
In 1975 won hij, naar eigen zeggen
totaal onverwacht, de ,,Ontdek de
Ster"-wedstrijd en enkele maanden
later won hij ook de dnejaarlijkse
,,Grote Prijs Will Ferdy" Kort daarop
verscheen zijn eerste langspeelplaat
onder de titel ,,Morgenvroeg '

Vlaamse overtuiging
Dat Jan Puimege zijn Vlaamse
overtuiging met onder stoelen of ban-

OOST-VL.
MAART
23 LATEM-DEURLE: Bestuursverkiezingen afdeling Latem/Deurle van
19 tot 22 uur Gemeenschapslokaal,
X De Cocklaan 5 te Deurie De verkiezingen zullen bijgewoond worden
door Bob Van Hooland
27 BAARDEGEM: 9e Eienworp en
paasfeest voor de ganse familie, om
15u bij Maxens Met poppenkast Repelsteel, paashaas, enz Gratis inkom Org VU-Baardegem-MoorselMeldert-Herdersem
29 OOSTEEKLO: Paasfeest FVV,
in zaal Matroosje, Oosteeklodorp, om
20u
29 GENT: Bijeenkomst FVK-GentEeklo Tema kultureel patrimonium
in Vlaanderen (open monumentendag) Aanvang 20u in Gebr Vandeveldestraat 68, Gent Org
FVKGent-Eeklo
30 DESTELBERGEN: Voordracht
Haalt de Vlaamse Beweging 2000'' In
Dienstencentrum Heusden, Heusdendorp 2, om 20u Org Dr J
Goossenaertskring Destelbergen ism
VOS, VTB, Dosfelinstituut

APRIL
1 ASPELARE: 13de Volksunie eetfestijn, in zaal ,,De Paling", Geraardsbergsesteenweg 279 Vanaf
18u Lekkere kip, fijne tong en malse
biefstuk met frieten of brood Org
VU-Appelterre-Outer-Voorde Ook op
2 april van 11 u 30 tot 15u
14 HAALTERT: Vanaf 21 u optreden van Jazz-band Peper en Zout, in
De Eglantier (vernieuwde VU-lokaal),
Hoogstraat 14 Iedereen gratis toegang
15 HAALTERT: 9e Vlaams Eetfestijn in Hof ten Eede te Haaltert Biefstuk natuur, kampernoelies, provencale en peper (300 fr), kinderschotel
(150 fr) Org VU-Haaltert
15 LEDE: Initiatie in komputer
Twee volledige dagen van 9 tot 17u ,
onderbroken door lunch- en koffiepauze Huize Soetekin, Nieuwstraat
32 te Lede Ookop16apnl Org vzw
Priester Daens Lede Info 053/
80 48 22
15 ST.DENIJS-WESTREM: Jaarlijks vriendenmaal in het Gildenhuis
Org VU-St Denijs-Westrem-Afsnee
15 GENT-BRUGSEPOORT: Gentse kabaret-avond met ,,Moereloere"
in Centrum Reinaert, Reinaertstraat
26
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ken stak, bewijst zijn optreden op het
Vlaams Nationaal Zangfeest van
1982, met het prachtige lied .Vlaanderen m'n Vaderland"

Jan Puimège zelf ook vertolkingen
door andere artiesten, o m Zjef Van
Uytsel Yvette Ravell Wim De Craene. Will Ferdy, e a Erop staan liedjes
als ,,Morgenvroeg'
,Standbeeld",
,,Vlaanderen m'n Vaderland"
Elk van deze elpee's kost slechts
350 fr. (eventueel 50 fr. verzendingskosten) en zijn te bekomen op
het sekretariaat van de Kulturele
Kring Jan Puimège. Godshuisweg
60 te 2220 Wommelgem. Tel.:
353.07.73

Groot was dan ook het ongeloof
toen amper een maand later, op 22
mei 1982, Jan Puimege plots overleed
Nu m 1989, beleeft de Kulturele
Knng Jan Puimege reeds haar vijfde
werkjaar Samenvallend met dit eerste lustrum, en in samenwerking met
de familie Puimege, kan de Kulturele
Kring u momenteel twee heruitgebrachte elpee's van Jan Puimege te
koop aanbieden
De eerste is ,,Pendelend" (en in
feite de tweede langspeelplaat van
Jan Puimege) met liedjes als
,,Nacht", .Zomaar", ,,Marijke", en
,,Dichter"
De tweede elpee ,,Jan Puimege" is
uitgebracht na het overlijden van
deze Vlaamse klemkunst-zanger en
brengt naast liedjes gezongen door

ANZpromotieavond
te Lint

K. Vandenbuicke

Lint naar
Zangfeest
Ook Lint gaat naar het Zangfeest
Kaartenverkooppunt
Lint,
tel
455 24 24
Kaarten, inlichtingen en affiches
kunnen nog steeds besteld worden bij
Hans Vandenbuicke, Schaapdnes
30, 2548 Lint Een telefoontje volstaat
en de kaarten worden thuis bezorgd
De prijzen gaan van 175 tot 675 fr ,
kinderen tot en met 6 jaar krijgen een
eigen zangfeest o I v de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen Tot12jaar
betaalt U slechts 100 fr voor een
volwaardige plaats naast de ouders

Dienstbetoon
te Riji(evorsei

Latem-Deurie feestte
Op 4 maart waren er ruim 160
disgenoten op het jaarlijks avondfeest
van de afdeling Latem/Deurie En dat
in een zaaltje waar er tot dus ver
slechts 140 deelnemers in konden
Na een inleidend woord van Maunts Coppieters hield eregast Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke
een korte maar kernachtige feestrede
En naar jaarlijkse Latem/Deurle's
gewoonte werden speciaal uitverkoren deelnemers door senator burge-

mester Van Hooland letterlijk in de
bloempjes (azalea's) gezet om allerlei
redenen
Een tombola met prachtige prijzen
en vanaf 22 uur vrije toegang voor de
genodigden van de disgenoten
bracht de atmosfeer op haar hoogtepunt Het feest duurde tot in de vroege late uurtjes van zondagmorgen
Voeg daarbij de 18 nieuwe leden
sinds einde 1988 en men kan zeggen
dat de afdeling Latem/DeurIe wind in
de zeilen heeft

Nieuw vu-bestuur
te Sint-Giilis- Waas
Op 12 februari hebben de VU-leden
van Groot-Sint-Gillis een nieuw afdelingsbestuur gekozen In het nieuwe
bestuur zetelen 12 leden, waaronder
5 nieuwe gezichten
Voorzitter Freddy Van Vlierberghe
Ere-voorzitter Amedee Kegels
Sekretans Luc Kluppels
Ledenwerving Romain De Grave
-I- Robert Hoelebrandt
Atronnementen Romain De Grave

Na de funktieverdeling ziet de nieuwe Volksunie-ploeg voor Evergem er
zo uit

Jongerenwerking (-i- VUJO) Gunter Van Acker
Materiaalbeheer Herman Van Mieghem
Pers Gunter Van Acker
Vrouwenwerking Lucie De Munck
Milieu Hugo De Ridder
Dienstbetoon Enk Maes + Lucie
De Munck
De andere bestuursleden
Ward Smet en Leen Robert

zijn

Marcel Neyt (voorzitter). Soma Vandamme (sekretaresse). Pief Bekaert
(penningmeester), Maurice Coone
(materiaal), Reimond De Bie (propaganda, weekblad WIJ), Herman De
Grauwe (OCMW-fraktieleider, sociaal
dienstbetoon), Gaston De Mulder (organisatie), Tom de Sagher (sociaal
dienstbetoon). Jan Doom (sociaal
dienstbetoon). Lieve Grypdonck (gemeenteraadslid, sociaal dienstbetoon), Danël Sutlers (OCMW-raadslid, propaganda, weekblad WIJ) en
Aimé Van Hyfte (materiaal)

Groot-Temse icrijgt nieuw VU-bestuur
Het nieuwe bestuur van VU-GrootTemse telt 10 leden en is als volgt
samengesteld
Voorzitter Eddy Praet
Sekretans Pol de Meester
Penningmeester Johan Wauman

Dienstbetoon verzorgd door senator Rob Geeraerts
Elke tweede dinsdag van de
maand 11 apnl, 9 mei, 13 juni, 12
september, 10 oktot)er, 14 november
en 12 december
Van 18u 30 tot 19u 15 in het Hangijzer, Hoogstraatse Steenweg te Rijkevorsel
Van 19u 20 tot 20 uur m het Duivenlokaal te Sint-Jozef-Rijkevorsel
Van 20u tot 20u 45 op de Molenzijde 49 te Merksplas ten huize van
George Dockx

Invullen
belastingsbrieven

Nieuw bestuur voor VU-Evergem
Naar aanleiding van de driejaarlijkse bestuursverkiezing op 18 decemtier '88 had het uittredend bestuur
van Volksunie-Evergem een gezellig
etentje georganiseerd voor de leden
Spreker was Europarlementslid Willy
Kuijpers die. ondanks een polsbreuk,
toch naar Evergem was gekomen om
de aanwezigen wegwijs te maken in
het Europa van de Volkeren en de
plaats van Vlaanderen in dat Europa

Op zondag 23 april 1989 wordt in
het sp>ortpaleis te Antwerpen het
52ste Vlaams Nationaal Zangfeest
gehouden onder het motto ,,Eén met
uw Volk"
In het ontmoetingscentrum De Wille Merel werd op 4 maart, door een
samenwerking van de Vlaamse Kring,
het zangkoor Sint Cecilia en het Davidsfonds een promotieavond gehouden voor dit zangfeest
Hef eerste punt, na het welkomswoord, op het programma was een
videomontage over het 50ste en
51ste zangfeest Deze prachtige
montage bracht de goed gevulde zaal
onmiddellijk in een zangfeeststemming om de eerste samenzang te
brengen met het zangkoor Sint Cecilia ,,De vier weverkens" en ,,Dit is de
tijd" kwamen als eerste aan de beurt
om de stembanden te testen
Na een korte peuize gaf onze eregast Maunts Wagemans een boeiende spreekbeurt over de geschiedenis
van een halve eeuw zangfeesten
Aan de hand van typische anekdotes
en uit eigen ervanng kon hij de zaal
blijvend boeien en amuzeren Doch
de tijd was beperkt en er werd plaats
geruimd voor een optreden van Sint
Cecilia ZIJ brachten zeer stemmige
liederen waaronder ,,de GewijdenVolk wordt Staat" en „Blijheislied"
Na een tweede samenzang met o a
,,Het loze vissertje" werd een geslaagde avond afgerond met het Gebed voor het Vaderland en de
,,Vlaamse Leeuw"

Ondervoorzitter J P Temmerman
OCMW Mady De Blieck
Biblioteek Ben Gillis
Bestuursleden Werner Maerevoet,
Dirk Van Bruysel, G Van Roy en Et
Wauman

Te Sint-Jozef in het duivenlokaal op
volgende data 22 apnl (10-12u —
14-16u),13mei(10-12u — 14-16u),
27 mei (10-12u — 14-16u ) en 3 juni
(enkel van 14 tot 16u)
Voor de gepensioneerden een extra dag op 6 mei van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 16 uur
In Rijkevorsel, Café het Hangijzer
op volgende data 29 apnl, 20 mei en
3 juni, telkens van 10 tot 12 uur

lOePinicstertomooi te
Zwijndrecht
Voor de tiende keer reeds heeft het
Pinkstertomooi van ZwijndrechtBurcht plaats Dit is een organisatie
van S K Were Di en VK Vlaams Huis

Programma
Vrijdag 12 mei om 19u Veteranenwedstrijd SK Were Di — FC Sparta,
om 21 u receptie
Zaterdag 13 mei om 10u 30 Eerste
wedstrijd tot 17u30
Zondag 14 mei om lOu 30 Eerste
wedstrijd tot I7u30 En vanaf lOu
Kippenkaartmg, Boompke wies of
bieden
Maandag 15 mei om lOu Eerste
wedstrijd Vanaf lOu Kippenkaartin
Om 15u 30 Jeugdwedstnjd-scholieren FC Sparta — KSK Beveren Om
17u 15 Finale en om 20u 30 bekeruitreiking door A Bollaert
Er zijn 8 deelnemende ploegen
Het tornooit gaat door op het terrein
van Sparta-B, R Orientstraat (Anna
Bijnspad)

MAART
24 KALMTHOUT: Met FVV naar
modeshow van Maud Kaarten op nr
666 99 68 Om 20u
25 WOMMELGEM: Jaarlijks paasfeest voor de kinderen van de leden
(tot 12 jaar) Om 14u in De Klauwaert Met kinderammalie Org VUWommelgem Bellen naar R Herbosch (353 68 94) of K Vandenbuicke (353 07 73)
25 TURNHOUT: VUJO-arr Turnhout Leuvendag, met overdag bezoek aan stadhuis Leuven en AMVS,
o IV Vital Geeraerts 's Avonds
kroegentocht met Zakdoek Vertrek
Turnhout om 13u30 aan de Schalmei, Geel om 14u Markt Info Joris
Sels (014/58 20 89) of Koen Geens
(014/54 98 87)
30 BERCHEM: Voordracht over politie en veiligheid Gastspreker Hugo
Coveliers Om 20u in Alpheusdal,
Williotstraat te Berchem
Org
Vlaamse Kring Berchem
APRIL
7 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Zangavond in het Vlaams Huis, met Gust
Teugels en Pol Van de Voorde om
20u Org Vlaams Huis Were Di
8 KAPELLEN: Daguitstap met bus
naar Voerstreek Rondrit met gids is
voorzien Bezoek aan mergelgrotten
Streefbuffet Alles samen 650 fr p p
Vertrek om 7u 30 in Putte-CentrumZilverenhoek Inschrijven voor 1 apnl
bij Rosine Van Rompaey (666 70 98)
Org FVV-Kapellen
12 KAPELLEN: Kursus „Het nieuwe Vlaanderen", POB-Kapellen,
Hoevense baan 12, om 20u Org
VU-Kapellen i s m Dosfelinstituut
14 LINT: Leden en simpatisantenfeest in zaal 't Centrum om 20u 30
Italiaanse tafel aan 395 fr Inschrijven
bij VU-feeskommitee 455 70 70 of
455 24 24 Org VU-Lint
14 ZWIJNDRECHT-BURCHT:
ANZ-Promotieavond m het Vlaams
Huis om 20u Videomontage 2 laatste
zangfeesten spreekbeurt door M
Waegemans Org
Vlaams Huis
Were Di
15 BORNEM: 20ste Lentebal VUGroot-Bornem in zaal Roxy, Jan Hammeneckerstraat. Mariekerke Aanvang 21 u Inkom 70 fr w k 50 fr Met
DJ The Black Devil

VU-Brecbt in
het nieuw
Op maandag 13 maart j I werden in
de afdeling Brechtde bestuursverkiezingen gehouden met de volgende
resultaten Remi Verbeeck volgt zichzelf op als voorzitter Mare Van Hoof
krijgt de taak van sekretans toebedeeld tenwijl de vorige sekretans,
René Van De Wiele de financiën zal
beheren
Verder Alfons Jorens,
dienstbetoon, Ronny Van Ginkel, organisatie, Bart Scharpé, leden en
propaganda en ten slotte Suzy Van
Bergen die de jeugd zal vertegenwoordigen in het bestuur Het nieuw
bestuur hoopt op een goede samenwerking en zal trachten de afdeling
nieuw leven in te blazen

Dienstbetoon
minster
Hugo Scbiltz
Het dienstbetoon van vice-eerstemimster H Schiltz heeft plaats, alle
maandagen tussen 16 en 18 uur in
het VU-sekretanaat, J Liesstraat 2
(hoek Amerikalei) te Antwerpen Voor
afspraken of dringende aangelegenheden 02/237 93 11 of 03/238 82 08

Gemeentebestuur
Wijnegem
Vakante betrekking te begeven
voor onderwijzer (m/v) lagere
school — vanaf schooljaar 1989 90
Kandidaturen met curriculum vi
tae voor 30 april 1989 doen toeko
men aan College van Burgemees
ter en Schepenen van en te 2110
Wijnegem
Ook voor laatstejaars

17

MTt
In het arr. Brugge-Torhout-Oostkust

WEST-VL.

Kampanje
Euro-verkiezingen gestart
De kaderleden van Brugge-Torhout-Oostkust hebben in algemene
vergadering op vrijdag 17 maart het
startsein gegeven voor de verkiezingskampanje Na een voorafgaandelijke vergadering van het arr bestuur waar een algemene struktuur
voor de kampanje werd uitgedacht,
werd deze voorgesteld aan de kaderleden, goedgekeurd en reeds voor
een stuk ingevuld
Er werden dne stuurgroepen opgericht m n organisatie en koordinatie,
propaganda en financiën
Deze drie stuurgroepen staan telkens onder leiding van een arr bestuurslid ZIJ vormen samen met de
algemeen verantwoordelijke en de
plaatselijke kandidaat een kernploeg
die dagdagelijks de kampanje moet
evalueren en bijsturen
Na afzonderlijke vergadenngen
van de stuurgroepen zal in vergadenng van 7 april door de kernploeg
definitief de planning en het budget
worden opgesteld

Samenstelling van de kernploeg
— algemene leiding Erwin Van
Driessche (tel 31 86 44)
— organisatie en koordmatie Luc
Grootaerdt, arr
voorzitter
(tel
36 29 31 of 02/327 93 62)
— propaganda Gilbert Vanoverschelde (tel
82 52 02 of 02/
234 30 39)
— financiën Joel Boussemaere,
arr penningmeester (tel 35 66 87)
— plaatselijk kandidaat GuidoVan
In (tel 33 75 99)
VU-leden en simpatisanten die
wensen mee te werken aan de praktische uitvoering van de kampanje, bv
plakploegen, bedeling pamfletten, sekretanaatswerk, enz , kunnen zich
nu reeds opgeven bij een van de
bovenstaande kampanjeverantwoordelijken
Wie de kampanje financieel wil
steunen kan dit door overschrijving
van een bedrag, hoe groot of hoe
klem ook, op rek nr 435-0271511-88

MAART

van het dokter Balletfonds, Barnkadenplein 12 1000 Brussel met vermelding ,,kieskampanje Euro-verkiezingen arr Brugge" Alle bijdragen
zijn welkom, vanaf 1000 fr kan een
bewijs voor inbreng in belastingsaangifte uitgeschreven worden
WIJ rekenen op uw medewerking
om deze kampanje uit te bouwen
zodat na 18 juni met twee maar dne
VU-mandatarissen onze standpunten
kunnen verdedigen in het Euro-parlement WIJ hopen tevens op de medewerking van iedereen om in hun eigen omgeving de kandidaturen van
Jaak Vandemeulebroucke, lijsttrekker, en onze plaatselijke kandidaat
Guido Van In, 7de plaats opvolgers te
propageren en uit te dragen
De kernploeg en de kandidaten
danken bij voorbaat en rekenen op
uw steun
Erwin Van Dnessche,
alg. verantwoordelijke

Vlaams Trefpunt Assebroek feest met

Assebroekse Meersentocht
Op zondag 2 april organiseert het jubilerende Vlaams Trefpunt Asse^roek voor de tiende keer de befaamde Assebroekse Meersentocht.
Vooreerst is er de Hoge Laarzentocht over een afstand van 21 km
Omdat VTA ook mede-organisator is
van de bekende Gulden-Sporen-Marathon, noemen we deze toch ook
graag de ,,trage halve marathon"
Wie hiervoor inschrijft wandelt langs
een volledig nieuw parkoers dooheen
een prachtig landschap dat zich uitstrekt van Moerbnjgge tot Sijsele,
langs idyllisch mooie dreven en plekjes waarvan men het bestaan meestal
niet vermodde

ste stuk over de oude spoorwegbedding Brugge-Eekio m het unieke natuurgebied van de Gemene en Loweiden De tocht is ideaal geschikt om er
met de hele familie op uit te trekken
Elke wandelaar ontvangt een wandelbrevet, krijgt onderweg een versnapering en na aankomst een smakelijke hartversterker
Bovendien
maakt iedereen kans een leuke prijs
te winnen, want omdat we tien jaar
jong zijn plannen we een gratis tombola

Natuurlijk is er ook de familiewandeling bij uitstek, de zgn Hoge Hakkentocht over een afstand van 7 km
Deze wandeling loopt voor het groot-

Praktika
Beide tochten starten aan de herberg 't Leenhof, op het Pastoor Ver-

VU-Zeilelgem in
het nieuw

Te Oostende

Praatkanee met Jan Loones
Vrijdagavond 24 maart organiseert
VUJÓ-Oostende-Veurne-Diksmuide
een politiek praatkaffee met als gast
Jan Loones Loones volgde begin
januan Julien Desseyn op als kamerlid HIJ wordt ook genoemd als toekomstig burgemeester van Koksijde
Het uitblijven van het verkiezingsarrest van de Raad van State, en politieke overloperij bij de plaatselijke PVVgroep, maken dit tot heden nog onzeker
Voor de Oostendse VU-leden en
sympathisanten vormt deze avond alvast een unieke kans om kennis te

maken met Jan Loones Vanzelfsprekend IS er ruime mogelijkheid tot
vraagstelling
Het praatkaffee gaat door m Herberg ,,De Vlasschaard", Oudstrijdersplein 5 te Oostende-Stene Aanvang 20u
Vanaf 19u loopt de statutaire verkiezing van het nieuw arrondissementeel bestuur van de Volksuniejongeren Alle VUJO-leden kunnen er terecht De stemming eindigt om
21u30
(n.m.)

Nieuw vu-bestuur te leper
Op vrijdag 24 februari werden er
bestuursverkiezingen gehouden voor
de afdeling leper 61 leden kwamen
er hun stem uitbrengen De schepenen Jan Delie en Herman Laurens,
senator Michiel Capoen verduidelijkten voor de aanwezigen de werking
van de VU in de nieuwe koalitie VUCVP te leper
Na het tellen van de stemmen werd
het nieuwe bestuur gevormd
Voorzitter Werner De Smaels
Ondervoorzitter Dagmar Vanryckegem

Sekretans Brigitte Lefever
Penningmeester en ledenadministratie Jons Braem
Organisatie en propaganda Mare
IVleersseman
Vrouwen werking Janof Dambruyne
Redaktieteam tijdschnft en pers,
o I V de sekretans Raphael Fockenoy, Willy Lemaire en Karl Van den
Weghe
Bestuursleden Jan Delie, Ivan
Bonte, José Boeraeve, Walter De
Bruyn en Gilbert Dehaene

vu-Torhout In het nieuwe
Ziehier de voorstelling van het nieuwe Volksuniebestuur-Torhout
Voorzitter Ward Baerts
Ondervoorzitter Rudy Beke
Sekretans Jan Deman en Raf Vergote

haegheplem vlakbij de kerk van VerAssebroek De aankomst is het restaurant 't Leitje op tweehonderd meter van de startplaats Er zijn ruime
parkeergelegenheden
Voor de 21 -km-tocht kan men vanaf
lOu 30 inschrijven in 't Leenhof en vrij
starten vanaf 11 uur
Voor de 7-km-tocht kan men vanaf
13u 30 inschrijven in 't Leenhof en er
wordt gezamenlijk gestart om 15 uur
Volwassenen 80 fr, kinderen 40 fr
en peuters jonger dan 5 jaar gratis
De Veteraan Motoren Houtland zal
die dag haar uitgebreide variëteiten
van oude motorfietsen tentoonstellen
op de parkeergelegenheid van restaurant 't Leitje

Penningmeester Rad Vantoest en
Josine Labaere
Bestuursleden Michel Broucke,
Luc Claeys, Jean-Pierre Derynck, Els
Pieters, Marleen Vanderjeugd, Agnes
Vansteenkiste en Bart Van Synghel

Tijdens de jongste algemene vergadering van VU-Zedelgem werd
overgegaan tot een vernieuwing en
uitbreiding van het bestuur Volgende
bestuursploeg kwam uit de bus Fihp
Dubruque (voorzitter). Jan Verhaeghe (sekretans), Kns Bourgeois (penningmeester), Gery Cappon (ledenadministratie), Jef Bogaert (persverantwoordelijke), Gilbert Vanoverschelde (vorming, dienstbetoon),
Werner Vanhoutte (organisatie, propaganda),
Eddy
Dewispelaere
(dienstbetoon).
Lode
Casteleyn
(dienstbetoon), Mia Debeuf (administratie ledenblad), Jacques Roggeman (organisatie), Jan Vergauwe (organisatie), Walter Van Daele (organisatie), Lionel Willem (organisatie),
Benoit Scheipe (organisatie), Walter
Buysse (deelgemeente Aartrijke), Filip Dubruque (deelgemeente Loppem), Rony Vandecasteele (Deelgemeente Veldegem), Werner Vanhoutte (deelgemeente Zedelgema, Chantal Hoppe (arr raad) en Claudine
Buyse (arr raad)

23 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u De bejaarden en hun woning Org Welzijnszorg W VI
24 OOSTENDE-STENE: Praatkaffee ,,Oostende ontmoet Jan Loones"
De Vlasschaaert-Stene Om 20u
Org VUJO-Oostende Vanaf 19u
Verkiezing nieuwe arr VUJO-raad
24 ROESELARE: Dienstencentrum
West-Flandna, St Michielsstraat 23,
om 14u Ongevallen met kinderen
27 ALVERINGEM: Aktiedag.Geen
kernafval in de Westhoek"
28 MENEN- Trefcentrum WestFlandna, leperstraat 65, om 14u
Ongevallen met kinderen Org Welzijnszorg W VI
28 WAREGEM • De Klauwaert, Grote Markt, om 19u 30 Ongevallen met
kinderen Org Welzijnszorg W VI
29 IZEGEM: Vlaams Huis, Grote
Markt, om 19u30 Ongevallen met
kinderen Org Welzijnszorg W VI
29 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7 om 14u Dnngende
medische hulpverlening, kunstmatige
ademhaling en hartmassage Org
Welzijnszorg W VI
30 lEPER: Bij Mevr AnneessensVanryckegem, Ooievaarlaan 11, om
14u Ongevallen met kinderen Org
Welzijnszorg W VI
30 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u Tijdbestedins na de pensionenng Org Welzijnszorg W VI
30 POPERINGE: 't Belfort, Grote
Markt, om 14u Ongevallen met kinderen Org Welzijnszorg W VI
31 ROESELARE: Dienstencenrum
West-Flandna, St-Michielsstraat 23,
om 14u Ongevallen met kinderen
31 ZEDELGEM: Europa-avond in
zaal De Marmiete, Rembertstraat 103
te Veldegem, om 20u Gastspreker
Jaak Vandemeulebroucke over ,,Europa 1992" Org
VU-Zedelgem.
Info Ward Baert (21 36 52)
31 SINT-KRUIS-BRUGGE: m de
bovenzaal van Cafe Sint-Elooi, Moerkerkestwg 201 van 19 tot 22 u gaat
de bestuursverkiezmg door Om 20u
IS er praatcafe Org VU-St -Kruis
Brugge
APRIL
1 HOOGLEDE: Vlaams Feest vanaf
18u 30 in de Gemeentelijke Jongensschool Kip aan 't spit met groentenkrans en gratis drank 220 fr —
familiekaart 700 fr Org VU-Hooglede
2 KORTEMARK: 1 ste Wandelzoektocht ,,Pastoor Blancke" Vertrek
cafe Gudrun tussen 13u30 en
14u30 Org Vlaamse Knng GrootKortemark
3 BRUGGE: 't Brugse Vrije, Katelijnestraat 115, om 14u Ongevallen
met Kinderen Org
Welzijnszorg
WVI

4 MENEN: Trefcentrum West-Flandna, leperstraat 65, om 14u Ongevallen met kinderen Org Welzijnszorg W VI
4 WAREGEM: De Klauwaert, Grote
Markt, om 19u 30 Ongevallen met
kinderen Org Welzijnszorg W VI
5 IZEGEM: Vlaams Huis, Grote
Markt, om 19u 30 Ongevallen met
kinderen Org Welzijnszorg W VI
6 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 20u Psychotherapie (1) psychoanalyse Org Welzijnszorg W VI
6 WAREGEM: Bestuursverkiezingen in lokaal De Klauwaart, Markt
Waregem van 18 tot 21 u Eerst verkiezing bestuursleden Na 21 u samenstelling funkties nieuw bestuur
Nieuwe gezichten worden venwacht'
6 lEPER. BIJ mevr AnneessensVanryckegem, Ooievaarlaan 11, om
14u Ongevallen met kinderen Org
Welzijnszorg W VI
6 POPERINGE 't Belfort, Grote
Markt, om 19u 30 Ongevallen met
kinderen Org Welzijnszorg W VI
7 IZEGEM: Staatshervorming, uitgelegd door Frans Baert, in hotel
Century, om 20u Org VU-lzegem
7 ROESELARE: Dienstencentrum
West-Flandna, St -Michielsstraat 23,
om 14u Ongevallen met kinderen
Org Welzijnszorg W VI
7 TORHOUT: Diavoorstelling over
Renaat De Rudder als Ijzerfrontsoldaat in ,,d' Oude Pesterij", Zuidstraat, om 20u Info Henn Degraeve
(21 43 72) Org VU-Torhout
10 BRUGGE: 't Brugse Vrije, Katelijnestraat 115, om 14u Ongevallen
met kinderen Org
Welzijnszorg
WVI
10 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u Bejaarden
en intellektuele achteruitgang Org
Welzijnszorg W VI
11 WAREGEM: De Klauwaert, Grote Markt, om 19u 30 Ongevallen met
kinderen Org Welzijnszorg W VI
13 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 20u Psychotherapie (2) gedragstherapie Org Welzijnszorg W VI
13 lEPER: BIJ mevr AnneessensVanryckegem, Ooievaarlaan 11, om
14u Ongevallen met kinderen
13 POPERINGE: 't Belfort, Grote
Markt, om 19u 30 Ongevallen met
kinderen Org Welzijnszorg W VI
14 LEDEGEM: Willy Kuijpers over
Europa in zaal De Kring te SintEloois-Winkel om 20 uur Iedereen
welkom Inkom gratis Org VU-Ledegem
14 TORHOUT:
Beatlore-fuif
in
„Starlight" W K 80 fr, kassa 100 fr
Start 20u Org VUJO en 't Wreed
Acciden Info Jan Deman (21 50 86)
15 KORTRIJK: Kursus ,,Opleding
gemeenteraadsleden" (deel 4), Trefcentrum West-Flandna, Graaf Gwijfde van Namenstraat 7, om 9u 30
Org VVM i s m Dosfelinstituut

LIMBURG
MAART
29 BOCHOLT: Afdelingsbestuursverkiezingen in zaal Tip Top vanaf
20u
APRIL
1 ZONHOVEN: Kaas- en wijnavond
in Harmoniezaal St Quintinus te Zonhoven Om 20u 250 fr p p Orkest
Linoman Fredy Org
VU i s m
Nieuw, Zonhoven

3 NEEROETEREN: Europa-avond
met Willy Kuijpers, in Cultureel Centrum van Neeroeteren om 20u
,,Vlaanderen in het Europa van
1992" Org VU-Neeroeteren-Opoeteren
8 HASSELT: Kursus ,,Opleiding
gemeenteraadsleden" (deel 3), Kultureel Centrum, Kunstlaan, om 9u 30
Org VVM i s m Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel

Europa-avond te Neeroeteren
De Volksuni Maaseik-NeeroeterenOpoeteren, de Volksuniejongeren

50 jaar na zijn dood

Vincent Loyens-herdenking te Hasselt
Op zondag 2 april is het precies dag op dag 50 jaar geleden dat Vincent
Loyens neergeschoten werd omwille van zijn Vlaamse overtuiging Hij liet een
weduwe en zeven kleine kinderen achter
Die zondag is er om 15u een euchanstieviering m de Sint-Katarmakerk
(vlakbij het Kultureel Centrum) aan het gelijknamige plein Het Vlaams
Gemengd Koor uit Leuven luisterd de plechtigheid op
Omstreeks 16u is er m het Kultureel Centrum van Hasselt (Kunstlaan 5) een
korte herdenking met o m getuigenissen namens kinderen en kleinkinderen en
een korte toespraak door Europarlementslid Willy Kuijpers
Het komitee van de herdenking staat onder de bescherming van zowal alle
vooraanstaande Vlamingen maar ook tal van „kleine" Vlamingen sloten zij
aan
Wij roepen onze lezers op de herdenking te Hasselt bij te wonen'

Maasoeter, organiseren een Europaavond in het Kultureel Centrum te
Neeroeteren op maandag 3 april,
aanvang 20 uur
Wat brengt Europa 1992' Wat betekent Vlaanderen in Europa' Mogen
WIJ van Europa een nieuwe dinamiek,
een nieuwe kuituur, nieuwe evenwichten verwachten''
Op deze avond van 3 april geeft
VU-Europarlementslid Willy Kuijpers
een antwoord Het wordt een boeiende, leerrijke avond Willy Kuijpers
spreekt met gezag en met kennis van
zaken en is met bang om hete hangijzers aan te pakken, denken we maar
aan het hormonenschandaal en de
verloedenng van ons leefmilieu.
Het wordt een informatie-avond in
de vorm van een praatcafe dit als
aanzet van de VU-kampanje voor de
Europese verkiezingen in het Maasland'
23 MAART 1989
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BRABANT
MAART
23 LENNIK: „ L a a t 1000 bloemen
b l o e i e n " Om 13u 30 in Huize Zwartenbroek, Zwarlenbroekstraat 127
Info 02/532 14 41 Org V o r m i n g e n
gemeenschap
24 LENNIK: De kerk m het midden
O m 1 3 u 3 0 in Huize Zwartenbroek,
Zwarlenbroekstraat 127 Org
Brabantse Dienstverlening
24 T E R N A T : Lumbecha Ars Musica festival met Marco Bakker (banton), Luk Van der Heyden (tenor), Ann
Van Outnve (sopraan), André Sterckx
(piano), Opera en Belcantokoor Gent
Presentatie R Segers (BRT-radio)
In Concertzaal van het Ontmoetingscentrum De Ploter, Kerkstraat 8, Ternat (02/582 44 33) Aanvang
20u
Org
Vlaams Nationale Vormingskring Ternat
24 VILVOORDE:
afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u in
de bovenzaal van de Witte Leeuw aan
de Grote Markt te Vilvoorde
28 TERALFENE: Bezoek en rondleiding BRT-gebouwen, Reyerslaan
te Brussel Info bij Rita Blom, Daalstraat 7 (053/66 82 15)
28 RUISBROEK:
Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u in
kafee Fregat aan het Gemeenteplein
te Ruisbroek
29 SINT-PIETERS-LEEUW:
afdelingsbestuursverkiezingen
van
1 9 u 3 0 tot 2 1 u 3 0 in zaal Molenhof
aan de Mekingeneg 20 te St PietersLeeuw Kandidaturen voor 22 maart
bij Annemie Vanbelle-Cloesen, Brusselbaan 145 te 1600 St PietersLeeuw
31 HALLE-VILVOORDE: geen arrondissementsraad (wel op 28/4)
31 T E R N A T : afdelingsbetuursverkiezingen van 19 tot 21 u m Uilenspiegel, Kerkstraat Kandidaturen voor
24/3 bij Mare Vandenhende, Assestraat 136 te 1742 Ternat
31 TIELT-WINGE: Jaarlijks Vlaams
bal in Tilt-City te Tielt Aanvang vanaf
20u 30 Inkom gepaard met gratis
tombola Vvk 50 f r , kassa 70 fr Org
VU-Tielt-Winge
31 TERALFENE:
afdelingsbestuursverkiezmgen van 20 tot 22u in

zaal Natekenshof aan de Daalstraat
te Teralfene
31 VLEZENBEEK:
afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u m
zaal Casy te Dorp 16 in Vlezenbeek
APRIL
1 GRIMBERGEN: Lente-feestmaal
in sporthal E Soens, Singel te Strombeek-Bever Vanaf 17u 30 Ook op 2
apnl van 1 1 u 3 0 tot 15u Org VUGnmbergen
1 ITTERBEEK: Breugelfeest vanaf
18u in Parochiezaal van St Anna
Pede Ook op zondag vanaf 11 u 30
Zaterdag aperitief gratis Org VUItt6rb66k
2 VLEZENBEEK: Lentewandelmg
Vertrek om 14u op het Gemeenteplein Gratis deelname Afstand 8-9
km Einde 1 7 u 3 0 Stevig schoeisel
aanbevolen Org Wergroep De Vrede Vlezenbeek
2 LENNIK: Tentoonstelling van 18
maart tot 2 april met werken van Griet
Liefoge in Huize Zwartenbroek Te
bezichtigen tijdens gewone kantooruren Opening op 18/3 om 14u gevolgd door receptie
2 DIEGEM: Jaarlijks spaghettifeest
in zaal ,,Milde", rechtover de kerk
Vanaf 12u Gastspreker J Valkeniers Org
VU-Diegem

12 SINT-PIETERS-LEEUW:
samenstelling politieke raad (met kooptaties) en verkiezing politiek kollege
Kandidaturen voor kooptatie en PK
vóór 7 apnl bij arr sek S Rummens,
Vilvoordsestwg 23a, 1850 Gnmbergen
14 LENNIK: Afdelingsbestuursverkiezingen van 20 tot 22u m ,,de
verzekering tegen de grote dorst"
aan de Baetensstraat te Eizeringen
Kandidaturen vóór 7/4 bij Ernest Vankelecom. Schapenstraat 1 3 1 , 1681
Lennik
14 M A C H E L E N : Samenstelling politieke raad (met kooptatie) en verkiezing van politiek kollege Kandidaturen voor kooptatie en PK vóór 7/4 bij
arr sek S Rummens, Vilvoordsesteenweg 23A, 1850 Grimbergen
15 MÉISE: Bal van burgemeester
Kerremans en schepenen
Vanaf
20u 30 in Sportschuur Wolvertem,
Populierenlaan Orkest Waltra Org
VU-Meise
15 J E T T E : 17e Bal VBGJ, St Pieterskollege, Verbeystraat Jette
15 W E M M E L : kursus ,,Opleiding
gemeenteraadsleden" (deel 4) De
Zandloper, Kaasmarkt 75, om 9u 30
Org VVM i s m Dosfelinstituut

Diestse koalitie (VVDCVP-VU) gispt overlopers l
Amper een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen hepen 2 VVDschepenen terug naar de PVV Hierdoor verloor de gesloten koalitie haar
meerderheid in de gemeenteraad
(met 1 zetel)
Even de feiten op een rijtje
Tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen komen 3 vaste PVVwaarden op bij een nieuwe lijst Vernieuwing Voor Diest Niet zonder sukses Alle dne worden schepen in een
veelbelovende koalitie
Als een deus-ex-machina, verschijnt op 10 maart Omer Van Audenhove weer op het politieke toneel, met
grof geschut Hij kondigt de verbroedering aan met 2 dissendente schepenen Jacques Cells en Roger Voeten ZIJ keren terug naar de PVV Op
de vraag of de kiezer dit zal slikken,
wordt lakoniek geantwoord ,,Deze
weet toch dat politiek een soep i s ' "
Beiden verklaren trouw te blijven
aan de koalitie maar hun bevoegdheden als schepen worden ontnomen,

D N o g tot 5 april ' 8 9 l o o p t in het
infocentrum Zonienwoud, Rood
Klooster te O u d e r g e m de tent o o n s t e l l i n g ,,ln d e n b e g i n n e . "

6 HALLE-VILVOORDE: Geen arrondissementsbestuur 111
7 STEENOKKERZEEL: afdelingsbestuursverkiezingen
7 M A C H E L E N : afdelingsbestuursverkiezmgen in het zaaltje van cafe
De Arend, Vandenberghestraat 12
Van 19 tot 21 u Gastspreker
Vic
Anciaux
12 DILBEEK: Samenstelling politieke raad (met kooptaties) en verkiezing Politiek Kollege Kandidaturen
voor kooptatie en PK voor 7/4 bij
arr sek S Rummens, Vilvoordsesteenweg 23a, 1850 Grimbergen

D e t e n t o o n s t e l l i n g h e e f t tot
d o e l e e n inzicht te g e v e n m het
ontstaan van hetlandschap onder
invloed van de menselijke aktiviteiten, vanaf d e eerste boeren tot
de vroege middeleeuwen De tent o o n s t e l l i n g wijst o p d e s p o r e n
d i e h e r e n d a a r in h e t l a n d s c h a p
n o g duiden op de aanwezigheid
van onze voorouders Open elke
d a g v a n 10 tot 12u e n v a n 14 tot
1 7 u M a a n d a g g e s l o t e n , in het
w e e k e i n d e enkel 's n a m i d d a g s

BIJ de jongste gemeenteraadsverkiezingen sleepte de Volksunie, evenals bij de vorige een mandaat m de
wacht
Dank zij de medewerking van de
VU werd een koalitie van PVV-SP-VU
gevormd, waarbij onze partij twee
mandaten toegewezen kreeg
Deze zijn
— Jos Trappeniers als tweede
schepen, met als verantwoordelijkheden Kuituur, Onderwijs en Financien

RESTAURANT
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Zo vormen VVD-CVP-VU en SP nu
een zwaar tegengewicht voor een
jarenlange PVV-hegemonie Terecht
werden zij die dachten dat met of voor
geld een loopje mag genomen worden met elk politiek fatsoen, afgestraft

VU-Huldenberg in liet Dagelijks
Bestuur van de gemeente

Een advertentie?

~ C^mbriHus'

1743

Om een nieuwe meerderheid te
kunnen vormen werd een opening
gezocht naar de SP Deze verklaarde
zich bereid mits enkele aanpassingen
en verschuivingen aan de koalitie
deel te nemen

— Anne De Vlaemynck als OCMWraadslid
Het feit dat de Volksunie binnen de
huidige koalitie mee het roer in handen heeft moet zich naar de volgende
gemeenteraadsverkiezingen positief
uitwerken in de verkiezingsuitslag
WIJ wensen dit dynamisch tweetal
veel sukses toe en zeggen hen de
ruggesteun van het ganse bestuur
toe, dat als eén man (vrouw) achter
hen staat
J.P. De Becker

lepel & vork...

Ca/y Zs^ Jfotfl^

m

VU-raadslid Rijnders ,,lk beschuldig betrokken heren openlijk van politieke fraude en fraude moet gestraft
worden Ik heb de indruk dat de PVV
van Diest zich in het verleden maar
ook nu nog de reputatie opbouwt van
een partij die tot overlopen aanspoort
Ik heb dat trouwens persoonlijk ervaren tijdens de legistratuur, die de
fusies voorafging Als je met dergelijke toestanden gekonfronteerd wordt,
zou je de brui geven aan politiek"

Milieuweetje

5 H A L L E : samenstelling politieke
raad (met kooptaties) en verkiezing
van politiek kollege
Kandidaturen
voor kooptatie en politiek kollege voor
1 apnl bij arr sekr Stephane Rummens, Vilvoordesteenweg 23a, 1850
Grimbergen

^

SL

hen gevraagd ontslag te nemen als
gemeenteraadslid

H

HELUNCKcX
BIEBHANDEI

582 10.93

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
Rustieke sfeer
Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Banketbakkerij

ANTWERPIA
j»^

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091-67.57.12

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lldkaart:
een aperitief gratis.

JOOST GOSSYE

WILFRIED BLANCQUAERT

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

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

02/219.49.30
of
02/380.04.78

RESTAURANT-HOTEL

VZW RECREATIE
PAALSE PLAS
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

UITBATER
CAFETARIA
gevraagd
met ingang van 1.5.89

Het ^alinöbutó
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

Hostellene

ptttm
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007
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De familiezaak met traditie
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R DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel 03/252 70 98

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Feestzaal-Hotel-Restaurant-Tea Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 min van de kust in het
Westvlaamse Verschaevedorpje Alvenngem stelt U een zee voor van
Kalmte Komfort Keuken
Rust Romantiek Rustiek
\Vi] bieden U 6 luxueuse kamers met alle denkbare komfort
Kamer met ontbijt 2 pers Vanaf 1750 F
Eveneens pension en 1/2 pension mogeh|kheden
Week endverblijf
Fijne Franse keuken aan de kaart en menus vanaf 695 F
tot 1600 !•
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aange
paste menus
Voor informatiepakket nopens onze mogelijkheden tel • 058/28.80 07

Herberg Viking
Sinds 15 jaar Vlaams-nationaal trefpunt in het hartje
van Brussel.
Guide Dosogne
Arduinkaai 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

'tboerenhof

Gl\FE - RESIAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor groepen
op a a n v r a a g .
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel 041/81.07.03

Bestek en inlichtingen te verkrijgen:
Stad Beringen
V.Z.W. Recreatie
Beverlosesteenweg 1
3940 Beringen-Paal
iedere werkdag 9-12 u
en 13.30-17 u.
Tel 011/42.26.82
Kandidaten worden verzocht zich
aan te melden op
donderdag 09.03 89
tss 18 — 20 uur op voormeld adres

V

19

MTj
VU-Vossem kiest nieuw bestuur
Op 3 maart hield VU-Vossem haar
statutaire bestuursverkiezingen in
haarlokaal „ I n d e C o n g o " . Van 19tot
21U.30 kregen de leden ruim de mogelijkheid hun stem uit te brengen en
dit onder het waakzaam oog van
arrondissementsafgevaardigde Danny Godderls.
De opkomst was bevredigend en
de „ e c h t e " waren weer op post.
Na afsluiting van de kiesverrichtingen kwam volgend bestuur uit de
bus:
Voorzitter; André Laes
Ondervoorzitter: Gilbert Van Loo

Sekretaris: Patrick Puttemans
Penningmeester: Peter Van Den
Abbeele
Dienstbetoon: Frans Trappeniers
(gemeenteraadslid)
Propaganda: Georges Stockmans
Organisatie: Roger Van Loo
Jongerenwerking: Roger en Peter
Met deze ploeg van vaste waarden
onder de leiding van een spiksplinternieuwe voorzitter, zullen wij staan
waar het nodig is. Dat is vast beloofd.
Evenwel rekenen wij op de nodige
steun van al onze leden, en dat zijn er
heel wat.

Nieuw vu-bestuur
te Kortenberg
Op vrijdag 3 maart werd te Kortenberg een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Dit gebeurde in een gezellige
atmosfeer bij een goed glas wijn en
een lekkere hap kaas.
Naast de oude getrouwen deden
ook een aantal nieuwelingen hun intrede zodat het nieuwe bestuur er als
volgt uitziet:
Voorzitter: Antoon David
Ondervoorzitter:

De Haachtse VU-afdeling heeft
de wind in de zeilen. Na een
mooie verkiezingsuitslag in oktober (het zetelaantal in de gemeenteraad werd verdubbeld
van 1 naar 2!), werd nu ook het
bestuur verruimd en vervrouwd.
Dit elftal wil over zes jaar weer de
score verdubbelen: Etienne Engelborghs (voorzitter), Ann Wouters (sekretaris), Herman Cor-

Paul

Vanden

Propaganda: Antoon David
Organisatie: Marijke Wydoodt

beels (ondervoorzitter), raadslid
Mark Vermeylen (penningmeester), raadslid Erik Persoons (propaganda). An Frans Qongerenwerking), Paula Van Horenbeeck-Jaubin (organisatie), Richard De Cuber (leden en abonnementen), OCMW-lid Peter
Dejaegher (pers en vorming), Denise Buellens-De Coster en Kathleen Van Besien (werkende leden).

Aanbevolen huizen
DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten
Open van 10 tot 19u.

Etn. BERT pvba

Dienstbetoon en gemeentepolitiek:
Fons Noppen en Paul Vanden Dorpe

Zittend van L naar R: M. Wydoodt, P. Vanden Dorp, A. David, en A.
Noppen.
Staande van L naarR.J. Vanden Dorpe, H. Vanhoegaerden, J. Van
Hyfte, J. Goris en R. Embrechts.
Ontbreken op de foto: K. Cludts en D. Goossens.

Streekpers: Jules Goris
Jongerenwerking: Koen Cludts

0€K€BC}€

Vrouwenwerking: Hilde Vanhoegaerden en Marijke Wydoodt
Ledenadministratie: Hilde Vanhoegaerden
V o r m i n g : Ron Embrechts
Public relations: J a n Van Hyfte en
Dirk Goossens

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaessen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
® 050/20.08.50
algemene decoratiewerken •
schilderen — behangen •
vloerbekledingen — parket
louverdrape — luxaflex — .

D Juffrouw ongehuwd, 29 jaar, heeft
volledig technisch-middelbaar onderwijs gedaan (sekretariaat-talen), 4talig, noties van tekstvenwerking en

programmeren, heeft 10 jaar ervaring. Liefst in de streek van Gent of
Deinze. Schrijven aan senator Frans
Baert, Kon. Astridlaan 159 Gent.
D Regentes Huishoudkunde heeft 3
jaar gewerkt als studiemeesteres-opvoedster, heeft noties van tekstverwerking. Aanvaard elk bediendenwerk. Schrijven aan senator Frans
Baert, K o n . Astridlaan 159, Gent.

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fralkinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK
Tel.: 014/21.12.07

-

02/582.13.12
02/582.04.10

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

r

InmMtwcfic

Verdeler
V O L K S W A G E N - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

ZO'VULBBTBK
a«Mt«rkl««raialMr

baron ruzettelaan "8
8520 brugge 4
baan brugge - oostkamp
^^ 050 35^4 04 >'

STCENHOUWtHSVCCT U
ANTWCHMN T.-^31.MM

^4ii^

Guido NUYTTENS

GELD

PROMO PUZZLE

Longtinstraat 126
1090 Brussel

Onmiddellijk te bekomen bij

SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:
053/80.10.09

Kies zelf het ondeniverp
van uw puzzel

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock

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

Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 4 4 , A n t w e r p e n
Tel. 03-235.64.75

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS

drukkerij

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

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

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26.50

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

Open van 9 tot 20 u. van maandag
tot zaterdag.

Houtzagerij

PVBA

I. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

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

Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

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

Gentsestraat 238
9500 G e r a a r d s b e r g e n
Tel. 054-41.25.89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

r

ETRA

P.V.B.A.

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.; 03/457.23.89

ZO€K€Ri;]6
n Vlaamse Sociale en Kulturele Verenigingen zoeken voor indienstneming:

Algemene Bouwondernemingen
A s s e s t e e n w e g 2 4 0 , Ternat
Tel. 582.29.15

091/60.13.37

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

DEVRIESE
Tel.:

A s s e s t e e n w e g 101-103
TERNAT

Vanhoe-

Sekretaris: Jo Vanden Dorpe
Penningmeester:
Dorpe

VU-Haaclit l(iest tiestuur

Hllde

gaerden

—Licentia(a)t(e)
menswetenschappen
— Graficus A2 of Tekenaar A2 of
HOKT
— Opsteller
— Klerk
— Gezins- en Bejaardenhelpsters
— Poetsvrouwen
De kandidaten dienen uitkeringsgerechtigde werklozen te zijn. Kontakt opnemen schriftelijk met curriculum vitae met West-Flandria Personeelsdienst, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk.

I 1 25-jarige psychologe, richting oniwikkelings- en klinische psychologie,
drietalig, zoekt een passende job in
de kommerciële of sociale sektor.
Voor inl. tel. staatssekretariaat Valkeniers 513.83.00 post 3 1 1 .

1

BOHi
Ja, ik wens vrijUijvend
gen.

bezoek aan huis voor informatie en

iniiciitin- 1

Naam:

'#'#///////////////////////////////////////-

verandas

Adres:

genknM

Gemeente:

Tel.:

....

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak.

Kreatiever bouwen voor beter wonen •
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60.

...

Info D veranda/pergola
D veranda/pergola

AZ Privé
Horeca

L
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Yves Paermentier, hoofdredakteur van 0ns Leven

„Wij zijn geen vereniging
van betogers meer"
LEUVEN — Het blad van het Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond (KVHV) bestaat honderd
jaar. Een gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij
zal gaan. Een speciaal lustrumboek zal een overzicht geven van 100 jaar Ons Leven, wat meteen een
beeld van een eeuw Vlaams studentenleven oplevert. In de week van 17 april staat o.m. nog een
heropening van het studentenmuseum op het programma en de prijsuitreiking van de Simon Stevinpenning. Dat was een wedstrijd voor scholieren met
als opdracht Nederlandse alternatieven te vinden
voor Engelse leenwoorden. En natuurlijk komt er een
reuze kantus...

echt katholiek, wat nu niet langer
het geval is. In de jaren 60 zorgde
die K voor een konflikt tussen een
linkse kern en de rest. De meerderheid wou echter die verwijzing
naar het katholieke geloof blijven
behouden. Dat was trouwens één
van de redenen waarom die progressieve groep afgescheurd is.
Momenteel bestaan over dit
diskussiepunt nog weinig meningsverschillen. Het leidt wel tot
standpunten. Wat het abortusvraagstuk betreft zijn we bvb.
onvoorwaardelijk tegen depenalisering gekant. Denk ook aan
onze verwelkomingsaktie n.a.v.
het bezoek van de Paus aan

gen op het einde nog slechts één
nationaal lied, en dat heeft de
relaties nog verzuurd. Samenwerken met het NSV is in Leuven
trouwens sowieso een delikate
zaak. Van onze kant worden dan
ook geen toenaderingspogingen
ondernomen."
WIJ: Bestaat er een verschil
tussen KVHV-Antwerpen en
KVHV-Leuven?
Yves Paermentier:
„Hoe
zo?"
WIJ: Ik heb de indruk dat
KVHV-Antwerpen nauwer aanleunt bij ekstreem-rechts?
Yves Paermentier: ,,Dat denk
ik eerlijk gezegd niet. Misschien

I

N het verbondscentrum van
het KVHV in de Krakenstraat
hadden we een uitgebreid gesprelc met Yves Paermentier, de
imposante hoofdredakteur van
Ons Leven. Niet alleen over het
blad, maar ook over het KVHV,
de politiek, de Vlaamse beweging
en de studenten. Kortom, eigenlijk veel te veel voor één bladzijde...

WIJ: Men schrijft Ons Leven
een belangrijke rol toe in de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. In
welke zin?
Yves Paermentier: ,,De eerste nummers verschenen in het
akademiejaar 1888-1889. Daarmee is Ons Leven meteen het
oudste studentenblad in de Nederlanden. In die tijd vi/as het in
België nog allemaal Frans dat de
klok sloeg. De Vlaamse studenten en de Vlaamse zaak werden
in de franstalige studentenbladen
soms zeer onheus behandeld.
Ons Leven werd in de eerste
plaats verspreid als reaktie tegen
die franstalige desinformatie,
maar natuurlijk ook als een algemeen blad voor de katholieke,
Vlaamse studenten.
Ons Leven en het KVHV hebben een belangrijke rol gespeeld
in de ontvoogding van de Vlamingen. Dat was zo al aan de IJzer,
met de toenmalige hoofdredakteur Rik Borginon. Later waren er
dan de Borms-akties, die trouwens geleid hebben tot het wegsturen van een aantal studenten
van de Alma Mater. Er waren ook
de Dietse kongressen van het
KVHV. Na de tweede wereldoorlog voerden we akties tegen de
repressie. En de Vlaamse dag op
de wereldtentoonstelling was
vanuit het KVHV geïnspireerd,
door o.m. Wilfried l^artens en Vic
Anciaux. Ook in de schoolstrijd
sprak het KVHV zijn woordje
mee, met de bezetting van het
Leuvens stadhuis. Daar was Rik
Vandekerckhove bij betrokken,
geloof ik. En dan was er natuurlijk
de vervlaamsing van de universiteit. "

"Walen buiten!"
WIJ: Welke uitstraling heeft
Ons Leven op dit moment nog?
Yves Paermentier: ,,Vroeger
was het KVHV de enige belangrijke en politiek strijdbare studentenvereniging. Nu zijn we met
zo 'n 2.500 leden al lang niet meer
alleen. Denk bvb. aan de opkomst van de fakulteitskringen
met fenomenale praesesverkiezingen. Zij trekken natuurlijk
mensen aan die vroeger bij het
KVHV terechtkwamen.
23 MAART 1989

Uit het nabije verleden: praeses Filip Martens (derde van links), momenteel kabinetschef bij Minister
Sauwens, op het studentenzangfeest (akademiejaar '84- '85)
Wie vroeger in de politiek ging
en een flamingant was, die had
zijn sporen verdiend in het KVHV,
daar kon je bijna zeker van zijn.
Je mag ook niet uit het oog verliezen dat sinds de "Walen buiten"slogan werkelijkheid werd, de
funktie van Vlaamse belangenvertegenwoordiger die het KVHV
tegenover de franstalige studenten vervulde, grotendeels verdwenen is. Het Vlaamsnationalisme zelf heeft sinds een aantal
jaren aan impakt verloren. Houd
er dan nog rekening mee dat de
studiedruk de jongste jaren verhoogd IS en je hebt een bundel
faktoren die in ons nadeel speelden. "
WIJ: Zoals je zei waren verschillende kopstukken uit de
Vlaamse gemeenschap als student aktief in het KVHV. Je
noemde reeds Wilfried Martens, Rik Vandekerckhove en
Vic Anciaux. Maar ook een Paul
Goossens of Mieke Van Haegendoren waren lid. Stelt het
KVHV zich partijpolitiek op?
Yves Paermentier: „Neen, wij
staan op onze partijpolitieke onafhankelijkheid. Het is wel waar
dat onze standpunten grosso
modo het nauwste aanleunen bij
CVP en VU. Hoewel wij ons kritisch blijven opstellen en met
deze partijen regelmatig sterk
van mening verschillen."

Martens VIII
WIJ: Welke betekenis hecht
U aan de K in KVHV?
Yves Paermentier: „Dat katholieke is historisch gegroeid.
Vroeger waren alle studenten
aan de katholieke universiteit ook

Leuven. Dat heeft hier nog tot
brandstichting geleid."
WIJ: Hoe staat het KVHV tegenover de regering Martens
VIM en de staatshervorming?
Yves Paermentier: „De kritiek
loopt grotendeels samen met de
kritiek van de andere niet-partijpolitieke Vlaamse verenigingen.
Het positieve is vanzelfsprekend
de enorme overdracht van bevoegdheden. Negatief is bvb. het
statuut van Brussel, dat volgens
ons een volwaardig derde gewest
dreigt te worden. Wij kunnen het
statuut voor Brussel alleen aaanvaarden wanneer er ook in de
Brusselse raad een pariteit is."

was dat voor mijn tijd wel zo.
Maar ik geloof dat KVHV-Antwerpen minder Vlaams Blokkers telt
dan je volgens de stemverhoudingen bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen zou verwachten. Het zou wel kunnen dat
men in Antwerpen graag wat
meer dwars ligt dan in Leuven. Ik
denk dat dat echter meer te maken heeft met de Antwerpse mentaliteit dan met de grote aanwezigheid van eksteem-rechts."

't Pallieterke

Yves Paermentier: ,,Het NSV
is als organisatie niet katholiek,
dat is al een eerste, zij het minder
belangrijk verschil tussen ons en
het NSV. Belangrijker is dat het
NSV de staatshervorming kategoriek afwijst, in sloganeske taal.
Zij houden zich ook veel bezig
met de migrantenkwestie, waarover hun standpunten gelijklopen
met die van het Vlaams Blok.

WIJ:
KVHV-Leuven krijgt
nogal dikwijs de wind van voren in 't Pallieterke?
Yves Paermentier: „Wijzitten
daar niet zo erg mee in. Iedereen
kent het Pallieterke en weet wat
men ervan mag verwachten, hoe
betrouwbaar hun informatie dikwijls maar is, op welke wijze zij
hun korrespondenten ronselen,
wat wel en wat niet gepubliceerd
wordt, en ga zo maar door. Ik
denk dat de mensen die wel
zwaar tillen aan wat het Pallieterke schrijft of niet schrijft, zich niet
de grote sympathisanten van het
KVHV noemen. Het zijn, wat de
informatie over Leuven betreft,
NSV-ers die de dienst bij 't Pallieterke uitmaken. En ik vermoed
dat 't Pallieterke voor haar studenteninformatie uit andere universiteitssteden op dezelfde wijze te werk gaat."

Momenteel zijn de relaties tussen NSV en KVHV slecht. Ze
verwijten ons dat we te belgicistisch en te links zijn. Af en toe
komt het hieraan de deur zelfs tot
scheldpartijen. De nationale liederen vormden vroeger ook een
belangrijk diskussiepunt. Wij zin-

WIJ: Wat denkt U over de
verkiezing van Lionel Vandenberghe tot voorzitter van het
iJzerbedevaartkomitee ?
Yves Paermentier: ,,lk moet
bekennen dat ik Lionel eigenlijk
niet zo goed ken, en ook zijn
standpunten niet. Afgezien daar-

NSV
WIJ: Het Nationalistisch Studentenverbond is ook een traditionele en Vlaamsgezinde
vereniging, zij het ekstreemrechts. Hoe is de verhouding
tussen het KVHV en het NSV?

van heb ik op Vandenberghe
niets aan te merken. Ik denk dat
het IJzerbedevaartkomitee bewust voor de jongere kandidaat
gekozen heeft, en dat vind ik
geen slechte zaak."
WIJ: Hoe komt het dat het
KVHV er niet in slaagt de band
met zijn oudleden te bewaren?
Yves
Paermentier:
,,Het
KVHV is steeds een vereniging
geweest met veel leden. Daar
zaten altijd enkele superaktieven
tussen en een hele hoop minder
aktieven. Het nadeel daarvan is
natuurlijk dat de meerderheid
zich niet zo nauw betrokken voelt
bij het KVHV.

Jongeren
onverschillig
Bij een gewone studentenklub
van een bepaalde streek is eerder de vriendenkring een reden
om toe te treden. Daar is het vaak
gemakkelijker om die vriendschapsrelaties na de studies verder te zetten.
Je mag ook niet vergeten dat
wij een politieke werking hebben,
die met de tijd evolueert. Bij de
echte studentenklubs is er over
de jaren heen niet zoveel veranderd. Wij maakten daarentegen
een hele evolutie mee. Nu zijn we
bvb. geen vereniging van betogers meer, wat sterker het geval
was in de gloriedagen van verenigingen als TAK. Dit heeft tot gevolg dat sommigen zich niet meer
herkennen in het KVHV, of ons
zelfs verketteren. Walter de Bock
van De Morgen, een oudlid, doet
ons nu bvb. af als ekstreemrechts. "
WIJ: Men hoort dikwijls zeggen dat de Vlaamse beweging
er minder en minder in slaagt
jongeren te bewegen. Is de
Vlaamse beweging ergens te
kort geschoten?
Yves Paermentier: ,,lk denk
dat het voor een groot stuk aan
de jongeren zelf ligt. Vroeger was
de Vlaamsgezindheid al sterk
aanwezig in scholierenverenigingen, jeugdbewegingen enz. Dit is
de jongste tien, twintig jaar toch
sterk verminderd. Ik denk dat die
ommekeer ook verantwoordelijk
is voor de geringere werfkracht
van de Vlaamse beweging."
WIJ: Heeft de Vlaamse beweging niet een beetje zijn troef
als protestbeweging, anti-establishment-beweging verloren
aan de groenen?
Yves Paermentier: ,,Ik geloof
dat er binnen de Vlaamse beweging toch nog altijd heel wat elementen zijn die op dit protestkarakter wijzen. De Vlaamse Beweging legt zich immers niet neer bij
de gevestigde waarden die niet in
vraag gesteld mogen worden
maar België nog steeds in stand
houden.
In het protest zelf zijn de aksenten wel verschoven. We moeten
heel kritisch blijven tegenover de
politiek en de beslissingen die
genomen worden. De onverschilligheid grijpt juist daar gretig om
zich heen. Volgens mij liggen
minder mensen wakker van de
politiek dan vroeger. Men heeft
wel kritiek op het systeem, maar
men doet daar niets aan. Ook in
het stemgedrag is dat merkbaar:
volgens enquêtes hier aan de
universiteit blijven de traditionele
partijen suksesnummers, op enkele fakulteiten na. Vroeger
kreeg je hier in Leuven op een
wip een protestbetoging van een
paar duizend man bij elkaar. Nu
is dat onmogelijk, zelf als iedereen achter het thema zou staan."
(pdj)
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