
Donderdag 28 januari 1988 - 34ste jaar - Nr. 4 - 33 Fr. t± 

NIaams Nationaal M/eekbbd 

De uitverkoop van de Generale Maatschappij, de kop en de top van dit land, is een 
aanduiding voor het rotten van België. Vis begint aan de kop te degraderen, zegt 
de volkswijsheid. Vlaanderen is erfgenaam om het zieke België over te nemen en 

te revitalizeren. Waarom niet met bijvoorbeeld een Europees agerende Italiaan?" 
(Kommentaar van hoofdredakteur Frans Crols in „Trends"van 21 januari 1988.) 

L'état Belgo-Flamand 
Wie zich even losmaakt van de aktualiteit om ze vanop 

afstand te bekijken, ontkomt niet aan de vaststelling dat 
Vlaanderen zich zopas op belangrijke vlakken — dat van 
de politiek en dat van de haute finance — heeft geaffirmeerd. 
Hoe verheugend de vaststelling ook, ze schept geen onver
deelde vreugde. Dat Vlaanderen zich affirmeert bij de vor
ming van een asymmetrische Vlaamse regering en bij de 
strijd rond de Générale, is eerder het gevolg van wetmatig
heden dan van Vlaamse strategie. 

De CVP en de PVV, thans blijkbaar definitief op weg om 
een Vlaamse regering te vormen, beroepen zich daarbij op 
het recht op asymmetrie. Ze zijn echter nieuwelingen in het 
asymmetrisch geloof. Bij de vorming van de vorige Vlaam
se regering einde 1985 hebben zij de symmetrie verdedigd 
en doorgedrukt. Toen en nu zijn hun opvattingen van lou
ter opportunistische en partijpolitieke aard. 

Zulks vermindert echter niet de betekenis van de asym
metrie die zich thans dan toch maar doorzet. Het is het late 
gevolg van een wetmatigheid die in de Belgische dualiteit 
zit gebakken. 

Vooral bij de jongste verkiezingen is weer gebleken, dat 
Vlaanderen en Wallonië twee verschillende politieke we
relden zijn. In Wallonië was de PS de grote overwinnaar 
en de regerende koalitie de verliezer. De eerlijkheid gebiedt 
te erkennen dat er binnen de regerende koalitie in Vlaan
deren weliswaar een stemmenverschuiving plaats vond, 
maar dat de koalitie als dusdanig niet werd weggestemd. 

Het behoort volkomen tot de wetmatigheden dat Vlaan
deren en Wallonië hun politieke autonomie invullen naar 
de wil van de kiezer. Dit schept overigens geen moeilijkhe
den : de meerderheden boven en beneden de taalgrens zijn 
duidelijk genoeg om er autonoom te regeren zoals men dat 
blijkbaar zinnens is. 

De moeilijkheden die zich reëel voordoen — en die door 
de asymmetrische Vlaamse en Waalse oplossingen nog gro
ter worden — betreffen het vormen van de centrale regering. 

Nu de asymmetrische kogel door de kerk blijkt te zijn, 
dringt zich een andere konsekwentie van de wetmatigheid 
op. Wil men in de toekomst de moeilijkheden, het tijd- en 
energieverlies bij de vorming van de centrale regering ver
mijden, dan zal men de autonomie van Vlaanderen en Wal
lonië fiks moeten verruimen en die van de centrale regering 
drastisch besnoeien. Er is geen tussenweg. 

De strijd rond de Generale heeft een andere wetmatigheid 
in het licht gesteld: de affirmatie van Vlaanderen als het 
financieel en industrieel zwaartepunt van België. Bij zijn 
pogingen om de Belgische publieke opinie te winnen heeft 
de Italiaanse tycoon De Benedetti duidelijk een onderscheid 
gemaakt tussen Vlaanderen en Wallonië. Anders dan goe-
verneur Lamy van de Générale achtte hij zich niet te goed 
om een paar zinnen in het Nederlands speciaal tot de Vla
mingen te richten en de Vlaamse ondernemerswereld te 
huldigen. 

Even spektakulair was de stap van Leysen, die de Géné
rale ter hulp snelt maar tegelijkertijd een verhoogde Vlaam
se aanwezigheid aan de Koningsstraat eist. Het is een late 
bevestiging van de wetmatigheid, dat het ekonomisch even
wicht verschoven is naar Vlaanderen. Het aanbod van Ley
sen moet de francofone wereld in de oren geklonken hebben 
als een ultimatum van de état belgo-flamand. 

Deze Belgo-Vlaamse staat is nochtans een mythe. Hij is 
een gevaarlijke mythe vooral voor Vlaanderen zelf. Aan de 
illusie dat Vlaanderen de Belgische winkel kan beheersen 
heeft de CVP decennia lang Vlaamse belangen opgeofferd. 
Dat de volwassen geworden Vlaamse industriële en finan
ciële kringen dezelfde illusie zouden najagen, kan opnieuw 
leiden tot tijdverspilling. 

Er is in de Vlaamse vooruitgang een blinde vlek: die van 
de politieke machtsvorming. Deze machtsvorming, geënt op 
de wetmatigheid van onze sterkte, moet doelbewust gericht 
worden op Vlaamse natievorming. Natievorming in dié zin, 
dat Vlaanderen een volkomen autonoom Europees gewest 
moet zijn vooraleer straks in 1992 Europa wordt ontgrensd. 

tvo 

Vlaamse zelfstandigheid als bijdrage tot 

Europese samengroei 
Vorige week donderdag greep VU-voorzitter Jaak 

Gabriels de traditionele nieuwjaarsontmoeting met 
de politieke joernalisten aan om een aantal gedach
ten te ontwikkelen die het dagelijkse politieke poker-
spel overstijgen. 

Daarenboven diende hij PVV-voorzitter Annemie 
Neyts van antwoord. 

DE VU-voorzitter zei dat hij 
de voorbije dagen vooral 
geschokt was door twee 

berichten uit het ekologische do
mein de dode Noordzeevolgers 
en de vermeende fraude in het 
Studiecentrum voor Kernenergie 
te Mol ,,Berichten die niet alleen 
nopen tot verhoogde ekologische 
aandacht en aktiviteit, maar die 
tevens ah w schreeuwen om op
lossingen op het zuiver politiek 
terrein " 

De dode vogels ontnapten im
mers met alleen aan de olie, ze 
ontsnapten al evenmin aan de 
gekke logika van ons politiek be
stel zolang zij levenloos op zee 
zwalpen vallen ze onder de be
voegdheid van Miet Smet, zodra 
ZIJ aanspoelen is Jan Lenssens 
bevoegd Wat de Belgische ab
surditeit illustreert 

Ekoloog 
en politikus 

Ook het gefoefel met het SOK 
verontrust „niet alleen de eko
loog in mij, maar ook de politi
kus", verklaarde Jaak Gabriels 

De kernenergie-sektor dreigt, op 
het kruispunt tussen openbare en 
prive-belangen, de nadelen op te 
stapelen ambtelijk geleid en bij
gevolg kwetsbaar door politieke 
benoemingen, maar tevens ge
voelig voor ,,de donkere straatjes 
in de buurt van de vrije markt " 
Een dossier zoals SOK roept al 
evenzeer om meer ekologische 
aandacht, maar tevens om verbe
tering van de politieke strukturen 
(openheid, doorzichtigheid, de 
bekwaamste en zo betrouwbaar 
mogelijke leiding, kontrole en in
zage) 

Met deze toelichting maakte 
Gabriels zijn geselekteerd gezel
schap duidelijk dat hij naast het 
Vlaams-nationaal motief ook in 
1988 andere klemtonen zal aan
brengen ,,in onze strijd voor een 
harmonisch kon federaal model in 
Europees verband, voor een ver
fijnde demokratie met doorzichti
ge, moderne, bevattelijke en zin
delijke strukturen in instellin
gen " 

De gebeurtenissen rond de So-
ciete waren voor de gastheer de 
gedroomde aanleiding om over 
het belang van het ontgrensde 

Europa van 1992 te spreken Het 
zou inderdaad ondenkbaar zijn 
dat België deze stap zet, zonder 
m staat te zijn geweest de harmo
nische samenwerking te verwe
zenlijken tussen de twee Europe
se volkeren die binnen onze ver
vagende staatsgrenzen samenle
ven HIJ pleitte ervoor de samen
leving tussen Vlaanderen en 
Wallonië eens en voorgoed te 
regelen op basis van een vol
waardige autonomie, die een 
voorafbeelding kan zijn voor het 
Europa der volkeren en der re
gio's De staatshervorming biedt 
ons deze ultieme kans ,,De ver
dieping en verruiming van de 
Vlaamse zelfstandigheid hebben 
voor mij met alleen een nationale 
dimensie, ik beschouw ze als 
onze bijdrage tot Europese sa
mengroei en eenwording " 

(Lees verder biz 3) 

Chanson 

Het ANZ blikt met 
„Chansongala" terug op 
een kwarteeuw klein
kunst in Noord en Zuid. 
Wij keken achter de 
schermen. 

Lees bIz. 20. 
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... en WIJ 
Wi] ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

SPLITSINGEN 

Ik lees WIJ altijd graag en met 
belangstelling Toch erger ik mij soms 
aan de nonchalante slordigheid bij 
sommige artikels 

Vooreerst de droevige gewoonte 
om de meest onzinnige woordsplitsin-
gen door te voeren Alsof een goede 
taal niet beter is dan een kolom met 
evenveel lettertjes in elke regel (en 
zelfs dat is te vermijden met de elek
tronische tekstverwerking van nu) 

BIJ wijze van voorbeeld beursc-
r rash en vri je val Dat is toch met 
meer Ie esbaari 

Dan de zet- en taalfouten VS-eko-
nomie wordt „VU-ekonomie" 

Verder kandidaten zullen zich 
tweemaal „overdenken" (sic'),,zodat 
het buitenland" wordt „omdat" Het 
woord „hypotheken" als werkwoord 
opent helemaal de deur voor „nede-
rengelands" Ons blad hoeft dit met 
te „promoten" 

„Reagens' ekonomisch beleid" 
moet met 's geschreven worden 

Gelukkig zijn de ovengen artikelen 

heel wat beter tenzij dan die onzalige 
WO ordsplitsingen 

Ik ben geen taalflamingant maar 
een Vlaming dient toch wat eergevoel 
te betonen voor zijn taal 

E. S'heeren, St.-Truiden 

VERANTWOORDELIJKHEID 
OPNEMEN 

Wie zich geroepen voelt om in een 
partij als de VU, die op geen zuilen 
hoeft te rekenen, geroepspoliticus te 
worden, doet een slechte keuze 
Meestal zal zo iemand er weinig van 
terechtbrengen Tenzij hij, naast zijn 
drang om een politieke weg te maken, 
ook de goede overtuiging koppelt aan 
inzet en werklust, aan oprechtheid en 
charisma We kennen zo o a de VU-
voorzitter Jaak Gabnels 

Wie zich geroepen acht, kan best m 
Limburg een kursus gaan volgen Het 
was ook een goed idee om eindelijks 
eens beroep te doen op mensen, die 
zich met geroepen voelen om op de 
tribune te gaan staan, omdat hun 
talenten elders kunnen gebruikt wor
den Het beroep op dit soort kandida

ten is vroeger zelden, behalve bv met 
Coppieters, een duurzaam sukses ge
worden Zelfs met bij hun eerste kan
didatuur 

Nu wel, elke kandidaat van deze 
soort bracht winst Zij zullen zich ze
ker wel behaaglijk voelen Zij moeten 
vooral aan de militanten bewijzen dat 
ze hun verantwoordelijkheid willen en 
kunnen opnemen De volgende keer 
kunnen ze zo hun eerste sukses be
vestigen en de andere arrondisse
menten aansporen tot een zoektocht 
naar mensen, die talent koppelen aan 
ideaal 

Fl. Smit, Putte 

VOGELS 

De meeste vogels zijn bij de wet 
beschermd Ook overtredingen van 
bepalingen van Koninklijke Besluiten 
inzake natuurbehoud dienen kordaat 
aangepakt Wie bij voorbeeld verant
woordelijk IS voor een gruwelijke af 
slachting van duizenden zeevogels 
verdient minstens een krachtige elek
trische stoel Zo simpel is dat En laat 
zulke schandalige slachtpartijen in de 
toekomst dan ook volledig voor het 
verleden 

Hans Vanden Bussche, Oostkamp 

ONVERBLOEMD 

Ik lees maandelijks bij mijn moeder, 
sedert vele jaren lid van de Vrouwen
gilde, later KAV, het blad ,,Vrouw en 
Wereld" Wat ik met begrijp is het 
koppig blijven vasthouden van de 
KAV aan één partij de CVP Ikzelf, 
ook mijn ouders, zijn overtuigd 
Vlaams-nationaal en Knsten het 
AVV-VVK IS voor ons heilig We weten 
ons thuis in de Volksunie In het KAV-
maandblad van december '87 wordt 
er weer onverbloemd verkiezingspro
paganda gemaakt voor de CVP Zo
iets begrijp ik met Ook ,,De Volks
macht" IS in dat bedje ziek 

Moesten al de KAV-leden die op 13 
december II met CVP stemden hun 
lidmaatschap opzeggen, werd het en 
exodus van belang, daarvan getuigen 
de verkiezingsuitslagen! Dat de KAV 
nog wenst deel uit te maken van een 
AOW dat de CVP als enige ,,belan
genverdediger" ziet, IS meen ik, een 
enorme blunder Ik ken heel wat 
plaatselijke KAV-groepen die dat be
treuren De bewenng dat alleen de 
CVP de kristelijke waarden verdedigt 
IS een grove leugen, deze ballon werd 
ook doorprikt door het opnemen van 
VU-reklame m ,,Kerk en Leven" 

De KAV zou best het oor ook eens 
te luisteren leggen bij andere partijen 
dan de CVP Met vele Vlamingen, en 
met de minste zoals Anton Van Wilde-
rode, prof Robrecht Boudens, Her
man Mertens en vele vooraanstaande 
Vlamingen, beaam ik, ,,De huidige 
CVP IS onbetrouwbaar voor Vlaande-

ZO^K^RC)^ 
D Tweetalige 32j gescheiden A2 se-
kretaresse zoekt opnieuw een betrek
king bij voorkeur in het Brusselse Ze 
heeft een goede ervaring als fakturis-
te en stopte een aantal jaren om haar 
2 kinderen van 14 en l i j op te voe
den Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

n 23j tweetalige gehuwde laborante 
(COOVI-Anderlecht) met uitgebreide 
kennis van de bacteriologie en rijbe
wijs B zoekt een nieuwe betrekking 
ingevolge afvloeiing van personeel 
Liefst in het Brusselse of Halle-Vil-
voorde 

ren, getuige daarvan hun lamlendige 
houding in de belachelijke zaak H uit 
V , en hun hypokrisie inzake abor
tus " 

Ik vind het ongepast dat met het 
lidgeld van mijn moeder en van vele 
Vlaamse vrouwen, CVP-verkiezmgs-
reklame afgedrukt wordt in het 
maandblad van de KAV De KAV zou 
aan waarde winnen moest ze zich 
losmaken van de partijpolitiek i Geef 
met de KAV eens een stevige stoot 
aan de verwezenlijking van een Zelf
standig Vlaanderen' 

W. Rosiers, Neeroeteren 

Mffj 
Vlaams-Nationaal 

Weekblad 
Uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio-
en TV-inst i tuut v.z.w. 

Hoofdredakteur 

Maunts Van Liedekerke 

Redakteuren: 

Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Pol Van Den Driessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 

Hilda De Leeuw 

Alle stortingen van abonne
menten publiciteit en redaktie 
op prk 000-0171139-31 van 
, ,WIJ" , Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 

Jaarabonnement 1.200 fr . 
Halfjaarlijks 700 fr . 
Driemaandelijks 400 fr . 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. uitgever-

Jaak Gabnels, 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Publiciteitschef: 

de h Karel Severs tel 02-
219 49 30 toestel 19 ( s voor-
middags) of prive Alsemberg-
sesteenweg 41b 1512Dworp 
Tel 02-380 04 78 

^ ^ lepel & vork 
" ^ 

Industriële 
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WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57 12 
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P V B A Bierhandel Hellinckx 

stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel 582.10 93 
H 
HBIEBHANDtlW 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — fiuur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer' 

l\^astiiutant 

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

RESTAURANT 
i Hoek 
I Wolvengracht 

en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

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

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

Banke tbakke r i i 

ANTWERPIA 
'^^_ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Hier kan uw publiciteit Icomen! 

Neem even kontal(t op met ons 

02/219.49.30 of 02/380.04.78 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuuri 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE-RESlAURANTT-FFtraiUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr 
groepen koffietafel v/ó 180 Bfr 

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

Voor eien avondje uit in Vlaamse vnendenknng 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 
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Wi\ 
Een 
antwoord 
aan 
de PVV 
(Vervolg van biz. 1) 

Gabriels beklemtoonde dat de 
VU zich niet wenst te onttrekken 
aan haar verantwoordelijkheid in 
dit verband. Het verleden heeft 
ons inderdaad geleerd dat staats
hervormingen zonder de Vlaams
nationalisten niet heilzaam zijn 
voor Vlaanderen. „Daarom willen 
wij thans onze rol spelen en onze 
inbreng hebben. Een 2/3-meer-
derderheid voor een fatsoenlijke, 
diepgaande en op zo ruim moge
lijk zelfbestuur gerichte grond
wetsherziening kan tot stand ko
men op een andere manier dan 
door de klassieke tripartite." 

Op de vraag of de VU even
tueel bereid is haar medewerking 
te verlenen aan een grondwets
herziening, zei de voorzitter dat 
de VU zich desgevallend niet al
leen zal laten leiden door de tradi
tionele Vlaamse motieven, maar 
tevens door het verlangen om de 
grondwetsherziening te zien fun
geren als een middel om te ko
men tot een heldere, doorzichtige 
struktuur: een moderne staat die 
efficiënt kan optreden tegen de 
grote bedreigingen bvb. op ekolo-
gisch vlak. Een bestuur dat dich
ter bij de mensen staat en op 
zindelijke wijze funktioneert, ten 
voordele van een maatschappij 
die bevrijd is van geestelijke ver-
knechting, van verkaveling door 
verzuiling en van de lijfeigen
schap van partijlidkaart en kliën-
telisme. 

Tot slot voorspelde Gabriels 
dat in de politieke aktiviteit van de 
VU straks meer ruimte zal komen 
voor de grote tema's van morgen, 
zoals de demografische toe
stand, de Noord-Zuid-relatie, 
enz. Tussen de vele dagelijkse 
strubbelingen hoopt hij met de 
VU te kunnen bouwen aan een 
Vlaanderen in de wereld, dat een 
thuis is voor mens en mede
mens: ,,lk hoop dat 1988 U en 
ons tussen de wolken door de 
kans zal bieden om te kijken naar 
de sterren." 

?MM-
beschuldigingen... 

Nadien reageerde VU-voorzit-
ter Jaak Gabriels nog uitvoerig en 
gedokumenteerd op de beschul
digingen die de PVV, bij monde 
van haar voorzitter Annemie 
Neyts, de voorbije dagen uitte 
aan het adres van de Volksunie 
inzake de koöptaties van senato
ren. Zoals bekend beweerde 
Neyts dat de VU haar woord in 
deze kwestie zou gebroken heb
ben. 

Vooraf merkte Gabriels terecht 
op dat de VU geen afspraken zou 
nodig gehad hebben, indien elk
een op de eigen lijst bleef of 
indien er geen gekombineerde 
lijsten werden ingediend. In dat 
geval had de VU probleemloos 
een provinciaal senator gehaald 
in Brabant en bovendien had zij 
nog twee nationale senatoren 
kunnen koöpteren, waardoor de 
VU nu uiteindelijk veertien sena
toren zou tellen (dit is één meer 
dan nu het geval is)! 

Dé diskussie handelt echter 
over de vraag of de VU bij de 
nationale koöptatie vijf dan wel 
zes stemmen moest geven aan 
de PVV, in ruil voor de liberale 
steun die de VU genoten had in 
de Brabantse provincieraad. In 
alle kontakten die de VU-geman-
dateerden daarover met hun 
PVV-kollega's hadden, werd 
steeds over vijf stemmen gespro
ken. Op die manier zou de PVV 
een derde nationale senaatszetel 
binnenrijven, en meteen was het 

Jaak Gabriels: „Een regenwoud 
dat verdwijnt in Centraal-Afrika of 
Brazilië, omdat het gebruikt 
wordt als primaire brandstof, zal 
uiteindelijk van méér invloed zijn 
op ons leefpatroon dan het om
hakken van de mooie linde aan 
de ingang van het kasteeltje om 
de hoek." 

akkoord rond: de VU kreeg PVV-
hulp voor één provinciale senator 
in Brabant en in ruil geeft de VU 
de nodige steun aan de PVV voor 
één ekstra nationale senator. 

...weerlegd 
Pas toen de PVV op het laatste 

nippertje vernam dat zij ook nog 
twee PSC-stemmen kon krijgen 
ter gelegenheid van de nationale 
koöptatie (een akkoord waarover 
de VU nooit werd ingelicht!), 
kwam deze partij een zesde VU-
stem opeisen. Dit was echter 
nooit genegocieerd geworden, en 
dus hield de VU het konsekwent 
bij vijf. Verschillende PVV-ers 
verklaarden trouwens na de 
stemming dat de VU korrekt ge
handeld heeft. Meer nog, zij ga
ven toe dat de bitse uitval van 
Neyts het gevolg was van vooal 
interne verdeeldheid, m.n. over 
het feit of uittredend PVV-fraktie-
leidster Herman Michielsens 
nog wel moest verkozen wor
den... 

(Daarenboven is het toch zo 
dat, als de VU er echt op belust 
was geweest de PVV te bedrie
gen, zij dan eenvoudigweg alle 
VU-stemmen had uitgebracht 
voor de eigen kandidatenlijst. 
Met als gevolg dat de VU niet 
één, maar twee nationale senato
ren had gehaald.) 

De aantijging alsof de VU de 
CVP even geholpen zou hebben 
in ruil voor een verzekerde aan
wezigheid in het Bureau van Ka
mer en Senaat, is eveneens loos. 
De VU kreeg terzake niet meer 
dan waar zij, als middelgrote par
tij met 16 kamerleden en 13 sena
toren, eenvoudigweg recht op 
heeft. 

,,Dat de PVV er zelfs de rege-
ringskoalitie bij betrekt, legt de 
ware frustraties bloot", verduide
lijkte Gabriels. „De Volksunie is 
bij geen enkele onderhandeling 
betrokken, terwijl de PVV aan het 
onderhandelen is over de Vlaam
se eksekutieve. En dat het voor 

\UF^S^ 
Hugo Schiltz, 

VU-fraktieleider in de Vlaamse Raad 
* Proficiat. U werd herverlcozen 
tot voorzitter van de VU-fraktie 
in de Vlaamse Raad. Uw groep 
telt nu 24 leden, dat is één meer 
dan vóór 13 december 1987. 
Toch betreft het niet alleen een 
kwantitatieve versterking? 

,,Inderdaad niet alleen in aan
tal, ook in kwaliteit treedt de 
Volksunie met een versterkte 
fraktie de nieuwe Vlaamse Raad 
binnen. 

Dit moet ons toelaten om nog 
meer dan in het verleden in de 
Vlaamse Raad op te treden als de 
meest geëngageerde en meest 
deskundige fraktie. Vlaams-na
tionalisten zijn dit trouwens aan 
zichzelf én aan de Vlaamse Raad 
verplicht." 

' Eén vierde van uw groep is 
nieuweling. Hoe zult U deze zes 
gekozenen begeleiden? 

,,lk moet zeggen dat dit,,nieu
welingen" (vijf mannen en één 
vrouw) zijn die door hun beroeps
ervaring en door hun intellektueel 
niveau heel wat aankunnen en 
niet als gewone ,,schachten" 
kunnen beschouwd worden. 

Voor het overige heeft het Dos
felinstituut reeds voor een ,,intro-
duktiedag" gezorgd, twee ,,nieu
welingen" werden opgenomen in 
het bureau van de fraktie, enz. 

Persoonlijk verwacht ik heel 
veel van hun vernieuwde in
breng!" 

* Welke tema's zullen de bie-
zondere aandacht van de VU-
fraktie wegdragen? 

,,ln de eerste plaats willen wij 
de Vlaamse Raad maksimaal ge
bruiken als forum om de Vlaamse 
zelfstandigheidswil te demon
streren. 

Daarnaast zal vooral de nadruk 
gelegd worden op wat een 
,,schoon" Vlaanderen moet zijn: 
welzijn, pluralisme, milieu, te
werkstelling en niet te vergeten 
Vlaanderen en de vrije wereld." 

* De Vlaamse Raad dreigt, jam
mer genoeg, steeds meer te 
degraderen tot een tweede-
rangs-parlement. Wat hoopt U 
daaraan te kunnen doen? 

,,Dit hangt natuurlijk nauw sa

men met de Belgische politiek in 
haar geheel. Het is dèèr dat in de 
eerste plaats de strijd moet gele
verd worden, o.m. door het af
schaffen van het dubbele man
daat en het overdragen van be
langrijke bevoegdheden. 

Intussen is het vooral onze 
plicht de Vlaamse Raad voortdu
rend te konfronteren met deze 
noodzaak." 

* Hoe beoordeelt U het weinig 
fraaie spel dat nu gespeeld 
wordt bij de vorming van de 
gewest- en gemeenschapsre
geringen? 

,,Als een typisch voorbeeld van 
het vrij lage niveau waarop in 
België aan politiek wordt gedaan. 

Dezg. ,,serieuze" partijen ver
anderen hun stellingen louter en 
alleen in funktie van hun pogin
gen om in de centrale regering te 
geraken. De gemeenschaps- en 
gewestregeringen worden ge
hanteerd als hulptroepen in dit 
gevecht. Dit heeft bijzonder wei
nig met staatsmanszin te ma
ken. " 

yMENSENiN 
HET NIEUWS 

de liberalen dreigt mis te lopen 
voor wat de deelname aan de 
nationale regering betreft, moet 
de PVV met de CVP, van wie ze 
met PRL- en PW-steun één se
naatszetel wou ontfutselen, uit
praten. " 

Jaak Gabriels besloot met te 
onderstrepen dat het streven 
naar een propere politiek voor de 
VU meer dan ooit prioritair blijft. 
,,Wij zullen met alle mogelijke 
middelen en energie blijven vech
ten tegen' het politiek onfatsoen, 
waarvan de PVV in overweldigen
de mate blijk heeft gegeven." 

Op 17 april houdt de VU im
mers haar kongres over het tema 
,,Een nieuwe politieke kuituur". 

Zaterdagochtend vertrok de hypermoderne mijnenjager Crocus uit 
Zeebrugge met bestemming Perzische Golf. De roemloos gevallen 
regering blijft dus voortgaan op de ingeslagen, dwaze weg. 

Los van de gevaren die aan dit avontuur verbonden blijven, zijn daar 
ook de steeds hoger oplopende kosten: het aanvankelijk geraamde 
bedrag van 50 miljoen fr. blijkt amper één vijfde van de totale rekening 
te kunnen dekken. 

(foto: Paul Bolsius) 

Hugo Schiltz, 
fraktieleider 

Bevestigd 

Vorige week donderdag werd 
Hugo Schiltz opnieuw verkozen 
tot voorzitter van de VU-fraktie in 
de Vlaamse Raad. 

Hugo Schiltz (60 jaar, advokaat 
en hoogleraar, oud-VU-partij-
voorzitter en ex-gemeenschaps
minister) krijgt aldus de leiding 
toegewezen over de groep van 24 
Vlaamse Raadsleden (16 Kamer
leden en 8 rechtstreeks verkozen 
Senatoren), waaronder 6 neofie
ten. 

Tot slot herinneren wij onze 
lezers eraan dat het sekretariaat 
van de VU-Vlaamse Raadsfraktie 
nog steeds wordt verzorgd door 
Lutgart De Beul en te bereiken is 
via het telefoonnummer 02/ 
513.99.50 (toestel 140). 

Wapenhandel 
Bij monde van kamerlid Nelly 

Maes verzocht de Volksunie vori
ge week tot de heroprichting van 
de parlementaire onderzoeks-

kommissie naar de Belgische le
veringen van wapens en munitie 
aan landen, die in een gewapend 
konflikt verwikkeld zijn of waarte
gen een wapenembargo geldt. 

Zoals bekend kwam de vorige 
onderzoekskommissie er vooral 
onder druk van de Volksunie en 
dit na onthullende publikaties in 
o.m. dit weekblad. Deze biezon-
dere kommissie verzamelde heel 
veel belangrijk materiaal en hoor
de tientallen eersterangsgetui-
gen. 

Maar tengevolge van de plotse 
ontbinding van het parlement, 
heeft zij nog niet de tijd gehad 
een uitgebreid verslag op te ma
ken. De kommissie was evenmin 
in de gelegenheid haar wetge
vende suggesties over te maken. 
Bijgevolg hebben Kamer noch 
Senaat besluiten kunnen formu
leren. „Teneinde het gepresteer
de werk te valoriseren en de op
dracht af te werken dient de Ka
mer een nieuwe onderzoekskom
missie op te richten", merkt Nelly 
Maes terecht op in haar korte 
toelichting. 

Uitkijken nu hoe de andere par
tijen op dit voorstel reageren. 

Nelly Maes 
eist 
heroprichting 
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Overpeinzingen 

Naar aanleiding van de verkie
zingen van 13 december '87 wer
den de Vlaamse partijvoorzitters 
verzocht in het Belgisch Israëli
tisch Weekblad hun verkiezings
programma voor te stellen. Ook 
VU-voorzitter Jaak Gabriels deed 
dat. 

Een aantal lezers van het jood
se weekblad is de VU-bijdrage in 
het verkeerde keelgat geschoten. 
Ook binnen de joodse gemeen
schap leven blijkbaar een aantal 
hardnekkige taboes. 

In een kort kommentaar in zijn 
weekblad van 8 januari j . l . ant
woordt hoofdredakteur Louis Da
vids de verbolgen lezers. 

Wij citeren uit zijn „Overpein
zingen": 

,,Mijn correspondenten heb
ben ongelijk. Zij veralgemenen 
en veroordelen zonder vooreerst 
hun licht op te steken. Zij leven 
met taboes en aftandse cliché's. 

Ik doe daar niet aan mee. Ik 
weiger de VU uit te sluiten en als 
een de joden niet gunstig gezinde 
politieke formatie dood te verven. 
Ik weet wel beter. 

Jaren geleden hield ik een 
voordracht voor de Contactclub 
over de joodse gemeenschap in 
Vlaanderen. In zijn inleidend 
woord zei voorzitter Hugo Schiltz, 
die zoals men weet VU-volksver-
tegenwoordiger is, dat dié Vla
mingen, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog behulpzaam zijn 
geweest bij de aanhouding van 
joden, een smet hebben gewor
pen op de Vlaamse beweging. In 
zijn beschouwingen over deze 
avond schreeft het Volksunieblad 
„Wij" o.m. dat eens te meer be
wezen werd, dat het antisemitis
me op primitieve domheden be
rust. En wanneer enkele jaren 
later de gevel van de Romi Gold-
muntz synagoge met hakenkrui
sen werd besmeurd, heeft ditzelf
de weekblad deze wandaad 
scherp veroordeeld. 

...bij taboes 
Nu vraag ik niet dat diegenen, 

die mij thans verguizen, voortaan 
zouden dwepen met de Volks
unie. Wel meen ik te mogen ver

wachten dat zij in de toekomst 
voorzichtiger zouden zijn met het 
uitsteken van een beschuldigen
de vinger!" 

Mogen wij er van onze kant nog 
aan toe voegen dat ons weekblad 
op 8 november 1979 hoofdredak
teur Davids, n.a.v. een kwart
eeuw joods-israëlitisch week
blad, uitgebreid aan het woord 
liet. Dhr. Davids had het toen 
o.m. over de joodse inbreng in de 
Vlaamse beweging en over de 
solidariteit die leden van de Ant
werpse joodse gemeenschap to
nen door in de kerstnacht te Ant
werpen in te springen voor kriste
lijk verplegend personeel. Maar 
Davids verklaarde toen ook: 
,,Vandaag stel ik... dat wij volko
men achter de amnestie-eis van 
de Vlaamse beweging staan." 

Deze en andere uitspraken be
zorgden hem ook toen heel wat 
kwaje kommentaren in eigen 
kring. Van taboes gesproken... 

51ste Vlaams Nationaal Zangfeest 

„En zomeren zal't" 
Antwerpen — ,,En zomeren zal 't" is het motto van 

het 51ste Vlaams Nationaal Zangfeest. Misschien 
fronst u de wenkbrauwen een weinig bij het lezen 
van dit nogal eigenaardig geformuleerde weerkundig 
bericht. Doch is dit een versregel van ons aller Guido 
Gezelle. Even wennen aan dit motto dus, zeker 
wanneer we ons de donderende slogans van de 
laatste jaren opnieuw voor de geest halen als ,, Volk 
wordt staat" of ,,Geen vreemden tot heersers in 't 
land". 

ICHARD CELIS, de nieuwe 
ANZ-voorzitter lichtte vo
rige week het thema en 

het programma van het 51ste 
Zangfeest toe. 

0 
^ 

. ? % 

L'état gendarme 
MM^OR de overbetutteling 
^^ vanwege de staat in 
" diens zorg om law and 

order hebben de Fransen een 
beeldige uitdrukking: l'état 
gendarme. Het landschap dat 
men zich daarbij voor de geest 
Itan roepen is dat van rechtlijni
ge lanen, omzoomd met dikke 
platanen waarachter gendar
mes schuilen die waken over 
een geordend verkeer zonder 
onrechtmatigheden. 

Het Belgisch spraakgebruik 
schijnt anders te liggen. In de 
rand van processen zoals dat 
van de Bende van Nijvel of dat 
van de Westland New Post 
duikt de verdenking op, dat wij 
wel eens tot boven onze nek in 
een état gendarme zouden kun
nen steken. Maar het land
schap dat daarbij hoort is niet 
dat van rechtlijnige lanen, doch 
wel integendeel van donkere 
kronkelpaadjes doorheen het 
hakhout. 

Wie herinnert zich nog de 
zaak-Frangois ? De affaire, een 
paar jaar geleden, van rijks
wachtspecialisten die op hun 
tv-scherm blijkbaar een beetje 
teveel naar films zoals de 

French Connection hadden ge
keken en die op de duur niet 
goed meer wisten aan welke 
kant van de drugbarrière ze ei
genlijk opereerden. 

Sindsdien is het in feite nooit 
meer stil geweest over de 
staatsorganen die, beëedigd en 
al, geacht worden te waken 
over law and order, ledere re-
daktie in ons land bezit een 
knipseldossier zo dik als de kolf 
van een riot-gun met verslagen 
van of aanwijzigen over louche 
Rijkswacht- en Veiligheidsaffai-
res. 

Leven we dan misschien niet 
regelrecht in een politiestaat. 

de verdenking rijst dat de poli
ties een staat in onze staat zijn 
gaan vormen. 

Het gaat van een dronken 
rijkswachter die een (weliswaar 
eveneens dronken maar dan 
toch in mindere mate) autostra
de-treiteraar neerschiet, over 
de Heizel-rijkswachtoffieren tot 
de merkwaardige kollektie ech
te, gewezen of pseudo rijks
wachters en veiligheidsagen
ten in de detectiveromans van 
Westland en Nijvel. 

Misschien komen we ooit wel 
te weten, hoe groot de ijsberg 
is die onder het topje schuilt en 
hoe diep hij wel reikt. Of beter 
gezegd: hoe hoog, alhoewel 
dat niet bij ijsbergen past. 

Inmiddels dringt zich alvast 
één konklusie op. Met name dat 
degenen die de jongste jaren 
aan het hoofd stonden van de
partementen zoals Justitie of 
Binnenlandse Zaken, zich ge
dragen hebben zoals hazen dat 
plegen te doen. Slapen met 
ogen open. 

Er al eens op gelet dat bijna 
alle hoofdstukken van deze on
frisse romans zich afspelen in 
een francofoon wereldje? 

Het wordt een hele opgave om 
het sukses en de kwaliteit van het 
50ste Zangfeest te evenaren, 
toch zijn er heel wat aanwijzingen 
dat het ook dit jaar weer een 
schot in de roos zal zijn I Het ANZ 
doet zijn uiterste best om op 24 
april een frisse wind door de Ant
werpse velodroom te laten waai
en. De pogingen die de jongste 
jaren werden ondernomen om 
van het oubollige imago van de 
Zangfeesten af te geraken wor
den konsekwent doorgezet, al
dus Richard Cells. 

Nieuw is dat het motto dit jaar 
als een soort rode draad door 
gans het programma loopt, men 
moet dit zien als een evokatie van 
de jaargetijdenciklus. Elk jaarge
tij komt overeen met een bepaal
de periode van de naoorlogse 
Vlaamse beweging. 

Zonneschijn 
We beginnen met de herfst die 

de repressie simboliseert, een 
,,in memoriam" zal ook dit jaar 
plaatshebben. In de winter ko
men aarzelend maar zeker de 
botten aan de bomen, de gelijke
nis wordt gemaakt met de herop
bouw en heropstanding van het 
Vlaams-Nationalisme. De nieuwe 
IJzertoren en de Vlaamse Con
centratie komen ongetwijfeld ter 
sprake. De lente wordt dan weer 
gezien als de bloeiperiode die 
zijn hoogtepunt kende in de zesti
ger jaren: de groei van de Vlaam
se macht, een niet gering aantal 
verwezenlijkingen, maar ook een 
aantal opdoffers zoals Hertogin-
nedal en puur menselijk leed ten 
gevolge van drama's als Zwart
berg. 

En uiteindelijk gaat 't zomeren: 
de onvermijdelijke, totale ont
voogding van Vlaanderen. In het 
programma zal dit zich uiten in 
een climax naar de apotheose 
toe. Volgens de woordvoerders 
van het ANZ hoeft de Vlaamse 
Beweging helemaal niet te stag
neren, mits er voldoende moed 
aanwezig is, zowel bij de druk-
kingsgroepen als bij de politieke 
partijen. 

De jaarlijkse toespraak van de 
ANZ-voorzitter zal ook dit jaar 
getuigen van de militante, maar 
realistische houding van het 
ANZ. Richard Cells heeft plechtig 
beloofd de redevoering tot twaalf 
minuten te beperken. Er zal ge
durende gans het zangfeest dui
delijke, begrijpbare taal gespro
ken worden, geen grootsprake
righeid of poëtische pathetiek, 
maar kordate taal. Het is in dit 
licht dat de keuze van de nieuwe 
tekstauteur Mark Grammens 
moet gezien worden. 

Nieuw 
Nieuw is ook de huldiging van 

10 ,,verdienstelijke Vlamingen". 
Er werd nadrukkelijk gezegd dat 

deze van gelijk welke politieke 
kleur, tot eender welke ideologie 
of strekking kunnen behoren, eni
ge vereiste: zich op een of ande
re manier voor Vlaanderen ver
dienstelijk gemaakt te hebben in 
het voorbije jaar. De jeugdbewe
gingen gaan niet meer marche
ren tijdens de apotheose maar 
worden in de loop van het pro
gramma ingeschakeld, kaderend 
in het totaalspektakel. Het ANZ 
wil hiermee de band met de mo
derne jeugdbeweging strakker 
aanhalen. Er worden ook weer 
een tweetal verrassingen inge
bouwd waarvan één rond de am
nestie-problematiek. De inbreng 
van kindergroepen zal ook dit 
jaar niet gering zijn. 

Een nieuwigheid Is ook het in
tegreren van een monumentaal 
orgel, bespeeld door organist 
Kristlaan Van Ingelem. De ,,Malu-
fi-slngers", een vokaal ensem
ble, brengen bewerkte liederen. 
Zoals elk jaar verlenen een hele 
boel koren (totaal + 500 uitvoer
ders) hun medewerking, evenals 
het Vlaams Symfonisch orkest, 
de Brassband Mldden-Brabant 
en de Koninklijke Antwerpse 
Jachthoornkring. Jullaan Wll-
mots zorgt voor de koorbewerkin
gen en orchestraties, de ouvertu
re werd gekomponeerd door Jan 
Hardeman. De dirigenten van 
dienst zijn Jos Cuppens, Lode 
Dleltjens, Michael Sceck en Ju-
liaan Wllmots. Als solisten ver
melden we Mare Meersman, 
Gust Teugels en Herman Elegast 
en zeker niet te vergeten beiaar
dier Geert d'Hollander. 

Volkskunstgroepen van het 
Verbond voor Vlaamse Volks
kunst (WK) verlenen eveneens 
hun medewerking. De Bewe-
glngsgroep Alkuone uit Aalst is 
opnieuw van de partij... De alge
mene regie is in handen van 
Herman Slagmulder. Voor de 
presentatie zijn de plaatsen nog 
vakant. 

Er werd ook dit jaar een inspan
ning gedaan om het repertoire 
van de massazang wat te ver
nieuwen. Het zangfeest wordt 
nog steeds besloten met Die 
Stem, het Wilhelmus en de 
Vlaamse Leeuw. 

Op de klassieke vraag van een 
der joernalisten of men iets gaat 
doen aan de ,,randverschijnse
len" die het zangfeest in een 
slecht daglicht kunnen brengen, 
kwam het even klassieke ant
woord. De organisatoren zouden 
hierop geen vat hebben, boven
dien komen deze individuen het 
sportpaleis niet binnen (,,enkel 
boze mensen zingen niet"). 

Hoedanook kijken wij vol span
ning en verwachting uit naar de 
51ste uitgave van het Vlaams 
Nationaal Zangfeest, dat dende
ren zal 't ongetwijfeld. 

(ts) 

51 st Vlaams 
Nationaal Zangfeest 
Sportpaleis-Antwerpen 
Zondag 24 april 1988 
om 14 u. 30. 
Voor meer informatie en kaar
ten: ANZ, Vrijheidstraat 30-32, 
bus 14, 2000 Antwerpen, tel.: 
03/237.93.92. 
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Vlaanderen en Italië onderhouden al eeuwenlang ekonomische relaties 

De Benedetti 
betokkelt gevoelige snaar 

„Ik voel mij sterk verbonden met Vlaanderen omwille van het groot aantal ondernemers die er werken." 
Met deze uitspraak verhoogde de Italiaanse zakenman Carlo De Benedetti, alvast langs Vlaamse kant, nóg 

maar eens zijn persoonlijke skore op het bord van de publieke sympatie. 
Vooreerst omdat hij het woord Vlaanderen gebruikte; een tot op heden onbekend en alvast te minachten 

begrip voor de unitaire PSC-kreaturen van de Société. Bovendien speelde De Benedetti aldus meesterlijk in 
op een historische werkelijkheid. 

Een terugblik, waaruit blijkt dat er in feite weinig nieuws onder de zon is... 
samenstelling: pvdd 

Italianen als schakel tussen Vlaanderen en 

Middelands Zeegebied 
Tussen Vlaanderen en Italië bestaan inderdaad 

sinds vele eeuwen belangrijke handelsrelaties. 

Vooral tijdens de late Middeleeuwen en in de 16de 
eeuw kon men genoegzaam spreken van bevoor
rechte partners. De Vlaamse uitvalsbasis verschoof 
weliswaar van Brugge naar Antwerpen. 

VEEL hield verband met de 
bloeiende Vlaamse tek-
stielnijverheid, die door 

haar afhankelijkheid van Engelse 
wol, al vlug een „kapitalistische" 
organisatie kreeg. 

Alleen kapitaalkrachtige koop
lieden konden het zich immers 
veroorloven in Engeland grote 
hoeveelheden ruwe wol op te ko
pen. Kooplieden van één stad 
vormden daartoe een verbond, 
een hanze, om gezamenlijk ge
makkelijker voorrechten van de 
Engelse autoriteiten te kunnen 
krijgen. 

Hanze betekende oorspronke
lijk een recht dat groothandelaars 
verplicht waren te betalen om 
handel te drijven in een bepaalde 
stad of in wel omschreven gebie
den. Nadien werd het de vereni
ging van kooplieden van een stad 
of van een aantal steden die het 
hanzerecht hadden betaald. In 
Vlaanderen waren de hanzen 
aanvankelijk private verenigin
gen van groothandelaars van 
eenzelfde stad, welke later onder 
voogdij van de stadsbesturen 
kwamen. 

Het Vlaamse 
laken 

De voornaamste Vlaamse han
delswaar tijdens de Middeleeu
wen was het Vlaamse laken. In 
de 12de eeuw bezochten veel 
Vlaamse lakenhandelaars nog 
Italiaanse steden, maar vanaf 
1175 was het gebruikelijk dat de 
lakens uit Vlaanderen, Henegou
wen en Noord-Frankrijk naar de 
jaarmarkten van Champagne 
werden gevoerd, waar de Ita
liaanse kooplui dan op hun beurt 
specerijen, aluin en verfstoffen 
aanboden. 

Op deze jaarmarkten vond dan 
de verkoop plaats: de Vlaamse 
lakens — van hoge kwaliteit — 
werden door de Italianen verder 
verspreid over het hele Middel
landse Zeegebied, met name ook 
in de Arabische landen. Door 
deze regelmatige handelsverbin
dingen ontwikkelden er zich nieu-

_ 

we en geëvolueerde vormen van 
krediet. 

Tegen het einde van de 13de 
eeuw begon de cyclus van de 
Vlaamse jaarmarkten aan bete
kenis in te boeten. Vlaanderens 
aktieve handel was verioren ge-

gaan: de konvooien van gaieien 
uit Genua en Venetië waren er nu 
op grbrand hun waren in het 
volkrijke Vlaanderen zélf af te 
zetten. 

Vanaf de 14de eeuw konden 
de zeeschepen, tengevolge van 
de verzanding van het Zwin, ech
ter niet verder varen dan Sluis, 
waar hun lading op lichters naar 
Brugge werd gebracht. Op deze 
manier kon Brugge zich voorlopig 
handhaven en het was ook in 
deze stad dat zich een interes
sante ontwikkeling vertrok in de 
techniek van handel en krediet
verlening. 

Het huis van de kooplieden uit Genua dateert uit 1399 en is tot op 
vandaag biezonder goed bewaard gebleven (al werd de tweede 
verdieping tijdens de 18de eeuw door de huidige klokgevel vervan
gen). 

Merkwaardig echter is dat dit gebouw (ooit dus het prestigieuze 
natiehuis van vooraanstaande Italiaanse zakenlui) nu uitgerekend de 
Westvlaamse hoofdzetel huisvest van de Generale Bankmaatschap-
pij. En dit IS precies de bank van de thans door de Italiaanse zakenman 
De Benedetti zwaar belaagde Société Générale... (loto: Jan vernieuwe) 

Verscheidenheid 
Feit is dat Brugge tijdens de 

late Middeleeuwen verreweg het 
belangrijkste centrum in de Ne
derlanden was voor alle geld-
transakties en in geregeld ver
keer stond met haast alle Zuideu-
ropese wisselmarkten, evenals 
met Parijs en Londen. In andere 
West- en Noordeuropese steden 
waren dergelijke operaties niet 
mogelijk en mede daardoor bleef 
Brugge kooplieden uit de hele 
wereld aantrekken. 

Eigenlijk bood de ekonomie 
van de Nederianden op het einde 
van de 14de eeuw het beeld van 
een grote verscheidenheid, waar
bij we primitieve agrarische sa
menlevingen in de landbouwge-
westen aantreffen naast een een 
gemeenschap met ontwikkelde 
kommerciële metodes, zoals te 
Brugge. 

Dit had ook tot gevolg dat er 
vanuit de Nederlanden tal van 

studenten naar de oude Italiaan
se universiteit van Bologna trok
ken, met een hele reeks tot op 
heden zichtbare gevolgen in het 
brede kulturele domein. 

Eindig verhaal 
Het suksesverhaal van de tra

ditionele lakennijverheid — die 
nota bene een lukse-nijverheid 
was — eindigt echter tijdens de 
Boergondische periode in de 
i5de eeuw. De alomgekende 
Brabantse en Vlaamse lakens 
konden zich niet langer handha
ven, vooral omdat zij te duur 
waren en de afzetmogelijkheden 
slonken wegens de goedkopere 
lakens uit Engeland, Holland en 
Italië. 

In de 16de eeuw beleefde Ant
werpen echter enkele schitteren
de ekonomische decennia en 
nam aldus de eersterangsrol 
over. Ook inzake de ekonomi
sche verhoudingen met het Ita
liaanse zakenleven. 

Herberg gaf de naam 

Ter Ouder 
Buerse 

In tegenstelling tot de Duitsers, verenigden d0 
Italianen zich nooit in een hanze of verbonó. 
Daarvoor waren hun staatkundige verhoudingen 
te gespannen en deze verdeeldheid weerspiegel
de zich in het bestaan van verschillende Italiaan
se handelaarskolonies, o.m. te Brugge. 

DE Venetiaanse was de 
eerste Itaiiaanse natte 
dte 2tch te Brugge ves-

ttgde, irt 1322. Zij werd be
stuurd doof een konsui en ver
kreeg formele privilegies tn 
1358, 1406 en 1468 

in 1397 huurden de Vene-
tjanen het huis , Ter Ouder 
Buerse" om er hun natiehuis 
te vestigen. Dit pand lag naast 
een herberg die eigendom 
was van de Brugse familie 
Van der Beurze De naam van 
dit natiehuis, van deze familie 
en van deze herberg — waar 
de Italianen zich plachten op 
te houden — ligt inderdaad 
aan de oorsprong van het hui
dige woord en t>egf>p 
„beurs" 

Daar vlakbij hadden de 
kooplieden uit Lucca (tijdens 
de Middeleeuwen de hoofd
stad van de Europese ztjdebe-
werklng) reeds m 1369 hun 
konsulaat geopend In de on
middellijke nabtjheid hutsden 

ook de Genuezen en de Flo-
rentfjnen 

Aluin en mede 
Een van ii& rtieest voorko

mende ladingen in de Jtafiaan-
se koopvaardij naar Brugge 
en de rest van Vlaanderen 
was aluin, nodig m de konser-
venngstechntek van het teks-
tiel De beste alu^n werd m 
Klein-Aztë gewonnen en van
op het eiland Chios, dat de 
meeste tijd aan Genua toebe
hoorde, naar deze stad ver
voerd om vervo^ens naar 
onze streek gebracht te wor
den. Eveneens met het oog op 
de iekstielniiveriTfetó werö Ita-
Uaanse vmie^, Vdarvm <te Jouj-̂  
tuu r in de Jot^ vdn 0614de 0W 
15de eeuw van Toscane Ksl 
Lombardtjs zeet vörsjpr^ 
was, op vrij grole sctJOd n^m 
Vlaanderen geëksportesrd. 

Ander© bulkgoederen wa>•̂  
ren. orKtanks hun ftöge pt^~\ 
wjjn en zuidvruchlen. 
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Florentijns zakenman over 

De idyllische Nederlanden 
Onlangs verscheen een vlotte vertaling van de 

geschriften van Lodovico Guicciardini, een Floren
tijns zakenman die zich tijdens de 16de eeuw ophield 
in Antwerpen. 

Een boeiend getuigenis. 

LODOVICO GUICCIARDINI 
is de auteur van de eerste 
volledige beschrijving van 

de Nederlanden. In 1541, toen 20 
jaar jong, kwam hij in Antwerpen 
aan en hij bracht er ook de rest 
van zijn leven door. 

De eerste jaren na zijn aan
komst werd hij volledig in beslag 
genomen door zijn kommerciële 
aktiviteiten, maar omstreeks 
1560 begint hij met het schrijven 
van impressies over de Nederlan
den. Zijn grootste aandacht ging 
uit naar de Scheldestad. 

Verder dan stok 
Deze geschriften werden nu 

vertaald, van kommentaar voor
zien door Monique Jacqmain en 
keurig uitgegeven in een prachtig 
boek ,,De idyllische Nederlan
den. Antwerpen en de Nederlan
den in de 16de eeuw". Dit resul
teerde in een vlot-lezend oogge
tuigen-verslag, boordevol ge
beurtenissen en verrukkelijke 
anekdotes. Guicciardini steekt 
zijn sympatie voor Vlaanderen en 
de hele Nederlanden niet onder 
stoelen of banken. Wat hem ech
ter niet belet soms al eens snedig 
uit te halen. 

Ter attentie van onze Antwerp
se lezers:,,Hoewel een deel van 
de allerarmsten, uit noodzaak, en 
sommige leden van de hogere 
standen, uit principe, vanouds 
sobere eetgewoonten hebben, 
wordt hier van hoog tot laag niet 
op geld gekeken. Ik zou bijna 
durven zeggen dat de Antwerpe
naar een neiging vertoont om 
verder te springen dan zijn stok 
lang is. (...) Er gaat hier geen dag 
voorbij of er is ergens een brui
loftsfeest, een banket of een 
danspartij. Vrolijk gezang en an

dere hartverheffende geluiden 
weerklinken alom. Kortom, overal 
en op alle mogelijke manieren 

blijkt wat voor een rijke, machtige 
en trotse stad Antwerpen wel is." 

Lofzang 
Deze ooggetuige had natuurlijk 

veel aandacht voor de reglemen
teringen m.b.t. handel en nijver
heid. Daarbij wijst hij op de voor 
die tijd erg liberale ingesteldheid 
van de Antwerpenaars: „Roeren
de goederen, zoals koopwaar. 

Ook deze schilderij van Jan Van Eyck herinnert aan de belangrijke 
Italiaanse aanwezigheid in Vlaanderen. Van Eyck vereeuwigde het 
huwelijk dat in de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk werd afgesloten 
tussen de Luccese lakenhandelaar Giovanni Arnolfini en de eveneens 
in de Breydelstad wonende Giovanna Cenani. 

obligaties en schuldbrieven (door 
een notaris of een privé-persoon 
opgesteld) mag men gemakshal
ve naar eigen believen verkopen, 
verpanden of verhandelen, met 
or zonder tussenkomst van over-
heidspersonen." 

Kortom, Guicciardini schreef 
een lofzang op onze gewesten en 
hun inwoners, een fascinerend 
sfeerbeeld van een samenleving 
aan de vooravond van de storm. 

Misschien wordt de zoon van 
Carlo De BenedettI straks, tij
dens zijn vrije tijd, een waardige 
navolger van Lodovico Guicciar
dini?! 

De idyllische Nederlanden. 
Antwerpen en de Nederlanden 
in de 16de eeuw. Vertaald en 
bewerkt dor Monique Jacq
main. Uitgeverij O. De Vries 
Brouwers. 1250 fr. 

la Repiibblka 
ec(»iomia sindacato 

De Romeins-fVlilanese krant „La Repubblica" bracht de raid op België 
door De BenedettI als eerstepagina-nieuws. Met onder meer deze 
fraaie kartoon waarop De BenedettI Boudewijn ontkroont... 

Kerkelijk renteverbod omzeild 

Spelen met wisselkoersen 
Bm§ge kon zioh tijd&ns d& I4de BBUW ais 

mtBmMiomat hmdelBC0ntrum hBtnihüvm, om
dat zich in éie stmi em merkwaardtge ontwikke-
ting vottrok mM.t é0 techniek van handei en 
kre<fietvêrt0ning. 

I H d0,ltaHaan!$e ste<Jen m&r', 
r0n ftamefl|k meds In 4^ 
13de eeuw echl» hgirs-

dels- en banisMshükm orjt-
staaflij wasfvaf) de votHnaanv 
si© vönftofen rtM meer mei 
hun wrfÉOOpswaren nseemiS' 
<im ffiaar hun zakön $cftfrfte-
iljk jaf»i»rl<*ert. Mét Net oog 
daarop hadden z% m de voor» 
naamste tmtfam fstc^rs <ii 

plaatst, tewip «e nmmfivK 

ook wef zaJten é&ien met be-
vriende handefshufeert 

Ook de pausen 
Te Brugge vertïlevers die Ita-

Wm^n dus permanent \t\ de 
sted en datzettde werd woldra 

het gevaf flfiet de hanze'Verte-
genwoonliöBrs. Op het etnde 

van de t4d8 eeuw vef^amet-
den de Itafianeo t«M ötj voor
keur ift de fierfeerg van de 
familie V«) den Seufxe, waar 
goederen op rac»>otsr werdofi 
verkocht. Zo is de moderne 
beurs trouwens aan zijn naam 
gefeomentf 

Voor termi|nibetaifngen was 
dèsimpelelaarrnarktJ^ef tang 
niet meer voldoende. Men 
moeat trouwerjs ook herhaal-
deïiJK geld naar ergens anders 
overttiakon» ^oMQt dat daar 
ónmJddeSliJk goederen bij fee-
lroi<i<er> waren: een dergelijke 
operatie versohllde etgenilfk 
niet van het viösseJen van een 
vreemde mam tegen de plaat-
se{l|ke, waafv«oor dsn-weer op 
a8e markten wisselaars wer
den aangetrokken. 

Men t>elaalde biivoorbeeld 

te Brugge een Pearag m 
Vlaamse munt, dat enkefe 
masBwJen later In Veneilè in 
dwkstert zoo worden yftge-
keerd- De faotor te Srugrae 
schreel daarvoor aan zijn nr-
mahóold ol aan een hevriende 
relaMe, Isij wie hij krediet had, 
een wlss^hrief met het ver
zoek het bedoelde hedrag op 
de ^^egeven ttjd aan de ont-
^nger van de wisselbrief yit 
te }im^^. Dit had hei voordeel 
niéi in strijd te ziin met het 
kerkeil|k renteverbod^ «arrt de 
pausen leif maakten al van 
Gudstrer gefarttik vart itaflaan-
se t>dnkiiérshuizen om. getei 
over te maken, 

Welke koersverhoudlng 
moesl men echter aanrtemen 
tussen de munten van twee 
$&&éml Dit ^aooód^ prachtige 

geiegenhetd om het rentever-
Pod te omzien, door bv. de 
koers In Venetië wat voordeii-
ger te maken, daar^il nauw 
tookijkoftd op de- kosten van 
de operatie. Het was zelfs: mo-
gell|k het verleende krediet in 
Brugge terug te betalen; als In 
Venetië de wissel niet aan
vaard werd, zond men deze 
terug naar Brugge met een 
niewfwe koersverhouding. In 
de 14d6 eeuw wisten de voor
naamste handelshuizen overi-
^ n s zeer goed wat de gel
dende wisselkoers was tussen 
de belangrijke steden en in 
hun kórrespondentie vermeld
den zij die dan ook herhasöde-
lijk 

jHandige fongens, die 
„Örupe Italianen" of „Ita
liaanse Bruggelingen"". 
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Een akkoord met De Benedetti in de maak? 

Wordt Leysen de man 
van de Generale? 

Het gevecht tussen de financiële giganten om de 
Generale is in een nieuwe fase getreden. André 
Leysen van Gevaert (zie kader) wil samen met 
andere financiële groepen 8 tot 10 miljoen van de 
nieuwe aandelen van de Generale overnemen. Hier
door zou hij meer aandelen verwerven dan De 
Benedetti. Volgens Leysen gebeurt de operatie vol
ledig in overeenstemming met de Generale. Komt er 
ook nog een akkoord Leysen-De Benedetto ? Voor 
de liefhebbers van sterke verhalen worden de ko
mende dagen bizonder spannend. 

O p zijn perskonferentie 
maandag 25 januari j . l . 
heeft André Leysen, 

voorzitter van de holding Gevaert 
NV (niet te verwarren met Afga-
Gevaert fotoprodul<ties) zich be
reid verl<laard de leiding te ne
men van een groep Belgische en 
Europese investeerders die het 
merendeel van de nieuwe aande
len van de Generale wil overne
men van Sodecom (de maat
schappij die nu deze nieuwe aan
delen bezit). Ondertussen zijn 
ool< de namen bekend van de 
Belgische investeerders die bij 
het initiatief betrokken zijn. 6,4 
miljoen aandelen worden opge
nomen door Gevaert, ABB, Ibel 
Cobepa en Royale Beige. 

Duidelijke 
voorwaarden 

Aan deze overname werden 
door Leysen echter een aantal 
duidelijke voorwaarden gekop
peld: 

— alle nieuwe aandelen moe
ten stemrecht hebben; 

— de strukturen van de Gene
rale moeten aangepast worden 
waarbij er een duidelijke schei
ding moet komen tussen de da
gelijkse leiding van de maat
schappij (direktiekomitee) en de 
kontrole op deze leiding (raad 
van bestuur); 

— de bijdragen uit Vlaanderen 
in het kapitaal zullen hun weer
slag hebben op de direktiestruk-
tuur; 

— de ontwikkeling van de Eu
ropese samenwerking zal ver
sneld worden in het vooruitzicht 
van 1992. 

Verder werd door Leysen ge
steld dat geen enkele exklusieve 
wordt gesteld tegen samenwer
king met anderen op voorwaarde 
dat het beslissingscentrum van 
de Generale in ons land blijft, dat 
de Belgische industriële belan
gen gewaarborgd blijven en dat 
er een uitbreiding komt naar de 
verschillende landen van de Eu
ropese Gemeenschap. 

Gevaert wenst mee te werken 
aan een oplossing die de belan
gen van de kaders en het perso
neel en de aandeelhouders van 
de Generale veilig stellen. 

Voor de overname van de aan
delen moeten Gevaert en Co niet 
minder dan 20 tot 24 miljard neer
tellen. Gezien de beschikbare 
middelen en de kredietvaardig
heid van de betrokken groepen is 
dit geen probleem. 

Onzekerheid 
blijft 

Op de vraag wat er zou gebeu
ren indien de nieuwe aandelen 
van de Generale geen stemrecht 
krijgen wegens de hangende juri
dische procedure antwoordde 
Leysen dat Gevaert zich dan zou 
beraden. Het ganse probleem si

tueert zich immers rond de vraag 
over de wettelijkheid van de be
slissing van de Generale om 12 
miljoen aandelen uit te geven. De 
12 miljoen nieuwe aandelen zijn 
ondergebracht in Sodecom, een 
vroegere dochteronderneming 
van de Generale. 

Volgens richtlijnen van de 
Bankkommissie is het een maat
schappij verboden meer dan 10 
% van hun aandelen bij een 
dochtermaatschappij te plaatsen 
of kruisparticipaties te organise
ren. Ondertussen zijn de ,.voorlo
pige" aandeelhouders van Sode
com bekendgemaakt. Het zijn 
o.a. Solvay, AG, Royal Beige, 
Almany, ABB, Nagelmaeckers, 
Union Financière Boel e.a. Op
merkelijk hierbij is dat de Franse 
bevriende ondernememingen 
volledig ontbreken zoals CGE 
(Compagnie Générale d'Electrici-
té) die in september nog verklaar
de belangrijk participaties in de 
Generale te willen nemen; de 
bank Lazard en de groep Finan
cière de Suez. 

De hele vraag blijft welke be
slissing de rechtbank zal nemen 
en welke houding de bankkom
missie zal aannemen tegenover 

het openbaar aankoopbod van 
Cerus (de holding van De Bene
detti). Mocht de rechtbank beslis
sen dat de nieuwe aandelen geen 
stemrecht mogen krijgen, wordt 
De Benedetti onbetwistbaar 
grootste aandeelhouder. Hierbij 
is het ook van belang wanneer 
het openbaar aankoopbod van 
De Benedetti (Cerus) in werking 
trad. 

Het advies van de bankkom
missie over het aankoopbod zal 
reeds bekend gemaakt worden 
op 2 februari. Ondertussen heeft 
de bankkommissie wel reeds 

Wat betekent 
Gevaert NV? 

De be{angrijj<ste Ijedrfjven waarm Sevaert HV aaodefen bezit 
worderj WeroRÖer opgesomd met tussen haakjes het percenta
ge van het aartdeJeftbszft. De ïijsi 'm onvolledig en heeft enket 
0eft ln<likati0ve waarde omdat hel 4& toestand weergeeft van 
Oind 1986. 

Binnenlandse aandelen 
— Aimmy, holding van de KB (8,9 %) 
— G81, Groep Brussei-Lambert (1,34 %) 
— Bank van Parijs er* <Je Meöeflanderi {1,72 %) 
— Petroftna (0,69 %) 
— CMS (5 %) 
•»- OTV, Onafhar̂ Kelijise TV-Vfaanderen (21,5 %} 
—Sodin {31,2? %) imemaljonale tnvestefingsmaatschappfj met 
aandelen tn Power Corporation Canada 
™- Uitgeverij De Tijd (5,72 %) 
" - VUU (12,5 %) De Standaard groep 
— Beiamar Scheepsmaatschappij (2,04 %) 

Buitenlandse aandelen 
Gevaert NV heeft aandelen in de chemrsche sektor en m 

boldjirga gevestigd In Luxemburg en de Nederlandse Antüien 
~ CPf, Cotïtpagnte de participation internattonale (15,14 %) 
— Hapag-Lioyd, Dutts redersmaatschappij (10 %), met vertak
kingen eo aktiviteiten in de sel<tof toerisme en tuchtvaart. 
— KredietbanK-Luxemburg (6,22 %} 
— Bayer Aö (3,35 %}, derde belangrijkse chemieconcern ter 
wereld 
-~< Hfbemia Corporation (1,34 %), Amerikaanse holding met 
aan<(efen in de l^ibernfa National Bank aktief in gans de staat 
tsuisiana (VS). 
-^ Paribaven Overseas Investors (2,55 %), gevestigd op de 
Nederiandse Antiiten 
-—18! holding company (1,67 %>, eveneens op de Nederlandse 
Antillen 
— PaBas Group SA (6,18 %), deze groep bezit eveneens 3 % 
aandelen van Cerus; de franse hofdtng van De Benedetti. •• 

Heeft André Leysen een akkoord 
met De Benedetti op het oog? 

meegedeelt dat het bod van De 
Benedetti 3.400 fr. per aandeel 
bedraagt. De aandelenbezitters 
weten dus wat ze kunnen ver
wachten! 

Een akkoord? 
De reaktie van De Benedetti op 

het aanbod van Leysen was posi
tief op voorwaarde dat de opties 
koherent zijn met zijn projekt. 
Opmerkelijk was de gelijklopen
de kritiek van Leysen op de Ge
nerale in verband met de lage 
rendementen en het manage
ment. Uit een analyse van het 
beleggersblad ,,De belegger" 
blijkt inderdaad dat de rende
menten van het Generale aan
deel zeer laag in vergelijking met 
de meeste andere belangrijke 
aandelen is. Dit heeft o.m. te 
maken met een aantal sterk ver
lieslatende bedrijven die in de 
Generale zijn ondergebracht en 
met de aard en de verspreiding 
van de participatie die door de 
Generale werden genomen of be
houden. Zoals uit de opsomming 
van de Gevaert-participaties blijkt 
zijn Leysen en De Benedetti (via 
zijn Italiaanse holding CIR) bei
den in de Franse internationale 
holding Pallas vertegenwoordigd. 
Pallas participeert op zijn beurt in 
de Franse holding Cerus, even
eens eigendom van De Benedet
ti. 

De vraag die velen dan ook 
bezighoudt is of er een overeen
komst of samenwerking tot stand 
zal of kan komen tussen Leysen 
en De Benedetti. Welk rol ziet 
Leysen voor zichzelf in de Gene
rale? 

Bij dit alles rijst ook de vraag of 
het projekt van Leysen, indien het 
lukt, een verviaamsing van de 
Generale tot gevolg zal hebben 
tot in de direktiekamers en tot in 
de Raad van Bestuur? Zal Ley
sen eindelijk de Vlaamse kaart 
trekken of zich verder inkapselen 
in het Belgisch establisliment. 
Zijn houdig gedurende zijn voor
zitterschap van het VBO voor
spelt weinig goeds in dat opzicht. 

Tijdens zijn voorzitterschap 
van het VBO heeft Leysen zich 
immers opgeworpen als be-
houdsgezind unitarist en hij heeft 

zich wel voorstander verklaard 
van kulturele autonomie voor de 
beide volksgemeenschappen 
maar tegen het toekennen van 
ekonomische bevoegdheden op 
regionaal vlak. 

Voor ons mag Leysen gerust 
de grote baas worden bij de Ge
nerale maar dan verwachten wij 
ook van hem dat hij er voor zal 
zorgen dat de Generale Vlaande
ren niet enkel zal kennen om zijn 
middelen te vergaren, maar ook 
om in evenredigheid te investe
ren in Vlaanderen. Wij rekenen er 
dan evenzeer op dat de franskil
jonse burcht die de Generale 
toch is, wordt gesloopt. Wij wach
ten met spanning op topbenoe
mingen van echte Vlamingen in 
de direktie van de Generale waar
door de tradtionele verstarring 
doorbroken wordt en eindelijk 
een dinamische holding ontstaat I 

André Geens 

FALINGEN 
M Het aantal bedrijven dat in 
1987 in faling ging is met 7 
procent gedaald In België. 
Ook achter dit cijfer schuilen 
twee snelheden. 

In Vlaanderen gingen In '87 
islsJ 17 % minder Indrijven over 

kop dan het jaar voordien, ter
wijl het aantal onfortuinlijke 
Waalse bedrijven met 7 % toe
nam I Daarenboven gingen vo
rig jaar in absolute bedragen, 
meer Waalse bedrijven in fa
ling (1861) dan Vlaamse 
(1545). 

Dit feit valt des te meer op 
als men weet dat In Vlaande
ren veel meer KMO's (Kleine 
en Middelgrote Ondernemin
gen) gevestigd zijn dan In Wal
lonië, en dit terwijl het faiingri-
siko voor KMO's traditioneel 
hoog ligt. 

KAMPANJE-
KOSTEN 
• De kandidaten voor de ko
mende Franse presldentsver-

%!^ kiezingen zullen slechts een 
1"»̂  beperkt bedrag aan hun kam-
yf^ panje mogen besteden, als 
^ het Franse kabinet tenminste 
hkii haar zin krijgt van het parle-
K^ .-i ment. De Franse regering stelt 
feAsI immers voor de politieke uit-
^™* gaven te kontroleren. 
i ï p Tijdens de eerste rond van 
, -S de presidentsverkiezingen 
^ J zouden de kandidaten er toe 
^ gebonden zijn het plafond van 
^ss* 100 miljoen FF (± 640 miljoen 
l « Bfr.) niet te overschrijden bij 
«K^ het financieren van hun kam-
Ü ^ panye-
«ssm Dit voorstel is een recht-
hU streeks gevolg van de schan-
H » dalen die aan het licht kwa-
lart men na de vorige verklezings-
^ kampanjes. In '86 werd presl-
U^ dent MItterand nog verdacht 
3«W gemaakt In het zg. Luchaine-
1 ^ schandaal. 

ONTBOSSING 
• Het bosbestand wordt over 
de ganse wereld bedreigd. 
Terwijl de bossen In het Noor
den door de zure regen aange
tast worden, verkoop het Zui
den als het ware hun bossen 
in ruil voor middelen. 

Indonesië is daar een schrij
nend voorbeeld van. Indone
sië, dat na Brazilië het meeste 
wouden heeft, ziet jaarlijke 2,4 
miljoen hektare t>os verdwlj-
en. Naast ekologische rede
nen is dit in hoofdzaak het 
gevolg van het onverant
woord omgaan met de bosrijk-
dom door de Indonesische 
landbouwers. 

De overheid treedt niet op 
tegen deze schrijnende ont
bossing. Bossen leveren im
mers geen direkte ekonomi
sche baten op. Door deze na
tuur te verkopen, probeert In
donesië de daling van haai 
olie-inkomsten te kempense-
ren. 
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8 MT̂  
Onderzoekskommissie in Europarlement 

Transnukleair nu ook in Straatsburg 
Het schandaal rond de nukleaire transporten van 

Transnukleair waarin zowel het Studiecentrum voor 
Kernenergie te Mol en het Kempense bedrijf Smet-
Jet betrokken zijn, leidde nu ook in het Europees 
Parlement tot de oprichting van een onderzoekskom
missie. 

EN vierde van de 518 Euro
parlementsleden, waaron
der ook de beide VU-par-

lementsleden, onderschreef 
daartoe een verzoek. De onder
zoekskommissie moet binnen de 
vier maanden in de plenaire ver
gadering verslag uitbrengen over 
haar bevindingen. 

De waarheid! 
De Europese Kommissie 

neemt de zaak zeer ernstig. De 
Europese kommissarissen Clin
ton Davis, verantwoordelijke voor 
Milieu en de Veiligheidsaspekten 
inzake Kernenergie, en Nicolas 
Mosar, verantwoordelijke Ener
gie en Euratom, informeerden vo
rige week het Europees Parle
ment over de stand van zaken in 
het (voorlopige) onderzoek. 

Clinton Davis verklaarde ge
schokt te zijn door de misdadige 
feiten. Namens de Europese 
Kommissie nam hij kontakt op 
met de Belgische staatssekreta-
ris Aerts en met de Duitse verant
woordelijke minister. De Europe
se Kommissie verbindt er zich toe 
de degelijkheid van de diverse 
kontrolesystemen te onderzoe
ken. Een team deskundigen 
kreeg opdracht de verwerking 
van het radio-aktief afval in Mol 
na te gaan en ook het beheer van 
het SCK zelf zal aan een diep
gaand onderzoek onderworpen 
worden. De Europese Kommissie 
zegde zijn volle steun toe aan de 
onderzoekskommissie van het 
Parlement. ,,De waarheid in deze 
affaire moet zegevieren", zo be
sloot hij. 

Nicolas Mosar deelde mee dat 
in totaal 140 EG-inspekteurs de 
nukleaire opslag moeten note
ren, het vervoer ervan naar en 

tussen de lidstaten en naar derde 
landen moeten nagaan. 

Vier vragen 
Daarop volgde een uitgebreid 

en vaak geëmotioneerd debat. 
Namens de Volksunie trok Jaak 
Vandemeulebroucke de bespre
king open. Weten wat er juist 
gebeurde, de verantwoordelijken 
aanduiden en bestraffen is één 
zaak. Dergelijke schandalen in 
de toekomst voorkomen is iets ,,Mol" wordt nu in Straatsburg uitgebeend.. 

anders. Daartoe stelde hij vier 
konkrete vragen: 

Wanneer komt er openbaar
heid in de inspektieverslagen? 

Is men bereid de wettelijke 
aansprakelijkheid in te voeren te
genover ongevallen bij de opslag, 
het vervoer en de verwerking van 
nukleair afval? 

Welke initiatieven kunnen we 
nemen met het oog op een abso
lute scheiding tussen de produ
centen van afval, verwerkers van 
afval en de leiding van het weten
schappelijk onderzoek? 

En tenslotte: hoe kan de oplei
ding van technici afkomstig uit 
landen die het non-proliferatie-
verdrag niet ondertekend hebben 
stop gezet worden? 

Wordt vervolgd. 
(bs) 

Europees Parlement wil 

Maatregelen tegen 
Noordzeevervuiling 

Begin januari werden aanzienlijke gedeelten van 
de Nederlandse en Vlaamse kust bevuild met olie die 
vrijwel zeker afkomstig was van de Roemeense 
ertstanker Borcea. Duizenden zeevogels vonden 
hierbij de dood. De spontane reaktie van het publiek 
was eens te meer enorm. Tientallen vrijwilligers 
gingen op zoek naar aangespoelde vogels of hielpen 
bij het ruimen van het smerige goedje. 

LIJKBAAR zijn de kontrole-
maatregelen in de Noord
zee onvoldoende om de 

geloosde olie snel op te sporen 
en de schade te beperken. 

Tijdens een Noordzeedebat in 
het Europees Parlement loofde 

Jaak Vandemeulebroucke de in
zet van de vrijwilligers maar hij 
vroeg de Europese Kommissie 
haar verantwoordelijkheid op te 
nemen. Iedereen beseft dat dit 
probleem de nationale politiek 
overstijgt. Vele internationale ver
dragen bewijzen dat: denken we 
hierbij aan de Verdragen van 
Oslo en Parijs, aan het Ramsar-
verdrag of aan het Marpol-Ver
drag tegen vervuiling op zee. 

Jammer genoeg werden deze 
verdragen door een hele reeks 
staten nog niet geratificeerd. Het 
komt er dus op druk uit te oefe
nen op die landen die het Marpol-
Verdrag nog niet ondertekenden. 

In een met eenstemmigheid 
aangenomen resolutie vraagt het 
EP de Europese Kommissie initi-
tiatieven te nemen voor kontroles 
op het overladen van olie. De 
Europese parlementsleden plei
ten voor het opzetten van een 
internationaal informatiesysteem 
en een meldingsplicht voor sche
pen in Europese wateren. Zo kun
nen illegale lozingen sneller op
gespoord worden. 

Stimulans 
Bijzondere aandacht vergt het 

hoofdstukje dat stelt dat in alle 
EG-havens waar olie gelost 
wordt, voldoende faciliteiten aan
wezig moeten zijn om de ruimen 
van de tankers schoon te maken. 

Het EP spreekt zich ook uit 
voor een sanktiesysteem waar de 
boetes zo hoog zijn dat het ille
gaal lozen volstrekt onaantrekke
lijk wordt. Opdat deze wensen 
ook werkelijkheid zouden wor
den, moet de Europese Kommis
sie, aldus het Parlement, een 
task-force oprichten met het oog 
op onderzoek inzake de bestrij
ding van de olievervuiling op zee. 
Laat het Internationaal Jaar van 
het Leefmilieu een ekstra stimu
lans zijn om de daad bij het woord 
te voegen! 

(bs) 

De gemakkelijkste oplossing oliesmurne wordt onder het strandzand 
geschraapt... (foto Reuter) 

Teveel grond of... 

MADAT men sinds jaar en dag de 
alternatieve land- en tuinbouw 

verketterd heeft als een onverant
woord, hopeloos-archaïsch gedoe, 
hebben de bollebozen van de EEG er 
uiteindelijk iets op gevonden: het her
invoeren van een zeer oud sisteem, 
namelijk het laten braak liggen van de 
gronden! 

Zeer pienter is dit niet, want dit 
werd gewoon afgekeken van de grote 
broers uit de VS, waar dit sisteem 
reeds enkele jaren min of meer toege
past wordt. 

Intussen had men in onze avond
landen moeten weten, dat dit daar 
aanleiding heeft gegeven tot heel wat 
misbruiken. Men liet dan de minder 
goede gronden braak liggen en open
de de poort wagenwijd voor nog een 
reeks andere misbruiken, die in be
paalde gevallen zeer ten nadele van 
de landbouwers uitvielen. 

Hierdoor geleerd, had men noram-
liter mogen venwachten dat men zou 
verklaren dat het laten braak liggen 
van gronden slechts onder strikt afge
bakende voonwaarden zou mogen, of 
liever zou moeten gebeuren... 

„In een land als het onze, waar er 
nog slechts 1400 vierkante meter 
landbouwgrond is per inwoner en 
waar er jaarlijks nog vele duizenden 
hektaren landbouwgrond verloren 
gaan, spreekt men van braakleggen 

C ^ X 
o n 

bCJLJ 

van gronden... omdat de landbouw-
produktie te groot zou zijn", klaagt 
een verbolgen landbouwer in het 
weekblad „Landbouwleven". 

Dat is dan weer een ander aspekt... 

...teveel 
hulpmiddelen? 
MIETTEGNSTAANDE de drasti-

sche vermindering van de opper
vlakte landbouwgronden, is de vee
bezetting de jongste tientallen jaren 
zo sterk uitgebreid, dat het begrip 
zuivel- en vleesbergen, om van ande
re „heuvels" maar te zwijgen, ge
meengoed zijn geworden in de land-
bouwkringen, in de EEG en uiteraard 
in de media. 

Zelfs wanneer men niet met de 
landbouw vertrouwd is, zal men zich 
afvragen vanwaar het voeder moet 
komen voor kalveren, melk- en mest-
vee, zonder daarbij de miljoenen var
kens en pluimvee allerhande te ver
geten. 

Het is zo dat de oppervlakte van het 
areaal landbouwgronden hier een 
minder belangrijke rol speelt dan de 
(chemische) meststoffen, de diverse 
voederstoffen en tenslotte de gewas
beschermingsmiddelen (pesticiden). 

Indien men geleidelijk wat minder 
van deze „hulpmiddelen" zou gaan 
gebruiken en een zuivere land- en 
tuinbouw zou steunen op alle vlak
ken, zouden de beruchte ,,landbouw
overschotten" dalen zonder dat men 
de grond braak zou moeten leggen. 

Braak of 
niet braak? 
NIETTEGENSTAANDE protesten 

allerhande, ziet het er naar uit dat 
de mogelijkheid bestaat dat men uit
eindelijk toch zou overgaan naar een 
gedeeltelijke braakleggen van land
bouwgronden. 

Hieraan zou dan toch de voonwaar-
de moeten verbonden zijn dat er op 
de betrokken percelen geen groen

voeder zou mogen geteeld worden. 
Van de andere kant zou men de 
verplichting moeten opleggen om 
deze percelen te bezaaien mei groen-
bemesters, waarin de vlinderbloemi-
gen, omwille van de aanbreng van 
stikstof, niet zouden mogen ontbre
ken. 

Op die wijze zou men niet enkel de 
bodemvruchtbaarheid verhogen, 
maar de intussen bijna inert gewor
den land- en tuinbouwgronden letter
lijk weer tot leven wekken. 

Intussen gaan er stemmen op om 
de minder goede gronden ter be
schikking te stellen van de bio-te-
lers... Dit is even zinloos en onverant
woord... 

Verantwoord in deze is wel dat men 
nu eens ernstig gaat denken hoe men 
best de alternatieve land- en tuin
bouw aan zijn trekken kan laten ko
men, i.p.v. die nog verder stiefmoe
derlijk te behandelen. 

Rik Dedapper 
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Niet alles loopt gesmeerd in Thailand 

Droogte, seizoenarbeid, 
en veciiten voor de eigen icuituur... 

Khonkean, december 1987— Met de nachtbus — 
een veilig en komfortabel vervoermiddel — zijn we 
uit Bangkok in Khonkaen aangekomen, de vroegere 
hoofdstad van Thai l'saan. 

Bij het station is het een drukte van jewelste: 
rikshas, tuktuks, open taxis, iedereen wil klanten in 
het vroege morgenuur. En als ,,blanke" val je op, 
misschien vallen er wel enkele baht meer te verdie
nen... Ook hier is het immers gewoon datje aan een 
blanke het dubbele vraagt, je weet maar nooit... 

VICen 
Tiiai l'saan 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum (VIC) heeft in samenwerking 
met mevr. Kanda Sakonkiet en 
met de Thaise Vrouwenorganisa
tie voor het Noordoosten een sa
menwerkingsprogramma lopen in 
de genoemde dorpen Non Kham, 
Ban Lao Kwien Hak en Khonkan. 
Het totale programma, over drie 
jaar, zal 3 miljoen Fr. kosten. Van
af volgend jaar wordt het uitge
breid met gezondheidszorg, vis
serij, opvoeding, alternatieve 
energiebronnen. 

Wie wil meehelpen kan giften 
storten of lid worden van de 
brugaktie-VIC: Informatie: VIC, 
Omwentelingsstraat 15 te 1000 
Brussel. Rek.nr. 435-0258561-39 
(Giften zijn aftrekbaar voor de 
belastingen). 

MAAR wij hebben een gids-
tolk niet voor niets bij. 
Bang, van Chinees-

Thaise afkomst, grootgew/orden 
in de sloppenv\/ijk die tot de eigen
dommen van koning Bhumipol 
behoort, kan Khonkaen; kent 
zelfs de taal van de stad en de 
stree.k, het Thai-Lao. Die taal 
wijkt nogal wat af van het Centra
le Thai, vandaag de officiële taal 
van Thailand, het land van de 
vrije mensen. 

Siam 
Thai l'saan, zoals de Thai-Lao 

eigenzinnig hun land blijven noe
men, heeft een ietwat aparte ge
schiedenis. In tegenstelling met 
andere regio's werd het pas deze 
eeuw echt onder het centrale be
stuur van Bangkok gebracht, 
voor de jaren dertig bleef het een 
statuut behouden tussen onaf
hankelijk en autonoom gebied. 

En ook al was Thailand, het 
vroegere Siam, nooit een kolonie, 
het mocht inleveren toen de kolo
niale grootmachten Groot-Brit-
tannië en Frankrijk een bufferzo
ne tussen hun winewesten zoch
ten. Tussen Brits-lndië en Frans-
Indochina. En Bangkok leverde 
een deel van Thai l'saan in, dat 
wat nu Laos wordt genoemd. De 
taal is gebleven, ietwat apart, en 
later zullen wij merken, ook de 
eigen kuituur is gebleven, vooral 
in de dorpen. Enkele jaren gele
den nog streden hier de guerille-
ros van het bevrijdingsleger, een 
verzameling van kommunisten 
en Thai-Laonationalisten. Ze 
hadden aparte doelstellingen, al
leen de strijd tegen het centrale 
gezag bracht hen een tijdlang 
samen. Tot het drama Kambodja 
begon. De ,,Killing Fields" van 
het Pol Pot-regime sloegen een 
wig in het front, en toen de Cen
trale regering van Bangkok met 
de Chinese Volksrepubliek een 
akkoord sloot om samen Vietnam 
te bestrijden kregen ook de kom
munisten niet langer steun en 
wapens uit... Peking. Een puz-
zlestukje in Zuidoost-Azië, een 
stukje onbekende geschiedenis. 
De guerilla kwam uit de hoogvlak
tes en de bossen, ze gaven zich 
massaal over. Want Bangkok had 
ook de Amerikaanse militairen uit 
het land gezet, al bleef de vriend
schap wel bestaan. 

Thai l'saan, een wonderlijk 
stukje land, ooit zelfstandig, ooit 
bloeiend, vandaag verarmd, af
hankelijk, leeglopend. Een stukje 
land dat wel eens aan ,,arm 
Vlaanderen" doet denken. 

Het dorre 
achtergebleven 
gebied 

Non Kham, een klein dorpje, 
een dertig kilometer voorbij 
Khonkaen, kent zijn oogsttijd. 
Mannen en vrouwen blijven de 

kille nachten trotseren in de rijst
velden, in een haastig opgetrok
ken hut. Alleen de ouderen en de 
kinderen blijven in het dorp. De 
rijst moet geoogst, met de sikkel 
afgesneden en dan wordt, heel 
primitief, de schoof geklopt tot de 
korrels uit de aren vallen. Nee, 
niet met een vlegen. Wij mogen 
proberen, de schoof stevig ge
klemd tussen twee stokken en 
een riem en hard, keihard slaan... 

Er wordt gelachen en gekheid 
gemaakt, van de vroege morgen 
tot de avond, en na zes uur haalt 
men er lampen bij om verder te 
werken, want de tijd dringt, zeker 
dit seizoen. De regens zijn erg 
lang uitgebleven, normaal moet 
in juli kunnen uitgeplant worden. 
Maar de eerste uitplant is ver
dord. Meer dan een kwart van de 
akkers ligt er troosteloos leeg bij. 
De dieren hebben reeds lang de 
jonge verdroogde sprietjes opge
geten. En wat van het driekwart 
resterende areaal wordt geoogst 
is ook schraal... Dit jaar worden 
hooguit 60, misschien 70 procent 
van de normale oogst gehaald, 
en die oogst is ook al ontoerei
kend. Het wordt erger en erger. 
De ouderen weten nog van vroe
ger, toen alles anders was. Toen 
kwamen de regens nog op tijd, 
maar sinds er zwaar werd gekapt 
in de Himalaya en de bossen van 
het hoogland kan je niet meer op 
regens rekenen... Het tekort 
wordt alleen maar groter, de ver
plichting tot seizoenarbeid dwin-

Mee op reis 
naar 
Tiiailand? 

Thailand is bij velen bekend 
als het land van de zon, de 
stranden en de glimlach, en 
van, jammergenoeg, ooic het 
„prostitutietoerisme". 

Er is echter ook een ander 
Thailand. Het Thailan van dor
pen als Non Kham (Noordoos
ten) of Mae Tha (Noorden), 
het Thailand van de gastvrij
heid, het Thailand van de ge
wone mensen. Dat andere 
Thailand wil het VIC u laten 
kennen. In augustus reist het 
VIC met een beperkte groep 
(max. 16 personen) naar Thai
land om het andere land te 
zien. Er zijn o.m. bezoeken 
gepland aan Non Kham (met 
verblijf in het dorp, meehel
pen bij het rijstplanten...) be
zoek aan de volkeren in de 
bergen (Karen, Mong) met 
verblijf bij deze niet-Thai, be
zoek aan historische en kuitu-
rele plaatsen. 

Inlichtingen: VIC, Omwen-
teiingsstraat 15, 1000 Brus
sel. 

Prijs: 60.000 frank voor 3 
weken, atles inbegrepen. 

gender. Ook dat is pas de jongste 
jaren gekomen. 

Tapioca 
Zoals onze ,,fransmans" in 

Oost- en West-Vlaanderen het 
seizoen deden, zo trekken man
nen en vrouwen eenmaal de 
oogst binnen, naar de rivierdalen 
en de Centrale Vlakte om er het 
suikerriet te kappen, of naar de 
maniokplantages, om maniok te 
oogsten en tot tapioca te verma
len, voor de uitvoer, voor Euro
pees en Amerikaans veevoer. 
Vroeger was het anders. Och ja, 
vroeger... 

In Thai l'saan was het steeds 
moeilijk om voldoende rijst te 
oogsten. Het land is er niet zo 

vruchtbaar — tenzij je langs de 
rivier in het dal woont —, de 
zomerzon en de droge moesson-
winden verzilten de aarde, je ziet 
er zelfds zoutwinnerijen. Maar in 
dat droge seizoen werd het ka
toen en de zijde gesponnen, za
ten vrouwen aan de weefgetou
wen, ruilden de dorpen hun hoog
geroemde produkten tot in Ayut-
haya, later in Bangkok, tot in 
Kambodja, voor rijst. En elk dorp 
had zijn eigen tuin met genees
krachtige planten, meer dan vijf
honderd. En de kennis werd be
waard en doorgegeven, van va
der op zoon, van moeder op 
dochter. Want in Thai l'saan spe
len de vrouwen een grote rol. Ze 
zijn de bewaarders van de kui
tuur, van het erfrecht, van de 
grond. De ouderen waren Kru, 
leermeester, de jongeren Sid, 
leerlingen. En zo werd geleerd 
een weefgetouw te maken, ka
toen en zijde te kleuren met bla
deren, schors of vruchten, wer
den zijderupsen gekweekt, draad 
gesponnen en geweven. 

Tot Thailand ontwikkeld werd, 
ontwikkelingshulp kreeg. Grote 
irngatiewerken werden aange
legd of verbeterd in de vruchtba
re centrale vlakte; moderne be
drijven rezen op rond Bangkok. 
Zijdeweefsels of katoen uit het 
Noordoosten (en het Noorden) 

waren niet meer in, de westerse 
produkten haalden het. Het alter
natief was de suikerrietplanta
ges, de maniokplantage, de sei
zoenarbeid, of uitwijken naar de 
fabrieken van de Centrale regio 
trekken. Want werk in eigen 
streek was niet in de ontwikke
lingsplannen van het Noordoos
ten ingeschreven. En om te over
leven, om het tekort van de eigen 
oogst aan te vullen, werd zelfs 
het werk in de bars, de ,,massa
ge", de prositutie erbij genomen. 
Ook dat was ontwikkeling, of het 
gevolg van ontwikkelingsplan
nen. Want de ontbossing die al
les erger en droger maakte, was 
al evenzeer nodig om de ontwik
kelingsplannen van de Centrale 
regio, van de deskundigen een 

kans te geven. In financiële ter
men heet het: nood aan devie
zen, buitenlands geld... En daar
voor moet alles wijken. 

Prostitutie 
hoeft niet! 

Eenmaal de oogst innen lopen 
de dorpen leeg. Maar de verdien
sten van de seizoenarbeid liggen 
niet zo hoog. De bevolking heeft 
wel eten in die periode, en... 
soms net genoeg voor een bus
kaartje huiswaarts. De vrouwen 
toch, want wannen vergokken in 
hun ellende hun laatste bahts in 
een hanengevecht of een thai-
boxing. En toch komt er een ken
tering. Gewoon omdat een 
vrouw, Kanda Sakonkiet uit 
Khonkaen, een oude vrouw, een 
echte ,,Kru" in Ban Lao Kwien 
Hak tegen het lijf liep. 

Er was kwaliteit in het dorp, ze 
kocht een paar katoenen draag
tassen, nam ze mee naar haar 
studerende kinderen aan de uni
versiteit van Bangkok... en er wa
ren meer jongeren geïnteres
seerd. Er was en er groeit nieuwe 
belangstelling voor het eigene. In 
Non Kham zijn verleden jaar 
reeds enkele vrouwen thuis ge
bleven om terug te spinnen en te 
weven. Dit jaar zijn er meer, en 

ook de zijderupsen worden terug 
gekweekt. Ban Lao, Non Kham, 
ze gaan op zoek naar wat ze 
vroeger konden, ze verbeteren 
hun werkwijzes. „Het is beter dan 
op de plantages", of „prostitueie 
hoeft toch niet". Je staat er bij te 
kijken. Het is een gevecht tegen 
de tijd. Dat dorpen terugvechten, 
naar een andere ontwikkeling 
zoeken is niet meteen naar de zin 
van de ronselaars, van de koppel
bazen, noch van de plantagehou
ders. 

Het begon met weven en spin
nen. Het loopt verder in de ge
zondheidszorg. Er is weer be
langstelling voor de traditie, en 
vooral voor door monikken en 
anderen bewaarde kennis van 
geneeskrachtige planten. 

Een eigen 
organisatie 

Het is ook een strijd tussen de 
centrale macht en het streven 
naar meer autonomie. De dorpen 
hebben nog hun traditionele ge-
zagsstrukturen. Het is een 
machtsverdeling tussen man en 
vrouw. Voor een oppervlakkige 
waarnemer draagt de man de 
macht. Maar als je oplet merk je 
dat de vrouw belangrijker is. 
Want de vrouw is voor de Thai-
Lao de drager van de goede 
dorpsgeest, de huisgeest, de wa
ter- en de landgeest. En de vrouw 
zorgt ervoor dat ze dat respekt 
waard is door rechtvaardigheid. 
De regering mag best haar eigen 
dorpschef benoemen, of laten 
kiezen. Deze zal maar echt kun
nen werken als hij de traditionele 
leider eerbiedigt, samen zullen 
ze de vrouw respekteren die het 
echte gezag vertegenwoordigt... 

Thaise ontwikkelingshelpers 
weten het, en ze weten waarom 
zoveel buitenlandse hulp is mis
lukt of niet doordringt. ,,Geen 
respekt voor ons, voor onze kui
tuur". Daarom worden mensen 
uit het dorp gelokt, naar planta
ges, naar fabrieken, naar de stad, 
naar de prostitutie... 

Tussen Bangkok en Non Kham 
liggen honderden kilometers, lig
gen ook tientallen jaren. En toch 
heb je in de kille avond geen 
heimwee naar de glitter van een 
uit zijn voegen gegroeide groot
stad... 

Mark Vandommele 

Deze 76-jarige vrouw is de gangmaakster van het projekt in Ban Lao 
Kwien Hak. 
Met haar leerlingen even poseren tussen de weefgetouwen... 

28 JANUARI 19S8 



10 m 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 30 jan. 
D BRT 1 - 16.30 
Herrie in het paradijs, film 
D BRT 1 - 18.10 
Klimop, tienermagazine 
D BRT 1 • 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, al<tualiteit 
D BRT 1 - 20.20 
Recht op wraak, TV-film 
D BRT 1 - 21.55 
RIgoletto, grappige fragmenten 
D BRT 1 - 22.25 
Sport op zaterdag 
n BRT 1 - 22.55 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT 1 - 23.45 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
D Ned. 1 - 15.00 
De Carsons, familieserie 
D Ned. 1 - 15.45 
Grote verhalen voor kleine mensen, 
bijbelverhalen 
D Ned. 1 • 15.50 
De Wuzzels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Silas, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.00 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
n Ned. 1 • 23.17 
St.Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 20.35 
The making of „Amsterdamned", re
portage over film van Dick l^aes 
D Ned. 2 - 23.15 
Badge of the Assassin, TV-film 

Zondag 31 jan. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms: I musici, koncert 
Festival van Vlaanderen 
D BRT 1 - 14.30 
Meester Eder en zijn Pumuckl, 
jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.00 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT 1 - 16.45 
Wij, heren van Zichem, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., korte verhaaltjes 
n BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 20.40 
De komst van Joachim Stiller, 
TV-spel 
D BRT1 - 21.40 
De steek-er-wat-van-op-show, praat
programma 
D BRT2 - 13.45 
Stadion, sportprogramma 
D Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 15.50 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.20 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 18.03 
Film van Ome Willem, voor de 
kleintjes 

D Ned. 1 - 18.33 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.55 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
De vliegende dokters, serie 
D Ned. 1 • 19.50 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 

John Wayne, een oude revolverheid geveld door kanker in „The Shoo-
tist". Maandag 1 februari op Ned. 2, om 22u.44. 

D Ned. 1 - 21.20 
Sonja op zondag, praatprogramma 
D Ned. 1 - 22.40 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 21.33 
Spijker, serie 
D Ned. 2 - 21.43 
De laatste voorziening, info 
D Ned. 2 - 22.44 
Murder by the book, TV-drama 

Maandag 1 febr. 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, toeristisch programma 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Huwelijk en oorlog, serie 
D BRT1 - 21.15 
Gezondheid, magazine 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
• BRT2 - 20.50 
Blikvanger-extra, modemagazine 
D BRT2 - 21.50 
Koncert n.a.v. de 750e verjaardag 
van Berlijn 
D Ned. 1 - 17.00 
Magiërs en monsters, tekenfilmserie 
D Ned, 1 - 17.46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 1 - 20.28 
Avro's wedden dat...?, opmerkelijke 
weddenschappen 
D Ned. 2 - 19.27 
De smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 20.07 
De shootist, film 
D Ned. 2 - 21.47 
Goedele, praatprogramma 

Dinsdag 2 febr. 
D BRT 1 - 18.10 
Sprookjesteater, Hoe Ananda drie
dubbel gelukkig werd 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, SF-kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kruisboog, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
60 +, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, aktualiteiten 
n BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 

D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Modem; Broeikas, Info 
D BRT2 - 20.45 
Mike, praatshow 
n BRT2 - 22.05 
Koncert, Concerto nr. 15 van Mozart 
D Ned. 1 - 15.50 
Bassie en Adriaan en de verdwenen 
kroon, serie 
D Ned. 1 - 16.15 
Alf op Melmac, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, popmuziek 
D Ned. 1 - 19.00 
Familie Oudenrijn, familieserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Animal Crackers, serie waarin dieren 
het hoogste woord hebben 
D Ned. 1 - 20.35 
Te land, ter zee en in de lucht, op 
glad ijs 
D Ned. 2 - 19.12 
Pas de deux, jeugdkultuur 
D Ned. 2 - 2 1 . 3 0 
Eindstation, dok. 

Woensdag 3 febr. 
D BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
D BRT 1 - 15.25 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D BRT 1 - 15.50 
Patrik Pacard, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.40 
Klimop, tienermagazine 
D BRT 1 - 18.10 
Choky's uitdaging, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.15 
Vlaanderen erger je niet, spel- en 
showprogramma 
D BRT 1 - 21.05 
Krokant, kulinaire serie 
D BRT 1 - 22.05 
Verwant, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
De lustige weduwe, film 
D BRT2 - 21.50 
Koncert, Mozart, Mayuzumi en Dvorak 
D Ned. 1 - 15.30 
Seabert, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.45 
De grote meneer Kaktus show, voor 
de kleintjes 
D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Pompy de robodoll, tekenfilmserie 

D Ned. 1 - 19.05 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Moonlighting, detektiveserie 
D Ned. 1 - 22.25 
Parallax, serie 
D Ned. 2 - 19.22 
De smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.35 
De baas in huis, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.35 
Bergerac, serie 
D Ned. 2 - 21.27 
Romeo & Juliette, TV-spel 
D Ned. 2 - 23.00 
Filmfestival Rotterdam, dok. 

Donderdag 4 febr. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.10 
Europese volkskultuur: Mens en 
boom, dok. serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, aktualiteiten 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.05 
Panorama, duidingsmagazine 
D BRT1 - 21.55 
Chateauvallon, serie 
D BRT2 - 18.45 
Loon naar werken?, info 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
We slaan er ons doorheen, TV-spel 
D BRT2 - 21.35 
Politiek kollaboratle, programmaserie 
D Ned. 1 - 16.00 
Fauna, natuurserie 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Het gat in de ozonlaag, dok. 
D Ned. 1 - 19.12 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 20.05 
Ja, natuurlijk, dok. 

Vrijdag 5 febr. 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Sardinestraat, film 
D BRT 1 - 22.55 
Filmspot, aktualiteit 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Transatlantiek, dok. serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Sterrenparade, film 
D Ned. 1 - 18.00 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 18.05 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.00 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Drie recht een averecht, komische 
reeks 

D Ned. 1 - 21.00 
Agatha Christie's Miss Marple, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
In 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned. 1 - 0.05 
De beginjaren van Butch and Sun
dance, film 
D Ned. 2 - 21.00 
Op goed geluk, spelprogramma 
D Ned. 2 - 22.45 
Spannend bestaan, 
intieme familiereportage 

Zaterdag 30 jan. 
Trouble in Paradise 

Marianne en Gaston vormen een lu
diek oplichtersduo. Zij hebben een 
grote slag geslagen in Venetië en trek
ken nu naar Parijs voor een nieuwe 
„zaak"... Amerik. film uit 1932. (BRT 
1, om iSu.SO) 

Zondag 31 jan. 
Murder by the book 

Britse TV-film met Peggy Asljcroft, 
Ian Holm, e.a. Hercule Poirot heeft een 
tip gekregen i.v.m. een moord die nog 
moet gepleegd worden. Hij zelf zal het 
slachtoffer worden. (Ned. 2, om 
22U.44) 

i\/laandag 1 febr. 
The Shootist 

Amerik. film van Don Siegel uit 1976 
met o.a. John Wayne, Lauren Bacall 
en James Stewart. De oudere, legen
darisch revolverheld John B.Brooks 
denkt dat hij aan kanker lijdt en trekt 
naar Carson City om zich te laten on
derzoeken. (Ned. 2, om 20u.07) 

Dinsdag 2 febr. 
La Gitane 

Hubert Durieux is bankdirekteur en 
verdeelt zijn weinige vrije tijd onder zijn 
ex-vrouw Brigitte, zijn dochter Florence 
en zijn minnares Elsa. Op een dag 
wordt zijn auto gestolen door Mona, de 
zigeunerin... Franse film van Phiippe 
de Broca uit 1986 met Valerie Kaprisky 
en Claude Brasseur. (Ant. 2, om 
20U.30) 

Woensdag 3 febr. 
The Merry Widow 

Amerik. film uit 1934. In het konink
rijk Marshowia wordt kapitein Danilo 
verliefd op de jonge weduwe Sonia. 
Die gaat niet in op zijn avances en trekt 
naar Parijs... (TV 2, om 20u.15) 

Donderdag 4 febr. 
Les Longs Manteaux 

Frans-Argentijnse film uit 1985 met 
o.a. Bernard Giraudeau en Claudia 
Ghana. De Franse geoloog Loïc Mu-
rat verricht opzoekingen in het Andes-
gebergte. Hij wordt er benaderd door 
een echtpaar dat absoluut Villazon wil 
bereiken. Dat is een broeinest van 
extreem-rechts verzet... (RTBF 1, om 
20U.20) 

Vrijdag 5 febr. 
Cannery Row 

Amerik. musical uit 1982 gebaseerd 
op twee boeken van John Steinbeck. 
In 1940 is Cannary Row, ooit het cen
trum van de viskonservenindustrie, 
een vuile, bouwvallige buurt geworden, 
waar marginalen en hoertjes hun ver
leden trachten te vergeten... (BRT 1, 
om 20U.55) 
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a 
«a I (Jit mijn padvin-
» g * . dersjeugd heb ik 
« ^ 1 ^ ontliouden dat sper-

% I ^ W wers fiere vogels 
^ C * zijn. „Fier," dat 

* ^ persten mijn vrien
den en il( uit de Iteel 
wanneer de patroel-

^ ^ ^ ^ jeleider ,,Sper-
^ ^ B ^ f B wers..." had ge-
^ ^ ^ ^ P keeid. 
^ ^ ^ ^ ^ . Sperwer was 

F ^ ^ ^ onze naam en die 
^ _ ^ droegen wij fier en 
^ ^ ^ ^ door dik en dun, 

zoals dat verken
ners past. 

Op onze vlag stond de vleugel-
brede havik afgebeeld. Ik denk dat 
het een mannetje was want de 
chromo's van Kwatta hadden ons 
geleerd dat de sperwerin puntige 
vleugels voert en een langere 
staart. 

De vlag-met-de-sperwer — zo 
werd ons voorgehouden — was 
heilig als een totem. Werd ze mee
gedragen dan diende dat met eer
bied te gebeuren, er mee zwaaien 
leverde een standje van de hopman 
op; er mee spiesen een verplichte 
G(oede) D(aad). Bleef de vlag thuis 
dan hoorde ze in een daartoe spe
ciaal aangebrachte houder tegen 
de muur van de eigen patroelje-
^tioek, een weinig neigend naar het 
beeldje van OLV van Vlaanderen en 
de foto van lord Baden Powell. 

Sperwers... 
...fier! 

Toen wij dan de sperwerleeftijd 
ontgroeid waren kregen wij op een 
mistige zondagmiddag m oktober 
een bomennaam toebedeeld. De 
sperwer werd plots eik. Zo eenvou
dig gaat dat in het verkennersle-
ven. 

De eigenschappen van een eik 
kon iedereen met het blote oog en 
wat bosfantasie aanwijzen maar 
met de sperwer lag dat even moei
lijk. Bovendien waren de chromo's 
in die tijd manke middelen want de 
kleuren waren nog niet je dat. Of 
het nu een visarend, buizerd of 
boomvalk was, ze leken allemaal 
met dezelfde chokoladebrij ge
drukt. En echte sperwers leefden 
begin van de jaren zestig nog nau
welijks op voet. 

,,En waarom waren er toen geen 
sperwers?", wil mijn dochter we
ten. 

„Omdat er toen geen sperwers 
meer waren." Het antwoord klinkt 
ongeloofwaardig. ,,Waar komt die 
sperwer die sinds weken in de knot-
wilg bij ons thuis zit dan plots 
vandaan?", wil ze nog weten. 

Ik heb er geen uitleg voor, maar 
het verdwijnen en de terugkeer van 
de sperwer zal wel alles te maken 
hebben met het stoppen van de 
jacht op de roofvogels. Een kwart
eeuw geleden had zowat iedereen 
wat te regelen met die vogels. Dui
venmelkers, jagers; ja zelfs men
sen die van vogels hielden maakten 
jacht op hen. 

„Vogeiliefhebbers?" Niet te ge
loven! ,,Die dachten dat een opge
zette vogel in de leef kamer een blijk 
van natuurliefde was." In 1966 wer
den alle roofvogels beschermd. Op 
papier wel te verstaan. Begin van 
de jaren zeventig vlogen er nog 
amper tachtig sperwers m ons 
luchtruim. Gelukkig waren er toen 
nog de chromo's... Ondertussen 
groeide het bestand naar de dui
zend toe! 

Van waar dat eksemplaar in mijn 
straat komt, is mij een raadsel. 

Het beest laat zich ongedwongen 
observeren en soms denk ik dat het 
zich laat bewonderen ook. Als mijn 
dochter — het wachten beu — de 
vogel opschrikt verdwijnt hij met 
trage maar waardige vleugelslag in 
de houtkant, doet takken kraken en 
blijft een tijdje onzichtbaar. 

Tot hij dan — blijkbaar zonder 
doel — weer hoog boven de akkers 
cirkelt om plots naar ergens te flit
sen. In de ogen die wilde, vranke 
blik; begin van een onverbiddelijke 
achtervolging. Een grootser spek
takel, zo vlak naast mijn deur, kan 
ik nauwelijks zelf verzinnen. • 

W^i 
ru 
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Ik ken in Brussel nog wel een paar straattentjes 
waar je ze zo uit het plastieken eetkommetje kan prik
ken, een frietkot ook in Mechelen en zelfs een 
kookstandje in het Beerschot-stadion. Er moeten er 
in Vlaanderen beslist nog meer zijn. Want een sublie-
mere, volkse bijdrage tot de gastronomie bestaat niet. 
Hard maar lekker, maagliggend en dorstverwekkend. 
En ze zijn heerlijk om zelf te koken. Toch wordt er wel 
eens wat minachtend aan voorbijgegaan. Maar door 
Wij beslist niet. 

UN vormen en formaten 
lopen al evenzeer uiteen 
als hun namen Karakol-

len zegt men hier, escargots el
ders Maar het gaat om wulken, al 
zal men het aan de kust en in het 
Brugse dan weer over wullokken 
hebben Als uvan een meer dich
terlijk taalgebruik houdt, mag 
konkhoren ook De wulk (bucci-
num undatum) is een schaaldier, 
een solied gepantserde zeesiak 
die leeft van krabbetjes en week
dieren, erg vraatzuchtig overigens 
Een echte carnivoor dus, maar die 
sedert de Romeinse tijd, zelf ook 
al op het menu schijn te staan, bij 
de mens dan 

Wulken moeten heel vers aan
gekocht worden Even ruiken zegt 
doorgaans genoeg Het best koopt 
u ze aan de kust of bij een ver
trouwde vishandelaar die ze spe
ciaal voor u meebrengt, 
rechtstreeks van de vismijn Wul
ken bevatten meestal behoorlijk 
wat zand Daarom moet u ze altijd 
enkele keren grondig omspoelen 
en voor de bereiding de schelp 
flink afschrobben 

De bereiding is de eenvoud 
zelve Giet m verhouding tot het 
aantal wulken voldoende water m 

een kookpan Voeg daar enkele 
laurierblaadjes aan toe, een 
snuifje tijm, behoorlijk wat zout en 
peper Dan het water aan de kook 
brengen en de wulken er voorzich
tig inleggen Ruim een half uur la
ten doorkoken en dan afgieten 
Wat afkoelen en klaar i 

Dan het genieten Hoe krijg je 
een wulk uit zijn fraaie maar moei
lijk toegankelijke woonst "̂  De wulk 
IS door het koken uitgestulpt en 
met een prikstokje of kreefthaakje 
geraak je moeiteloos onder de 
hoornachtige afsluitvlies Wel 
voorzichtig zijn Trek de wulk nu 
met langzame draaibewegingen 
die de schelpwindingen volgen he
lemaal los Moeilijk IS het met, 
maar enige handigheid en beheer
sing zijn toch wel geboden Het af-
sluitertje spuw je maar ergens 
heen, het wat onsmakelijk lijkende 
donkergekleurde achtereinde mag 
echter best mee opgegeten wor
den De wulk IS een afsmakend, 
wat taai hapje dat goed harmo
nieert met grof boerebrood Daar
bij dan een koele pint of een stoere 
borrel Zo weet je dan weer hoe 
men aan boord ging om naar Ise-
land te varen 

</M^, 
In onze opgave nummer 207 brachten wij een uit

voerig citaat uit een boek van Emile Zola. Negentien 
lezers stuurden ons deze oplossing. 

Jan Decock uit de Stasegemsesteenweg 189 te 
8730 Harelbeke wint de boekenprijs. 

D ITMAAL een citaat van een 
invloedrijk Vlaams ekono-
mist, die stierf in het jaar 

dat de eerste wereldoorlog los
barstte 

HIJ wordt erkend als de baanbre
ker van de ekonomische richting 
binnen de Vlaamse Beweging 

,,Wij zullen gelijktijdig moeten 
bewerken de vervlaamsing der nij
verheid, de vervlaamsing van de 
handel Daartoe zie ik maar een 
praktisch overal doorvoerbaar mid
del dat de Vlamingen zich gaan 
bekommeren, methodisch bekreu
nen om onze stoffelijke belangen 

De Vlaamse Beweging is immers 
geen uitsluitend letterkundige be
weging, nog minder een beweging 
van liefhebbende archeologen of 
folklonsten, zij is een cultuurbewe-
ging, in de hoogste zin van het 
woord, een sociale beweging 

^ ^ FILE i WAT 6SBÉURT 
^ < ? > ^ EJi HIER -? 
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Zo verkondigt luide alles rondom 
ons dat hoge geestescultuur met 
meer volstaat om de nationale wel
vaart te verzekeren, dat gans an
dere machtige factoren daartoe no
dig zijn De economie beheerst 
thans alle andere machtsverhou
dingen De Vlaamse Beweging is 
met op te lossen langs sentimen
tele weg, maar kan enkel langs 
economische weg haar einddoel 
bereiken Wij, die ons bestaan als 
Vlaamssprekend volk steeds be
dreigd zien, hebben er alle belang 
bij, economisch sterk te zijn " 

Indien U meent te weten wie 
deze betekenisvolle zinnen 
schreef, aarzel dan met ons uw 
oplossing per brief of kaart kenbaar 
te maken WU,,,Meespelen (209), 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 

Veel geluk I 

'QnihoudBit 
Kuituur is een sektor die onomwonden tot de ge

meenschappen behoort. Maar als er zich van fransta-
lige kant iets waardevols aandient, dan moeten we 
daar oog voor hebben. In de schilderkunst van dit land 
hebben de franstaligen niet zoveel inbreng gehad, be
halve dan in het surrealisme. Namen als René Ma-
gritte, Paul Delvaux, E.L.TMesens en Marcel Marien 
zijn uit de schilderkunst van deze eeuw niet weg te 
denken. 

IN verband met de grootste 
van hen verdienen het legaat 
Georgette Magntte en zijn 

plaats in ons kunstpatrimonium 
beslist enige aandacht 

Op 21 juni 1985 vermaakte de 
weduwe van Rene Magntte bij 
handgeschreven testament enkele 
werken van haar echtgenoot aan 
drie musea Beaubourg in Parijs 
ontving drie schilderijen, het /Wt/-
see des Beaux Arts van Charleroi 
twee Aan de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België 
vermaakte ze tien werken waaron
der acht van Magntte, een kollage 
van Mesens en een klem schilde
rij van A Stevens Na een vrij 
lange administratieve procedure 
kon het Brusselse Museum voor 
Moderne Kunst enkele beroemde 
doeken in zijn inventans opnemen 
Na de herinrichting wordt op 26 fe
bruari (verjaardag van het overlij
den van de schenkster) dan ook 
op de 6de verdieping van het mu
seum de Zaal Georgette en Rene 
Magntte plechtig geopend 

Hier zullen met alleen de tien 
wereldwijd bekende werken te 
zien zijn die het Museum reeds be

zat Ook de schenking Georgette 
Magntte, evenals de in bruikleen 
gegeven werken (vijf gouaches, 
een tekening en een beeldhouw
werk) die de franstalige Gemeen
schap verleden jaar op een So-
theby veilig in Londen verwierf, 
zullen worden tentoongesteld 

De reeks werken die Georgette 
Magntte aan het Museum ver
maakte, omvat zeven olieverschil-
derijen gemaakt tussen 1920 en 
1967 Door haar legaat en de ho-
gervermelde bruikleen bezit het 
Brusselse Museum voor Moderne 
Kunst de rijkste publieke Magritte-
verzameling in Europa 17 schilde
rijen, 5 gouaches, 2 skulpturen en 
verschillende tekeningen, schet
sen, albums met projekten van be
hangpapier of affiches De ver
schillende fazes uit het oeuvre van 
de kunstenaar zijn vertegenwoor
digd vanaf zijn kontruktivistische 
beginperiode tot doeken gemaakt 
kort voor zijn overlijden, met o a 
wereldvermaarde werken als ,,Het 
rijk der l ichten" (1954) en ,,Het do
mein van Arnheim" (1962) Beslist 
eens gaan kijken dus 
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De kaarten zijn geschud 

Is KV Mechelen nog te stuiten? 
In de nationale voetbalkompetitie zijn de kaarten 

definitief geschud. De eerste speeldag na de winter
stop heeft klaarheid geschapen. De titelstrijd beperkt 
zich voortaan tot drie ploegen. Antwerp, KV Meche
len en Club Brugge. 

ANDERLECHT werd voor
goed teruggeslagen en 
zal goed op zijn tellen 

moeten passen om niet naast de 
Europese prijzen te belanden. 
Waregem en Luik melden zich 
immers als volwaardige kandida
ten voor een Uefacupticket. 

Alles mee 
Onderin zullen Winterslag en 

Racing Jet een klein mirakel 
moeten verwezenlijken om de de
gradatie alsnog te ontlopen. Kort
rijk en AA Gent doen er echter 
goed aan de strijd tegen de afda
ling nog niet als beslecht te be
schouwen. Al was het maar om
dat beide ploegen maar zelden 
indruk maken... 

Vast staat wel dat KV Meche
len voortaan de strijd van één 
tegen allen zal moeten leveren. 

'De Maneblussers overspeelden 
vorige zaterdag (een weliswaar 
gehandikapt) Antwerp en gelden 
van nu af aan als de uitgesproken 
titelfavorieten. KV heeft trouwens 
alles om te slagen: kwaliteit 
(Preud'homme, Clysters, Koe
man, De Wilde, Emmers, 0'Hana 
en de te lang onderschatte Piet 
Den Boer) en kwantiteit, organi
satie en ervaring, ambitie en 
geestdrift, discipline en verbeten
heid. De spelerskern wordt bo
vendien gestuurd door een be
kwaam vakman. Aad De Mos is 
eigenlijk een nog jonge trainer — 
de Hagenaar die met Ajax toch 
drie titels won is nog maar veertig 
— die nog alles wil bewijzen. Hij 
is een gezagsfiguur die zijn ken
nis in de praktijk,,demonstreert". 
Natuurlijk voetbalt zijn elftal van
uit een sterk georganiseerde ver
dediging. Natuurlijk vermijdt zijn 
ploeg angstvallig de risiko's. 

Maar kan iemand ons een toptrai-
ner noemen die het in het jongste 
decenium anders aanpakte? 
Ernst Happel misschien. Maar 
daarnaast? Bovendien kan niet 
worden ontkend dat KV Meche
len in weinig tijd onder de Mos' 
beleid enorm veel weg heeft afge
legd. Daar moet men rekening 
mee houden. Zoals ook niemand 
kan loochenen dat Malinwa dit 
seizoen al vaak — en dit zowel uit 
als thuis — kordaat voor de aan
val koos. Met name in de kompe
titiewedstrijden tegen de andere 
groten maakte KV bijna onveran-
deriijk het spel. 

Slijtageslag 
De vraag rijst dan ook of de 

klub van John Cordier nog wel 
kan gestuit worden in de koers 
naar de titel. De kans dat de 
ploeg van achter de beruchte 
kazerne veertig jaar later nog 
eens kampioen wordt lijkt ons 
groot geworden. 

Temeer daar niemand zich 
aanmeldt als een echte én ge
vaarlijke konkurrent. Natuurlijk is 
Antwerp door die éne nederlaag 
nog niet uitgeschakeld. Maar dat 
de kern van de Great Old smal is 

weet het kleinste voetbalkind. In 
een lang aanslepende slijtage
slag zou dit fataal kunnen uitval
len. Eén rode kaart kan Antwerp 
wekenlang ontregelen. Daarom 
zal met nieuwsgierigheid worden 
uitgekeken naar de straf die het 
Sportkomitee Mare Vanderlinden 
oplegt. Zijn uitsluiting in de top-
match leek ons zwaar overtrok
ken. Er worden op onze velden 
vuilere fouten gemaakt waar dan 
vaak nog niet eens geel wordt 
voor getoond. De eenvormigheid 
van de arbitrage blijft trouwens 
een probleem. Het verschil tus
sen Constantin en Van Langen-
hove bijvoorbeeld was tijdens het 
voorbije weekend groot. Te groot 
om goed te zijn... 

Geduld 
met Leekens? 

Club Brugge won vorige zon
dag tegen Anderiecht een veld
slag maar zeker niet de oorlog. 

Eigenlijk zijn er maar weinig insi
ders die echt geloven in de kans 
van blauw-zwart. Omdat organi
satie en discipline grotendeels 
zouden ontbreken en omdat een 
paar basispionnen echt ,,te oud" 
schijnen te worden. Mogelijk. 

Toch zal veel afhangen van het 
rendement en het leiderschap 
van Caje Ceulemans. De Liere
naar schijnt er geleidelijk aan 
door te komen zodat Club toch 
niet te vlug mag worden afge
schreven. 

En Anderiecht? Voorlopig 
amen en uit. Er blijven de kam
pioenen nog de beker van België 
en ,,misschien" de Europacup. 

Maar dan moet er spoedig veel 
veranderen. Op en naast het 
veld. Want het lijdt geen twijfel 
dat trainer Leekens binnen de 
spelersgroep ter diskussie staat 
en dat is het kwalijkste wat een 
oefenmeester kan overkomen. 

Het geduld van de klubleiding 
schijnt dit seizoen evenwel gren
zeloos. Wellicht ontbreekt een 
volwaardige vervanger en springt 
men liever zuinig met de centen 
om. De betonmolens moeten nu 
eenmaal blijven draaien. 

Waar blijft 
Beveren? 

Winterslag, Racing Jet, Kortrijk 
en het oude en trage AA Gent 
vernoemden we reeds als degra
datiekandidaten. Aan dit lijstje 
moet (voorlopig?) Beveren nog 
worden toegevoegd. Ook de 
Waaslanders krijgen nu de reke
ning aangeboden van een jaren
lang (wellicht noodgedwongen) 
volgehouden verkooppolitiek. 

Wie de leeuwenploeg van nu ver
gelijkt met die van voor vier jaar 
fronst de wenkbrauwen. Er is te 
weinig van overgebleven om op 
niveau nog enigszins stand te 

Alle voetbalogen zijn gericht op de jongens van de Great Old. Halen zij de slijtageslag ? (foto B. coecke), 

kunnen houden. Beveren is één 
van die klubs die altijd heeft ge
steld dat zij de tering naar de 
nering zal blijven zetten. In het 

Waasland handelt men naar die 
woorden en de sportieve terugval 
moet vooral door die bezuini-
gingspolitiek worden verrklaard. 

Een plausibele uitleg die de ont
goochelde supporters daarom 
nog geen moed schenkt... 

Guy Colsoul verdedigt woeste woestijnrally 

Elfde Parijs-Dakar 
zal er anders uitzien 

De tiende Parijs-Dakar zit er (eindelijk) op en 
het zal ons een zorg zijn wie als laureaat werd 
gelauwerd. Het heet dat de elfde uitgave op de 
helling zal komen te staan. 

W E zijn daar nog zo ze
ker niet van. Want de 
verwijten — de koers 

was onmenselijk hard; de or
ganisatorische fouten waren 
talrijk; de voedsel- en kommu-
nikatievoorzieningen waren 
gebrekkig; van een echte 
strijd was nooit sprake omdat 
één konstrukteur zo fors in het 
resultaat investeerde dat het 
wedstrijdkarakter totaal verlo
ren ging — mochten dan nog 
zo menigvuldig en terecht zijn, 
de rally kan nog altijd rekenen 
op overtuigde en soms ook 
geloofwaardige verdedigers. 

Ongevallen 
Al leggen die dan wel ande

re klemtonen dan we de jong
ste jaren gewend zijn geraakt. 
Tot die laatste soort behoort 
Guy Colsouf, die ook nu weer 
de eindstreep haalde en als 
een respektabel en veilig pi
loot moet worden aangezien. 
Colsoul zal zondag in de ra
diostudio van BRT 2 en pa
reerde eigentijk moeiteloos de 
aanvallen van de interviewer 
op de woestijntocht. ,,De on
gevallen", aldus de rallyrijder, 
,,zijn nagenoeg altijd het ge
volg van de onvoorzichtigheid 
of het gebrek aan ervaring van 
de rijders. De kunst van het 
rallyrijden impliceert ook het 
juist inschatten van de moei-
tijkheidsfaktor van de race. 
Het aanpassen van de snel

heid aan de natuurlijke omge
ving. Het zichzelf opleggen 
van veiligheidsnormen en het 
vermijden van risiko's die ge
varen inhouden voor derden. 
In Parijs-Dakar rijden teveel 
avonturiers mee die gewoon 
niet weten waaraan ze begin
nen en wiens enige verdien
sten erin bestaan de nodige 
sponsorgelden te hebben los
geweekt om het avontuur te 
bekostigen. Bovendien moet 
men altijd voor „een rang
schikking" willen rijden. De 
streep halen binnen de tijds-
grenzen zonder ongelukken is 
op zichzelf al een verdienste 
en een mooi einde van een 
wonderlijk avontuur. Want dat 
blijft Parijs-Dakar ondanks de 

doden en ondanks de vele, 
voor een stuk ongegronde en 
ondoordachte, kritiek." 

Tragisch 
Daar kwamen Colsouls 

woorden zo ongeveer op neer. 
Guy zal wel weten waarover 
hij praat. Hij heeft genoeg be
wezen. Het spijtige blijft even
wel dat de opgesomde „voor
waarden" (want dat zijn het 
eigenlijk) om te slagen zelden 
worden nageleefd en dat de 
organisatoren daaraan ook de 
hand niet kunnen houden. Zij 
laten teveel deelnemers toe 
omdat dit geld opbrengt en dit 
ondanks veel mooie verklarin
gen hun echte hoofdbekom
mernis is. Natuurlijk is Parijs-
Dakar op zichzelf een ,,waar
dige" onderneming. Tragisch 
is wat de mens er heeft van 
gemaakt en dat kan ook Guy 
Colsoul niet weerleggen. 

Flandrien 

o. 
u. 
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Een erg persoonlijke visie 

Nogmaals de kollaboratie 
Louis Van Roy geeft in zijn boek ,,Het taboe van 

de l<ollaboratie" een zeer persoonlijke, subjektieve vi
sie op de kollaboratie. Hij plaatst zich op een princi
pieel anti-belgisch standpunt en het is van uit dit stand
punt dat hij een oordeel velt over de verschillende stro
mingen in de kollaboratie. Het is zijn recht dit te doen, 
maar dit vooringenomen standpunt brengt hem er toe 
de zaken voor te stellen en oordelen te vellen die on
getwijfeld veel tegenspraak zullen oproepen. 

EN bespreking van dit boek 
is moeilijk omdat men bijna 
een boek zou moeten 

schrijven om alles te weerleggen 
wat betwistbaar voorkomt. 

Het begint reeds met het eerste 
hoofdstuk: „Katholieke jongeren 
staan achter Dietslandidee", 
waarin hij betoogt, op grond van 
persoonlijke ervaring, dat de ka
tholieke jongeren in de jaren voor 
de oorlog gewonnen waren voor 
de Dietsland-idee. Mijn ervaring is 
anders. 

Rome of Moskou? 
Volgens mij was het slechts een 

kleine minderheid, hetgeen over
bleef van het AKVS, en de auteur 
slaagt er niet in mij te overtuigen. 
Belangrijker volgens mij was dat 
de katholieke Vlaamse studerende 
jeugd fel anti-kommunistisch was 
en rechts georieënteerd. Van dit 
uitgangspunt vertrekkend be
schuldigt hij de IVlilitarverwaltung 

ervan een pro-belgische politiek 
gevoerd te hebben. Alsof dit tVlili-
tarverwaltung veel vrijheid van 
handelen had en geeni richtlijnen 
kreeg vanuit Berlijn. Ook het VNV 
wordt afgekeurd omdat dit samen
werkte met de Militarverwaltung, 
in plaats van een politiek te voe
ren gericht op de vernietiging van 
de Belgische Staat. 

Blijkbaar geeft hij de voorkeur 
aan de SS-politiek, aan de aan
hangers van deze politiek, wat er 
hem toe brengt de houding van 
Verschaeve uitvoerig te verde
digen. 

Nochtans was de politiek van de 
SS (Algemene SS Vlaanderen, De 
vlag, Hitlerjugend) onbetwistbaar 
gericht tegen Dietsland of Groot-
Nederland en beoogde zij de an
nexatie van België bij Duitsland of 
een zgz. Groot-Germanië. Ik be
grijp niet hoe de auteur er toe komt 
Himmler en de SS vertrouwen te 
schenken, uitsluitend uit afkeer 

LOUIS VAN ROY 

mr TABOE 
mg PB 

KOLLABORATIE 

voor België. Het lijdt toch geen 
twijfel dat zij de annexatie en ver
duitsing van Vlaanderen beoog
den. Zij ontkenden het bestaan 
van een Vlaams of Nederlands 
volk. Vandaar het heftig verzet van 
het VNV tegen deze politiek, waar
bij het aanleunde bij de Militarver
waltung, noodgedwongen. 

Niet te verdedigen 
De auteur heeft geen juist in

zicht m de politiek van het VNV, of 
veroordeelt deze politiek als met 
anti-belgisch genoeg De VNV-
leiding was ten zeerste verontrust 
door de bedoelingen en de politiek 
van de SS en verkoos het voort
bestaan van het Vlaamse volk, de 
Nederlandse taal en kuituur bin
nen de Belgischse Staat boven de 
verduitsing van een groot-
Duitsland. Daarom waren zij toch 
Vlaams-nationalisten. 

De auteur verwekt de indruk dat 
hij de voorrang geeft aan het ver
dwijnen van de Belgische Staat 
ten allen prijze, ook al moesten wij 
er ons eigen volksbestaan bij in
schieten en verzaken aan Diets
land of Groot-Nederland. Het ver
trouwen van Cyriel Verschaeve in 
Himmler en de SS verdedigen als 
de juiste houding komt mij onbe
grijpelijk en onverdedigbaar voor. 
Kortom de auteur verdedigt een 
zeer persoonlijke visie, die mar 
weinig rekening houdt met de po
litieke realiteit tijdens de oorlogs
jaren. 

F.v.d.Elst 

— Het taboe van de kollaboratie. 
Louis Van Roy. Uitg. De Ned. Boek
handel/Antwerpen. 675 fr. 

Nachtwake in de KVS 

Bergman op de bühne 
Laten we onmiddellijk beginnen met de lezer gerust 

te stellen. Ondanks alle geruchten over de lengte van 
het toneelstuk Nachtwake is het jongste spektakel in 
de KVS te Brussel nog net genietbaar. Nachtwake 
duurt oorspronkelijk acht uur, inderdaad de tijd van 
één nacht waken, maar wellicht om,,humanitaire" re
denen heeft regisseur Jean-Pierre De Decker wijse
lijk het stuk ingekort tot een goeie vier uur. 

W IE absoluut van een lan
ger stuk wil genieten kan 
dat, ,,De Blauwe Maan

dag Compagnie", momenteel op 
toernee door Vlaanderen, brengt 
de langere versie in een regie van 
Guy Joosten. En wie absoluut iets 
anders wil zien van dezelfde au
teur, de Zwee Lars Noren, kan nog 
altijd proberen De moed om te do
den (regie Karst Woudstra) mee te 
pikken, ook al op toernee. 

Vreemde rage 
Vertaler en regisseur Karst 

Woudstra is de man aan wie we de 
Lars Norén-rage die momenteel in 
Vlaanderen woedt te danken (?) 
hebben. Of dit werkelijk een wel
daad dan wel een modegril wil zijn 
zal de toekomst (hopelijk snel) uit
wijzen. Persoonlijk is het onze me
ning dat zodra Karst zijn zinnen 
eens op een degelijk auteur zet, 
Lars Noren even snel in het ver
geetboek zal verdwijnen als hij er 
nu uitgevist werd. 

Lars Noren heeft ons — althans 
met Nachtwake — helemaal niet 
weten te bekoren. Het systeem om 
twee verschillende koppels bijeen 
te brengen waarbij elke figuur af
zonderlijk en persoonlijk de ande
ren en zichzelf om beurten in 
mootjes hakt, zich figuurlijk en 

mentaal volledig blootgeeft is zo 
oud als de straat, is een waarach
tige sensatie in het begin van de 
eeuw geweest (Henri Becque) en 
zal inderdaad wel elk decennium 
opnieuw de kop opsteken, opdat 
elke nieuwe generatie weer eens 
zou gekonfronteerd kunnen wor

den met het genogen van intro
verte pseudo-psychanalyse Maar 
of dit werkelijk groots, baanbre
kend of vernieuwend teater is, valt 
erg te betwijfelen. 

Uit de oppositie van totaal ver
schillende karakters — wat ook 
hun interne bindingen zijn — volgt 
een kongrontatie die elke auteur 
— hoe hypokriet ook — naar eigen 
goeddunken invult en, naargelang 
zijn kommerciële feeling of aange
boren talent, al dan niet fraai 
opsmukt. Bij Lars Nolén klinkt het 
allemaal clichématig, melig en 
bourgeois. Lars Noren dwaalt als 
hij meent dat hij geen verhaal, 
geen struktuur, geen narratief ele
ment aan zijn stukken moet geven. 
Buiten een kwalijkriekend buiten-
hangen van weinig propere was, 
kan je moeilijk spreken van een 

emotionele binding naar de toe
schouwer toe. 

Tele-onthaai... 
Er IS slechts één element in 

Nachtwake waarmee de toeschou
wer zich betrokken voelt, nl. met 
het onzichtbare personage Nina 
met wie de hoofdakteur slechts te
lefonisch in verbinding staat. Het 
ware misschien beter geweest aan 
elke akteur een telefoon te geven, 
kwestie van zijn/haar emoties kwijt 
te spelen via Tele-onthaal, liever 
dan ze los te laten in een wansma
kelijk carrousel van psychopati-
sche gevallen die jammer genoeg 
slechts de indruk geven van een 
déja-vu-effekt. Albee, Pinter, Ge
net zijn hier jaren geleden op dit 
zeer gefrekwenteerde pad voorbij-
geslenterd... Wie Nachtwake on
dergaat kan met anders dan de 
vergelijking maken met Ingmar 
Bergman. Dit zijn flarden dialoog 
uit de films van de Zweed die zo 
uit studioverband zijn losgerukt en 
waarbij men de kamera vergeten 
IS. Maar nogmaals: zelfs Ingmar 
Bergman zal om zijn angstaanja-

Het zij de akteurs die Nachtwake verteerbaar hebben gemaakt (foto L. Monsaert) 

gende emoties en motieven bloot 
te leggen een verhaal weven rond 
zijn personages (en hoel). Zolang 
Noren dat niet begrijpt zal hij geen 
toneel schrijven maar het dagboek 
van getormenteerde bakvissen en 
pseudo-punks vullen. 

Hoed af! 
Maar... Er is één grote maar, al

thans wat de opvoering in de KVS 
betreft. Lars Noréns Nachtwake 
wordt hier bijna voor de volle pond 
gered door de meer dan werk-
waardige prestatie van de mensen 
op de Bühne zoals zij lachen, we
nen, bekvechten, ontroeren in hun 
konstant ineenstorten en weer 
rechtstaan, in hun eindeloos ge
vecht tegen zichzelf en tegen de 
anderen. Hoed af voor Chris 
Lomme in de sobere rol van de 
overspelige Monica. Haar valt mis
schien de moeilijkste rol te beurt 
en ergens is dat jammer omdat 
Chris niet voldoende aan bod 
komt. Hoed af voor Ronny Water
schoot die eindelijk eens uit de 
band mag springen in een veelei
sende rol die hij briljant brengt. Die 
akteur moet eens wat meer op de 
beeldbuis komen en eens echt 
doorbreken naar het grote publiek 
toe. Hoed af eveneens voor 
gastakteur Dirk Buyse. maar 
bovenalles ,,hoed af" voor Ingrid 
De Vos, de flamboyante, roodha
rige frivole vrouw die de toeschou
wer van begin tot einde in haar 
greep houdt. Vier talentrijke ak
teurs redden het teater die naam 
niet waardig. 

Zij moeten al hun talent aan
wenden om recht te trekken wat 
Noren negeert: teater moet verba
zen en mag geen spiegel zijn. Dat 
is voorbehouden aan wie zich 
scheren of schminken moet! 

Ko Thurn 

— Nachtwake in de KVS, Laken-
sestraat 146 te 1000 Brussel tot 3 fe
bruari (wordt mogelijk verlengd). Ge
zien de lengte van het stuk beginnen 
de vertoning stip om 19u.30. 
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Een mystiek licht uit Byzantium 

De hymnen 
van Symeon, 
de nieuwe theoloog 

Ruim drie eeuwen vóór onze Ruusbroec en zowat 
anderhalve eeuw vroeger dan Bernardus van Clair-
vaux, de grootste westerse mystieker van de Midde
leeuwen, schroefde monnik Symeon (949-1022), bij
genaamd de nieuwe theoloog, zijn mystieke werken, 
een hoogtepunt in de Byzantijnse spiritualiteit en lite
ratuur. 

IN die tijd wordt in het Westen 
Hugo Capet l<oning van Frank-
rijl<, sticht Notger het prinsbis

dom Luil<, wordt in Cluny aan de 
hervorming gewerkt en begint, 
kunsthistorisch gezien, de vroeg-
romaanse stijl. 

In het Oosten bereikt het Byzan
tijnse Rijk zijn hoogtepunt onder 
het Macedonisch vorstenhuis. 

Suidas 
Wie Byzantium zegt, denkt aan 

de mozaïeken en aan de weelde
rige paleiskultuur waarvan de 
oosterlingen steeds hebben ge
houden. Minder bekend is de 
Grieks-Byzantijnse literatuur die, 
grof geschetst, tussen de antiek 
Griekse en de modern Griekse let
terkunde duizend jaar lang een 
ontzaglijke produktie opleverde. In 
de dagen van keizer Basilius II 
(976-1025), de langste en tevens 
een van de roemrijkste regeringen 
van alle Byzantijnse vorsten, wordt 
het beroemde lexicon Suidas ge
redigeerd dat filologisch, literair en 
historisch een rijke bron bete
kende. Het is ook tijdens Basilius' 
regering dat de ongeveer dertigja

rige Symeon abt werd van het St.-
Mamasklooster, een van de ca. 
175 kloosters die Konstantinopel 
toen rijk was, en priester werd ge
wijd. De jaren voordien was hij de 
geestelijke pupil geweest van Sy
meon de Vrome, een monnik van 
het beroemde Studietenklooster in 
de hoofdstad. 

In schril kontrast met de schone 
schijn van de paleiswereld met zijn 
korrupte zeden, bewandelt Sy
meon het pad van gebed en bezin
ning. Zijn charismatische bewo
genheid brengt hem in botsing 
met bisschop Stefanus, die de kei
zer had benoemd als raadsman 
van de patriarch en die de orde
nende hiërarchie (typisch Byzan
tijns) belichaamde. In 1009 werd 
Symeon uit de stad verbannen en 
bouwde een kloostertje aan de 
overzijde van de Bosporus. Daar 
zou hij tot zijn dood verblijven. 

Entoesiast 
In de lijn van zijn leven ligt ook 

zijn werk. Tot zijn voornaamste ge
schriften behoren 58 hymnen die 
de heel direkte en persoonlijke uit
drukking zijn van zijn mystieke er

varing. Daarom zijn ze ook zo lees
baar en tegelijk invoelbaar, ook al 
omdat de vertaling uit het Grieks 
door zuster Marcella Troosters uit 
het klooster van Brecht de grond
tekst nauwgezet volgt. De hym
nen, die gemiddeld een vijftal blad
zijden beslaan, leest men als het 
innerlijk gesprek van de mysticus 
tot God, het Licht zoals het haast 
op elke bladzijde wordt uitgedrukt. 
Soms klinkt het als een belijdenis, 
zoals hymne 24, waarbij men te
rugdenkt aan Augustinus. En 
overal klinkt de diepe poëzie door 
in een oosterse gevoeligheid met 
herhalingen en paradoxen en tel
kens rijke beelden. 

De moderne lezer zal er aanvan
kelijk wat moeite mee hebben, ze
ker die lezer die niet direkt ver
trouwd is met de monastieke tra
ditie. Maar langzaam zal hij in de 
ban geraken van het entoesiaste 
woord van Symeon. Het kan niet 
de bedoeling van de vertaalster 
geweest zijn deze hymnen alleen 
voor religieuzen in onze taal te ont
sluiten. Voor eenieder die in een 
godvergeten tijd op zoek gaat naar 
Licht, kan de authentieke ervaring 
die uit deze licht-hymnen spreekt, 
een stille steun zijn. 

I.p. 

— Symeon de Nieuwe Theoloog. 
Hymnen. Vertaald doorzr. Marcella 
Troosters ocso. Ultg. Patmos, Kapel
len, 1987. 316 biz., 850 fr. 
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PARAIVIOUNT viert zijn 75ste 
verjaaardag en heeft het geluk 
dit te mogen doen, met de film-

hit van 1987. Inderdaad Fata! attrac
tion van Adrian Lyne en met Mictiael 
Douglas en Glen Close kwam uit het 
niets naar de top van de hitlijst 
gesprongen. Naar huis geschreven 
door de pers en op de handen gedra
gen door het publiek. Voor diegenen 
die er nog niks over hoorden, even een 
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IN DE BIOS 

toelichting: Douglas heeft een slip
pertje (is gelukkig getrouwd en vader) 
met Close en vertelt haar dat het om 
een avontuurtje van één nacht gaat. 
Close die eerst erg inschikkelijk lijkt en 
zich bij de feiten neerlegt, alhoewel zij 
eindelijk seksuele vervulling kreeg, 
komt echter op haar woorden terug en 
begint het Douglas erg lastig te maken. 
Het gaat zelfs zo ver, dat het een Ame
rikaans kritikus de ontboezeming ont
lokte : „Als Aids je niet thuis hield, deze 
film wel!". Het is een erg spannende 
film, die weet te boeien tot het laatste 
beeld, over de verschrikking van ja
loerse en possessieve mensen. (De 
eerste 73 dagen bracht deze film in 
Amerika 110.023.750 $ in het laatje). 

De film van Joel Schumacher: The 
lost-boys is een modem vampieren-

verhaal, met nogal wat hardrock-
muziek op de achtergrond (soms zelfs 
iets te veel op de voorgrond), we ho
ren Lou Gramm (Foreigner), Roger 
Daltrey, INXS en Jimmy Barnes, ter
wijl Ray Manzarek van The Doors, een 
nieuwe versie van ,,People are 
Strange" produceerde met Echo and 
the Bunnymen. 

Michael Jason Patric en zijn jongere 
broer Sam {Corey Haim komen met 
hun echtgescheiden moeder naar 
Santa Carla en hun grootvader. 
Santa Carla is een stad van en 
voor jongeren, maar alhoewel men 
er poogt ongedwongen te leven, 
kan men toch met om het feit heen 
dat er iedere dag mensen verdwij
nen. Tot op een dag Michael in 
aanraking komt met David, de lei
der van een motorbende, die hem 

rr m m 
Glenn Close, uit het niets naar de 
top... 
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samen met zijn kompanen mee
neemt naar hun ondergrondse 
schuilplaats. Daar wordt hij inge
wijd in wat later het vampirisme 
blijkt te zijn. Jongere broer Sam 
krijgt het echter in het snuitje en, 
samen met twee vampierenjagers 
— de gebroeders Frog, — twee bi
zarre boekverkopers, zal hij de 
strijd aanbinden tegen de machten 
van de duisternis. Slaapt het tij
dens de dag, draagt het meestal 
een zonnebril en heeft het lange 
vingernagels, wees op je hoede. 
Voor de jongere liefhebbers. 

Peymey Diffusion, met aan het 
hoofd de gebroeders Guy en Georges 
Delmotte, zijn de organisators van het 
Internationale Filmfestival van de Fan
tastische en SF-film van Brussel, dat 
dit jaar aan zijn zesde uitgave toe is en 
loopt van 11 tot 26 maart. Deze twee 
entoesiastelingen vormen team met 
Gigi Etienne, Zou-Zou van Besien en 
Freddy en Annie Bozzo. Het enige dat 
je opvalt bij deze namen is dat ze een 
beetje uitheems klinken. Jammer ge
noeg geldt dat ook voor de persmede
delingen: een tikje uitheems of letter
lijk vertaald Nederlands. We zouden 
nog entoesiaster voor het filmfestival 
zijn — en dat kan — moest er nu ein-
delijks eens iets aan het Nederlands 
worden gedaan. Wij menen reeds dat 
wij iets dergelijks geschreven te heb
ben in verband met de Nacht van de 
Premières, waarvoor de inrichters zich 
indertijd beleefd verontschuldigden, 
maar waar ze blijkbaar niets van heb
ben geleerd. 

Willem Sneer 

In een paar jaar is Kathy Lindekens de dame van het Nederlandse 
chanson geworden... 

Bretoenen blijven verbazen 

Patrig Sicard, 
levende traditie 

Zijn naam zegt U wellicht niet veel, maar hij is een 
der oude gangmakers van de Bretoense muziek. Zijn 
muzikale weg startte met de groep Diaouled ar Me-
nez, hij flirtte even met Sonerien Du en de Bagad Blei-
mor, namen die ginds betekenisvol blijken, en bege
leidde dan Alan Stivell te Dublin. Zijn leermeesters zijn 
ondermeer Kevin Burke en Mikael O'Domhnail, twee 
befaamde Ierse musici... 
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ET deze achtergrond was 
het voor Patrig Sicard nu 
hoogtijd om zelf een plaat 

uit te brengen. Al is ze dan verpakt 
in een wat al te eenvoudige en niet 
zo geslaagde hoes, de muziek 
mag er zijn! 

Dan Ar Bras 
Sicard wist zich uiteraard te omrin
gen door talentvolle muzikanten, 
waaronder niemand minder dan 
Stivell's ex-gitarist Dan Ar Bras 
,,himself". Het resultaat is dan ook 
een eerste en sfeervolle opname 
met enerzijds vakkundig en dan 
weer fijngevonden opgebouwde 
komposities. Dit laatste geldt 
vooral voor de blues op de B-kant 
,,Savet diouz ar Mintin", die dan 
ook de titel werd van de plaat, en 
waarvan hij eenvoudig zegt dat op 
een dag de bluesmuziek hem te 
pakken heeft gekregen, en dit is 
dan het resultaat... Ook de rest 
van de muziek straalt een even
waardige kracht uit die Dan Ar 
Bras dan ook stevig onderlijnt. We 
noteren meteen ook twee kompo
sities van Alan Stivell, getiteld 
,,Bugui ar Yeun Elez" en ,,Sone
rien Bleimor" die de bekende troe-
badoer zelf ooit voor het voetlicht 
bracht. Het ontlenen van de bagad 
is niet het enige dat Patrig Sicard 
van de meester heeft geleend: je 
voelt zo de sterke invloed die hij 
onderging, en zelfs het stemgeluid 
herinnert bij momenten onmisken
baar aan Stivell, net als de muzi
kale aksenten. 

Toen de Engelsman Thoms in 
1846 het woord folklore uitvond zal 
hij nooit gedacht hebben dat het 
begrip honderd jaar later een in
ternationale taal zou worden, die 
verder zou reiken dan de studie 
van kunsten en de gebruiken van 

traditionele aard van een land. 
Folk en volksmuziek zijn niet dood, 
en komt er naast de fiddle, de trom 
en de fluit een synthesiser erbij, 
het kan indien goed aangewend, 
slechts een verrijking zijn van wat 
was... 

Een der blikvangers van de op
vallend rustige februarimaand is 
ongetwijfeld Jasperina De Jong, 
die op woensdag 3 in het Kultureel 
Centrum van Hasselt is en donder 
4 februari in de Stadsschouwburg 
te Leuven, op vrijdag 5 in het KC 
te Turnhout en zaterdag te Neer-
pelt. Ze rondt deze bijna Lim
burgse aangelegenheid af op zon
dagavond, om 20ü. te Neerpelt in 
het Kultureel Centrum. Daar is op 
zaterdag 13 februari Dree Pere-
mans met de folkrevue ,,Het 
Zwarte Goud", die eerste vrijdag 
in het Kultuurcentrum te Alsem
berg is. 

Chansongala '88 
Eveneens zaterdag 13 is er m 

deSingel te Antwerpen het reeds 
tweede Chansongala van de 
dienst Kleinkunst van de Vlaamse 
televisie. Op het programma Erik 
Van Neygen, Kris De Bruyne, 
Ramses Shaffy en Raymond van 
het Groenewoud, en gastoptre
dens van Liesbeth List en Delia 
Bosiers, Thijs van Leer en Johan 
Verminnen. De moeite waard zou 
ik meteen zeggen, en gastvrouw 
is Kathy Lindekens. En voor folk-
liefhebbers is er in de Grimbergse 
Tommenmolen op zaterdag 20 
een koncertavond ingericht door 
de vzw ,,Goevolk" met niemand 
minder dan de welbekende Rus
sische folkgroep Skaz. Eveneens 
zéér aanbevolen... 

Sergius 
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Het Partllbeslunr deelt mee... 
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Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag 
25 januari jl. tieeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels 
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de 
pers... 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
wijdde tijdense zijn wekelijkse bijeen
komst o m aandacht aan de proble
men die rijzen in verband met het 
openbaar bod van De Benedetti op de 
Generale Maatschappij 

Vlaams spaarwezen 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

IS van mening, dat ieder nauwkeurig 
onderzoek zal bevestigen dat de 
meerderheid van de aandelen van de 
Generale Maatschappij met m han
den IS van een of andere groep, doch 
integendeel van de kleine aandeel
houders die, gelet op het spaarver
mogen m België, vooral in Vlaande
ren moeten worden gesitueerd 

Het Partijbestuur beklemtoont dat 
met deze feitelijke meerderheids-
groep en zijn belangen in het verle
den weinig rekening werd gehouden 
binnen de Generale Maatschappij 
De verdedigingsmaatregel die de Ge
nerale Maatschappij thans heeft ge
troffen, met name de kapitaalsuitbrei-
ding, houdt eens te meer geen reke
ning met de belangen van de kleine 
aandeelhouders 

Meteen acht de Volksunie het pro
bleem gesteld van de strukturele or
ganisatie van het Vlaams spaarwe
zen Het Partijbestuur noemt het met 
de taak van een politieke partij, de 
belangen van holdings of financiële 
groepen te behartigen Het is wel de 
taak van de Volksunie, te pleiten voor 
een strukturele organisatie van het 
Vlaamse spaarwezen die bij machte 
moet zijn, operationeel op te treden 

De Volksunie bezweert de Vlaamse 
groepen die zich tot de vnenden van 
de Generale Maatschappij zouden re
kenen, er voor te zorgen geen enkele 
stap te zetten die met meteen een 
vergroting van de Vlaamse invloed in 

de Generale Maatschappij mee
brengt 

De Volksunie acht het ongehoord 
dat de minister van Financien zich ten 
overstaan van de markt en van de 
aandeelhouders opwerpt als de pleit
bezorger van een groep Het Partijbe
stuur vreest tevens dat druk op de 
Bankkommissie deze instelling in op
spraak zou kunnen brengen 

Ontgrenzing 
Tenslotte beschouwt de Volksunie 

het dossier Generale — De Benedetti 
als een ernstige waarschuwing, aan 
de vooravond van de Europese ont
grenzing in 1992, om te streven naar 
Vlaamse zeggingskracht ook op deze 
domeinen 

Indien onze ondernemingen, onze 
aandeelhouders en onze spaarwereld 
zich thans met als Vlamingen struktu-

VU op TV 
Het VNOS-programma van vrij

dag 29 januari om 19u 15 op BRT 
1 bevat volgende onderwerpen 

— een portret van Enk Nollet 
en Magda Vermandere, twee 
Vlaamse gezondheidswerkers bij 
melaatsen en TBC-lijders in Zaï
re, 

— kommentaar bij de aktuali-
teit met Hugo Coveliers, VU-ka-
merfraktievoorzitter, en senator 
Andre Geens, 

— in ,,Voer op de plank" een 
gesprek met John Clive, Engels 
auteur van ,,De Leeuwekooi", 
een roman over de naoorlogse 
repressie in Vlaanderen 

Niet vergeten dus vrijdag 29 
januari om kwart na 7 's avonds 

reel organiseren, dreigt Vlaanderen 
de Europese boot te missen 

Eksekutieven 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

wenst nogmaals te beklemtonen dat 
er geen enkele hinderpaal is of mag 
zijn om thans vooruit te gaan met de 
vorming van de Gewest- en Gemeen
schapsregeringen Het IS de zin zelf 
van de autonomie, dat deze regenn-
gen zich kunnen organiseren los van 
iedere symmetne met de centrale 
regering 

De uitspraak van de kiezers, zowel 
in Vlaanderen als in Wallonië, schept 
ovengens geen enkele moeilijkheid 
bij het vormen van de Gewest- en 
Gemeenschapsregenngen De moei
lijkheden die zich reëel voordoen be
treffen uitsluitend de vorming van de 
centrale regering 

De Volksunie wenst daaruit als lo
gisch besluit te zien trekken, dat de 
komende grondwetsherziening moet 
gericht worden op het vergroten van 
de bevoegdheden der Gewest- en 
Gemeenschapsregeringen en het be
perken van die der centrale regenng 

De Volksunie klaagt ovengens aan 
dat er thans, zowel bij de vorming van 
de Eksekutieven als bij die van de 
centrale regenng, hoofdzakelijk par
tijpolitieke spelletjes worden ge
speeld die voor het land neerkomen 
op verlies aan tijd, aan geld en aan 
energie 

Bende 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

steunt de eis tot opnchting van een 
parlementaire kommissie, belast met 
een onderzoek naar de zgn Bende 
van Nijvel en haar vertakkingen 

De Volksunie vindt het hoogst ver
ontrustend dat jaren gerechtelijk on
derzoek klaarblijkelijk gehinderd en 
doorkruist werden en dat er zoveel 
raakpunten blijken te zijn tussen het 
dossier van de Bende van Nijvel en 
het milieu van Rijkswacht en Veilig
heid 

VU-aanwezigheid in Kamerkommissies 

Elk zijn specialiteit 
Vorige week werden binnen de VU-Kamerfraktie 

— en in overleg met de VU-kollega 's uit de Senaat — 
de taken verdeeld m.b.t. de liefst 19 parlementaire 
kommissies. 

IN afwachting van een nieuwe, 
herwerkte uitgave van het 
geelkleunge VU-vademecum 

en op vraag van nogal wat lezers, 
volgt hieronder de lijst van namen 
met wie in welke Kamerkommis-
sie de VU-kleuren vertegenwoor
digt Het zal U daarbij met ont
gaan dat elkeen koos voor zijn 
specialiteit, wat begrijpelijk en 
wenselijk is 

De naam van de effektieve ver
tegenwoordiger IS vetjes afge
drukt, de namen van de plaats
vervangers staan kursief 

* Landbouw en middenstand: 
Jean-Pierre Plllaert, Fneda Bre-
poels en Daan Vervaet 

' Landsverdediging: Herman 
Candries, Luk Vanhorenbeek en 
Johan Sauwens 

* Bedrijfsleven: Herman Can
dries, Paul Vangansbeke en 
Hugo Schiltz 

* Opvoeding, wetensctiapsbe-
leid en Itultuur: Nelly Maes, Luk 
Vanhorenbeek en Herman Lau-
wers 

* Tewerkstelling en sociaal be
leid: Paul Vangansbeke, Daan 
Vervaet en Paul Van Grember-
gen 

* Financien: Hugo Sctiiltz, Jo
han Sauwens en Hugo Coveliers 

' Infrastruktuur: Johan Sau
wens, Herman Lauwers en Fne
da Brepoels 

' Binnenlandse zaken en open
baar ambt: Luk Vanhorenbeek, 
Julien Desseyn en Jaak Gabriels 

* Justitie: Hugo Coveliers, 
Daan Vervaet en Johan Sau
wens 

* Buitenlandse betrekkingen: 
Vic Anciaux, Nelly Maes en Jan 
Caudron 

* Volksgezondheid, gezin en 
leefmilieu: Jan Caudron, Her
man Candries en Fneda Bre
poels 

* Grondwetsherziening: Hugo 
Schiltz, Vic Anciaux, Herman 
Candries, Johan Sauwens en 
Jaak Gabriels 

* Verzoekschriften: Paul Van 
Grembergen, Fneda Brepoels 
en Herman Lauwers 

* Reglement en hervorming 
parlement: Hugo Coveliers, 
Nelly Maes en Johan Sauwens 

* Beneluxraad: Paul Van Grem
bergen en Nelly Maes 

* Europese aangelegenheden: 
Nelly Maes, Jan Caudron en Vic 
Anciaux 

' Handels- en ekonomisch 
recht: Hugo Coveliers, Hugo 
Schiltz en Herman Candries 

' Vrouw in maatschappij: Nelly 
Maes en Fneda Brepoels 

Vermelden we nog dat binnen 
de fraktie de afspraak geldt dat 
ook de eerste opvolger telkens de 
kommissie volgt, net alsof hij of 
ZIJ effektief lid zou zijn 

Volgende personen vormen, 
naast Hugo Schiltz, het dagelijks 
bestuur van de VU-fraktie m de 
Vlaamse Raad André De Beul, 
Herman Lauwers, Walter Luy-
ten, Walter Peeters, Bob Van 
Hooland en Daan Vervaet Meer 
dan waarschijnlijk wordt André 
De Beul opnieuw sekretaris van 
het bureau van de Vlaamse 
Raad 

Ledenwerving 1988 
Ook deze week een lijst nieuwe VU-leden. Tussen haakjes de 

stand van vorige week. Er even op wijzen dat sinds het begin van 
deze werving op 1 oktober 1987 niet minder dan 1.177 nieuwe 
leden de VU-rangen kwamen versterken. 

1 
2 

4 
5 
6 
7 

9 

11 
12 

(1) VU-Gijzegem 
(3) VU-Antwerpen 
(2) VU-Hofstade 
(-) VU-Herentals 
(4) vu-Meerhout 
(5) VU-Bilzen 

(10) vu-Gentbrugge 
(7) VU-Roeselare 

(10) vu-Assenede 
(6) VU-Waregem 
(8) VU-Munsterbilzen 
(9) vu-Bazel 

39 
38 
38 
34 
33 
27 
25 
25 
24 
24 
19 
18 

13 
14 

16 
17 

20 

(-) VU-Zwevegem 
(12) VU-Dilsen 
(12) VU-Spermalie 
(14) VU-Wevelgem 
(15) VU-Gent-Muide 
(15) vu-leper 
(15) VU-Kaprijke 
(20) VU-Deurne 
(-) VU-Ertvelde 

(18) VU-lzegem 
(18) vu-Menen 
(-) VU-Zomergem 

16 
15 
15 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 

Een standpunt van VU-Kempen 

Het scliandaal 
rond liet 
SCK te Mol 

Wat enkele maanden geleden klein begon, lijkt uit te groeien tot 
een waar schandaal. Zwendel met radioaktief afval, fraude op 
grote schaal, geknoei met analyseresultaten, smeergelden en 
korruptie, tot zelfs mogelijke leveringen van gevaarlijk kernmateri
aal aan vreemde naties. 

Zelfs indien maar een tiende waar 
13 van hetgeen momenteel beweerd 
wordt, kan men nog spreken van een 
groot schandaal 

De hele zaak ligt bovendien bijzon
der gevoelig omdat het hier gaat over 
kernenergie en radioaktieve matena-
len 

Volledige klaarheid! 

Met afval mag met gezwendeld 
worden, zeker met met radioaktief 
afval 

De VU van de Kempen is ook 
bevreesd dat dit schandaal de toe
komst van de industne m Mol en 
omgeving nadelig kan beïnvloeden 

In het SCK en de nevenbednjven 
zijn duizenden mensen tewerkge
steld Velen daarvan zijn hoogge
schoolden Een afbouw van deze in
dustrie kan nefaste gevolgen hebben 
voor de tewerkstelling in de streek, 
vooral voor de jonge afgestudeerden 

Deze Molse bedrijven zitten mo
menteel reeds in een hachelijke posi
tie De subsidiekraan wordt langzaam 
maar zeker dichtgedraaid, de sektor 
IS aan afbouw toe volgens insiders 
Reeds lang pleit de VU voor een 
doorgedreven diversifikatie van de 
aktiviteiten in het SCK Deze is er ook 
gedeeltelijk gekomen naast het kern
onderzoek en de behandeling van 
radioaktieve stoffen en afval wordt er 
onderzoek gedaan op diverse gebie
den Zo wordt er o a onderzoek ver 
ncht naar alternatieve energiebron
nen, nieuwe matenalen enz 

De VU blijft geloven dat het SCK 
een belangrijke rol te vervullen heeft 
op het vlak van wetenschappelijk on
derzoek De overheid moet dit beves
tigen door voldoende subsidienng 
anders kan de konkurrentie met bijv 
de universitaire onderzoekscentra 
wel eens in het nadeel van Mol uitval
len, met alle gevolgen vandien voor 
de werkgelegenheid in de Kempen 
die er toch al zo slecht voor staat 

Terzake mogen we er toch ook nog 
eens aan herinneren dat destijds de 
rendabele sektoren uit Mol verdwe

nen, zodat het onlogisch zou zijn nu 
van het SCK te vragen om volledig 
zelfbedruipend te zijn 

De VU vreest echter dat de huidige 
malaise de schandaalsfeer rond het 
SCK, zeker met gunstig zal zijn voor 
de verdere ontwikkeling van de aktivi-
teiten m het SCK en de nevenbednj
ven 

Fouten 

Nochtans zijn er vele medewerkers 
in Mol die met de hele schandaalge-
schiedenis mets te maken hebben 
Het zou jammer zijn dat deze mensen 
hun job op de helling geplaatst zien 
door de grote fouten van enkelingen 

Er zijn zeker grote fouten gemaakt, 
dat is nu al wel duidelijk 

De VU eist dan ook dat deze perso
nen zwaar gestraft worden en dat 
bovendien de nodige maatregelen 
genomen worden om herhalingen in 
de toekomst uit te sluiten Ook de 
overheid draagt hier een grote schuld 
door het gebrek aan kontrole en een 
afdoende reglementenng 

In de marge van deze affaire herin
neren WIJ er nogmaals aan dat de VU 
gekant is tegen een verdere uitbrei
ding van het aantal kerncentrales in 
dit land Doel 8 hoeft voor ons met 
Anderzijds wordt er wel afval gepro
duceerd door de bestaande kerncen
trales Ons land moet zorgen voor 
een adekwate en veilige verwerking 
van deze afval evenals voor de ver
werking van allerhande soorten laag-
radioaktief afval bijvoorbeeld van zie
kenhuizen Onder andere daarvoor 
hebben wij een SCK broodnodig, 
maar dan een SCK dat proper is 

De VU eist ook een verdere uit
bouw van de niet-nukleaire aktivitei-
ten van het SCK Met andere woor
den WIJ eisen een herwaardering van 
het SCK, zowel wat de werkinhoud 
tsetreft als wat betreft de uitzuivering 
van de ongure elementen, die door 
hun schromelijke fouten de werkgele
genheid van een hele streek in het 
gedrang brengen 

Rob Geeraerts 
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Stankhinder op 't Punt 

Ludieke aktie op 
gemeenteraad 

De leden van de Geelse gemeenteraad werden op de laatste 
zitting vanwege de Volltsuniejongeren bedacht op een feestell|l< 
flesje kriekegueuze, voorzien van een briefje waarin zij hun 
nieuwjaarswensen kenbaar maakten. Daarin luidt het dat in 1988 
eindelijk doortastend genoeg moet opgetreden worden, zodat er 
aan de blijvende geurhinder op 't Punt een einde komt. 

Hoewel de inhoud van de kadofles-
jes een roodachtig vocht was, betrof 
het geen bloederig en stinkend afval
water van het slachthuis Lornoy op 't 
Punt Het was een edeler substantie, 
hoewel het Geelse gemeentebestuur 
die volgens de VU-jongeren met ver
diende Want ondanks de akties en 
de herhaaldelijk geformuleerde .goe
de bedoelingen" vanwege het stads
bestuur, IS er aan de stankhinder op 't 
Punt nog geen einde gekomen, zi) het 
dat er enige verbetering merkbaar is 
BIJ tijd en wijle stinkt het echter nog 
fameus, hoewel ooit gezegd was dat 
die stank al voor het einde van de 
zomervakantie volledig verdwenen 
zou zijn 

De VU-jongeren en de bewoners 
van 't Punt zouden — bij het begin 
van het nieuwe jaar — graag verne
men welke maatregelen het stadsbe
stuur nu eindelijk ter zake zal nemen 
Ze beloofden zelfs een fles champa
gne als het probleem eind 1988 uit de 
weg IS geruimd 

Nog niet van de lucht 
Burgemeester Mana Daems zei dat 

het stadsbestuur zich zal blijven in
zetten om tot een oplossing te komen 
Er IS al verbetenng, zei ze, maar we 
zullen de zaak blijven opvolgen En 
ze dankte de VU-jongeren voor de 
traktatie Frans Teuwkens (VU) drong 
echter aan op een meer konkreet 
antwoord, waarop de burgemeester 

zei dat onlangs nog — toen een 
Puntenaar belde dat er weer stank 
was — een ter plekke gestuurde poli
tieagent geen vuiltje aan de lucht kon 
waarnemen Ze vond dus dat het 
probleem gerelativeerd moest wor
den Verbetenng is er merkbaar — 
o a door de talrijke VUJO- en VU-
akties — maar iedere Gelenaar die 
regelmatig langs het Punt passeert, 
zal al wel opgemerkt hebben dat de 
geurtjes er op verre na nog met van 
de lucht zijn 

Joris Sels 

Vlaams Kring Kontich opnieuw 

Met Pasen naar Rome 
Na het sukses van de vonge twee 

reizen organiseert de Vlaamse Kring 
Kontich nu reeds voor de derde maal 
een pelgrimstocht naar Rome van 1 
tot en met 9 april e k 

De verplaatsing geschiedt per 
slaapbus met alle mogelijke komfort 
De overnachtingen geschieden in uit
stekende hotels o a een hotel eerste 
klasse in Rome 

Het programma ziet er als volgt uit 
Op vrijdag 1 april vertrekt de slaapbus 
uit Antwerpen om op zaterdag 2 april 
in de namiddag in Rome aan te ko
men Hier volgt een bezoek aan de 
stad en het bijwonen van de pauselij
ke zegen op het St Pietersplein op 
Paasdag 

Op maandag 4 april wordt de reis 
via Volterra naar Pisa verdergezet 
Hier wordt een bezoek gebracht aan 
de scheve toren Daarna doorreis via 
N/lontecatini naar Bologna, waar het 
histonsche stadscentrum zal bezocht 
worden Van hieruit gaat het naar 
Padua, en zo naar Venetië waar 
bezoeken aan het San Marcoplein en 

het Canal Grande op het programma 
staan Mogelijkheid tot het maken van 
een romantische gondeltocht Op vrij
dag 8 april vangt de terugreis aan via 
Verona (bezoek aan het amfitheater) 
om zo de volgende dag via l^ilaan, 
Como Zwitserland en Frankrijk huis
waarts te keren) 

De prijs per persoon bedraagt 
22 600 fr Reisleider is Erwin Brent-
jens Edegemse Steenweg 2 bus 5, 
2550 Kontich, 03/457 72 40 waar ook 
alle inlichtingen kunnen bekomen 
worden De inschrijvingen voor deze 
uitzonderlijke reis naar de Italiaanse 
kunststeden lopen tot en met 15 fe-
bruan 

D 18j tweetalige ongehuwde gezins-
en sanitaire helpster zoekt een deel-
of voltijdse betrekking in het Brussel
se of ten westen van Brussel Voor ml 
zich wenden tot senator-burgemees
ter dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

De VZW Beschermde Werkplaats 
Mechelen werft aan : 

1 ALGEMEEN DIRECTEUR belast met de algemene leidmg, contac 
ten met cliënteel en de coordmatie van productie, maatschappelijk 
werk en boekhoudmg 

— minimum leeftijd 35 jaar 
— diplomavereisten hoger secundair onderwijs of hoger niet universi 

tair onderwijs 
— ervaring hebben in het werken met gehandicapten 
— wedde 949 363 fr bruto per jaar aan de index van 01 01 88 
— de arbeidsovereenkomst bevat een proeftijd van 1 jaar 

1 PRODUCTIECHEF belast met de planning van de productieafdelin 
gen, het opstellen in nauwe samenwerking met het cliënteel, van de 
technische specificaties van de uit te voeren opdrachten, het adviseren 
over nieuwe voor de werkplaats nuttige productietechnieken en 
technologièn 

— minimum leeftijd 30 jaar 
— diplomavereisten minstens hoger secundair onderwijs 
— wedde 704 394 fr bruto per jaar aan de index van 01 01 88 
— de arbeidsovereenkomst bevat een proeftijd van 6 maanden 
Beide functies behelzen het werken met gehandicapten 
Eigenhandig geschreven kandidaturen dienen samen met een curri 

culum vitae uiterlijk 19 februari 1988 gezonden te worden aan de Raad 
van Beheer - Gen de Wittelaan 2 - 2800 Mechelen 
De Voorzitter, 
G Joris. 

De Secretaris, 
E Soetaers 

Te Essen-Horendonk 

Protestwandeling tegen TGV 
BIJ de vorming van een nieuwe 

regering gaat onder internationale 
druk het TGV-dossier andermaal en 
nu in een definitieve vorm opnieuw ter 
sprake gebracht worden Een aantal 
trace's, vnl na sterke geruchten uit 
Nederland, zorgen voor de nodige 
onrust in de Antwerpse Kempen (Es
sen, Kalmthout, Kapellen) Een aantal 
mensen heeft de koppen bij mekaar 
gestoken en een anti-TGV-front ge-

Dienstbetoon 
te Wommeigem 

ledere eerste donderdag van de 
maand Hugo Coveliers van 8 tot 
8u30 

ledere tweede zondag van de 
maand Bart Vandermoere van 11 tot 
12u 

Elke zondag een Volksunie-man
dataris van 11 tot 12 u 

Donderdag 4 februari Hugo Cove
liers 

Zondag 7 februari Constant Geel 
Zondag 14 februari Ward Her-

bosch — Bart Vandermoere 
Zondag 21 februari Erna De Bock 

(Janssens) 
Zondag 28 februari Henri Van De 

Weghe 
Telkens in Den Klauwaert, Das-

straat 37 

VIERMAANDELIJKSE BERICHTEN 
VAN HET ADVN 
(september — december 1987) 

Werving van fondsen (documenten, 
afbeeldingen, boeltwerken enz...) 
In de periode september — december 1987 ver 
wierf het ADVN 104 fondsen m eigendom of in 
bewaargeving Voor concretere gegevens hier 
omtrent verwijzen wij graag naar het december 
nummer van de ADVN Tijdingen 

Werkgroep Mondelinge Gesciiiedenis 
Op 23 september en 2 december 1987 greep een 
vergadering plaats van de Werkgroep Mondelin 
ge Geschiedems De eerste gegevens voor het 
recent opgerichte Fonds Oostfrontstnjders wer 
den verzameld Tevens werd een vragenlijst ont 
worpen die nog definitief dient goedkeurd te 
worden door de Werkgroep De materiële ver 
werking van de interviews uit het Project loopt 
verder (overspoelen van de cassettes op profes 
sionele apparatuur, transcriptie enz) De eerst 
komende vergadering van de Werkgroep zal 
doorgaan op 9 maart 1988 

Antwerpen, 
Frans-Jos Verdoodt 
Afgevaardigd Beheerder 

Werkgroep Historiografie van de 
Nationaliteiten in Europa 
De vergadering van deze Werkgroep greep 
plaats op 2 oktober 1987 De bibliotheekbestan 
den werden o a aangevuld met een aantal woor 
denboeken Tijdschriften werden geïnventan 
seerd en zijn nu door het publiek consulteerbaar 
De automatisering van deze bestanden staat op 
het programma Een knipselarchief over het 
nationaliteitenprobleem wordt systematisch bij 
gehouden Op 15 januari 1988 volgt de a s verga 
dering van de Werkgroep 

ADVN-Tijdingen 
Eind december verscheen het vierde nummer 
van de ADVN Tijdingen In maart a s zal het 
eerste nummer van de tweede jaargang verschij 
nen, met in bijlage het Werkingsverslag 1987/ 
Programma 1988 Wie de ADVN Tijdingen in de 
toekomst wil ontvangen, kan contact opnemen 
met het secretariaat 

14 januari 1988 
Reinlioud D'Haese, 

Arcliivaris 

ADVN - Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme v.z.w. 
Minderbroedersstraat 24, B-2000 Antwerpen 

tel.: 03/225.18.37 banltrekening: 419-8059591-83 

vormd dat op 7 februari e k een 
protestwandeling organiseert m een 
rond de bosrijke Essense wijk Horen
donk Ook VU-mensen trekken hier 
mee de kar 

Het arrondissementeel VU-bestuur 
van Antwerpen doet een warme op
roep om dit initiatief zoveel mogelijk 
te steunen Op 7 februan wordt er 
verzameld om 14u aan het gemeen
tehuis van Essen, waarna in groep en 
met de wagen de verplaatsing naar 
de wijk Horendonk gemaakt wordt 
Hier start de wandeling omstreeks 
14u 30 Leeuwevlaggen en VU-kente-
kens zijn welkom Aan deze wande
ling kan deelgenomen worden door 
het hele gezin, vermits de toch door
heen bossen en velden uitgestippeld 
werd Meer inlichtingen bij Erwin 
Brentjens, 457 72 40 

VLAMAT 
te Wommeigem 

ledere donderdag vanaf 19u tot 
20u 30 IS Rik Bellefroid in Den Klau
waert aanwezig Voor degelijke infor
matie en vlugge afhandeling van al 
uw problemen inzake ziekenfonds, 
wacht met langer en sluit aan bij 
VLAMAT 

Men ook steeds terecht op Stenen-
kruis 5, na telefonische afspraak 
Tel 353 16 93 

ZO€K€BCj6 
Te Huur: 
D Appartement liv , slaapk , badk , 
WC, CV, terras, balkom, ml tv ant en 
tel Informatie Koninginneplem 27, 
1030 Brussel 02/217 59 72 

LIMBURG 
FEBRUARI 

15 MUNSTERBILZEN: Algemene 
belangrijke bestuursvergadering in 
lokaal Bloemenhof om 20u Org VU-
Munsterbilzen 

Bestuurs-
uitbreiding 
in IVIunsterbilzen 

Omdat men m Munsterbilzen nog 
altijd van de gedachte uitgaat dat 
kleine dingen van de man in de straat 
zeer belangrijk zijn heeft men tijdens 
de jongste bestuursvergadering het 
lokale bestuur uitgebreid Twee lieve 
jonge dames zijn de gelederen ko
men vervoegen, en dit zijn Maike 
Huygen en Irene Colla Voorzitter 
Berno Schoenmakers ondervoorzit
ter Fons Jackmaer (stichter VU-Mun-
sterbilzen) en alle bestuursleden wa
ren het roerend eens bij de toetreding 
van deze dames, en hopen nog dit 
jaar het leden aantal opnieuw om
hoog te brengen 

fili^ii'i'iJilJjJI 
JANUARI 

29 BORGERHOUT: Jaarlijkse wor-
stenbroodavond in zaal De Passer, 
Turnhoutsebaaan 34 Gastspreker 
Bart Van der Moere over Reiservarin
gen in Zuid-Afrika Inschrijven bij Mar
tha De Coninck (322 08 06) Deelna
me in de kosten 50 fr Org VU-
Borgerhout 
30 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie in 
het Lambertus Vormingscentrum, 
Oordeseweg 8, om 15u Persoonlijke 
kennismaking kan met Hugo Schiltz 
en Paul Van Grembergen Org VU-
Ekeren 
30 KAPELLEN: Volksunie-nieuw
jaarsreceptie met gast Herman Lau-
wers, kersvers parlementair Aan
vang 20u Chalet Gemeentepark, 
Dorpsstraat Lezers WIJ wij ver
wachten U zeker' 
30 MERKSEM: Gentse waterzooi-
avond in lokaal Vlanac, Bredabaan 
360 te Merksem Aanvang 20u Deel
nameprijs 200 fr p p Org VU-Merk-
sem 
31 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie 
in zaal D'Ekster, Ooststakestraat 1, 
door VU-afdelingsvoorzitter E Brent
jens 

FEBRUARI 

4 KAPELLEN: Informatieavond 
Anti-TGV-komitee Kapellen Gast
sprekers Dirk Van Melkebeke van de 
Bond Beter Leefmilieu en lokale ver
antwoordelijken Aanvang 20u Ver
gaderzaal Biblioteek Hoevensebaan 
12, Kapellen Org VU-Kapellen 

5 WOMMELGEM: Worstenbrooda-
vond in Den Klauwaert vanaf 20u 15 
Spreker is Joris Roets Inlichtingen 
en inschrijvingen Ward Herbosch 
(353 68 94) of een van andere be
stuursleden van VU-Wommelgem 

5 BURCHT-Worstenbroodavond in 
zaal Vrede St Maarten om 20u Gast
sprekers Oktaaf Meyntjens en Her
man Candnes Inschrijven voor 2 
febr bij Robert De Cleen (252 61 20), 
Juliet Van Bogaert (252 73 40) of 
Vlaams Huis (252 75 32) Org 
Vlaamse Kring Scheldemeeuw 
5 BRASSCHAAT: , Kom zing met 
mij ', Eerste Vlaamse Zangavond te 
Brasschaat, om 20u in zaal Berken
hof, Lage kaart 270 Inkom 150 fr , 
120 fr voor bejaarden en CPJ-pas en 
in wk Kaarten op tel 03/646 06 93 
en 03/651 42 13 Org Blanka Gijse-
len Kring Brasschaat 

6 WILRIJK: Jaarlijks bal VU-Wilrijk 
en Hoboken om 20u 30 in zaal ,,De 
Kern", De Kern 18 Platenruiter El 
and De 
6 ANTWERPEN- Proklamatie van 
de kortverhalenwedstrijd Aanvang 
15u Plaats Rockoxhuis, Keizer
straat lOal Antwerpen Org Core-
mansknng 

6 HOBOKEN-WILRIJK: Dans
avond m Kuituur Centrum De Kern", 
Bist te Wilrijk Om 20u 30 Org VU-
Hoboken-Wilrijk 
7 KAPELLEN-KALMTHOUT-ES-
SEN Anti-TGV-aktie Vertrek 12u 30 
Station Kapellen, 14u Gemeentehuis 
Essen Wandeling langs nieuw tracé 
van ong 1u30 Inlichtingen G Van 
de Velde (665 00 25) of E Brentjens 
(457 72 40) 
13 KONTICH: Papierslag Inlichtin
gen bij Jan Wambacq 457 31 70 
13 GEEL: VU-bal afdeling Geel 
Feestzaal Wijnhuis, Stationsstraat 
Aanvang 20u DJ Ricardo Inkom 50 
fr 

14 KONTICH: Ontmoet uw manda
taris een babbel met volksvertegen
woordiger H Coveliers, de gemeen
telijke mandatanssen en afdelings
voorzitter Vanaf 11u in zaal D'Ek
ster, Ooststatiestraat Org VU-Kon-
tich 

0€K€RC)€ 
GEVRAAGD te Dilbeek 2 handelsbe-
dienden, ca 26 a 30 j vlot in de 
omgang (spreken -i- schrijven) goed 
tweetalig, gehoorlijke kennis Engels 
en basiskennis Duits, machineschrift 
Initiatie informatica gewenst 
Kontakt via A de Schryver, Nmoofse-
steenweg515, 1711 Itterbeek tel 02/ 
569 34 58 

D 43-jarige zelfstandige zoekt drin
gend bijverdienste 's avonds als twee
talige sekretaresse, ervaring met 
computer, ervaring als fleunste, ook 
ander werk is welkom Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator-burge
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

28 JANUARI 1988 
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Volksunie-Beersel 
met verruimingslilst 

De Volksunie van Groot-Beersel zal 
aan de aanstaande gemeenteraads
verkiezingen deelnemen met een ver-
ruimingslijst, vernieuwing. Het wordt 
een lijst samengesteld uit VU-mensen 
en onafhankelijken. 

Een tweetal jaren terug werd onder 
impuls van Willy Michiels en Piet Van 
Sintjan de werkgroep D88 opgericht. 
Om praktische redenen werd overge
schakeld naar de benaming „Ver
nieuwing". Wanneer de Beerselse 
VU-afdelingen hun fiat gaven aan
gaande Vernieuwing, sloten VU-
raadsleden Els Germis en H. Devillé, 
evenals oud OCMW-lid Piet Van Ca-
pellen bij de werkgroep aan. 

Onmiddellijk werd werk gemaakt 
van een programm (gestoeld op het 
vu-programma). Op 17 januari werd 
Vernieuwing dan ook officieel voorge
steld in de Gemeentelijke Feestzaal 
van Beersel, dit in aanwezigheid van 
gastspreker VU-voorzitter Jaak Ga
briels, de senatoren A. Geens, Jef 
Valkeniers, Hans De Belder en arron
dissementsvoorzitter Luk Van Bie-
sen. 

Een goedgevulde zaal luisterde 
met aandacht naar J. Gabriels, die 
een lans brak voor de Vernieuwingsi-

De plaatselijke ploeg kreeg een stevig steuntje vanwege nationale mandata
rissen. 

dee, voor een politiek met een aan
trekkelijke inhoud, voor meer geloof
waardigheid, voor meer politiek fat
soen. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Raid op de Generale 
Carlo de Benedetti's poging om kontrole te verwerven 

over de Generale Maatschappij heeft België op zijn kop 
gezet. Hij wil ingrijpen in het management van de hol

ding, maar de financiële en ekonomische gevolgen reiken 
veel verder. Knack onderzoekt het dossier en sprak met 

de betrokkenen, deze week in Knack. 

Israels oude Ideaal 

Ooit heerste in Israël de geest van so
lidariteit en socialisme, vandaag lijkt 
het land geëvolueerd naar een lot de 
tanden bewapende jodenstaat. Hoe 
haat en argwaan oude idealen aanvre
ten: het tweede deel van een Israél-
reportage, deze week in Knack. 

Temgesic 

Dokters die drugverslaafden willen hel
pen door hen metadon te verstrekken, 
worden door de justitie niet op handen 
gedragen. Temgesic is de naam van een 
nieuwe vervangdrug die ook bij ons op 
de markt is gekomen. Een reportage, 
deze week in Knack. 

Lulu in de Munt 

Ruth Berghaus leidde jarenlang Bertolt 
Brechts Berliner Ensemble. In op
dracht van de Brusselse Munt bereid
de ze twee jaar lang de regie van Al-
ban Bergs opera „Lulu" voor. Een 
ontmoeting, deze week in Knack. 

Schrijver van het volk 

De Russische schrijver Konstantin 
Paustovskij kreeg de erenaam „schrij
ver van het volk " met een unieke reeks 
boeken. Daarin beschrijft hij de ge
schiedenis van het Rusland van deze 
eeuw. Een dokument, deze week in 
Knack. 

Vernieuwing Beersel zal nu ook 
meer gestruktureerd worden, verdere 
aandacht zal worden besteed aan het 
uitwerken van het programma en ui
teraard samenstelling van de lijst. 27 
kandidaten vinden is inderdaad geen 
klein bier. Het entoesiast onthalen 
van Vernieuwing laat echter het beste 
verhopen. 

Feit is dat in de Beerselse politieke 
wereld argwanend naar Vernieuwing 
wordt gekeken; ergens wordt met 
zekere spanning de lijstsamenstelling 
afgewacht. 

Vernieuwing Beersel is alleszins 
vastbesloten, haar programma met 
als hoofdpijlers: openheid van be
stuur, zindelijke politiek, kreatief be
leid, inspraak en info, sociaal en 
groen, Vlaams en pluralistisch, waar 
te maken. H D 

Dilbeekse 
kandidaten: 

Hoge cijfers 
Vorige week hadden wij het in ons 

weekblad over de provinciale en na
tionale VU-verkozenen in Dilbeek. 
Maar deze gemeente leverde voor de 
jonge stembusslag nog meerdere 
kandidaten. Deze week komen deze 
aan de beurt. 

Annie Quaghebuur haalde 378 
stemmen, Paul Van der Meersche 
1074 stemmen, Hildo Leroy 433 stem
men. Jan Segers 811 stemmen en Jef 
De Ridder 3.488 stemmen. Schepen 
De Ridder wist zelfs zijn aantal voor
keursstemmen te verdubbelen. 

Fraaie uitslagen die beloven voor 
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. 

BRABANT 
JANUARI 

28 LEUVEN: ,,Het onderwijs in het 
Vlaanderen van morgen", door sena
tor Blanpain, in zaal St.Jozef, Burge
meesterstraat 57 om 14U.15. IVIet kof
fietafel. Deelnameprijs: 150 fr. Org.: 
Rodenbachkring-Leuven. 
29 KESSEL-LO: Eerste babbel met 
senator R. Blanpain in zaal De Kring, 
J. Pierrestraat 74 om 20u.30. Org.: 
VU-Kessel-Lo. 
29 BRUSSEL: Hutsepotfestijn van
af 12u. 's middags, bij De Viking, bij 
Guido, Arduinkaai 5. Ook op 30 en 31 
januari, telkens vanaf 12u. Tvv. VU-
Brussel. 
31 AFFLIGEM: Gezellig samenzijn 
voor leden en sympathisanten vanaf 
15u. in Natekeshof te Teralfene. 
Org.: FVV-Affligem. 
31 TERNAT: Startdag gemeente-

raadsvrkiezingen 1988. Cultureel 
Centrum ,,De Ploter". 
31 TIELT-WINGE: Winterwande-
ling in het Meerdaalwoud o.l.v. bos
wachter Bert Mues. Samenkomst om 
14u. aan de h. Theresiakapel aan de 
Naamsesteenweg te Heverlee. Inlich
tingen bij Willy Van de Walle (016/ 
50.16.14). Org.: Vlaams Kring Tielt-
Winge. 

FEBRUARI 

6 WINKSELE-HERENT: VU-Dans-
feest in de gemeentelijke sport-en 
feestzaal, Warotstraat te Winksele. 
Millers' orkest. Aanvang: 20u.30. 
6 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 13e 
groot Breugelfestijn in feestzaal ,,De 
Nachtegaal", Brusselstraat 83. Vanaf 
18u. Ook op 7/2 vanaf 11u.30. Org.: 
VU-Sint-Ulriks-Kapelle. 

Pajottenlands Centrum verleent 

Stedebouwkundige raad 
Het Pajottenlands Centrum, dat 

sinds 1981 werkzaam is als erkend 
konsultatiebureau voor Levens- en 
Gezinsvragen, meende n.a.v. de er
varingen in de dagelijkse werking, dat 
er heel wat mensen graag gebruik 
zouden maken van zulke dienstverle
ning; een vragenuurtje waarop een 
deskundige aanwezig is om vragen 
rond stedebouwkundige problemen 

In memoriam 
prof. 
Wiilem Lourdaux 

Verleden zaterdag hebben we in 
een overvolle Leuvense Sint-Geer-
truikerk prof. Willem Lourdaux, 64 
jaar oud, ten grave gedragen. 

Hij was gewoon hoogleraar aan de 
fakulteit Letteren en Wijsbegeerte 
van de KU Leuven en stond in Vlaan
deren, maar zeker ook in Nederland, 
bekend als een groot kenner van de 
Moderne Devotie. 

Willem Lourdaux, assumptionist, 
publiceerde talrijke studiewerken, 
o.a. over de karthuizers, de Leuvense 
priorij Sint-Maartensdal (zijn meest 
geliefkoosde studieobjekt), de mid
deleeuwse kloosterbiblioteken,... Tij
dens de jaren '70 was hij een aktief 
voorzitter van de werkgroep voor de 
studie van het Geestesleven in de 
Nederlanden tijdens de late Middel
eeuwen. 

Als overtuigd Vlaming, steeds ver
bonden met de mensen uit zijn Lom-
melse geboortestreek en immer 
vriendelijk en hartelijk in de omgang 
met zijn Leuvense studenten en kolle
ga's uit het proefssorenkorps, kun
nen we hem nooit vergeten! 

Willy Kuijpers, 
lid van hel EP 

O.C.M.W.-BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 
Tel.: 050/33.98.54. 

Rusthuis Huize Minnewater 

Prof. Dr. Sebrechtsstraat te Brugge 

Op woensdag 24/2/1988 om 10 uur zal er in de vergaderzaal van het 
O.C.M.W., Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaanz worden 
tot tiet openen van d inschrijvingen voor de algemene offerte-aanvraag 
voor het leveren en plaatsen van houten meubilering. 

Erkenning: niet vereist 

Termijn: binnen de 30 kalenderdagen na de bestelling. 

Het dossier ligt ter inzage: 
- op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken, Simon 
Bolivaerlaan 30 te 1210 Brussel 
- op het bureau van het O.C.M.W., Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur. 

Het bestek is gratis te verkrijgen bij het O.C.M.W. (dienst bejaarden
zorg). 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
vóór de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F. BOURDON, Voor
zitter van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art. 26 van het 
K.B. van 22/4/1977. 

Gastronomie en icunst te Deeriijl( 

Op beide omslagen moet vermeld worden: 
houten meubilering". 

„Huize Minnewater: 

Op zondag 7 februari organiseert 
VU-Deerlijk zijn jaarlijks mosselfes
tijn. Dit gaat door in feestzaal Wit 
Paard, Hoogstraat 45, Deerlijk. 

Wij verwachten opnieuw zo'n 300 
mensen aan tafel waaronder alge
meen sekretaris Paul Van Grember-
gen, kamerlid Paul Vangansbeke, se
nator Michel Capoen, provinciaal 
voorzitter Chris Vandenbroeke, ar
rondissementeel voorzitter en provin
cieraadslid Erik Waelkens en provin
cieraadslid Jan Fonteyne. 

Tussendoor geeft Frangois Vande-
kerckhove een ,,one-man-show" van 
de hoogste muzikale plank. Deze jon
ge Deerlijknaar zal ongetwijfeld zijn 

veelzijdigheid bewijzen en aantonen 
dat hij beslist één van de grootste 
muzikale talenten uit de streek is. 

Er is tevens doorlopend tentoon
stelling van de Deerlijkse kunstena
res Mariette Vandeputte. 

In de ioop van de namiddag wordt 
één van haar schilderijen op opbod 
verkocht als steun voor de afdeling. 

Inschrijven kan bij voorzitter Dirk 
Demeurie, Fabiolalaan 10 of tel. 056/ 
71.88.02 en dat tot donderdagavond 
4 februari (op het menu mosselen of 
koude scfiotel. Prijs volwassenen: 
350fr., kinderen 200 fr.). Voor de 
kleinsten is er doorlopend vertoning 
van kinderfilmpjes op video. 

Nieuwe energiebronnen 
ontdel(t te iVliddeliierice! 

Voor wie meer dan genoeg heeft 
van peperdure energierekeningen, is 
er goed nieuws uit Middelkerke. Voor 
iedereen die niet graag zijn geld in 
,,rook" ziet opgaan organiseert vzw 
De pangel in Middelkerke namelijk 
drie praktijkgerichte avonden over de 
mogelijkheden van alternatieve ener
giebronnen. Met een beetje handig
heid en wat kennis ligt thans al heel 
wat binnen de mogelijkheden van 
kleinere bedrijven en doorsnee-huis
gezinnen. En door gebruik te maken 
van de natuurelementen doe je zeker 

een aanzienlijke besparing op je 
energierekeningen. 

Voor het beetje kennis dat vereist is 
zorgt De Pangel op dinsdagen 23 
februari (zonne-energie); 1 maart 
(windenergie) en 8 maart (bio-ener-
gie), telkens vanaf 20 uur in de On-
derwijsstraat 1 te Middelkerke (cen
trum). Per avond kost je het (slechts) 
50 frank. Voor inschrijvingen en in
lichtingen kan je terecht bij Pol Die-
rendonck, Oostendelaan 111 te Mid
delkerke (30.13.51) of bij Pascal Van 
Looy, Sluisvaartstraat 68 te Middel
kerke (30.47.95). 

(bouwen, verkavelingen, stedebouw
kundige attesten, premies, tegemoet
komingen) en alle vragen die verband 
houden met het onroerend goed (ko
pen, verkopen, erfenissen, kadas
traal inkomen,... ) te beantwoorden. 

Deze dienstverlening is gratis, 
steuntjes zijn echter niet verboden. 

,,Vragenuurtje Stedebouw" of mis
schien gemakkelijker: ,,De landme-
ter-Schatter" elke woensdag georga
niseerd door het Konsultatiebureau in 
het Pajottenlands Centrum, Markt 15 
te 1680 Lennik van 18 tot 19u. 

U kunt ook telefonisch een af
spraak maken: 02/532.09.59. 

Karweidienst 
Met een seintje op hetzelfde adres 

(02/532.09.59) kunt u beroep doen op 
een karweiman. 

De karweidienst knapt karweitjes 
op van uiteenlopende aard: behan
gen, verven, verhuizen, lekkende kra
nen herstellen, de tuin onderhou
den... en ook ruimen van sneeuw 
tijdens de winter. 

In ruil daarvoor vraagt de dienst 
een bijdrage afhankelijk van het ge
zinsinkomen, d.i. met een netto-inko
men lager dan 33.000 frank per 
maand, 100 frank per uur; tussen de 
33.000 en 41.000 frank per maand, 
150 frank per uur; boven de 41.000 
frank betaalt u 200 frank per uur. 
Iemand met een gezinsinkomen ho
ger dan 50.000 frank, wordt niet als 
sociaal hulpbehoevende aanzien en 
krijgt als dusdanig geen hulp van de 
karweidienst. 

WEST-VL. 
JANUARI 

30 BLANKENBERGE: Nieuwjaars
receptie in ,,Brasserie Herman", 
Kerkstraat 102. Vanaf 18u.30 wordt 
iedereen verwelkomd met drink en 
hapje. Om 19u.30 tafelen met mosse
len en brood of koude schotel. In
schrijven bij bestuursleden of E. 
Duysters (050/41.30.70 of 41.36.54). 
Org.: VU-Blankenberge. 
30 ROESELARE: Jaarlijks nieuw
jaarsfeest in zaal Damier, Stations
plein. Aanvang: 20u. Aperitief, gegra
tineerd vispannetje, roastbeef, groen-
tenkrans, aardappelnootjes, fruitge-
bak en mokka voor 600 fr. Inschrijven 
bij Frieda Allewaert (051/20.14.73). 
Org.: Vlaamse Vrouwen en VU-Roe-
selare. 
31 ROESELARE: Jaarlijkse kaar
ting in dienstencentrum 't Leeuwke, 
St.Michielsstraat 23. Aanvang: 10 
uur. Inschrijving ter plaatse. Org.: VI. 
Vrouwen en VU-Roeselare. 

FEBRUARI 

5 MEESTERT: VU-feest in zaal 
,,Majestic", Heestertplaats 3 (aan de 
kerk). Aanvang: 19u.30. In aanwezig
heid van Jaak Gabriels, Michel Ca
poen, Paul Vangansbeke, Eric Wael
kens en Erwin Bossuyt. Inschrijving 
op tel. 056/75.60.80. Deelname: 450 
fr. Org.: VU-2wevegem. 
6 KUURNE: Zaal Leierust, Harel-
beeksestraat, om 20u. VU-ledenfeest 
in aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Paul Vangansbeke. Org.: 
VU en FVV-Kuurne. 
11 OOSTENDE: Algemene verga
dering van de Federatie van Vlaamse 
Kringen, Prov. W.VI. Aanvang: 
19U.30 in het Vlaams Ontmoetings
centrum, Aartshertogstraat 4, Oost
ende. Org.: FVK-W.VI. 
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Wi\ 
Lof voor gemeentebeleid 

VU-Groot-Kruibeke klaar voor '88 
De nieuwjaarsreceptie, vrijdag 15 

januane j l , aangeboden door het Po
litiek Kollege van de Volksunie-Krui-
beke (dit is het overkoepelend be
stuursorgaan van de VU-afdelingen 
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde) 
kende een ruime belangstelling 

De redenen van de samenkomst 
het begin van het verkiezingsjaar '88, 
een bedanking aan de militanten en 
leden die zich, jaar in, jaar uit, onbaat
zuchtig ten dienste stellen, en een 
dnnk op de goede stembusuitslag 
van 13 december laatstleden Dit laat
ste IS voor de VU geen reden tot 
euforie, maar leidt integendeel tot 
een nuchtere ontleding met de ogen 
gericht op het doel 9 oktober '88, de 
gemeenteraadsverkiezingen 

Werkschema 
Vooral het feit dat Antoine Denert 

met 6 875 voorkeurstemmen, met 
verkozen is als kamerlid, zit de VU 
zeer hoog Ook de vele ,,Denert-
kiezers" vinden het hele apparente-
nngsstelsel onbegrijpelijk 

Het werkschema van de VU-Groot-
Kruibeke voor 1988 is zeer druk en 
omvat in grote trekken achtereenvol
gens de lijstvorming, het samenstel
len van het verkiezingsprogramma en 
het voeren van de verkiezingskam-
pagne 

Een terugblik en evaluatie van de 
voorbije 5 jaar bestuur van de fusie
gemeente Kruibeke is volgens het 
Politiek Kollege van de VU zeer posi
tief De Partij zelf heeft het in die 
penode met gemakkelijk gehad De 
grootste klap kwam vong jaar met het 
overlijden van schepen Heinfried 
Koppen 

Het voornaamste doel dat de VU-
SP-koalitie zich stelde, namelijk het 

OOST-VL. 
JANUARI 

29 DESTELBERGEN: Nieuwjaars
receptie met gastspreker Bob Van 
Hooland In zaal Stekkerhof, Laarne-
baan 99 te Heusden Org VU-Des-
telbergen-Heusden 
30 SINT-AMANDSBERG. Bezoek 
tentoonstelling van Vlaamse wandta-
pijen in Sint-Pietersabdij te Gent Sa
menkomst in tea-room Epsilon, hoek 
Kunstlaan en St-Amandsstraat (nabij 
St Pietersplein) om 14u Inkomprijs 
80 fr pp (indien met meer dan 20 60 
fr p p ) Org FVV-St -Amandsberg 
30 ERTVELDE: Groepstentoonstel
ling m Vlaams huis De Veldbloem 
Deze tentoonstelling loopt tot 6 maart 
en IS open op wo-do-vnj vanaf 17u 
Zaterdag vanaf 14u en zondag vanaf 
lOu 
30 MALDEGEM: Ledenbijeen
komst I V m de gemeenteraadsver
kiezingen in de bovenzaal ,,Edel
weiss", Nieuwstraat 25 te Maldegem 
om 20u Org VU-Maldegem 
31 MERELBEKE: Nieuwjaarsre
ceptie in Hof Ten Bossch, Burg 
Maenhoutstraat van 10u30 tot 
12u30 Gelegenheid om beter kennis 
te maken met VU-bestuursleden en 
mandatarissen Iedereen welkom 

FEBRUARI 

5 ZELE: In Zaal Ons Huis, Huivelde 
VU-vnendefeest Aperitief 19u 30 
Inschnjven op rek 393-0146554-76 
van penningmeester A Van Aver-
maet (450 fr) 
5 ST-GILLIS: Hutsepotavond in De 
Schuur, Torrestraat te St Gillis Aan
vang 19u30 250 fr Hutsepot of 
koude schotel met ,,iets voor en iets 
na" Inschrijving bij bestuursleden 
VU-St -Gillis 
6 LOKEREN: Algemene vergade
ring van Vlaamse Kringen- prov O VI 
Aanvang 14u30 in café Centrum, 
Kerkstraat 1, Lokeren Org FVK-
O VI 
6 LOCHRISTI: 8e Hutsepotfeesten 
Om 19u receptie Kennismaking met 
Bob Van Hooland In Sint-Niklaas-
kring, Dekenijstraat 7 Inschrijven tot 
4/2 bij Raf Cosijns (091/55 74 91) of 
Julien Vervaet (091/55 69 40) Org 
VU-Lochristi 
6 WETTEREN: Bal VU-Wetteren in 
zaal Parking, Lambroek te Masse-
men Aanvang 21 u Met Freddy Cou-
che's Big Band Combo 
13 MELLE: Volksunie-Valentijntjes-
bal in de Parochiezaal Klooster
straat Deuren 20u 30 Aanvang 
21 u Muziek Ludwigs Discobar 

uit de rode cijfers halen van de ge
meentekas, IS bereikt De personen
belasting voor '88 werd daarom ver
laagd van 8 naar 7 % 

Niettegenstaande de karige geld
middelen waarover men beschikte 
werd er hard gewerkt, zeg maar, het 
onderste uit de kan gehaald 

Speelpleinen werden aangelegd, 
straten en pleinen gerenoveerd, en 
verkeersvnendelijker gemaakt, en dit 
telkens met inspraak van de bevol
king 

Ook werd grote aandacht en zorg 
besteed aan het leefmilieu Zo werd in 
eigen beheer een waterzuivenngsin-
stallatie gebouwd in de kasteelvijver 
te Bazel, werden schorren gemaaid m 
samenwerking met leefmilieuorgani-
saties, bomen geplant, tot zelfs een 
nieuwe reglementenng gestemd die 

het wild kappen van bomen aan ban
den moet leggen 

De strijd tegen de plannen voor de 
aanleg van een potpolder, nu gevoerd 
vanuit het gemeentehuis, werd kracht 
bijgezet door het indienen van een 
aanvraag tot bescherming van het 
Kruibeeks poldergebied (750 ha 
groot) als landschap En zeer recent 
IS daar nog het ,,gevecht" voor het 
behoud van de veerdiensten bijgeko
men 

Lieve mensen 
Aandacht besteedde de koalitie 

ook aan het ontwikkelen van een 
KMO-zone en een bedrijvencentrum 
De geïnteresseerde bedrijven zijn in 
de KMO-zone ,,7-bochten" met de 
bouwwerken gestart, en onder impuls 
van het gemeentebestuur gaat Scal-

diana-Rupelmonde wellicht een nieu
we glonetijd tegemoet 

De VU IS er zich bovendien van 
bewust dat het werk nog lang met af 
IS De uitdaging, het bestuur van de 
fusie Kruibeke in handen nemen, 
heeft de VU-SP-koalitie glansrijk 
doorstaan De VU rekent er dan ook 
op dat de kiezers in het stemhokje tot 
hetzelfde besluit zullen komen en een 
duidelijk vernieuwd mandaat zullen 
geven aan de VU 

Terechte lof geeft de VU-Politiek 
Kollege met enkel aan Antoine De
nert, die met zijn lieve mensenpolitiek 
een fnsse wind deed waaien in het 
Kruibeeks gemeentehuis, maar voor
al aan de schepenen, mandatanssen, 
gemeente- en OCMW-raadsleden die 
als één man achter dit beleid stonden 
en het hielpen mee waarmaken Ge
sterkt door de vaststelling dat er geen 
alternatief te bieden is tegenover het 
gevoerde beleid zal de VU kordaat op 
de ingeslagen weg verder gaan 

A. de Sloover 

KOLEN 
BESTEL NU UW WINTER 
WARMTE AAN SPOTPRIJS i 
KWALITEITSANTRACIET 6/ 
12 a 7,5 fr, 12/22 a 7,95 fr, 20/30 
a 8 95 fr en 30/50 a 8,95 fr 
Kan gratis geleverd worden in 
zakken van 25 kg — prijzen 
BTW mol 
KOLEN ANDRE SCHOUWEN 
- TEL 014/8102 21 

Ontmoetingsbal 
Gent-Eekio 

Het Volksunie-ontmoetingsbal van 
het arrondissement Gent-EekIo gaat 
door op zaterdag 27 februan 1988 om 
21 uur m de Handelsbeurs, Kouter 29 
te Gent (deuren open om 20u ) 

Met de medewerking van Liliane 
Saint-Pierre en Disco-bar Nand Toe
gangsprijs 120 fr Stadskledij graag 

U HAD GRAAG CIJFERS 
OVER LEPRA... 

Als wij U zeggen dat lepra nog in 
vele landen voorkomt, wil U 
graag weten hoe het daarmee 
dan precies gesteld is. Volgens 
de schattingen van de Wereld
gezondheidsorganisatie zijn er 
nog altijd 12 tot 15 miljoen me
laatsen in de wereld. Slechts 4 
miljoen onder hen worden ge
neeskundig verzorgd: zij zullen 
genezen, want lepra kan gene
zen. Bij de anderen zal de ziekte 
zich verderzetten, en bovendien 
blijven zij een bron van besmet
ting voor hun omgeving. 
Toch zijn er tientallen organisa
ties in de wereld die zich specia
liseerden in de aanpak van de 
lepra: in Belgiè is er Damiaanak-
tie. 

12 000 000 
melaatsen 
rekenen op 
uw steun 

Een 40-tal Belgische vrijwil
ligers, en vooral om en bij de 
1500 plaatselijke gezondheids
werkers zijn aan het werk in ca. 
25 verschillende landen. Allen 
zijn zij ingeschakeld in program
ma's en projekten waar lepra 
wordt opgespoord en behan
deld. Dit betekent dat Damiaan-
aktie een 400.000 lepralijders 
bereikt en verzorgt: een enor
me verantwoordelijkheid! Dit 
werk kan volgehouden en uitge
breid worden met uw steun. 
Nog 2 cijfers zijn van belang: 
- giften van 1.000 fr. en meer 
zijn fiskaal aftrekbaar; 
- slechts 1 nummer om uw 
steun over te maken: 
prk. 000-0000075-75 

prk 000-0000075-75 
DAMIAANAKTIE Stevinstraatie 1040 BRUSSEL 02/230.66.05 

WERELDDAG VOOR DE MELAATSEN. LAATSTE WEEKEND VAN JANUARI 
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Studenten: meedoen! 

Met Erasmus door Europa 
Op 15 juni 1987 heeft de Europese Gemeenschap 

het Erasmus-programma gelanceerd. Erasmus (Het 
Europees Aktieprogramma ter bevordering van de 
mobiliteit van Studenten) bedoelt een daadwerkelij
ke Europese integratie op het vlak van het hoger 
onderwijs. Het biedt een nieuwe kans die ook Vlaam
se studenten met beide handen dienen aan te 
grijpen. 

A een bescheiden inloop-
fase wil de Europese Ge
meenschap jaar na jaar 

méér financiële middelen voor 
Erasmus ter beschikking stellen. 
Voor volgend akademiejaar werd 
30 miljoen Ecu (ongeveer 1,3 mil
jard Bfr.) uitgetrokken. 

Krachtlijnen 
Het Erasmus-programma mikt 

op de uitwisseling van studenten, 
tussen universiteiten (of andere 
instellingen van hoger onderwijs) 
binnen de Europese Gemeen
schap, en wel m.b.t. een onder
deel van de basisopleiding. Men 
gaat dus niet naar het buitenland 
om er een bijkomend diploma te 
halen. Erasmus-studenten blij
ven ingeschreven aan hun uni
versiteit van oorsprong, behou
den eventueel hun gewone stu
diebeurs, maar gaan voor de pe
riode van minimum een trimester 
en maksimum een jaar naar een 
andere (EG-)unlversiteit waar
mee een akkoord werd gesloten. 
Dit akkoord houdt in dat de kur-
sussen die aan de partner-univer
siteit met sukses werden ge
volgd, volledige akademische er
kenning krijgen in de eigen uni
versiteit. Het behaalde diploma 

blijft dus een Vlaams diploma. De 
Erasmus-studiebeurzen nemen 
de mééruitgaven ten laste die 
voor de student uit het verblijf in 
het buitenland voortvloeien. 

De konkrete mogelijkheden die 
de studenten van onze universi
teiten in dit verband zullen krij
gen, hangen nauw samen met de 
inter-universitaire afspraken ter
zake. Samenwerkingsakkoorden 
tussen EG-universiteiten dienen 
gesloten. Een belangrijk deel van 
het Eurasmus-programma (met 
name van de financiële midde
len) is er in deze startjaren trou
wens op gericht zulke samenwer
king te bevorderen. Docenten 
worden ertoe aangezet initiatie
ven te nemen en hun kollega's in 
de andere lidstaten van de Euro
pese Gemeenschap daartoe te 
kontakteren. 

Aanpassing 
wetgeving 

Het is voor de handliggend dat 
de nationale wetgeving op het 
toekennen van de akademische 
graden en het programma van de 
universitaire eksamens door de 

Europese gebeurtenissen voor-
bijgstreefd is en dient aangepast. 

Dit op tweeërlei wijze: 
1. de nationale wet dient toe te 

laten dat vakken, eventueel in 
een andere taal dan het Neder
lands m het buitenland gevolgd, 
meetellen voor het behalen van 
het diploma aan de eigen univer
siteit; 

2. Erasmus betekent met al
leen het uitsturen van studenten, 
maar ook dat wij gastheer zijn 
voor buitenlandse studenten, zo 
voor Engelse, Italiaanse, Spaan
se, Griekse... studenten. De wet 
dient dan ook de mogelijkheid te 
voorzien voor onze universiteiten 
om onderwijs m een van de talen 
van de Europese Gemeenschap 
te organiseren. 

Kortom, unieke mogelijkheden 
voor vorming. Een Europese vor
ming en talenkennis, zijn een 

,,must" voor wie als Vlaming wil 
werken aan het Europa van mor
gen. Studenten, doet mee! 

Prof. R. Blanpain, 
senator 

Inlichtingen kunt u inwinnen bij 
de Dienst Internationale Samen
werking van elke universiteit. 

Gentbrugge-Ledeberg rouwt 
Zaterdag 15 januari jl werd te 

Gentbrugge Hélène Jacobs-Boderez 
onder de leeuwevlag ten grave gedra
gen Onder de vele treurende vrien
den herkenden wij c m eresenatorO. 
Van Ooteghem, de gemeenteraadsle
den H De Bleecker, G Deroo, A 
Verpaele en J Beke, VVVG-voorzitter 
O Uyttersprot en vele bestuursleden 
van de Vlaamse verenigingen waar 
Hélène zo vele jaren al haar tijd en 
energie had aan besteed 

ZIJ overleed op 67-jarige leeftijd na 
een langdurige maar moedig gedra
gen ziekte. Reeds als VU-gemeente-
raadslid te Gentbrugge tot de fusie 

was haar bekommernis gencht naar 
de minstbedeelden, de bejaarden en 
zieken Als propagandiste voor zie
kenfonds Flandria, als stichter-voor
zitter van het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden was zij de motor 
voor alle initiatieven 

Flammgante in hart en nieren 
maakte zij alle bedevaarten mee naar 
'Solbad Hall, waar Cyriel Verschaeve 
tijdens zijn ballingschap leefde en 
stierf 

Wij zullen haar sappige Gentse taal 
en joviale lach missen Onze knstelij-
ke deelneming aan kd Fons en fami
lie Jan De Moor 

VU-SInaal 
bekommerd 

Onderboud 
trekgracbten 
onvoldoende 

VU-Sinaai bekommert zich over hef 
onderhouden van de trekgrachten 

Op de bestuursvergadering van 
donderdag 7 januan jl werd door 
bestuurslid René Verlee gewezen op 
de slechte staat van de trekgrachten 
te Sinaai, uit de diskussie bleek al 
vlug dat de oorzaak ligt bij een ondes
kundig onderhoud 

De oevers van de trekgrachten wor
den immers met gemaaid maar be
spoten Dit brengt onherroepelijk mee 
dat verschillende trekgrachten inkol-
ven Deze situatie kan niet langer 
blijven bestaan 

De Volksunie van Sinaai houdt 
overstromingsgevaar met uitgeslo
ten, ten gevolge van dit milieu on-
vnendelijk en onoordeelkundig on
derhoud Voorzitter Fons Van Hoy-
donck besluit hieromtrent een schrij
ven te nchten aan het schepenkolle-
ge en het Polderbestuur 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

ïms^m 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u Zondag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

rr—"N STUDIO 
^nU DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

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

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

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

Hier kan uw 
publiciteit l(omen! 

Neem even kontakt 
op met ons 
02-219.49.30 of 02-380.04.78 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353 26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel : 053/80 0418 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41 25 89 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldslraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames- heren en kinderkleding 
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„Ons luisterlied kansen blijven geven!" 
Brussel — Het ANZ (Algemeen Nederlands Zang

verbond) stelde vorige week op een perskonferentie 
de tweede editie van „Chansongala" voor. Dit gebeu
ren sluit aan bij de reeks „Terugblik", een p rod u kt ie 
van de BRT. Het chansongala is dus een televisiepro-
dukt dat op 13 februari in een onvergetelijke live sfeer, 
op het podium van de Antwerpse Singel wordt ge
bracht. Op de affiche prijkt een hele reeks namen, ta
lent van eigen bodem maar ook gevestigde waarden 
uit Vlaanderen en Nederland, de helden van toen! 

Miei Coolsje 
WIJ: Waarom? 

L. Dewals: ,,Dat heeft me altijd 
enorm geboeid. Il< heb vroeger 
ool< nog met een gitaar op de 
straat gestaan. Dat was toen heel 
erg in, we waanden ons allemaal 
kleine Miei Coolsjes. 'k Heb zelf 
een tijdje kabaret gedaan, ons ge
zelschap noemde ,,Malingenkol
der", we spiegelden ons aan be
kende Nederlandse voorbeelden. 
Met andere woorden, ik heb me in 
dat wereldje altijd lei<ker gevoeld. 

We waren aangenaam ver
rast toen we de persmap 
doorsnuffelden en tussen 

de medewerkers de naam van een 
stadsgenoot van één van onze re-
dakteuren mochten ontwaren. 
Over het algemeen komt deze ge
meente enkel in het nieuws inzake 
stinkende aangelegenheden. 

Kris de Bruyne, één van de ar
tiesten die meewerkt aan het 
Cfiansongala zong destijds over 
Vilvoorde City en omschreef het 
industriestadje als een „ellendig 
nest". Uit dit „ellendig nest" komt 
Leo Dewals (53), BRT-producer en 
in die hoedanigheid producer van 
de ANZ-BRT co-produktie „Chan
songala". Enthousiast praat hij 
over zijn vak, de BRT, ,,zijn" chan
songala en het ANZ. 

Dramaturg 
WIJ: Producer, word je dat 

zomaar? 

L. Dewals: ,,Neen, in mijn ge
val ging er heel wat aan vooraf. 
Het begon in het konservatorium, 
ik wou toneelkunstenaar worden. 
Eerst mocht dat natuurlijk niet van 
thuis, ik moest een diploma regent 
Germaanse talen behalen. Ik be
landde in het onderwijs. Na een 
jaar of acht hield ik het voor beke
ken en nam deel aan een toela-
tingseksamen voor het dramatisch 
gezelschap van de BRT, daar ben 
ik dan ooi< weer acht jaar als ak-
teur bedrijvig geweest. Dat was 
het mooiste gezelschap waarover 
ik als jonge man kon dromen, ik 
kwam toen in kontakt met Julien 
Schoenaerts, Dora Van der Groen, 
Denise Deweerd e.a. 

Op een gegeven moment vroeg 
Hubert Van Herreweghen, die 
toen hoofd was van de dienst 
Drama, of ik er niets voor voelde 
om ,,dramaturg" te worden op 
onze dienst. Die post bestond tot 
dan toe met, er waren enkel pro
ducers op de dienst Drama werk
zaam. Het was de bedoeling van 
Van Herreweghen om zoveel mo
gelijk auteurs van eigen bodem 
aan te trekken, daar was dnngend 
nood aan, gezien het te groot aan
tal buitenlandse produkties dat 
toen op de buis kwam." 

WIJ: Wat Is nu precies de taak 
van een dramaturg? 

L. Dewals:,,Mensen kontakte
ren, warm maken en begeleiden 
naar het televisiespel toe. Een au
teur is iemand die er soms nogal 
eens op los schrijft, hij heeft 
ideeën maar de dramaturg moet 
zorgen dat die dermate uitgewerkt 
worden zodat het sknpt uiteinde
lijk voor de televisie bruikbaar is. 
Je kan je wel voorstellen dat er 
soms nogal geschaafd dient te 
worden, heel wat van de auteurs 
die voor de BRT werken waren ge
woon romans te schrijven, wat 
toch iets heel anders is dan een te
levisiespel. " 

WIJ: Wat houdt het werk van 
een producer In? 

L. Dewals: ,,De producer is de 

, fjt • 

Leo Dewals: ,,De BRT zou zich onmisbaar moeten maken!" 
(foto R. Szommer) 

man die het programma „maakt". 
Hij brengt de idee aan, stelt dit 
voor aan de produktieleider van de 
dienst, in dit geval Jan Geysen van 
de dienst Amusement-Woord. 

Na de goedkeuring van de pro
duktieleider te hebben gehad 
wordt die idee gerealiseerd door 
de realisators. Elke producer heeft 
een aantal realisators onder zich, 
dat zijn feitelijk de mensen die het 
werk ,,te velde" doen." 

WIJ: Is je werkterrein verlegd 
sinds je producer bent? 

L. Dewals: ,,Anderhalf jaar ge
leden heeft men me gevraagd of 
ik interesse had voor nog andere 
zaken dan drama. Ik was blij dat 
ik de kans kreeg eens iets anders 
te gaan doen, zonder aarzelen 
koos ik kleinkunst." 

• ' • *ƒ" • 
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Chansongala kwarteeuw 
kleinkunst (co-produktie 
BRT-ANZ) 

Zaterdag 13 februari 
1988 om 20 uur 

..deSingel" Desguinlei 
25, Antwerpen. 

Plaatsen voor dit Chan
songala kunnen besteld 
worden in deSingel, alle 
werkdagen tussen 10 en 19 
uur. Telefonisch reserveren 
kan ook via het nummer 
03/237.61.58. 

Voor meer informatie: 
ANZ-Vrijheidsstraat 30-32, 
2000 Antwerpen. Tel.: 
03/237.93.92. 

Het was dan ook prettig dat ik met 
een man als Jan Geysen mocht 
gaan samenwerken, de man die 
produktieleider is van die dienst 
Kleinkunst. Het is eigenlijk Jan 
Geysen die de kleinkunst in Vlaan
deren heeft gemaakt, hij heeft 
mensen ontdekt en kansen gege
ven, eerst voorde radio, later voor 
de televisie. 

Jan Geysen verlaat ons binnen
kort, het zal een zéér groot verlies 
zijn voor de BRT." 

WIJ: Dan ligt het „Chanson
gala" volledig in je lijn? 

L. Dewals: „Zeker. Eén van 
mijn eerste opdrachten in mijn 
nieuwe funktie was de reeks,,Te
rugblik". In deze serie wordt de 
loopbaan van heelwat Vlaamse 
én Nederlandse kleinkunstenaars 
onder de loupe genomen. De 
reeks kan gezien worden als een 
vervolg op ,,Kwarteeuw Klein
kunst", een co-produktie met de 
KRO. Het eerste chansongala, 
een initiatief van de BRT was dus 
eigenlijk een logisch uitvloeisel 
van de beide programmareeksen. 
Het opzet van die kleinkunsthap-
penings kan ook gezien worden 
als het doen herleven van de klein
kunst, het ANZ, en meer bepaald 
de Kommissie Kleinkunst is hier
van de grote bezieler. Ik kan me 
,,Chansongala" moeilijk indenken 
zonder de inbreng van het ANZ." 

WIJ: Wat behelst die inbreng? 
L. Dewals: „Het ANZ zorgt voor 

een heel deel praktische zaken: 
de zaal, het publiek, de propa
ganda, kontakten met de pers, 
e.d., de BRT kapteert het gebeu
ren, niet zomaar eventjes inblik
ken, maar bewust werken in funk
tie van de televisie. Uit de opna
men distileren we drie pro
gramma's die in de reeks,,Terug
blik" worden uitgezonden." 

' WIJ: De samenwerking met 
het ANZ verliep tot op heden 
blijkbaar zéér goed? 

L. Dewals: ,,Buitengewoon 
vlot! 't Kan niet beter! Ik kende het 
ANZ slechts als toeschouwer van 
de zangfeesten. Ik wist welke fe
nomenale inspanning deze vere
niging sinds jaren leverde ter be
vordering van het Nederlandstalig 
lied. Pas met het werken aan die 
kleinkunstprogramma's kwam ik 
persoonlijk in kontakt met de men
sen van het ANZ. Fantastische 
gasten die ANZ-medewerkers, in 
het bijzonder Rob Eykens, sekre-
taris van het ANZ en voorzitter van 
de Kleinkunstkommissie." 

Twee delen 
WIJ: Vertel eens iets over het 

programma van 13 februari. 
L. Dewals: „De avond wordt 

opgesplitst in twee delen. In het 
eerste deel gaat de aandacht ge
heel uit naar talent van eigen bo
dem : Kathy Lindekens, presenta
trice van het radioprogramma 
,,Van Kattekwaad tot erger" en 
onze serie,, Terugblik", Raymond 
van het Groenewoud, Patricia 
Beyens, Erik Van Neygen en Kris 
de Bruyne. Ze brengen liedjes uit 
hun eigen repertoire en liedjes van 
kollega's. Zij worden begeleid 
door een combo o.l.v. BRT-
medewerker Jan Hautekiet. 

Het tweede deel is opgevat als 
een hommage aan Ramses 
Shaffy. Shaffy nodigde Liesbeth 
List, Johan Verminnen, Wim De 
Craene, Delia Bossiers en Thijs 
van Leer uit om samen met hem 
de sfeer en de liedjes van vroeger 
terug tot leven te roepen." 

WIJ: Waarom een Shaffy-
hulde? 

L. Dewals: ,,Hij was ongetwij
feld een pionier in de kleinkunst. 
Vorig jaar hebben we postuum 
dan, dé Vlaamse pionier gehul
digd, Kor Van der Gooten en om 
de binding Noord-Zuid te maken 
hebben we de loopbaan van Bou-
dewijn de Groot t>elicht. 

Al de mensen die we in de se
rie ,,Terugblik" hebben geïnter
viewd hadden het op één of ander 
manier over Shaffy. Elke artiest 
spiegelt zich gewild of ongewild 
aan een groot voorbeeld. Bij ons 
had je Miei Cools maar ook een 
man als Bob Davidse die grote po
pulariteit verwierf met zijn zang
boekjes, voorzien van akkoorden
schema 's, je weet wel,,... Vrolijke 
vrolijk vrienden..." (begint luid
keels te zingen). 

Ramses Shaffy sprak de jonge
ren enorm aan vanwege zijn stem 
en zijn temperament. De artiesten 
die op 13 februari het tweede deel 
van het programma verzorgen 
hebben op één of ander manier 
met Shaffy samengewerkt." 

WIJ: Wordt „Chansongala" 
een retro-avondje, een onder
onsje voor nostalgiekers? 

L. Dewals: ,,Neen. Alhoewel er 
natuurlijk een hele boel mensen 
komen die de bloeiperiode van de 
kleinkunst hebben meegemaakt, 
en daar met een zekere heimwee 
aan terugdenken. Maar het is 
vooral bedoeld als stimulans voor 
jonge mensen, jonge artiesten 
erop attent maken dat de klein
kunst nog leeft, dat er inderdaad 
nog een weg, een toekomst is voor 
het Nederlandstalige luisterlied." 

WIJ: Is dat werkelijk zo? 
L. Dewals: ,,lk ben ervan over

tuigd, ook al is het rebelse, het re
volterende van de kleinkunst er af. 
In de jaren zestig was dit werke
lijk een rage. Iedereen die al eens 
een gitaar van dichtbij had gezien 
mocht op een podium kruipen, al 
dan niet met suksesvolle afloop. 

de eisen liggen nu veel hoger. 
Maar als je naar ons programma 
kijkt merk je toch ook vrij nieuwe 
namen als Kathy Lindekens en Pa
tricia Beyens op. Oude rotten in 
het vak als Verminnen en Van het 
Groenewoud blijven het goed 
doen en hernieuwen hun reper
toire regelmatig. Kris de Bruyne 
komt ook terug boven water na 
een aantal jaren van de bühne te 
zijn geweest... 

De interesse voor een mooie 
melodie in harmonie met een 
goede tekst, in onze eigen taal, op 
professionele wijze gebracht zal 
steeds gehoor blijven vinden. Ook 
bij onze jongeren." 

WIJ: Wat is volgens u het be
lang van een organisatie als het 
ANZ? 

L. Dewals: „Zoals ik al zei is het 
ANZ niet weg te denken bij de pro
motie van het Nederlandstalige 
lied, het heeft bovendien een 
enorme inpakt op zijn publiek als 
kulturele maar ook als politieke 
drukkingsgroep. Wat de samen
werking met de BRT betreft is het 
niet zo dat wij het ANZ zouden ge
bruiken omdat we niet genoeg 
fondsen hebben. Het zou voor ons 
misschien eenvoudiger zijn om 
zo'n programma in de studio op te 
nemen maar de samenwerking 
met het ANZ biedt ons de moge
lijkheid veel direkter in kontakt te 
komen met het publiek, ook de 
sfeer van zo'n live opname kan je 
nooit bereiken in een studio." 

BRT weg ermee? 
WIJ: Zal na de doorbraak van 

de kommerciële TV het neder-
landstalige luisterlied niet ge
doemd zijn te verdwijnen? 

L. Dewals: ,,De BRT zou zich 
onmisbaar moeten maken. De 
kommerciële TV zal de BRT nodig 
hebben. Zowel de technici als de 
artiesten en de programmamakers 
zitten momenteel in de BRT, bijge
volg zal de kommerciële TV men
sen van bij ons moeten aantrek
ken om te co-produceren. Het is 
natuurlijk ook zo dat een aantal 
BRT-mensen definitief kunnen 
overstappen naar de kommerciële 
TV. 

Een andere kwestie is uiteraard 
de financiële. De BRT krijgt veel 
te weinig fondsen, wij krijgen maar 
een belachelijk klein gedeelte van 
het kijk- en luistergeld, de kosten 
stijgen jaar najaar en toch krijgen 
we ieder jaar minder geld om pro
gramma's te maken. Wanneer je 
dit allemaal vergelijkt met situaties 
in het buitenland sta je versteld! 
Ik betwijfel ten zeerste of een 
,, kommerciële'' zender belangstel
ling zal tonen voor het Neder
landstalige luisterlied, hier blijft 
een taak weggelegd voorde BRT. 
Maar het is dan wel de hoogste tijd 
dat men zich gaat bezinnen over 
de vraag of wij kunnen overleven 
met het aalmoes dat ons nu wordt 
toegestopt. Zoniet zie ik de BRT 
binnen enkele jaren verkomme
ren, en daarmee een uniek promo
tiemiddel voor het Nederlandsta
lige luisterlied!". 

(ts) 
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