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,,Als er dus één les te leren valt uit de aktuele krisis, dan is het deze 
van de noodzaak om ruime bevoegdheden toe te vertrouwen aan de 

gemeenschappen en gewesten. Men moet aan hen de moeilijkste 
dossiers, die voortdurend de nationale regering blokkeren, overdragen. 

(Kommentator Guy Duplat in ,,Le Soir" van woensdag 3 februari 1988) 

Blijft de kans onbenut? 

FEITEN zijn sterker dan pro
paganda. De Volksunie 
heeft bij de verkiezingen 

van 13 december kampanje ge
voerd rond de stelling, dat ieder 
voortgezet herstelbeleid onmo
gelijk is zonder een diepgaande 
staatshervorming. Ondanks het 
Happart-dossier, dat als illustra
tie fungeerde, bleek de stelling 
net iets te ingewikkeld om er 
elektoraal mee te scoren. 

Vandaag bevestigt de politieke 
evolutie niet alleen dat de stelling 
volkomen juist was, maar dat zij 
de wezenlijke inzet van de verkie
zingen had moeten zijn. 

Volgende week ligt 13 decem
ber twee maanden achter de rug. 
Er is nog steeds geen uitzicht op 
de vorming van een nationale 
regering. Anders dan bij vorige 
regeringskrisissen schaft de tijd 
geen raad, maar wordt de toe
stand week na week uitzichtlozer. 

Het is dan ook geen gewone 
regeringskrisis. Niet de zoge
naamde nieuwe beginselvastheid 
van de CVP, niet de humeurig
heid van Van Miert, niet de veto's 
of de wensen van de een of 
andere voorzitter, met het gewo
ne touwtrekken vormen een be
letsel om de centrale regering op 
poten te zetten. Het is de krisis 
van de strukturen en de instellin
gen zelve: een heuse en onver
valste regime-krisis. Er komt 
vooralsnog geen Belgische rege
ring, omdat er geen Belgische 
politiek meer is. De krisis van hel 
regime heeft, met een ijzeren 
logica, voor zichzelf de voorrang 
geëist op het herstelbeleid. 

Met dezelfde ijzeren logica 
heeft het feit dat er m dit land 
geen Belgische politieke entiteit 
meer bestaat, geleid tot het pro
bleemloos vormen van Gemeen-
schaps- en Gewestregeringen 
die ieder voor zich steunen op 
behoorlijke meerderheden. 

Het is een ontwikkeling die de 
Vlaams-nationale visie over heel 
de lijn bevestigt. Buiten en boven 
het klassiek politiek gekrakeel 
over de koalitie en de samenstel

ling zelve van Waalse en Vlaam
se regeringen is het voor iedere 
Vlaams-nationalist een verheu
gende vaststelling dat de autono
mie — hoe beperkt ze dan al is en 
hoe weinig ze rechtuit-rechtaan 
wordt beleden — normaal funk-
tioneert terwijl de centrale macht 
tot onmacht is verworden. 

De vreugde om deze ontwikke
ling, die de Vlaams-nationalisten 
op een spektakulaire wijze in het 
gelijk stelt, is nochtans niet on
verdeeld. De autonomie strekt 
zich immers slechts uit over zo'n 
10 % van de rijksmiddelen terwijl 
90 % in handen blijven van het 
centrale gezag, of dit nu wél dan 
niet funktioneert. 

Hoe anders zou de toestand 
zijn met een waarachtig federalis
me, met échte autonomie! Dan 
zouden zo'n twee-derden van de 

rijksmiddelen geïnd, beheerd en 
besteed worden door de gemeen
schappen. Dan zou het herstel
beleid, of welk beleid dan ook dat 
strookt met de inzichten van de 
kiezers, zonder tijdverlies kunnen 
gevoerd worden door de Waalse 
en Vlaamse regeringen ieder 
voor zich. Dan zou het centrale 
vacuum nauwelijks een fait-di-
vers in de rand van het eigenlijk 
politiek gebeuren zijn. Dan zou er 
trouwens hoogstwaarschijnlijk 
geen centraal vacuum zijn, om
dat de centrale regeringsvorming 
slechts het bijprodukt zou zijn 
van het échte politieke gebeuren 
in de gemeenschappen. 

Zover zijn we echter nog niet. 

De Vlaamse en de Waalse rege
ringen kunnen de centrale leemte 
niet vullen. Zij beschikken im
mers slechts over begrotingen 
die nauwelijks ruimer zijn dan die 

van een behoorlijke stadsagglo
meratie. 

Daar komt nog bovenop dat de 
Vlaamse regering geen ziel 
steekt in de Vlaamse autonomie 
en geen ogenblik denkt aan de 
verruiming ervan. Zoals Wallonië 
bewust kommunautair heeft ge
stemd, zo stelt ook de Waalse 
regering zich bewust kommunau
tair op. Het PS-FDF-PSC-ak-
koord is een offensief pamflet dat 
mikt op de verovering van Voeren 
en de Brusselse rand. Met het 
oog op de komende staatshervor
ming nemen de franstaligen zo
doende reeds thans sterke aan
valsposities in. 

Het GVP-PVV-regeerakkoord 
daarentegen stelt zich louter de
fensief op en kapselt zich volledig 
in de voorbijgestreefde staatsher
vorming van 1980 in. 

Zo dreigt het ogenblik, waarop 
het politiek eerstgeboorterecht 
van Vlaanderen wordt bevestigd, 
onbenut voorbij te gaan. 

tvo 

Groot-
Nederland? 

Oud-VU-parlementslid 
Evrard Raskin werd on
langs verkozen tot voor
zitter Vlaanderen van het 
Algemeen Nederlands 
Verbond. 

Wij vroegen hem of de 
Grootnederlandse ge
dachte eigenlijk nog wel 
bestaat. Zijn antwoord 
leest U op biz. 20. 
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... en WIJ 

WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaad brie

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 lezersbrief 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

ACV EN CVP 

Voorzitter Peirens van het ACV 
blijft koppig vasthouden aan de band 
met de CVP, zich baserend op het 
kongres van 1986 Of de basis daar
voor in zijn geheel werd geraad
pleegd durf ik betwijfelen Als lid van 
het CCPTO heb ik nooit de gelegen
heid gehad om daarover mijn mening 
kenbaar te maken ' 

Wat de CVP er de jongste jaren van 
terecht heeft gebracht wordt door de 
heer Peirens zelf verwoord ,, in een 
gespleten samenleving met sterken 
die sterker werden, en minder sterken 
die voortdurend minder sterk wer
den i " Moesten alle AC V-leden op 13 
december II op de CVP gestemd 
hebben dan was de uitslag toch radi-
kaal anders geweest Een recente 
studie van prof Huyse (KUL) duidt 
duidelijk aan dat de CVP meer krijgt 
dan dat waar ze volgens de uitslagen 
van de verkiezingen ,,demokratisch" 
recht op heeft Om van de PSC maar 
te zwijgen I 

Als ACV-hd zeg ik ACV wend U 
ook eens tot de VU, deze partij verde
digt de knstelijke waarden evenzeer 
als de CVP, getuige daarvan de opna
me van VU-reklame in Kerk en Le
v e n ' Als echte Vlaamse partij is de 

CVP gewoonweg onbetrouwbaar ge
worden, getuige daarvan de mossel
houding in de zaak H uit V Het ACV 
als vakbond wordt door zich te binden 
aan eén partij gewoon vleugel lam' Ik 
pleit voor een vakbond los van de 
politieke partijen, zoals in Duitsland' 

W. Roslers, Neeroeteren 

MACHTSMISBRUIK 

Ze zitten weer samen aan de met 
verschillende houtsoorten aaneenge-
timmerde Vlaamse ( ' ) tafel Aan de 
ene kant de erfgenamen van Charles 
Woeste, onzaliger gedachtinis, (door 
de Daensisten van Aalst destijds 
, ,Bokken" genoemd) Aan de overzij
de de blause Fils a Papa, vrienden 
van de vroegere zeepbarons en sui
kerfabrikanten 

De Vlaamse koek was nog met gaar 
gestoomd, of hij werd al onderling 
gedeeld De hoogwaardige gastheren 
oordeelden dat de andere genodig
den onbekwaam onfatsoenlijk en 
diensvolgens ongewenst waren om 
met hen aan de dis plaats te nemen 

Is dat knstelijke solidariteit en de-
mokratie, mijnheer G G e e n s ' Is dat 
politiek fatsoen, mevrouw A N e y t s ' 

Mag de stem van vele honderddui
zenden andersdenkende Vlamingen 
in uw beleid met gehoord worden ' ' 

Aan de heren W Martens en Fr 
Swaelen stel ik de vraag ,,Wat gaat 
U uiteindelijk doen met uw jarenlange 
beschermeling, die Luikse terreur-
zaaier in Voeren, wanneer U nog in 
een nationale regering terecht k o m f 
En U, heer M Eyskens, zoudt u 
opnieuw, zoals in 1985, de indeks 
doen vervallen"? 

Jan De Dier, Erembodegem 

OPNIEUW DE DUPE? 

Met heel veel triomfalisme hebben 
CVP en PVV bekend gemaakt dat ze 
samen de Vlaamse regenng vormen 
Dat het Swaelen en Neyts op de 
eerste plaats om eigen partij en 
macht te doen is en minder om Vlaan
deren, IS zonneklaar Ze hebben, zo 
menen wij, twee enorme blunders 
begaan die wel eens zuur zouden 
kunnen opbreken 

— ze hebben een regering zonder 
centen Ze hebben het verzuimd om 
van de centrale regering boter bij de 
vis te eisen De Vlaamse regering van 
CVP en PVV staat volledig machte
loos bij gebrek aan centen Wij stellen 

resoluut Vlaamse centen in Vlaamse 
handen 

— Voor Vlaanderen was het stuk
ken beter geweest een grote koalitie 
te vormen met CVP-PVV-SP-VU Het 
O W (Overlegkomitee van Vlaamse 
Verenigingen) heeft dit als dringend 
noodzakelijk voorgesteld om weer
stand te kunnen bieden aan de Waal
se arrogantie en blokvorming Walen 
zijn eerst Waal en dan pas partij 
gebonden' Nu reeds is de Vlaamse 
regering ondergeschikt aan de grillen 
van de nationale regering Wie twee 
heren wil dienen ' 
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Verder durven we hopen dat de 
onzalige Vlaams-onvriendelijke plan
nen van min Kelchtermans inzake de 
hervormingen van het muziekonder
wijs definitief m de scheurmand ver
dwijnen Gelukkig groeit er hiertegen 
een enorm verzet vanuiz de Vlaamse 
muziekscholen 

We steunen de oproep van VU-
voorzitter Gabriels om over alle partij-
grenzen heen een Vlaams front te 
vormen 

CVP en PVV hebben alvast een 
enorme kans gemist wat dit betreft' 

IJzerbedevaartkomitee, 
gewest Maaseik 

ZO€KeÈC}€ 

D 23-jarige jonge dame diploma 
Handel-Kantoor-Verkoop met kennis 
van Fr en E zoekt een betrekking als 
bediende Zij is bereid deeltijds bu-
reelwerk te verrichten Voor nadere 
ml zich wenden O Van Ootegem, 
Ere-senator Arm Lonquestraat 3 1 , 
9219 Gentbrugge, 091 / 30 72 87 

n 20j drietalige A l direktiesekreta-
ris, vertrouwd met tekstverwerking en 
computer, zoekt na legerdienst een 
gepaste betrekking m het Brusselse of 
Halle-Vilvoorde Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

r 28] gehuwde 3-talige A2 bediende-
hulpboekhoudster zoekt een nieuwe 
werkkring in het Brusselse of ten wes
ten van Brussel waar ze om 17u 
gedaan heeft met werken omwille van 
haar dochtertje Voorinl zich wenden 
tot senator-burgemeester dr J Valke
niers tel 02/569 16 04 

D Jonge dame, diploma schoon-
neidsspecialiste, zoekt dringend 
werk ZIJ IS bereid om het even welk 
werk te aanvaarden Zelfs bandwerk 
op fabriek Voor nadere inlichtingen 
zich wenden O Van Ootegem — 
Eresenator, Arm Lonquestraat 3 1 , 
9219 Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

j 43j tweetalige sekretaresse met 
ervaring met computer, zoekt drin
gend een bijverdienste 's avonds nu 
ze bloemenwinkel heeft geopend 
Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers tel 
02/569 16 04 

^ ^ lepel & vork 
Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Ui tbergen 
Tel. 091-67.57.12 

m 
I drhro-in | 

S .M.B. 

P V B A B ie rhande l He l l i nckx 

stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel 582 10 93 
H 
HBIEBHANDEIW 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen len huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Konlich Kon Astndlaan 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 Lichten/elde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munderThiervan tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten 

Het ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Te l . 052-42 32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Te l . 02/532.09.40 

Hoerenhof 
CAFE - RESIAURANTT- FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Pr i j zen voor g r o e p e n 
op aanv raag 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Te l . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

T\^astautaitt 

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

RESTAURANT 

| y ^ T & > . i Hoek 
_ ' T I l l T i Wo l veng rach t 

en 
Leopolds t raat 

Tel 21791 53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s z i j n 
m 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

Koffiebranderij 
Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 56 09 - 4 6 0 48 87 

Jor is Van den Driessche 
zaakvoerder 

B a n k e t b a k k e r i j 

ANTWERPIA 
' ^ « a . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 
pnvaatfeesten, huwelijken, recepties, eerste- en erekommunies, jubileums, 

rouwmaaltijden, banketten groot en klem 

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen 
Feestzaal Kasteel 'T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen 

'1^^ Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen 

T^ tee l VERZORGDE TRAITEURDIENST 
q <̂  ook bij u thuis, met of zonder bediening, 

'^™^ alle matenalen ter uwer beschikking 

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 

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

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

CAFe 
ZAAL 

lOGCMCMT 

CAMdR-iNU^ 
BR.CC 
011/47 28 97 ^ • u i i / 4 r zu »r 
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Gabriels 
bleef rustig 

Toogpraat 
Vorige zondag hadden de vier 

Vlaamse partijvoorzitters ell<aar 
dus rendez-vous gegeven in stu
dio 1 ter hoogte van de Reyers-
laan. Deze televisiezaal was voor 
de wekelijkse gelegenheid omge
bouwd tot een soort café en 
droeg de naam ,,De zevende 
dag". Neem van ons aan dat er 
heus wel leuker kroegen be
staan, met echt goeie muziek, 
makkelijker stoeltjes en gezelli
ger tooggasten. 

Want wat een gemoedelijke 
babbel had moeten worden, is 
ontaard in een platvloerse toogru
zie. Overgoten met Brugse tripel 
en ondersteund door Damse 
kaasblokjes. 

Vooral SP-voorzitter Karel van 
Miert leek aardig op dreef. Hij 
versprak zich menigvoudig, sta
melde als nooit voorheen en was 
biezonder scherp voor CVP-voor-
zitter Frank Swaelen en PVV-
voorzitster Annemie Neyts, die 
hij zelfs onomwonden een leuge-
nares noemde. Waarop de blau
we woordvoerdster zowaar aan 
het gillen ging en net niet begon 
te huilen. De ,,kristelijke" voor
man speelde dan weer het ver
ontwaardigde jongentje, die met 
de armen gekruist uitriep dat hij 
zich vandaag met zou kwaad ma
ken, maar het desalniettemin 
toch deed. 

Al bij ai was l̂ LZ-voorzitter Jaak 
Gabriels nog de meest rustige 
van het kibbelende kwartet. Hij 
verwoordde de VU-kritiek op het 
minimalistisch Vlaams regeerak
koord (zie elders in dit blad) en 
gaf een lesje in wat Vlaamse 
autonomie eigenlijk betekent. 

Na afloop was het zware bier 
weliswaar lauw geworden, maar 
de sfeer bleef ijzig koel. Vooral 
Karel van Miert, die zich zwaar 
bedrogen voelt door de CVP, tril
de van woede en verliet meteen 
de BRT-lokalen. Nu reeds wordt 
het uitkijken naar het hoofdstukje 
,,Wat volgde op de verkiezingen 
van '87" in de memoires van de 
SP-voorman. 

Konklusie? Geef ons maar te
rug de oude Konfrontatie-formule 
of doodgewoon een ouderwets 
café zonder de vier partijvoorzit
ters... 

Dans voor... 
Niet alleen de wijze waarop de 

gewest- en gemeenschapsrege
ringen tot stand kwamen geeft te 
denken over wat men in wezen 
met deze instellingen van plan is. 
Ook de aanduiding van de perso
nen die straks met E-nummerpla
ten door het land snorren, was 
niet meteen een voorbeeld van 
hoe men keurig politiek bedrijft. 

Bij de verdeling van de porte
feuilles werd met alles rekening 
gehouden: leeftijd, geslacht, 
woonplaats, stand, gezindheid, 
partijverdiensten,... Nooit werd 
oprecht nagegaan of één of ande
re ministrabel kandidaat eigenlijk 
ook wel de bekwaamheid had 
voor het vervullen van deze op
dracht. Met als gevolg dat deze 
derde Vlaamse regering opnieuw 
volgestouwd zal zitten met twee-
derangsfiguren, die zelden ge
hinderd zullen worden door enige 
deskundigheid. 

Gaston Geens blijft op de voor-
zittersstoel, tenzij hij straks een 
zeer belangrijke post in de cen
trale regering zou aangeboden 
krijgen of om andere redenen er 
mee ophoudt... Theo Kelchter-
mans, Patrick Dewael en Louis 
Waltniel blijven eveneens op 
post. Jan Lenssens ook, maar hij 
wist de moeilijke leefmilieu-be-
voegdheid af te schudden op de 
rug van Jos Dupré. (Maar nu 
reeds is bekend dat deze laatste, 
eenmaal er een nationaal kabinet 
op de been is waaraan de CVP 
deelneemt, zijn zetel zal afstaan 
aan Wivina Demeester, die dan 

\U¥^^^ 
Cornelis, 

OCMW-voorzitter te Meise 

Geens, 
voor de 
derde maal 

,,degradeert" van staatssekreta-
ris tot ,,slechts" gemeenschaps
minister.) 

Nieuwelingen zijn Hugo 
Weckx (die bij gebrek aan ande
re Brusselaars wel ,,moest" ge-
meenschapsminsiter worden), 
PVV-fraktieleider Ward Beysen 
en de Westhoekenaar Paul Brey-
ne. In de politieke gewichten-
schaal worden deze drie neofie
ten tot de kategorie van de pluim-

• Al geruime tijd verschijnen in 
de pers advertenties met als 
kop ,,0ok dit is België". Wat 
houdt deze advertentiekam
panje van de OCIVIW's in? 

,,Een kampanje om de 
OCMW's bij het breed publiek 
bekend te maken is zeker posi
tief. De gelanceerde kampanje 
,,Ook dit IS België" met de bijho
rende foto's van mensen die in 
een vuilnisbak graaien, roept 
echter heel wat twijfels op. Voor
eerst zal het de drempelvrees 
van vele behoeftigen nog doen 
toenemen. Het OCMW is niet 
meer alleen een Kommissie voor 
openbare onderstand. In feite ne
geert de overheid daarmee haar 
eigen wetgeving van 1976 op de 
OCfiAWs. Daarin staat dat ieder
een een menswaardig bestaan 
moet kunnen leiden. Bovendien 
wordt door deze kampanje bewe
zen dat het beleid van de jongste 
jaren door de CVP-PVV-regering 
inderdaad vele sociale proble
men heeft geschapen. Vooral de 
CVP-ministers die nochtans vrij
wel alle sociale departementen in 
handen hadden, dragen een gro
te verantwoordelijkheid. 

Verder zal het niet met vrijwilli
ge giften zijn dat een OCMW de 
behoeftigen van de gemeente zal 
kunnen helpen." 

• Al de lasten voortvloeiend uit 
de „nieuwe armoede" komen 
op de rekening van de gemeen
ten terecht. Kunnen deze laat-
sten het probleem van de „vier
de wereld" zonder steun van 
hogerhand nog wel aan? 

„In de jongste jaren is er inder
daad een nieuwe armoede ont
staan. Het aantal aanvragen voor 
steun of bestaansminimum is in 
onze gemeente op enkele jaren 

tijd verfijvoudigd. Samen met de 
federatie van Vlaamse maat
schappelijke werkers zijn wij 
voorstander van een integrale te
rugbetaling van het bestaansmi
nimum door de overheid; zodat 
het OCMW enkel moet instaan 
voor bijkomende steun afhanke
lijk van de gezinssituatie van be
trokkene zoals aantal kinderen, 
huisvesting enz. Voor sommige 
gemeenten is de financiële tus
senkomst immers een zware 
aderlating. De gemeente Meise is 
nog een relatief welvarende ge
meente, waar binnen het fami
liaal verband nog heel wat solida
riteit bestaat. Toch is het opval
lend dat heel wat bejaarden moe
ten rondkomen met een belache
lijk laag pensioen, waarmee ze 
amper de nochtans lage kosten 
in ons rustoord niet kunnen beta
len. " 

• Is de vrees gegrond dat na de 
ontgrenzing van Europa in 1992 
de sociale wantoestanden nog 
kunnen toenemen? 

,,De EG-burgers genieten nu in 
feite reeds dezelfde voordelen als 
de Belgische onderdanen. Toch 
is het niet uitgesloten dat na 1992 
een aantal inwoners van het min
der welvarende zuiden van de EG 
een beroep zouden doen op ons 
sociaal arsenaal, hoewel dit 
reeds gedeeltelijk werd afge
bouwd. Ik meen dat die proble
men niet moeten overtrokken 
worden en dat hier een automati
sche nivellering zal ontstaan. 
Ook het probleem van de politie
ke vluchtelingen is nu niet meer 
zo akkuut als voor enkele jaren." 

• Sommige eksperts beweren 
dat „kansarmoede" erfelijk 
zou zijn? 

,,Dat is natuurlijk niets nieuws. 
Ondanks alle demokratiserings-
pogingen blijven nog een aantal 
mensen het slachtoffer van hun 
gezinssituatie. Nu ook stellen wij 
vast dat vele OCMW-kliënten 
steeds terugkomen met hun pro
blemen waar ze met uit raken. 
Niet zelden is dit door een gebrek 
aan budgettenngskontrole, zelf-
veroorzaakte werkloosheid enz. 
De kinderen van deze mensen 
hebben het uiteraard moeilijk en 
vinden het vaak vanzelfsprekend 
dat het OCMW hen helpt, zonder 
dat zij zelf enige Inspanning 
doen. Tewerkstelling is in zulke 
gevallen een goede remedie." 

- „Het OCMW doet een beroep 
op uw hart.", lezen we in de 
advertentie. Giften vanaf 1000 
fr. zijn fiskaal aftrekbaar... 1000 
frank geven om het geweten te 
sussen? 

,,Wij wijzen dergelijke gfiten 
niet af maar zoals reeds eerder 
gezegd zullen „giften" de finan
ciële problemen van het OCMW 
niet oplossen. 

Het komt erop aan via informa
tie de inwoners van het bestaan, 
de noodzaak en de aktlviteiten 
van het OCMW op de hoogte te 
stellen. Zij hebben het recht om 
te weten dat zij via hun gemeen
telijke belastingen zoveel miljoen 
solidair bijdragen voor de leni
ging van de financiële én sociale 
noden van hun medebewoners. 
Al te vaak schuiven sommigen 
hun verantwoordelijkheid tegen
over ouders of kinderen af op het 
OCMW. Misschien is het betonen 
van meer solidariteit meer waard 
dan een gift om het geweten te 
sussen." 

MENSEN 
HET NIEUWS 

Aan een uitgebreide schare perslui stelde EP-lid Willy Kuijpers een 
asbestdossier voor. Kuijpers toont daarin met cijfers aan dat er in 
Brussel een ongeoorloofde koncentratie aan asbest is. Vooral in en om 
de tunnels, veroorzaakt door remmende wagens, ook deelde hij een 
lijst van,,gevaarlijke" gebouwen mee. De drie Leuvense VU-mandata-
rissen (Kuijpers, Vanhorenbeek en Blanpain) zullen in Straatsburg en 
in Brussel dit probleem op het tapijt brengen . WIJ komt er volgende 
week uitgebreid op terug. 

(foto Dann) 

gewichten gerekend, maar naar 
we vernamen zijn het wel „eerlij
ke en brave" jongens. 

...de E-platen 
Natuurlijk kunnen we niet nala

ten een traan weg te pinken voor 
het heengaan van Paul Deprez, 
uittredend gemeenschapsminis
ter voor eksterne betrekkingen. 
Naar verluidt gaat deze CVP-er 
zich nu onledig houden met het 
volgen van taalkursussen en het 
terug ophalen van de brochures 
over Vlaanderen. Die weliswaar 
overal in de wereld verspreid wer
den, maar na een veto van de 
Belgische minister voor buiten
landse betrekkingen, nooit uit de 
kast van de ambassades moch
ten worden gehaald. 

Aan franstalige kant blijft het 
onderscheid bestaan tussen de 
Franse gemeenschapsregering 
en de Waalse gewestregering. 
Aangezien de PRL bedankt werd 
voor haar,,goede diensten", de
len de PS en PSC daar voortaan 
de lakens uit. Met ekstra steun 
vanweg het FDF, die als weder

dienst Antoinette Spaak de 
voorzittershamer in de Franse 
gemeenschapsraad zal zien han
teren. 

Verrassend is dat de PS liefst 
drie zwaargewichten (André 
Cools, Philippe Moureaux en 
Robert Urbain) naar deze ekse-
kutieven afvaardigt. Terwijl de 
PSC dan weer haar zg. sterke 
figuren blijkbaar reserveert voor 
de centrale regering. 

Doctor 
Dinsdag was het weer eens 

groot feest aan de Katolieke Uni
versiteit van Leuven. Het pa
troonfeest van Maria Lichtmis 
gaat daar immers traditioneel ge
paard met de uitreiking van ere-
doktoraten Op die manier wenst 
de KUL hulde te brengen aan 
personen die ,,omwille van hun 
bijzondere verdiensten" best 
eens gelauwerd worden. 

Tot de vier gevierden behoorde 
ditmaal ook de topondernemer 
André Leysen. Bij wijze van eer
betoon ,,voor zijn mensgericht 
bedrijfsleiderschap" en ,,zijn ori

ginele bijdrage in het maatschap
pelijk gesprek i.v.m. de ekonomi-
sche en sociale evolutie". Meer 
nog, de KUL wenst vooral Ley-
sens verdienste „voor de Vlaam
se Gemeenschap te belichten". 

Voor ons mag en kan het na
tuurlijk allemaal. Alhoewel wij 
vruchteloos op zoek zijn naar de 
heldendaden van André Leysen 
ten bate van de Vlaamse Ge
meenschap. Wat wij ons wél be
hoorlijk goed herinneren is dat 
die meneer Leysen, ten tijde van 
zijn voorzittersschap van het Ver
bond van Belgische Ondernemin
gen, de meest unitaire denkbeel
den kvifistig rondstrooide en zich 
hardnekkig verzette tegen alles 
wat naar ekonomisch federalis
me neigde. Ook staat het ons 
voor dat het ,,wonderboy" Ley
sen was die hautain en koelweg 
stelde dat alle mijnen best met
een gesloten worden en dat men 
daarna in Limburg best beroep 
doet op moeder Teresa, voor de 
sociale begeleiding! 

Het zou trouwens met de eer
ste maal zijn in de na-oorlogse 
periode dat het bestuur van de 
Alma Mater zich vergist in zijn 
beoordeling van wat ,,dienst
baar" IS voor Vlaanderen... 

Leysen 
gelauwerd 
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vu in Senaatskommissies 

Juiste man 
op juiste plaats 

Vorige week brachten wij de taal<verdeling binnen 
de VU-Kamerfral<tie. Deze weel< is de VU-Senaats-
fraktie aan de buurt. 

De juiste man op de juiste plaats. 

TEN behoeve van onze le
zers en de VU-kaderleden 
volgt hieronder de lijst van 

namen met w:e in welke Senaats
kommissie voortaan de VU verte
genwoordigt. Deze gegevens zijn 
immers ook nuttig bij het zoeken 
naar oplossingen voor specifieke 
problemen of het vinden van een 
deskundig spreker voor bepaalde 
informatie- en debatavonden. 

De naam van de effektieve ver
tegenwoordiger staat vetjes afge
drukt, de naam van de plaatsver
vanger kursief. 

* Sociale aangelegenheden: 
Roger Blanpain en Walter Pee
lers. 

* Landsverdediging: Jef Valke
niers en Hans De Belder. 

' Onderwijs en wetenschap: 
Bob Van Hooland en Rik Vande-
kerckhove. 

* Ekonomische aangelegenhe
den: Michel Capoen en André 
Geens. 
* Financiën: André Geens en 
Bob Van Hooland. 

* Infrastruktuur: Laurens Ap-
peltans en Oktaaf Meyntjens. 

* Binnenlandse zaken: André 
De Beul en Walter Luyten. 

' Justitie: Frans Baert en Hans 
De Belder. 

* Buitenlandse betrekkingen: 
Hans De Belder en Frans Baert. 

* Volksgezondheid en leefmi
lieu : Walter Peeters en Rik Van-
dekerckhove. 

* Hervorming der instellingen: 
Frans Baert en Roger Blanpain. 

' Landbouw en middenstand: 
Oktaaf Meyntjens en Michel Ca
poen. 

' Buitenlandse handel: Hans 
De Belder en Jef Valkeniers. 

Ontwikkelingssamenwer
king : Hans De Belder en Walter 
Luyten. 

' Naturalisaties: Oktaaf Meynt
jens en Walter Peeters. 
* Verzoekschriften: Laurens 
Appeltans en Frans Baert. 

* Beneluxraad: Walter Luyten. 

inbraalc 
Zondagavond laat werd de lie

ve huisbewaarster van het natio
naal partijsekretariaat, mevrouw 
Maria Boghemans, opgeschrikt 
door lawaai in het statige heren
huis waarvan zij de derde verdie
ping betrekt. Ook haar zoon 
Geert hoorde het gestoemel. 
Vlug werd duidelijk dat inbrekers 
de deuren van enkele buro's aan 
het rammen waren. 

Gelukkig hielden moeder en 
zoon het hoofd koel, belden de 
politie en staken daarop het licht 
aan. Dit had het nodige effekt, 
want de snodaards vluchtten in 
paniek het huis uit. De politie 
kwam jammer genoeg net te laat 
om de inbrekers te vatten. 

Bij nader toezien bleken de 
boeven het vooral op het WIJ-
redaktielokaal en de komputer-
zaal gemunt te hebben. De juiste 
reaktie van de koncierge verijdel-

Empe i'jd later is de Com nek reeds 
terug Een boer op een huifkarpe-
leten.veróeielt hem de jonk/rouw 
wordt op net voertuióóétildenna 
afscheid van haar vaaeren de rid
ders penomen te hebben rudmMach-
telden de dekens naar StKruis 

r 

Ha. vriend Jan,weldra zulten de Fran
sen ondervinden dat de leeuw nop 

klauwen j-^heei / 

En in Tjn verbeeldinp net Pieterde Conind reeds de Fran
se tetienvèg die door de Vlammpen neergehaald wordt. 

De Vlaamse striptekenaar Bob De Moor vernam tijdens het weekeinde dat hij de „Alfred" gewonnen had 
op het stripgebeuren in Angoulême voor zijn verhaal ,,De gedoemde reis'", met Cori de scheepsjongen in 
de hoofdrol. Zo'n „Alfred" is de hoogste onderscheiding die striptekenaars kunnen behalen. 

Wij wensen Bob De Moor van harte geluk met deze internationale erkenning en hopen hem binnenkort te 
kunnen strikken voor een gesprek. In afwachting drukken wij alvast een tekening af uit zijn „Leeuw van 
Vlaanderen". 

de nog dat zij konden binnendrin
gen in deze ruimten. 

Het Brusselse VU-gemeente-
raadslid Vic Anciaux en VU-di-
rekteur Johan Artois kwamen 
diezelfde nacht nog ter plaatse 
om de vaststellingen te doen en 
klacht neer te leggen. Het is im
mers niet de eerste keer dat het 
VU-sekretariaat slachtoffer werd 
van inbraakpogingen. 

Aan Maria en Geert onze felici
taties en dank voor het gevatte 
optreden! Aan andere potentiële 
inbrekers de garantie dat hier 
geen geld te vinden is... 

Wapens... 
Deze week verscheen het boek 

„Des armes pour l'lran. L'Iranga-
te Europeen.", geschreven door 
Walter De Bock (journalist bij De 
Morgen) en Jean-Charles De-
niau (journalist bij FR-3) en uitge
geven door het Parijse Gallimard 
(kostprijs 95 Franse franken). 
Een voortreffelijk geïllustreerd, 
vlot lezend en goed gedokumen-
teerd werk. 

De tijd ontbrak ons om deze 
publikatie meteen grondig door te 
nemen. Maar zelfs na een eerste 

Terugkeer 
Z OALS Dinges ooit zegde: 

„Het kenmerk van onze 
tijd is niet dat we te wei

nig, maar integendeel veel te 
veel informatie hebben." 

Nou ja, informatie! De poli
tiek geïnteresseerde burger 
heet prachtig aanz'n trekken te 
komen op zondagvoormiddag. 
Vanaf 11 uur heeft hij de praat-
kroeg op de BRT. Tussen haak
jes: welke tv-feniks is op de 
schitterende gedachte geko
men, op dat uur van de dag 
grote pinten streekbier en hom
pen kaas z'n gasten voor de 
neus te planten? Op het mid
daguur volgt dan de RTBf. 
Soms moeten de gasten zich 
op een holletje van het ene naar 
het andere programma bege
ven. Sinds kort Is er binnen de 
BRT-tIjd een konkurrent bijge
komen: het debat op RTL. 

Zo zit je dan, met de lange 
afstandsbediening van je toe
stel in de hand, voortdurend te 
switchen van de BRT-praat-
kroeg naar het RTL-debat. Tot 
je dat moe bent en, aan de hand 

van een doorgaans onbestem
de voorkeur, definitief bij één 
van de debatten blijft hangen. 

Verleden zondag bleven we 
hangen bij RTL, waar VdB de 
gastvedette was. 

Ergens zijn we allemaal 
voyeurs. Aan de rand van een 
omloop staan we met tiendui
zenden te wachten op de wa
gen die over de kop zal gaan. 
Vóór ons tv-schermpje zitten 
we met honderdduizenden te 
kijken naar de springschans om 
de skiër te zien vallen. 

En de skiër viel! VdB op het 
scherm van RTL verleden zon
dag was de schaduw van wat 
hij ooit is geweest. Vroeger met 
het gehakt accent een meester
lijke verspreider van de bon-
sens die in gemeenplaatsen 
schuilt. Vandaag een oude, 
hardhorige man die deernis zou 
wekken indien bijzijn tv-rolletje 
en zijn come back niet zélf had 
gezocht. De renner die geen 
afscheid kan nemen en het met 
nóg eens een nieuwe dope op
nieuw probeert. De bokser uit 
de klassieke série noire van de 
Amerikaanse film, dwaas ge
slagen en terug de ring op om 
voor zielepoot te spelen. 

Dat deze man het zichzelf 
aandoet, tot daar toe! Aan ie
dereen de vrijheid om in dit 
zielig vertoon nog een afglans 
te zien van oude glorie. 

Maar dat twee politieke partij
en, de hoofdstedelijke franko-
fone PSC en de hoofdstedelij-
ker Vlaamse CVP dit spook van 
de opera op het elektorale 
schild heffen, is krimineel. 

vlugge lezing wordt duidelijk dat 
deze geëngageerde benadering 
van dit delikate probleem een 
knap en boeiend hulpmiddel is 
voor elkeen die gefascineerd of 
gepassioneerd wordt door deze 
handel-van-de-dood. Het verhaal 
van beide redakteurs — het re
sultaat van jarenlang speurwerk 
— toont aan hoe Europese bedrij
ven (waaronder ook Belgische) 
op grote schaal wapens en muni
tie verkocht en geleverd hebben 
aan het regime van Khomeiny, 
en dit ondanks het officële em
bargo. 

De Bock en Deniau spraken 
daarvoor met wapenhandelaars, 
doeaniers, scheepslui, beiasting-
sambtenaren en politici. Dit leid
de tot een ,,zwarte roman", maar 
dan met waar gebeurde feiten: 
regeringen die heel vaak de ogen 
sluiten, diplomaten die vreemde 
sprongen maken, makelaars die 
schatrijk worden... en meer dan 
één miljoen doden! 

...voor Iran 
Het is een goede zaak dat dit 

boek nu verschijnt. Eerstdaags 
moet in het Parlement immers 
gestemd worden over het VU-
voorstel om de onderzoekskom-
missie wapenhandel terug op te 
richten; de bevindingen van deze 
auteurs bewijzen de noodzaak 
daarvan. 

Ondanks onze instemming met 
een hele reeks bevindingen van 
de auteurs, hebben wij ons mate
loos geërgerd aan het smalle, 
sektaire kantje waaraan ook deze 
linkse schrijvers zich tonen. 

Nergens wordt gewezen op de 
belangrijke rol van de Volksunie 
en de onthullende publikaties in 
dit weekblad over het Belgische 
Wapengate zijn al evenmin een 
voetnoot waard. Nelly Maes 
wordt één vluchtige keer ver
meld, maar daar blijft het dan ook 
bij. 

Daarover door ons opgebeld, 
geeft kollega De Bock deze te
kortkoming ook toe. ,,Nu je 't 
zegt... Vooral het WIJ-interview 
met het hoofd van de Zweedse 
doeane-recherche Sigvard Fal-
kenland is erg belangrijk ge
weest, niet in minst voor wat de 
totstandkoming van de parlemen
taire onderzoekskommissie be
treft. (...) Bij een tweede druk 
zullen we dit rechtzetten.", voegt 
hij er verontschuldigend aan toe. 
Onze ontgoocheling wordt nog 
groter wanneer we bedenken dat 
de co-auteur van dit boek, Jean-
Charles Deniau, precies door de 
WIJ-redaktie op het spoor werd 
gezet van enkele duistere Belgi
sche zaakjes! 

Jammer, alhoewel wij er aan 

gewend raken. De Bock en De
niau doen immers net hetzelfde 
als hun kollega van De Stan
daard, Mon Vanderostyne. Ook 
hij presteert het om in zijn overi
gens fraai geïllustreerde kranten
boekje ,,Twee jachtgeweren" 
met geen woord over WIJ te rep
pen. 

Data vrijhouden! 
Drulc 

VU-voorjaar 
Maandag keurde het VU-

parttjbestuur het aktiepro-
gramma goed voor het eerste 
halfjaar. 

Meteert worden de affortdts-
semenfel^ en afdelir^gsbestu-
fw vej^ocht met 4eze daia 
rekening te houden bi} de «it-
wefklng van hun fokaal wer-
töngsfprogr^mma. 

* 26 en 27 maart: onntoeting 
meUlleVU-mltitanten, -kader
leden en -mandatarissen. 
Naast eer» loeiichtlng over de 
partïjwerfclng en de gemeente-
raadsverktezinger» wordt voor
al gemikt op een gezellige 
gezinsdag vooralle VU-fami-
IJes. 

* 17 april: pailljkongres 
over „een n1«wwe jjolitieke 
kuituur", In Oosiende. Hier
mee wti de VU definitief en 
konkreet gestalte geven aan 
haar streven naar een propere 
en zindelijke politiek op aile 
nivo's. Tevens wordt dö ,,/co-
deks van mandatarissen" aan 
de leden voorgefegd. 

* 29 mei kunst- en kuttuur-
dag ,,'t Klapgat" in Meche-
len, georganiseerd door het 
weekblad WfJ. Heel wat kun
stenaars zegden reeds hun 
medewerking toe. 

* 11 juni: partijkongres over 
de ,,gemeenteraadsverkie
zingen '88". Goedkeuring 
programma 

Van zijn kant trekt voorzitter 
Gabriels in de maanden mei 
en juni naar alle Vlaamse ar
rondissementen waar hij tij
dens originele recepties de 
„opiniemakers" hoopt te ont-
rrweten. 

Tot stot wil de VU via dos
siers en dialoogdagen het 
voortouw nemer» bij de behan
deling van een aantal erg ak-
tuele protilemen zoats het mi-
grsntenbeleiö, de veiligheid 
van de burger en de Europese 
uitdaging m 1992 Voor dit 
laatste tema liggen de datum 
en plaats reeds vast: maan
dag 29 februari in het Euro
pees Parlement te Bruss0l 
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OESO-Rapport over onze ekonomische en financiële situatie 

Geen ruimte voor relance? 
Het jaarlijks OESO-rapport wordt traditioneel met 

grote belangstelling onthaald. Precies in de huidige 
fase van mogelijke regeringsonderhandelingen kun
nen dergelijke rapporten een steun betekenen voor 
één van de partijen. Alhoewel iedereen weet dat 
dergelijke internationale rapporten vooraf door de 
regering worden bijgekleurd, blijven ze toch belang
rijk. 

VOLGENS de OESO moet 
ons land verder zijn open
bare financiën saneren en 

kan er geen sprake van zijn de 
overheidsuitgaven te laten stij
gen, ook niet voor een selektieve 
relance-politiek die vooral door 
de socialisten wordt aangepre
zen. 

Het rapport wijst op de funda
mentele zwakfieden in ons land, 
te weten: de overheidsschuld de 
werkloosheid en de strukturele 
gebreken van onze ekonomie. 
Deze gebreken zijn voor ons land 
moeilijk te bestrijden ingevolge 
onze grote afhankelijkheid van de 
internationale ontwikkelingen in
zake groei, intresten, muntpari-
teiten enz., waar wij zelf geen vat 
op hebben. In dat verband dient 
er op gewezen dat de groeivoor-
uitzichten voor de komende twee 
jaar allesbehalve rooskleurig zijn. 

Geschrapte punten 
De eerste voorlopige versie 

van het OESO-rapport bevatte 
enkele aanbevelingen om de sa
nering van de overheidsfinanciën 
konkreet door te voeren, die niet 
weerhouden zijn in de definitieve 
versie na ,,overleg" met de rege
ring. Deze aanbevelingen be
stonden onder andere uit: het 
opschorten van de indeksaan-
passingen op de lonen van het 
overheidspersoneel en van de 
transferten van de staatskas naar 
de gezinnen via de sociale zeker
heid. 

Alhoewel deze aanbevelingen 
geschrapt zijn wordt er in het 
gepubliceerde rapport gewezen 
op het gevaar dat deze uitgaven 
uit de hand lopen en sneller zou
den gaan stijgen dan de voorzich
tige loonaanpassingen in de pri
vate seklor. 

De OESO geeft trouwens de 
aanbeveling mee om het over
heidsapparaat af te slanken 
(goedkoper te maken) en de dien
sten efficiënter te laten werken, 
meer in het biezonder in de trans-
portsektor (NMBS, NMVB enz...) 

Fiskale hervorming 
gewenst 

De OESO toont zich ook voor
stander van een belastingsher
vorming die echter een volledige 
dekking moet krijgen door andere 
inkomsten. Dit betekent konkreet 
het afschaffen van een aantal 
bestaande belastingsaftrekken. 
De aandachtige lezer zal weten 
dat wij met de VU ook steeds 
deze stelling hebben verdedigd 
voor, tijdens en na de verkiezin
gen. 

Een andere aanbeveling van 
de OESO is de versteviging van 
de wisselkoers van onze munt 
binnen het Europees muntsys-
teem, met de bedoeling de in
trestvoet te laten dalen. Indien 
dergelijke politiek zou lukken 
heeft dat immers ook effekten op 
de intrestlast van onze overheids
schuld, omdat een zeer groot ge
deelte van deze schuld onderhe
vig is aan de korte termijnrente. 
Volgens de OESO zouden de 
maatregelen die hogervermeld 
doel verwezenlijken, moeten ge
paard gaan met een aangepaste 
evolutie van de kosten en de 

inkomens. Afwachten welke re
gering deze aanbeveling kan uit
voeren in de huidige konjunk-
tuur! 

De globale toestand van onze 
overheidsfinanciën blijft ook vol
gens de OESO uiterst zorgwek
kend, onder meer omwille van 
het sneeuwbaleffekt van de in
trestlast op onze schuld. Zolang 

het jaarlijks overheidstekort gro
ter is dan de nominale groei van 
het BNP kan dit effekt niet ge
stopt worden. Dit kan op twee 
manieren, saneren in de uitgaven 
of verhoging van de inkomsten 
door het vergroten van het ekono-
misch draagvlak. Deze laatste en 
interessantste manier is echter 
mede afhankelijk van de interna
tionale groeivooruitzichten, die 
jammer genoeg erg pessimis
tisch zijn voor de komende twee 
jaar. 

Sociale dimensie 
ontbreekt 

In zijn besluit stelt de OESO 
dat de bestaande onevenwichten 
in onze ekonomie moeten afge
bouwd worden en onze mogelijk

heden om beter in te spelen op 
de buitenlandse markt, dienen 
uitgebreid. Enkel op deze wijze 
kan een voldoende evenwicht en 
groei bereikt worden. Wij hebben 
geen moeite met dit besluit, het is 
trouwens een probleem waar we 
reeds jaren over klagen. Maar de 
onevenwichten blijven omdat de 
strukturen van het land niet be
antwoorden aan de behoeften. 

Wat ons in het rapport wel 
stoort is de afwezigheid van de 
sociale dimensie bij deze ekono
mische en financiële beschou
wingen. Wanneer de voorbije ja
ren het aantal mensen die moe
ten rondkomen met het bestaans
minimum verdubbeld is ingevol
ge de besparingen, dan is dat 
voor ons een bedenkelijke evolu
tie. 

Wij blijven er van overtuigd dat 

een gezonde financiële struktuur 
uitermate belangrijk is en de ba
sis van een gezonde ekonomie. 
Maar om het uiteindelijk doel te 
bereiken mag men niet hakken 
met de botte bijl en zodoende 
nieuwe sociale wantoestanden 
veroorzaken. Wanneer zal men 
eindelijk de moed hebben om te 
saneren waar het nodig is en bij 
diegenen die overheidsgeld onei
genlijk gebruiken? Wij denken 
hierbij aan de ganse zuilenstruk-
tuur van hoog tot laag, oeverloze 
en ongekontroleerde subsidiërin
gen, de ondoorzichtige intercom
munales enz... 

Wij zijn benieuwd welke maat
regelen Dehaene of zijn opvolger 
zal nemen, nu het fameuze rap
port Andersen op tafel ligt. Wed
den dat er weinig zal veranderen! 

André Geens 

Het gaat goed met Lim
burg... zo zou moeten blijken 
uit de berichten die over de 
mijnprovincie worden ver
spreid. 

Ook het ambitieuse provin
ciale tijdschrift ,,De Nieuwe 
Limburger" zingt in dat koor 
mee. Maar zorg blijft gebo
den, want in het recente 
Vlaamse regeringsakkoord 
wordt over de provincie en het 
Toekomstkontrakt met geen 
woord gerept... 

VU-memorandum vraagt 

Garanties voor Limburg 
De vorige weken stonden de Limburgse steenkool

mijnen opnieuw volop in de belangstelling. Aanlei
ding was een sociaal konflikt rond de vakantierege
ling. Vandaag bleef de onrust beperkt tot de mijnze-
tels. Een jaar geleden was de hele mijnstreek erbij 
betrokken. Toen besliste de regering Martens VI tot 
uitvoering van het plan Gheyselinck: de drie oostelij
ke mijnzetels sluiten. Ondertussen gingen de zetels 
van Eisden en Waterschei dicht. Winterslag volgt dit 
jaar. 

DEZE eerste en drieste ver
jaardag werd door de VU 
aangegrepen om een 

evaluatie te maken van het twee
de luik van het regeringsplan 
voor de KS: de rekonversie. 

Op een perskonferentie in de 
provinciehoofdstad Hasselt stel
den de Limburgse VU-mandata-
rissen vorige week deze bevin
dingen voor in de vorm van een 
memorandum aan de toekomsti
ge regeringen. 

Het gaat goed... 
...met Limburg. Deze indruk 

zou men krijgen bij het horen van 
de berichtgeving over de provin
cie. De nieuwe KS-manager ver

staat de kunst om met weinig 
substantiële berichten groot 
nieuws te maken. Zo is er sprake 
geweest van pret- en themapar
ken, van een splinternieuw voet
balstadion, een Limburgse top-
voetbalploeg... Het lijkt erop dat 
Limburg het Vlaamse kolloseum 
van de jaren 90 zal worden. 

Naast de terechte vragen die 
kunnen gesteld worden bij de 
sociale én ekonomische zin van 
deze ,,brood-en-spelen"-projek-
ten staat de spijkerharde vaststel
ling dat al deze plannen nog 
maar in de luchtkastelen-faze zit
ten. De konkrete realisatie van 
nieuwe arbeidsplaatsen valt veel 
minder spektakulair uit. Noch
tans zijn de noden zeer reëel. 

De VU heeft aanvang '87 her
haalde malen gewaarschuwd 
voor het zwarte gat dat in de 
arbeidsmarkt geslagen wordt 
door een zo drastische maatregel 
als de mijnsluitingen. De eerste 
tekenen worden nu zichtbaar. De 
werkloosheid steeg in de RVA-
buitendienst waarin de mijn
streek valt met 8,4 % sinds de 
afvloeiingen van start gingen. De 
werkloosheidsgraad bedroeg 
eind 1987 maar liefst 21,3 % in 
Limburg, tegen 13,7 % voor gans 
Vlaanderen. Het aantal oudere 
werklozen en deeltijdsen steeg 
tegelijkertijd veel sterker in Lim
burg dan in Vlaanderen. 

Zacht uitgedrukt stelt de VU 
dat het Toekomstkontrakt-Lim-
burg slecht uit de startblokken is 
gekomen. Hierin engageerden 
de verzamelde overheden zich 
om de werkloosheid in de provin
cie in 10 jaar tijd terug te brengen 
tot het Vlaams gemiddelde. 

Eerst zien 
De VU blijft terzake sceptisch. 

Terecht, in het kersverse Vlaam
se regeerakkoord wordt de pro
vincie en het Toekomstkontrakt 
zelfs niet één keer vermeld. Van
daar dat de VU garanties eist van 

de nieuwe regeringen, en wel op 
vier terreinen: 

1. Een levenskrachtige kern 
van steenkoolproduktie moet be
houden blijven. Deze belofte van 
eerste minister Martens blijft gel
den voor de mijnzetels van Berin
gen en Zolder. 

2. De rekonversiedoelstellin-
gen moeten integraal uitgevoerd 
worden. 

3. De werkloosheid die door de 
sluiting van de oostelijke zetels 
geschapen wordt dient prioritair 
opgevangen. Dit vereist een de
gelijk beleidsplan voor deze 
streek, een plan dat nog niet 
bestaat. 

4. Een programma van over
heidsdiensten en investeringen 
dient uitgevoerd. In het bijzonder 
dient het universitair onderwijs in 
de provincie te worden uitge
bouwd, met de integratie van de 
Ekonomische Hogeschool Lim
burg in het LUC op kop. 

Deze garanties moeten voor de 
VU ingeschreven worden in de 
regeerakkoorden. Voor het ak
koord van Geens III — de man 
volgens wie ,,Vlaanderen Lim
burg met zalf behandeld" — is 
deze wens ijdel gebleken. Alle 
mooie woorden ten spijt... 

Stefan Ector 
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Mitterand geeft slecht voorbeeld 

Geldzorgen? 
Ja, want 
er is te veel! 

Het leven zit soms gek in mel<aar. Sommigen heb
ben geldzorgen, en moet dan ell<e frank twee keer 
omdraaien voor ze hem uitgeven. In het Europarle
ment zit het op dit moment ietwat anders. Daar vra
gen de politieke groepen zich af hoe ze in godsnaam 
het geld dat hen werd toebedeeld op de meest oor
deelkundige wijze kunnen buitenwerken. Een kort, 
maar niet al te vleiend verhaal. 

IN 1979 werden de eerste 
rechtstreekse verkiezingen 
voor het Europarlement ge

organiseerd. Uit angst voor een 
schrale opkomst van het kiesvee, 
had het toenmalige Parlement 
besloten een hoop geld uit te 
keren aan de politieke frakties 
voor het voeren van een felle 
kampagne. 

In alle bochten 
Dat heeft zich herhaald in '84, 

maar niet zonder moeilijkheden. 
Het uitdelen van deze grote geld
sommen (het ging toen over an-
derhald miljard BF!) werd door 
een paar lastige politici aange
klaagd (o.a. Vandemeulebrou-
cke). 

De Franse groenen gingen nog 
verder: die voelden zich mis
deeld, en klaagden het hele sys
teem aan bij het Europese Hof 
van Justitie. Op de koop toe kre
gen ze van dat Hof gelijk. Het 
Europalement moest die grote 
zelfbedieningszaak van de poli
tieke frakties dichtgooien, omdat 
het hele zootje onwettelijk is. Zo
lang er geen uniforme verkie
zingsprocedure bestaat, zo ging 
het Hof verder, mag het Parle

ment geen gelden uitgeven aan 
verkiezingen. 

De politieke frakties, die al dat 
geld niet graag zagen verdwij
nen, wrongen zich dan in boch
ten om toch maar een systeem te. 

Mitterand, te veel geld kan ook 
een probleem zijn... (E. Peustjens) 

vinden dat dit arrest van het Hof 
juridisch kon omzeilen, en... het 
werd gevonden! De gelden zou
gen een andere benaming krij
gen. In plaats van elektorale kam
panje, zou het nu over informatie
kampanje gaan. 

,,Geldzorgen" 
En om dat argument ekstra 

kracht bij te zetten, werd besloten 
het spenderen van die gelden te 
verbieden tijdens de vier maan
den die de verkiezingen vooraf
gaan. Eind januari '89 moeten 
dus de geldkranen definitief 
dicht. Maar ja, dan begint de 
kampanje pas. En welk nut heeft 
het de straten nu reeds vol te 
hangen met Euroaffiches, of om 
nu al Euromeetings te gaan orga
niseren? 

Dit vormt dus een heus pro
bleem : hoe krijgt men nu op een 
oordeelkundige wijze al dat geld 
buiten? Geldzorgen dus. Want je 
kan het niet aan zo maar om het 
even wat spenderen. Het moet 
wel degelijk gaan over het leven 
in en rond het Europarlement: 
standpunten van frakties, kritiek 
op anderen, Europolitiek in de 
brede zin van het woord. Geen 
sprake dus van nationale verkie
zingskampanjes te gaan subsi
diëren uit de Europese pot, want 
dat zou de Rekenkamer — die nu 
strenger dan ooit zal kontroleren 
— nooit pruimen. 

Mitterand 
Het hek is nu echter van de 

dam. Dat er ooit eens iemand een 
misstap zou begaan was op voor
hand duidelijk, 't Is dus gebeurd: 
in Frankrijk loopt op dit moment 
een affichagekampanje met wel
iswaar de slogan ,,L'Europe, une 
idéé pour l'avenir", maar met als 
grote achtergrond het hoofd 
van... Mitterand. Toevallig, op 
een boogscheut van de presi
dentsverkiezingen. Honni soit qui 
malypense ? Dat vond CDU-man 
en voorzitter van de kommissie 
Begrotingskontrole van het Euro
parlement niet, en die maakte de 
zaak aanhangig bij zijn kommis
sie. Paniek alom: de politieke 
groepen wachten nu af en vrezen 
terecht dat er iets boven hun 
hoofd hangt. Dat zou namelijk 
eens goed een voorhamer kun
nen zijn. 

(hvh) 

Beter laat dan nooit... 

Wil ETA 
de wapens 
neerleggen? 

1987 is het meest bloedige jaar geweest sinds het 
begin van de Spaanse demokratie: 45 mensen wer
den vermoord in aanslagen die door de klandestiene 
Baskische organisaties werden opgeëist. 21 doden 
in een warenhuis van Barcelona in juni jl. en 11 ver
leden maand in Zaragossa. De spiraal van geweld 
wordt walgelijk. Nu kwam daar eind vorige week een 
(voorlopig ?) einde aan: ETA stelde een bestand van 
60 dagen voor om officiële gesprekken met de rege
ring aan te gaan. Het begin van een pacifikatie ? 

lEUW is alleszins het voor
stel van ETA. Vroeger 
stelde zij eerst voorwaar

den om met het geweld op te 
houden. Nu net omgekeerd: ze 
wil vrede en daarna besprekin
gen. Is ETA verzwakt? Wordt hun 
strategie grondig gewijzigd? 

Zolang er aanslagen 
zijn. 

Er staat deze dagen veel over 
te lezen. ETA zou een bestand 
van 60 dagen nastreven om de 
ti]d de hebben zijn troepen te re
organiseren, zeggen de meest 
argwanenden. Anderen stellen 
dat het om iets fundamenteler 
gaat en werkelijk op termijn een 
totale vrede wil, konditioneel 
uiteraard. Wat het ook moge zijn, 
Herri Batasuna, de politieke vleu
gel van ETA en nu de grootste 
partij van Baskenland, zat met 
het wel zeer bloedige 1987 sterk 
in de maag. De reaktie van Ma-

(lees verder p. 7) 

Het radikale nationalisme en pa
cifisme van Karlos Garaikoetxea 
is Madrid een doorn in het oog... 

Presidentskandidaat zonder politieke partij 

Uur van de waarheid 
voor Pierre Juquin 

Zelden skoorde een politikus zo laag vóór het pro
gramma en zo hoog erna. L 'Heure de la Vérité op A2 
maandag j.l. Op de stoel voor een twee uur durende 
politiek spervuur: Pierre Juquin, afgescheurd van de 
KP (om precies te zijn: buitengegooid), presidentskan
didaat zonder politieke partij. De man verzamelt nu 
tientallen plaatselijke aktiekomitees rond zich, gaande 
van de vredesbewegingen, anti-nukleairen, gewetens
bezwaarden, boerenkomitees, groenen (in Frankrijk 
is die beweging zeer verdeeld), stadkernvernieuwers, 
loodvrije benzine-rijders, sindikalisten, ambachtslui en, 
jawel: regionalisten. 

VOORWAAR de eerste 
Franse politikus die wij in 
een zéér druk bekeken 

programma — dus: voor heel 
Frankrijk — horen verklaren dat 
Corsika recht op zelfbestuur kan 
doen gelden, en dat noord en 

zuid (Frans en Spaans) Basken
land moet kunnen herenigd wor
den. Geen nationalisme de sol et 
de sang, zo zei hij, maar het recht 
een eigen gemeenschap te 
besturen, met open blik naar de 
wereld. 

Uit het keurslijf... 
In dezelfde adem verdedigt 

Pierre Juquin de ontmanteling 
van de Franse force de frappe, 
het stemrecht voor gastarbei
ders, een aktiever en edelmoedi
ger ontwikkelingsbeleid, de 35-
uren week, de vernieuwing van 
het gescleroseerd onderwijs, de 
positieve kontakten met Oost-
Europa. // faut faire bouger les 
choses, want er is een nieuwe sa
menleving in de maak. De poli
tieke kuituur moet uit het eng 
keurslijf van de verstarde poli
tieke families. // faut bouger, want 
velen erkennen en herkennen 
zich niet meer in de politiek. Poli
tiek moet weer de tribune worden 
waar het maatschappelijk proces 
wordt besproken. Open de poor
ten van de bureaukratieën. 

Liever West... 
Juquin was 35 jaar lang lid van 

de Franse KP. Hij zat lang in het 

partijgebouw, en was er woord
voerder van. Juquin is een lange 
tijd dwarsligger geweest, of be
ter: hij vond de KP verstard in 
dogma's. Als kommunist zegt hij, 
liever in West dan in Oost-
Duitsland te willen leven; vindt hij 
de partikratieën in de Oostblok
landen een verschrikking (met als 
toppunt de zelfverheerlijking van 
Ceaucescu in Roemenië). Juquin 
is de man die op toestanden van 
vandaag geen woorden van 
gisteren plakt. Duidelijk is even
wel dat hij met zijn jargon op de 
politiek daklozen mikt, maar met 
een overvloed aan precizie. Het 
is niet zomaar wat vaag in de 
lucht hangend: het dekor is rijk 
gevuld met een rare kombinatie 
van westerse gezindheid, ekolo-
gie en regionalisme, een grote 
sociale bewogenheid. 

Grensverleggend... 
Juquin is en blijft een man van 

links, dat steekt hij niet onder 

stoelen of banken. ,,Au second 
tour je voterai pour Ie candidal de 
la gauche". Dat doen er velen, 
ook regionalisten, en de EVA-
partners in Frankrijk. Niet omdat 
ze de Franse socialisten zo goed 
vinden, maar omdat het een min
der kwaad is dan de jakobijnen 
rond Chirac. 

Juquin is een rustig, minzaam 
man. Met edelmoedigheid geeft 
hij zijn fouten van het verleden 
toe, hij kan er rustig over praten. 
Hij rekent niet af met de partij die 
hem desavoueerde. ,,lk ben niet 
tegen iemand, behalve tegen Le 
Pen, ik ben alleen vóór iets." 
Geen wrok, geen persoonlijke 
aanvallen. Ideeën, utopieën 
soms, alleszins grensverleggend 
fris en menselijk. Iets te entoesi-
ast? Allicht wel, maar het doet zo 
deugd eens uit het klassiek poli
tiek gepalaver te kunnen treden, 
en omstreden onderwerpen niet 
te ontwijken... 

h.v.h. 
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(vervolg van p. 6) 

drid op het ETA-voorstel was dui
delijk. Regeringswoordvoerder 
Solana zei: ,,Wij praten niet, 
deze beloften betekenen niets. 
Eerst moet het duidelijk zijn dat 
het geweld ophoudt." En de dag 
van de verklaring van ETA werd 
een bom onder de auto van een 
politieman in Bilbao onschadelijk 
gemaakt. Daags voordien ook 
nog twee bomauto's in San Se
bastian. Solana was dan ook zeer 
ferm: ,,Con atentados, no ha 
contactos" (zolang er aanslagen 
zijn zullen er geen kontakten 
zijn). 

Zachten en Harden 
Zo wordt gemeenlijk het natio

nalisme in Baskenland midden
door gesneden: Herri Batasuna 
enerzijds en de gematigde natio
nalisten van de PNV (Partido Na-
cional Vasco) anderzijds. Daar
tussen beweegt zich nog een link 
intellektueel klubje van de popu
laire raspolitikus Juan Maria Ban-
dres van Euskadiko Esquerra. 

Tenminste, dat was de poli
tieke horizon van Baskenland, 
dat al bij al toch voor 70 % natio
nalistisch stemt (I). 

Was, omdat binnen de traditio
nele Baskische nationalisten van 
de PVN een scheur kwam: de al 
te grote kompromisbereidheid en 
de machtserosie die in deze re
geringspartij manifest aanwezig 
was, bracht ex-premier en tevens 
zeer populaire Karlos Garai-
koetxea ertoe een nieuwe partij 
op te richten, Eusko Alkartasuna 
(Heil voor Baskenland), die met
een na haar ontstaan grote ver-
kiezingssuksessen behaalde. Zo 
verloor de PNV haar twee Euro
parlementsleden en kwamen zo
wel Herri Batasuna als Eusko Al
kartasuna in het Europarlement. 
De Volksunie is in de Europese 
Vrije Alliantie verbonden met de 
partij van de vroegere Baskische 
premier. Dat de EA van Garai-
koetxea zich harder opstelt als de 
PNV is evident. Toen de Spaanse 
premier Gonzalez de pacifikatie 
voorstelde, gingen alle partijen 
akkoord op HB en BA na. Voor de 
demokratie een belangrijk ele
ment: niet alleen de politieke 
vleugel van de ETA kon — zoals 
verwacht — de inhoudloze voor
stellen van Madrid niet aanvaar
den, maar ook de als pacifist en 
demokraat algemeen bekende 
Garaikoetxea venwierp Gonzales' 
voorstellen. Het radikale nationa
lisme én pacifisme van Ea was en 
is een doorn in het oog van Ma
drid. De reaktie van Gonzalez op 
het bestand van ETA is dan ook 
voorzichtig: ETA stelt iets voor 
wat het nooit voorheen deed. 

Amnestie? 
Volledige onafhankelijkheid 

van Baskenland is geen vooraf
gaande voorwaarde meer, en ook 
totale amnestie voor de 457 ETA-
gevangenen is bespreekbaar ge
worden. Gaat ETA het bestand in 
acht nemen? Gaan eindelijk fun
damentele besprekingen begin
nen, met alle politieke krachten in 
Baskenland? Wie weet. 

Intussen zijn er veel doden ge
vallen, omdat de regering in Ma
drid het voorlopig autonomiesta-
tuut van Baskenland niet heeft 
willen verder bespreken, omdat 
de centrale regering dacht 
(denkt?) met geweld orde op za
ken te kunnen stellen, omdat 
EAT zeer hard terugsloeg. 

Er is nu de gelegenheid om 
een compromiso realista te berei
ken. Het heeft lang genoeg ge
duurd, pero mejor tarde que 
nunca (beter laat dan nooit). 

hvh 

vt^t 

KOMEN IN VERLEIDING 

Kenners kiezen Karaat. Een produkt waar wij dan ook trots op zijn. 
Verrassend van vormgeving. Fraai ogend. Kwaliteit, komfort en klasse. 
Zeldzame klasse. De klant voelt zich de koning te rijk. 

Hier spreekt vakmanschap van een kwarteeuw. En het prestige van de 
Vlaamse fabrikant nummer één van het betere kantoormeubel. 

Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen 
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een 
betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te 
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de 
21ste eeuw. 

BUL ' 
kantoormeubelen n.v. 

nr 

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel. : (015) 2110 00 (30 I.) 
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59 

Filiaal : Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918 
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8 m 
Volksunie haalt vernietigend uit naar Vlaams regeerakkoord 

Als rentmeesters zonder inspiratie 
BRUSSEL. — Vorige week woensdag sloten de 

CVP en de PVV een regeerakkoord met zicht op de 
vorming van een Vlaamse regering. Weinig zaaks, 
want deze 41 bladzijden tellende overeenkomst staat 
bol van gemeenplaatsen. Behalve dan het luik kuituur, 
waarop een zware neo-liberale stempel staat gedrukt. 

Vrijdagmiddag verwoordden voorzitter Jaak Ga
briels en -fraktieleider Hugo Schiltz de VU-kritiek op 
dit minimalistisch kompromis. 

E detail-bespreking is na
tuurlijk voorbehouden aan 
de Vlaamse Raad, na de 

verkiezing van de negen leden 
voor de Vlaamse Regering. 

De Volksunie wou daarop ech
ter niet wachten en,in samenwer
king met de Vlaams-nationale Stu
diedienst o.l.v. senator André 
Geens, werd een eerste bespre
king gewijd aan het resultaat van 
de wekenlange onderhandelingen. 

Hypokriet en 
tegenstrijdig 

Vooraf wou de VU-leiding en
kele beschouwingen kwijt bij de 
omstreden vorming van de 
Vlaamse regering zelf, en dit in het 
licht van de SP-dreiging om geen 
onderhandelingen op centraal vlak 
te willen voeren zonder tegelijker
tijd ook deel te nemen aan de on
derhandelingen op het vlak van de 
Vlaamse gemeenschap. 

De diskussie over de symmetrie 
of asymmetrie van centrale en re
gionale regeringen is eigenlijk een 
hypokriete bedoening. In een fat
soenlijk gefederaliseerd land is het 
vanzelfsprekend dat de regio's 
zelfstandig en onafhankelijk van 
de centrale regeringsonderhande
lingen, hun eigen regering vor
men. De aangekondigde CVP-
PW-koalitie beschikt immers over 
een voldoende meerderheid en 
kan, teoretisch bekeken, perfekt 
funktioneren. 

,,Wij begrijpen de real<ties van 
de SP niet, tenzij er hen vanwege 
de CVP inderdaad beloften wer
den gedaan", zei Jaak Gabriels. 
(En dat er wel degelijk zo'n belof

ten zijn geweest, bleek ten over
vloede uit de bitse woordenwisse
ling tussen Swaelen en Van Miert 
in ,,De zevende dag".) „Wei stel
len we wast dat CVP, PVV en SP 
vandaag precies de tegengestelde 
stellingen verdedigen als twee jaar 
geleden.", aldus Jaak Gabriels, 
die dit illustreerde met kopies uit 
krantenknipsels van toen. 

'n Bestendige 
deputatie... 

De VU van haar kant blijft kon-
sekwent bij haar mening dat zo
lang het dubbel-mandaat bestaat, 
de enige fatsoenlijke formule voor 
het bestuur van de gewesten en 
gemeenschappen deze is van de 
proportioneel samengestelde re
gering. Dit is nu dus niet gebeurd: 
de vorming van de Vlaamse rege
ring heeft zich afgespeeld op het
zelfde niveau als de vorming van 
bestendige deputaties: volledig 
binnenskamers en zonder enige 
openheid. 

,,De CVP-PVV-houding geeft 
blijk van veel partijzin, maar wei
nig Vlaamse staatszin. Beide par
tijen klampen zicti vast aan wat 
voorlopig een schijnmacht moet 
genoemd worden. De Vlaamse be
groting bedraagt amper 90 miljard 
fr. of 6% van de centrale begro
ting." 

Het regeerakkoord zelf vond al 
evenmin gratie in de ogen van de 
Volksunie, vermits het opvalt door 
zijn starre ambtelijke invuloefening 
en ten onder gaat aan de neiging 
om over elk onderdeeltje enkele 
zinnen neer te schrijven, zonder te 
weten welke de hoofdaksenten 

Deze week 
in Knack Magazine 

De Minister over de Bende 
In de zaak van de Bende van Nijvel en aanverwante is 

niet alleen het onderzoek fout gelopen. Kamerlid Luc Van 
den Bossche beschuldigt „hoge kringen". Knack sprak 

met Van den Bossche én met de verantwoordelijke Justi
tieminister Jean Gol. 

Israël: de les 

De opstand van de Palestijnen in 
de bezette gebieden heeft alvast dit 
gevolg: hij heeft Israel een les over 
zichzelf geleerd. Slot van een drie
delige reportage, deze week in 
Knack. 

Schatten onder water 

Over de hele wereld zijn een twin
tigtal duikers voltijds bezig met 
het zoeken naar scheepswrakken. 
Maar de speurtocht naar schatten 
onder water verloopt niet altijd 
zonder hindernissen. Deze week in 
Knack. 

Eva 
De stammoeder van de moderne 
mens leefde zo'n 200.000 jaar ge
leden, ze was sterk en vermoede
lijk beresterk. Wetenschappers 
hebben haar, uiteraard. Eva ge
noemd. Een portret, deze week in 
Knack. 

Garouste ontmoet Dante 

Gerard Garouste, de belangrijkste 
Franse schilder van het moment, 
liet zich door Dantes promenade 
in de hemel, het vagevuur en de 
hel inspireren tot een reeks uitda
gend moderne schilderijen. Ze 
worden voor het eerst getoond in 
Charleroi. Een gesprek, deze week 
in Knack. 

De vorming van de Vlaamse regering werd louter als chantagemiddel gebruikt voor het voeren van onder
handelingen met het oog op de vorming van een centrale regering. De verstarring van de partijstandpunten, 
de wederzijdse verwijten en verdachtmakingen zijn inderdaad een slechte uitgangsbasis voor stabiliteit. 

Men kan zich bijgevolg afvragen wat het schaapachtig lachje van Neyts en Swaelen in werkelijkheid ver
bergt...? 

zijn. ,,Zelfs de principiële verkla
ring om te streven naar meer 
Vlaamse autonomie, komt niet 
meer in de tekst voor. De huidige 
verzameling van gemeenplaatsen, 
goede voornemens en sibillijnse 
zinnen doen ons denken aan een 
beleidsverklaring van een besten
dige deputatie." 

...zonder middelen 
Hugo Schiltz gaf kommentaar 

bij het begrotingsluik. Hij verwees 
daarbij naar de scherpe kritiek die 
op 10 september '87 werd gefor
muleerd door de Sociaal-
Ekonomische Raad voor Vlaande
ren. Zonder wijziging in het finan
cieringsmechanisme zal het tekort 
op de Vlaamse begroting blijven 
oplopen: in 1990 reeds tot 13,5 
miljard fr.! Nochtans heeft de VU 
sedert 1983 de begrotingssituatie 
van de Vlaamse regering voor
speld en aangegeven dat het ver
schil van 4.000 fr. per inwoner te 
nadele van de Vlaamse gemeen
schap onaanvaardbaar is. 

Verbijsterend is voorts dat in dit 
regeerakkoord geen stelling wordt 
genomen tegen de verklaring van 
de Belgische begrotingsminister 
Verhofstadt i.v.m. de middelenbe
rekening voor de gemeenschap
pen en gewesten. In oktober '87 
liet Gaston Geens daartegen nog 
enig protest horen. Maar nu is hij 
dat blijkbaar vergeten, alhoewel 
het om een vermindering van liefst 
4,2 miljard fr. gaat waarvan het 
grootste deel ten nadele van 
Vlaanderen, ,,/n deze omstandig
heden is de realisatie van een echt 
beleid onmogelijk en kan er ook 
niets terechtkomen van de nood
zakelijke initiatieven inzake leefmi
lieu in kapitaalintensieve pro
bleemgebieden zoals waterzuive
ring en afvalbeheersing." 

Niet alleen het feit dat de moge
lijkheden om een beleid te voeren 
onbestaande zijn, ergert de VU. 
Maar ook de vaststelling dat deze 
regeerverklaring bol staat van pri-
vatiseringsdromen (tot en met voor 
taken binnen de normale funkto-
nering en eksploitatie van diensten 
en administratie) is weinig hoop

vol. Bovendien worden hete hang
ijzers en meningsverschillen han
dig omzeild: de herovrmingen in 
het kunstonderwijs, de uitvoering 
van het biblioteekdekreet, het pro
bleem van de huisvesting, de 
bestendiging en uitbreiding van 
het investeringsfonds ter vervan
ging van de traditonele subsidië
ring van gemeenten, enzomeer. 

Voor het overige draagt het ak
koord veeleer de stempel van de 
individuele onderhandelaars dan 
van een partij- en/of toekomstvisie. 
Bewijs daarvan is de uitdrukkelijke 
vermelding van de voortzetting 
van publicitaire (en vaak sterk per
soonlijke) akties. Dit alles zonder 
evaluatie of aanzet tot heroriënte
ring. 

Politieke 
benoemingen 

Bovendien moeten ook vragen 
gesteld naar de objektiviteit van 
het personeelsbeleid en de orga
nisatie van de Vlaamse admi
nistratie. Alle mooie verklaringen 
ten spijt, funktioneert deze admi
nistratie niet beter en niet efficiën
ter dan de centrale administratie. 
„Het personeelsbeleid is evenzeer 
doordrongen van de politieke be
noemingen. De vrees voor een 
CVP-dominante administratie met 
een blauw tintje is dan ook reëel." 

De VU stoort zich echter het 
meest aan de totale afwezigheid in 
dit beleidsdokument van de ty
pisch Vlaamse aspekten en aspi
raties. Nergens wordt gezegd dat 
gepoogd zal worden om tot 
Vlaamse eensgezindheid te ko
men over de komende staatsher
vorming. Blijkbaar aanzien CVP 
en PW de Vlaamse regering niet 
als een hefboom voor de realisa
tie van groter Vlaamse autonomie. 

Evenmin een woord over wat de 
,,taalproblematiek" omhelst. Initi
atieven om de kennis van het Ne
derlands te verbeteren worden 
niet aangekondigd. Ook geen 
spoor over de noodzaak van hoe 
het nu moet met het Nederlands 
in de informatika. De Taalunie en 

de verhouding met Nederland ko
men nergens aan bod. Ook de bi-
kulturele of bikommunautaire ma
teries schitteren door afwezigheid. 

Geen letter over de onaanvaard
bare transferten, over de eis voor 
meer bevoegdheden en middelen, 
over de uitvoering van afgesloten 
akkoorden (o.m. inzake het SCK), 
over de noodzakelijke overdracht 
en uitoefening van de voogdij over 
alle gemeenten met inbegrip van 
deze met taaifaciliteiten! Wat ten 
voeten uit het totaal gebrek aan vi
sie op de Vlaamse natievorming il
lustreert. 

,,Het is een akkoord tussen rent
meesters die het hun toever
trouwde terrein beheren, zonder 
entoesiasme, zonder inspiratie en 
zonder de ambitie om een kohe-
rent, toekomstgericht en auto
noom Vlaanderen tot stand te 
brengen dat zijn plaats kan behou
den tussen de welvarende regio's 
van Europa in de 21ste eeuw." 

De VU besloot haar kritiek met 
er nogmaals op te wijzen dat de 
Vlaamse regeringsvorming een
voudig misbruikt werd als chanta
gemiddel voor het voeren van on
derhandelingen op het centraal 
nivo. Voor de VU blijft daarente
gen het belang van de burger pri
oritair, vooral geïnspireerd door de 
betrachting te komen tot een vrij 
en autonoom Vlaanderen, met 
maksimale bevoegdheden en ei
gen fiskaal-finanicële verantwoor
delijkheid. 

Vlaanderen morgen 

Pas dan kan werk gemaakt wor
den van een koherente en toe
komstgerichte politiek voor het 
Vlaanderen van morgen dat zich 
moet kunnen handhaven in een 
sterk geïnternationaliseerde eko-
nomie, waar de grenzen vervagen 
en de versteviging van de kulturele 
eigenheid noodzakelijk is. 

Nergens wordt daartoe in dit bij
eengeharkte regeerakkoord een 
aanzet gegeven! Om bij te 
huilen... 

(pvdd) 
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EG machteloos? 

Kernafval 
Ons weekblad deelde 

verleden week mee dat 
in het Europees parle
ment een onderzoeks-
kommissie opgericht 
werd naar de nukleaire 
transporten. Nodig en 
dringend, stellen wij nog
maals. Maar wat kan de 
Europese Kommissie nu 
zelf doen? Niet zoveel 
blijkt. 

SPECIALISTEN van die 
Kommissie op het gebied 
van kernenergie hebben 

onlangs moeten toegeven dat de 
Gemeenschap met alles kan Dit 
was een reaktie op de persberich
ten over illegaal vervoer van kern
afval, plutonium en meer van dat 
soort gevaarlijke zaken 

Natuurlijk is het waar dat de 
Gemeeschap, in dit geval Eura
tom, een speciale verantwoorde
lijkheid heeft voor de bescher
ming van de gezondheid en de 
veiligheid van de burgers Maar 
wanneer het gaat om het vervoer 
van kernmateriaal of afval blijft er 
van die verantwoordelijkheid met 
veel meer over 

Bezoekrecht 
Men kent in de Gemeenschap 

Europese basisnormen voor ra-
dioaktiviteit Inspekteurs van Eu
ratom hebben tot taak na te gaan 
of de nukleaire installaties die m 
de lidstaten worden gebruikt de 
normen met te boven gaan Daar
toe bezoeken zij die installaties 
regelmatig Voor het eerste be
zoek moeten zij de overheid van 
het land waar de installatie staat 
tijdig waarschuwen Voor alle ver
dere bezoeken volstaat het om 
het bezoek twee uur van te voren 
aan te kondigen 

Indien de inspekteurs vaststel
len dat de basisnormen over
schreden worden dan kan de 
Kommissie stappen ondernemen 
tegen de betrokken regering De 
Kommissie kan zich tot het Euro
pese Hof van Justitie wenden om 
de sluiting van de betreffende 
installatie te vragen 

Er bestaat geen speciaal Euro
pees reglement inzake kernafval 
maar volgens deskundigen moet 
voor het afval ook de basisnorm 
gerespekteerd worden De Kom
missie IS overigens van mening 
dat men in de Gemeenschap ge
vaarlijke radioaktieve stoffen met 
voor afval mag laten doorgaan 

Het vervoer van gevaarlijke ra
dioaktieve stoffen IS echter aan 
geen enkel Gemeenschapregle
ment onderworpen Momenteel 
bestaan hiervoor alleen maar de 
voorschriften an de Internatinale 
organisatie voor atoomenergie 
EG-inspekteurs kunnen alleen 
maar de hoeveelheden tellen 

Dan is er nog het risiko van de 
verspreiding van radioaktieve 
stoffen in de wereld De Europe
se Gemeenschap is gemachtigd 
de uitvoer vanuit de lidstaten 
naar derde landen te kontroleren 
Maar zij heeft absoluut mets te 
zeggen over de overdracht van 
technologie tussen een lidstaat 
en een ander land Een lidstaat 
van de Gemeenschap kan zijn 
nukleaire kennis aan om het even 
welk ander land op de wereld 
verkopen zonder dat dit door de 
Gemeenschap gekontroleerd kan 
worden Hier moet dringend wat 
aan veranderen i 

m 
Bio-fruitteelt 
in Zeeland 
• N Vlaanderen kunnen wij de bio-

fruittelers gemakkelijk op de vin
gers van een hand tellen 

Het IS dan ook duidelijk dat het aan
bod alhier maar een fraktie is van de 
vraag De bio-appelen en -peren wor
den ons dan ook sinds lang uit de ons 
omringende landen toegestuurd, ge
woon omdat de fruittelers alhier het 
vertikken om biologisch te telen 

Een tiental dagen geleden waren wij 
op bezoek bij een heuse bio-fruitteler 
in Zeeland, de heer Piet Korstanje Dit 
fruitteeltbedrijf is gelegen te (even 
ademhalen i) 's Heer-Hendnkskinde-
ren, met zo ver van het stadje Goes, 
tussen oost- en westerschelde en op 
amper 25 km van de Noordzee 

Dit bedrijf is een twaalftal ha groot, 
waarvan een paar ha weide, bestemd 
voor de zoogkoe en haar zuigend 
kroost 

Piet Korstanje is de zoon van een 
,.gangbare" fruitkweker en werd opge
leid aan een Landbouwhogeschool 

De eerste jaren teelde Piet nog 
,,gangbaar", maar de prijzen op de 
Veilingen waren toen zo laag, dat Piet 
besloot dan maar alternatief te gaan 
telen 
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I J A T IS dan juist andersom, want in 
de meeste gevallen schnk-

ken boer en tuinder terug voor een ver
meend minder inkomen, wanneer ze 
biologisch gaan telen 

Nu wist Piet wel dat de prijzen van 
bio-fruit meestal iets hoger liggen dan 
die van ,,bespoten" fruit 

Nog beter wist hij dat het in de cir
cuit van de handel in bio-produkten 
mogelijk was om rassen te telen die 

minder tot met gewenst worden in de 
gangbare fruithandel Deze rassen 
hebben soms het voordeel dat ze ge
makkelijker zijn om telen, beter bewa
ren en in de meeste gevallen minder 
aangetast worden door ziekten 

Hoewel wij deze rassen uitvoerig 
besproken hebben in ons Boek V, Bio-
fruitteelt, willen wij er hier nog enkele 
graag vermelden 

— Lombaerts Calville, een zachte, 
smakelijke,,groene", eetbaar van sep
tember tot eind in de herfst 

— L Winston Zeer laat, prachtig ras, 
dat soms wat moet gedund worden 
omdat de vrucht anders te klem blijft 
Bewaart,,natuurlijk" tot een eind in de 
winter 

— Pnma, Amerikaans ras, dat zeer 
resistent is tegen witziekte en schurft 

| i | E T zal onze lezers nog meer inte
resseren hoe Piet zijn bo

men gezond houdt 

— HIJ stuift zelf met met zeewie-
rekstrakten, maar raadt het de liefheb
ber toch aan Te mengen met ben-
toniet 

—• Tegen schurft moet men preven

tief spuiten van voor de bloei tot einde 
juni Dit met zeer fijne, zuivere spuit-
zwavel 

— Piet gebruikt ook de boompap, 
zelf gemaakt Wordt in de handel aan
geboden als ,,Preicobact" Enkel voor 
fruitteelt 

— Bloedluis en perebladvlo laat hij 
maar doen, meestal gaan ze vanzelf 
weg 

— Als bodembedekking zaait Piet 
gras, dat hij geregeld efvlamt Zelf zien 
WIJ liever klavers mits met te kort te 
maaien om de roofinsekten met te 
schaden 

— ,,Diper' IS minder geschikt tegen 
de fruitmot (wormstekigheid) maar wel 
tegen de bladrollers 

— Schurftgevoelige rassen worden 
met geteeld 

Al met al heeft Piet thans, 8 jaar na 
de overschakeling een bloeiend be
drijf, ook wanneer zijn bomen uitge
bloeid zijn 

Meer hierover kan men lezen in het 
maartnummer van De Lelie, tijdschnft 
van Covobit 

Rik Dedapper 

Ook als u 
geen klant bent, 
hebt u in 
20 minuten tiw 
lening op zak. 

Geef toe dat het snel gaat. Zeer snel. Dat komt omdat 
het Gemeentekrediet alle poespas achterwege laat. 
Er worden u maar enkele gegevens gevraagd, in een ont
spannen gesprek, ver van hinderlijke ogen en oren. Minder 
dan 20 minuten later ligt uw geld op tafel. Klant of 
geen klant, dat maakt geen verschil. 

En zo verrast als u bent door het 
gezellige onthaal, zo verrast zult 
u opkijken van het tarief Wie 
leent bij het Gemeentekrediet 
om zijn woning in te richten, 
zit onder het goede dak. Kijk 
op de tabel, in een oogopslag 
ziet u hoe voordelig onze ren
tevoet IS. 

Kom eens langs m een agent
schap van het Gemeentekrediet 
en ontdek hoe simpel het is 
om veel geld te besparen op 
uw woninginrichting. 

^ - ^ De aaressen van de agentschappen 
' • * » ' het Gemeentekrediet vindt u in d( 

PERSOONLIJKE 
LENING 

Gouden Gids onder de rubriek Banken 
de 

" 

u 
leent 

101 000 

151 000 

226 000 

301 000 

VI 

Termijn 
in 

maanden 

30 

36 

42 

48 

Maandelijkse afbetalingen 

tegen de 
wettelijk toege 
laten rentevoet 

4 204 

5 417 

7 166 

8 618 

tegen 
onze 

rentevoet' 

4 063 

5 191 

6 782 

8 137 

MHHMB 

Uw 
totale 
winst 

4 230 

8 136 

16 128 

23 088 

*Voorkeurtanef van toepassing op 1 januari I98S 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 6 feb. 
D BRT 1 - 16.00 
De winkel om de hoek, film 
n BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, skiën 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Een zondag om te vergeten, TV-film 
D BRT 1 - 21.55 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 23.15 
De vereffenaar, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 15.45 
Grote verhalen voor kleine mensen. 
Het geheim van Naaman 
D Ned. 1 • 15.50 
De Stuntels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.55 
De Wuzzels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.20 
Silas, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.45 
Kids, jeugdserie 
D Ned. 1 • 17.10 
Comedy Capers, slapstick 
D Ned. 1 - 19.00 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
• Ned. 1 - 22.17 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 1 - 23.38 
Sabotage, film 
D Ned. 2 - 19.12 
Bodylijn, magazine 
D TJed. 2 - 19.40 
Veronica film, film- en videopro
gramma 

D Ned. 2 - 20.20 
Passies, dok. serie 
D Ned. 2 - 20.45 
Stingray, film 

Zondag 7 feb. 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, politieke diskussie 
en weekoverzicht 
D BRT 1 - 14.30 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 15.00 
Het geheim van de derde planeet, te
kenfilm 
D BRT 1 - 15.50 
Krokant, kulinaire serie 
D BRT 1 - 16.50 
Wij, heren van Zichem; serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., Jef Burm vertelt 
D BRT 1 - 18.15 
Jukebox, clips 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.40 
De komst van Joachim Stiller, mini
serie 
D BRT 1 - 21.45 
De jaren zestig, dok. 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, Drie uur sport 
D Ned. 1 - 9.00 
Kindertelevisie, De grote beer vertelt 
D Ned. 1 - 9.10 
Buurman & Buurman, avonturen 
D Ned. 1 - 9.20 
Mevrouw Ten Kate, jeugdreeks 
D Ned. 1 - 9.55 
Spektakel, jeugdserie 
D Ned. 1 - 10.35 
Theo & Thea in de gloria, jeugd 
D Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 

Door de komst van haar ex-echtgenoot komt tra (Goldie Hawn) zwaar 
in de problemen in „Seems Like Old Times". Maandag 8 februari op 
Ned. 2, om 19u.27. 

D Ned. 1 - 16.20 
De baas in huis, serie 
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, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
Sonja op zondag, praatprogramma 
D Ned. 1 - 22.40 
Cagney & Lacey, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten & De Bie, show 
D Ned. 2 - 22.24 
De Garry Shandling show, serie 

Maandag 8 feb. 
D BRT 1 - 18.05 
Rondomons, jeugddok. 
D BRT1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Huwelijk en oorlog, serie 
D BRT1 - 21.15 
Labyrint, wetenschappelijk pro
gramma 
D BRT 1 - 22.10 
Terugblik, IVliel Cools 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Song and dance, showprogramma 
D BRT2 - 21.35 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT2 - 22.10 
De draad van Ariadne: IMacht, info 
D Ned. 1 - 17.00 
Magiërs en monsters, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, strips en tekenfilms 
D Ned. 1 - 20.28 
Avro's wedden dat...?, show 
D Ned. 2 - 19.27 
Raad eens wie er onder het bed 
ligt?, film 

D Ned. 2 - 21.05 
Filmfan, filmrubriek 
D Ned. 2 - 21.25 
De miljoenen van Marcos, dok. 

Dinsdag 9 feb. 
D BRT 1 - 18.05 
Sprookjesteater, Brein tegen brein 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, jeugdserie 

D BRT 1 - 18.35 
De kruisboog, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Meester, hij begint weer, satirisch 
jeugdprogramma 
D BRT 1 - 19.30 
Plant een bos, info 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 

D BRT1 - 21.40 
De Viaams-Nationaie 
Omroepstichting 

C BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, natuurprogramma 
D BRT2 - 20.50 
Mike, praatshow 
D BRT2 - 22.05 
Handel en wandel, info 
D Ned. 1 - 15.50 
Alf op Melmac, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Bassie en Adriaan en de verdwenen 
kroon, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.35 
Medisch Centrum West, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Pas de deux, jongeren en popmuziek 
D Ned. 2 - 21.50 
VOF de Kunst, special 

Woensdag 10 feb. 
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 
Patrick Pacard, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.35 
Speel op sport, skiën 
D BRT 1 - 18.10 
Chocky's uitdaging, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT1 - 21.15 
Barbra Streisand: One voice, koncert 
D BRT 1 - 22.10 
Eiland,, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
De mooie Antonio, film 
n BRT2 - 21.50 
Koncert, Filharmonisch orkest van 
Helsinki 

D Ned. 1 - 15.30 
Seabert, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, serie 
D Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Pompy de Robodoll, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.27 
Bart Peeters viert karnaval 
D Ned. 1 - 23.35 
Gemene verhalen, boosaardige anek
dotes 

D Ned. 2 - 20.20 
Als de kraanvogels overvliegen, film 

Donderd. 11 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Europese volkskulturen. De boom 
verbergt het woud 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kwis 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, aktualiteitenmagazine 
D BRT 1 - 21.55 
Chateauvallon, serie 
D BRT2 - 18.45 
Mijn stem in de gemeente, info 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 20.15 
Ginger en Fred, film 
n BRT2 - 22.25 
Politieke kollaboratie, dok. 
D Ned. 1 - 16.00 
Fauna, natuurserie 
G Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.24 
Jong geleerd, muziekprogramma 
D Ned. 2 - 19.12 
De baas in huis?, serie 
D Ned. 2 - 20.02 
De Nieuwe Snaar, teaterprogramma 

Vrijdag 12 feb. 
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 
Pennies from heaven, film 
D BRT 1 - 22.40 
Filmspot, filmaktualiteit 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.00 
Transatlantiek, dok. 
D BRT2 - 21.45 
Parlando... ma non troppo, Fred 
Brouwers praat met R. v.h. Groe
newoud 

D Ned. 1 - 14.30 
Kro's tekenfilmfestival 
• Ned. 1 - 14.35 
't Is weer voorbij die mooie zomer, 
film 
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, serie 
D Ned. 1 - 21.00 
Agatha Christie's Miss Marple, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
In 't hoist van de nacht, politieserie 
D Ned. 2 - 20.05 
V, SF-serie 

Een film 
per dag 

Zaterdag 6 feb. 
stingray 

Amerik. film uit 1978 met Nick Man-
cuso en Robyn Douglas. Dankzij zijn 
ongewone talenten en zijn vele kontak
ten slaagt de geheimzinnige Stingray 
erin allerlei misdrijven op te lossen. 
(Ned. 2, om 20u.45). 

Zondag 7 feb. 
La fiancee qui venait du froid 

Paul, een Parijse playboy, sluit voor 
de grap een administratief huwelijk met 
Zosia, een jonge Poolse. Maar zo komt 
hij in kontakt met een groep bannelin
gen die aan de rand van de maat
schappij leven. Franse film uit 1983 
met Thierry Lhermitte, Barbara Niel
sen, e.a. (TF 1, om 20u.40). 

Maandag 8 feb. 
Seems lik old times 

Amerik. film uit 1980 met o.a. Gol
die Hawn en Chevy Chase. Nick Gar
denia wordt gedwongen deel te nemen 
aan een overval. Hij wordt door de po
litie achternagezeten en verschuilt zich 
bij zijn ex-vrouw Ira... (Ned. 2, om 
19U.27). 

Dinsdag 9 feb. 
La Balance 

Franse politiefilm uit 1982 met o.a. 
Nathalie Baye, Philippe Leotard en 
Maurice Ronet. Mathias Palouzi is 
politie-inspekteur en beschikt over een 
aantal tipgevers. Wanneer een van hen 
vermoord wordt teruggevonden, gaat 
Mathias op zoek naar een geschikte 
vervanger. (A2, om 20u.30). 

Woensdag 10 feb. 
II Bel'Antoinio 

Antonio Magnano, een knappe der
tiger, keert na een weinig suksesvolle 
diplomatieke karrière in Rome, terug 
naar Sicilië. Hij heeft de reputatie een 
geweldige rokkenjager te zijn... Itali
aanse film uit 1960 met Marcello 
Mastroianni en Claudia Cardinale. (TV 
2, om 20U.15). 

Donderd. 11 feb. 
Ginger and Fred 

Ital.-Franse film van Fellini uit 1985 
met o.a. Marcello Mastroianni en Giu-
lietta Masina. Dertig jaar geleden had
den Amelia en Poppo een shownum-
mer waarin ze Fred Astaire en Ginger 
Rogers imiteerden. Nu wordt hen ge
vraagd het nummer te brengen voor de 
televisiekamera's... (TV 2, om 20u.15) 

Vrijdag 12 feb. 
Pennies from Heaven 

Amerik. film uit 1981 met Steve Mar
tin, Bernadette Peters en Jessica Har
per over een verkoper van partituren, 
wiens trieste bestaan schril afsteekt te
gen de vrolijke liedjes van alledag. 
(BRT1, om20u.55). 
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Waarom ik zoveel 
van cirkusartiesten 
houd weet ik niet 
precies, maar tel
kens Ik ze bezig zie 
bekruipt mij de 
goesting om met ze 
op te trekken. Heeft 

^ ^ a . r ^ " *'*'* ook? 
^ ^ H ^ ^ B Cirkusartiesten 
^ ^ ^ ^ ^ P zijn zo'n ras apart, 
^ ^ B ^ ^ ^ zo helemaal anders 

^ ^ ^ ^ k dan de verwaande 
^ ^ ^ vedetten die de TV-
^ ^ ^ ^ schermen en de po-

^ ^ ^ dia teisteren. Het 
optreden van cir-

kusmensen is van zo'n vanzelfspre
kend gemak, steeds zo soepel en 
zonder moeite. Zo lijkt het toch, 
maar vooral zij laten die poeha ach
terwege die vedetten vaak zo onuit
staanbaar maakt. 

Een cirkus laat ik zelden voorbij
gaan, zeker wanneer — zoals thans 
te Brussel — het kruim van de 
Europese arena's op één program
ma staat. Alleen reeds hun rare 
namen beloven spektakel. Ze noe
men zich Les dit of Los dat, The zus 
of Die zo, want cirkusartiesten be
wegen zich zo kompleksloos inter
nationaal en praten de raarste ta
len, maar iedereen verstaat ze. 

Het begint reeds bij de vestiaire 
waar een clown de grapjas uithangt 
en met een geschminkte klapzoen 
de dames doet blozen. 

Oh mein 
papa..-

Eindelijk roffelt het orkest de 
lichten uit en verwelkomt de direk-
teur. Zijn woorden worden wegge-
gongd, een zwerm jonge clowns 
duikelt de arena in. Kleuren spette
ren m het rond, het hots en bots 
door mekaar, de rooie neuzen zijn 
niet te tellen. Op het publiek slaat 
een vonk over en vanzelf gaan de 
handen klappen. 

Dan wordt er plaats gemaakt voor 
een nummer met honden. De 
dompteuse laat zich door een gi
gantische dalmatier de piste inrij
den, een meute volgt met waardige 
pas. Nu komen de chimpansees, ze 
dragen grotemensenpakken, twee 
rijden op een brommer, struikelen, 
vluchten weg. Het publiek is er 
plots niet meer, het laat zich weg
drijven door een magische kracht. 

Een dame, ze lijkt wel Marilyn 
Monroe, klimt naar het dak, daar 
voert zij adembenemende hoog
standjes uit, bi|t zich vast in het 
touw en wentelt om zichzelf. Moe
derziel alleen in de hoge lege nok 
en elke vezel van haar lichaam trilt 
van inspanning. En toch blijft zij 
lachen. Dan komen bruine beren, 
op de fiets, op de bal, lopen over 
een touw, zij geven kusjes en krij
gen snoepjes. Danken voor het ap
plaus. 

Na de pauze hangt over onze 
hoofden het vangnet voor de trape-
zisten. Twee meisjes en twee jon
gens in strakke witte pakken klim
men naar omhoog. De meisjes vol 
gratie, de jongens met spannende 
tors en dito geslacht. Het hoort bij 
het spektakel. Ze zweven door de 
ruimte, hun haren wapperen als 
wimpels. Het publiek reageert met 
oh en ah, houdt de adem in. 

Wie nooit met de neus op de 
cirkel van het cirkus heeft gezeten 
weet niet van de grootsheid van dit 
spektakel, van de zorg voor het 
detail, van het drama dat zijn even
wicht zoekt op de draad van vallen 
en opstaan. 

Het cirkus heeft dat allemaal in 
zich, van het melancholische Oh 
mein papa tot het volmaakte be
heersen van lijf en leden. 

Tot slot zet een familie clowns de 
honderden in vuur en vlam. 

Stonden wij maar tussen hen: 
met veel te grote schoenen, met 
een rooie neus en dikke lippen, te 
wi|de broek, met bolhoedje. En dan 
die saxofoon waaruit tranen vallen 
én feestelijke klanken, het verhaal 
van een leven. Tot het doek valt en 
de spots uitsterven... 

Oh, kon ik nu maar met ze mee 
optrekken! g 

m 11 

Over het Kultureel Centrum van de Vlaamse Ge
meenschap ,,Alden Biezen" in Bilzen-Rijl<hoven heb
ben we al eerder geschreven. Het zal nog wel eens 
meer gebeuren, want dit unieke, historisch en natuur
kundig belangrijke geheel met zijn commandenj-
gebouwen, prachtige waterslot en pas ontsloten Zo-
merpaviljoen in het Engels park is nog in volle uitbouw. 
Alden Biezen is een uit het begin van de 13de eeuw 
stammende landcommanderij van de Duitse Orde. 
Deze definitie klinkt simpel, maar wat houdt ze eigen
lijk allemaal in ? 

EN geschiedkundig werk 
dat ons kan helpen is de 
zopas verschenen vierde, 

herwerkte uitgave van het boek 
Der Deutsche Orde — Vor> seinen 
Ursprung bis zur Gegenwart van 
de eminente Duitse histonci Ma
rian Tumler en Udo Arnold 

Het mooi verzorgde, overzichte
lijke en toch bondige boek m hel
der gemakkelijk leesbaar Duits dat 
als een standaardwerk mag gel
den, is in het VVV-kantoor van Al
den Biesen verkrijgbaar tegen 400 
frank De studie waarvan de eerste 
druk m het begin van de jaren ze
ventig verscheen, behandelt de 
ridderorde vanaf haar oorsprong in 
Palestina op het einde van de 
12de eeuw tot heden 

De auteurs gaan diep in op de 
stichtingsmotieven en de verba
zingwekkende expansie van de 
Orde in Oost-Europa, benaderen 
bijna onthullend (maar geenszins 
ontluisterend) het dagelijkse leven 
van de modale Orderidder, de Re
gel en Statuten, de strenge interne 
hiërarchie, de kledij, de burchten-
architektuur, de financiële organi
satie en de kunst die vanut deze 
machtige gemeenschap ontstond 

Het suksesverhaal bleef met du
ren Tussen de 14de en 16de 

eeuw boerde de Orde duidelijk 
achteruit De reformatie met de 
onafwendbare tweespalt tussen 
roomse en protestantse ridders 
bracht grondige hervormingen en 
de strijd tegen de Turken deed de 
bouwwoede van de Duitse Orde 
weer opflakkeren, waarvan de ver
dere uitbouw van Alden Biesen 
een mooi voorbeeld is Napoleon 
zou de Orde in alle staten van de 
Rijnbond afschaffen en alle bezit
tingen m beslag nemen Tijdens 
Oostenrijkse periode liet de keizer 
de Orde onaangetast 

De minder gekende histonek 
van het genootschap in de 19de 
en 20ste eeuw wordt door de au
teurs uitvoerig toegelicht de wer
king als caritatieve ridderorde Al
den Biesen met zijn vele refugie-
huizen in de omliggende steden 
(zelfs in Luik) komt in het boek op
vallend weinig aan boed Onbegrij
pelijk eigenlijk, maar de landcom
manderij was slechts een van de 
talrijke bezittingen van de rijke 
Orde, en dan nog tamelijke peri-
ferisch gelegen Maar daaraan 
wordt verholpen Vraag enkele 
gratis nummers van het twee
maandelijks informatieblad ,,Alden 
Biesen vroeger en nu " Alden Bie
sen, Kasteelstraat 6, 3744 Bilzen-
Rijkhoven 

(A^*y^io, 
De geschriften van Karl Marx zijn duidelijk niet on

bekend voor WlJ-lezers: liefst 48 onder hen stuurden 
de juiste oplossing op onze 208ste opgave. 

Door loting werd Peter Pholien uit De 
Veusterstrasse 5, 4152 Kempen 1, West-Duitsland 
aangeduid als winnaar. Proficiat. 

IN het licht van de huidige po
litieke krisis, zochten en von
den WIJ een merkwaardige 

tekst van iemand die bijna een 
halve eeuw geleden ook al zijn be
denkingen formuleerde bij de wer
king van de demokratische instel
lingen in België 

Deze man bekleedde een zeer 
hoge funktie tussen de jaren 1934 
en 1951 Hoe is zijn naam'? 

„De groeiende invloed van de po
litieke partijen vervangt de grond-
wetteijke machten 

De ministers worden de lastheb
bers van hun partij, de regeringen 
verliezen hun hechtheid en bieden 
hun ontslag aan zonder door het 
parlement te zijn ten val gebracht 
De verantwoordelijkheden worden 
verplaatst, het is de crisis van het 
gezag, de wanorde, de verwarring. 

de demagogie soms, op een ogen
blik waarop de gevaren zich opsta
pelen en de toestand van het land 
de meeste kracht eist in zijn rege-
nng, de meeste orde en spaar
zaamheid in zijn administratie, de 
meeste eenheid en tucht in alle uit
ingen van het openbaar leven 

Onze instellingen zijn met ver
antwoordelijk voor deze ontredde
ring, de oorzaak ligt voor alles in 
de tekortkoming van de mannen 
die de machten van de Natie in 
handen hebben " 

Indien U meent te weten wie 
deze woorden gebruikte, aarzel 
dan met ons uw oplossing te stu
ren WIJ, „Meespelen (210)", Bar-
nkadenplein 12, 1 000 Brussel 

U hebt tijd tot maandag 15 fe
bruari Veel geluk 
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l/V/y zijn geen onvoorwaardelijke adepten van de 
astrologie. Maar alle redenen zijn goede redenen om 
een weldaad als de gastronomie om het even waar 
bij te betrekken. WIJ meldt dan ook graag het 
bestaan van een prettig uitgegeven en, beslist inspi
rerende kulinaire boekenreeks ,,Koken met de ster
ren" (Uitgeverij Van Dishoeck, één boekje per ster
renbeeld, 195 frank). Omdat deze maand de Vissen 
aan het hemelbeeld verschijnen en uw scribent die 
kent, gaan we even in op het deeltje ,,Zo eet en 
drinkt de vis". 

V ISSEN zijn wat dromerige, 
romantische mensen, 
vandaar wellicht dat men 

een nogal hoog percentage 
kunstenaars onder hen aantreft 
Maar al staat de Vis met met beide 
voeten op de grond, hij glijdt door 
het leven zoals een vis door het 
water Zijn veelomvattende liefde 
gaat overal met hem mee, dus ook 
door de maag Vissen zijn selek-
tieve fijnproevers, zowel genieters 
als zelfkokers, met een voorkeur 
voor marktverse natuurprodukten, 
ook voor exotische, zelfs avontuur
lijke eksperimenten In het boekje 
staan daarom liefst 90 recepten 

De vraag is nu of ook soortge
noten m de smaak val len' ' Lust 
een Vis wel ws'? Weest gerust 
Daarom hier een lievelmgsrecept, 
eenvoudig en even lekker voor 
Leeuwen, Weegschalen, Maag
den, Schorpioenen, enz heilbot 
met preisaus Kook (voor 4 perso
nen) een flinke gefileerde heilbot 
gaar met in het water enkele ferme 
geuten witte wijn, zout, peper en 
2 gesnipperde sjalotjes Haal de 
VIS uit de pan en hou hem warm 
Laat 3 ringen gesneden prei in het 
kookvocht 5 minuten koken (en 
dan eveneens warm houden) Doe 

3 eetlepels room in het kookvocht 
en breng dat aan de kook, met 
enig zout en peper Klop een ei-
derdooier en roer daaronder de in 
een klem straaltje gegoten saus 
die je nu al roerend tot net aan het 
koken toe brengt Doe de prei in 
de saus en giet alles voer het vis
vlees dat in een grote, voorver
warmde schotel in porties ver
deeld ligt 

Vissen zijn fijnproevers, maar 
geen buitensporige smulpapen, al 
moet de gevierde komponist Gio-
acchino Rossini op al zijn ,,talent" 
beroep doen om genade te krij
gen Zijn eetlust was even legen
darisch als zijn Barbier van Sevilla 
Zo vertelt de anekdote dat Rossim 
— een Vis' — eens uitgenodigd 
werd bij een vooraanstaande Mi
lanese dame die erom bekend 
stond eerder zuinig te zijn De 
maaltijd was heerlijk, maar de por
ties waren zo klem, dat de kunste
naar toch op zijn honger bleef Bij 
het afscheid zei de gastvrouw 
,Maestro, mak ik hopen dat u eer
lang nog eens bij mij komt eten •?" 
Waarop de Meester beleefd ant
woordde ,,Als het u schikt, me
vrouw, dan graag meteen" 
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Onze veldrijders geraakten niet uit de modder 

Roland Liboton deed zijn plicht 
Onze veldrijders likken hun wonden. In het Zwit

serse Hagendorf kwamen ze er tijdens de wereld
kampioenschappen amper aan te pas. Ze geraakten 
zelfs niet aan één bronzen medaille. De ontgooche
ling was groot. 

TOCH werpen wij dit jaar 
niemand de steen. Omdat 
onze vertegenwoordigers 

deden wat ze konden en zeker 
niet zondigden tegen de beroeps-
ernst. In de sport moet men ook 
kunnen verliezen. Zelfs wanneer 
men Roland Liboton heet. 

Verklaarbaar 
Want laat daar geen twijfel over 

bestaan: de Belgische kampioen 
was dit seizoen 's werelds beste 
veldrijder. Hij beheerste de Su
perprestige van begin tot einde 
en gaf in nagenoeg elke wedstrijd 
het beste van zichzelf. Roel her
overde de volksgunst en dat was 
zeker waardevol. 

Dat hij in Hagendorf niet ver
mocht de kroon op het werk te 
zetten was spijtig maar niet on
verklaarbaar. De regenboog
koers werd beheerst door veldrij
ders die in de voorbije maanden 
nog geen duw teveel hadden ge
geven en die zich in de modder 
eigenlijk alleen maar voorberei
den op het komende wegseizoen. 
De strijd werd geleverd met onge
lijke, of op zijn minst totaal ver
schillende, wapens. Pascal Ri
chard, die inderdaad ijzersterk 
presteerde, dook letterlijk en fi
guurlijk op uit het slijk. Adrie Van 
der Poel reed met Hollandse be
hendigheid naar een verdienste
lijke tweede plaats. Drie Zwitsers 
in de eerste vier. De Fransman 
Lavainne vijfde. Op Zweifel — die 
vierde eindigde — na allemaal 
jongens die zich in november, 
december en zelfs januari ge
deisd hielden. Ze stapelden de 
reserves op en spraken die nu 
eindelijk aan. Met voor de favorie
ten en ,,echte" veldrijders dode
lijke gevolgen. 

Liboton hoeft evenwel niet te 
treuren. Hij deed zijn plicht en 
reed de wedstrijd naar best ver
mogen uit. Roel begon sterk, leed 
op een ongelukkig moment band
breuk en kreeg vermoedelijk een 
,,mentale klop" toen hij konkur-
renten naast en voor zich moest 
dulden die zich in andere om
standigheden geen ronde in zijn 
wiel konden handhaven. 

Te veel! 
Bovendien tartte de omloop de 

verbeelding. Hij geleek meer op 
een moeras dan op een veldrit-
parcours. Wij weten wel dat nie
mand de weersomstandigheden 
maanden vooraf kan voorspellen 
maar de UCI zou toch minimale 
waarborgen moeten eisen. In Ha
gendorf was het gewoon niet ern
stig meer. Veldrijden was verwor
den tot veldlopen met een fiets op 
de rug... Dat kon onmogelijk de 
bedoeling zijn. 

Het wedervaren van Liboton en 
de anderen roept toch weer 

vraagtekens op omtrent de sei-
zoenopbouw. Mag men van onze 
veldrijders verwachten of eisen 
dat zij van november tot begin 
februari onafgebroken op hun 
hoogste peil presteren en dan 
nog voldoende reserves overhou
den om een internationale titel
strijd naar hun hand te kunnen 
zetten. De Superprestige mag 
dan een goed initiatief heten, er 
zitten ook (veel) nadelen aan 
vast. Wie deze terecht begeerde 
trofee wil binnenhalen kan zijn 
krachten onmogelijk doseren. Li
boton heeft het gebeuren van A 
to Z gedomineerd maar heeft 
voor de slotwedstrijd (van volgen
de zaterdag in Zillebeke) nog 
steeds geen wiskundige zeker
heid verworven omtrent de eind
overwinning. De organisatoren 
moeten begrijpen dat zij de ren
ners enige bewegingsvrijheid 
moeten gunnen, dat het wereld
kampioenschap een specifieke 
voorbereiding vereist. Zoals nu al 
jaren na elkaar is gebleken. Het 
is hoogst wenselijk dat met een 
en ander wordt rekening gehou
den wanneer de kalender voor 
volgend seizoen wordt samenge
steld. Een galante en in feite 
logische oplossing zou zijn het 
wereldkampioenschap een 

maandje vroeger te verrijden. 
Veldrijders zijn nu eenmaal ook 
profs en in tegenstelling tot ,,we-
grennrs" als Pascal Richard en 
Adrie Van der Poel moeten zij van 
stonde af aan in het slijk en de 
regen, in de sneeuw en op de 
bevroren grond hun talenten pro
beren te verzilveren. 

Moeras 
Andere wellicht ook niet onbe

langrijke faktor betreft de begelei
ding. Niet dat wij Bertje Vermeire 
of zijn omgeving enig verwijt toe
sturen maar de konditieopbouw 
van de Belgische renners scheen 
ons al vaker gebrekkig. De medi
sche begeleiding wordt in de top
sport almaar belangrijker. Zij 
heeft duidelijk rechtstreekse in
vloed op het prestatieniveau. In 
de atletieksport werd dit al bij 
herhaling bewezen. Desondanks 
wekken de wielrenners vaak de 
indruk maar wat verder aan te 
modderen... Heeft de Wielerbond 
er al aan gedacht op dit vlak 
baanbrekend werk te verrichten ? 

Om af te ronden: ook de ama
teurs en de juniores werden vast
gezogen in de modderbrei. Een 
tiende plaats was het beste wat 
de amateurs vermochten te ver
zinnen. Christian Hautekeete, die 
ook al in de nationale titelkoers 
onderuit ging, werd slechts ne
gentiende en heeft gezworen het 
in de toekomst als prof helemaal 
,,anders" te zullen aanpakken. 
Bij de juniores werd de eerste 
Belg zevende. Triomfater was 
Thomas Frischknecht, zoon van 
een bekende vader en naar het 

Liboton deed z'n plicht te Hagendorf maar schoot te kort... 

heet een heuse belofte. We zijn 
benieuwd. Maar we herhalen het: 
ondanks de ontgoocheling kun

nen we onze vertegenwoordigers 
dit jaar niets verwijten en dat is 
ondanks alls niet onbelangrijk 

voor de geloofwaardigheid van 
het veldrijden. 

Flandrien 

Dopinggebruik hard aangepakt 

Gescliorst 
voor het leven 

Het UCI, de Internationale wielerunie, in ver
gadering bijeen in het Zwitserse Hagendorf, 
heeft bij middel van haar medische kommissie 
het dopinggebruik zwaar aangepakt. 

Z o werd Kim Andersen, 
de dertigjarige Deen 
die in profpeioton toch 

een zekere reputatie geniet, 
voor het teven geschorst om
dat hij in één seizoen driemaal 
op het gebruik van stimulantia 
werd betrapt. 

We kunnen daar weinig aan 
toevoegen maar vinden toch 
opvallend dat Andersens per
soonlijke dokter — die geen al 
te beste reputatie geniet in het 
wielermilieu — zijn verweer 
baseerde op de bewering dat 
de kontroles nog steeds niet 
waterdicht zijn. 

Strafmaat 
Op zichzelf schijnt dit ons 

een zware aantijging. Mis-
Kim Andersen: driemaal 

betrapt. 

schien lokt zij onder de spe
cialisten nieuwe diskussies 
uit. Maar indien deze stelling 
ook maar een schijn van waar
heid bevat moet er rekening 
mee gehouden bij de bepaling 
van de strafmaat. Andersen is 
een prof en heeft recht op de 
beste verdediging, het voor
deel van de lichtste twijfel in-
oegrepen. Het is froüwens 
merkwaardig dat het UCI hard 
toeslaat op een ogenblik dat 
meer en meer stemmen op
gaan om het dopinggebruik 
enigszins te liberalizeren. Effi
ciënte bestrijding mag men 
enkel verwachten wanneer de 
diverse nationale bonden en 
het UCI dezelfde normen, ma
ten en gewichten hanteren. 

Daar is voorlopig geen sprake 
van en het zal ons niet ver
wonderen Indien Andersens 
verdedigers dit wapen gebrui
ken wanneer zij zich, zoals nu 
gedreigd wordt, tot de burger
lijke rechtbank wenden. Een 
affaire om te volgen dus. 
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„Dood in Aries" 

Axel Bouts 
bevestigt zich 

Met Dood in ArIes heeft Axel Bouts (de achterflap 
van het boek vermeldt Alex...) een stuk van het verle
den van zich afgeschreven. Bouts treedt uiteindelijk 
ook binnen in het Nirwana van de betere Vlaamse 
schrijvers. Dood in ArIes is in meer dan één opzicht 
een opmerkelijke novelle. 

TOEN burgerlijk ingenieur 
Jan Verhenne (°1938) in 
1981 debuteerde met Mar

tin en Martins Wreeg hij meteen de 
Prijs voor het Beste Debuut toege
schoven, wat tenandere tenvolle 
verdiend was in deze nadagen van 
een schrale literaire oogst. 

Blozen 
Maar in de daaropvolgende ja

ren kreeg Axel Bouts ook de stem
pel mee van Vlaanderens 
nieuwste homo-schrijver. Iets 
waarmee hij blijkbaar niet kon in
komen want in zijn jongste novelle 
kruipt hij in de huid van ,,de be
roemde auteur Thomas Adam" — 
Nobelprijswinnaar —, die zijn ei
gen werk overschouwt: 

,,De novelle werd opnieuw een 
sui<ses en is nog steeds een sleu-
teldokument voor wie zich wil ver
diepen in de denk- en leefwereld 
van auteur Thomas Adam. Men 
durfde toendertijd ook gewagen 
dat de schrijver zelf in aanleg ho
mofiel zou zijn." (biz. 4) 

De vraag of Bouts nu al dan niet 
homofiel is kan men best niet 
beantwoorden. Bouts weet het ge
woon zelf niet eens en wat doet 
het tenslotte terzake. 

Dood in ArIes is intussen sterk 
autobiografisch. 

,,Intimi beweerden dat hij aan 
een autobiografie werkte. Hadden 
niet alle schrijvers in hun oude dag 
zichzelf tot openlijk onderwerp van 
hun geschriften gemaakt? Wie 
oud en beroemd is, hoeft niet 

Axel Bouts. 

meer te blozen over jeugdzon
den." (b\z. 5) 

Wat die jeugdzonde dus inhield 
is bekend en ook al beschrijft Bous 
nog een ,,slanke adonis, met licht 
gebronsde perzikhuid, zacht krul
lend gitzwart haar en weemoedige 
donkere ogen geborgen achter 
lange wimpers" (bIz. 3), hij blijft 
evenmin onberoerd voor de vrouw 
op de witte handdoek: ..Haar huis 
is matbruin, een warme bronskleur 
die tot aanraken uitnodigt, de 
haardos weeldering gekruld en 
glanzend donker." (bIz. 20) 

Tanga 
Die vrouw — deze vrouw! —, 

speelt een belangrijke rol in het 

boek. Zij boeit de oude, afgeleefde 
en inmiskenbaar homoseksuele 
schrijver Thomas Adam. ,,De afte
kening van de ruggegraat is ont
roerend gracieus, van licht hobbe
lend op de bovenrug tot zacht ver
zinkend in de lendenen, weer klim
mend naar de billen toe en eindi
gend aan het witte tangakoordje 
dat mysterieus in de spleet ver
dwijnt. " (bIz. 20). Voor wie niet wist 
wat tanga is: ,,Tanga: ontleend 
aan het Spaans; een zeer klein 
zwembroekje of slipje, bestaand 
uit een of twee driehoekige lapjes 
stof die met een of twee koordjes 
over de heugen worden bijeenge
houden." (bIz. 18). 

Het mag gezegd dat deze no
velle van Axel (Alex?) Bouts leest 
als een tangaslipje. Meesterlijk en 
mooi is de betrachting van de au
teur om zijn gewraakte homosek
sualiteit te disponeren naar ,,das 
ewig Weibliche". Thomas Adam 
kijkt met hunkerende blik naar de 
oude heer die zich in het gezel
schap van een jonge Adonis be
vindt, zijn hand op zijn dij legt, een 
uidrukking van het Grieks ideaal 
van schoonheid... en sterven. La
ter is er de mysterieuze vrouw, 
maar is zij wel vrouw? Met Dood 
in ArIes heeft Axel Bouts het zich 
niet makkelijker gemaakt: ArIes, 
Van Gogh, de ,,engelachtige jon
geling naast Stichelbaut" (bIz. 64) 
(een goedkope Callebautchocola-
devondst), allemaal ingrediënten 
voor een prachtige novelle. 

Een leuk en genietbaar werk, 
wellicht een voorbode van een te 
verwachten magistraal werk van 
deze nog te veel miskende 
Vlaamse auteur. 

Lieven Demedts 

— Dood in ArIes, Axel Bouts, ultg. 
de Clauwaert, Korbeek-Lo. 63 bIz. 
295 fr. 

Ilimillllllll •••••IIIIITTTTT 

STAKEOUT van John Badham 
(Saturday Night Fever / Who
se life is it anyway? en het 

lieflijke Short Circuit) wordt verdedigd 
door Richard Dreyfuss, Emilia Este-
vez en l\/ladeleine Stowe. En goed. 
Erg goed. Dit is een film van de Walt 
Disneyfabriek genaamd Touchstone, 
die reeds de laatste Bette Midlersuk-
sessen produceerde en het schitte
rende Paul Newman-Tom Cruise bil-
jartduel. Na Fatal Attraction, de 
meest suksesvolle op financieel ge
bied de jongste maanden. Het ver
haal: Twee politieofficieren, Dreyfuss 
en Estevez krijgen de opdracht tot 
nachtelijke bewaking. Onder toezicht 
van het FBI moeten zij de woning 
bewaken van een ex-vriendin, Made
leine Stowe, van een gevaarlijke en 
pas ontsnapte boef, Aidan Ouin. De 
jonge verleidelijke vrouw is zich van 
niets bewust en Dreyfuss wordt 
steeds gekker op haar, wanneer hij 
haar versiert langs de verrekijker om. 
En zie, bij hun eerste toevallige ont
moeting klikt het. Nu kijkt hij niet meer 
langs lenzen naar haar, nu... De eer
ste tweederde van de film zijn knots
gek — ook met de grapjes die de 
dagploeg tegen de nachtploeg uit
haalt en omgekeerd — tenwijl het 
laatste gedeelte echter steeds meer 
de realiteit van het politiewerk weer
geeft. Een film waar een groot publiek 
zal van snoepen. 

Dat zal zeker niet het geval zijn met 
David l^amet's House of Games. 
Mamet, scenanst van de blokbusters 

The Untouchables, The postman 
always rings twice en The Verdict 
(waarvoor hij in 1983 werd genomi
neerd voor een Oscar) maakte een 
intimitische film, die duidelijk maakt 
dat hij van het teater komt, waar hij 
met Glengarry Glen Ross in 1984 de 
Pulitzer Prize wegkaapte en vier Tony 
Awards en daarnaast de titel kreeg 
van beste Amerikaans toneelstuk van 
'84 van de New York Drama Critics 
Circle Award. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Maar de teaterinvloeden zijn zowat 
het enig negatieve dat men over de 
film kan zeggen. Het verhaal heeft 
centraal de bekende psychiater en 
auteur van een bestseller Margaret 
Ford [Lindsay Grouse — in het dage
lijks leven mevrouw Mamet en be
kend teateraktrice). Op een dag komt 
een patiënt van haar — een venwoed 
gokker — buiten zinnen klagen dat 
men hem wil vermoorden, omdat hij 
25.000 $ niet direkt kan betalen. Mar
garet gaat nog diezelfde avond naar 
zijn schuldeiser toe, de gokker Mike, 
een schitterende rol van Joe fAanteg-
na (die reeds rollen in Compromising 
Positions, The Money Pit, Off Beat 
en Three Amigos achter zich heeft). 

Daar wordt ze betrokken in een po-
kerspel, waar aan het einde blijkt dat 
ze haar willen tillen voor enkele dui
zendjes. Maar Margaret raakt al vlug 
verslaafd aan het avontuur van het 
gokken — niet echt aan het gokken 
zelf — en onder het mom van weten
schappelijk werk te verrichten, dringt 
ze steeds dieper binnen m de gehei
me wereld van de obsessies. 

Haar regelmatig leventje begint 
meer en meer op een sleur te gelijken 
en langzaam zien we als toeschouwer 
het oplichtersnet rond haar sluiten. 
Het gekke aan deze film is dat men 
weet wat er gaat gebeuren, maar men 
weet ook dat het onontkoombaar is en 
de grootste verschrikking is nog: je 
weet dat het ook jou kan overkomen. 
Nog een glanzende bijrol vermelden 
van M;/ce Nussbaum en we zijn rond. 
Deze film zal het wel enkele weken 
uithouden in een kleine zaal, maar ga 
hem in ieder geval snel zien, anders 
zou hij al wel eens van affiche kunnen 
zijn. (Trouwens het scheelde geen 
haartje of hij was niet eens uitge
bracht). Mamet werd in ons land voor
al bekend met de KVS-produktie van 
Glengarry Glen Ross (binnenkort een 
film met Robert DeNiro), het Raam-
teater speelde De Belgische Leeuw 
(American Buffalo) en De Witte Kraai 
verdedigde enkele keren Sexual Per
versity in Chicago. Tot hier dus de les 
in Amerikaans teater (met de hulp van 
Fakkeldirekteur Walter Groener) van 
uw 

Willem Sneer 

u. mn mm 

— DINASO — Bij uitgeverij ,,De Nederlanden" verscheen een boek 
,;Het genootschap Joris Van Severen-Dinaso-aktie tijdens de bezetting 
1940-45". Dit werk brengt het verhaal van ,,Het Genootschap Joris Van 
Severen" dat tijdens de Tweede wereldoorlog aktief was. Vooraf wordt 
echter de ontwikkeling van het VERDINASO (Verbond van Diets 
nationaal-solidaristen) geschetst, met het verloop ervan tijdens de be
zetting. Voor de bronnen werd vooral geput uit dagboeken en brieven 
die in het bezit zijn van de auteur, Luc Delafortrie. Het werk bevat bij-
langen, o.m. de spreekbeurt van J. Verplaetse, gehouden in Brussel 
en uitspraken van Joris Van Severen. 

Het boek is geïllustreerd met foto's en dokumenten en kost 550 fr., 
gebonden 650 fr., bestelnummer ISBN/90 6583 071 5 

— BESTE KURSIEFJE — De Vlaamse Club van Brussel organiseert 
in het kader van zijn 65-jarig bestaan een nieuwe literaire prijs: ,,De 
prijs voor het beste kursiefje". 

Drie hoofdprijzen, 10.000 fr., 6.000 fr. en 4.000 fr. en aanmoedi
gingsprijzen worden toegekend. Alle inlichtingen: P. Kerremans, Len
teklokjeslaan 57 te Brussel. 

— De Lionsclub Antwerpen-Voorkempen zoekt voor de tiende maal 
de beste akwarellist. Zij schrijft de PRIJS VOOR AKWAREL 1988 uit, 
waaraan prijzen ter waarde van 45.000 fr. zijn verbonden. Reglement 
en inschrijvingsformulieren: Walter Schelenbos, Tienpondstraat 2 te 
2171 Loenhout, 03/669.64.24. Inschrijvingen tot uiterlijk vrijdag 19 fe
bruari 1988. 

— MUSEUIVIWEEKEND — Nu in Nederland 1988 is uitgeroepen tot 
,,Museumjaar" ontstaan er in het hele land initiatieven om Het Museum 
nog meer onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Zo ook 
in Den Haag. Een reden voor de toeristische dienst om een museum
arrangement samen te stellen. Dit arrangement omvat toegang tot: Mau-
ritshuis (pas gerestaureerd) en in het bezit van een verzameling meester
werken uit de 17e eeuw, o.a. Rembrandt, Vermeer, Jan Steen, Van 
Goyen en Pauls Potter; Haags Gemeentemuseum (beroemd om zijn 
Mondriaans); Nederlands Kostuummuseum en Panorama Mesdag. In 
het pakket zit verder een beschrijving van de wandelroute ,,Den Haag 
Antiekstad". 

De prijs van dit museum-arrangement kost ongeveer 1.530 fr. Inlich
tingen: Nederlands Bureau voor Toerisme, Ravensteinstraat 68, 1000 
Brussel. 02/ 512.44.09. 

— MUSEUIVIKAART — Het Museumjaar voorziet een Museum
voordeel-kaart die bij onze buren een grote populariteit geniet. Uit een 
onderzoek is gebleken dat ongeveer een derde van de zestien miljoen 
museumbezoeken per jaar door houders van deze kaart wordt afgelegd. 

De Museumjaarkaart, die gratis toegang geeft tot ruim 350 musea, 
is ook bij ons te koop; het Nederlands Bureau voor Toerisme, Ra
vensteinstraat 68 te 1000 Brussel. 02/512.44.09. 

Deze kaart kost 455 Bfr.; min 26 jaar 230 fr., 65plussers 325 fr. 

— JEUGDKRIIVIINALITEIT — Rond dit thema organiseert de Vlaamse 
Volksbeweging West-Vlaanderen op 8 februari een gespreksavond. Aan
vang 19U.30, in zaal Eendracht, Markt te Ardooie. Met als gasten mevr. 
Seurinck, adj.-politiekommissaris in Roeselare en Danny Muiier, psy
choloog a.i. aan het Rijksopvoedingsgesticht Ruiselede. 

— ROIMDOIM DE OMMEGANG — Tot 7 februari loopt in de fotogalerij 
van het Kultureel Centrum Heusden-Zolder een tentoonstelling met werk 
van fotograaf Hugo Minnen. De fotoreeks handelt over de St.-
Dimpnaommegang te Geel, die de geschiedenis van de gezinsverple-
ging van mentaal gehandikapten uitbeeldt. Hugo Minnen over zijn werk: 
,,Het belangrijkste voor mij in deze reeks was toch het menselijk aspekt. 
Moderne mensen dragen klederen uit een tijd die ver achter ons ligt. 
Tijdens de stoet treedt hij op, akteert hij en zijn deze klederen en attri
buten funktioneel. Eens buiten de stoet valt hij uit zijn rol en kontrasteert 
met het dekor. Dit kontrast heb ik willen vastleggen in deze reportage." 

Kultureel Centrum Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3540 Heusden-
Zolder, 011/53.33.15. 

— Het Davidsfonds en het Departement Natuurkunde van de KU-
Leuven organiseren een kolloquium DE WETENSCHAP: EEN VEILIGE 
GIDS? op 9 februari om 19u.30 in de Aula van de KUL-campus Kort
rijk, Etienne Sabbelaan te Kortrijk. Prof. Jan van der Veken, prof. Max 
Wildiers, Lieven van Gerven, DF-voorzitter en BRT-producer Frans 
Boenders verlenen o.a. hun medewerking. Alle inlichtingen: Nationaal 
Sekretariaat Davidsfonds, Blijde inkomststraat 79-81, 3000 Leuven. 

Dit kolloquium wordt georganiseerd naar aanleiding van de ten
toonstelling VAN APPEL TOT ATOOM, natuurkunde na Newton. De 
tentoonstelling loopt nog tot 28 februari in de stadshallen, Doornik-
sesteenweg 216 te Kortrijk, elke dag van 9 tot 17u. 

— DUET VOOR SOLIST — is de nieuwste produktie van de Playerwa-
terkompagnie. Een stuk van Tom Kempinski, in regie van Ria Breyne. 
Een vioolvirtuose die aan Multiple Sclerose lijdt, kan de realiteit van een 
rolstoel niet uit de weg gaan, noch het lijden dat ermee gepaard gaat. 

De première gaat door op 5 februari. Voorstellingen in kafee-teater 
Playerwater, Oudstrijdersstraat 81 te 2920 Kapelle-Op-den-Bos, 6,12, 
13, 19, 20, 26, 27 februari telkens om 19u.45. 

— EEN BEVRIJDEND WOORD — Een avondje praten over de nieuwe 
wegen van pluralistisch samenwerken in een verzuild Vlaanderen, met 
als gast Jaak Billet. Dit op vrijdag 5 februari om 20u. in het Auditorium 
O, Blandijnberg Gent. Inkom 100 fr. 

— WIENERCAFE — Aperitiefkoncert van de Radio BRT 1 - Dienst Amu
sement en Kleinkunst op 7 feburari om 11u.30 in zaal omroep West-
Vlaanderen, Conservatoriumplein 1, Kortrijk. Inlichtingen: Mark Mat-
thijs, 056/22.27.06. 

(samenstelling T.S.) 
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Ekonomie en godsdienst 

Geld maakt niet gelukkig 
Van de bekende Franse historikus Jacques Le Goff 

verscheen vorig jaar een vertaling van zijn essay,, La 
bourse et la vie. Economie et religion au Moyen 
Age". In de Nederlandse titel werd echter geopteerd 
voor,,De woekeraar en de hel". Inderdaad zijn dit de 
twee komponenten waarrond het in dit werkje draait. 

DE woeker als verschijnsel 
was uiteraard niet nieuw 
in de middeleeuwen. Zo

wat alle kuituren waar geld een 
onderdeel van het ekonomische 
leven vormde hadden te lijden 
van dit fenomeen. Met het ge
bruik van het woord lijden geven 
we reeds een aanduiding over de 
appreciatie waarop deze bezig
heid bij nogal wat mensen kon 
rekenen. 

Ekonomische 
groei 

Vooral de Kerk trok reeds vroeg 
van leer tegen alle mogelijke vor
men van woeker. Zij steunde zich 
daarvoor op teksten uit het Oude 
en Nieuwe Testament, en op ver
klaringen van de Kerkvaders. 

Woeker werd erger gevonden 
dan de ergste misdaden en zon
den, slechts vergelijkbaar met so
domie. De middeleeuwse geleer
den en theologen vonden het 
vooral sterk dat de woeker de 
enige zonde was die je zelfs al 
slapend kon doen I Je had immers 
geen kontrole meer over het geld 
dat je had uitgeleend. Eigenlijk, 
redeneerden ze, verkocht je Tijd, 
en Tijd behoort aan God. De woe
keraar dreef dus handel met 
Gods eigendom. De gewone han
delaar daarentegen — hoewel 
ook die verdacht was — verkocht 
tenminste nog zaken die van hem 
waren en door mensenhanden 
gemaakt en verworven. 

Vooral in de dertiende eeuw 
kende het Middeleeuwse Europa 
een ekonomische bloeiperiode. 
Denken we maar aan de machti
ge Vlaame en Italiaanse steden. 
De toenemende ekonomische 
groeid deed echter de behoefte 
aan geld stijgen, en omgekeerd: 
de handelaars trokken nieuwe 
winstgevende aktiviteiten aan. 
Een aantal handelaars schakelde 
in toenemende mate over op het 
beheer en het verstrekken van 
geldmiddelen. Om één en ander 
in te tomen werden regels vastge
legd waarbij de rende werd inge
perkt. Meestal gold een regeling 
die 12 tot 33 % toestond, maar er 
waren ook gevallen waar 40, 70 
en zelfs 200 % niet ongewoon 
was. De echte bankiers en het 
kapitalisme zijn hier in embryo 
aanwezig, maar het zou nog eeu
wen duren eer dit alles zijn volle 
ontplooiing kende. 

Schuld en boete 
Deze stormachtige ontwikke

ling betekende nog met dat de 
argusogen van de Kerk geen toe
zicht meer hielden. Integendeel, 
de aandacht verslapte geen 
ogenblik. De verschillende bedel
orden predikten armoede en 
toonden aan het volk met ver
schrikkelijke exempelen wat er 
met de woekeraars zou gebeu
ren. Hun loon kon slechts zijn... 
de Hel. In schitterende kleuren 
schilderden zij de wreedaardigste 
kwellingen. Spoken en geesten 
werden op de arme gelovigen 
losgelaten ter lering ende verma
ning. Zulke predikers wekten de 
haat op tegen de woekeraars. 
Niet zelden waren joden hiervan 
het slachtoffer. Door de middel
eeuwse wetgeving werden zij uit

gesloten van het ambachtelijke 
leven, en moesten zij aan de kost 
zien te komen als beoefenaars 
van een vrij beroep. Zo duiken in 
de bronnen regelmatigyoodse art
sen op. 

Ook de geldhandel was een 
beroep dat vele handelaars aan
trok. Rechtstreeks vermocht de 
Kerk niets te ondernemen tegen 
de joden. Maar de predikingen, 
gekoppeld aan het latente anti-
judaisme in heel wat streken, 
zorgde ongetwijfeld voor meer 
dan één pogrom. 

In elk geval was er voor de 
verstokte woekeraar geen red
ding mogelijk, en ontving hij in het 
hiernamaals loon naar werken in 
de vorm van de Eeuwige Dood in 
de Hel. 

Een kompromis 
Tegenover de groeiende eko

nomische bedrijvigheid en de 
daaraan gekoppelde verandering 
in de denkpatronen van de Mid
deleeuwse mensen moest de 
Kerk stilaan een nieuwe oplos
sing stellen inzake het vraagstuk 
van de beloning van Goed en 
Kwaad. Het zwart-wit benaderen 

Jacques Le Goff toont aan dat veel van vandaag zijn vormgeving 
vindt in de middeleeuwen, (foto D.S.) 

van deze problematiek vervaagde 
in de loop van de dertiende eeuw. 
Bovendien kreeg de Kerk in de 
gaten dat een ruimere interpreta
tie van het begrip rente niet nood
zakelijk in tegenspraak met de 
Bijbelse gedachtenwereld was. 
Verder was er een groei naar 
verinnerlijking van de geloofsbe
leving, hetgeen ondermeer de 
bredere verspreiding van de per
soonlijke biecht tot gevolg had. 

Het herinterpretatie van het be
grip Hel maakte de kreatie moge
lijk van een overgangsfase. In de 
visie op belijdenis, berouw en ge
noegdoening, kreeg vooral de no
tie berouw een groeiende beteke
nis. Die maakte het immers mo
gelijk — zelfs voor een dergelijk 
groot zondaar als de woekeraar 
— om alsnog het Paradijs te ver
werven. Hij moest dan wel een 
ommetje maken via het Vage
vuur. Dit bouwwerk van de mid
deleeuwse theologen ruimde een 
belangrijk ideologisch obstakel 
uit de weg, zodat de ekonomische 
ekspansie van West-Europa on
gehinderd kon doorlopen. De 
woekeraar was immers verze
kerd, mits hij berouw toonde, van 
het Eeuwige Leven\ 

Jacques Le Goff vertelt één en 
ander op een zeer onderhouden
de manier, en verlucht zijn ver
haal met meerdere exempelen, 
die zelfs de twintigste-eeuwse le
zer nog doen griezelen. Hij toont 
aan dat vele facetten van onze 
huidige samenleving teruggaan 
op principes die in de middeleeu
wen hun oorsprong vinden. 

Frank Seberechts 

— De woekeraar en de hel. Econo
mie en religie In de middeleeuwen. 
Jacques Le Goff. Ultg. Wereldbi
bliotheek, Amsterdam, 1987.485 fr. 

J J Handen" bestaat vijf jaar 

Een uniek tijdschrift 
Het literaire tijdschrift,,Handen" is een unicum in 

onze literaire wereld. Waarom ? Dat wordt duidelijk 
wanneer men op de binnenzijde van de kaft de 
samenstelling ziet van hoofdredaktie, redaktie en 
redaktieraad. Uitsluitend vrouwen. Vrouwen van de 
meest-diverse oriëntatie. Een feministisch tijdschrift 
dus. 

Beauvoir en Rosa Luxemburg, 
Frans Baekelmans over Ida Ger-
hardt, Anton van Wilderode over 
Monique Dopchie, Dries Janssen 
over Karen Bllxen, Jaak de Mare 
over Rose Gronon, Friede La
vaerts over Kathy Keeton, Lut 
Ureel over Finse poëzie, Aleidis 
Dierick over Anton van Wildero
de, Jos Vinks over Herman 

N IET in de gebruikelijke be
tekenis, al werd de plaats 
van de vrouw in de litera

tuur — niet alleen in de onze — 
herhaaldelijk belicht. 

Openheid 
Maar ,,Handen" is een literair 

tijdschrift dat openstaat voor le
deren, mannen zowel als vrou
wen, van elke gezindheid. Juist 
door die openheid biedt het een 
grote verscheidenheid: aan me
dewerkers (sters) en aan bijdra
gen, literaire, essayistische, alge-
meen-kulturele, wetenschappelij
ke. Noemen we alvast enkele 
namen. De hoofdredaktie is in 
handen van Bertlen Buyl en Ga-
briëlle Demedts. En in de redak
tie vinden wij een groot aantal 
namen, waarvan we er enkele 
lukraak citeren: Mireille Cottenjé, 
Anne Dellart, Monda de Munck, 
Jo Gisekin, Elfriede Hendrix, Jet 
Jorssen, Patricia Lasoen, Elisa
beth Marain, Maria Rosseels, 
Monika van Paemel, Carla Wal
schap, Chris Yperman, Irina van 
Goeree, Loeki Zvonik, Daisy Ver 
Boven e.v.m. 

Een greep uit de artikels die 
verschenen zijn, of die aangekon
digd werden: Ysabelle De Burme 
over Emily DIcIdnson, Gerard Bo-
difee over Mar/e Curie, Monika 
van de Craen over Simone de 

Gabriëlle Demedts, een van werkende handen achter ,,Handen"... 
(foto P. V.0. Abeele) 

Broch, Yukio Mishima en Ezra 
Pound enz... 

Kreatief 
Naast essayistisch werk en 

boekbesprekingen wordt er ook 
een niet gering gedeelte van het 
tijdschrift voorbehouden aan 
kreatief werk: verhalen, gedich
ten o.m. van Christine d'Haen, 
Aleidis Dierick, Bertien Buyl, 
Anne Dellart, Rudolf van de Per-
re, Bea de Longie, Renée van 
Hellen, Gerda Berckmoes, Lu-
cienne Stassaert, Bart Mesotten, 
Bert de Corte, Anton van Wildero
de, Jos Vinks... 

Het tijdschrift is nu aan zijn 
vijfde jaargang begonnen (Het 
eerste nummer verscheen inder
daad in het vroege voorjaar van 
1984). Dat zou een reden zijn om 
te vieren. Maar het tijdschrift 
krijgt geen steun, geen subsidie, 
heeft geen sponsors, wordt niet 
in een grotere hoeveelheid aan
gekocht — zoals sommige ande
re tijdschriften — door het minis
terie o.m. voor de biblioteken. Of 
er met een nieuwe regering ook 
iets veranderen zal? Wij hopen 
het voor,,Handen". Het ministe
rie steunt andere, kultureel min
der interessante projekten. En 
het zou spijtig zijn, moest een 
tijdschrift als ,,Handen" uit de 
cirkulatie verdwijnen... Juist om
dat het een unicum is in onze 
literaire wereld. 

Ulrlke 

— Handen, algemeen driemaande
lijks kultureel tijdschrift. Uitg. 
Oranje-De Eenhoorn, Rijksweg 90 
te 8799 St.-Baafs-Vijve. 056/ 
60.18.18. (4 nrs) 600 fr. (± 60 biz.). 
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Het vu-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag 1 februari j.l. heeft Algemeen Voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers... 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
besprak de politieke toestand en 
meer in het bijzonder de vorming van 
de regeringen voor de Gemeen
schappen en Gewesten 

Aanvalspositie 
Het Partijbestuur stelt vast dat het 

PS-FDF-PSC-akkoord voor de vor
ming van de Franse Gemeenschaps-
en Waalse Gewestregering zich of
fensief opstelt tegenover Vlaanderen 
en o m mikt op de feitelijke uitbrei
ding van de faciliteiten in Voeren en 
Vlaams-Brabant De franstaligen ne
men zodoende thans reeds sterke 
aanvalsposities m met het oog op de 
komende staatshervorming 

De Volksunie betreurt ten zeerste 

VU op radio 
Vandaag donderdag 4 februari om 

18u45 verzorgt de VU de politieke 
radiotribune op BRT 1 

De politieke aktualiteit wordt be
sproken door VU-voorzitter Jaak Ga
briels, VU-kamerfraktievoorzitter 
Hugo Coveliers en VU-senator Andre 
Geens 

Niet vergeten vanavond om 
18u 45 op BRT-radio 1 

dat het akkoord tussen CVP en PVV 
voor de vorming van de Vlaamse 
regering zich louter defensief opstelt 
en zich volledig inkapselt in de voor
bijgestreefde en gebrekkige staats
hervorming van 1980 

De Volksunie acht deze defensieve 
en minamlistische opstelling van de 
Vlaamse regermg-in-wording het 
slechtst denkbare uitgangspunt naar 
de grondwetsherziening toe 

Vijf punten 
Ten overstaan van de leemten en 

onduidelijkheden in het akkoord voor 
de vorming van de Vlaamse regering 
en in de feitelijke opstelling van de 
Vlaamse partijen, acht de Volksunie 
het de plicht van deze partijen, aan de 
Vlaamse gemeenschap de verzeke
ring te geven dat met zal getornd 
worden aan het 5 punten-programma 
dat de essentiële Vlaamse eisen om
vat, hetzij 

1 de onaantastbaarheid van de 
gewestgrenzen, 

2 de bevoegdheid van de Vlaamse 
overheid over gans het Vlaamse 
grondgebied en alle Vlaamse ge
meenten, 

3 de eerbiediging van het beginsel 
van wederzijdse niet-inmenging. 

4 de volwaardige en effektieve 
deelneming van de Vlamingen aan 
het hoofdstedelijk bestuur op alle 
vlakken, 

5 de eigen belastingsbevoegdheid 
van elke gemeenschap de recht
streeks band tussen inkomsten en 
uitgaven binnen een gemeenschap 
de vrijwillige en doorzichtige solidan-
teit tussen de gemeenschappen op 
grond van objektief meetbare nor
men 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
acht het essentieel dat de Vlaamse 
publieke opnie deze verzekering 
krijgt en dat de franstaligen meteen 
de grenzen voor ieder gesprek ter 
kennis moeten nemen 

VU op TV 
Het VNOS-programma van dins

dag 9 februari aanstaande om 21 u 30 
op BRT-1 bevat volgende onderwer
pen 

— ,,25 jaar Drietand" een reporta-
g e n a v het zilveren jubileum van het 
Algemeen Boerensindikaat 

— Kommentaar bij de aktualiteit 
met o m Hugo Schiltz over het 
Vlaams regeerakkoord 

— een portret van Jerome Heyn-
dnckx, Scheutist, Chinakenneren be
zieler van het Ferdinand Verbiest-
jaar 

Niet vergeten dus dinsdag 9 fe
bruari om 21u30 op BRT-1 

Ledenwerving 1988 
Alleen de VU-afdelingen Antwerpen-Stad, Deurne en Zwevegem 

konden deze week hun aantal nieuwe leden opkrikken. Voor de 
Sm/oren bracht het meteen een — weliswaar gedeelde — eerste 
plaats op. 

Het goede nieuws komt uit de achtergrond. Sommige afdelin
gen zi/n er net niet in geslaagd een plaats bij de beste twintig te 
veroveren. Ze zorgden er echter wel voor dat het totaal nieuwe 
leden steeg van 1.177 naar 1.283. 

Een vaststelling nog; bij de beste twintig komt (voorlopig?) 
geen enkele afdeling uit de provincie Brabant voor. 

1 VU-
VU-
vu-
vu-
vu-
vu-
vu-
vu-

9 VU-
vu-

11 vu-
12 VU 

vu 
14 VU 

VU 
16 VU 

VU 
18 VU 

VU 
VU 

•Antwerpen-Stad 
-Gijzegem 
•Hofstade 
•Herentals 
•l^eerhout 
-Bilzen 
-Gentbrugge 
-Roeselare 
-Assenede 
-Waregem 
-IVIunsterbilzen 
-Bazel 
-Zwevegem 
•Dilsen 
-Spermalie 
•Deurne 
-Wevelgem 
-Gent-f^uide 
-leper 
-Kaprijke 

39 
39 
38 
34 
33 
27 
25 
25 
24 
24 
19 
18 
18 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 

Vlaanderen Morgen 
87/6 

Enkele weken geleden vief het 
zesde en iaatste nummer van de 
jaargang '87 van het cahier Vl3an-
deren Morgen in onze bus Op
nieuw een gevarieerde en intellek-
tueei hoogstaande editie 

WCOS-voorzitter en oud-VU-se
nator Maurits Coppieters heeft 
het over (g)een Marshallplan voor 
Afrika, hoogleraar Jef Maton 
doorprikt de mytotogie rond de 
Derde Wereld, 4A/V-sekretans 
WiKried Vandaele bepleit het be
lang van de samenerking met Ne
derland, terwijl /ÏDWV-afgevaar-
digd-beheerder het jongste (geën

gageerde) boek van histonkus 
Chri8 Vandenbroeke bespreekt 
Roskam haait uit naar ekstreem-
links en -rechts 

Hugo Schiltz benadert de jong
ste dichtbundel van Nic van 
Bruggen en een gedicht van Jos 
Vinks, tn keung kalligrafisch 
schrift, verlucht deze 56 bladzij
den tellende publikatie 

Wie geïnteresseerd is in dit 
nummer of abonnee wi! worden, 
neemt best meteen kontakt op 
met de redaktie van „Vlaanderen 
Morgen", Te Couwelaerlei 134, 
2100 Deurne (tel 03/324 78 25) 

Kleiputten gaan dicht 

Roeselare strai(s 
20 liei(tare groen rijicer 

Twee notarissen hebben de overeenkomst tussen de stad 
Roeselare en Trans Vanheede vastgelegd waarbij de nabestem-
ming van de zogenaamde kleiputten ,,Ostyn" m Rumbeke wordt 
vastgelegd. 

De regeling houdt in dat Roeselare 
de kleine (4 ha) put meteen gaat 
huren en inrichten en beheren als 
natuurgebied Put twee (10 ha) kan 
eigenaar Vanheede ondertussen ex
ploiteren volgens de OVAIVI-bepalin-
gen voor een klasse 2-stort Het vol-
storten zal faze per faze gebeuren 
waarbij het vrijgekomen terrein van 
put 2 ook faze-gewijs aan Roeselare 
wordt overgedragen voor groen-be
planting Wanneer de volledige kapa-
citeit volgestort is treedt een nieuwe 
pachtovereenkomst in van 27 jaar 
Roeselare huurt dan voor die duur ca 
20 ha groen, voor de op dat moment 

gangbare pachtprijs voor landbouw
grond Voor die overeenkomst zette 
de gemeenteraad van Roeselare zo
pas het sein op groen De oppositie 
fraktie van SP en PVV stemden mee 
met de CVP VU meerderheid Enkel 
Groen stemde tegen 

Fiat 
De voorlegging van die notariële 

overeenkomst sluit daarmee een lang 
en moeilijk dossier af dat mee door de 
positieve inbreng van de VU afge 
vaardigden in het schepenkollege tot 
een gunstig resultaat werd afgerond 
De positieve ingesteldheid en mede-

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90 % op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

EBES 

Dus IS rationeel elektnciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand 
Over zuinige elektnciteitstoepas-
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

werking van de firma Vanheede heeft 
tevens geleid tot een akkoord dat een 
overgrote meerderheid van de raads
leden met een fiat heeft bekrachtigd 

De eerste bladzijde van dit dossier 
werd geschreven op 26 november 
1983 wanneer het stadsbestuur mee 
opstapte met 1 500 verontruste bur
gers in een grootscheepse in een 
grootscheepse Roeselaarse protest-
betoging tegen de plannen van de 
firma Vanheede om de door haar 
gekochte gewezen kleigroeve langs 
de Moorseelsesteenweg te exploite
ren als een vuilnisbelt Lange tijd was 
toen — ook door het stadsbestuur — 
geloofd in het alternatief van de Natio
nale t^aatschappij der Waterleidin
gen die leefmilieu-minister Lenssens 
advizeerde voor een nabestemming 
voor de kleiputten als waterspaarbek
ken 

Halve eeuw 
Aan een tweede protestbetoging 

die plaats vond op 15 juni 1985 nam 
het schepenkollege met meer deel 
Die stellingname werd tijdens de 
jongste raadszitting verduidelijkt Op 
dit ogenblik was de Watermaatschap-
pij met meer geïnteresseerd in de 
kleiputten als waterbekken zodat het 
alternatief weg viel op een ogenblik 
dat OVAM op zoek was naar een 
klasse 1-stort in de provincie voor 
industrieel afval Met OVAM en de 
eigenaar zijn toen onderhandelingen 
aangevat IDe kleiputten zouden geen 
klassel-stort worden wel een klas-
se2-stort en de nabestemming zou 
langs een notariële akte worden vast
gelegd als een door de stad geëxploi
teerde en gepachte groenzone 

Men rekent dat Vanheede onder
tussen 20 jaar zal nodig hebben om 
de grootste put te vullen Eens de 
volledige put gevuld gaat voor Roese
lare een pachtpenode in van 27 jaar 
Op die manier wordt de toekomst van 
20 ha groenzone in Roeselare voor 
een halve eeuw vastgelegd 
(Cyper) 
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Zo'n tiental dagen geleden organiseerde het arrondissementsbestuur van Brugge een originele 
nieuwjaarsontmoeting voor kaderleden en sympatisanten. De moedigsten onder hen maakten zelfs een 
zacht-winterse wandeling doorheen het groene Loppem. Plaats van afspraak was immers de zaal vlakbij 
het historische kasteel. 

Nadien kon iedereen aanzitten voor de koffietafel, die verzorgd werd door de vrouwelijke VU-kandidaten 
en de dynamische afdeling van Groot-Zedelgem. Proficiat. 

Arrondissementsvoorzitter Luc Grootaerdt hield een opgemerkte en bemoeidgende toespraak. Kortom, 
een gezellige namiddag! (eigen toto) 

WEST-VL. 
FEBRUARI 

4 IZEGEM:,, Naar een derde staats
hervorming" door prof. Herman Van 
Impe (VUB) in bar Auditorium om 20u. 
Toegang: 50 tr. Jaarabonnement gra
tis. Org.: Vlaamse Studie- en Vor
mingskring. 

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, Ene Wael-
kens en Erwin Bossuyt. Inschrijving 
op tel 056/75 60 80. Deelname- 450 
fr. Org.: VU-Zwevegem 
6 KUURNE: Zaal Leierust. Harel-
beeksestraat, om 20u VU-ledenfeest 
in aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Paul Vangansbeke. Org.-
VU en FVV-Kuurne. 
7 IZEGEM: Wandeling te St.-Baafs-
Vijve. Samenkomst om 13u.30 aan 
het Vlaams Huis. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 
8 POPERINGE: Diamontage door 

Lionel Verheule, over kruiden en bij
en. In ,,'t Belfort", Grote Markt om 
20u. Inkom: leden en CPJ-pas 80 fr., 
niet-leden 100 fr. Org.: FVV-Poperin-
ge. 
9 IZEGEM: ,,De 15- en 16-jarigen, 
de meest kwetsbare jeugd" door 
mevr. Seunnck, adj.-kommissaris van 
politie, m de bovenzaal van de ASLK, 
om 20u. Org.: FVV-lzegem. 
11 OOSTENDE: Algemene verga
dering van de Federatie van Vlaamse 
Kringen, Prov. W.VI. Aanvang: 
19u30 in het Vlaams Ontmoetings
centrum, Aartshertogstraat 4, Oost
ende. Org.- FVK-W.VI 
12 BRUGGE: Voordracht door Phi
lippe Despnet ,.Wandelend door 
Zuid-Vlaanderen" in ,,De Gekroonde 
Laarse", Steenstraat 40, om 20u. 
Org.- VVB-Brugge. 
12 IZEGEM: Twaalfde kaarting, 
vanaf 20u in Vlaams huis, op 14/2 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
Vlaams Huis. 
13 LEDEGEM: 4de Krokus-TD, m 
zaal De Kring te Sint-Eloois-Winkel 

Notaris J. Bossuyt te De Haan (tel. 059/23.42.91) 
Toeslag 1/3/1988 om 15 u in OCMW, Karthuizerinnenstraat 4, 

Brugge, van landbouwland, te Zuienkerke, Houtave, Oostende Stwg, 
groot 43 a 4 ca; verpacht; instelpr.: 294.280 fr.; inlicht, ten kantore. 

Kantoor van Notaris Y. Willemot te Brugge, 
Geerwijnstraat 13, tel: 050/33.15.75 - 33.37.42 

TOEWIJZING IN ENIGE ZITDAG 
op DINSDAG 16 FEBRUARI 1988 

om 16 uur, te Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 
in het secretariaat van het OCMW Brugge, van 

perceel BOUWGROND 
te TORHOUT, Oostendestraat 
Groot 1.060 m2 
Gevelbreedte 20 m — diepte 53 m 
Bestemd voor éénsgezinswoning met residentieel karakter. 
Zijnde lot 8 van de verkaveling goedgekeurd op 25.11.1983, VK 

553.1123 
Bouwverplichting: binnen de 4 jaar na de aankoop. 
Plan en verdere inlichtingen in het kantoor. 

KANTOOR VAN DE NOTARIS ROBERT VRIELYNCK 
te Brugge — Sint Kruis, Prins Leopoldstraat 2 

tel. 050/35.50.22 

OPENBARE VERKOPING 
IN EEN ZITDAG: 

DINSDAG 16 FEBRUARI 1988 
om 15.30 u. in het Sekretariaat 

van het OCMW te Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 
en ten verzoeke van het OCMW van de Stad Brugge, van: 
PERCEEL BOUWGROND 
te Maldegem, Pastoor De Swaeflaan 
sie H nr 1998/r 
groot 600 m2 (20 x 30) 

OP EEN INSTELPRIJS VAN: 690 000 frank. 
Alle inlichtingen ten kantore. 

vanaf 20u. Studio Rainbow. W K 50 
fr., kassa 70 fr Org.: VUJO-Lede-
gem. 
15 IZEGEM: Commandant Dae-
nens brengt voordracht met dia's 
over Sabena en luchtvaart in het 
algemeen in de Bovenzaal Oud Stad
huis om 15u. Org.: VVVG-lzegem. 
20 IZEGEM: Optreden van cabare
tier en all round-artiest Karel De-
clercq. In Auditiorium, Kruisstraat 15, 
om 20u. Inkom: 120 fr. Org.: Voetbal-
klub Vlaams Huis. 

ANTWERPEN 
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 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Tradi
tionele Worstenbroodavond en leden
vergadering. Zaal Vrede Sint-Maar
ten te Burcht, om 20u. Gastspreker: 
Herman Candries Deelname: 130 fr. 
Org.: Vlaamse Kring Scheldemeeuw. 
5 WOMMELGEM: Worstenbrooda
vond in Den Klauwaert vanaf 20u.15. 
Spreker is Joris Roets. Inlichtingen 
en inschrijvingen: Ward Herbosch 
(353.68.94) of één van andere be
stuursleden van VU-Wommelgem. 
5 BURCHT: Worstenbroodavond in 
zaal Vrede St Maarten om 20u. Gast
sprekers: Oktaaf Meyntjens en Her
man Candries. Inschrijven vóór 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 Knng 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-
manskring. 
6 HOBOKEN-WILRIJK: Dans
avond in 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 mandatarissen en afdelings
voorzitter. Vanaf 11u. in zaal D'Ek-
ster, Ooststatiestraat. Org.: VU-Kon-
tich. 

20 GEEL: Campus o.l.v. preasus 
Moeder Geelse. Aanvang: 20u In 
Molenhof, Wildersedijk 3. Org.: 
VUJO-Geel. 

VLAMAT 
te Wommelgem 

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 niet langer en sluit aan bij 
VLAMAT. 

Men ook steeds terecht op Stenen-
kruis 5, na telefonische afspraak. 
Tel.: 353.16.93. 

Geen oefenterrein voor Parijs-Dakar! 

De Geelse Kapucienenberg 
bedreigd 

GEEL — Enkele jaren geleden wees de VU-fraktie in de Geelse 
gemeenteraad al op de aantasting van het natuur- en rekreatiege-
bied „Kapucienenberg" te Geel-Bel door toedoen van terreinmo
to's en bromfietsen: overmatige geluidshinder, beschadiging van 
het natuurlijk patrimonium, enz. 

Als gevolg van de toenmalige VU-
klacht werd de zone rond de Kapucie
nenberg voorzien van verbodstekens 
voor gemotorizeerde tweewielers en 
werd een streng toezicht terzake in
gesteld. 
4 x 4 

Thans ondervindt dit reakreatiege-
bied opnieuw hinder van een nieuwe 
,,rage", nl. de ,,4 x 4" , of,,terreinwa
gens", wij stelden meerdere malen 
vast dat de heide en de duinheuvels 
en -ruggen van de Kapucienenberg 
en onmiddellijke omgeving door
ploegd waren met diepen bandenspo- f~' ; :^^»p9*-» ^^mm,^.,^ 
ren en dat ook de vegetatie de sporen 
van wilde oefenritten a la Parijs-Dakar 

voor een strenge beteugeling van het 
gebruik van terreinwagens in deze 
omgeving en verzocht het gemeente
bestuur kordaat op te treden tegen 
overtreders. 

droeg. Het ligt voor de hand dat een 
intensief gebruik van terreinwagens 
in deze zone op tamelijk korte termijn 
voor gevolg zal hebben dat de duin
ruggen onherroepelijk wég-eroderen, 
met alle gevolgen van dien voor de 
natuur en de landschappelijke omge
ving. 

De VU-fraktie, bij monde van pro
vincieraadslid Frans Teuwkens, plet
te op de raad van 1 februari dan ook 
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Raadslid Jan Caudron 

Pleidooi voor depolitisering 
van personeelsbeleid te Aalst 

De depolitisering van het personeelsbeleid is de jongste jaren 
zowat het stokpaardje van volksvertegenwoordiger Jan Caudron. 
Ook in de gemeenteraad kwam hij er al meermaals mee voor de 
dag en in het vooruitzicht van de komende verkiezingen, gebeurde 
dat tijdens de jongste zitting opnieuw. 

Volgens Jan Caudron gaat het hem 
om een vicieuse cirkel, want de partij
en die aan de macht zijn, willen met 
van een verandering weten en zij die 
aan de macht komen, menen hun 
schade te moeten inhalen Zo worden 
alle interessante mandaten in de ge
meenteraad, in OCMW, intercommu
nales en andere beheersorganen 
waar macht, vergoedingen en zitpen-
ningen aan vastzitten, steeds ver
deeld onder de partijen die aan de 
macht zijn 

Niet het individu... 
Caudron verwees naar de verplich

ting bij aanwerving om lid te worden 
van zowel partij, vakbond als zieken
kas, wat vooral bij de drie traditionele 
partijen een vaste regel blijkt Hij gaf 
daarbij grif toe dat de VU, die in Aalst 
twaalf jaar mee aan het bewind was, 
ook toegevingen heeft moeten doen 
om met uit de koalitieboot te vallen 

Nochtans kan het ook anders en 
dat wordt bewezen in Bree, waar 
vergelijkende eksamens worden ge
organiseerd onder toezicht van een 
onpartijdige instelling Dat moet toch 
ook in Aalst mogelijk zijn Uit zijn 
ervaringen haalde hij enkele treffen
de voorbeelden aan en hij kon ook 
begrip opbrengen voor personeel, dat 
door de ene partij werd benoemd 
maar omwille van een bevordering 
door een andere partij, van kamp 
verandert Niet het individu treft een 

blaam, maar wel het systeem dat hem 
tot zoiets verplicht 

Verziel<t 
Reeds bij de gemeenteraadsverkie

zingen van 1982 stelde Jan Caudron 
een pakt voor aan alle deelnemende 
partijen om de bekwaamheidsproe-
ven te vervangen door vergelijkende 
eksamens Niet alle partijen gingen 
erop m en hoewel iedereen ervan 
overtuigd is dat het huidige systeem 
verrkeerd is, ontbreekt het aan moed 
om het te veranderen Met enkele 
voorbeelden toonde hij aan dat een 
politiek personeelsbeleid een verziekt 
beleid is en dat alles op alles moet 
gezet worden om dit nefaste systeem 
uit te roeien 

Zijn voorstel werd met gemengde 
gevoelens onthaald en alleen de frak-
tieleiders Herman Goossens van de 
CVP en Oscar Redant van de PVV, 
lieten een miniem kansje open om het 
onderwerp te bespreken 

Frieten 
Nadat Jan Caudron ook nog een 

grondige aanpak had gevraagd van 
het probleem der noolontvangers en 
had voorgesteld om de kwaliteit van 
het frituurvet in restaurants en friet
kramen te laten kontroleren door de 
stedelijke gezondheidsdienst, zou fiij 
m de besloten vergadering ook nog 
interpelleren over de zaak-Matthieu 
Naar aanleiding van het zevende tus-

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn — Aalst: 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst heeft de 
hiernavolgende funkties opengesteld 
— 1 internist met bijzondere erkenning in de geriatrie (voltijds) 
— 1 verloskundige (voltijds) 
— 1 neuro-psychiater (voltijds) 
— 1 neuro-chirurg (halftijds) 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden 
gestuurd aan de Voorzitter van het OCWM, Gasthuisstraat 40, 9300 
AALST, en dienen MET DE BEWIJSSTUKKEN uiterlijk tegen 22 
FEBRUARI 1988 ter bestemming te zijn 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot economi 
sche heroriëntering van 04 08 1978, genaamd anti-crisiswat, zijn de 
opengestelde funkties toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het 
uitdrukkehjk anders is voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij dhr 
Humbert BARREZ, Direkteur ziekenhuis, tel 053/78 33 66 - bmnenpost 
110 

Gastronomie en kunst te Deerlijk 
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 Enk 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 een van de grootste 
muzikale talenten uit de streek is 

Er IS tevens doorlopend tentoon
stelling van de Deerlijkse kunstena
res Manette Vandeputte 

In de loop van de namiddag wordt 
een 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 schotel Pnjs volwassenen 
350fr, kinderen 200 fr) Voor de 
kleinsten is er doorlopend vertoning 
van kinderfilmpjes op video 

Nieuwe energiebronnen 
ontdekt te Middelkerke! 

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) 

sentijdse verslag van advokaat A E 
Bogaert over het OCMW-ziekenfiuis, 
was hij van oordeel dat heel wat 
antijgingen aan het adres van het 
stadsbestuur en van het OCMW, met 
onbeantwoord konden blijven Ele
mentaire rechtvaardigheid gebiedt de 
rechtsstaat te verdedigen en de be
langen van het OCMW, aldus de 
Aalsterse belastingbetaler, veilig te 
stellen De Aalsterse burger verdient 
beter, aldus Jan Caudron, dan te 
moeten opdraaien voor een fraude 
die in de tientallen miljoenen kan 
oplopen 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

5 ZELE: In Zaal Ons Huis, Huivel-
de VU-vriendefees' Aperitief 
19u30 Inschrijven op rek 393-
0146554-76 van penningmeester A 
Van Avermaet (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-Gilhs 
6 LOKEREN: Algemene vergade
ring van Vlaamse Kringen-prov O VI 
Aanvang 14u30 in cafe 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 

Dienstbetoon te Gentbrugge 
Het dienstbetoon van de Volksunie 

Gentbrugge gaat door elke 3de 
woensdag van de maand van 19 30 
tot 20 30 u m het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 35-39 te Gent
brugge 

In februari en maart zal eresenator 
Oswald Van Ooteghem nog het 
dienstbetoon verzorgen Vanaf april 
wordt het overgenomen door ge
meenteraadslid Aime Verpaele 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

Juhen Vervaet (091/55 69 40) Org 
VU-Lochnsti 

6 WEITEREN: 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 

13 GERAARDSBERGEN: Etentje 
van het Vlaams Socio Kultureel Cen
trum Geraardsbergen in zaal De Vlas-
schaard, Gentse stwg te Hemelveer-
degem Lierde van 17 tot 22 uur Ook 
op 14 februari van 11 tot 16u Volwas
senen 250 fr kinderen 150 fr 

13 SINT-AMANDSBERG: Kaas-
wijn en kwisavond Om 20u m het 
Dienstencentrum, Antwerpse stwg 
378 (feestzaal boven) Gastspreker 
Chris Vandenbroeke Iedereen wel
kom 300 fr p p reserveren bij Erwin 
Herman (51 50 08) Org VU-St -
Amandsberg 

19 BELZELE: Kerkkoncert door 
fiarmonieorkest Guy Duijck o I v A 
Van Coppenolle Gemengd zangkoor 
de Belzelieren o I v Ingrid Hardy In 
de parochiekerk H Hart, om 20u 
Inkom 120 fr , wk 100 fr Org Ge
mengd zangkoor Belzelieren i s m 
DF-, FVV en NCMV-Belzele 

20 HERZELE: VU-bal in zaal Elro-
da Met orkest The Honeys 

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, Ninoofse-
steenweg 515, 1711 Itterbeek, tel 02/ 
569 34 58 

Karnavaimuseum te Aalst 

Afvalwater ziekenhuis 
In open beek 

AALST — Op de gemeenteraad van Aalst werd door raadslid 
Oanny Denayer het feit aangeklaagd, dat het afvalwater van het 
nieuw stedelijk ziekenhuis, dat waarschijnlijk in het najaar in 
gebruik zal worden genomen, gedurende twee jaar in de open 
Siesegembeek zal worden geloosd. Omwille van het besmettings
gevaar vond hij zo'n handelswijze onaanvaardbaar. 

Met hem waren ook andere leden m 
de raad van oordeel dat nog vóór de 
opening van het ziekenhuis al het 
mogelijke moet gedaan worden om 
een definitieve oplossing te vinden 
De CVP-PVV meerderheid opteerde 
echter voor de lozing in de beek, met 
de argumentatie dat regelmatig me
tingen zullen worden uitgevoerd en 
dat over twee jaar de waterzuiverings
installatie kompleet zal zijn De ver
binding daarvan tussen Koolstraat en 
Gentsesteenweg moet nog worden 
aangevangen 

Spijbelen 
Denayer had ook kritiek op de aan

koop van nieuwe plastieken vuilnis-
bakjes De palen van de vroegere 
staan er nog Bere ware geweest 
meteen stevige types te kopen, want 
deze zullen al even snel verdwijnen 
als de vorige Zijn voorstel om de 
inwoners van Erembodegem-Terjo-
den voortaan in hun eigen gemeente 
naar de stembus te laten gaan, viel 

wel m goede aarde Dat zal vanaf de 
gemeenteraadsverkiezingen van ok
tober het geval zijn 

Raadslid Van Mossevelde kreeg 
als antwoord op zijn vraag naar de 
aanvangsdatum van de werken in de 
Koolstraat te horen dat die nog met 
vast staat Volgens schepen De 
Maght zal een totaalplanning worden 
opgemaakt, waarvan de inwoners 
van de straat op de hoogte zullen 
worden gesteld Hij vroeg ook welke 
initiatieven er genomen waren na de 
studiedag over spijbelen, die in no
vember van vorig jaar werd georgani
seerd Vooral voor de jeugddienst zag 
hij terzake een belangrijke rol wegge
legd Volgens de burgemeester wordt 
aan oplossingen gewerkt, maar meer
dere departementen zijn daarbij be
trokken 

Karnaval 
Tenslotte werd het karnavaimu

seum op de korrel genomen Over-

Voor kopers van sociale gronden 

Zele wil Inkomensgrens verhogen 
Naar aanleiding van het toewijzen 

op zaterdag 6 februan 1988 door het 
gemeentebestuur van 70 sociale 
bouwpercelen in de vierde verkave
ling Kouter, keurde de gemeenteraad 
van Zele een motie goed waarbij er bij 
de Vlaamse Regering wordt aange
drongen op een verhoging van de 
inkomensgrens bij de aankoop van 
sociale bouwgronden en woningen 

Onder de 90 kandidaten zijn er 
immers 25 % die met in aanmerking 
komen wegens het nieuwe besluit 
van de Vlaamse Regenng van 27 mei 

'87, waarbij de inkomensgrens werd 
vastgesteld op 850 000 fr te verhogen 
met 40 000 fr voor de aanvrager die 
gehuwd is en met 40 000 fr per kind 
ten laste Vroeger lag die grens op 
1 250 000 fr Een belangrijk deel van 
de bevolking komt hierdoor met haar 
bouwplannen op straat te staan en 
zijn hierover diep ontgoocheld, aldus 
burgemeester De Bruyne, die een 
besluit van de gestemde motie zal 
overmaken aan alle streekparlemen-
tairen 

Dirk B 

haast werd beslist om op 5 februari 
een tentoonstelling te openen, die 
meteen de officiële start van een 
karnavaimuseum moet zijn De ama
teuristische aanpak, het gebrek aan 
toekomstvisie en aan een echte doel
stelling, de bijna onbereikbaarheid 
wegens de slechte inplanting, geven 
het museum volgens Van Mossevel
de weimg levenskansen Wat natuur
lijk door de schepen van Kuituur werd 
tegengesproken Voor haar betekent 
dit hopelijk de definitieve start, na 
meerdere jaren getreuzel 

J 

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 

r Tweetalige 32j gescheiden A2 se-
kretaresse zoekt opnieuw een betrek
king bij voorkeur m het Brusselse Ze 
heeft een goede ervaring als faktuns-
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 

LIMBURG 
FEBRUARI 

6 BEVERST-SCHOONBEEK: Kien
avond in de KWB-kantine om 20u 
Prachtige prijzen Org VU-Beverst-
Schoonbeek 
6 SINT-TRUIDEN: VU-afdelings-
bal Zaal ,,Veemarkt", Speelhoflaan 
Aanvang 20u 30 Inkom 99 fr 
25 MUNSTERBILZEN: Algemene 
belangrijke bestuursvergadenng in 
lokaal Bloemenhof om 20u Org VU-
Munsterbilzen 
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Schepen L. De Backer stelt 
Papenveldbos voor 

„Plant een bos"-
aktle te Ternat 

Het is de bedoel ing in het kader van de aktie de aanleg van een 
mul t i funkt ioneel bos te bewerkstel l igen dat volgens bepaalde 
bosbouwkundige pr inciples wordt aangelegd en beheerd en dat 
vrij toegankelijk is voor het publiek. 

Onder een multifunktioneel bos 
wordt verstaan een bos dat diverse 
funkties optimaal kan uitoefenen: 

— ekologisch; rust- en broedge
bied voor vogels en andere fauna; 

— sociaal; aanleg van een bosleer-
pad, aansluiting op ons bestaande 
wandelwegennet; 

— ekonomisch; bufferzone tussen 
kontainerpark, steenbakkerij en werk-
liedendepot. Verrijking en uitbreiding 
van de Ternatse groenzones. 

Situering 
Het plantterrein is eigendom van de 

gemeente Ternat en ligt op tiet grond
gebied van de deelgemeente Wam-
beek langs de steenweg Asse-Edin-
gen naast de spoorweg Brussel-Oost-
ende. Men zal tiet bos binnenwande
len langs een holle weg. 

De algemene voorbereiding van 
het terrein op de bebossing werd in 
de laatste week van januari volledig 
beëindigd. Enkele open grachtjes 
zorgen voor een kleine drainering en 
twee vi)vertjes vangen het overtollige 
water op. Gezien de goede bodem, 
was een algemene grondbewerking 
of ploegen niet nodig. 

De hinderlijke bodemvegetatie die 
een nadelige invloed uitoefende op 
de groei van de jonge planten is 
verwijderd. Aan afhakken, branden, 
uittrekken, maaien werd de voorkeur 

BRABANT 
FEBRUARI 
6 WINKSELE-HERENT: VU-Dans-
feest in de gemeentelijke sport-en 
feestzaal, Warotstraat te Winksele. 
H/lillers' 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. 

gegeven, herbiciden werden niet toe
gelaten. In dit geval zal er bijgedra
gen worden tot het verhogen van de 
biologische bodemaktiviteit en van 
het humusgehalte in de bovenlaag. 

Het eigenlijl<e 
planten 

De planting gebeurt op 4 en 5 
maart 1988, wij hopen dat het mistig, 
bewolkt en windstil weer is, want dan 
is planten het best. 

Het bosplantsoen bestaat uit kleine 
jonge boompjes met een hoogte va
riërend tussen 70 cm en 1 m 50 cm en 
een leeftijd van 2 tot 4 jaar. De prijzen 
van de bosplantsoenen zijn gesi
tueerd tussen 10 a 30 fr. per stuk. 

Gezien de eigenlijke planting door 
de kinderen van de lagere school zal 
gebeuren, zullen de gemeentewerk
lieden van de Groendienst vooraf de 
plantputten graven. -

Het IS duidelijk dat zowel vooraf als 
op de bosplantingsdag voldoende 
edukatieve en demonstratieve infor
matie inzake het planten aan de 
schoolkinderen zal overgedragen 
worden om de bosaanleg tot een 
sukses te kunnen volbrengen. 

Nazorg en beheer 
Aangezien de txisaanleg op oor

deelkundige wijze werd uitgevoerd is 
de verzorging en onderhoud van het 
bos gering en zijn derhalve de uitga
ven beperkt. Gedurende de eerste 
twee jaren is een intensieve verple
ging noodzakelijk. Het jaar na de 
planting moeten de afgestorven 
boompjes vervangen worden. 

Na deze periode is de bosbehande-
ling meer gericht op het behoud van 
een optimale gezondheidstoestand, 
het bewerken van een gunstige bos-
struktuur en het scheppen van uitste
kende groeiomstandigheden voor de 
beste bomen, waardoor het jonge bos 
op zijn latere funkties wordt voorbe
reid. 
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Schepen Laurent De Backer (midden) in gesprel< met tiet gemeentepersoneel: Ternat krijgt een bos... 
(foto J. Van Gestel) 

Technische assistentie kan steeds 
verkregen worden bij de bevoegde 
instanties. Het gemeentelijk bos kan 
onderworpen worden aan een bosre-
geling, waardoor het dagelijks beheer 

en de bewaking verzekerd wordt door 
de Dienst Groen- Waters en Bossen. 

Ten slotte kan het Europees jaar 
van het Leefmilieu afgerond worden 

met een bijdrage van de gemeente 
Ternat van de geluidsstudie op zijn 
grondgebied langs de E 40 en 
schenkt tevens een bos aan Vlaande
ren. 

Merkwaardig knipselwerk 

Eugeen Van den Broeck te Wemmei 
Kunstenaar en VU-lied Eugeen Van 

den Broeck uit Asse stelt zijn merk
waardig knipwerk (en vlaggen) ten 
toon in het Kultureel centrum De 
Zandloper, Kaasmarkt 75 te Wem
mei. 

De tentoonstelling loopt tot zondag 
28 februari en is dagelijks open van 
10 tot 18u. 

Het knipwerk van Eugeen mag in 
het Vlaamse land (en misschien in 
ons hele taalgebied) als enig be
schouwd worden! 

Wij raden onze lezers een bezoek 
aan de tentoonstelling ten zeerste 
aan. 

Koning 
antwoordt 

Men zal zich herinneren dat het 
Kraainemse VU-gemeenteraads-
lid Luk Van Biesen op nieuvt/jaar-
dag een open brief schreef aan 
koning Boudewijn I. Daarin be-
kloeg hij zich terecht over de 
voortdurende wetsovertredingen 
door burgemeester Maricq en 
vroeg hij het staatshoofd gebruik 
te maken van zijn schorslngs-
recht, gekombineerd met het stu
ren van een regeringskommissa-
ris. 

Amper een week later ontving 
Van Biesen reeds een antwoord 
van de kabinetschef van de ko
ning, Van Ypersele. Deze zegt 
van de koning opdracht te heb
ben gekregen dit schrijven over 
te maken aan de de minister van 
binnenlandse zaken, Joseph Mi
chel. 

Ondertussen gingen weer drie 
weken voorbij, zonder enig 
nieuws. Precies ook daarom 
schreef Van Biesen nu een brief 
aan Michel met de vraag wat hij 
met deze zaak, die hem door 
zijne majesteit werd toever
trouwd, van plan is. 

,,Teneinde tiet onderzoek te 
bevorderen", suggereert Van 
Biesen, ,,stel ik voor om samen 
de problematiek door te nemen, 
en dit kan m.i. best door een 
ondertioud." Het VU-raadslid 
dringt evenwel aan op spoed, 
vermits de eerstvolgende en be
langrijke gemeenteraad vermoe
delijk volgende week reeds zal 
plaatshebben. 

Uiktijken nu of na de koning, 
ook de minister antwoordt... 

Batibouw 

Batibouw is het internatio
naal salon van het gebouw, de 
vernieuwbouw en de binnen
huisinrichting. Verder alle 
materialen voor de bouw, de 
afwerking en de inrichting 
van een woning. 

Het salon, beter gekend on
der de naam Batibouw loopt 
van 25 februari tot 6 maart 
1988. 

Een boeiende 
lessenreeks 

Uw stem in Asse 
In het vooruitzicht van de gemeen

teraadsverkiezingen loopt in de ge
meente Asse het vormingsprogram
ma ,,Uw stem in Asse". Organisator 
IS de plaatselijke Kulturele Raad 
i.s.m. De Wakkere Burger. De inrich
ters mikken vooral op kandidaat-ge
meenteraadsleden, de medewerkers 
van adviesraden en van het vereni
gingsleven en iedereen die zich be
trokken voelt bij het leven in de ge
meente. 

Het programma start op maandag 
15 februari om 20u.15 met ,,Een ge
meente met open deuren" en loopt 
elke maandagavond om 20u.15, 
maandag 22 februari over het ge
meentelijk Kultuurbeleid, maandagg 
29 februari over ,,Een veilig verkeer te 
Asse", op maandag 7 maart wordt 
geprobeerd de vraag te beantwoor
den ,,Hoe omgaan met onze ruim
te?" en dan meer bepaald deze van 
de eigen gemeente. 

Het vormingsprogramma gaat tel
kens door in de refter van het Gast
huis, Gemeenteplein 26 te Asse en 
kost 200 fr. voor de vier avonden. Te 
storten op rek. 001-0157288-30 van 
de Kulturele raad, Asse of inschrijven 
bij de voorzitter Etienne Keymeulen, 
Bergestraat 75 te 1700 Asse (02/ 
452.93.57). 

Een buitenkansje, vinden wij. 

O.C.M.W. - 1500 Halle 
Het O.C.M.W. van Halle gaat over tot de aanwerving in vast 

dienstverband en het aanleggen van een werfreserve van één jaar van: 
EEN VOLTIJDSE KOK VOOR HET RUSTHUIS (m of v) 

(min. bezoldiging 163.088 - max. 297.648 niet geïndexeerd) 
De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven gericht te worden 

aan de Heer Voorzitter van het O.C.M.W., A. Demaeghtlaan 30 - 1500 
Halle, vergezeld van een gelijkvormig afschrift van het diploma van het 
6e jaar hotel technisch secundair onderwijs of hoger secundair tech
nisch onderwijs hotelbedrijf of gelijkgesteld. 

Inschrijvingen dienen uiterlijk toe te komen op 15/3/88. 
Inlichtingen te bekomen op het sekretariaat van het O.C.M.W., A 

Demaeghtlaan 30 - 1500 Halle. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons • Kleinmeubelen Lusters • Ccschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers! 

vrij. van 13 tot ltfu.30 
an 10 lot 19 u. 30 
an M tot 18 u. 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

KErZERSTRAAT 2 174Ü TERNAT 02-582.22.22 
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Het Leuvense in rouw 

Denken aan Gust 
Dottermans 

Pastoor van Hellemont begeleidde 
in Blauwput met vele vrienden — 
buren, Vlaams-nationalisten, 
VVVG'ers — Gust's laatste toch, litur-
gisch-mooi en waardig 

Gust Salien droeg de leeuvi/envlag 
In de heel moeilijke tijd — na de 
oorlog, na Gust's Oostfrontinzet en 
gevangenschap, had hij ze zonder 

»schrik zo dikwijls ,,uitgehangen" Zijn 
,,Nele" in de buurt van de Oude 
Markt was een Vlaams Huis voor 
zovelen, studenten en nationalisten, 
die er een denk- en thuishaven von
den In het spoor van Alice en Albert 
Leenders (,,De Cnstal"), van Armand 
Van Pottelberghe (,,Pallieter") en en
kele anderen bevestigden Gust en 
Roza hierdoor het Vlaams-nationaal 

leven in het ,,leeg-gerepressioneer-
de" Leuven Dat feit reikte wellicht 
verder dan hij het zelf besefte t^et 
iedere mens van deze beroerde pe
riode ,,die uit het licht valt" beseffen 
WIJ hun waarde voor de kontinuiteit 
van de Beweging in haar dieptepunt 
Kamerlid Luk Vanhorenbeek en ver
schillende bestuursleden waren op 
de uitvaart aanwezig Samen stonden 
WIJ bij het leed van Roza en de familie, 
onbeholpen en wat verlegen om onze 
onmacht bij dit verdriet 

Petekind Herman Dottermans, be
genadigd beeldhouwer en Gust's 
trots, IVlagda en Ingrid, schoonzonen 
en kleinkinderen, sloten de veilige 
familieband rond Roza, die wij veel 
levensmoed toewensen 

Willy Kuijpers, lid EP 

Zondag 21 februari te Antwerpen 

Verjaardagskoncert 
Armand Preud'homme 

Pajottenlands Centrum verleent 

Stedebouwkundige raad 

Op 21 februari 1988 richten de 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap van Antwerpen, in samenwer
king met de Armand Preud'hommes-
tichting, een verjaardagskoncert in de 
Blauwe zaal van de Singel 

Het gaat om een uitzonderlijk kon-
cert, dat uitgerekend op de verjaar
dagdatum van Armand F'reud'homme 
zal plaatsvinden 

Gelijktijdig zal Sylvain Adriaen-
sens, solis, die namiddag passend 
gehuldigd worden naar aanleiding 
van zijn zeventigste verjaardag 

Niet vergeten dus 21 februan 1988 
om 15 u in de Singel (Blauwe Zaal) 

Prijzen der plaatsen 350 fr (eerste 
zes rijen), 400 fr (ovenge plaatsen) 
De voorverkoop loopt tot 8 2 1988 — 
men bekomt dan 50 fr korting 

Solisten Versa Versteek, Will Fer-
dy. Gust Teugels, Sylvain Adriaen-
sens. Mark Preud'homme (klarinet) 
Presentatie Herwig Haes (BRT 2) 

Met medewerking van Het Zwijn-
drechts Saxofoonorkest o I v Ed-
mond Proost 

Reservaties door storting op rek 
nr 860-0035006-68 met vermelding 
van aantal kaarten Telefonisch 
VAKG — 236 84 65, AP-stichtmg — 
233 01 42 en de Coremanskring — 
238 82 08 

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 
(bouwen, verkavelingen, stedebouw
kundige attesten, premies tegemoet
komingen) en alle vragen die verband 
houden met het onroerend goed (ko-

Te Essen-
Horendonl( 

Protestwandeling 
tegen TGV 

BIJ de vorming van een nieuwe 
regering gaat onder internationale 
druk het TGV-dossier andermaal en 
nu m 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
vormd dat op 7 februari e k een 
protestwandeling organiseert in 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 m 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 

pen verkopen erfenissen, kadas
traal inkomen, ) te beantwoorden 

Deze dienstverlening is gratis, 
steuntjes zijn echter met verboden 

,,Vragenuurtje Stedebouw" of njis-
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-

VICen 
Thai i'saan 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum (VIC) heeft m 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) 

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 
trank betaalt u 200 frank per uur 
Iemand met een gezinsinkomen ho
ger dan 50 000 frank, wordt met als 
sociaal hulpbehoevende aanzien en 
krijgt als dusdanig geen hulp van de 
karweidienst 

Mee op reis 
naar 
Tiiailancl? 

Thailand is bij velen bekend 
als het land van de zon, de 
stranden en de glimlach, en 
van, jammergenoeg, ook 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 liet rijstplanten...) be
zoek aan de volkeren In de 
bergen (Karen, Mong) met 
verblijf bij deze niet-Thai, be
zoek aan historische en kultu-
rele plaatsen. 

inlichtingen: VIC, Omwen
telingsstraat 15, 1000 Brus
sel. 

Prijs: 60.000 frank voor 3 
weken, alles inbegrepen. 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

S 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. 4 2 6 . 1 9 . 3 9 

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 98 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

< T - ~ \ STUDIO 
- H l / DANN 

02-428.69 84 
— Industriële fotografie 
— tvlode/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 
ceremomewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

Hier kan uw 
publiciteit komen! 

Neem even kontakt 

op met ons 

02-219.49.30 of 02-380.04.78 

Werkhuizen der Kempen 
LUOO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

" Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie 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 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout en platenhandel 

Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEt̂  9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
V\/ommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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Evrard Raskin, Voorzitter Vlaanderen van liet ANV: 

„'n Gunstige kentering" 
BILZEN. — In het tussen de CVP en PVV afgeslo

ten regeerakkoord staat geen woord over de relatie 
tussen Vlaanderen en Nederland. Wat meteen ook 
ontzettend veel zegt over de schrale inhoud van dit 
programma. 

Gelukkig is daar nog het Algemeen Nederlands Ver
bond, dat onverdroten verder ijvert voor de beharti
ging van de kulturele belangen binnen de Neder
landse taal- en kultuurgemeenschap. 

Onlangs kreeg dit ANV een nieuwe voorzitter. Geen 
onbekende voor WlJ-lezers... 

VRARD RASKIN is 52 jaar, 
doctor in de rechten en li
centiaat gesciiiedenis. Tus

sen 1968 en 1978 was hij VU-
parlementslid en tussen 1970 en 
1980 vervulde hij ool< een ge
meentelijk mandaat. Sommigen 
noemen Raskin de politiek-
geestelijke de huidige VU-
voorzitter Jaak Gabriels. 

Onder zijn vele publikaties, blijft 
vooral het kontroversiële ,,Van 
Binnenuit Bekel<en. De herinnerin
gen van een VU-parlementslid." 
bekend. 

Sinds enkele weken is hij de 
nieuwe voorzitter Vlaanderen van 
het Algemeen Nederlands Ver
bond (ANV). 

Wij zochten hem op in zijn ad-
vokatenkantoor vlakbij het station-
neke van Bilzen. 

Met prestige 
WIJ: Het ANV is relatief onbe

kend, zeker bij de grote massa? 
E. Raskin: ,, niet belet dat tiet 

een vereniging met prestige is, ze-
l<er in bepaalde l<ringen. Van fla
minganten over filologen tot histo
rici. 

Ik kan dit best illustreren met 
een recent Nederlands voorbeeld. 
Toen Brinkman, de Nederlandse 
minister van kuituur, vorig jaar 
besloot om in het kader van de be
zuinigingen, de subsidie voor het 
ANV af te schaffen, werd dit ont
haald op een storm van protest. 
Waarop een Kamerbrede motie is 
gevolgd, met als resultaat dat 
Brinkman zijn beslissing heeft 
moeten intrekken. 

Maar de bekendheid van en met 
het ANV is inderdaad heel be
perkt. Al houdt dit vermoedelijk 
verband met de niet zo grote be
langstelling voor de Noord-Zuid
kontakten..." 

WIJ: Het ANV zegt te ijveren 
voor het behoud van de Neder
landse kuituur en de behartiging 
van de kulturele belangen bin
nen de Nederlandse taal- en kul
tuurgemeenschap. Wat wordt 
daarmee bedoeld? 

E. Raskin: ,,De bedoeling van 
het ANV is inderdaad het behoud 
en de ontplooiing van het Neder
lands zonder meer. En dit met al
leen m Nederland en in Vlaande
ren, maar overal in de wereld. Dit 
opzet krijgt nu een ekstra dimen
sie; denken we maar aan de 
plaats van het Nederlands in de 
Europese gemeenschap en in een 
nog bredere Europese kontekst. 
Of de plaats van het Nederlands 
in de wereld van de wetenschap, 
gekonfronteerd met het steeds 
meer doorbrekende Engels. Of de 
plaats van het Nederlands in het 
amusement: film, muziek, enz. 

Bovendien is er de bestendig 
opduikende tendens om het Ne
derlands te splitsen in,,Dutch" en 
,,Flemisch". Te vaak wordt, zelfs 
in officiële publikaties, gesproken 

over enerzijds het Nederlands en 
anderzijds de zustertaien Vlaams 
en Fries. Ik vind het helemaal 
geen goede evolutie dat men on
derscheid maakt tussen het Ne
derlands hier en het Nederlands 
elders. 

Het ANV beijvert zich ook voor 
de Nederlandse kuituur. Dit inter

red tengevolge van hun nabuur
schap gemeen hebben.". Dit is 
veel breder dan taal en kuituur. 

Het naar-meer-zelfstandigheid-
evoluerende Vlaanderen heeft als 
eksklusieve Noord- en Oostgrens 
Nederland, terwijl Nederland zelf 
als ekslusieve Zuidgrens Vlaande
ren heeft. Deze situatie noopt tot 
een grensoverschrijdende aan
pak: de bescherming van het leef
milieu, de bestrijding van rampen, 
de ruimtelijke ordening, het weg-, 
spoor-, water- en luchtverkeer, de 
kommunikatiemedia, de onder-
wijsstruktuur,... Zovele taken die in 
deze tijd, waarin zoveel boven-
staats geregeld wordt, ook door 
het ANV behartigd moeten wor
den. " 

WIJ: Dit brengt ons eigenlijk 
weer tot de Grootnederlandse 
gedachte. Maar deze is dan weer 
zo goed als onbestaande. Of 
vergis ik mij? 

E. Raskin: ,,Er is natuurlijk de 
tesis dat alle Nederlandstaligen in 

Evrard Raskin: „De doorsnee-Nederlander weet nog totaal niets af van 
de gevolgen van de staatshervorming in België. (...) Niettemin ben ik 
optimistisch. " (foto: studio dann) 

preteren wij ruimer dan het spre
ken van dezelfde taal. Daarbij stel
len we vast dat er tussen Noord en 
Zuid op vele kulturele terreinen 
een heel groot verschil bestaat. 

Toch meen ik persoonlijk dat het 
ANV als taak heeft om binnen het 
gebied waar Nederlands gespro
ken wordt, de kontakten zo mak
simaal mogelijk te houden. Omdat 
de ontplooiing van kuituur een be
paalde ruimte veronderstelt en de 
meest aangewezen ruimte daartoe 
is deze van de taal. Bijgevolg is het 
evident en wenselijk dat er tussen 
het Noorden en Zuiden een zeer 
intense konfrontatie ontstaat. Kon-
frontatie in de zin van tegenover-
elkaar-stellen, en dit impliceert 
dan weer het onderhouden van 
kontakten." 

Nabuurschap 
WIJ: U wil het dus niet be

perkt houden...? 

E. Raskin:,,Integendeel. In een 
nota heb ik het als volgt omschre
ven: ,,De behartiging van de be
langen die Nederland en Vlaande-

één enkele staat thuishoren, de 
vroegere Dietse gedachte dus. Die 
uitgaat van het axioma dat elkeen 
die dezelfde taal spreekt, ook in 
eenzelfde staat moet wonen. Deze 
idee lijkt me voorbijgestreefd. 

De samenwerking tussen de 
Nederlandstaligen heeft thans an
dere vormen aangenomen binnen 
het kader van de Europese inte
gratie. Tengevolge van de staats
hervormingen van '70 en '80 en 
van de geplande nieuwe staats-
omvorming, tengevolge van het 
Taalunieverdrag, kortom tenge
volge van diverse konstitutionele 
feiten is het onloochenbaar dat we 
met langer staan met een situatie 
van het soevereine België. Vlaan
deren krijgt steeds meer soeverei
niteit en kan als dusdanig met Ne
derland samenwerken. 

Op het terrein gebeurt er trou
wens heel wat. Het Vlaams kultu-
reel centrum ,,De Brakke Grond" 
zit dagelijks stampvol, en heus niet 
alleen om Duvel te drinken ofrijst-
pap te eten. Ook het feit dat 
Vlaamse uitgeverijen ingekapseld 
worden in Nederlandse concerns 

heeft behalve nadelen, ook het 
voordeel dat Vlaamse auteurs 
doorbreken in Nederland." 

WIJ: Bestaat er wel voldoende 
belangstelling in Vlaanderen en 
in Nederland om met elkaar te 
gaan samenwerken? 

E. Raskin: ,,We moeten uiter
aard een onderscheid maken tus
sen dat wat is en wat zou moeten 
zijn. Zelfs indien er geen interesse 
zou bestaan, blijft er de vraag of 
we dat zo moeten laten. 

Er zijn altijd kontakten geweest 
tussen Noord en Zuid, niet in het 
minst in de 19de eeuw. Tijdens het 
interbellum bestonden er trouwens 
goed werkende Dietse studenten-
bonden in Nederland, tot het ogen
blik dat sommige van deze genoot
schappen in een bepaalde 
geestesstroming terecht kwamen. 
Toestand waaronder het ANV 
soms nog lijdt... De jongste jaren 
merk gelukkig ik een gunstige ken
tering. 

Heel wat Vlamingen zijn nu im
mers op de hoogte van wat er in 
Nederland gebeurt, vooral tenge
volge van de televisie. Maarzij le
zen evenzeer boeken van Neder
landse auteurs, niet weinigen stu
deren in Nederland (iets meer dan 
10% van het Nederlands akade-
misch personeel zijn Vlamingen, 
nota benei), zij volgen wat er op 
politiek-sociaal-ekonomisch vlak 
gebeurt bij de Noorderburen, enz. 

Vanuit het Noorden is er even
eens toenemende belangstelling 
voor Vlaanderen. Daarenboven 
maken we mee dat nogal wat Vla
mingen thans biezonder populair 
zijn in Nederland: er is geen tele
visiezuil meer zonder Vlaming. 
Denken we maar aan Urbanus, 
Bart Peeters, Goedele Liekens. 
Ten/vijl ook Rik de Saedeleer en 
Armand Plen een biezonder 
goede reputatie genieten in Ne
derland. Maar dit raakt inderdaad 
nog een veel te kleine groep en de 
noodzaak om er iets aan te doen, 
wordt er niet geringer door. 

Er zijn zelfs tendenzen die het 
algemeen-Nederlands bewustzijn 
tegenwerken..." 

Partikularisme 
en konservatisme 

WIJ: Hoe bedoelt U? 

E. Raskin: ,,ik stel een vorm 
van Vlaams partikularisme vast, 
mede tengevolge van de staats
hervorming in België. In een aan
tal kringen spreekt men niet lan
ger van de Nederlandse taal- en 
kultuurgemeenschap, maar 
steeds en alleen van Vlaanderen. 
Persoonlijk vind ik dat geen zo'n 
gunstige ontwikkeling. Daarenbo
ven is er onmiskenbaar een ze
kere vorm van politiek moreel kon
servatisme in Vlaanderen, waarbij 
men zich afzet tegen de zg. per
missiviteit in de Nederlandse sa
menleving. 

Voorts is er ook de „hollanditis", 
waarmee gedoeld wordt op de 
,,bemoeizucht" van de Nederlan
ders om zich bezig te houden met 
wat er in andere landen gebeurt en 
dit op basis van morele normen. 

Dit IS een nefaste ontwikkeling. 
Noch de Vlamingen noch de Ne
derlanders hebben het recht te be
palen hoe het moet zijn bij de bu
ren. Wij moeten Nederland aksep-
teren zoals het Is en de Neder
lands moeten ons aanvaarden zo
als wij zijn." 

WIJ: Thans bestaat de moge
lijkheid dat Vlaanderen 
rechtstreeks en officieel samen

werkt met Nederland, zonder via 
België te moeten gaan. IVIaar ge
beurt dit wel, van overheids-
zijde? 

E. Raskin: „Het ANV zou het 
sociale draagvlak moeten zijn of 
worden voor officiële initiatieven. 
Het is precies mijn bedoeling in 
Vlaanderen zoveel mogelijk men
sen te mobiliseren en interesse te 
kweken voor diverse initiatieven 
die de mensen wijzen op de nood
zaak van een betere samenwer
king tussen Vlaanderen en Neder
land. 

Het komt er dus op aan een wat 
bredere dimensie te geven aan 
ons streven." 

Populaire 
geschiedenis 

WIJ: U bent voorzitter gewor
den op een zeer belangrijk ogen
blik. De ekonomische ontgren-
zing van 1992 is heel dichtbij. En 
dit zal enorme konsekwenties 
hebben, ook op andere maat
schappelijke domeinen. Houdt U 
daar rekening mee? 

E. Raskin: „Op dit ogenblik ben 
ik nog steeds bezig met de inven-
tarizering van de problemen. Uit
eraard zal ik bij de opmaak van 
een toekomstprogramma met 
deze uitdaging rekening houden. 

Nu droom ik vooral van een 
nieuwe gepopularizeerde geschie
denis van de Nederlanden. Die be
gint met Vlaanderen en Nederland 
te beschrijven, waarbij niet meteen 
gewezen wordt op de gemeen
schappelijke kenmerken maar 
eenvoudigweg ook de fundamen
tele verschillen vaststelt. Om zich 
in volgende hoofdstukken af te 
vragen waar die verschillen van
daan komen. Waarbij we terecht
komen bij de opstand in de 16de 
eeuw tegen de Spanjaarden, de 
Oostenrijkse Nederlanden, de ei
gen evolutie in de Verenigde Pro
vincies, de opkomst van de 
Vlaamse Beweging. En dit alles 
telkens geplaatst in het licht van 
de aktualiteit. 

Daaruit zal blijken dat de ver
schillen die bestaan, eigenlijk 
geen natuurgegevens zijn. Door 
de geschiedenis te bekijken zal 
immers de relativiteit van de gren
zen blijken. 

De nadruk zou m.i. dus moeten 
liggen op het gepopularizeerde, 
zodat het doordringt tot de massa. 
Want, eigenlijk is de Vlaamse Be
weging pas echt populair gewor
den na het verschijnen van Con
sciences Leeuw van Vlaanderen. 
De kennis van de geschiedenis in 
het algemeen, en deze van van de 
Nederlanden in het biezonder, is 
dus essentieel. 

Een ander initiatief zou er kun
nen in bestaan om, binnen het ka
der van de Benelux-overeenkomst 
(eenmaal geratificeerd), grens
overschrijdende technische af
spraken te maken inzake het land
schapsbehoud." 

WIJ: Hebt U dan de Vlaamse 
Beweging in strikte zin vaarwel 
gezegd ? 

E. Raskin: „Helemaal niet. Ik 
ben nog steeds even sterk over
tuigd van de noodzaak van de 
Vlaamse Beweging. Maar de Ne
derlandse dimensie boeit me 
minstens evenzeer en is er, histo
risch bekeken, ook altijd een 
konstante van geweest." 

(pvdd) 
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