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NIaams Nationaal H/eekblad ÓC:^ 

„Het is echter ook belangrijk dat naast de Vlaamse christen-democraten en de Vlaamse socialisten de VU 
politiek actief aan de gesprekken deelneemt die tot doel hebben om tot een regeerakkoord te komen, waarin 
naast de voortzetting van het sociaal-economische herstelbeleid ook de herziening van de Grondwet prioritair 

wordt gesteld. De VU-handelswijze ligt overigens volkomen in de lijn van wat de partij met het oog op de 
jongste parlementsverkiezingen had vooropgesteld." 

(Hoofdredakteur Lou De Clerck in „Gazet van Antwerpen" van 17 februari 1988) 

Keihard en zindelijk 
Twee maanden na de verkiezingen is er nu tocli enig schot 

gekomen in het formatieberaad: de vijf door informateur Dehae-
ne aangezochte partijen, die samen over een voor de grondwets
herziening vereiste 2/3-meerderheid beschikken, tasten tijdens 
voorbereidende besprekingen behoedzaam mekaars inzichten en 
bedoelingen af. Daaruit besluiten dat er nu een bedding naar een 
vijfpartijen-regering wordt gegraven, is méér dan voorbarig. De 
tegenstellingen tussen de gemeenschappen en tussen de partijen 
zijn nog altijd van die aard, dat er voor de kans op een akkoord 
niet al te veel ruimte is. 

De Volksunie-leiding beseft dat zij zich, door in te gaan op de 
uitnodiging van Dehaene, op glad ijs beweegt. Zij is er zich van 
bewust dat haar een alibi-funktie kan toegeschoven worden. Zij 
levert de informateur immers het nieuwe feit dat hij nodig had om 
hoe dan ook gesprekspartners aan tafel te krijgen. 

Desondanks hebben het Partijbestuur en de Partijraad het licht 
op groen gezet. De Volksunie zou immers aan haar essentiële 
taak verzaken indien zij zou weigeren om een kans, hoe miniem 
die ook is, op een duurzame en voor Vlaanderen gunstige 
grondwetsherziening te prospekteren. 

Het immobilisme van de jongste weken heeft bovendien niet 
belet, dat er sinds de verkiezingen van 13 december toch bakens 
werden verplaatst. Tot voor kort was Dehaene een uitgesproken 
aanhanger van de theorie, dat het herstelbeleid absolute voor
rang moest hebben op de staatshervorming. Hij is na het eerste 
deel van zijn informatieronde thans tot het besluit gekomen dat 
ieder vernieuwingsbeleid ten dode opgeschreven is, als het niet 
gepaard gaat met een grondige hervorming van de staat in de 
richting van een ruime autonomie voi r de gemeenschappen. Dit 
is een vrij spektakulaire koerswending. De informateur heeft, 
door deze dubbele prioriteit in te schrijven bij zijn uitnodiging tot 
de vijf partijen, impliciet de zienswijze van de Volksunie moeten 
bijtreden. 

Een specifleke moeilijkheid om überhaupt gesprekspartners 
bijeen te brengen is de asymmetrische samenstelling van de 
Vlaamse en Waalse regeringen. Ook hier biedt het Vlaams
nationaal standpunt een mogelijkheid tot overbrugging. Als 
konsekwent federalistische partij heeft de Volksunie uiteraard 
niet het minste bezwaar tegen asymmetrie. Wel was en blijft zij 
de mening toegedaan dat in de thans nog onafgewerkte staats-
struktuur — bij dewelke de verkiezing van het Vlaams parlement 
niet rechtstreeks gebeurt doch bij wijze van het zgn. dubbelman
daat — de logische samenstelling van de Vlaamse regering een 
afspiegelingskabinet is, met proportionele deelneming van de 
vier grote Vlaamse partijen zonder exclusieven. Deze proportio
naliteit is thans, zeker met het oog op de grondwetsherziening, 
een essentieel gegeven. Dat de informateur ook déze problema
tiek heeft ingeschreven op de agenda van de voorbereidende 
besprekingen, is derhalve belangrijk. 

Dat de vorige regering verzuimd heeft de staatshervorming 
voor te bereiden en dat zij integendeel een aantal kommunautai-
re dossiers heeft laten aanrotten, zorgt thans voor ekstra moei
lijkheden. Door Happart tot burgemeester te laten benoemen 
hebben de CVP en de PVV op de baan naar ieder vergelijk een 
zwerfsteen gelegd die hoe dan ook moet opgeruimd worden. De 
Walen kunnen er niet omheen dat alle Happarts en Caparts eens 
en voor goed uit de Vlaamse toekomst zullen verdwijnen. Samen 
met haar ja-woord aan de informateur heeft de Volksunie de 
overige gesprekspartners dan ook nogmaals herinnerd aan haar 
vijfpuntenprogramma, dat bovenaan de onaantastbaarheid van 
het grondgebied der gewesten stelt en de bevoegdheid van de 
Vlaamse overheid over gans het Vlaamse grondgebied en alle 
Vlaamse gemeenten. 

De Vlaams-nationalisten mogen en moeten van de VU-leiding 
verwachten dat ze keihard onderhandelt, dat ze zich niet laat 
leiden door de hoop om de besprekingen te zien slagen noch door 
de vrees om ze te zien mislukken, maar uitsluitend door de 
bekommernis om — aan de vooravond van de Europese ontgren-
zing anno 1992 — van de derde staatshervorming de goede te 
maken: de definitieve die Vlaanderen een volwaardige autono
mie schenkt, met de bevoegdheden en middelen om zélf te 
besturen. Onverminktl 
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Eerste voorbereidende gesprekken over een 

Bespreekbaar dokument 
De zon wou net niet echt doorbreken toen de 

deelnemers aan de,, in formele preliminaire gesprek
ken" woensdagochtend naar het kasteel van Herto-
ginnendal trokken. 

Op tafel lag een voorstel tot bespreking van de 
informateur over het te voeren sociaal-ekonomisch 
beleid. 

DIT dokument is natuurlijk 
niks meer dan een ont
werp tot diskussie, een 

bruikbare werknota die het mid
den houdt tussen uiteenlopende 
standpunten. Het zal pas interes
sant en duidelijk worden wanneer 
dit algemeen kader moet inge
vuld worden. Op het ogenblik dus 
dat de niet zelden vage bewoor
dingen worden omgezet in kon-
krete maatregelen. 

Uit een eerste lezing van deze 
voorstellen van Dehaene blijkt 
vooral het ontbreken van de kop
peling tussen een herstelbeleid 
of een sanering van de openbare 
financiën enerzijds en de nood
zaak om tot een federale staats-
struktuur te komen anderzijds. 
Wat men eenvoudig uitgedrukt 
het ,,gewestelijke aspekt" zou 
kunnen noemen, is te beperkt 
aanwezig in het voorliggende ont
werp. Het gevaar van bevoegd-
heidsvermenging tussen het cen
trale nivo en dit van gemeen
schappen en gewesten zit nog te 
veel vervat in deze suggesties. 

Een tweede fundamentele op
merking betreft het luik arbeid en 

niet-arbeid, dat met onmiddellijk 
uiting geeft van grote kreativiteit. 
Er wordt te weinig gezegd wat zal 
ondernomen worden om te zor
gen voor bijkomende tewerkstel
ling (o.m. door het opnemen van 
jonge werkzoekenden d.m.v. sti
mulerende maatregelen), en van 
een serieuze werkloosheidsbe-
geleiding is evenmin echt sprake. 
Belangrijk is wel dat de VU-\n-
zichten over een drastische verla
ging van de lasten op arbeid 
teneinde tot een verhoogde te
werkstelling te komen, ten dele 
worden bijgetreden. 

Voorts dient erop gelet dat bij 
een (noodzakelijke) nieuwe be-
sparingsronde een reeks zaken 
struktureel dienen aangepakt. 
Besparingen mogen vooral niet 
leiden tot het ontmoedigen van 
produktieve investeringen, ver
mits deze arbeidsvernietigend 
werken. In het hoofdstuk over 
mogelijke belastingshervormin
gen dient aandacht besteed aan 
het bestrijden van fraude samen 
met een beperking en vereenvou
diging van de fiskale uitgaven. 

Ook moet de opportuniteit en nut
tigheid van sommige overheids
subsidies onderzocht. 

Tenslotte spreekt de Dehaene-
tekst niet over het te voeren ener
giebeleid (alhoewel dit onmisken
baar in het sociaal-ekonomische 
terrein thuishoort), krijgt het 
vraagstuk van de nieuwe armoe
de weinig aandacht en wordt het 
tema gezondheidszorg (met o.m. 
het kwestieuze ziekenfondsdos
sier) niet grondig benaderd. 

Maar zoals gezegd betreft het 
een bespreekbaar startdoku-
ment. 

(pvdd) 

Strips 

Het Vlaamse stripver
haal ligt goed in de markt. 
Vorig weekeinde werd 
Willy Vandersteen ge
vierd n.a.v. zijn 75ste ver
jaardag en Bob De Moor 
kreeg onlangs een inter
nationale onderschei
ding. 

Een gesprek met deze 
tweede gelauwerde leest 
U op biz. 24. 
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U/// ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaadbrie-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

ANDERSEN-RAPPORT 

De Vereniging Vlaamse Zieken
fondsen meent dat het Andersen-rap
port juist op ti)d komt en uiterst nutti
ge elementen aanbrengt voor een 
fundamenteel debat betreffende 
eventuele wetswijzigingen in verband 
met de ziekenfondsstrukturen 

De W Z klaagt de vele opeenvol
gende verantwoordelijke ministers 
van Sociale Voorzorg aan die bewust 
met hun medeweten én door hun 
schuldig en zuilgebonden plichtsver
zuim, het mogelijk gemaakt hebben 
dat een gebrekkige wetgeving allerlei 
ongeoorloofde financiële manipula
ties en transferten toeliet tussen de 
verplichte en de vrije aanvullende 
verzekering 

De W Z hoopt dat de mutualisti-
sche aktiviteiten in de toekomst strukt 
zullen worden gereglementeerd en 
beperkt worden tot het domein van de 
ziekteverzekering zelf Aktiviteiten als 
voorhuwelijkssparen, het inrichten 
van vakanties, het beheren van hotels 
en dergelijke hoort daar met toe 

De W Z wenst daarenboven de 
aandacht van de publieke opinie te 
trekken op het feit dat het rapport-
Andersen enkel slaat op 6 % van de 
ziekteverzekering Een even onaf

hankelijke en wetenschappelijke stu
die dringt zich op over het gebruik van 
de ovenge 300 miljard Blijkbaar wen
sen noch de unitaire landsbonden, 
noch de unitair georganiseerde art-
sensyndikaten dit hete hangijzer uit 
het vuur te halen 

De unitaire landsbonden beschik
ken nochtans over het nodige cijfer-
matenaal om de verdeling van de 300 
miljard-uitgaven tussen Vlaanderen 
en Wallonië korrekt te vergelijken 

De VVZ doet een oproep tot de 
Vlaamse politici om deze studie door 
een onafhankelijke organisatie te la
ten uitvoeren en de resultaten ervan 
te gebruiken in het kader van de 
onderhandelingen over de staatsher
vorming 

Ten slotte onderstreept de VVZ dat 
de ziekenfondsen geen doel zijn op 
zichzelf maar slechts een middel tot 
dienstverlening Indien dit middel po
litiek misbruikt wordt of indien betere 
en efficiëntere strukturen de zieken
fondsen kunnen vervangen, worden 
deze, volgens de VVZ, best opge
doekt 

F. Oevos, VVZ-voorzl t ter 

VERWARREND 

Naar aanleiding van de bedenkin

gen van F V d Eist bij L Van Roy's 
boek ,,Taboe van de Kollaboratie" 
diep ik uit mijn eigen jeugdbelevenis-
sen enkele hennneringen op (WIJ 
van 28 jan j I ) 

Nadat mijn vendelknaaphemd her
haaldelijk in de hete tobbe had ge
zwommen om weer eens een andere 
kleur aan te nemen, werd het uitein
delijk bruin om bij het zwarte skipak 
met dito muts van de Hitlerjeugd-
Vlaanderen te passen Op naar Brus
sel, naar het Sportpaleis, voor een 
grootse plechtigheid in de stijl van die 
dagen En wat-zien- ik ' Belgische 
vlaggen, Vlaamse Leeuwen, Boer-
gondische Kruisen en Wit-Russische 
naast die simbolen van het Derde 
Rijki En wat-hoort-mijn-oor' Het wel
luidende Nederlands van Jef Van de 
Wiele en het bulderende Frans van 
Leon Degrelle' Dat was wel even 
wennen 

In zoverre men leiders die een 
heldhaftig vechtend maar op zijn on
dergang afstevenend rijk trouw zwe
ren, politiek doorzicht mag toedich
ten, vermoed ik dat de mensen rond 
SS en Devlag de Berlijnse runen 
beter wisten te duiden dan de Groot-
Nederlandse jongens 

Een tweede herinnering uit die da
gen Het geklungel in de heimat kots
beu zijnde, belandden wij met enkele 

Vlaamse HJ-jongens tenslotte in de 
Wapen-SS In Sennheim kregen wij 
onze basisopleiding in het krijgsvak 
samen met Noordnederlandse vrijwil
ligers en wat bleek' ' Onze Vlaamse, 
Nederlandse refleks was onaange
tast, ja veel sterker dan die van onze 
Dietse broeders uit het noorden' 

Is het voorgaande nu verduidelij
kend of verwar rend ' Ik kan 't met 
helpen zo heb ik het ervaren 

Jan Fossey, Borgerhout 

BEKROOND 

WIJ van 14 januari j I maakt te
recht melding van het feit dat de DAF-
95 bekroond werd als de truck van het 
jaar Deze bedrijfswagen is voor 
haast 100 % een Vlaamse produktie 
Aan diezelfde vrachtwagen werd on
langs een onderscheiding toege
voegd De Zwitserse chauffeursorga
nisatie en het tijdschrift ,,Swiss Ca
mion" hebben zojuist de kabine uit
geroepen tot de ,,Europa Cabine 
1988" De prijs werd vooral toege
kend om de inspanningen die gele
verd werden om de werkomgeving 
van de bestuurder te verbeteren Als 
het goed is mag het ook gezegd 
worden 

L.W., Wester io 

ZO€K€EC]€ 

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

D 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 

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

KUBLANK 

Al diegenen die in 1944 samen met 
Marcel Godderis Astridlaan 30, 8480 
Veurne, te Kublank m de sneeuw 
,,speelden" worden verzocht met 
hem kontakt op te nemen Het kan 
ook telefonisch 058/31 41 25 

EINDHOVEN 

Nou, nou ' Eindhoven (toch geen 
onbelangrijke stad, even groot als 
Brugge en Leuven samen) ligt met in 
Limburg — zoals u schrijft in Wij nr 6, 
biz 14laatstezin —maar in Brabant' 
dr. L. van Egeraat, UIvenhout (NI) 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

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

Hoofdredal t teur : 

Maunts Van Liedekerke 

Redakteuren: 

Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Pol Van Den Driessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretar iaat : 

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

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

Verantw. u i tgever : 

Jaak Gabriels, 
Barnkadenpiem 12, 
1000 Brussel 

Pubi ic i te i tschef : 

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

'\^ lepel & vork 

m 
I drhro-in j 

S. M. B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 
stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-IMARTENS-BODEGEIM 

Tel. 582 10.93 
H 
HBIERHANDEL V / 

ELLINCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

Wi| bestellen ten huize 

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 

Tel . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

iKastautant 

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

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Ui tbergen 
Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT 

Ï ^ S ^ 7 I Wo l veng rach t 

^ , " i t o " . . T Leopolds t raat 

Tel 217 91 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 - 460 48 87 

Jor is Van den Dr iessche 
zaakvoerder 

et ^alingöutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel . 052-42.32.46 

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

AFSPANNING-HERBERG 
TOIMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
P r i j zen voor g r o e p e n 
o p a a n v r a a g . 

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

2ALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 
privaatfeesten, huwelijken, recepties, eersteren erekommunies, jubileums, 

rouwmaaltijden, banketten groot en klem 

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen 
Feestzaal Kasteel 'T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen 
Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen 

VERZORGDE TRAITEURDIENST 
ook bij u thuis, met of zonder bediening, 

alle materialen ter uwer beschikking 

T^ted 
1.^ieru^ 

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

Taverne Den Klauwaert 
V e r z o r g d e V l a a m s e k e u k e n — Zaa l voor v e r g a d e n n g e n — Muz iek 
a v o n d e n me t a r t ies ten — Rus t i eke geze l l i ge s feer — Soc iaa l 
d i e n s t b e t o o n — Z i t d a g V l a a m s Z i e k e n f o n d s V L A M A T 
Al le d a g e n o p g e n vana f 11 u D o n d e r d a g ges lo ten 

D A S S T R A A T 23 — 2 2 2 0 W O M M E L G E M T E L 0 3 / 3 5 3 . 6 4 . 2 8 

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

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

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 

CAF€ 
ZAAL 

lOGCMCUr 

CAfldKiNUt, 
BR.CC 
011/47 28 97 ^ ^ U I 1 /4 / AO T)l 
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René De Feyter (VEV): 
„Gematigd positief..." 

Maandag gaf het Vlaams Ekonomisch Verbond 
(VEV) kommentaar bij het door de CVP en PVV 
afgesloten Vlaams regeerakkoord. Enigszins verrast 
noteerden wij dat de Vlaamse werkgeversorganisa
tie nogal tevreden is over deze roomsblauwe beleids
verklaring. Bovendien haalde afgevaardigd-beheer
der René De Feyter scherp uit naar de SP en de 
VU... 

Dinsdagochtend vroegen wij hem om een toelich
ting. 

* U hekelde gisteren de hou
ding van de Voll<sunie om de 
Vlaamse regering vooralsnog 
proportioneel samen te stellen. 
Waarom ? 

R. De Feyter: ,,Laat mij vooraf 
stellen dat dit niet het voornaam
ste punt betrof van onze perskon-
ferentie. Eerder terloops en in 
antwoord op bepaalde vragen 
heb ik inderdaad gezegd dat het 
verbinden van de vorming van de 
nationale regering aan de vor
ming van de regionale regering 
geen zin heeft en ingaat tegen 
het federalizeringsproces. 

Ik meen dat een proportioneel 
samengestelde regering een 
slechte formule is, ondemokra-
tisch zelf. Met zoiets heb je niks 
anders dan last." 

Niet ernstig 
* Nochtans zijn de meesten het 
erover eens dat alleen de eer
ste Vlaamse regering, die pro
portioneel was samengesteld, 
werkelijk iets heeft betekend... 

R. De Feyter: „Men zegt dat, 
maar ik weet niet of dit ook waar 
is... 

In elk geval is zo'n proportio
neel samengestelde geen norma
le formule binnen een normale 
demokratie, waar gewerkt wordt 
met meerderheden. 

Hét punt is echter dat men het 
ene verbindt met het andere. Dat 
is niet ernstig." 
* U kent ongetwijfeld de reden 
waarom de VU deze eis stelt: 
zolang het dubbelmandaat 
duurt... 

R. De Feyter: „Dat weet ik 
wel. Maar is dit wel een argu
ment? 

Men haalt ook het argument 
van het parallelisme aan om de 
grondwet te kunnen herzien. Vol
gens mij zijn dat allemaal valse 
argumenten. De socialisten vra
gen eigenlijk geen parallelisme, 
de socialisten vragen alleen van 
overal in te zitten. De VU kan dit 
parallelisme natuurlijk niet eisen, 
want dat zou anti-federalistisch 
zijn, maar zij komt aandraven met 
dat dubbelmandaat. 

Volgens mij moet men, zolang 
het dubbelmandaat bestaat. 

eventueel zijn verantwoordelijk
heden nemen op regionaal vlak 
en op nationaal vlak. En voor het 
overige dient gezorgd dat dit dub
belmandaat zo vlug mogelijk 
wordt afgeschaft. Maar dit alles is 
toch geen reden om niet-normale 
dingen te doen? 

Enfin, dat is ons standpunt. Zo 
belangrijk is dat niet, want ze 
gaan „het" toch doen..." 
' Ik zoek in die Vlaamse regeer
verklaring vruchteloos naar 
enige ambitie. Het lijkt wel een 
minimalistische beleidsverkla
ring van een uitgebreide be
stendige deputatie. Of vergis ik 
mij? 

R. De Feyter: ,,Je kunt het ook 
anders zien en stellen dat het een 
realistisch programma is, waarbij 
men bepaalde zaken vergeten is. 
Ik begin trouwens te denken dat 
men sommige dingen echt is ver
geten, omdat men dit akkoord 
absoluut klaar wou hebben. 

Gisteren hebben wij precies 
die zwakkere punten proberen op 
te sommen." 

Naar 1992 
* Ook over de rol van Vlaande
ren naar het Europa van 1992 
ontwaar ik evenmin een echte 
visie in het bewuste regeerpro
gramma... 

R. De Feyter: ,,lk beoordeel 
dat niet zo negatief. Er wordt toch 
gepleit voor de noodzaak iets te 
gaan doen, er wordt uitdrukkelijk 
gepleit voor een soort „verbin-

NUF5SII^ 
Nora Tommelein, 

voorzitster VU-vrouwen 
* Een eeuw geleden werd de 
Internationale Vrouwenraad 
opgericht. Komt heel deze zaak 
nü niet als voorbijgestreefd 
over? 

,,De Internationale Vrouwen
raad werd inderdaad in 1888 op
gericht door Amerikaanse suffra
gettes om de strijd rond het vrou-
wenstemrecht te vieren. De start 
van de internationale vrouwen
raad gebeurde in een emancipa
torische tijdsgeest, toen de poli
tieke en sociale onderdrukking 
van bepaalde bevolkingsklassen 
bestreden werd. 

In de voorbije 100 jaar werden 
door de vrouwen pogingen on
dernomen om in alle geledingen 
van het maatschappelijke leven 
door te dringen, doch de resulta
ten van die inspanningen blijven 
eerder mager." 

* Staatssekretaris Smet ver
klaarde tijdens de viering: ,,De 
gelijkheid in rechte is vrijwel 
bereikt". Waarover maken de 
vrouwen zich dan nog druk? 

,,Dat de gelijkheid „in rechte" 
bereikt is, neemt niet weg dat „in 
feite" nog heel wat ongelijkheden 
dienen weggewerkt te worden. 
Bij ons maken de vrouwen 52 % 
van de bevolking uit, en toch 
worden zij nog steeds als een 
minderheid behandeld. Dit kwam 
ook duidelijk tot uiting op de vie
ring in het Egmontpaleis, waarop 
de bestuurlijke en rechterlijke 
macht praktisch uitsluitend door 
mannen werd vertegenwoordigd! 
Er is echter een lichtpunt: ook de 
Vlamingen waren gedurende 
ruim 100 jaar een geminoriseer-
de meerderheid. Op dat vlak is de 
strijd van vrouwen gelijklopend 
met die van het Vlaamse volk!" 

' Er is een vrouw staatssekre
taris voor Emancipatie. Toch 
was de voorzitster, mevr. Boey-
kens, niet zo optimistisch. 
Heeft het beleid van mevr. 
Smet dan gefaald? 

,,De installatie van een staats
sekretaris voor Maatschappelijke 
Emancipatie (sinds 1986) heeft 
uiteraard niet alle problemen 
kunnen oplossen. Het emancipa
tieproces dient immers via een 
mentaliteitswijziging door de hele 
bevolking tot stand te komen, en 
een beleid dat op die emancipatie 
is gericht, blijft noodzakelijk. 
Mevr. Smet installeerde in het 
najaar van '86 de zgn. „emanci-
patieraad" samengesteld uit ver
tegenwoordigers van alle grote 
socio-kulturele vrouwen- en vak
bondenorganisaties, opgesplitst 
in de traditionele politieke strek
kingen. Deze raad heeft slechts 
enkele malen een konsensus be
reikt en advies kunnen verstrek
ken naar het beleid toe nl. over de 
gelijkschakeling van de pen
sioenleeftijd voor vrouwen en 
mannen en over de fiskaliteit." 
* Het aantal vrouwen in het 
parlement is sinds 13 decem
ber '87 gedaald. Zit de fout bij 
de partijen, bij de vrouwen of 
bij de kiezers (MA^)? 

,,Het aantal vrouwen in het par
lement daalde inderdaad van 38 
naar 33 wat wij hartsgrondig be
treuren. De grootste verantwoor
delijkheid ligt m.i. bij de partijen 
die onvoldoende kansen geven 
aan vrouwen om op verkiesbare 
plaatsen op te komen. Ook in 
onze partij moetje het eerst waar 
maken binnen de partijstruktu-
ren, vooraleer je aanvaard wordt 
en onlangs maakten wij het nog 
mee dat voor de koöptaties eerst 

de gebuisde mandatarissen in 
aanmerking kwamen. Zeg dus 
niet te gauw: „alweer een 
vrouw", maar wel frekwent:,, 't is 
weer een vent". Toch mogen wij 
de mannen niet met alle zonden 
van Israël beladen. Vele vrouwen 
aanvaarden de rol van onderge
schikte en koesteren er zich zelfs 
in. Waarom ekonomisch onaf
hankelijk worden als manlief toch 
voor het inkomen zorgt ? Waarom 
kiezen voor een politiek onzekere 
toekomst met avond-aan-avond 
vergaderingen wanneer het 
thuis-bij-de-buis zo knus kan 
zijn ?" 

' Wordt er een aktie opgezet 
om bij de komende gemeente
raadsverkiezingen meer vrou
wen aan te trekken? 

,,Voor de komende gemeente
raadsverkiezingen hopen wij op 
de grote doorbraak voor vrou
wen. De Wakkere Burger start 
met een projekt „Gemeentelijk 
emancipatiebeleid". De Raad 
der Europese Gemeenten richt 
op 22 maart in Antwerpen een 
studiedag in voor ,,Vrouwelijke 
Lokale Verkozenen", met als the
ma: „De vrouw en haar politiek 
mandaat". Deze organisatie richt 
zich tot alle politiek-bewuste 
vrouwen en is partijoverschrij-
dend. Onze Vlaams-nationale 
vrouwenorganisatie, de Federa
tie van Vlaamse Vrouwengroe
pen, richt al haar provinciale en 
arrondissementele kaderdagen 
in met als thema ,,de gemeente
raadsverkiezingen" en ook de 
VU-vrouwen zullen aan dit onder
werp een studiedag wijden. Hier
voor hopen wij op de steun van 
mannen en vrouwen om samen 
een einde te maken aan onze 
ongelijke situatie." 

vMENSEN IN 
HET NIEUWS 

dingskantoor"t.a.v. de EG-instel-
lingen, enz. 

Het zwakste punt lijkt me veel
eer de verzwakking van het eko
nomisch luik in vergelijking met 
het vorige programma. Ook ne
gatief is dat men datgene, wat op 

Maandagochtend duidde het VU-partijbestuur de deelnemers aan 
voor de „informele preliminaire" gesprekken o.l.v. de informateur: 
voorzitter Jaak Gabriels, oud-voorzitter Hugo Schiltz en sekretaris 
Paul Van Grembergen. (eigen foto) 

grond van de wetten van augus
tus 1980 aan Vlaanderen toe
komt, niet uitdrukkelijk opeist. En 
dat hebben wij ook zeer ekspliciet 
gezegd!" 
' Konklusie: U bent gematigd 
optimist over het voorliggende 
Vlaams regeerakkoord? 
R. De Feyter: „Ja. Of beter: 
gematigd positief." 

Wij blijven er niettemin bij dat 
deze gematigd positieve benade
ring van het CVP-PVV-regeerak-
koord ons toch vreemd in de oren 
klinkt. 

Niet in het minst omdat bv. ook 
,,De Financieel Ekonomische 
Tijd" — de krant die nauw aan
leunt bij het VEV en geldt als 
verdediger van de belangen van 
de Vlaamse industriëlen — am
per twee weken geleden in een 
hoofdartikel beweerde dat ,,/n de 
Geens-dynastie de ene Vlaamse 
regering de andere opvolgt, met 
steeds meer slijtage-verschijnse-
len, bloedarmoede en degenera
tie en steeds minder ambities." 
Deze beurskrant stelde tevens 
dat alleen de eerste (en proportio
neel samengestelde regering) 
,,nog heel wat entoesiasme en 
dynamiek" had kunnen loswe
ken... 

(pvdd) 

Top 
Het Volksunie-partijbestuur, bij 

monde van Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke, ka
merlid Herman Candries en se
nator Hans De Belder, zei begin 
deze week gelukkig te zijn dat de 
Europese Top niet geëindigd is 
op een zoveelste mislukking. 
,,Principieel is immers het licht op 
groen gezet voor de realisatie 
van de Interne Markt, voor een 
grotere aandacht t.a.v. de zwak
ste regio's, voor een nieuwe 
oriëntering van de financiering 
van de EG en voor een beheer
sing van de landbouwuitgaven." 

Toch waarschuwt de VU voor 
de eenzijdig gerichte aandacht 
op de uitbreiding van de ekono
mische ruimte tegen 1992. 

Bovendien wordt de zeer mini
male verdubbeling van de struk-
tuurfondsen ook tegen 1992 nog 
niet gehaald. Meer aandacht en 
middelen uit sociale en regionale 
fondsen zijn een essentiële voor
waarde voor de daadwerkelijke 
deelname van de zwakke regio's 
aan de Europese opbouw. 

,,Alleen de rechtstreekse deel
name van de regio's in de Euro

pese besluitvorming zal nieuwe 
kansen geven voor een Gemeen
schap van solidariteit, waaruit zij 
een nieuwe dynamiek zou kun
nen putten", meent het VU-drie-
manschap. 

Partijraad 
Zaterdagnamiddag zat de 

Brusselse Dynastiezaal afgela
den vol. De VU-partijraad (het 
hoogste orgaan binnen de partij) 
die daar elke tweede zaterdag 
van de maand vergadert, kreeg 
immers een biezondere beteke
nis door de uitnodiging van infor
mateur Jean-Luc Dehaene om 
deel te nemen aan ,,informele, 
preliminaire gesprekken". 

Na een uiteenzetting van partij
voorzitter Jaak Gabriels en partij-
sekretaris Paul Van Grember
gen besliste de partijraad met 
algemeenheid van stemmen (120 
ja en 2 onthoudingen) te moeten 
ingaan op de invitatie van Dehae
ne. 

Vermeldenswaard is ook dat 
de partijraad ex-Agalev-volksver-
tegenwoordiger Fernand Geyse-
lings koöpteerde tot volwaardig 
lid van deze vergadering. 

Geyselings 
in de 
partijraad 
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Wi\ 
Leuvense professoren (o.l.v. VU-senator Roger Blanpain) eisen 

Bescherming voor niet-rokers 
LEUVEN. — Het zaaltje in de ,,salons Georges", 

waar de vier KUL-al<ademici vrijdag de pers ontvin
gen, bood een ongewone aanblik: geen asbakl<en, 
geen rookwalmen en geen schurend gekuch. Alleen 
de aanwezigheid van sterkere dranken riep het beeld 
op van een klassieke perskonferentie. 

Onder impuls van VU-senator en hoogleraar Ro
ger Blanpain wordt een kruistocht ingezet tegen het 
roken en ter bescherming van de niet-rokers. 

VERRASSEND nieuwe ele
menten brachten de pro
fessoren Blanpain, Oe-

medts en Kesteloot en dokter 
Maddens niet aan. Toch was het 
goed dat zij bepaalde zaken nog 
eens netjes op een rij plaatsten. 

De nefaste gevolgen van het 
gebruik van tabak zijn nochtans 
algemeen bekend. Jaarlijks over
lijden 2,5 miljoen mensen aan 
ziekten veroorzaakt door roken; 
in België bedraagt dit aantal 
14.000. Dertig jaar medisch on
derzoek heeft overtuigend aan
getoond dat er een kausaal ver
band bestaat tussen roken en 
liefst 25 ziekten. Dat roken in 
aanwezigheid van niet-rokers 
deze laatsten ook echt schade 
berokkent, staat al evenzeer vast. 

'Maatregelen zijn 
onvoldoende 

Het viertal verklaarde gelukkig 
te zijn met een reeks genomen 
maatregelen, zoals het verbod 
om te roken in openbare plaat
sen, het verbod van sigarettenau
tomaten, de vermelding van een 
waarschuwing op tabaksproduk-
ten, de mededeling van het teer-
en nicotinegehalte. Toch zijn 
deze maatregelen onvoldoende 
gebleken, beweert het akade-
misch viertal. 

Vooreerst gaat de tabakrekla-
me onverminderd door. Deze pu
bliciteit maakt vooral indruk op 

jongeren, die zich willen associë
ren met sterk, mooi, aangenaam, 
de groep, enz. Ook tal van kultu-
rele en sportieve manifestaties 
worden gesponsord door tabaks
firma's. Een nieuw gevaar schuilt 

ook in de roekloze tabak, het 
pruimen en het snuiven. 

Ook het roken op de werk
plaats IS nog steeds met gere
geld. ,,Alhoewel art. 55 van het 
ARAB stelt dat het arbeidsklimaat 
niet verstoord mag worden door 
aanwezigheid van bevuilde en 
bedorven lucht, l<an de arbeids-
geneesheer op basis van het 
ARAB geen rool<verbod opleg
gen, zelfs wanneer er onvoldoen
de verluchting is om het rol<en 
van aanwezige personeelsleden 
op te vangen. Ook voor eetgele-
genheden is er nog geen regeling 
die de passiever roker minimaal 
beschermt." Blanpain en es. be
pleiten dus nieuwe en strengere 
maatregelen. 

Totaal 
reklameverbod 

Inzake het voeren van reklame 
voor tabak dient er een volledig 
verbod van advertenties ter be
vordering van het gebruik van 
tabak te worden afgekondigd. 
,,1-let gaat om elke advertentie of 
reklame, inbegrepen sponsoring 
en het gebruik van de merknaam 
van een tabaksprodukt, zowel 
rechtstreeks of onrechtstreeks, 
als bij wijze van suggestie, o.m. 
door te verwijzen naar aanver
wante produi<ten, personen of 
diensten." Voorts moeten de 
anti-tabakkampanjes worden op
gevoerd en de middelen daartoe 
dienen gehaald uit de fiskale ont-

Vier oud-rokers pleiten nu voor verregaande maatregelen tegen het roken: arbeidsgeneesheer H. 
Maddens, professor H. Kesteloot, professor en VU-senator Roger Blanpain en professor Demedts. 

,,Wij verbieden het roken met", benadrukten ze. ,,l\Aaar het is toch onduldbaar dat in ons land jaarlijks 
200 personen sterven tengevolge van het passief (verplicht mee-) roken. Dit is vijfmaal meer dan het totaal 
aantal Belgische Aids-slachtofers en driemaal meer dan het jaarlijks aantal moorden in België". 

(foto: Paul Bolsius) 

Waldheimelijkheid 
m^URT WALDHEIM is geen 
ÊIK type dat ons ligt. Hij lijkt 
• "k ons de blote en blode 
carrièremaker. Hij was dat tij
dens het Derde Rijk. Is het ge
bleven toen hij vla de diploma
tie opklom tot het hoogste 
ambt: sekretaris-generaal van 
de VN, 's werelds eerste ambte
naar. 

Tijdens de oorlog speelde hij 
het klaar, afwisselend Etap-
penschwein te zijn op de Bal
kan en student te Wenen. Zijn 
doctoraatsthesis was, naar de 
mode van carrièremakers, de 
toenmalige heersers welgeval
lig-

De internationale kommissie 
van historici die zijn verleden 
heeft uitgepluisd, kwam tot een 
dubbele konklusie die eigenlijk 
reeds vast lag vóór het onder
zoek. Ten eerste: Waldheim 
heeft zich niet schuldig ge
maakt aan oorlogsmisdaden. 
Ten tweede: de man is een 
aartsleugenaar. 

De tweede vaststelling is 
voor een president-in-funktie 
rampzaliger dan de eerste: pire 
qu'un crime, une faute. 

Naar de reden van die fout 
hebben we het raden. Ze zal 
wel gebakken liggen in het ka
rakter. Behalve karakterloos

heid en carrièremakerij was er 
geen enkele reden waarom 
Waldheim voor de publieke opi
nie trachtte te verbergen wat 
alle insiders wisten: zijn aan
wezigheid op de Balkan. 

Bezetting door Italianen en 
Duitsers. Strijd tussen Serven 
en Kroaten, tussen partizanen 
en kollaborateurs. Tussen kol-
laborateurs en kollaborateurs, 
tussen partizanen en partiza
nen. De Ustasji's tegen Tito en 
Michaelovitsj. De partizanen 
van Michaelovitsj met de Ustas
ji's tegen Tito. Of omgekeerd. 
Al naar gelang de dag, het uur 
en het dorp. Een oorlog met 
twee-drie burgeroorlogen bo
venop, alle kleuren maar vooral 
die van bloed op het Balkanmo
zaïek. Misdaden, gruwelen en 

moordpartijen langs iedere 
kant van de veelkantige front
lijn. 

Een (thans ook officieel) mis
daden-vrij ooggetuige had 
geen enkele reden om van zijn 
hart een moordkuil te maken en 
die episode uit zijn leven te 
verzwijgen. Tenzij beunhazig-
held en carrièremakerij. 

Rond de onbeduidende 
Waldheim hangt dan toch het 
raadsel dat groter is dan de 
man zelve. Hoe is hij, met de 
leugens die toen alle ingewij
den kenden, sekretaris-gene
raal van de VN geworden ? Wie 
heeft geprofiteerd van de ka
rakterzwakheid, het geheugen
verlies, de onoprechtheid? 
Waarom heeft het geduurd tot 
bij zijn tweede gooi naar het 
presidentschap, vooraleer de 
wereldwijde kampagne op 
gang kwam? 

De besluiten van de interna
tionale onderzoekskommissie 
maken niet alleen Waldheim 
kleiner. Ze maken ook diege
nen kleiner die beweerden 
méér te hebben en te weten 
dan er was. De Spiegel-redak-
tie. Het Joods Wereldkongres. 
Of de SPÖ-polltici die de rel 
ontketenden om louter elekto-
rale redenen. 

vangsten op tabaksprodukten. 
Jongeren zouden op school moe
ten worden ingelicht over de 
schadelijke gevolgen van het ro
ken. Vooral het niet roken in aan
wezigheid van minderjarigen en 
zieken dient gepromoot te wor
den. 

Merkwaardig is het voorstel 
een verbod in te stellen op de 
verkoop van tabaksprodukten 
aan minderjarigen die nog geen 
achttien zijn. Tevens lijkt een ver
bod op de verkoop van tabak in 
voedingszaken noodzakelijk. In 
deze optiek is het vanzelfspre
kend dat een verbodsbepaling 
dient uitgevaardigd op het gratis 
aanbieden van tabaksprodukten 
en op het belastingsvrij verkopen 
van sigaretten aan dienstplichti
gen in West-Duitland. 

Vooral de bescherming van 
niet-rokers verdient belangstel
ling. De vier KUL-akademici ei
sen een verbod om op de werk
plaats te roken, alhoewel er loka
len voorzien kunnen worden waar 
roken nog kan. In eetgelegenhe-
den zijn rookvrije ruimten onont
beerlijk. 

Zware boetes 
Om al deze voorgestelde ver

bodsbepalingen enig effekt te la
ten hebben, moeten deze resulte
ren in wettelijke maatregelen en 
ook de voorgestelde boetes moe
ten voldoende zwaar zijn! 

Hef is goed dat professoren-
mét-faam zich nardukkelijk enga
geren in de strijd tegen de met 
onbelangrijke doodsoorzaak die 
het roken onmiskenbaar is. Be
langhebbend is natuurlijk dat één 
van hen, m.n. Roger Blanpain, 
ook op wetgevend vlak een reeks 

initiatieven zal nemen om het 
gestelde doel te bereiken. 

Toch is het gevaar niet denk
beeldig dat één en ander resul
teert in een ware hetze tegen al 
wie het nog aandurft een rokend 
voorwerp ter hoogte van de lip
pen te brengen. Wat in historisch 
perspektief geen nieuwigheid 
zou zijn. 

In de 17de eeuw bv. boorde 
men in Turkije, onder sultan Ach-
med i elke betrapte roker een gat 
door het neusbeen, stak er een 
pijpesteei doorheen en leidde de 
zo mishandelde zondaar aan een 
koord door de straten. I^olière 
van zijn kant nam echter de ver
dediging op van deze kategorie 
van de wereldbevolking en stelde 
dat ,,tabak de hartstocht der eer
bare ieden is. De tabak verhel
dert en reinigt de hersenen, 
spoort de geesten tot rechtscha
pen denken aan en kweekt man
nen van karakter." A. Morriën 
daarentegen stelde het enigszins 
anders, en korrekter: ,,Fumer, 
c'est mourir un peu.". 

(pvdd) 

Jongeren 
roken 

Professor Demedts 
besteedde veel aan-
dacht aan heUoken bij 
jongeren m de nood
zakelijke specifieke 
aanpak, 

OGAL wat studies heb
ben immers aange
toond dat vooral cfe 

groep van 10-13-|arigen met 
h#t roken gekonfror^teerd 
wordt en slecht gewapend is 
om zïch htertegsfl te verzet
ten. Deze vaststelling, ge
plaatst tegen de achtergrond 
dal de laattifdtge schadölifke 
gevolgen (zoats longkanker) 
frekwenter optreden naarma
te men vroegtijdiger begint te 
roken, noopt tot een doelge
richte aktie 

De argumentatie tegen het 
roken dient bijgevolg anders 
te zijn, vermits slechts eed 
minderheid van jongeren het 
begrip „gezondheid" ais een 
eerste bekommernis erkent. 
Een goede relatie met vrien
den, vttaltieit en opname in de ' 
wereld van de volwassenen is 
veelaJ primordiaal, vooral voor 
15-19-jarigen. ,,0e tabaksin
dustrie heeft dit goed begre' 
pen. De reklame toont immers 
die aspekten van het leven dm 
de jeugd a0ntr0kketifk vmdt: 
avontuur, $iik$es, vnend-
SGhap, sport, enz." 

Toch is er een gunstige 
mentalJteitsverandermg merk
baar, want ook bij de pngeren 
is het roken afgenomen Bij de 
met-rokende meerderheid in 
België is immers met het ro
ken, maar wel het ntet roken 
de nieuwe sociale norm. 

De professoren erkenden 
echter het rtsiko dat, precies 
door het invoeren van al te 
strenge verbodsbepatmgen, 
wel eens het omgekeerde re
sultaat zou kunnen bereikt 
worden Zeker bi] jongeren In 
de na-babbel gaf Demedts toe 
dat er best ook gezocht wordt 
naar ondersteuning door an
dere sensibilizeringstechnie-
ken, zoals het betrekken van 
vedetten en idolen m de anti
rook-kampanjes 
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M ĵ 
De strijd om de Generale gaat door 

Wordt er blufpoker gespeeld? 
De gebeurtenissen rond de Generale Maatschappij blijven het nieuws 

beheersen. De strijd om de kontrole te bemachtigen is nog steeds niet 
gestreden. De kansen wisselen van dag tot dag. 

Sinds maandag loopt het openbaar bod op de aandelen van de Generale. 
Probleem is echter dat CERUS (de Benedetti) officieel 4.000 fr. per aandeel 
biedt, terwijl de beurskoers maandag 4.730 fr. bereikte. 

Zal CERUS zijn bod verhogen of niet? Heeft Leysen zich echt teruggetrok
ken ? Wat doen de fransen Suez en Paribas ? De ontknoping van het verhaal kan 
niet lang meer uitblijven... 

OMDAT bekend werd dat de 
12 miljoen nieuw ge-
kreëerde aandelen geen 

stemrecht zouden krijgen, werd 
algemeen verwacht dat de groep 
rond André Leysen een akkoord 
zou trachten te bereiken met de 
Benedetti. 

Volgens Leysen was er geen 
akkoord mogelijk omdat de Bene
detti wel bereid was de aandelen 
te verdelen (zodat beide groepen 
even sterk waren) en ook het 
voorzitterschap van de Raad van 
Bestuur aan Leysen te geven, 
maar als tegenprestatie eiste de 
leiding te bekomen van het direk-
tiekomitee of anders gezegd de 
dagelijkse leiding. Leysen sloot 
dan vlug een akkoord met Suez, 
een Franse holding die ondertus
sen 20 % van de aandelen had 
verworven. 

Waarom mislukte 
Leysen? 

Van bij de aanvang was het 
voor elke waarnemer klaar dat de 
positie van Leysen zo sterk was 
als de zwakste schakel van het 
konsortium dat hij vertegenwoor
digde. Waar de Benedettit zelf 
rechtstreeks een zeer belangrijk 
pakket aandelen bezat van 18 % 
en volgens hem kan rekenen op 
de steun van nog eens 20 % via 
,,zijn vrienden" moest Leysen re
kenen op een groep van 18 aan
deelhouders voor wie hij als 
spreekbuis optrad. Dat was de 
grote zwakte van Leysens posi
tie. Het volstond immers dat en
kele belangrijke aandeelhouders 
afhaakten, om de positie van Ley
sen te ondermijnen. 

Dat was wat er gebeurde nadat 
hij een akkoord had gesloten met 
Suez. Leysen wou van alle groe
pen weten of zij dit akkoord wil
den onderschrijven om verder te 
kunnen opereren. Enkele belang
rijke groepen haakten af, zoals 
Artois (Interbrew), Copeba, Ibel... 
Volgens ingewijden is de echte 
reden waarom Leysens plan mis
lukte te wijten aan de ,,eis" van 
Suez dat de Generale 5 miljard fr. 
van het kapitaal in Suez zou on
derschrijven. Dit bleek voor som
migen onverteerbaar. 

Een andere reden is wellicht 
dat Paribas (met invloed in Cobe-
pa en Ibel, beiden bezitten bo
vendien 30 % van Gevaert) van 
oudsher in Frankrijk de aartsvij
and is van Suez. Officieel werd 
door Copeba gezegd dat het ak
koord met Suez onvolledig was 
en geen industrieel plan bevatte. 

De mislukking van Leysen als 
leider van het consortium van 18 
aandeelhouders moet niet nood
zakelijk betekenen dat hij in de 
komende dagen geen rol meer 
kan spelen. Gevaert behoudt im
mers zelf een belangrijk pakket 
aandelen van de Generale en 
een aantal Belgische aandeel
houders blijven achter het ak
koord staan met Suez en de hui
dige leiding van de Generale. 
Ook de Franse onafhankelijke 
groepen Lazard en CGE, die elk 
4,5 % van de Generale aandelen 
bezitten, staan in hun officiële 

verklaringen achter de huidige 
leiding van de Generale. 

Wint de Benedetti? 
Na het mislukken van Leysen 

heeft de Holding Cerus van de 
Benedetti onmiddellijk kontakten 
gezocht met alle belangrijke Bel
gische aandeelhouders van de 
Generale om te trachten een 
meerderheidsblok te vormen. Ce-
rus zou bereid blijven een pariteit 
van de aandelen te aanvaarden 
tussen ,,de Belgische aandeel-
houdersgroep" en CERUS. Het 
is zo goed als zeker dat de Bene
detti voor de aanvang van zijn 
openbaar aankoopbod ongeveer 

38 % van de Generale aandelen 
kontroleert; rechtstreeks 18,6 % 
via CERUS (10,2 %) en Dumenil-
Lebbé (8,4 %) en nog eens over 
ongeveer 20 % via vrienden, 
waaronder vooral de Amerikaan
se zakenbank Shearson Lehman 
Brothers. 

Wanneer men alle aandelen 
samentelt, die op één of andere 
manier werden bekendgemaakt, 
blijkt dat meer dan 85 % van de 
aandelen ergens ondergebracht 
zijn (het konsortium Leysen be
weerde immers over 47,5 % te 
beschikken). Hieruit zou men dan 
kunnen afleiden dat het open
baar aankoopbod niet kan luk

ken, tenzij sommige aandeelhou
ders toch aan de Benedetti zou
den verkopen als de prijs vol
doende hoog is. 

Een andere mogelijkheid is dat 

door sommigen blufpoker wordt 
gespeeld en zij niet over het pak
ket beschikken dat zij aangeven. 
Deze veronderrstelling is geba-
serd OD de enorme beursschom-

De Bankkommissie o.l.v. Walter Van Genzen (foto) kreeg aardig wat 
wreven uit de pan van handelsrectiter Jean-Louis Duplat. 

Onafhankelijke 
rechter 

0# \mörbi^0 W0ken imrtl mnd é0 k^itmtsmr-
hagmg vm m Gemrm met opwMlm uHgeke-
keti naar m afloop vm hePrechtsgrning^ De 
vomzitter van de Brmm^ hamfe^rmhmank, 
j0mhLoijfk Duptat, meest zkh mtsprek^n in 
kmgeéing over het al öan niet toekennen van 
etemreoht aan de 12 miljoen nleaw gekmêenSe 
amnlelen (hor ée teUMng van <fe Qenmale, 
nadat de Benedem hen had meegedeeld dat hl} 
met W,B m van het aandelent^ezlt de tmtang-
njMe aandeelhouder wae geworden. 

js ém ook dai h^rdoof een 
affifttet letorttooffliigeo M om 

ge t̂» (^gerijk 0$n bU^m tte* 
askmx voor de pcaiöcl <fl© |a-
renisutg nMs het^jen gedsian 
sm de wetgeving terzake. 
VeKteris de uitspraak ook een 
veroorOelIng vm m l^ö&jg 
vm <Se Betms^ zelf, «nuM 
zij t^ iterlmlit^ verv^ïlk^rtgeii 
heeft Qî crespiR over é» fm-
btemen die konden ontslaan 
ingevolgde <J© sterk versprei 
de aandelen^ruMtiur. Tot 

IN een bevelschrift v«n 42 
blad2al|den m»m^ rechter 
Dwplöt tïrandhouf van de 

afg«mseftti« die door d$ Oe-
ners^ wenJen gebmlkt In 
haïB'verdedIgIfig. Reenter Do-
plat <»)]M*elcte niet mirsder dart 
:ws formete loaten of onregel« 
raaUghoden t>l| de kapitaals^ 
verJioglng. De Mitepraak van 
Duplat was dün ook konse-
kut^ni dat de nl̂ miwe aandien 
geen stemt&tM konden My 
gen. 

Prprijk 
in Ma uftsfwasdt rekent Du-

plat te^ns 9f met de recente 
l«onkels en Innwatles dfe hif 
in de „pr^<Hiaan8e rechts-
teer \^n d» 8ankko<«m«ssle 
heeft ofi^wnwkt. Hetvonnieis 
bep̂ tisyld ptjnllk voor de Bank« 
kom(ni$$te. «nmneer re<;̂ ter 
Duplat steU dat deze k<anml$» 
sie JnkGpselowint heeft g^an* 
deid en zelf de TBgeHs. heeft 
verlaten, die ze In haar e^en 
recentste |«arverelag tiad 
neerseschre^^en. Hij K*l|a te
vens (^ hel g«*)rek aan togika 
van een s îüaem waar 4iBQ&-
nedi©»en openbaar aankoop
bod heeft gedi»n geen aanko
pen mag v«M«Witen, zolang dit 

bod nietdoorde Banktonimis-
aie Is go(»lgek^rd, terwijl otv 
der^s^n alle andere ..mede-
^ ^ e r s " ongestoord verder 
aandelen kunnen venüM r̂ven. 

Jutet Is dat de Bankkommis$ie 
over te w^nig formele l>e-
voegdheden beschikt, dan is 
hel ewnzeer korrekt te stellen 
dat het optreden van de Bank
kommissie in deze zaak moei-
lijk te begrijpen valt Zo s t̂elde 
zij o.m. veertien dagen na luet 
inidiener» van het openbaar 
aartkot^twd van Cerus dat ze 
nog geen beslissing kon ne
men omdat ze geen Inzicht 
had in de aandelenstruktuur 
van de Generaie. Een week 
later geeft ze toe die duidelijk
heid nog steeds niet te kun
nen achterhaien en keurt het 
openbaar i)Od toch goed. Ei
genaardig is ook dat de indie
ner van een openbaar bod een 
industrieel plan moet voorleg
gen^ terwlll gelijk weik bedrijf 
jaren km -«xmboeren zonder 
ooit aan Iemand verantwoor
ding te moeten afleggen. 

Veroordeling 
Het grote voordeel van de 

uit̂ t>m«k v«n rechter Duplat 

ie niet in t^ ^f&r^m}fm va de 
BenedetS ( ^ juli} en Letertre 
(3 augustus), om het soort we-
derzi|dse relatie tussen de 
groeien vast te leggen tenein-
tte een aandeethoudersproto-
liol af ïe sluiten om synergieên 
tussen de vet^chlllende groe
pen te bespreken. De Genera-
ie verwaardjgkle zich zelfs niet 
te antwoorden, stelt Duplat 
vast. 

Hieruit büjkt de grote ver
antwoordelijkheid van de lei
ding van de Generale zélf voor 
de gebeurtenissen van de 
laatste weken. 

(*̂ et de uitspraak van reciv 
ter Duplat, niet ten onrechte 
„de onkreukbare rechter" ge
noemd, zal de Generale nooit 
meer zijn wat ze was. Ook 
Belgte zal nooit meer zijn wat 
liet was. _ _ _ . 

ledereen is gewaarschuwd. 
We kunnen enkel iKjpen dat 
de nodige lessen getrokken 
zullen worden uit deze ge
schiedenis en dat er geen na-
deiig© gevolgen uit voortvloei
en voor onze ekonomie, noch 
voor de duizenden mensen 
die tewerkg^ekl zijn in de 
bedrijven, gekontroteenj door 
de Generate. 

A.G. 

melingen van het Generale aan
deel, tijdens de laatste weken. 

Met de kontrole over 38 % van 
de aandelen en het lopende aan
koopbod beschikt de Benedetti in 
elk geval over de beste troefkaar-
ten om de macht over de Genera
le te venwerven. Het ziet er dus 
naar uit dat de zogenaamde Bel
gische verankering niet gelukt is. 

Welke gevolgen? 
Er is reeds bij herhaling gewe

zen op de enorme belangen van 
de Generale in ons land en de 
invloed hiervan op onze ekono-
mie. Naast de bekende bedrijven 
die tot de holding behoren (FN, 
ACEC, Metallurgie Hoboken en 
zovele anderen) is er ook de gan
se elektriciteitssektor, via Tracte-
bel. 

Sommigen suggereren dat 
deze sektoren gevaar lopen inge
val de Benedetti de leiding van de 
Generale zou overnemen. Onzin 
natuurlijk. Dat er veranderingen 
zullen komen in de leiding de 
strukturen en de stijl van leiding
geven is vanzelfsprekend. Dit 
kan echter ook positieve gevol
gen hebben en de dinamiek van 
de onderneming ten goede ko
men. 

Wij willen daarmee niet gezegd 
hebben dat er geen risiko's be
staan en sommige bedrijven bin
nen de Generale niet het slacht
offer kunnen worden van een 
nieuwe strategie. Het hoeft ons 
ook niet te verheugen dat de 
pogingen van Leysen niet gelukt 
zijn, omdat de Generale dan toch 
veruit de belangrijkste holding 
blijft van het land. Het is wel te 
betreuren dat een unieke kans 
werd gemist om een sterke 
Vlaamse inbreng te realiseren in 
de Generale, omdat sommige 
Vlaamse aandeelhouders voor 
enkele honderden franken winst 
per aandeel liever aan Suez ver
kochten dan zich te groeperen 
om zich aldus te laten gelden. 
Anderzijds mogen we niet verge
ten dat de industriële investerin
gen van de gouden jaren zestig in 
Vlaanderen hoofdzakelijk uit het 
buitenland zijn gekomen via de 
miltinationale ondernemingen. 
Het is mede dank zij deze inves-
teringsstroom dat Vlaanderen 
zijn welvaart en ekonomische 
strukturen heeft opgekrikt ten 
bate van gans de gemeenschap. 

André Geens 
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Senator R. Blanpain over de Vlaamse Regering: 

„Geen middelen is erg, 
geen ideeën is dramatisch" 

Zowat 2 maanden zijn er verlopen sedert de verkiezingen van 13 december. 
En nog staat de Senaat nergens: geen voorzitter, geen bureau, geen kommis
sies. Kortom, Rik Vandekerckhove en de zijnen blijven werkloos. 

In de Kamer is liet ietsje beter gesteld. Er zetelt een interim-voorzitter en de 
kommissiewerking komt stilaan op gang. 

Het verst gevorderd zijn de Gemeenschaps- en Gewestraden. Vorige week 
bezorgden zij het vertrouwen aan hun regering. 

hiervan is geen letter terug te 
vinden in het regeeral<koord! 

Absurd 
Wat het al<koord dan wel is? 

,,De inventaris van de machtsver-
l<aveling tussen CVP en PVV, 
tussen de el<sellenties onder
ling." En aan voorbeelden hier
van ontbreekt het de fraktievoor-
zitter niet. 

OOK Geens-lll Kreeg het 
licht op groen voor zijn 
CVP en PVV-heruitgave, 

Maar eigenlijk was dit reeds ge
weten sedert de verkiezings
avond. Onomwonden verklaarde 
Geens toen dat alles bij het oude 
zou blijven. 

Hugo Sciiiltz betitelde deze 
handelswijze als een hoogst be
vreemdende demokratische pro
cedure. 

Proportioneel 
Wellsaar behield de vorige 

Vlaamse regering een konforta-
bele meerderheid, maar bewust 
werd de grondige wijziging van 
de situatie van het land en dus 
ook van Vlaanderen over het 
hoofd gezien. In Wallonië was 
een frontvorming ontstaan, niet 
aleen rond de bevestiging van de 
Waalse identiteit maar ook in 
konfrontatie met de Vlamingen. 

Beraad was hierbij zeker geen 
overbodige lukse. Maar niets van 
dit alles. Alle andere formules 
werden snel van tafel geveegd. 
En op de voor Vlaanderen en zijn 
belangen belangrijke situatie — 
met mogelijkheden maar ook met 
risiko's — kwam geen antwoord. 

In een bui van federaal geloof 
werd plots de asymmetrie bele
den. Maar dient de huidige asm-
metrie wel best de Vlaamse be
langen? ,,Neen", aldus Hugo 
Schiltz, „zolang het dubbel man
daat niet is afgeschaft en de 
staatshervorming niet verder 
doorgevoerd, is de VU steeds 
voorstander van een proportio
neel samengestelde Vlaamse re
gering." 

Zonder boodschap 
Het Vlaams regeerakkoord zelf 

mist ieder duidelijk Vlaams pro
fiel. ,,Het had een boodschap 
moeten zijn waarin de eigentijdse 
bijdrage van Vlaanderen wordt 
aangekondigd ter oplossing van 
de konstitutionele, sociale, eko-
nomische en technologische pro
blemen die rijzen ; inleidend tot 
een ruim debat ; een bevraging 
hoe we me z'n allen samen, fier 

en meester van onze eigen toe
komst, de nieuwste tijden van de 
negentiger jaren zullen binnen
stappen." En, zo vervolgde Ro
ger Blanpain schamper, mocht 
dit niet verwacht van beleidslie-
den die ,.Vlaanderen op eigen 
kracht" of ,,Doorzetten" hoog in 
het verkiezingsvaandel voer
den... ,,Geen middelen hebben is 
erg, maar geen ideeën hebben is 
dramatisch." 

Met amper 100 miljard en met 
een beleid dat er één is van 

beheerders en niet van politieke 
leiders, klinkt de zelfzekere ei
genwaan van de huidige meer
derheid nogal lachwekkend. Vol
gens Hugo Schiltz ontgaat het de 
regering, dat haar rol in deze fase 
voornamelijk sociaal-pedago
gisch is. ,,De mentale kohesie en 
weerbaarheid van de Vlaamse 
Gemeenschap smeden tot een 
efficiënt instrument, de basis leg
gen voor een werkelijke autono
mie, woordvoerder zijn van de 
Vlaamse Gemeenschap tegen
over de centrale regering en 

De eksellenties van een akkoord dat net zo goed een bestuursakkoord 
kan zijn voor Baden-Württenberg of voor la region Pas de Calais. Een 
waarachtig Vlaams regeerakkoord is het zeker niet. 

Franse Gemeenschap: dat is nu 
één der prioritaire opgaven voor 
iedere Vlaamse regering." Maar 

Gedoopt 
WELOETïLO 47 spt^r' 

kersvo^jlenzidi ge
roepen, kcmmmmt 

te kmr&n M hel w^lisiiik vm 
Q&sm Ui. Maar em écht és-
i^t vMm ze niet op geaig te 

ien eerste reden Wervoor 
Ks^ xöcer <fe «nager» ofh 
Komst. Qefrtddöfd zo'n $5 
raadsleden, waarvar» de VU 
dan nog ijet grootsie deei !©• 
verde. Vervd t̂ens was er de 
23̂ oc»5h6td v ^ het aidtoord 
zejf« Border eea dor iiegro-
^(^Idstuk öm m^ em bron 
van ins|}iriiSe voor î eto^en 
mei diereang en visie owr het 
VJaanderen van morgen. 

Aan de ^aKtfe vm Hvm 
Sc l̂ftz km nieis verweten. 
Eens te njeer nam ze het voor-
toww. Kwantltattief maar ooic 
kwalitatief, Met z'n twaalven 
Mt&td gepoogd het debat te 
onderhouwen met een bood' 
schap „die duldt waar ^1 $is 
Vlaams votk naartoe «sften. 
ons aj8 natie affirmeert, ot^' 
leedt wat we zijn en waar we 
slaan, waar we naartoe willen 
en wette de middelen zijn om 
er te geraken/* 

Hiervoor kon uiteraard gere
kend ofi de ervaring van ras* 

Hugo Schm, 
vo(^itmr vm een Uskm „die 
eti 

paarden ats De 8eui, iuyten, 
Capoen, fewters, Anciaux ©n 
Vaii(enler$. Maar ĉ k̂ vete 
nioMwiojmers a^azetden niet 
resolyut hun „doop" tege
moet te stappen. 

Zo ging Paut Van Gansbek© 
in op een van ziin stoiq>aard-
jes, de sociale woningtwuw. 
Tevreden rwteerde hij dat 
kersvers minister Bmym gaat 

Aldus komt er mis-

schJert wat meer •srfî e in deze 
seidw... 

Herman C^ndries trok zijn 
«konomische registers open. 
B) wal voor^elbaar waa, aan 
imti krijgt voorzitter Oeens 
een moeijke kluil. 

M^ gans sode^l-kultureel 
Vlaanderen »jhier hem icweet 
Herman Lauwers zfdi naijas 
van zi|a klus; het nefaî -ljiau-
we ktltiiuiteleid door}»'lkl<en. 

Gentenaar 8oh Van Hoo-
land wist de fai^ die hem 
vooraf ging heleraastf In te k>s-
aan. Beglons^e en lokale he« 
sturen Krilgen een stevige 
w)ordvo»der. 

fot slol: Bogeit Blanpain. 
Oej» x^baasde vriend «n te
genstander dotH* met tef o<* 
een algomeen poitileke hena-
derii^ te brengen. Een staal-
t|e van dossierkennis en in
zicht gekruid met een \rfeö£öe 
huntKJr, zetfs cynisme. 

Met glans doorelondan de 
nieuwelingen hun lüoop. Oe 
f raktle vm Schittz ms^ er zijn. 
Want ontbreekt het de roe
ring aan Ideeën, zijn groep 
geenszins. 2i| krijgt dan ook 
de zware opdracht, regering 
en raad te begeesteren. 

Zo mag het regeerakkoord dan 
we liberaal genoemd worden, 
verder dan ronkende zinnen komt 
de PVV niet. De echte bevoegd
heden zitten bij de CVP-eksellen-
ties. 

De onderlinge bevoegdheids
verdeling is overigens absurd. 
Voorzitter Geens bvb. behoudt 
ekonomie maar niet het KMO-
beleid, behalve dan weer de ek-
spansiesteun. Wat staat hij dan 
wel af? Verder behoudt hij een 
stuk Openbaar Ambt en verwerft 
hij Eksterne Betrekkingen. Lens-
sens van zijn kant moet Gezons-
heidsbeleid en Samenlevingsop
bouw zien te verzoenen, terwijl 
Kelchtermans naast Vorming het 
ander stuk Openbaar Ambt be
heert. Twee ministers dus voor 
Openbaar Ambt, terwijl ze niet 
eens over het organiek statuut 
kunnen beslissen! Vermelden we 
tot slot nog Dupré met Leefmi
lieu, Middenstand en Eksportbe-
vordering. Kortom: „De be
voegdheidsverdeling binnen de 
Vlaamse regering is omwille van 
de machtsstrijd al even onlogisch 
als deze in de wet van 1980." 

,,Een en ander is echt jam
mer omdat wij Vlamingen van 
ver komen. Nu anderen ons het 
sein geven door het beslissend 
gesprek, mocht gehoopt dat de 
derde Vlaamse regering hier 
namens de hele Vlaamse Ge
meenschap zou staan en deze 
zou voorgaan en leiden naar 
het beslissende gesprek over 
een nieuwe vorm van samenle
ving die ons moet toelaten 
Vlaanderen te maken tot een 
veilige stapsteen tussen wijk 
en wereld. De opbouw van de 
Vlaamse natie moet het echter 
afleggen tegen de machts-
drang van een partij." 
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Wat we zelf doen... 
Maar durven we wel? 

Defensief 
Toen 6 jaar geleden de eerste 

Vlaamse regering tot stand 
kwam, waren de verwachtingen 
hooggespannen. Er waalde een 
nieuwe wind door Vlaanderen. 

De tweede Vlaamse regering 
heeft dit entoesiasme met be
stendigd. 

Aldus leidde Herman Candries 
zijn ontleding in van het ekono-
misch luik. Vlaanderen is terug
gedrongen in het defensief, en 
helaas blijft het huidig akkoord 
erg defensief. „Ze/fe de door de 
grondwet geboden kansen wor
den niet gegrepen." 

Walter Luyten: ,,...geschreven 
vanuit een bedelmentaliteit." 

En dit, terwijl er zoveel op het 
spel staat. Er zijn de Vlaamse 
aanwezigheid in het ekonomisch 
beslissingsproces, de noodzake
lijke industriële vernieuwing 
waarvoor dan weer een agressief 
wetenschapsbeleid vereist is, de 
ondersteuning van ons uitvoer-
vermogen, de Europese ontgren-
zing in 1992... Zovele uitdagin
gen, zovele tekenen van een de
fensieve mentaliteit. ,,Watwezelf 
doen... Maar durven we wel?" 

Is het bvb. niet opvallend dat 
de eksterne betrekkingen als een 
aanhangsel worden beschouwd. 
Of, zoals Walter Luyten het stel
de, „geschreven werden vanuit 
een bedelmentaliteit". Het ont
breek de Vlaamse regering aan 
zelfbewustzijn. „Binnen de ek
sterne betrekkingen zou zij beter 
interregionale kontakten nemen 
en nagaan hoe bvb. de Katalanen 
hun regio in de wereld propage
ren. " 

Ook opvallend noemde Roger 
Blanpain de schraalheid van het 
akkoord op het vlak van de werk
gelegenheid. Enkel voor de lang
durige wefkloosheid wordt een 
nota ingewacht, maar over mid
delen is geen sprake. Verder 
moet de stille dood genoteerd 
van het eigen dekreet over de 
Vlaamse Dienst Arbeidsbemidde
ling. 

Verouderd 
Op het vlak van het leefmilieu 

blijven de aloude vaststellingen 
van kracht. De versnippering van 
de bevoegdheden en de onduide
lijke afbakening van de werkter
reinen tussen gewesten en cen
trale regering zijn niet van aard 
een samenhangend beleid te be
vorderen. 

Terecht vreesde Michel Ca-
poen dan ook dat in de toekomst 
dezelfde moeilijkheden zullen be
staan met betrekking tot de on
derlinge koördinatie van de ver
schillende wetgevingen. 

Bovenop komt dan nog het ge
brek aan financiële middelen, 
waardoor heel wat beslissingen 
nooit of slechts gedeeltelijk tot 
uitvoering komen en de nodige 
kontroles met gebeuren. „In af
wachting van een meer milieube
wuste ekonomische bedrijvigheid 
zijn we nochtans dringend toe 
aan een doelmatiger organisatie 
van toezicht, inspektie en kontro-
le op de naleving van de milieu
wetgeving." De Vlaamse rege
ring houdt het echter bij een ver
ouderde en statische benade
ring. 

Het huisvestingsbeleid is vol
gens Paul Vangansbeke dan 
weer een vat vol tegenstellingen. 
Zo IS er de typische CVP-zin over 
de sociale woningbouw: er moet 
een dinamisch sociaal beleid ko
men met prioriteit voor zwakkere 
bevolkingsgroepen en kinderrijke 
gezinnen. Dit streefdoel werd 
echter in zulke mate met een 
blauw sausje overgoten dat de 
sociale bouwmaatschappijen 
weinig anders rest dan te verdwij
nen of makelaars in immobiliën te 
worden. 

Verheugend vond de kersverse 
volksvertegenwoordiger wel, dat 
minister Breyne aankondigde te 
gaan studeren. Misschien komt 
er in deze materie dan ooit wat 
visie... 

Paul Vangansbeke: „...ver
heugend dat minister Breyne 
aankondigde te gaan studeren." 

Pover 
Wil het met de samenwerking 

tussen de gemeenten niet zo 
goed vlotten, de vertikale samen
werking tussen de besturen loopt 
zo mogelijk nog moeilijker. 

Voor Bob Van Hooland duldt 
het geen twijfel dat het gekulti-
veerd wantrouwen moet omgezet 
in een konstruktief vertrouwen. 

Meer doorzichtigheid en dus 
minder fondsen, een versterkte 
lokale autonomie en dus minder 
centralisatie, een vereenvoudi
ging van het administratief toe
zicht: dat zijn zowat de grote 
lijnen die de Gentse senator op 
bestuurlijk vlak uittekende. 

Vic Anciaux: „Brussel niet in 
een kommissie opsluiten!" 

Nadat de Vlaamse Raad Brus
sel als Vlaamse hoofdstad erken
de, moeten alle gevolgen hiervan 
aanvaard worden. En weliswaar 
wordt een volle bladzijde inge
ruimd, maar helaas is de inhoud 
ervan erg pover. In grote lijnen 
komt het er volgens Vic Anciaux 
op neer dat de kommissie Brus
sel opnieuw aan het werk moet. 
Maar wil men aldus het probleem 
niet ,,encommissioneren"? Over 
de noden op het vlak van de 
welzijnszorg, de gezondheids
zorg en het maatschappelijk werk 
wordt met geen woord gerept. 
„Brussel is een stuk van Vlaan
deren en van zijn geschiedenis. 
Een positieve houding is dan ook 
noodzakelijk." 

Vrijblijvend 
De Opttes inzake gezond-

hskJs- en weizijngsbeleid zijn 
slechts 0nkei9 losse, eerder 
goedkope en vooral vfijbll}-
vende intentieverklaringen. 

Geen spoor vond Walter 
Peeters van een beleidsvisie 
op maat van de maatschappe
lijke realiteit in Vlaanderen en 
met het oog op een globaal 
behoeftengericht efgen wef-
zijns- en gezondheidsbeleid. 

Zijns Inziens staan er wet tal 
van lovenswaardige slogans 
in, maar deze blijven inhouds
loos. Wat betekent bv. „de 
kwaiitatief betere uitbouw van 
ée thuisgezondheidszorg" of 
„de uitbouw van sarrtenwer-
kingslnitiatieven teneinde een 
hoogstaande thuiszorg te kun
nen waarborgen in funktie van 
medische en financiéle haal
baarheid"? Na de ervaring 
met het dekreet-Lenssens in
zake thuiszorg Is wantrouwen 
meer dan gerechtvaardigd. 

Jef Valkeniers van zijn kant 
aarzelde niet een nog stren
ger oordeel te vellen: „Het 
drama van deze regering is 
dat ze in de gezondheidssek-
tor flfete te zeggen heeft". In 
fstte heeft ze te weinig be-
voegdhecfen, ofwel laat ze 
zoafe bl| de AlDS-kampanje 
het gras voor de voeten weg-
maaien door de centrale rege
ring, ofwel beperkt ze zich tot 
huidielarij zoals met de pas
sage over administratieve ver-
eenvoudigir^g. 

Vermelden we nog dat ara-
per een halve biadzijöe be-

Jef Valkeniers: „Over ge-
zondheid en welzijn heeft 
deze regering niets te zeg
gen." 

steed wordt aan het migran
tenbeleid. Nochtans „is het 
ogenblik van de waarheid, 
waarvoor ik 10 jaar geleden 
waarschuwde, aangebro
ken." Maar meer dan drie be
voegde ministers er» wat alge
meenheid in de zin van Vor
ming en Basisedukatie vond 
Vic Anciaux niet terug in het 
akkoord. „Van basisedukatie 
was overigens reeds sprake in 
<3te boekjes van de misstona-
fissen die naar Kongo trok
ken." 

Zorg-
welcicend 

,,Kuituur mag niet worden her
leid tot een sisteem van produktie 
en konsumptie dat bespeeld 
wordt volgens de mechanismen 
van vraag en aanbod." 

In dit opzicht wil André De Beul 
mecenaat en sponsoring wel 
meenemen, maar met aanwen
den als vervangingsmechanis
men. Ook responsabilisering is 
goed, maar beter ware dat de 
overheid eerst zijn dekretale ver
plichtingen zou nakomen of deze 
zo nodig en na grondige evalua
tie aanpassen aan de gewijzigde 
omstandigheden. Geen van de 
vele zorgwekkende sektoren en 
dekreten liet het VU-Raadslid na
dien onbesproken: bibliotheek, 
leenrecht, monumenten en lano 
schappen, theater enz. „Kort
om", zo besloot hij, „op de 
Vlaamse regering rust een zware 
verantwoordelijkheid." Niet in het 
minst met betrekking tot het me
diabeleid, waar hij nogmaals de 
vraag stelde ,,of het niet beter 
zou zijn, met het oog op het 
bekomen en de versteviging van 
de kulturele eigenheid van ons 
volk, het roer over een andere 
boeg te gooien en terug te keren 
tot de resultaten van het zegz. 
Astoria-akkoord waarbij alle be
langhebbenden waren betrok
ken." 

Zijn kollega Herman Lauwers 
kon op de steun van gans so-
ciaal-kultureel Vlaanderen reke
nen bij het formuleren van zijn 
bedenkingen. Weet bvb. dat de 
sociaal-kulturele sektor in het re
geerakkoord slechts eenmaal 
wordt vernoemd. Met name als 
,,waterdrager" voor de kunsten, 
als publiek-leverancieri Zijn be
sluit willen we u zeker niet ont
houden :,, Wij zijn een volk datz'n 
ontwikkeling en z'n kuituur min
stens evenveel uit het sociaal en 
kultureel werk haalt als uit de 
gezinsopvoeding en het kultureel 
werk." 

VIAAMSERAAD 
> 
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8 W& 
Twintig jaar na „Leuven Vlaams" 

De Vlaming in de Keric 
De Leuvense Fakulteit Kerkelijk Recht is met haar 

562 jaar even oud als de Leuvense Katolieke Univer
siteit, tevens de oudste der Nederlanden. De hele 
wereld telt slechts een twintigtal van die fakulteiten 
en maar eentje waar die studie in het Nederlands 
verloopt en tevens één van de weinige waar het ook 
in het Engels kan. Voorzitter prof. L. de Fleurquin 
ging er (terecht) fier op. Met de daling van het 
priesteraantal en de post-konciliaire reakties tegen 
een buitenmatige invloed van ,,het recht in de Kerk", 
slonk deze oudste Fakulteit weg tot een universitaire 
eenheid met méér professoren dan studenten. In 
1987 was dit aantal echter weer gestegen tot 45 uit 7 
nationaliteiten. Vele werkposten staan immers vrij in 
het kerkinstituut, de leek lijkt er toekomst te hebben! 

ONTELBARE Nederlanders uit 
Noord en Zuid ondergingen 
gedurende de bijna zes eeu

wen van het bestaan van deze fal<ul-
teit heel wat diskriminatie door een 
„Kerkelijke Recht" dat dikwijls in 
veelvoud zijn tijd achterna hinkte. 

De Vlaming in 
de Kerlc 

Zovelen verlieten de Kerk omwille 
van een absoluut recht waarbij de 
liefde, wezensdeel van het kristen-
dom, ver zoek was. De Vlaamse Be
weging ontmoette in haar gelovig 
deel zo dikwijls de kromstaf en de 
bisschoppelijke diplomatie die het 
Belgische staat — ook in zijn uitwas
sen — boven het kerkvolk stelde. 
Enkele voorbeelden volstaan. 

60 jaar geleden, op 18 mei 1928, 
vond de Mechelse Kardinaal Van 
Roey het nodig de Kempense Katolie
ke Vlaamse Volkspartij te waarschu
wen voor Thomas de Backer's verder
felijk leiderschap nadat de Belgische 
Bisschoppen het Vlaams-nationalis-
me in 1925 veroordeeld hadden als 
een : „Onmatig en wanordelijk stre
ven tot verwezenlijking van vermeen
de rechten der Vlaamse natie, ten 
nadele der staatsmaatschappij Bel
gië, waar zij een deel van is". En op 
16 oktober 1937 — vóór een halve 
eeuw — schreef de Brugse bisschop 
Henri Lamiroy aan zijn geestelijkheid 
dat het pas gestichte „Boerenfront" 
diende „bestreden te worden, gezien 
de gezamenlijke houding van de Bel
gische Bisschoppen (25 december 
1936) betreffende de katholieke 
maatschappelijke werken". 

Op 22 mei eerstkomend zal biss-
schop De Smedt's uitspraak: „Wij 
verkaren dat stemmen voor de Volks
unie in de huidige omstandigheden 
zwaar zondig is", 30jaar oud zijn. Het 
mandement van de Belgische bis
schoppen dateert van 13 mei 1966: 
het liep slechts tot 1968... 

Twintig jaar na „Leuven Vlaams" 
was het dus de moeite waard om de 
kolloquiumdag ,De leek in de Kerk — 
Mogelijkheden, grenzen en perspek-
tieven" bij te wonen, alleen al vanuit 
de Vlaamse Bewegingshoek. 

De oninvulbare leek 
Een knngres is natuurlijk beperkt 

tot de ilmifta's die men vooropstelt, 
alhoewel een leek in deze samen
hang, een oninvulbaar gegeven is!; 
Wie is immers loek als burger in de 
kerk en binnen Kristus' verlossing? 
Alleszins voor de behandeling van de 
verhouding Kerk en Vlaamse Staat of 
de Eenheid van liturgie en geloofsvor-
ming in Vlaanderen, Nederland en 
Frans-Vlaanderen Is het nog wat te 
vroeg, volgens een kardinaal ant
woord. De verlossing en de kerkdeel-
name verlopen blijkbaar nog steeds 
langs de statelijke lijnen en minder 
langs het volk... Dat met dir kerkelijk 
recht van Joods-Kristelijk-Romeinse 
oorsprong, velen der besten onzer 
broeders en zusters in alle 's Heren 

L 

Landen op hun beurt het moeilijk 
hebben omwille van de Westerse sig
natuur, bleek evenmin een erge hin
der te wezen. Voor de wereldkerk is 
dus nog geen konfederatieve hervor
ming weggelegd! Dat 80.000 gehuw
de katolieke priesters (1/5 van het 
wereldaantal) tijdens een ander kon-
gres in 1987 — in de buurt van de 
Romeinse synode — o.l.v. de Vla
ming A. Peeters, een signaal van 
trouw en hernieuwde deelname aan 
het uitdragen van Kristus' boodschap 
hebben gegeven, bleek weer niet zo 
relevant te zijn. De rol van de vrouw in 
de Kerk beperkt zich hoofdzakelijk 
tijdens de jongste synode tot een 
vraag om haar toelaatbaarheid tot de 
diakonessewijding, een priesterlijke 
deelname, die zij reeds in de vroegste 
kerkperiode bezat!... Uit alle gege
vens blijkt nochtans dat de vrouw (ais 
draagster van het leven) een minder 
konfliktueuse figuur is dan de man. 

Het lcerl(eiijk 
wetboelc 
Waarom dan haar charisma en roe
ping beperken tot de naastenliefde en 
het opvoedkundige? (Wies Moens' 
„Lied der Vlaamse Meisjes" kan men 
voor die tijd een erg geëmancipeerde 
tekst heten!). De kardinaal liet In 
voorzichtige gevaat — soms geestige 
— zinnetjes voelen dat hij wél verder 
wou... Maar ja, de rest hé! Alleszins 
zit het kerkelijk denkkader onder 
spanning. Als de rechtsregels nu nog 
volgen, kan de verlossing ook bij de 
gewijde vrouw haar werk dubbeldik 

Onder het nog steeds alziend oog van kardinaal Mercier ging deze studiedag door. De hoogwaardigheids
bekleders zaten zoals het hoort vooraan. 
Twintig jaar geleden werden ze beslist „hovaardigheidsbekleders" genoemd... 

verder zetten... De listige slang — als 
bijbels vrouwenbeeld — schijnt over
leden te zijn! 

Ook vakkundig de Codex ge
noemd, vormt één geheel van 1752 
rechtsregels, artikels of canones. Zij 

Onder het oog van kardinaal Mercier 

Een boeiende studiedag 
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zouden voor heel het Godsvolk de 
rechtskundige gelijkheid door de wet 
moeten bewerkstelligen. Op 630 
plaatsen geeft dit Wetboek daarenbo
ven de plaatselijke bisschop kreatie-
ve rechtsmogelijkheid en bij een hon
derdtal andere artikelen mag de bis-
schoppenkonferentie het recht aan
vullen. Dit alles onder het leergezag 
van de paus. Maar toch. Professor 
Rik Torfs omschreef een hele hoop 
van deze mogelijkheden met de nodi
ge ironie om — zoals hij zei — de 
bloedige ernst en het cynisme tegen 
te gaan. Hel kerkelijke' recht be
schouwt hij immers niet als een mo
nolithische gebods- en verbodsprak
tijk maar wel als een werkelijkheids-
faktuur met het geloof als basigege-
ven. Anderzijds is het recht te belang
rijk om alleen aan rechtsgeleerden te 
worden overgelaten, hetzelfde geldt 
ook voor God. 

De vorige Codex kam in 1917 tot 
stand, de (voorlopig) laatste in 1983. 
Daartussen ligt natuurlijk méér dan 
een eeuw evolutie, maatschappijver
andering, dekolonisatie, uitvindingen 
allerhande. De meer dan 800 miljoen 
gelovige leken in de Kerk zijn dezelf
den niet meer. Dat wist het Tweede 
Vatikaans Koncilie van de gemoede
lijke Johannes XXIII al. Maar heeft de 
Synode (1-30 oktober 1987) de per-
spektieven voldoende vertaald? 54 
voorstellen werden bij het einde van 
de Synode naar de paus gezonden. 
Het is nu wachten op het postsyno
daal dokument, dat wordt opgesteld 
door 15 leden, verdeeld over de we
relddelen en aangevuld door drie 

(lees verder p. 9) 
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Sinds die tijd is er, ook in de Vlaamse kerk, een en ander veranderd. De strijd rono ^euva, i-i^cüerlands heeft daar beslisi lue uijyeurayen! 

pauselijke koöptaties. Het aantal cle
rici neemt af, dus meer terrein voor 
gevormde leken. Op basis van de 
wedergeboorte in Kristus kunnen alle 
gelovigen het rechtsbeginsel in de 
Kerk behartigen en kultiveren. In te
genstelling tot Nederland kennen we 
hieromtrent in Vlaanderen weinig ak-
tiviteit. Waarop wacht de intellektue-
le, gelovige leek? Het aantal priester
lesgevers aan de KUL daalde van 112 
(1975) tot 67 (1987). Kwantiteit en 
kwaliteit werden opgevuld door leken. 

Wie wacht op wie om deze kuituur te 
bedrijven? Niet om spitsvondige juris-
tische gevechten op te zetten maar 
wel om de (kerkelijke) rechtsverar-
ming tegen te gaan en dat recht te 
aktualiseren. Bijvoorbeeld: rond de 
oekumene, rond de wijding van de 
vrouw, rond de vrijheid van gods
dienst in de kerk, rond de (financiële) 
kerkbijdragen, rond de scheiding der 
machten in de kerk, rond de eindver
antwoordelijkheid van de leek in de 
parochie, rond de verkondigings-
taak,... 

De Katolieke 
Aktie 

Deze is in wezen een organisatie-
stramien verbonden met de socieale 
leer van de Kerk. In 1991 zal de 
Pausbrief Rerum Novarum één eeuw 
oud zijn. Oe KA, eens voor zovelen 
hét hoogtepunt voor het maatschap
pelijk engagement van de gelovige, 
droeg die pausbrief uit: arbeiders 
naar arbeiders (KAJ), jongeren naar 
jongeren (de jeugdbewegingen), 
standwerkers naar hun stand (Boe
renbond, middenstand,...). Dit geloof 
deed een soort katolieke kuituur ont
staan ondermeer langs de zekere en 
geleide wegen van vrijgestelden en 
staatstoelagen. Deze zachte meto-
diek van toegepaste (en meestal toe
gewijde) evangelisering nep onder
meer in Vlaanderen een zuil in het 
leven en... vormde een partijpolitieke 
aanhangwagen, waarvan af en toe 
wel eens een wiel afloopt... Vele van 
deze KA-takken lijken nu dood. Intus
sen ontstonden evangelische bewe
gingen (bv. de Focolarini), restaura-
tiegroepen (Opus Dei), basisgemeen
schappen (bv. in West-Vlaanderen). 

Waar in de dertiger jaren de KA, het 
AKVS omwille van zijn kerk in de 
kerk-zijn en van zijn Vlaams-nationale 
rol, torpedeerde, weet ze nu ook geen 
weg met deze charismatische levens
dragers. De geest waait natuurlijk 
waar hij wil, maar iefs in mijn KA-zeil. 

In Vlaanderen is de spanning tussen 
beiden kleiner dan elders. Op wat 
duidt dat? De kardinaal vulde dat 
antwoord niet in. Is de onverschillig
heid en het afbotten van de gelovige 
Vlaamse eigenheid doorheen een 
halve jongste eeuw absoiuut instituut 
hiervan niet de oorzaak? 

Personeelsbeleid 
,,De insctiakeling van leken in het 

leiderschap van het kerkinstituut 
vraagt een andere opstelling naar het 
kerkelijke personeel." Zo benadrukte 
met een koel zinnetje Agnes Pas dit 
hele wezensgegeven in haar ge-
spreksnota. Inderdaad, waarop wacht 
de kerk om eindverantwoordelijkheid 
ook aan leken toe te vertrouwen? 

Houdt de hoop (en het verlangen naar 
vroeger) op betere rekruteringstijden 
haar tegen ? ivleerdere leken bezitten 
een geloof dat bergen verzet en willen 
dat ook uitdragen. Buiten het celi
baat, met een levensechte getuigen
de levenskracht. De feitelijke ruimte 
van godsvolk onderweg wordt niet 
alleen door een codex bepaald. De 
evangelische warmte der huizen rond 
de toren stapelt zich op in meerdere 
batterijen. Vormselcatechese, doop
sel- en huwelijksvoorbereiding, pasto
raal werk allerhande bewijzen het. 

Het snijpunt van kerk en samenleving 
wordt al lang anders gevormd. De 
tederheid van de invloed bezet hier 
en daar het vroegere machtsveld van 
de funktie, gedrapeerd in meters ge
waad en bekleed met titels. 

De ellenlange lijst eretitels bij rouw-
bërichten in katolieke kranten van 
zeer katolieke vooraanstaanden, be
wijzen dat dit afscheid zich aankon
digt. 

De zachte geloofswaarden verwier
ven naast de theologische aanscher-

HET akkoord bevat een hele 
reeks bepalingen om tot 
echte vrede in het gebied 

te komen. Het verbindt verdere 
militaire buitenlandse inmenging 
in het gebied (dus zowel van de 
VS als van de Sovjet-Unie). Het 
bevat ook bepalingen over de 
oprichting van nationale verzoe
ningskommissies, over het aan
knopen van gesprekken tussen 
de contras en de Nicaraguaanse 
regering, overleg tussen de Sal-
vadoriaanse Regering en het ge
wapend verzet, de eerbiediging 
van de mensen- en volkerenrech
ten, enz. 

ping een gedragspsychologische in-
kleunng en een zicht op een grotere 
wereld. Voor of tegen de beeldkultuur 
zijn, bevordert of vernietigt haar niet. 
Ze is er en schiep een andere ge
dragsmens. Het pluriforme Vlaande-
ren-in-het-Europa-van-nu is gebaat 

Hoopvol 
Ondertussen werd een flinke 

weg afgelegd. Op een top tussen 
de vijf Centraalamenkaanse pre
sidenten in januari stelde men 
vooruitgang vast, hoewel het Xo\i 
standbrengen van hechte vrede 
uiterst langzaam verloopt. Het 
blijft hoe dan ook een wankel 
akkoord. 

Jaak Vandemeulebroucke en 
Willy Kuijpers dienden in het Eu
ropees Parlement een voorstel in 
waarin de Europese Ministerraad 
gevraagd wordt konkrete initiatie

met een gelovige, open, charmante 
kerk, die een verlossings- en ontmoe
tingsoase wil zijn voor velen. Daartoe 
is een eigen discipline en eigentijdse 
aanpak nodig. Bilbioteekdiskussies, 
muziekmeters, parochiebladreklame 
en een Opus Dei-vleugel in een Leu

ven te nemen om het vredespro
ces positief te beïnvloeden. Eind 
februari vindt te Hamburg de vier
de ministerkonferentie plaats tus
sen de Europese Gemeenschap, 
de Centraalamenkaanse landen 
en de leden van de Contadora-
groep. Een uitstekende gelegen
heid dus om te fungeren als vre-
desbrenger. 

Het Volksunievoorstel werd 
met een ruime meerderheid door 
het Parlement aangenome. Kris-
tendemokraten, liberalen, socia
listen én kommunisten betuigden 
hun steun. Een puik resultaat, 
mede omdat Kuijpers en Vande-
meulebrocke een weloverwogen 
en genuanceerd dokument aan 
de Vergadering voorlegden. 

Jaak Vandemeulebroucke 
opende als indiener het debat. 
Midden-Amenka, zo stelde hij, 
kijkt hoopvol naar Europa. Hij 
vroeg de EG-delegatie tijdens de 
ministeriële konferentie konkrete 
voorstellen neer te leggen voor 
een serieus hulpprogramma. Alle 
akties ten aanzien van Midden-
Amerika moeten gebundeld en 
gekoördineerd worden om te ko
men tot een soort regionaal pro
gramma dat de nadruk legt op 
industriële ontwikkeling en de 
overdracht van (zachte) technolo
gieën en in de eerste plaats ge
richt op de landbouwsektor. 
Daarom ook pleitte Vandemeule
broucke voor de instelling van 
een specifieke begrotingspost 
voor buitengewone steun én dat 
bovenop de steun die reeds is 

vens studentenwoonblok lijken ons 
achterhoederecepten, een gelovige 
toekomst onwaardig. 

Willy Kuijpers, 
Lid van het EP 

vastgelegd in de samenwerkings
overeenkomst met Midden-Ame-
rika. 

Bruggenbouwer 
Esquipulas II blijft een belang

rijke stap naar vrede en verzoe
ning. Toch blijf, zoals gezegd, het 
akkoord wankel. In Hamburg 
moeten de vijf partners met de 
neus op de feiten gedrukt wor
den: iedereen moet zonder ook 
maar één bijkomende voorwaar
de te stellen alle bepalingen van 
het vredesakkoord namkomen. 
Dat betekent meteen ook, en dat 
was een belangrijk punt in het 
VU-voorstel, dat de politieke en 
sociale rechten van de burgers in 
Midden-Amerika worden geres-
pekteerd. 

De Volksunie-resolutie stelt dat 
het konflikt uit de Oost-West-te-
genstelling gehaald moet wor
den. Er moet gezocht worden 
naar oplossingen die de werkelij
ke wortels van het konflikt aan
pakken. Met name de sociale 
spanningen, de ongelijke verde
ling van bezit en rechten, de 
verouderde maatschappelijke 
strukturen en de politieke repres
sie. Juist omdat Europa geen der
de machtsblok wil zijn kan het 
een belangrijke rol spelen als 
bruggenbouwer en kan het kana
len graven tussen Oost en West. 
Daarom ook is de Europese ge
loofwaardigheid in Latijns-Ameri-
ka bijzonder groot. Een zaak die 
de VU-delegatle in het EP van 
nabij blijven volgen. /u.» 

In het vooruitzicht van ministericonferentie 

VU-resolutie over Midden-
Amerika aangenomen 

In augustus vorig jaar sloten de vijf presidenten 
van Centraal-Amerika (Guatemala, El Salvador, Cos
ta Rica, Honduras en Nicaragua) tot verbazing van 
velen een vredesakkoord. En dat ondanks de druk 
van de Reagan-administratie op trouwe VS-bondge-
noten als Els Salvador en Honduras. 
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„Set-aside" in het Europees Parlement 

Braaklegging van landbouwgronden 
niet vanzelfsprekend 

Zeer onlangs werd een nieuw woord aan het 
Europese jargon toegevoegd: de set-aside. Of iiet 
braakleggen van landbouwgronden. 

Eén van de minder fraaie kanten van Europa is tiet 
falend landbouwbeleid. (Slinkende) botervoorraden, 
melkplassen en (groeiende) graanvoorraden zijn 
evenzoveel voorbeelden van een beleid dat het 
slachtoffer is geworden van zijn sukses! 

E aanhoudende produktie 
van teelten en gewassen 
waar al lang geen koper 

voor gevonden kan worden, liep 
uit op een financieel debacle die 
twee derden van de Europese 
begroting opeist en waarvoor 
steeds minder en minder landen 
wensen op te draaien. Besparen 
dus. Dat betekent in de eerste 
plaats de overschotprodukties 
beperken. 

Plaaster op 
houten been 

De kleine landbouwer had het 
de jongste paar jaren hard te 
verduren. Er werd een zeer strin
gent prijsbeleid gevoerd, wat ui
teraard invloed had op het inko
men van de boeren. Maar geen 
nood: met een genereus hart 
werd beloofd socio-strukturele 
maatregelen te ontwerpen zodat 
de aanpassing aan de moderne 
tijd vlotter kon verlopen. Dat die 
socio-strukturele politiek uitein
delijk een plaaster op een houten 
been was bewijst de uittocht uit 
de landbouw. Jaak Vandemeule-
broucke rekende ooit eens uit dat 
sinds het ontstaan van het Ge
meenschappelijk Landbouwbe
leid iedere minuut één landbou
wer het boeren opgaf. 

Om de produktie te beperken 
werden door de technokraten in 
de kantoortjes van het Brusselse 
Berlaymontgebouw, dat is de ze
tel van de Europese Kommissie, 
tientallen maatregelen uitge
dacht. De ene al spitsvondiger 
dan de andere. Er werd gesleu

teld aan het interventie-systeem: 
de EG besloot niet meer automa
tisch alle overschot-produktien 
op te kopen én stelde dus een 
reeks nieuwe voorraden. In de 
zuivelsektor werden quota inge
voerd, landbouwers die hun quo
tum overschreden werden be
dreigd met grote boetes... Er wer
den maatregelen uitgedacht om 
landbouwers die ouder zijn dan 
55 jaar vervroegd op pensioen te 
sturen. En zeer onlangs kwam 
men op het idee om landbouwers 
te ondersteunen die zich bereid 
verklaarden een deel van hun 
grond braak te laten liggen. Het 
opzijzetten van grond dus of in 
het jargon; de set-aside. 

Niet vergelijkbaar 
Dit voorstel kwam vorige week 

in het Europees Parlement te 
Straatsburg ter sprake. Tot grote 
wrevel van een flink aantal parle
mentsleden trouwens. Net zoals 
dat wel gebeurd in de nationale 
parlementen, probeerde de Kom
missie en de Raad het Parlement 
opzij te zettep. Het voorstel werd 
zeer laattijdig ingediend zodat 
het Parlement geen echte kans 
kreeg om de gevolgen ervan 
grondig te bestuderen. 

Willy Kuijpers zette namens de 
Volksunie heel wat vraagtekens 
bij het ontwerp. Hij veroordeelde 
het gecentraiisserd, monolithis 
en unitair beleid dat vanuit het 
Brusselse Berlaymontgebouw op 
de landbouwers wordt afgevuurd. 
Een Nederlandse veehouder is 

Staat dit onze boeren te wachten als de set-aside een feit wordt ? 

nu eenmaal niet te vergelijken 
met een Griekse olijfkweker en 
een Vlaamse Polderboer heeft 
andere belangen dan een Galisi-
sche landarbeider... Wil het land
bouwbeleid een echte kans op 
slagen hebben, zo stelde hij, dan 
moet het inspelen op de verschei
denheid en veelheid van situaties 
en behoeftes. Een goed land
bouwbeleid moet dus een ver
scheiden regionaal en geïnte
greerd beleid zijn. 

Dat geldt ook voor het voorstel 
van de braaklegging van gron
den. 

In Vlaanderen werden de voor
bije decennia tienduizenden hek-
taren grond aan hun landbouw-
* 

bestemming onttrokken. Wij le
ven in één van de meest verste
delijkte gebieden van Europa. 
Het Algemeen Boeren Sindikaat 
berekende dat in Vlaanderen 
nauwelijks 11 aren landbouw
grond per inwoner beschikbaar 
zijn... Daarom ook verzetten én 
landbouwers en leefmilieugroe-
pen zich eensgezind tegen een 
verdere aantasting van de open 
ruimte, ongeacht of het gaat om 
de aanleg van een TGV-snel-
spoor of om de inplanting van 
golfterreinen. 

Redelijk alternatief 
Braaklegging is m Vlaanderen 

geen evidentie. De Kommissie, 

zo zei Kuijpers, moet daar reke
ning mee houden! 

Hij vroeg om meer studie. Bo
vendien vond hij het onaanvaard
baar landbouwgronden braak te 
leggen terwijl tegelijkertijd geen 
maatregelen genomen worden 
om de invoer van graanvervan-
gende produkten (die een equiva
lent van 10 miljoen hektaren land
bouwgrond vertegenwoordigen) 
te beperken. Geen volmondig ja 
dus, maar een zeer genuanceer
de visie waarin het belang van de 
Vlaamse familiale landbouwbe
drijf een kans krijgt. Een Voiks-
uniestem als redelijk alternatief 
voor het grootschalige en gecen-
traliieerde EG-landbouwbeleid. 

(bs) 

I N voorgaande bijdragen hebben wij 
'verteld hoe men best kan zaaien 
binnenshuis, onder venwarmd glas en 
ook nog wat over het zaaien op broei 

Terloops hebben wij hierbij aange
haald dat men zich ook kan behelpen 
met venwarmingskabels. 

Onze goede vriend Rolle De Bruy-
ne, bio-beroepsteler (3 ha. groenten) 
uit Beernem, bedient zich van de 
speciale verwarmingsplaten, die de 
landbouwers gebruiken bij de op
kweek van biggen. Men moet maar 
op het idee komen. 

Wanneer de dagen lengen, wordt 
het geleidelijk warmer, waardoor men 
zich meer en meer kan behelpen met 
koud dus met venvarmd glas. 

Dit kan weer de gewone bak zijn, 
die gedekt werd of wordt met glasra
men; de serre en uiteraard de plas
tiektunnel. Los hien/an is er nog de 

plastiekfolie, al dan niet met gaatjes, 
die meestal los en soms ook in zeer 
kleine tunnels over bepaalde gewas
sen wordt gespannen. Vandaag wil
len wij ons nog even beperken tot het 
telen onder glas en plastiektunnels. 

WANNEER het weer wat meewil, 
kan het in de maanden maart en 

april soms aardig warm zijn onder 
glas. Dit dan bij zonneschijn, zelfs al 

is er buiten soms een scherpe oosten-
of noorderwind. 

Warmte 
vasthouden! 

Bij dit weertype is er 's nachts soms 
felle afkoeling, tot zelfs onder het 
vriespunt. 

Het IS dan ook nuttig en nodig om 
de warmte van overdag zoveel moge
lijk 's nachts vast te houden 

Dit gaat uiteraard best met glasra
men; men kan die in de vooravond 
probleemloos dekken met net- en 
stromatten en uiteraard met alle mo
gelijk isolerend materiaal. 

Wel moet hierbij opgelet worden 
dat het materiaal met kan wegwaaien 
en dat het ook nog min of meer vocht 
wat kan verdragen. In dit geval zal 
papier en karton, hoe isolerend ook. 

minder geschikt zijn; piepschuim kan 
wél vocht verdragen, maar dan weer 
geen wind... 

In de kas ligt het dan weer anders. 
Men kan daar uiteraard met recht

streeks het glas bedekken, of toch 
minstens vrij moeilijk, maar daar 
hoeft men tenminste met bang te zijn 
dat het materiaal zal nat worden of 
wegwaaien. 

Hinderlijk is wel dat men bezwaar
lijk het materiaal rechtstreeks op het 
gewas kan leggen. Wie binnen in de 
kas nog maar eens dekt met glasra
men, zit bijzonder gemakkelijk, zo
lang men maar niet vergeet om over
dag ruim te luchten. 

Wat waar zaaien? 
INDIEN men de ruimte heeft,-kan 
•men zowel rechtstreeks bepaalde 
groenten onder glas of plastiektunnel 

zaaien als dat men eveneens allerlei 
planten gaat voorkweken. 

Het 18 in alle geval zeer aan te 
raden om nu nog zoveel mogelijk 
groente- en bloemgewassen voor te 
kweken. 

In heel wat gevallen is het zeer aan 
te raden, om zowel wanneer men 
rechtstreeks zaait of plantsoen wil 
opkweken, de zaden te laten voortkie-
men. Dit laatste kan dan best bin
nenshuis gebeuren en dit in vrij kleine 
teilen of kommen. De kas en de 
koude bak en de plastiektunnels zijn 
tenslotte ook nog de ruimten waar het 
binnen voorgekweekte uiteindelijk 
moet terechtkomen; ook dit is een, 
vorm van geleidelijke afharding. 

Wat we verder allemaal kunnen 
zaaien en hoe dit best kan gebeuren, 
willen WIJ u graag in de volgende 
bijdragen vertellen. 

Rik Dedapper 
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WIJ tussen volkeren en staten 64/1 

Basken geslagen, 
niet verslagen 

Het is bijna traditioneel dat tiier eerst over de 
Basl<en geiiandeld wordt. Dit is niet zomaar een 
traditie. Het gaat om liet duidelijl<ste voorbeeld van 
een volk dat in zijn grote meerderheid (52 zetels op 
75) zeer bewust af wil van de voogdij der staten die 
het onmondig en verdeeld houden: Spanje en Frank
rijk. En dat daarbij geen geweld schuwt... 

IJ het begin van het jaar 
1987 trekt Spanje een ge
deelte van zijn Guardia 

Civil uit Baskenland terug. Omdat 
een derde ervan overspannen is, 
aan angstpsychozen lijdt; en om
dat het een politiek gebaar wil 
stellen: de druk op het verzet wat 
verlichten. 

Einde februari komt Domingo 
Iturbe, legendarisch ETA-leider, 
door een auto-ongeval in Algerije 
om het leven. 

Naar Europa 
10 juni: Spanje houdt verkie

zingen voor het toewijzen van zijn 
zetels in het Europees Parle
ment. Net zoals Frankrijk is Span
je één enkel kiesdistrikt. Zo kun
nen de Spaanse gastarbeiders in 
Katalonië en Baskenland netjes 
opgevist worden en verdwijnen 
de niet-Spaanse stemmen in de 
Spaanse massa. Toch niet hele
maal: Galicische, Katalaanse en 
Baskische nationalisten gaan 
voor de gelegenheid op één lijst 
staan en halen één zetel naast 
die van Harri Batasuna, politieke 
arm van de ETA. Die zetel wordt 
bezet door Karlos Garaikoetsea, 

lorzitter van EA (Eusko AJkarta-
\rÊ), 

vocjL 
sunl^, een radikale afscheuring 
van de oude PNV, die tegenwoor
dig verwaterd is tot een Baski
sche CVP. In het Europees parle
ment bevindt de PNV zich inder
daad in de kristen-demokratische 
Europese Volkspartij. Garaikoet
sea daarentegen sluit aan bij de 
EVA, waarvan ook de VU deel 
uitmaakt. 

De legendarische ETA-leider Domingo Iturbe kwam in februari '87 om 
het leven. 

Een jaar 

volksnationaie strijd 
Gewoontegetrouw brengt onze medewerker Ka-

rel Jansegers in de eerste maanden van een 
nieuw jaar een overzicht van „eenjaar volksnatio 
nale strijd". Dit weekblad is zowat bet "^nige 
medium in Vlaanderen (en België) dBt een globaal 
overzicht brengt van deze materie. 

Zegt onze medewerker: „De ergerlijke Voer-
kwestie en de blijvende doorn in ons vlees, die 
Brussel is, zouden ons wel eens btfziend kunnen 
maken. Dit overzicht van de strijd die ongeveer 
Bite Europese en vete niet-Europese volkeren 
verleden jaar gevoerd hebten om te 0¥erleven, 
om zich van hun voiks-ztjn meer bewust te wor
den, om zelfbestuur te verwerven of om dit sUes,^ 
aan anderen te ontzeggen, kan bijdragen om ook"-
het Viaams-nationaie streven in een ruimer kadler 
te zien." 

Onze medewerker begint zijn overzicht met 
volkeren binnen de grenzen van Spanie^ 

„Vergissing" 
De eigenlijke guerilla woedt in

tussen verder. In januari wordt 
het geduchte EL4-kommando 
,,Madrid" grotendeels opgerold. 
En in juli stelt de Spaanse politie 
in één klap een vijftiental weer-
standers buiten gevecht. 

De ETA doet ook dingen die 
moeilijk te rechtvaardigen zijn. Zo 
een bomaanslag op een super
markt in Barcelona, die vele do
den en gekwetsten veroorzaakt. 
Achteraf vraagt ETA hiervoor ver
ontschuldigd te worden. Het was 
een vergissing! 

Katalanen werken rustig door 

Gibraltar, rots des aanstoots 
Anders dan de Bas-

ken, werken de Kata
lanen rustig en stil aan 
hun herwording en 
aan de. opbouw van 
hun volksgemeen
schap. 

SEDERT begin 1987 wer
ken er een televisie-ke
ten en twee bijkomen

de radiozenders. TV 3 en Ca-
talunya Radio behoren tot de 
Gemeenschap en zenden na
tuurlijk in het Katalaans uit. 

Enclave
problemen 

De volksnationaie zorgen 
van de Spanjaarden — duide
lijker: Kastilianen — zijn eer
der beperkt. Op de noordkust 
van l^arokko bevinden zich 
nog steeds twee Spaanse en
claves: Ceuta en Melilla. In 
1986 waren daar al moeilijkhe

den geweest, veroorzaakt 
door Arabieren die een,,Ansc
hluss" bij Marokko willen, al is 
de bevolking niet Arabisch. 

In februari wordt, al gevolg 
van een woordenwisseling 
tussen Spanjaarden en Ara
bieren, één dezer laatsten 
doodgeschoten. Algemeen 
vreest men daarna nieuwe ge

welddaden en politieke agita
tie. Doch een oproep tot kalm
te, vanwege de Spaanse rege-
ringskommissaris en vanwege 
de mohamedaanse gemeen
schap, vinden gehoor. 

En dan is er nog steeds 
Gibraltar. Het is sedert 1713 in 
Engelse handen en sedert-

Gibraltar, verboden toegang.. 

dien een doorn in het oog van 
Spanje, monarchistisch, repu
blikeins, fascistoïed of demo-
kratisch. 

Uitverkoop 
Besprekingen tussen beide 

partijen hebben vaak plaats 
gehad en nooit iets opgele
verd. Tot in december laatstle
den. Dan staan de Britten toe 
dat de Spanjaarden een termi
nal mogen bouwen langs hun 
zijde van een grens-landtong 
waarop de luchthaven van Gi
braltar gebouwd is en waarop 
voortaan Spaanse vliegtuigen 
mogen landen. 

De 25.000 bewoners van Gi
braltar zijn alvast gaan steige
ren. Ze vrezen voor ,,uitver
koop". Er is al een politieke 
krisis uitgebroken binnen de 
autonome regering van het 
gebied. Weldra worden daar 
verkiezingen gehouden. Zij 
zullen nog wel voor herrie zor
gen, maar waarschijnlijk niets 
aan de verdere afbraak van 
het Britse imperium-overschot 
veranderen. 

Anderzijds probeert de Spaan
se regering weer te onderhande
len met de ETA. Echter niet al
leen over het neerleggen van de 
wapens, met over politieke voor
waarden. Dus niet over de kern 
van de zaak. 

Zoals op 24 oktober blijkt uit de 
aanwezigheid van ongeveer 
100.000 mensen in een te Bilbao 
door Harri Batasuna georgani
seerde betoging ,,voor vrijheid 
van mening". Overeenkomstig 
de door de Spaanse goeverneur 
gestelde voorwaarde, verloopt 
deze betoging in volstrekte stilte. 
Alleen bij het slot worden enkele 
harde woorden gesproken tegen 
de ,,kollaboratie" van sommige 
Baskische partijen met Madrid. 

Flandriatik 
Iskastolentzat 

Naast het militaire en politieke 
is er het kulturele front. Einde 
november wordt te Cambo de 
eersfe in het Baskische werken
de secundaire school „Xalbador 
Ikstegia" ingewijd. Het Vlaamse 
Steunkomiee voor Baskische 
scholen (Flandriatik Ikastolent-
zat) haalt er 320.000 fr. voor rond. 

Die school bevindt zich in het 
Franse deel van Baskenland. 
Ook daar woedt guerilla. De Fran
se overheid heeft in het afgelo
pen jaar een honderdtal uit Span
je gevluchte Basken opgepikt en 
aan Spanje uitgeleverd. Daar 
worden ze dan ondervraagd; wat 
in vele gevallen betekent „gefol
terd". 

In september vat de Franse 
politie een belangrijk ETA-man, 
Santi Potros, en met hem wa
pens, ontploffingstuigen en voor
al belangrijk archief. Dadelijk 
daarna volgen Franse razzia's. 
Baskische betogingen en nieuwe 
aanhoudingen; Als gevolgd daar
van werden einde november nog 
eens 11 ETA-mensen opgepakt 
en 9 wapenarsenalen en schuil
plaatsen opgedoekt in de Spaan
se provincie Guipuzcoa. 

Karel Jansegers 

Volgende week: 

Frankrijk blijft bewegen! 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 20 feb. 
D BRT 1 • 14.00 
Mijn stem in de gemeente, info 
D BRT 1 - 14.30 
De steek-er-wat-van-op-show, praat
programma 
D BRT 1 - 16.00 
Voor twee stuivers hoop, film 
D BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, atletiel( 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT1 - 20.10 
Kunstzaken 
D BRT 1 - 20.20 
Terloops, een aparte l<i)l< op de wereld 
D BRT1 -21.05 
Gala Pressclub Casino Knokke 
D BRT 1 - 22.30 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.05 
De vereffenaar,serle 
D Ned. 1 - 15.00 
Beestenboel, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
De Wuzzels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.40 
Kids, jeugdsene 
D Ned. 1 - 17.05 
Comedy Capers, slapsticks 
D Ned. 1 - 19.20 
Switch, serie 
D Ned. 1 - 21.52 
Niet te geloven!, komische reeks 
D Ned. 1 - 23.07 
St.-Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 20.37 
„ V " , SF-sene 
D Ned. 2 - 21.25 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 23.15 
Class, film 
D Ned. 3 - 18.20 
Olympische winterspelen 

Zondag 21 feb. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, konfrontatie en 
praatkafee 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday proms, Felix Mendelssohn 
D BRT 1 - 14.30 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 14.55 
Pop Pirates, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.45 
Wij, heren van Zichem; serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., Jef Burm vertelt 
korte verhalen 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenar, toeristische kwis 
D BRT 1 - 20.00 
Kijk uit!, verkeerstips 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
De zoete smaak van goudlikeur, 
BRT-TV-film 
n BRT 1 - 21.30 
De jaren zestig Echo: nieuws in de 
marge 
D BRT 1 - 15.00 
Stadion, Drie uur sport 
D Ned. 1 - 9.00 
VPRO-Kindertelevisie 
D Ned. 1 - 15.45 
Kinderen voor kinderen, muziek 
D Ned. 1 - 17.35 
De kunst ligt op de straat, info 
D Ned. 1 • 18.06 
Film van Ome Willem, 
D Ned. 1 - 18.33 
De avonturen van Teddy Ruxpin, 

John Heard met zijn tot panter getransformeerde geliefde in ,,Cat Peo
ple". Vrijdag 26 februari op BRT 1 om 20u.55 

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 
n Ned. 1 - 22.40 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 19.55 
Olympische winterspelen, schaat
sen, super G heren en ijshockey 

Maandag 22 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
Rondomons, info 
D BRT 1 - 18.40 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 • 20.15 
Een volmaakte spion, serie 
D BRT 1 - 21.10 
Labyrint: Nieuwe buren, dok. 
D BRT 1 - 22.00 
Terugblik: Chansongala 1, met Kris 
De Bruyne, Patricia Beyens en Kathy 
Lindekens 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Stardrift, optreden van Marco Bakker 
D BRT2 - 21.30 
Koncert, 9de Symfonie van Gustav 
Mahler 

D Ned. 1 - 17.00 
Magiërs en monsters, tekenfilmsene 
D Ned. 1 - 17.46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 2 - 20.50 
VPRO-Cinema: Romance, film 
D Ned. 2 - 23.20 
Studio Sport — Olympische Win
terspelen 

Dinsdag 23 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
Sprookjesteater, Sneeuwwitje 
D BRT 1 - 18.30 
Mik, Mak en Mon, SF-kindersene 
D BRT1 - 18 45 
De kleine vampier, jeugdsene 
D BRT 1 - 19.10 
Meester, hij begint weer, satirische 
reeks 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 

Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, natuurprogramma 
D BRT2 - 20.50 
Mike, praatshow 
D BRT2 - 22.05 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D Ned. 1 - 15.30 
Rosco's rad van avontuur, jeugdserie 
D Ned. 1 - 15.50 
Alf op Melmac, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.15 
Bassie en Adriaan en de verdwenen 
kroon, jeugdserie 
n Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, muziekprogramma 
D Ned. 1 - 20.35 
Medisch Centrum West, ziekenhuis-
serie 
D Ned. 1 - 22.55 
Lionel Richie in Amsterdam, koncert 
D Ned. 2 - 20.00 
Olympische Winterspelen 
D Ned. 2 - 23.50 
Olympische Winterspelen 

Woensdag 24 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 - 15.45 
Patrik Pacard, jeugdsene 
D BRT 1 - 16.40 
Speel op sport, atletiek 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatiesene 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lesssen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Pak de poen, de show, van 1 mil
joen; showprogramma 
D BRT 1 - 21.30 
Huizen kijken. Info 
D BRT 1 - 22.10 
Moviola, De Vlaamse film 
D BRT2 - 19,00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Testpiloot, film 
D BRT2 - 22 10 
Te gast in het Klein Kasteeltje, dok 
D Ned. 1 - 15.00 
RVU: De baby is al een mens, dok. 
D Ned 1 - 15.30 
Seabert, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.45 
De grote meneer Kaktus show, kin
derprogramma 
D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, jeugdserie 
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 - 23.35 
Gemene verhalen, boosaardige anek
dotes 
D Ned. 2 - 19.22 
Olympische winterspelen 
D Ned. 2 - 23.05 
Olympische winterspelen, tot 1.00 
D Ned. 2 - 2.25 
Olympische winterspelen 

Donderd. 25 feb. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, sene 
D BRT 1 - 19.10 
Europese volkskulturen „Mens en 
Boom", dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.05 
Panorama, aktualiteltenmagazine 
n BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 18.45 
Mijn stem in de gemeente. Info 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Het terras, film 
D BRT 2 - 22.50 
Politieke kollaboratie, dok. 
D Ned. 1 - 16.00 
Fauna, natuurserie 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 22.10 
Roemenië, land waar het licht uit
gaat, dok. 

D Ned. 2 - 19.12 
Olympische Winterspelen 

Vrijdag 26 feb. 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Binfo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Kurtoisie, lessen In hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, fllmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Cat People, film 
D BRT 1 - 22.50 
Filmspot, filminfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.10 
Geboorte van een symfonie, dok. 
D BRT2 - 21.40 
Jumping van Antwerpen, 
rechtstreekse reportage 
D Ned. 1 - 15.00 
RVU: Mannen, serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Huwelijkspatronen, film 
D Ned. 1 - 17.46 
De parabels, verhalen in een nieuw 
jasje 
D Ned, 1 - 18.00 
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 
Agathe Christie's Miss Marple, serie 
n Ned. 1 - 23.05 
In 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned 1 - 0.10 
Close-up, film 
D Ned. 2 - 19.12 
Olympische Winterspelen 
D Ned. 2 - 23.35 
Olympische winterspelen 

Zaterdag 20 feb. 
Class 

Amerlk. film uit 1983 met o.a Andrex 
McCarthy, Jacqueline Bisset en Rob 
Lowe. De 18-jarige Jonathan Ogner 
gaat studeren aan de universiteit van 
Vernon. Tijdens een uitstap naar Chi
cago maakt hIj kennis met Ellen, een 
prachtige, zi] het al wat oudere vrouw. 
(Ned. 2, om 23u.15) 

Zondag 21 feb. 
L'Arbalete 

De Franse antl-drugbngade heeft 
een tip gekregen l.v.m. een partij ver
dovende middelen die eerstdaags zal 
verhandeld worden. Alles wordt tot in 
de kleinste details voorbereid om de 
bende in te rekenen. Franse politiefilm 
uit 1984. (RTL, om21u.05) 

l\/laandag 22 feb. 
Romance 

Ital. film uit 1986 met o.a. Walter Chi-
an, Julia Hiebman Colombo.Giulio wil 
na twintig jaar zijn zoon Andrea op
nieuw ontmoeten. Andrea gaat in op 
de Uitnodiging, maar het wordt een 
weerzien vol verrassingen... (Ned. 2, 
om 20U.50) 

Dinsdag 23 feb. 
La Pirate 

Franse film uit 1984 met o.a. Jane 
BIrkin, Marushka Detmers en Laure 
Marsac. Alma houdt erg veel van haar 
man Andrew, maar zij Is ook verliefd 
op een andere vrouw, Carol. Hoewel 
zij die twee verhoudingen best weet te 
kombmeren, wordt de situatie uitzicht
loos... (RTBF 1, om23u.15) 

Woensdag 24 feb. 
Test Pilot 

Jim Lane, een koelbloedige testpi
loot, maakt op een dag een noodlan
ding In Kansas. Hij wordt er opgevan
gen door enkele boeren en maakt er 
kennis met de knappe Ann Barton. 
Amenk. film uit 1938 met o.a. Clark Ga
ble en Spencer Tracy. (TV 2, om 
20U.15) 

Donderd. 25 feb. 
La Terrazza 

Frans-ltal film van Ettore Scola uit 
1979 met o.a. Ugo Tognazzi, Marcello 
Mastroianni en Carla Gravina. Op een 
Romeins terras komen geregeld en
kele vrienden bij elkaar Zij zijn even 
oud en hebben dezelfde interesses. 
(TV 2, om 20U.15) 

Vrijdag 26 feb. 
Cat People 

Door een vreselijke vloek verande
ren Paul en Irena, een broer en zus, 
tijdens het liefdesspel in zwarte pan
ters. Om hun normale gedaante terug 
te krijgen moeten zij hun minnaar/min
nares vermoorden. . Amerlk film uit 
1982 met Nastassia Kinski en Malcolm 
McDowell. (BRT 1, om 20u.55) 
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^ 1 „Er is iets met het 
• j j " . weer." roept mijn 
• L j ^ vrouw vanuit de 

< J J ^ tuin. 
^ „Er moet iets met 
4 ^ liet weer zijn, dat is 

*^M niet meer normaal.'' 
^ a ^ Omdat ze zo aan-
^ ^ ^ ^ ' f t dringt loop \k naar 
^ ^ ^ ^ ^ P de zonnige voor-
^ ^ • ^ ^ deur en vraag wat er 

^ ^ ^ ^ scheelt. „En wat 
% ^ J zou er dan met het 
^ ^ ^ weer zijn?" 

Ze heeft haar war
me jasje aan een 

wilg gehangen en in haar handen 
houdt ZIJ enkele takken forsitia sa
men. 

„Het is pas karnaval en dat bloeit 
reeds alsof het volop lente Is. Er 
moet toch Iets met het weer zijn." 

En ja, ook ik geloof dat er iets met 
ons weer is. 't Is nu de tijd dat de 
sneeuwklokjes met moeite door 
een laag hard bevroren sneeuw 
priemen. Maar nee hoor, het bot dat 
het hoorbaar is en de tijloos staat 
reeds op springen. „Maar," rem ik 
vrouwlief een beetje af, ,,het kan 
morgen vriezen dat het klettert of 
sneeuwen dat het niet mooi meer 
is." Ja er is iets met het weer! 

Mombakkes 
Ik vraag het mijn buurman, een 

door de wol en de jaren geverfde 
boer. „Ik heb er geen zicht meer 
op. Eerst regen en nu volop zon. 't 
Komt allemaal best op zijn tijd want 
een winter zonder vries en sneeuw 
moet gij later toch bekopen. Hebt 
gij de muggen als zien dansen? 
Ook zij denken dat het zomer is. En 
de madellefjes en de pissebloe-
men? Eén nacht vries en het kan 
allemaal om zeep zijn. 't Is precies 
zomer, maar op ons land geraken 
wij niet van het nat. Aan een winter
zaal moeten wij niet meer pein
zen. " 

Boer kijkt over de weiden waar 
een bende jonge stieren de poten 
uitslaat. 

„Het is toch allemaal winst" zeg\ 
de boerin, als naar gewoonte. „ Wat 
voorbij Is komt niet meer weer en 
kunnen ze ons niet meer afpak
ken!" 

Als de boerin naar binnen is kun
nen wij, onder mannen, de zaken 
verder ernstig bespreken. 

„Ik heb er juist drie van de trein 
zien stappen. Ze kwamen van kar
naval te Aalst, ze hadden nog hun 
mombakkes aan." 

„En goed zat zeker?" wil buur 
nog weten. 

„Ze hadden toch genoeg. Een 
had het gezicht van Reagan aan, de 
andere dat van Gorbatsjov." 

De boer lacht. „Een geluk dat die 
mannen d'r nog zijn. En de der
de?" wil hij nog weten. 

„Die speelde Armand Pien". Wij 
lachen er hartelijk om. 

„Nogzo'n schone meneer. Voor
spelt het weer altijd anders dan dat 
het wordt. Toch kunnen wij hem 
niet missen. Liever hij dan die drie 
schoolmeesters. Zij zitten er alle
maal naast, maar Pien kan toch nog 
een mop vertellen." Het is duidelijk 
dat buurman met jarenlange TV-
ervaring spreekt. 

„ * peins dat Pien ook een mom
bakkes draagt. Met het serieuste 
gezicht van de wereld voorspelt hij 
goed weer en dan gaat het toch nog 
regenen." Denkt buurman luidop. 

Pien, een mombakkes op? 
Later op de avond zit ik bij de 

kachel wat in Oscar Wilde te neu
zen en valt mijn oog op een van zijn 
uitspraken. „Een mombakkes ver
telt soms meer dan een gezicht". Ik 
schrik even, leg het boek neer, en 
kijk naar de televisie. 

Met de maskerade van Rio de 
Janeiro op het laatavondnieuws 
stappen wij aswoensdag in. 

Op de tafel schittert de forsitia... 

m tö-
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^nÉAouden 
Dat het Vlaamse onderwijs in Brussel een onmis

kenbaar element is in de herovering van onze zo 
multi-nationale hoofdstad, spreekt vanzelf. De res
tauratie en herinrichting van de Boesdaelhoeve in 
Sint-Genesius-Rode en de toekenning ervan als 
nieuwe, uitermate geschikte bijdrage tot de infra-
struktuur van het Koninklijk Konservatorium van 
Brussel mag dan ook als een duidelijke Vlaamse 
stap voorwaarts beschouwd worden. Waar gaat het 
om? 

DE huidige Boesdaelhoeve 
dateert grotendeels uit de 
18de eeuw, met sporen 

die verwijzen naar vroegere pe
rioden. De oudst bekende houder 
van het hof is Jan van Bosdale 
die in 1305 een stuk goed verwis
selde met de Abdij van Terkame-
ren Het werd een leen dat toebe
hoorde aan de hertogen van Bra
bant die het m 1486 in leen gaven 
aan Hendrik van Withem, heer 
van Beersel Er kwamen na hem 
nog verschillende andere leners, 
pachters, uitbaters, eigenaars. 
Het domein heeft inmiddels zijn 
landbouwgrond door verkavelin
gen verloren en de aloude band 
met het Zonienwoud is met lan
ger waarneembaar. 

In zijn huidige vorm is het Hof 
te Boesdael een gesloten Bra
bantse hoeve met gebouwen 
(woonhuis, stallingen, schuur en 
bakhuis) uit het midden van de 
18de eeuw, gegroepeerd rondom 
een geplaveid erf met mestkuil m 
het midden Onlangs nog werd 
de hoeve met afbraak bedreigd 
om plaats te maken voor acht-
verdiepingen-hoge apparte-
mentsblokken. Nu is het komplex 
eigendom van de Vlaamse Ge
meenschap en de afdeling Archi-
tektuur van de Dienst Monumen
ten- en Landschapszorg heeft de 
restauratie op zich genomen. On
danks haar wervelige verleden en 
lang bedreigde toekomst is de 
Boesdaelhoeve weer een welis
waar zwaar geamputeerd maar 
toch nog altijd fraai geheel . he
lemaal Vlaams, ten dienste van 
onze gemeenschap en kuituur 

In de gebouwen wordt nu on
derdak verleend aan de Rijksmu-
ziekakademie van Alsemberg, de 
wijkschool Smt-Genesius-Rode 
en een afdeling van het Brussel
se Konservatonum Voor aller
hande kulturele aktiviteiten zijn er 
in het historische gebouwenge
heel m een groen kader van 4 ha 
twee zalen beschikbaar met een 
kapaciteit van respektievelijk 50 
en 200 personen. Tevens is een 
programmalle van Aperitiefkon-
certen gepland, die elke 1ste en 
3de zondag van de maand (van 
oktober tot april) zullen doorgaan. 
Meer informatie over de Boes
daelhoeve, werking en mogelijk
heden kunnen verkregen worden 
bij de heer L Mathay, Koninklijk 
Konservatorium Brussel, Regent
schapsstraat 30, 1000 Brussel 
(telefoon 02/513.45 87) of m de 
Boesdaelhoeve zelf. Toekomst
laan, 1640 Sint-Genesius-Rode 

Het ligt in de bedoeling van de 
direkteur van het Brussels Kon
servatorium om in de Boedael-
hoeve elke 1ste en 3de zondag 
van de maand een apentiefkon-
cert te organizeren 

Twee vonden reeds plaats De 
volgende staan op stapel Tel
kens om 11 u , inkom 100 fr 

Hier het lijstje zondag 6 
maart ,,Multatuli", door Herman 
Bogaert, zondag 20 maart bui
tengewoon pianorecital door Da
me! Blumenthal, zondag 3 april 
,,Hommage aan August De 
Boeck", zondag 17 apnl The 
Malufi Singers 

( / ^ * y ^ 
Vijfentwintig lezers stuurden ons de juiste oplos

sing van ,,Meespelen 210": koning Leopold III. 
Een onschuldige hand duidde lezer G. Jacobs uit 

Bree aan als winnaar van het boekenkado. Proficiat. 

DEZE week kiezen wij voor 
een Frans denker uit de 
18de eeuw, belangrijk 

voor wat men later het romantis
me IS gaan noemen 

Het citaat komt uit een invloed
rijk boek, dat als titel de naam 
van een persoon draagt 

,,Tot nu toe heb ik geen onder
scheid gemaakt tussen standen, 
rang en fortuin en ik zal dit in het 
vervolg ook met doen, omdat de 
mens dezelfde is in alle standen 

De rijke heeft geen grotere 
maag dan de armere en verteert 
met beter dan deze laatste, de 
meester heeft geen langere noch 
sterkere armen dan zijn slaaf, 
een aanzienlijke is met aanzienlij

ker dan een man uit het volk, 
kortom, daar de natuurlijke be
hoeften overal dezelfde zijn, 
moeten de middelen om erin te 
voorzien ook overal dezelfde zijn 

Onuitwisbare eigenschappen 
zijn slechts diegene die door de 
natuur verstrekt worden En de 
natuur maakt noch prinsen, noch 
rijken, noch grote heren " 

Indien U de naam van de au
teur en de titel van het bewuste 
boek meent te kennen, aarzel 
dan met uw oplossing naar ons 
door te sturen ,,WIJ, Meespelen 
(212), Barnkadenplein 12, 1 000 
Brussel" U hebt tijd tot maandag 
29 februan 

Veel zoekgenot 

/ 

'"ll^&l 
<b»j' 

Wie al eens naar de VS geweest is, weet het. De 
tolbeambten zijn onverbiddellijk: met een appel of 
wortel kam je d'r niet in. Dat is een beschermings
maatregel voor de eigen akkerbouw, h/len kan het 
weten daar. Rond 1860 kwam vanuit de andere 
richting, de VSA dus, de Phylloxera vastatrix (een 
soort bodemluis) op plantenmateriaal naar hier. 
Gevolg: in amper 2 decennia was het hele wijnbouw-
bestand in Frankrijk en ver daarbuiten uitgeroeid. 
O.a. vanuit die ramp ontstond de entmetode tot 
instandhouding en verbetering van de wijnstokken. 
In februari is afsnijden van,,valse entwortels" zowat 
de enige specifieke aktiviteit in de wijngaard. Een 
woordje uitleg hierover. 

NTEN bestaat erin een één
jarig takje van de ene 
soort te plakken op het 

gewortelde eenjarige stammetje 
van de andere soort. Na enige tijd 
vergroeien beide tot eén plant 
De entplaats moet onder de 
grond liggen om te voorkomen 
dat de ent uitdroogt en met ver
groeit Maar tijdens de periode 
van verkleving gaat het geënte 
takje zelf ook wortels maken, de 
zgz valse wortels Dit mag echter 
met gebeuren, want anders krij
gen we een plant met twee wor-
telstelsels De intrinsieke bedoe
ling van het enten is juist dat men 
een wijnstok met een weer-
standskrachtig wortelstelsel 
maar minder goede druiven kom-
bineert met een andere variëteit 
die voortreffelijke druiven levert 
maar een minder ziektebestendig 
wortelstelsel heeft 

Vroeger hoefde het enten met 
Men stak éénjange takjes van de 

moederplant gewoon m de 
grond met enten, maar stekken 
dus Na 1860 heeft men in Frank
rijk uit Amenka ingevoerde ou-
derstammen moeten planten, die 
voor de luis ongevoelig zijn en 
daarop moeten enten met takjes 
van oorspronkelijke Fransen 
planten die kwaliteitsdruiven ga
randeren Het resultaat was alles
zins voortreffelijk en de entkul-
tuur werpt naar het schijnt steeds 
maar betere vruchten af 

Maar het enten vraagt wel veel 
extra-werk in deze ook op de 
meeste wijngaarden korte 
maand uitgraven, steunpaaltje 
wegnemen, valse wortels afsnij
den, aanaarden, steunpaaltje te
rugplaatsen, de plant weer aan
binden en dat wijnstok per wijn
stok Geen wonder, om ,,Op hoop 
van Zegen" na te praten ,,De 
wijn wordt duur betaald" Goede 
wijn toch 

18 FEBRUARI 1988 



14 wr 
Kunst, gree 
— JOOS FLORQUIN wordt herdacht door de Davidsfonds-afdeling 
Don Bosco, Kessel-Lo. De avond gaat door op 20 februari om 20 uur in 
het Don Boscocentrum, Zwaluwstraat 6, Kessel-Lo. Aan het program
ma werken mee: het Gemengd Koor Cantecleer, Anton van Wildero
de, Annie van Avermaet en Fons Fraeters. Er worden ook fragmenten 
uit de televisieserie „Ten huize van" getoond. Inschrijvingen: Jos 
Hendrickx, 016/25.29.07. 

— DE PILLECYN — De Kulturele Raad en het Gemeentebestuur van 
Hamme organiseren een tentoonstelling „Filip de Pillecyn, Prins der 
Nederlandse Letteren 1891-1962" in de feestzaal van het stadhuis, 
Grote Markt 1, Hamme. De ekspositie loopt van 20 februari tot en met 
28 februari. Meer informatie. Gemeentebestuur Hamme, Kulturele 
dienst, dhr. Paul Engelbeen, Peperstraat 2, 9160 Hamme. 

— QUATUOR TEMPORA — cyclus van 48 schilderijen op de vier 
seizoenen 1986, is de titel van een tentoonstelling met werk van 
Jaques Lemaiire (°19/8.49 te Gent). De tentoonstelling toont niet de 
evolutie van het werk van de schilder, maar de ,,Quatuor Tempora"-
cyclus is een voorlopige synthese van zijn pikturaal en koloristisch 
streven. De schilderijen zijn geen willekeurig verfgespat, maar be
heerste en tegelijkertijd bijna spontaan-gestueel geschilderde energe
tische krachtvelden. Zijn werk is te zien van 20 februari tot 20 maart in 
het Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurie, 091/ 
82.51.23. In de hall stelt Hilde Mets SPIEGELKLEDEN ten toon. 

— SCHOOL LOPEN IN OORLOGSTIJD is een tentoonstelling, 
ingericht door de vakgroep geschiedenis van UFSAL Brussel i.s.m. 
het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van WON. Ze 
loopt van 22 februari tot 30 maart in de gebouwen van de UFSAL 
(Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius), Vrijheidslaan 17, 1080 Brus
sel, 02/427.99.60. 
Deze tentoonstelling toont het da
gelijks leven van middelbare 
scholieren tijdens de Duitse be
zetting (1940-1944). 

— In het Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst te Oostende 
kan u nog tot 13 maart terecht 
voor de tentoonstelling BRIK
STEEN. Op voorstel van de kera-
mistenvereniging Namur-Bouge 
werd in de zomer van 1987 een 
symposium ,,Briksteen" ge
naamd, georganiseerd in de fa
brieken Koramic-Terca te Kort
rijk. 

Een dertigtal kunstenaars uit 
zeven verschillende landen met 
verschillende tradities en invals
hoeken hebben er samenge
werkt. Het kontakt met de indus
trie inspireerde elkeen tot monu
mentale realisaties. De kunste
naars hadden er alle mogelijkhe
den om groot en in hoeveelheid 
te werken: alles was er in over
vloed gaande van ruwe klei, via 
halfafgewerkte produkten even
als alle mogelijke installaties om 
te drogen en te bakken. Briksteen 
toont de resultaten van dit initia
tief. PMMK: 059/50.81.18. 

— BRT-KONCERTEN — 22/2 om. 20u.30 Radio-BRT 1, dienst 
Amusement en Kleinkunst, i.s.m. Ancienne Belgique, Koncert met 
Jiddische Liederen door Myriam Fuks, Moshe Leiser, Ami Flammer en 
Gerard Barreaux. Produktie Adre. Inkom: 400,-. Inlichtingen: Ancien
ne Belgique, Steenstraat, 1000 Brussel, 02/512.59.81. 

23/2 om 20u. Radio BRT 3 i.s.m. Kon. Filharmonisch Orkest van 
Vlaanderen o.l.v. Pierre Bartholomée en m.m.v. het BRT-koor en 
Nelson Freire, piano. Werk van K. Goeyvaerts, Beethoven en Franck. 
In de Singel, Jan Van Rijswijcklaan 155, Antwerpen. Kaarten: 03/ 
237.61.58. 

25/2 in het KC Het Poorthuis, Zuidervest te 3570 Peer, TV-Dienst 
Muziek. ,,Mona Lisa" (easy listeningmuziek). Koncert door de BRT-
Big Band i.s.m. het BRT-Filharmonisch Orkest o.l.v. Freddy Sunder. 
Programma: mooie, toegankelijke muziek, evergreens, wereldhits. 
Presentatie: Nancy Cornells. Kaarten en inlichtingen: 011/63.11.11. 

— Tot 6 maart is in het KC Heusden-Zolder werk te zien van fotograaf 
Herman Belgy. De tentoonstelling is getiteld SPIEGELS. ,,Als inleiding 
bij deze tentoonstelling zou ik graag wat in liet duistere blijven, foto's 
dienen volgens mij namelijl< om bel<el<en te worden en niet zo zeer om 
er over te schrijven immers, als il< dit kon wat ik beter auteur dan 
fotograaf geworden", aldus Herman Belgy (°31.08.65). KC Heusden-
Zolder, Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder, 011/53.33.15. 

— EEN VREEMD KOPPEL is een toneelstuk van Neil Simon. Het 
wordt opgevoerd in de KVS te Brussel tot 10 maart. De regie is in 
handen van Paul-Emile Royen, met Frans Van der Aa, Mare Bober, 
Sjarel Branckaerts, Ronny Waterschoot, Alex Cassiers, Mieke Bouve, 
Ben Van Ostade en Caroline Bardijn. 

Tijdens een avondje onder vrienden komt plots een van de gemeen
schappelijke vrienden totaal overstuur, met zelfmoordplannen binnen
vallen: zijn huwelijk is om zeep. De gastheer, een zorgeloze slodder
vos, verleent zijn vriend, een onmogelijk Pietje Precies onderdak. Het 
gedonder blijft niet uit: lachen geblazen in de zaal! Reserveren: 02/ 
217.69.37. 

Een Antwerpse beiaardzomer 

Dan mocht 
den beiaard spelen... 

De beiaard, die in talrijl<e Vlaamse liederen in alle 
toonaarden wordt bezongen, is een van onze mar
kantste bijdragen geweest tot de muziekkultuur. De 
tijd dat de klokken bij allerlei gelegenheden de stad 
met blijde klanken overspoelde ligt ver achter de rug. 
Nostalgie in deze is een slechte raadgever. Maar dat 
de beiaard als rijk instrument, torenhoog verheven 
boven alle andere, geherwaardeerd wordt en de stad 
daarbij als grootste en goedkoopste koncertzaal kan 
fungeren, lijkt met de jongste jaren te ontdekken. 

IN Antwerpen weet men er een 
en ander van. Sinds Jo Haa-
zen er de zomerse maandag

avonden met beiaardklanken ver
rijkte, zijn die koncerten haast 
uitgegroeid tot een happening. 

Zomerse maandag 
Het stille begin in de Vlaaikens-

gang kreeg weerklank en de bei
aardzomer speelt zich nu af in tal 
van gangen en hoeken, pleinen 
en tuinen. Een portret van deze 
Antwerpse beiaardzomer bezorg
den Laurens De Keyzer (tekst) en 
Micheil Hendryckx (foto's) in een 
bescheiden uitgave die uitmunt 
door de gevoelvolle kleur van 
woord en beeld. 

De omkadering is een impres

sie van de twee beiaardiers die 
de grote Vlaamse traditie hoog 
houden: de jonge Geert D'Hol-
lander, stadsbeiaardier, en Jo 
Haazen, direkteur van de Konink
lijke Beiaardschool Jef Denijn en 
stadsbeiaardier van Mechelen, 
die zelfs als 24-jarige in Antwer
pen stadsbeiaardier werd tot hij 
in 1981 zijn nieuwe funktie op
nam. Tussen een evokatie van de 
oude en moderne makers van de 
klokken en een schets van het 
gieten en stemmen van het brons 
dat de toren zingen doet, vinden 
we de kern: een sfeerbeeld van 
een wandeling langs de vele 
pleisterplaatsen die op een zo
merse maandagavond tussen ne
gen en tien met een regen van 
muziek worden overgoten. Wie 

ooit op een van de banken zat, 
beleeft het feest opnieuw. Wie 
voor het eerst de sfeer proeft in 
deze joernalistieke benadering 
van een betere soort en in de 
zachte stemmingsbeelden zal er 
volgende zomer beslist ook bij 
zijn. 

Voorbeeld 
in woord en beeld schuilt een 

ingehouden vraag om het kille 
hart van onze steden weer ziel te 
geven met beiaardklanken. De 
instrumenten zijn er, beloftevolle 
beiaardiers staan te wachten. Het 
voorbeeld van Antwerpen toont 
bovendien aan dat er een toeristi
sche aantrekkingskracht vanuit 
gaat. Als het zo is dat Vlaanderen 
lééft, dan kan de Antwerpse bei
aardzomer voorbeeld staan voor 
tal van andere en kleinere ste
den, waarvan de gemeenschap 
in een wijde kring rond de toren 
bij momenten zomaar kan mee
genieten van die waterval van 
klanken. I.p. 

— Als de toren zingt. Een portret 
van de Antwerpse beiaardzomer. 
Laurens De Keyzer, tekst — Michiel 
Hendryckx, foto's. Uitg. Den Gul
den Engel, Wommelgem. 1987, 80 
biz., 395 fr. 
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TOEN White Mischief op 20 
november van verleden jaar 
werd voorgesteld op het Lon

don Film Fest, waren de loftuitingen 
niet van de lucht. Op één enkele 
zwartkijkende na, maar die zal mis
schien moeilijkheden met zijn spijs
vertering hebben gehad, of misschien 
met het feit dat ze hem niet direkt 
herkend hadden in dat boertige Lon
den? Dit maar om te zeggen dat niet 
alle kritiek onbevooroordeeld wordt 
geschreven, dat kritiek subjektief is. 
Wat doe je er bijvoorbeeld aan dat je 
als filmjoernalist meestal op zater
dagochtend, variërend tussen 9u. en 
9u.15, moet beginnen met je film-
maaltijd van twee? 

Als die eerste dan Three man and 
a baby is (naar Trois hommes et un 
couffin van Colin Serreau — een niet 
eens zo oude Franse film) heb je 
geluk. De Amerikaanse remake is 
geen fiasko geworden. Regisseur 
Leonard Nimoy (Startrekkende 
Spock) heeft een goed komisch werk 
geleverd met Tom Selleck (Magnum), 
Ted Danson (Cheers) en Steve Gut-
tenberg (Police Academy), drie gebo
ren komieken, die de ene one liner na 
de andere debiteren. Het is leuk om 
zien hoe deze drie macho's zich uit
sloven om een baby te voeden, te 
verversen en te baden, ledere grap is 
bijna voorspelbaar, maar het is de 
wijze waarop een hoe de akteurs het 
brengen wat deze film echt geniet
baar maakt. 

En nu terug naar White Mischief. 
Film toont ons de keerzijde van de 
Britse koloniale medaille, hetgeen 
achter Out of Africa ligt, de lusten en 
lagen van een gedegenereerde le
vensstijl — dit gedurende WO II in 
Kenya. Sumerset Maughan zou het 
met beter hebben kunnen weerge
ven, dan auteur James Fox, naar wie 
regisseur Michael Radford samen 
met Jonathan Gems, het scenario 
schreef. Radford pleegde reeds het 
erg suksesvolle Another time, ano
ther place en de draak 1984. 

We zijn in 1940 en de 57-jange Sir 
„Jock" Broughton (een grandiose rol 
van Joss Ackland — die Hollywood-
status verwierf met The Sicilian) 
komt naar Kenya, samen met zijn 27-
jarige vrouw Diana (de wondermooie 

Greta Scacchi — het erg geslaagde 
resultaat van het samengaan van een 
Italiaanse vader met een Engelse 
moeder). Hij wilde een plaatje om af 
en toe eens naar te kunnen kijken — 
en soms eens aan te raken, zij was 
erg gebrand op zijn titel en zijn geld. 
Maar nog maar pas in Nairobi, ont
moet zij echter de grote versierder , 
de 39-jarige weduwnaar Josslyn Hay, 
22ste graaf van Erroll (vierde in lijn 
van de Schotse troon, maar arm als 
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job, met zijn baantje als militair atta
ché), die met de helft van de blanke 
vrouwen in Kenya het beid deelde, dit 
laatste dan ook nog letterlijk, want op 
parties die hij organiseert, deelt hij 
zijn liefjes met zijn vrienden (Rol van 
Charles Dance die zich laatst nog in 
goede zin liet opmerken in Good 
Morning Babylonia). Wat beiden 
echter niet hebben voorzien is dat 
zowel Diana als graaf Erroll, in de 
wandeling Joss genoemd, erg ver
liefd op elkaar worden, dit tot grote 
ergernis van Jock die hem gaat vra
gen ermee op te houden, als tot 
woedende jaloezie van de hele rist 
liefjes van Joss. 

Tussen die liefjes weer eens een 
opvallende rol voor Sarah Miles, als 
de dekadente — aan heroine ver
slaafde — Alice de Trafford, die haar 
vorige echtgenoot omver schoot (uit
zondering dan voor die ene overtolli
ge masturbatiescène). Als Joss ech
ter Diana met wil opgeven zet Jock 
een ingenieus plannetje op en ver
moord de mooie graaf. Sir Jock 
Broughton wordt echter beschuldigd, 
maar later ook vrijgesproken — de 
rechtzaak heeft er echter wel voor 
gezorgd dat de orgiën in ,,Happy 
Valley" een einde nemen. Dan ont
dekt Diana dat Jock de moordenaar is 
en na een wilde achtervolging door
heen het huis, zal Jock zichzelf van 
het leven benemen. Alhoewel het er 
in werkelijkheid —juist werkelijkheid, 
want deze film is voor het overgrote 
deel gebaseerd op waarheid — ietwat 
anders toeging, is de film een erg 
aanvaardbare schildering van éen pe
riode. Men ziet iedere cent die aan 
deze film werd besteed ook tot uiting 
komen op het scherm en vermits dat 
niet weinig is, moet ook gezegd dat 
dit een sterke film is, met schitterende 
akteursprestaties, tot in de kleinste 
rolletjes, waar akteurs als Ray McA-
nalyy, Geraldine Chaplin, Trevor Ho
ward, John Hurt en Anthony Ouayle 
het beste van zichzelf geven. Weer 
een grote Engelse film, die in geen 
enkel ander land zou kunnen zijn 
gemaakt, dat zegt uw 

Willem Sneer 

100 Vrijkaarten voor 
White Mischief* 

Opnieuw biedt ons weekblad de lezers de kans gratis 
een grote film bij te wonen. Met name White Mischief 

De vrijkaarten kunnen gebruikt worden in zalen te 
Antwerpen, Brugge en Oostende. 

Geïnteresseerden bellen — tot de voorraad strekt — op 
nummer 02/219.49.30. Veel kijkgenot! 

* Bespreking van deze prent leest u uitgebreid in Nieuw in de 
Bios van deze week. 
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Tweede Chansongala bracht 

Hulde aan Ramses Shaffy 
ANTWERPEN — In het teken van Kwarteeuw 

Kleinkunst was er in de Antwerpse Singel een 
tweede uitgave van het Chansongala, een produktie 
van de BRT-televisie (Amusement en Woord) en de 
ANZ-Kommissie Kleinkunst. Ook dit keer was het 
(behalve enkele technische schoonheidsfoutjes) een 
voltreffer. Het publiek kreeg een goed uitgekiende 
en sfeervolle chansonavond, en voor de Vlaamse 
televisie werd voor meer dan twee uur opnamen op 
band gezet die in twee delen op antenne zal gaan. 

EEN pluim voor Johan Gey-
sen en producer Leo De-
wals. Maar wij vergeten 

ook regisseur Mare De Wolf niet 
die liet programma, mede sa
mengesteld door Jan verachterd, 
Werner Verschooten, Eric Pee
lers en Rob Eykens van het ANZ, 
op zijn best wist naar voren te 
brengen. 

Vlaamse warmte 
Kathy Lindekens, dé gast

vrouw van kleinkunst en chanson 
in Vlaanderen, ontpopte zich als 
heuse chansonière die ons even 
deed denken aan Conny van de 
Bosch, maar dan met een zeer 
persoonlijke frêle Vlaamse warm
te en uitstraling. Haar,,Maandag
blues" (van Verminnen) was een 
goeie zet, waarna een eerste deel 
(bijna helemaal) in het teken was 
van wat je elektrische kleinkunst 
zou kunnen noemen, die de eer
ste helft van de zeventigerjaren 
de tweede generatie suksesvol 
aflostte. Kris De Bruyne — met 
opnieuw langere haren — had 
het over dat rot-eksamen van al
gebra in Jan De Wilde's ,,lk kan 
het", en aarzelde even later niet 
met ,,Annemie", een gevoelig 
lied van Bob Davidse en zijn zelf-
gepende ,,'s Nachts als het don
ker is" te kiezen. Wat het publiek 

duidelijk aansprak, en de Vlaam
se DIan dan folkrockend met 
,,Het varken..." uit zijn recente 

elpee afrondde. Kathy Lindekens 
noemde Patricia Beyens veelzij
dig, en dat heeft de vanuit Gent 
werkende Rotterdamse ook op 
de Singelplanken nogmaals be
wezen. Het was even wennen 
aan haar wat dunne stemgeluid, 
dat aan kracht won toen ze Cools' 
liedje ,,Het grootste gelijk" naar 
Brei kleurde, en ze verder in ei
gen werk purend teatraal kabaret 
bracht van formaat. Eric van Ney-
gen werd de stille stem van de 
kleinkunst genoemd, en hoewel 
hij op de wip zit tussen country en 
variété zong hij, opvallend mo
dieus gekleed, een fijn versie van 
Jules De Corte's ,,lk zou eens 
willen weten". Jan de Wilde's 

,,Walter", om dan met het zelfge
schreven ,,Zeven bruggen" de 
nederlandstalige rockballade eer 
aan te doen. Klonk even later 
Kathy Lindekens' Lennonverta-
ling niet overtuigend, ze weet met 
Ferré, Barbara en Liselore Gerrit
sen haar aandachtige publiek in 
de ban te houden. En Vlaande-
ren's meest suksesvolle popzan
ger Raymond die in Nederland 
zelfs Doe Maar naar de kroon 
stak bracht de ludiek opgevatte 
klimaks van het eerste deel. Zijn 
spontane aanpak, geslaagde 
nonchalance en charme doen het 
nog steeds bij jong en oud(er), die 
na even de wenkbrauwen te fron
sen zich laten meeslepen genie-

Ramses Shaffey, zingend gevierd. 

ten van de muzikaal-klowneske 
fratsen die Raymond de jongste 
tijd aankleeft. Jack Bulterman's 
,,Loesje" en Jaap Fisher's ,,Tem 
me dan" pastten wonderwel in 
een sfeer van schalks cynisme. 

Ramses Shaffy 
Een zeer dinamische Ramses 

Shaffy zette — in kanariegeel 
satijnen hemd met zwarte broek 
— meteen ,,Zing, vecht, huil..." 
in, en vervoegde dan Kathy die 
(in hel rood kleed) hem dan op de 
praatstoel uitvoerig over het prille 
begin, de grote momenten Shaffy 
Chantant, zijn toneelwerk en pen
seel monsterde. Tussendoor 
kwam welkome afwisseling door 
Shaffyliedjes die Wim De Craene 
en Johan Verminnen gevoelvol 
brachten, waarna Thijs van Leer 
dan ,,Mateloos" mooi blies, met 
Ramses aan piano en zang. Het 
langverwachte duet met Liesbeth 
List was een emotievolle beleve
nis, ,,Pastorale" het hoogtepunt, 
en ,,Laat me" en ,,We zullen 
doorgaan" de voorspelbare af
sluiters van deze hernieuwde 
kennismaking met hét boegbeeld 
van het nederlandstalige chan
son. Waarop Ramses en zijn gas
ten een welverdiende staande 
ovatie tebeurt viel, terwijl ze sa
men de bekende lijn uit zijn 
,,Cantate" zongen. Delia Bo-
siers, die samen met Shaffy een 
gevoelvol ,,Kleine kinderen" had 
gezongen kwam terug om op de 
muziek van haar ,,Heverlee" de 
BRT en Geysen te danken. Haar 
staat alvast, na lange tijd, een 
nieuwe grote kans te wachten: 
samen met Ben van der Linden is 
ze aan een heuse come-back toe, 
met een programma vol zelfge
schreven lyrische ejn, beeldrijke 
teksten, die bij momenten aan 
Jasperina doen denken, maar 
muzikaal zowel Astrud Gilberto 
als de Vlaarnse volksmuziek eer 
aandoen. Vrijdag 19 februari e.k. 
is Delia Bosiers te Zolder, zater
dag 20 te Brecht en vrijdag 26 te 
Antwerpen. 

Serge Demo! 

Over terreur en verschrikking 

De Bende: dit is Beigiscli 
,,De Bende" te boek gesteld, een dokumentaire 

van Paul Ponsaers (De Morgen) en Gilbert Dupont 
(La Dernière Heure). Een huiveringwekkend doku-
ment van de hand van twee gerechtelijke verslagge
vers die een naderende ontknoping voorspellen en 
zelfs de riotgun recht op het hart richten: ,,ln een 
dergelijke infernale vicieuze cirkel was het Italiaans 
gerechtelijk onderzoek naar de maffia op een be
paald ogenblik ook beland. De Italiaanse justitie 
heeft die cirkel met sukses weten te doorbreken door 
een onderzoek te starten naar de bloccages, rem
men, lekken en sabotages in het maffia-onderzoek 
zelf." (biz. 294). 

VOOR alle duidelijkheid: De 
Bende verscheen ook in 
een franstalige versie. Les 

Tueurs (L'affaire juridique la plus 
retentissante de Belgique), en 
het boek wordt dus beslist mee
gelezen in bepaalde kriminele 
franskilkonse middens uit het 
Brusselse. 

Blauwdruk 
De lezer dient zich ook voor 

ogen te houden dat de auteurs 
vrij jong zijn, uit een verschillend 
landsgedeelte komen, — laat ons 
zeggen kommunautair verschil

len — maar vooral ook ideologi
sche verschillen, wat beslist wel 
ten goede komt aan de geloof
waardigheid van het boek. 

Paul Ponsaers (1952) is doctor 
in de kriminologie en licentiaat in 
de sociologie. Als gerechtelijk 
verslaggever van De Morgen on
miskenbaar links en socialistisch 
georiënteerd, zou men deze au
teur kunnen aanwrijven dat hij op 
een overdreven koortsachtige 
wijze een verband zou trachten te 
leggen tussen de kriminele fei
ten, gepleegd door de zgn. Ben
de van Nijvel, en de uitwassen 
van een zeker extreem-rechts mi

lieu dat zich in de buurt van het 
franstalig katolieke Cepic of het 
Gol-logemidden kon situeren. 
Co-auteur Gilbert Dupont is im
mers vast verslaggever van ,,La 
Dernière Heure", een franstalige 
liberale krant. Men zou moeilijk 
kunnen stellen dat een topjoerna-
list uit dit midden met dezelfde 
oordelen of vooroordelen naar de 
uitgever trekt. In die zin is het 
boek dus boeiend. De auteurs 
hebben niet één specifieke hypo
these willen bewijzen, ze lieten 
meerdere mogelijkheden open, 
evenwel steeds met die blauw
druk van een vreemd verband 
tussen het kriminele milieu en 
extreem-rechts. 

Schaak-
grootmeesters 

Het boek werd volgens de au
teurs afgesloten op 24 november 
1987, om 20.20 uur 's nachts. Het 
is opgedragen aan de 28 slacht
offers van de Bende van Nijvel. 
Zeer zeker wil het boek niet voor
uitlopen op de feiten maar toch 
volgt er in het voorlopig besluit 
een nuance: ,,Het mysterie blijft. 
In weerwil daarvan zal in 1988 het 
assisenproces starten tegen zes 
personen uit de Borinage." (bIz. 
291). Iedereen weet intussen dat 
dit proces werd opgeschort na 
een werkwaardig béarnaisesaus
incident. 

Vreemd genoeg voorspelden 
de auteurs ook reeds: ,,Een 
vloed van tegenstrijdige wape-
nexpertises en verklaringen ligt 
klaar ter discussie" {b\z. 291). Dit 
is het wat dezer dagen vreemd 
genoeg gebeurt. 

Feitenrelaas 
De auteurs formuleren het dan 

ook zeer gevat: ,,Het gevoel ont
staat dat een schaakgrootmees-
ter permanent anticipeert op de 
komende zet." (bIz. 295). 

Wie is of wie zijn de schaak-
grootmeerster(s)? Ponsaerts en 
Dupont, — zij zullen het ons ver
geven als wij onbewust moeten 
denken aan Jansen en Janssen 
— laten het antwoord open. 
Grootmeesters doen intussen wel 
denken aan bepaalde kringen. 

Het boek biedt verder een om
standig relaas omtrent de periode 
13 maart 1982 — 9 november 
1985. De auteurs volgen de spo
ren van de Borinage-bende, cocu 
en compagnie, de Bende De 
Staercke, Bulthot en Bouhouche, 
de Practical Pistol Club of Bel
gium, les Forces Nouvelles, de 
aanslag op majoor Vernaillen, de 
Mendez-moord, de kristelijke fa-
langisten, enzoverder... 

Alle feiten worden nauwkeurig 
weergegeven, met een haarfijne 
joernalistieke precisie. Evenwel 

laten de auteurs soms hun per
soonlijke bedenkingen sterk 
doorwegen. Men kan het hen niet 
eens helemaal ten kwade duiden. 
Iedereen die deze wansmakelijke 
zaak volgt beseft heel goed dat er 
duistere, demonische machten 
spelen. La Dernière Heure heeft 
het over een Belgische versie van 
P2 —, en dat enkele verhitte 
hogere geesten zich al te zeer en 
tot bloedens toe verbonden heb
ben met een moorddadig milieu. 
België lijkt opeens héél Sici-
liaans, de maffiosi zijn onder ons. 
Dit is Belgisch: wij blijken Ita-
liaanser dan de Italianen. 

Men kan de auteurs maar één 
iets verwijten: dat zij uitsluitend 
in extreems-rechtse kringen 
rondneuzen. Slechts heel toeval
lig vermelden zij dat wapens, af
komstig van wapenhandelaar Da-
niëm Dekaise, werden terugge
vonden bij Jean-Marc Rouillan en 
Nathalie Meningnon, de leiders 
van de terreurgroep Action Direc
te. (bIz. 16). Banden tussen de 
Bende en de Strijdende Kommu-
nistische Cellen (CCC) worden 
als onmogelijk aangezien (bIz. 
265-266). Toch moet men bij bei
de dezelfde doelstellingen ontwa
ren : de totale ontwrichting van de 
Staat, middels terreur en ver
schrikking. 

Het boek De Bende is een vlot 
en lezenswaardig dossier, maar 
bekeken vanuit één bepaald oog
punt. 

Lieven Demedts 

— Oe Bende, een dokumentaire. 
EPO-Dossier. Paul Ponsaers en Gil
bert Dupont. Ultg. EPO/Berchem. 
598 fr. 
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Schilder Hubert De Volder en beeldhouwer Jan Keustermans 

Een tweeluik van eerlijkheid, 
een meervoud van kwaliteit 

In galerij Brabo, Desguinlaan 100 te Antwerpen 
loopt nog tot en met zondag 28 februari een merk
waardige tentoonstelling. 

De schilder Hubert De Volder en de beeldhouwer 
Jan Keustermans stellen er hun werk ten toon. 

Harrold Van De Perre liep voor ons bij Brabo 
binnen en bracht volgend verhaal mee. 

DUIZEND woorden zijn niet 
in staat één beeld te ver
talen omdat woord en 

beeld twee volstrekt verschillen
de uitdrukkingsvormen zijn. 

Een volbloed 
schilder 

Schrijven over een schilder als 
De Volder is dan ook cirkelen 
omheen. 

Zien naar het werk van De 
Volder is vooral luisteren naar 
zijn klanken in kleur want De 
Volder is vóór alles een schilder 
van liederen, een schepper van 
kamermuziek. 

Net als de romantische lied-
komponist (dit wil zeggen: de bij 
uitstek menselijke) zingt De Vol
der over de eenzaamheid van 
een boom, lichtspel in struikge
was, morgenmist in het bos, 
avondschemer op het veld, een 
bloementuil waaiervorming neer
gelegd, een vriend op bezoek, 
een teder kinderportret, een kon-
struktie van donker en licht in het 
atelier, en een uit de donkerte 
van de melancholie opflitsend 
zelfportret. 

Oeroude, onopvallende thema-
ta, niets meer (Cézanne heeft 
ongeveer net hetzelfde geschil
derd). 

Ook de wijze waarop De Volder 
het thema vertolkt verwijst naar 
de gebaldheid van het lied, of de 
suggestieve kracht van kamer
muziek: het schilderij, de pastel, 
het akwarel, tekening zijn bezig 
qeboren te worden. 

Zo worden de dingen meer ge
suggereerd dan doorgewerkt, 
meer aangeroerd dan uitgete
kend, meer gefluisterd dan ge
zegd. Zo reikhalzen zijn werken 
— na hun materiële voltooiing — 
naar dé voltooiing in de ontmoe
ting met de ,,belevende" toe
schouwer. 

Deze toeschouwer beluistert 
vooral een muzikaal en inge
keerd koloriet: hangend tussen 
zweven en wegzinken, in donke
re diepten en getaande bruinen, 
getemperde groenen en grijzen, 
verglijdende blauwen en mau-
ven, of gepatineerd koper en 
brons, oud goud en vergeeld zil
ver. 

De spontane schriftuur en de 
vibrerende aanslag van de olie-
verftoets, het pastelkrijt, het ak-
warelfluweel of de trillende teken-
lijn spreken éénzelfde ingehou
den gevoeligheid. 

Metafoor 
Vormgeving en kompositie zijn 

even intelligent als intuïtief aan
gevoeld, zo funktioneert het figu
ratieve gegeven evenzeer als ab-
strakte muzikale konstruktie. 
Deze konstruktie bereikt haar 
hoogtepunt in zijn lyrische land
schappen, waarin vaagheid en 
flitsende lijn resulteren in krachti

ge tederheid en tedere kracht. 
Monumentaliserende eenvoud 
en oplichtend détail vitaliseren 
elkaar en kreëren een schilder
kunst waarin spontaniëtiet én ar-
chitektuur het licht verdelen en 
binden. 

Licht dat de dingen verhult en 
onthult, licht dat metaforeert en 
vervoert naar een andere wereld: 
een wereld van stilte waarin het 
onuitspreekbare, het sakrale dis-
kreet aangereikt wordt aan de in 
stilte schouwende toeschouwer. 

Dit stilte-verwekkend werk valt 
nergens officieel in te passen, het 
manipulerende en decibel-produ
cerende aktuele cirkuit is potdoof 
voor hem. Maar de velen die in 
het eerlijke werk van De Volder 
een oord van verheffende zelf
herkenning hebben gevonden 
zijn z'n vrienden geworden. 

De Volder: ...Monumentaliserende eenvoud en oplichtend détail 
vitaliseren elkaar en verdelen en verbinden het licht. 

Keustermans: 
en Rubens. 

.in de warmte der welluidende ritmen en zinnelijke vormen, halverwege tussen Permeke 

Eén der laatste 
beeldhouwers 

Keustermans, de direkteur van 
de Turnhoutse akademie voor 
beeldende kunsten is een vriend 
van Hubert De Volder, leraar-
schilderkunst aan de akademie 
van Sint-Niklaas. 

Niet zo verwonderlijk dat bei
den elkaar ook artistiek prachtig 
beamen: Eerlijkheid is hun water
merk. 

De wereld die Keustermans in 
steen stolt tot tijdloosheid, is (net 
als De Volder's wereld) niet ver te 
zoeken: het is de mens van alle 
tijd en elke kuituur, het naakt 
onuitputtelijk als de zee, moeder 
en kind, man en vrouw, ritmen 
van gedrapeerde figuren. 

Deze themata bespeelt Keus
termans als een volbloed-klassie
ke beeldhouwer, boetserend in 
klei of beitelend in steen, het 
grote formaat niet schuwend. In 
zijn klassieke vormgeving voelen 
wij onderhuids de uitzuivering 
van Brancusi en de expressiviteit 
van Jespers, het keivormige 
bouwsel van More en de malse 
seksualiteit van Maillol. Keuster
mans heeft alles en niets te ma
ken met deze vier groten: alles, 
in die zin dat hij — omdat hij een 
groot beeldhouwer is — doet wat 
elke grote beeldhouwer vóór hem 
heeft gedaan, en... niets, omdat 
hij dit konstante geheim van de 
beeldhouwkunst bespeelt op een 
volstrekt persoonlijke wijze. Een 
beeld van Keustermans is zo 
meteen herkenbaar als een 
Keustermans. Toch doet Koester-
mans niet persoonlijk, zoals hij 
evenmin originele vondsten 
zoekt, omdat hij weet dat de na
tuur en het leven origineel op 
zichzelf zijn, zoals elke mens die 
zingt met z'n eigen bek, een per
soonlijke zang laat horen. 

Slag na slag... 
Keustermans zingt op z'n 

sterkst in steen. Zijn geluid is 
oervlaams én universeel. 

Oervlaams: in de warmte der 
welluidende ritmen en zinnelijke 
vormen halverwege tussen Per
meke en Rubens. 

Universeel: omdat ,,zijn vor
men zich verzoenen met de na
tuur en de beeldhouwkunst. 
Daarom is zijn beeldhouwkunst 
klassiek en kunnen wij via zijn 
werk de beeldhouwkunst van alle 
tijden en alle kuituren beter be
grijpen" aldus de beeldhouwer 
René Smits over Keustermans. 

,,t\/luziek roept de stilte op, 
beeldhouwkunst de ruimte". 
Keustermans bespeelt de ruimte 
met welluidende lust en monu
mentale eenvoud. Zijn beelden 
die in arduin zijn gebeiteld zingen 
het sterkst: het is alsof de ener
gie de de beeldhouwer slag na 
slag in het beeld heeft opgesla
gen, in volle kracht terugkaatst 
uit het spanningsveld van het 
arduinen vel naar de toeschou
wer. Voor de toeschouwer een 
ervaring van lust en levensbea-
ming, van warmte, gezondheid 
en grootheid. 

Grootheid van vóór en voorbij 
het aktuele gebeuren. Warmte 
voor het altijd van zijn vrienden. 

Harrold Van De Perre 
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Even opschudding bij titelfavoriet 

Aad de Mos blijft natuurlijk 
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Er ontstond in de voorbije weel< nogal wat deining 
rond de figuur van Aad de Mos. De Nederlandse 
trainer van KV Mechelen zou met voortijdig opstap
pen gedreigd hebben indien niet spoedig een aantal 
— al werden die nooit gespecifieerd — van zijn 
wensen werden ingewilligd, de Mos maakte zijn 
ongenoegen kenbaar vlak nadat zijn ploeg eerder 
verrassend de Supercup aan Anderlecht had moeten 
afstaan. De krisissfeer was op slag zichtbaar. 

H ET onweer is inmiddels al
weer voorbijgetrokken en 
de Mos en KV Mechelen 

leven opnieuw in de beste der 
werelden. De grote verzoening 
lieeft zich voltrokken voor zover 
er ooit van een meningsverschil 
sprake is geweest. 

Knellend schoentje 
Het IS naïef te veronderstellen 

dat de Nederlander salarisverho
ging nastreefde, de Mos heeft 
altijd geweten wat hij wilde en 
financieel zal hij zijn zaakjes ze
ker goed geregeld hebben. Bo
vendien heeft hij in tal van inter
views laten verstaan dat hij en 
zijn familie het in en rond Meche
len best naar hun zin hadden en 

dat avonturieren in Latijnse lan
den voorlopig aan hen niet be
steed was. Waar kon het schoen
tje dan nog nijpen? Toch zeker 
met rond het al jarenlang volge
houden spektakulair aankoopbe
leid van de klub? Voor de komen
de maanden wordt de aanwer
ving van Ajacied Bosmans in het 
vooruitzicht gesteld en daarnaast 
werd hij Lommei al een veelbelo
vende jongere weggeplukt. 

Neen, op het eerste gezicht 
had de Mos geen reden tot kla
gen. Dat gaf hij zelf trouwens toe. 
Zijn ongenoegen lag dan ook die
per. In de strukturen van de klub. 
de Mos werkt naar eigen leest en 
daar moet zich maar niemand 
mee bemoeien. Op dat vlak heeft 
de Hagenar destijds bij Ajax ge

noeg meegemaakt en daarom is 
hij dubbel attent. Hij heeft geen 
boodschap aan goedmenende 
managers en dies meer. Hij weet 
best wat goed is voor hemzelf en 
voor zijn ploeg. Hij gaat er boven

dien terecht van uit dat hij inmid
dels al meer dan genoeg heeft 
bewezen om niemand naast zich 
te moeten dulden. Voorzitter Cor-
dier wist trouwens onmiddellijk 
hoe laat het was toen hij hoorde 

Aad de Mos, nog lang niet weg bij Malinwa. 

over de dreigementen van zijn 
trainer. 

Hoe stevig? 
Cordier hield zich van de dom

me toen hij beweerde met te 
weten wat er mis zou kunnen 
gaan. Bij het eerste echte ge
sprek werden de oneffenheden 
trouwens snel weggevlakt. de 
Mos kreeg zijn zin (volledig) en 
zal ook in de komende vieren
twintig maanden niets of nie
mand naast zich dulden. Hoe 
goed het allemaal ook mag be
doeld zijn. 

KV staat er dus nog altijd best 
voor. Het wil (en zal meer dan 
waarschijnlijk) landskampioen 
worden en ook in de bekertor-
nooien heeft het zijn laatste 
woord nog met gesproken. En 
volgend seizoen mag men zich 
dus aan een nog sterker Malinwa 
verwachten. 

De heibel rond de Mos over
schaduwde vanzelfsprekend het 
verloop van de terugmatch om de 
Supercup. Maar Anderlecht won 
eindelijk nog eens een match van 
enig, alhoewel dat ook niet mag 
worden overdreven, gewicht. 
Trainer Leekens zal zich aan dat 
suksesje evenwel proberen 
rechttrekken en dat is zijn goed 
recht. Toch zal hij gewikt en ge
wogen worden in de zware maart
maand. Dan zal de nu al maan
den onder vuur liggende coach 
moeten bewijzen hoe stevig hij 
nog in het zadel zit. 

We zijn geen Hollanders 

Calgary: interesse zonder opwinding 
In Calgary brandt het Olympisch vuur. De vijftien

de Winterspelen kosten vanzelfsprekend méér geld 
dan de veertiende én ze zullen ook langer duren. De 
tijdsgeest eist dit. 

VANDAAG wil elke organisa
tor beter doen dan zijn 
voorganger. De cijfers 

moeten alsmaar hoger klimmen. 
Men geraakt er aan gewend en 
maakt er zich nog nauwelijks 
druk over. 

Chinook 
De Winterspelen wekken bij 

ons weinig beroering. Zeker in 
deze sneeuw- en vorstloze winter 
(?) kan niemand zich opwinden 
omdat de afdaling heren al op de 
eerste dag wegens de chinook — 
een warme zeewind die met snel
heden tot negentig kilometer per 
uur langs de berglanken joeg — 
moest worden uitgesteld. Permin 
Zurbriggen moest vierentwintig 
uur wachten om ,,zijn" goud te 
kunnen pakken. Wintersporten 
waren bij ons nooit populair en 
onze desbetreffende vertegen
woordiging op het hoogste vlak 
draagt een eerder ,,dekoratief" 
karakter. Al mogen kunstschaats
ster Catherine Pauwels geen ver
diensten worden ontzegd. 

In Nederland ligt dat anders. 
Wanneer de sloten en beekjes 
van Friesland dichtvriezen be
kruipt onze Noorderburen een 
onbedwingbare drang. Zij moe
ten dan de schaatsen aanbinden 
om tot rust te komen en het 
winterse schaatscircuit — het 

land werd volgebouw met kunst
ijsbanen — heeft dan ook al lang 
professionele allures aangeno
men. Er leeft veel meer dan al
leen maar de okkasionele Elfste
dentocht. Overigens worden pre
cies op dit vlak in Calgary de 
grootste vernieuwingen gepre
senteerd. Het Olympisch goud 
zal er moeten verdiend worden 
op een overdekte baan wat een 
eerlijker koersverloop waarborgt. 
Het ijs zal van konstante kwaliteit 
zijn en de weersomstandigheden 
zullen het gevecht tegen de tijd 
niet langer beïnvloeden. Dat is 
dus een verbetering. 

Lange adem 
Wie de Winterspelen van nabij 

wil velgen — iemand met een 
groot uithoudingsvermogen dus 
— kan terecht op het derde net 
van de Nederlandse televisie die 
voor de gelegenheid de (nieuwe) 
registers opentrekt. 

Zelf zullen we graag kijken 
naar het Alpijns skiën. De sekon-
denstrijd tussen de multimiljo
nairs van het professionele skicir-
kus waarborgt vooral in het begin 
van de races veel spannin en 
naar het einde toe wordt er al 
eens gemakkelijker aangeval
len... 

Ook de grote Ijshockeymat-

chen willen we liever niet missen. 
In de strijd om de puck worden 
nogal wat klappen uitgedeeld 
waarvoor de massa — in het 
stadion én thuis — nog steeds 
overeind wil komen. 

Goud 

Er kan dus best wat te beleven 
vallen. Al zullen deze Spelen voor 

ons niets méér zijn dan een verre 
aanloop naar de gebeurtenissen 
in Seoul. De Winterspelen mogen 
dan zeker met als een algemene 
repetitie voor de Zomerspelen 
worden beschouwd, ze zijn er 
toch met de gelijke van Al zullen 
ook in Calgary uitsluitend full-
profs voor het eremetaal m aan
merking komen. De tijd dat ama
teurs op het podium geraakten is 
definitief voorbij. De tijd dat zij als 
schaarse uitzondenngen tussen 

de deelnemers voorkwamen 
loopt naar zijn einde. Calgary en 
Seoul zullen deze eigentijdse, ra
zendsnel voortschrijdende ont
wikkeling zeker met ombuigen. 
Het geld regeert de sportwereld. 
Ze bepaalt met welke middelen 
men in het strijdperk treedt. Ze 
bakent het strijdperk af. De vijf 
ringen zijn vijf goudstukken ge
worden. 

Flandrien 

Drie meetings in één weel< 

Zaalatletiek 
zoeict publiek 

D0z&réag&n wordt uitgetest of zaalatletiek in 
om land enige toekomst is beschoren. Vorige 
mndag werd In Gent een heuse, maar sportief 
wemig voorstetfemie, interland georganiseerd. 

WOSr̂ SOAS stond een 
ilng (^ hei prt^ram-

ma en zond^ worden ée Bal-
gis<^e köiT̂ 3É0${t$cnEq>|3en af
gewerkt. De c^seningsmeeting 
was alvast geen vottrelfer. De 
pt^^tles spralcen niet tot de 
ve«t)eeldlng en er vitren meer 
a^er i den toeschouwers in 
de zaal, Ö^ukkig was er de 
televfsleulörending om de 
sponsors zoet te fiouden. 
Voor woensdag werd aanvan
kelijk Bon Johnson aangekon
digd maar deze moest we
gens Kwetsuur afmelden wat 

natMurIp een tegenvaller 
was. 

Weinig beroering 
Zelf hebben wij aftlid scep

tisch gestaan tegen het rond
jes draaien in een zaal. Er kan 
doodgewoon niet worden 
doorgetopen en dergetijke 
nieetings kunrien naar ons ge
voel moeilijk worden ingepast 
in doordachte traimngssche-
ma's die een absolute piek in 
het zomerseizoen (nu dus de 
OS in Seoul) beogen. De tota
liteit van het get)euren schijnt 

ons kunstmatig. Het beroert 
niet. Men kijkt maar leeft niet 
mee. Misschien moeten we 
het allemaal nog gewoon wor
den maar toch... 

Geef ons dan maar een 
goede oude vetótoc^ die des
noods telkens e^leuw door 
dezelfden mag beheerst wor
den. De inspanningen die Vin
cent Rousseau en Veronictue 
Coliard leveren mc^en dan 
nog zo goed op elkaar gele
ken, ze komen tenminste ge
loofwaardig over. Trouwens, 
zou het al oojt eerder gebeurd 
zijn dal een Waal en een Wa
lm getijktijdig de konkurrentie 
domineren? Moeten we ons 
met beginnen wigerust ma
ken? Het ts mooi over twee 
snelheden te spreken maar 
men moet dan zelf wel naar 
die hoogste kunnen schake
len. 
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Als ik eens burgemeester van 

Kinderen sclirij 
Jaalc Gabriëis 

Vorige week ontving de Breese burgemeester 
Jaak Gabriels een toch wel ongewoon stapeltje 
brieven. 

De leerlingen van de vijfde klas van Gordingen 
(deelgemeente van Bree) stuurden hem immers hun 
opstelletjes op, waarin zij hun mening te kennen 
geven over hoe zij het zouden aanpakken. 

DE leerlingen van de vijfde 
klas van de Vrije Gesubsi
dieerde Basisschool van 

Gerdingen (thuisgemeente van 
de VU-voorzitter) opperden vori
ge maand het idee om hun me
ning, over wat zij zouden onder
nemen indien zij plots zelf lot 
burgemeester van Bree zouden 
benoemd worden, op papier te 
zetten. 

Pretpark 
Zowel de titel (,,Als il< eens 

burgemeester was voor de kinde
ren") als de resultaten doen een 
beetje terugdenken aan het 
knappe liedje van de nu wegge-
deemsterde Franse zanger Ge
rard Lenorman ,,Si j'étais prési
dent de la république". 

Wij laten U alvast genieten van 
de soms zeer spitse beschouwin
gen vanwege deze 11-jarigen 
over het gemeentelijk beleid. Een 
allereerste vaststelling is onmis
kenbaar dat de meeste kinderen 
menen dat een burgemeester 
over zowat alles bevoegd is, en 

bijgevolg eigenlijk alles kan ver
anderen. 

Sommige wensen komen in 
veel opstellen terug. Hoog op het 
verlanglijstje staat het bouwen 
van een groot pretpark of toch 
minstens een speeltuin met daar
naast een kinderboerderij, verder 
wordt herhaaldelijk gepleit voor 
de verkorting van de leerplicht, 
de verlenging van de vakantie- en 
speeltijden en het geven van 
meer turnlessen. Opmerkelijk is 
het nadrukkelijk verzoek om de 
trappen in het schoolgebouw te 
vervangen door een lift. Sommi

gen willen eveneens een grotere 
jeugdbiblioteek en — verrassend 
eigenlijk — verschillende kinde
ren vragen meer voorzieningen 
ten gunste van gehandikapten. 

Een aantal leerlingen hebben 
weliswaar meer specifieke wen
sen: een eigen kinderkrant, de 
afschaffing van politie en rijks
wacht samen met het wegnemen 
van alle verkeerslichten, de aan
leg van een kinderstraat (waar 
alleen kinderen mogen gebruik 
van maken), de afschaffing van 
de legerplicht, de toelating om te 
huwen vanaf je vijftiende levens
jaar. 

Sommigen kunnen evenmin 
loochenen dat zij geboren wer
den tijdens het laatste kwart van 
de 20ste eeuw, vermits zij om 
robots vragen, meer komputers 
nodig achten en er komt zelfs een 
,,verbeteringsmachine" aan te 
pas (,,want de juffrouwen en 
meesters zijn soms nog wat 
moe"...). 

Tweemaal noteren wij het na
drukkelijk verzoek om de prijs 
van het kinderspeelgoed te verla
gen en Katrijn breekt zelfs een 
lans voor het wegnemen uit de 
winkels van alle snoepgoed tege-

' lijkertijd met het goedkoper ma-
^ ken van het fruit. Opvallend wei

nig kritiek is er op de leerkrach-
1 ten, behalve dan het voorstel om 

les te krijgen van een beroemde 
akrobaat en de bede voor minder 
huiswerk. Lieve zou zelfs naar de 

[ koning gaan, want ,,die kinderen 
van Bree moeten toch veel te veel 
leren". 

1 

' Gezellige gemeente 
1 De droom van Ronny, die nooit 
3 meer winter maar altijd zomer 
- verkiest en de ,,zee langs de 

school" zou willen, zal wel het 
moeilijkst te realiseren zijn. De 

^ suggestie van Bart om ,,/n de 
arme landen te gaan helpen" lijkt 

^ daarentegen iets makkeijker 
^ haalbaar. 

1 Uit de lektuur van deze twintig 
3 opstellen wordt echter vooral dui-
1 delijk dat ook de kinderen het 
t bestfijn vinden om in de gemeen

te van burgemeester Gabriels te 
wonen. Of zoals Freek het uit-

; drukt: ,,/n deze gezellige ge-
' meente is het niet mis.". Wie zei 
' daar ook weer dat de waarheid uit 
^ de kindermond komt?! 

- (pvdd) 

De middenstand, de enige 
groep mensen die uit zo'n volks
gebruik geldelijk voordeel haalt, 
IS niet tevreden met deze wel
doende omstandigheid. Veel is 
niet genoeg. Ook als dit ten koste 
moet gaan van de waarachtig
heid. Zelfs als dit op lange termijn 
het einde van de Eupense karna
val moet betekenen. 

Er komt nog iets bij. Sedert 
jaren klagen de Eupenaars over 
het onbegrip van Waalse toe
schouwers. Deze laatsten ver
warren uitbundig drinken en luch
tige flirt met dronken straatschen
derij, vechtpartijen en het lastig 
vallen van vrouwspersonen. Het 
laatste wat moest gebeuren was 
precies Walen aansporen om nog 
in grotere getale naar Eupen te 
komen. 

Alsof dit nog niet genoeg was 
heeft het Fremdenverkehrsamt 
der Ostkantone vouwblaadjes 
verspreid die in België's drie ta
len oproepen tot ,,Karneval in 
den Ostkantonen". Waarom 
plots weer Oostkantons, die 
kleurloos Belgische, door Luik 
geïnspireerde benaming? Was 
die niet vervallen sedert de op
richting van een Rat der deutsch-
sprachigen Gemeinschaft en de 
inlijving dezer Gemeenschap bij 
het Waalse Gewest? 

Is het om plezier te doen aan 
de Walen van Malmédy, die an
ders zo luid hun Waals karakter 
uitbazuinen? 

Onze Belgische Duitsers moe
ten het uiteindelijk zelf uitmaken 
of ze als zodanig wensen gekend 
en geëerbiedigd te worden. Ze 
zullen daar dan wel zelf eerst 
mee moeten beginnen, op de 
schaarse gebieden die hen over
blijven. Hun officiële en officieuze 
vertegenwoordigers schijnen er 
alvast geen werk van te maken. 

(k.j.) 

40 jaar na Mensenrechten-verklaring 

Amnesty International 
Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de Universe

le Verklaring van de Rechten van de Mens werd 
aangenomen door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. 

Ook de Vlaamse afdeling van Amnesty Internatio
nal herdenkt dit feit met een aktieweek. 

JAMMER genoeg is er van 
deze Mensenrechten-ver
klaring in de praktijk nog 

niet veel gerealiseerd. 
Dagelijks worden nog steeds 

mensen opgesloten omwille van 
hun overtuiging en vele gevange
nen krijgen nog altijd geen eerlijk 
proces. De voorbije jaren hebben 
immers ruim 60 verschillende re
geringen mensen laten martelen 
en meer dan 120 regeringen 
staan nog de doodstraf toe. 

Veertig jaar 
,,Veertig jaar is lang genoeg", 

meent Amnesty International (Al) 
terecht. Daarom start zij een 
kampanje onder de slogan,,Men
senrechten Nul". Al is een on
partijdige, werelverspreide orga
nisatie die ijvert voor de vrijlating 
van gewetensgevangenen, eerlij
ke processen bepleit voor politie
ke gevangenen en aktie voert 
tegen marteling en doodstraf. 

Met deze kampanje beoogt Al 
een massale sensibilizatie rond 
en ondersteuning van de men
senrechten evenals het stopzet
ten van de repressie tegen men
sen die zich inzetten voor de 
mensenrechten. Voorts wil Al re
geringen ertoe aanzetten om de 
bestaande verdragen te ratifice
ren en hen ertoe bewegen het 
tema mensenrechten te betrek

ken in hun relaties met andere 
naties. 

Teneinde dit mogelijk te maken 
is Al op zoek naar zoveel mogelijk 
handtekeningen onder een korte 
en duidelijke oproep (zie kadertje 
hiernaast). 

Cry Freedom 
In Vlaanderen loopt de aktie

week van 3 tot 10 maart. Belang
rijk daarbij is de verspreiding van 
de film ,,Cry Freedom" van Ri
chard Attenborough, de maker 
van de bekende prent ,,Gandhi". 
Zijn nieuwe film behandelt het 
probleem van de Apartheid en 
meer bepaald het waar gebeurde 
verhaal van Steve Biko naar het 
boek van de uit Zuid-Afrika ge
vluchte Britse journalist Donald 
Woods. 

Tijdens het weekeinde van 4-5-
6 maart loopt een heuse mara
thon van de mensenrechtenfilm, 
samen met een aktie voor de 
ondertekening van de petitie. 
Maar ook daarna worden nog een 
hele reeks zaken gepland, die 
uiteindelijk op 10 december moe
ten resulteren in de overhandi
ging van de petities aan de Ver
enigde Naties en aan de Belgi
sche regering. In Vlaanderen 
hoopt men een kwart miljoen 
handtekeningen te kunnen inza
melen. 

Voor meer informatie en voor 
het verkrijgen van petitielijsten 
kan men terecht bij Al-Vlaande-
ren, Kerkstraat 156,2008 Antwer
pen (tel.: 03/271.16.16). 

dat er verschillende W 
over de Duits-Waalse ta 
schijnen allen in de Rijn 

HEEFT nu de Eupense mid
denstand het toch in zijn 
hoofd gehaald, reklame 

te gaan maken in... Luik. 

Veel niet genoeg 
Om kijkers, dus gelduitgevers 

aan te trekken natuurlijk. 

Mensenrechten 
Nu! 

Amnesty tntematto-
nat Vfaanémen hoopt 
liefst 2B0.W0 Viamin-
gen bereid te vinden 
die onderstaande op
roep willen onderteke* 
nen. 

U doet toch ook 
mee? 

M-Ê mensen worden vfli 
en gefijk geboren en 
hebben dezelfde rech-A 

ten. 
Dit is de bJstorlsctte öelöfte 

van de universele Vert^atlng 
van de Recliten van de Mens, 
40 jaar geleden door regerin
gen in de Verenigde Naties 
afgekondigd. 

Wi|, ondergetekenden, met
ten onze namen onder deze 
grote Veridarins»«« ®i®en dat 
zij igeêertjfedi^ »ordt door 
$ii& regeringen over de i\^& 

In vmi landen h e ^ men 
^etfehet recht niet om e© de 

van de merjsenfecMen. Ouj-
eenden mensen worden ge
vangen genomen en gemar
teld omdat ze hun fe<Mm 
wilden opeisen en gebruiken-
Velen zip „verüw^nsm" of ge
dood, 

Deze mistffuiken moeten 
worden gestopt. Wij mep&n 
alle regelingen (^ <Hn de uni
versele verdragen ^of men
senrechten te béNrÊUjftögen, 
om hun vs t̂ten en praktijken 
ennee Inovweenstemming te 
brengen en istappen te onder
nemen om de mensenred^n 
Over de hele wereld tó fee-
schermen, 

Namene de slachtoffers die 
opgepakt werden en aan wie 
het zwijgen vwerd «^gelegd, 
roepen wi| elke regedr^ en de 
Verenigde Naöes ^ om hm 
te beschermen die htm !«em 
verheWen voor de verdediging 
van de rechten vm de mens, 
waar ze ook leven en werken. 

De brieven aan de burgemeester werden voortreffelijk geïllustreerd. 
Bovenstaande tekening van Lieve sluit aan bij haar verlangen naar 
meer manéges en de invoenng van een lessenreeks paardrijden voor 
kinderen van 6 tot 16 jaar. 

nsenrechten-verklaring 

ty International 
ir geleden dat de Universe-
chten van de Mens werd 
smene Vergadering van de 

ig van Amnesty Internatio-
een aktieweek. 

ken in hun relaties met andere 
naties. 

Teneinde dit mogelijk te maken 
is Al op zoek naar zoveel mogelijk 
handtekeningen onder een korte 
en duidelijke oproep (zie kadertje 
hiernaast). 

Cry Freedom 
In Vlaanderen loopt de aktie

week van 3 tot 10 maart. Belang
rijk daarbij is de verspreiding van 
de film ,,Cry Freedom" van Ri
chard Attenborough, de maker 
van de bekende prent ,,Gandhi". 
Zijn nieuwe film behandelt het 
probleem van de Apartheid en 
meer bepaald het waar gebeurde 
verhaal van Steve Biko naar het 
boek van de uit Zuid-Afrika ge
vluchte Britse journalist Donald 
Woods. 

Tijdens het weekeinde van 4-5-
6 maart loopt een heuse mara
thon van de mensenrechtenfilm, 
samen met een aktie voor de 
ondertekening van de petitie. 
Maar ook daarna worden nog een 
hele reeks zaken gepland, die 
uiteindelijk op 10 december moe
ten resulteren in de overhandi
ging van de petities aan de Ver
enigde Naties en aan de Belgi
sche regering. In Vlaanderen 
hoopt men een kwart miljoen 
handtekeningen te kunnen inza
melen. 

Voor meer informatie en voor 
het verkrijgen van petitielijsten 
kan men terecht bij Al-Vlaande-
ren, Kerkstraat 156,2008 Antwer
pen (tel.: 03/271.16.16). 

t 

1 

MensGnf 
Nu 

Amnesty tntematto-
nat Vfaanémen hoopt 
liefst 2B0.W0 Viamin-
gen bereid te vinden 
die onderstaande op
roep willen onderteke* 
nen. 

U doet toch ook 
mee? 

M-Ê mensen worden vrij 
en gelijk geboren en 
hebben dezelfde rech-A 

ten. 
Dit is de historische belofte 

van de universele Vert^aring 
van de Rechten van de Mens, 
40 jaar geleden door regerin
gen in de Verenigde Naties 
afgekondigd. 

Wi|, ondergetekenden, zet
ten onze namen onder deze 
grote Veridaring, «n eisen dat 
zij geêertjfedi^ wordt door 
$ii& regeringen over de i\^& 
wen^d. 

De brieven aan de burgemeester werden voortreffelijk geïllustreerd. 
Bovenstaande tekening van Lieve sluit aan bij haar verlangen naar 
meer manéges en de invoenng van een lessenreeks paardrijden voor 
kinderen van 6 tot 16 jaar. 

senrechten-verklarinq 

Eupen lonkt naar Luiks geld 

Eupe Alaaf! 
Een van de levendigste en kleurrijkste karnavals 

van België is die van Eupen. Deze toont het ware 
Rijn-Duitse (Neder- én Hoogduitse) gezicht van de 
stad. 

Ook in menige andere plaats van Duits-België zit 
deze traditie diep geworteld. En zou het toevallig zijn 
dat er verschillende Waalse karnavalfeesten net 
over de Duits-Waalse taalgrens plaats vinden ? Zij 
schijnen allen in de Rijnlandse traditie te baden. 
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Vraagt rode telefoonlijn met Vlaamse regering 

VU-Halle-Vilvoorde bezorgd 
om randgebied 

Op een perskonferentie te Brussel hebben een aantal VU-
mandatarissen uit het hoofdstedelijk randgebied hun zorg geuit 
over de kleine interesse die de Vlaamse regering voor hun 
problemen toont. 

Dit gebrek staat, zo bewijzen zij, in schrille tegenstelling tot het 
belang dat de Franse Gemeenschap aan de ,,péripheraie bruxelloi-
se" schenkt. Bij monde van Luk Van Biesen, VU-raadslid te 
Kraainem en voorzitter van het arr. Halle-Vilvoorde werden de 
problemen nog eens op een rijtje gezet. 

De Vlaamse regering en ook de 
Vlaamse Raad, ondergaat deze Fran
se aanval op Vlaams grondgebied 
Erger, zij aanvaardt dat de Franse 
gemeenschapsraad in haar verkla
ring elementen stelt die fundamenteel 
haar bevoegdheid te buiten gaan 

Een logische reaktie van alle 
Vlaamse partijen ware geweest, een 
blokkenng van de nationale onder
handelingen zolang de gewraakte pa
gina's door de Franse gemeen
schapsregering met werd geschrapt 
en een klinkend antwoord o a door 
een motie in de Vlaamse Raad 

Daar waar de Franse gemeen
schapsraad duidelijk en ondubbelzin
nig de franstaligen van de faciliteiten
gemeenten bescherming en onder
steuning verleent, worden de Vlamin
gen in de rand aan hun lot overgela
ten Zij worden verstoten 

Voornamelijk in de dagdagelijkse 
werking van de Vlaamse regenng valt 
het op dat elk dossier uit de facilitei
tengemeenten benaderd wordt met 
,de grootste mogelijke inertie en kriti
sche ingesteldheid Daar waar de 
Vlaamse regering bevoegd is voor de 
faciliteitengemeenten, zoals kuituur, 
onderwijs enz neemt men deze be
voegdheid met waar 

Enkele voorbeelden 
1 De schrapping sinds 1 februan 

1988 van het enig Vlaams informatie
blad ,,De Lijsterbes" te Kraainem 

door PVV-minister Dewael Zonder 
enige duidelijke aanwijsbare redenen 
wordt de jaarlijkse subsidie van 
150 000 fr voor dit noodzakelijk tijd
schrift ingetrokken Er bestaan nu 
geen enkel Nederlandstalig informa
tieblad meer Alleen franstalige info-
blaadjes blijven over De Vlaamse 
Gemeenschap van Kraainem werd op 
de hoogte gesteld via een eenvoudig 
schrijven van de liberale minister 

2 De vermeuwings- en nieuwbouw
werken aan het Rijkskultureel cen
trum ,,De l\/loelie" te Linkebeek wer
den van de begroting afgevoerd, ten 
voordele van één of ander liberaal 
gezind schepenkollege in Limburg 
De Vlaamse gemeenschap van Lin
kebeek heeft echter dringend nood
zaak aan aangepaste infrastruktuur 

3 De Nederlandse Kulturele Raad 
van Wezembeek-Oppem wacht nog 
steeds op haar erkenning De Vlaam
se minister talmt 

4 De bestuurskommissie van het 
Rijkskultureel Centrum te Kraainem 
werd meer dan twintig manden gele
den verkozen, maar is nog steeds met 
erkend De Vlaamse minister vergeet 
te beslissen 

5 Diverse renovatieprojekten te 
Sint-Genesius-Rode zitten muurvast 
De nodige aankopen werden gedaan 
doch de renoverende werking wacht 
op de nodige goedkeunngen 

6 Het dossier,,Witte Huisjes", een 

20-tal woningen, te Kraainem, even
eens een renovatieprojekt, werd stief
moederlijk behandeld en door het 
gemeentebestuur en door de Vlaam
se regering Resultaat een mogelijk
heid om aan twintig jonge Vlaamse 
gezinnen huisvesting te verlenen 
gaat voorbij 

7 Werken en aanpassingen aan 
het ,,Wauterbos" te Sint-Genesius-
Rode vragen een onmogelijke tijd tot 
goedkeuring 

8 De uitbreiding van het Rijkskultu
reel Centrum te Kraainem zal voor
goed een wensdroom blijven 

Rode telefoon 

De Vlaamse regenng heeft zich in 
de vorige legislatuur louter gemani
festeerd door met de Kraainemse 
mallemolen van de Nederlandson-
kundige OCMW-voorzitter enkele 
rondjes mee te draaien 

De Volksunie van Halle-Vilvoorde is 
deze stiefmoederlijke behandeling 
meer dan moe en dringt aan op een 
mentaliteitsverandering 

De VU dringt dan ook zeer konkreet 
aan op 

1 Een permanente rode telefoon
lijn tussen de Vlaamse regering en de 
Vlaamse mandatarissen uit de facili
teitengemeenten 

2 Een Vlaams kultureel beleid die 
de Vlaamse gemeenschap ter plekke 
steunt 

3 Een Vlaams sociaal beleid, ge
richt op aantrekking van jonge Vlaam
se gezinnen naar de rand 

Kortom de Vlamingen uit de facili
teitengemeenten maken integraal 
deel uit van Vlaanderen en hebben 
dus recht op een gelijkwaardige be
handeling 

Van woorden naar handgemeen 

De Kraainemse 
maMemolen 
* Het arrest van de Raad van State 
van 24 mei 1983 zegt over het taalge
bruik in de gemeenteraad in de ge
meenteraad van Kraainem o m ,,De 
taal van de besluitvorming is er het 
Nederlands, vertalingen mogen met 
worden gemaakt, noch van de agen
da, noch van de verklarende nota's, 
de uitleg van het college of hetgeen er 
wordt gezegd in het algemeen " 

Dit arrest is in Kraainem altijd dode 
letter gebleven Ondanks talloze pro
testen, klachten en hevige incidenten 
blijft het kollege alle agendapunten 
inleiden in het Frans en het Neder
lands 

Praktisch na elke gemeenteraads
zitting hebben de VU-raadsleden 
hiertegen klacht neergelegd Jaren
lang heeft goeverneur Roggen deze 
klachten genegeerd 

* Op 27 mei 1987 (vier jaar na het 
arrest I) schrijft de goeverneur in ant
woord op de zoveelste klacht 

,,Het voordragen en bespreken van 
de agendapunten in de twee talen 
ook dit IS in strijd met de taalwetge
ving Voor de behandeling van zaken 

in de gemeenteraad dient uitsluitend 
het Nederlands als bestuurstal te wor
den gebruikt en het is de taak van de 
burgemeester de gemeenteraadsle
den hierop te wijzen Ik verzoek U in 
de toekomstt strikt rekening te hou
den met wat voorafgaat " 

Ook deze aanmaning heeft burge
meester Maricq naast zich neerge
legd 

Dat er m die omstandigheden bij 
elke gemeenteraadszitting heftige in
cidenten zijn IS onvermijdelijk De 
aanwezigheid van ex-OCMW-voorzit-
ter Capart draagt ook met bij tot het 
bedaren van de gemoederen Maar 
de agressiefste kemphaan bij het ver
baal geweld tegen de Vlamingen is 
ongetwijfeld de burgemeester zelf 
De stap van verbaal naar fysiek ge
weld werd door Maricq gezet tijdens 
een gemeenteraadszitting toen het 
tot een handgemeen kwam tussen 
hem en een van de Vlaamse raadsle
den 

Om tot een oplossing te komen 
mogen er geen oplossingen op papier 
komen maar oplossingen die de toe
stand ter plaatse wijzigen i 

vu-resolutie 
in Vlaamse Raad 

De VU-mandatanssen, de gemeenteraadsleden Luk Van Biesen, prof L Van 
Hamme en senator Hans De Belder, herhaalden bij deze hun stelling 

1 Afschaffing van de faciliteiten 

2 Overdracht der voogdij van de nationale naar de Vlaamse regering 

3 In afwachting daarvan zending vaneen regeringskommissans (Het arrest 
van de Raad van State van 24 mei 1983 wordt nog steeds met toegepast) 

De werking van de gemeenteraad wordt hierdoor nadelig beïnvloed De 
kaakslag die burgemeester Maricq op 29 januari 1988 toediende aan een 
Vlaams gemeenteraadslid, trof de Vlamingen van Kraainem recht in het gelaat 
De brief van Luk Van Biesen aan de koning deed het dossier bij de minister van 
Binnenlandse Zaken belanden 

Ondertussen doet ook de afgezette, Nederlands-onkundige OCMW-voorzit-
ter Cappart gewoon verder, alsof de Raad van State, het Hof van Beroep, de 
goeverneur en de voogdijminister hem dat met uitdrukkelijk hebben verboden 

De nieuwe gemeenschapsminister Lenssens, krijgt hiermee een belangrijke 
verantwoordelijkheid toegewezen De Vlaamse Raad zal zich moeten uitspre
ken over een voorstel van resolutie dat door de VU (bij monde van kamerlid Vic 
Anciaux) werd ingediend Hierin spreekt Vlaanderen zijn verontwaardiging uit 
over de passages uit het regeerakkoord van de Franse gemeenschapsekseku-
tieve, waann gehandeld wordt over Voeren, Brussel en de randgemeenten De 
PVV vroeg bij monde van kamerlid Denys het voorstel naar de kommissiee te 
verzenden 

Ledenwerving 1988 
De nieuwe leden blijven binnenstromen. Het totaal Is opgelopen 

tot 1464. 

De plaatsen in de top-twintig worden met de week duurder. Wij 
begroeten één nieuwkomer: Smt-NIklaas dat Deurne uit de top 
verdringt. 

Afdeling-Meerhout kampt met Hof stade voor de bronzen medail
le en de zilveren plak van Antwerpen komt ook in gevaar. 

Uit Brabant nog steeds geen nieuws. Wellicht wachten zij op de 
lentekriebels... 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

11 

(1) VU-
(2) VU-
(3) VU-
(5) VU-
(4) VU-
(7) VU 
(6) VU 
(8) VU 
(9) VU 
(9) VU 

(11) VU 

-Gijzegem 
Antwerpen-Stad 
Hofstede 
-Meerhout 
-Herentals 
•Gentbrugge 
•Bilzen 
•Roeselare 
•Assenede 
•Waregem 
•Maasmechelen 

51 
40 
39 
39 
35 
30 
28 
25 
24 
24 
22 

(13) VU-Zwevegem 22 
13 (11) VU-Munsterbilzen 19 
14 (13) vu-Bazel 18 
15 (15) VU-Beselare 16 
16 (16) VU-Dilsen 15 

(18) VU-Gent-Muide 15 
( - ) VU-Sint-Niklaas 15 
(16) VU-Spermahe 15 
(18) VU-Wevelgem 15 

(*) plaats vorige week 
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FVV-kursus 

Vrouwen in 
de gemeente 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen organiseert vormings
avonden over Vrouwen in de Ge
meente. 

Vrouwen zijn nog steeds onderver
tegenwoordigd in alle geledingen van 
de maatschappij. Hoe kan het ge
meentebestuur een beleid voeren om 
het emancipatieproces van vrouwen 
in de plaatselijke samenleving te on
dersteunen en te bevorderen? Wat 
betekent zulks inhoudelijk in de sek
toren Ruimtelijke Ordening, Onder
wijs, Kuituur, Welzijn, Tewerkstel
ling...? 

Welke rol kan de vrouw in de ge
meente vervullen? Hoe kunnen vrou
wen het gemeentebeleid bijsturen? 

Op elke arrondissementele vor
mingsavond praat een panel van drie 
vrouwen, aktief in de gemeente — 
hetzij als gemeenteraadslid of sche
pen, hetzij als OCMW-lid — over haar 
realisaties, ervaringen en verwachtin
gen als vrouw in de gemeente. 

Moderator is Huguette De Blee-
cker-lngelaere, nationaal FVV-voor-
zitter. 

Wij verwachten u voor het arrondis
sement Antwerpen op woensdag 2 
maart om 20 uur in het Kultureel 
Centrum Berchem, Driekoningen
straat 12§, te 2600 Berchem. 

Panelleden: Clara Govaert, ge
meenteraadslid Antwerpen; Gerda 
Van Langendonck, gemeenteraadslid 
Kapellen en Hilda Dox, OCMW-voor-
zitter Schoten. 

Muziekkwis 
te Schoten 

Vrijdag 25 maart 1988 om 20u. 2de 
Vlaamse Muziekkwis met medewer
king van Gust Teugels in het Kultu
reel Centrum, Kasteeldreef 61 te 
Schoten. 

Deze kwis zal handelen over de 
kennis van Vlaamse liederen, toon-
dichters en tekstschrijvers, herken
nen van melodieën. 

Met deze muziekavond willen de 
Vlaamse Vrouwen uit Schoten een 
bijdrage leveren tot de verspreiding 
van de Vlaamse liederenschat. Inlich
tingen: 03/645.40.61. 

Wi\ 

Trends 
TOP 20.000 
is nu te koop! 

m 

De nieuwe editie 1988 van Trends 
Top 20.000, het meest complete 
financieel-economische naslag
werk over de Belgische bedrijfs
wereld is vanaf NU te koop in uw 
krantenwinkel. 

U kunt ook telefonisch bestellen 
(03/62 00 211) 

Algemene 
vergadering 
te Tongerio 
FVK leeft! 

De Federatie van Vlaamse Kringen 
is het Vlaams-nationaal Kuituur- en 
Strijdfonds. Op 20 februari houdt de 
FVK haar jaarlijkse statutaire verga
dering, in de abdij van Tongerio, Ab
dijstraat 26 te Westerio om 14u. 

De FVK bepaalt op haar Algemene 
Vergadering haar beleidsplan voor 
1988. Centraal tema is: de zinvolle 
vrijetijdsbesteding in het decennium 
van de automatisatie. 

Bij deze gelegenheid wordt ook een 
verdienstelijke afdeling in de kijker 
geplaatst. 

Het gastreferaat wordt verzorgd 
door prof. dr. Wim Verrest (UIA) die 
ons zal onderhouden over: Kuituur in 
Vlaaanderen. 

Wie meer inlichtingen wenst richt 
zich tot het Algemeen Sekretariaat, 
Gebr. Vandeveldestraat 68, 9000 
Gent, tel. 091/23.77.42. 

akademisch 
ziekenhuis 

Het Universitair ziekenhuis vande Universitaire 
Instelling Antwerpen werft aan voor onmiddellijke 
indiensttreding en voor de wervingsreserve: 

VERPLEEGKUNDIGEN 
voor de verpieegeeniieden 
en polil(iiniel<. 
Gegradueerde 
verpleegl(undigen 
Studieniveau: 
D algemeneziekenhuisverpleegkunde; 
C pediatrische verpleegkunde; 
C psychiatrische verpleegkunde; 
C vroedkunde. 

Gebrevetteerde 
verpleegkundigen 
Studieniveau: 
C ziekenhuisverpleegkunde; 
O psychiatrische verpleegkunde. 

Specifieke voorwaarde: 
Voor hogervernoemde funkties kunnen tevens de per
sonen kandideren die gedurende het schooljaar 
1987-1988 het vereiste diploma zullen behalen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN: 
1. De modaliteiten en voorwaarden i.v.m. het examen 
en de kandidatuurstelling kan men bekomen bij de 
direktie Personeel, Examensekretariaat, 
Wilrijkstraat 10, 2520 Edegem (eventueel tel. 
03/829.11.11.toestel 1170, maandagt.e.m. vrijdag 
van 8 u 30 tot 12 u 30 en van 13 u tot 17 u). 
2. De ingevulde sollicitatieformulieren (cfr. modalitei
ten) dienen persoonlijk of aangetekend ingeleverd te 
worden op hogervernoemde dienst, uiterlijk op vrijdag 
26 februari 1988 te 17 u. 
3. Het aanwervingsexamen heeft plaats op zaterdag 
5 maart 1988 in de voormiddag. 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

27e Europese Eresenaat 
Op zaterdag 13 februari werden in 

het Provinciehuis onder ruime be
langstelling een aantal nieuwe leden 
opgenomen omwille van hun federa
listische- of vredesinzet in onze sa
menleving. 

Voorzitter Walter Kunnen hield het 
welkomstwoord en herdacht de in 
1987 overleden leden van de Europe
se Ere-Senaat: nl. dr. Theo M. Lach, 
hoofdredakteur WDF en ingenieur Di-
mitri Panine, letterkundige. 

Mon De Clopper, internationaal 
voorzitter van de Europeade, leidde 
de Kastiljaanse, Madrileense profes
sor dr. Jesus Ayllon Diaz in. 

Daarna volgde Rudoif Dmont du 
Voitel, afgevaardigd-bestuurder van 
de Europese Akademie van Bayern, 
die dr. Jur. Frangois Visine, voorzit-

ter-stichterr van de Fondation du Mé
rité Europeen voorstelde. 

Hans Nord, lid van het Europees 
Parlement, werd toegelicht door prof. 
dr. Henk Brugmans. Een huidetele
gram werd verzonden aan mevrouw 
Eiena Sacharova-Bonner, ,,de vrouw 
naast de voorvechter van de Mensen
rechten", die geen uitreisvisum ont
vangen had, maar wel verwacht wordt 
in \/laanderen door de BVSE in de 
loop van volgend jaar, ter gelegen
heid van een nieuwe heelkundige 
ingreep die zij in West-Europa zal 
ondergaan. Met een prima-organisa
tie en een uitstekende drietaligheid 
groeide deze federalistennamiddag 
uit tot een hoogstaand Europees ge
beuren. 

Willy Kuijpers 

Feest, boek en tentoonstelling 

20 jaar Voli(sunie in Laaidlai 
Toen 20 jaar geleden enkele Vorstenaren de koppen bijeensta

ken naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van ze
ventig, dacht er waarschijnlijk niemand aan tot wat dit zou 
uitgroeien. De Laakdalse VU kende in deze periode veel hoogten 
en weinig laagten, ook al gebeurde er heel wat. 

» • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

. • • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

Deze jaardag gaat op grootse wijze 
gevierd worden op zaterdag 20 fe
bruari in de zaal van de Rijksbasis-
school te Veerle-Laakdal. De fesitivi-
teiten nemen een aanvang met een 
receptie om 18u. Rob Geeraerts die 
het wel en wee van het eerste uur tot 
op heden meekmaakte zal het relaas 
van de voorbije twee decennia schet
sen. 

Zoals het bij een feest hoort, wor
den ook hier de meest verdienstelijke 
personen gehuldigd. Er wordt zelfs 
een tentoonstelling opgesteld met fo
to's, krantenknipsels, de honderden 
pamfletten die werden uitgegeven en 
een diamontage van de meeste aktivi-
teiten in de jongste jaren. Deze ten
toonstelling geeft een goed beeld van 
de Volksunie van Laakdal. Om de 
receptie af te ronden zal Rob Gee
raerts het boek ,,20 jaar VU-Laakdal" 
dat hij schreef, voorstellen. 

Jaak Gabriels 
Later op de avond om 20u. gaat het 

traditionele leden- en sympathisan-
tenfeest door in dezelfde zaal. Voor 
dit feest kan iedereen inschrijven, 
maar dan wel voor woensdag 17 febu-
rari bij Ludo Helsen, Veldstraat 5 te 
3998 Laakdal. De deelnameprijs be
draagt 50 fr. voor de VU-leden en 150 
fr. voor hen die geen lid zijn. 

Opmerkelijk is wel dat ook in de 
eigen partij deze ,.verjaardag" niet 
onopgemerkt is gebleven. Niemand 
minder dan VU-voorzitter Jaak Ga
briels zal aanwezig zijn en een toe
spraak houden. 

Geïnteresseerden hieraan dienen 
zich wel te haasten, want naar ge
woonte zijn er mijnder zitplaatsen dan 
gegadigden. 

Ludo Helsen 

Medaille terug naar afzender! 
De Volksuniejongeren van Schilde protesteren met klem tegen 

de benoeming van burgemeester Carolus Borstlap tot Ridder in de 
Kroonorde. Dit omdat de burgemeester in het verleden meerdere 
malen de wetten aan zijn lars heeft gelapt. 

De Volksuniejongeren staven dit 
protest met volgende onweerlegbare 
feiten: 

1. Carolus Borstlap is verantwoor
delijk voor de rellen en de grote 
onvrede die enkele jaren geleden ont
stond, omdat hij toestond dat twee 
uitsluitend franstalige jeugdvereni
gingen (scouts, balletgroep) subsi
dies ontvingen. 

2. Carolus Borstlap stond toe dat 
men gemeenteambtenaar Paul Van 
Gysel wegpestte, en na hem eerst 
weggepromoveerd en opgesloten te 
hebben, zijn ontslag aanvaardde. Dit 
omdat hij — volgens zijn plichten — 
vele bouwovertredingen meldde, die 

met medeweten van de burgemees
ter gebeurden. 

3. Carolus Borstlap is medeverant
woordelijk voor de vele tonnen vergif
tigd afval die nu op een Waals stort 
rusten. Hij wist zogenaamd niets af 
van drie brieven aan hem gericht, die 
in juni '87 melding maakte van deze 
transporten door Schilde. Later do
ken de brieven dan toch op, ze waren 
reeds op de zolder van het gemeente
huis terecht gekomen. 

Foei, moest Carolus Borstlap zelfs 
maar een heel klein beetje politiek 
fatzoen bezitten, dan stuurde hij de 
medaille terug naar afzender! 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 
20 LAAKDAL: Viering 20 jaar VU-
Laakdal in de Rijksbasisschool Veer
le-Laakdal. Vanaf 20u. 
20 TURNHOUT: Landelijke Ont
moeting van de FVK in de Norbertij
nenabdij van Tongerio. Gastspreker 
Wil Vereist over,,Kuituur in Vlaande
ren. Om 14u. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout. 
20 GEEL: Campus o.l.v. preasus 
Moeder Geelse. Aanvang: 20u. In 
Molenhof, Wildersedijk 3. Org.: 
VUJO-Geel. 
22 KALMTHOUT-HEIDE: „Depres
sie, hyperventilatie, stress" door dr. 
Manuela Peeters in ,,De Raaf", Wit-
hoeflei 1, Heide. Om 20u. Gelegen
heid tot vragen stellen. Leden gratis, 
niet-leden: 50 fr. Org.: FVV-Kalmt-
hout. 
26 SCHOTEN: Voordracht door 
Chris Vandenbroeke ,,De Toekomst 
van de Vlaamse Beweging" in Kem-
peneerszaal (boven Gilde), Markt te 
Schoten. Org.: Vlaamse Vrouwen 
Schoten. 
26 TONGERLO-WESTERLO: 
Voordracht door Karel De Cat over 
het ,,Langemarck Studium". Jet Jors-
sen stelt haar nieuw oeuvre voor. In 
Kapellekeshoef om 20u.30. Org.: 
SMF-Kempen-Limburg. 
26 ZWIJNDRECHT-BURCHT: 
Voordracht met diareeks over de Ver
enigde Staten, door Albert De Meule-
naere. Zaal Vrede Sint-Maarten te 
Burcht om 14u. Org.: Vlaamse ge
pensioneerden Rust-Roest. 
26 MOL: Kursus„Propagandatech-
nieken" (deel 3), Zaal Malpertuus, 
Turnhoutsebaan 15, om 20u. Org.: 
VUJO-Turnhout i.s.m. Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel. 
27 BERCHEM: Geleid bezoek aan 
de Lodewijk De Vocht-tentoonstel-
ling. Archief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurleven, Minderbroe-
dersstr. 22, Antwerpen. Bijeenkomst 
om 14U.45. Inr. Vlaamse Kring Ber
chem. Graag vooraf melden 
321.19.86. 
27 GEEL: Gespreksavond om 20u. 
in Molenhof, Wildersedijk 3 over ,,Wat 
met het gefusioneerde ziekenhuis?". 
Org.: VU-Geel. 
27 KONTICH: VU-afdelingsbal in 
zaal D'Ekster, Ooststatiestraat. Pla
tenruiter: Dimitri. Vanaf 20u30. Inkom 
100 fr. 

MAART 
5 BERCHEM: Kursus ,,Met het oog 
op 9 oktober '88: een goede lijst — 
een degelijk programma en een effi
ciënte propaganda", Alpheusdal T. 
Williotstraat 22, van 14 tot 17u. Org.: 
VU-arr. Antwerpen i.s.m. Vormings
centrum Lodewijk Dosfel. 
2 BERCHEM: Cultureel Centrum 
,,Vrouwen in de gemeente". 
4 TURNHOUT: Kwisavond voor alle 
Vlaamse verenigingen uit de Kem
pen. Inschrijven en info bij H. Schaer-
laekens (42.25.55) en L. Mertens 
(41.48.70). In zaal ,,Het Bovenhuis", 
Warandestraat 36. Org. Vlaamse 
Kring Turnhout. 

7 KALMTHOUT-HEIDE: 4 avonden 
,,Bloemschikken" door Sylvia Hen
dricks, in ,,De Raaf" van 20 tot 22u. 
Ie deel ,,Bloemstuk in vaasje". In
schrijving voor 4 avonden: leden 
1000 fr., niet-leden 1200 fr., bloemen 
en cursusmemo inbegrepen. Inl. en 
inschr. bij FVV-Kalmthout vóór 1 
maart. De andere avonden gaan door 
op 21/3, 28/3 en 18/4. 
8 BERCHEM: Federale Vlaamse 
Vrouwen naar tentoonstelling ,,De 
Azteken". Vertrek aan Berchem sta
tion om 8u.30 stipt! Prijs: leden 520 
fr., niet leden 570 fr. Inbegrepen: bus-
inkom-gids en chauffeur. Inl. en 
inschr. bij mevr. E. Verplancke 
(449.93.79) of bij één der bestuursle
den. 

Blanche Van de Roye 
overleden 
Op 24 januari overleed mevrouw 
Blanche Van de Roye. De afge
storvene werd op 27 mei 1905 te 
Antwerpen geboren en was de 
weduwe van dhr. Eugeen Bertho. 
De familie deelt mee dat het af
scheid van de overledene in intie
me kring heeft plaatsgevonden 
en dat volgens de uitdrukkelijke 
wens van mevr. Bertho-Van de 
Roye, haar lichaam ten dienste 
van de wetenschap werd gesteld. 
Rouwadres: Wouter en Magda 
Bertho, Tulpstraat 31 te 2008 Ant
werpen. 
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Een belangrijke dag voor Nederlands onderwijs 

Wervik-Zuid (Wervicq-Sud) 
als voorbeeld 

Iets wat in Vlaanderen nog veel te weinig gekend is, namelijk de 
projekten Nederlands Onderwijs in Frans-Vlaanderen, beleefde op 
29 januari j . l . een prachtige dag. De Nederlandse staatssekretaris 
voor Onderwijs, bezocht de Ecole Pasteur in onze zusterstad 
Wervik-Zuid. 

Einde zeventiende eeuw, werd 
Wervik „bezuyden de Leie", afge
scheiden van Vlaanderen en bij het 
Franse koninkrijk gevoegd (het ver
drag van Nijmegen) In 1712 werd het 
een zelfstandige Franse gemeente 
met burgemeester en schepenen Zo 
werd Wervik definitief in tweeen ge
rukt tVlenselijke en familiale verhou
dingen kunnen echter met met een 
pennetrek vernietigd worden Tot 
voor een goede twintig jaar nog, was 
het Vlaams de spreektaal Thans zijn 
er nog veel Vlaamssprekenden, maar 
met meer in die mate 

Unicum 
Voor een dnetal jaren werd dan 

gestart met een belangrijk projekt, 
waarschijn een pnmeur en een uni
cum in zijn soort, namelijk lessen 
Nederlands aan tweehonderdvijftig 
kinderen I 

Nederland betaalt een Nederland
se leerkracht, mej Toos Dewit en 
Nederlands Onderwijs in Vlaanderen 
betaalt een Vlaamse leerkracht, mej 
Martine Verschoore uit leper Ze ne
men elk honderdvijfentwintig leerlin
gen voor hun rekening In het begin 
was er wel een zekere schroom bij de 
ouders, die vreesden dat hun kinde
ren daardoor minder Frans zouden 
kennen Die vrees is echter totaal 
ongegrond gebleken en in plaats van 
schreem heerst er thans enthoesias-
me en trots op de meertaligheid van 
hun kinderen Elke klas krijgt eén uur 
per dag les in het Nederlands 

Of het nu om wiskunde of natuur
wetenschappen gaat, Nederlands i 
op dat bepaald uur de voertaal De 

klimaks kwam dan op vrijdag 29 ja
nuari Mevrouw Ginjaar-Maas, de Ne
derlandse staatssekretans voor On
derwijs bracht een bezoek aan Wer-
vik-Zuid, dit tot grote trots en blijd
schap van onze ,,Franse" buren Ze 
bezocht er klas per klas, stelde vra
gen aan de kinderen die antwoordden 
in prachtig Nederlands Kortom het 
werd een feestelijke namiddag en dit 
in aanwezigheid van de Nederlandse 
televisie 
Meertalig 

En dat de staatssekretaris haar ge
schiedenis kent, bewees ze onmid
dellijk Op vraag van de Nederlandse 
reporter waarom bezuinigen m Ne
derland en geld geven voor Neder
lands onderwijs in Frankrijk, ant
woordde ze ,,Noordwest Franknjk, 
België en Nederland vormden ooit de 
zeventien provinciën, veel mensen 
spreken er nog Vlaams en dus vind ik 
het de moeite waard dat hier Neder
lands wordt ondenwezen " Het was 
een raak antwoord, dat betuigde van 
Groot-Nederlandse ingesteldheid 
Jammer genoeg, kwam dit met aan 
boed tijdens het Jeugdjournaal op 
Nederland 2 

En wat denken de Franse verant
woordelijken' Twee inspekteurs voor 
het Onderwijs m het Noorderdeparte
ment, verklaarden kort en goed dat 
het voor hen te laat is, maar dat de 
kinderen waarvoor zij verantwoorde
lijk zijn, goede meertaligen moeten 
zijn, die liefst twee of dne vreemde 
talen moeten kunnen spreken, met 
als prioriteit het Nederlands, gezien 
de geografische ligging en de histori
sche achtergronden 

vu-Brugge-Noord 
Nu zondag, 21 februari, om 11 uur 

houdt de Volksunie-afdeling van 
Brugge-Noord een algemene leden-
vergadenng in cafe Bruegel langs-
heen de Blankenbergse steenweg 
(nabij de kerk) 

De dagorde vermeldt een uitbrei
ding van het afdelingsbestuur en het 
voorbereiden van de nakende ge
meenteraadsverkiezingen 

Na de fraaie resultaten die de VU-
kandidaten van Brugge-Noord be
haalden bij de parlementsverkiezin
gen, IS een eerste gedachtenwisse-
ling over de nabije toekomst inder
daad wenselijk Alle leden en sympa-
tisanten zijn dan ook van harte 
welkom 

Kris easier 

der bekomen, bij VOVO (Mia of Mo
nique), Aartshertogstraat 4 te 8400 
Oostende (059/50 84 90 in de voor
middag, 's avonds 059/50 30 84) 

Een leerrijke vierdaagse 

Vanuit Oostende naar Friesland 
In aansluiting aan de 4-daagse naar Straatsburg van vorig jaar 

viel de keuze dit jaar op Friesland. Een nationalistisch maar door 
Nederland niet erkend volk. Hoe vrij zijn ,,De Vrije Friezen"? Roel 
Falkena, FNP-EVA-kontaktpersoon verwelkomt en maat de noden 
en verzuchtingen van zijn volk kenbaar. 

Je wil dit toch met missen' 

Agenda: 
5 juli vertrek vanuit Oostende + 8 

uur 
Bezoek aan de Euromast Rotterdam, 
geleid bezoek aan een Delfts aarde-
werkbedrijf, via afsluitdijk naar Fries
land waar we rond 19 uur verwacht 
worden 

6 juli geleld bezoek aan rundvee
bedrijf, geleid bezoek aan Friese klok-
kenmakerij Rondvaart op de Fnese 
meren 

7 juli verblijf op eiland Schiermin-
nikoog met Balgexpress naar het ui
terste punt 

8 juli ontvangst op de Veemarkt te 
Leeuwarden en geleid bezoek aan 
het Provinsjehüs Kuieren m Giet
hoorn en thuiskomst voorzien tussen 
19 en 20 uur 

Overnachting in luxe-hotel Prijs 
8 500 fr 

Geïnteresseerden kunnen op een
voudige aanvraag een volledige fol-

Wie hier zeker een pluim verdient is 
de eentalig Franse direkteur van de 
school, de heer Porret Alhoewel Ne
derlands onkundig, is hij het geweest 
die de zaal doorgedreven heeft Wij 
hebben zeer weinig mensen ontmoet 
met zoveel idealisme 

Tot slot nog dit nu maar hopen dat 
men in Nederland en Vlaandern geen 
verkeerde bezuinigingen doorvoert 
en zo dat enorm belangrijke projekt 
keldert Wij wensen de kinderen voor 
later een goede meertaligheid en veel 
kontakten met Nederland en Vlaan
deren WIJ hebben schooldirekteur 
Porret beloofd nog eens zijn school te 
bezoeken, hij was daar zeer gelukkig 
meel 

Jef Claeys, schepen, Wervik 

Bij VU-OVD 

Met het oog 
op 9 oktober 1988 

,,Met het oog op 9 oktober '88" is een noodzakelijke voorberei-
dingskursus voor bestuursleden en kandidaten om bij de aan
staande gemeenteraadsverkiezingen niets aan het toeval over te 
laten. 

Een tweedelige kursus met een A-deel, geschikt voor een eerder 
beperkte groep deelnemer^, en een B-deel voor al wie A zei. 

A-Kursus op woensdag 24 fe-
bruan 1988. 

Voor de afdelingen uit de kantons 
Veurne, Diksmuide en Nieuwpoort 
Om 20u in 't Fort, Kaaskerkestraat 2 
in Diksmuide (hoekcafe-restaurant 
aan de brij bij het Ijzerbedevaartse-
kretanaat) 

A-Kursus op woensdag 2 maart 
1988. 

Voor de afdelingen uit de kantons 
Oostende, Middelkerke en Gistel OiTi 
20u in het Trefcentrum, Aartshertog
straat 4 in Oostende 

Met het oog op 9 okt. '88 

Ook in Kortrijl( 
Met het oog op 9 oktober 1988 organiseert het Vormingscen

trum Lod. Dosfel in Kortrijk een voorbereiding op de gemeente
raadsverkiezingen. 

De vormingsdag gaat door op za
terdag 27 februan 1988, van 10 tot 
12u en van 14 tot 17u Inschrijvingen 
vanaf 9u 30 

Dienstbetoon 
kamerlid Oesseyn 

Elke Ie woensdag van 19 tot 20u 
te Oostende m Trefcentrum, Aarsher-
togstraat 4 (059/50 52 77) 

Elke 2e woensdag van 19 tot 20u 
te Gistel in Uilenspiegel, Stations
straat 85 (059/27 86 25) 

Elke 3e woensdag van 19 tot 20u 
te Diksmuide in 't Fort, Kaaskerke
straat 2 (051/50 21 71) en van 20 tot 
21 u te Koekelare in De Hoorn, Dorp
straat 57 (051/58 06 85) 

Elke 4e woensdag van 19 te' 20u 
te Oostduinkerke bij Andre Cavijn, 
Dorpstraat 24 (058/51 23 64) en van 
20 tot 21 u te Veurne in De Beurs, 
Grote Markt 32 (058/31 11 84) 

Elke vnjdagvoormiddag vanaf lOu 
houdt J Desseyn zitdag als burge
meester in het gemeentehuis te Mid
delkerke 

Voor dringende gevallen kunnen 
afspraken worden gemaakt 059/ 
30 32 92 (thuis) of 059/30 06 61 (ge
meentehuis) 

Kantoor der Notarissen 
EDGARD VAN HOVE en JEAN DEPUYDT 

te Brugge, Guido Gezellelaan, 3 
(tel.: 33.29.24 en 33.15.71) 

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING 
VAN: 

STAD BRUGGE (wijk St-Pieters) 
Een perceel bouwgrond (volgens B P A St Pieters Zuid Oost m zone 
bestemd voor handelsdoeleinden), palende met 49,27 m aan de St 
Pietersgroenestraat, gekad sectie K deel nr 679/C/2 groot volgens 
meting 12 a 78 ca 
VRIJ VAN GEBRUIK 
Plan en alle inlichtingen ten kantore van de Notaris 
ENIGE ZITDAG DINSDAG 1 MAART 1988, om 16 00 uur in het 
Secretariaat van het O C M W te Brugge, Karthuizennnenstraat, 4 

Kantoor der Notarissen 
EDGARD VAN HOVE en JEAN DEPUYDT 

te Brugge, Guido Gezellelaan, 3 (tel.: 33.29.24 en 33.15.71) 

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING 
VAN: 

STAD BRUGGE (wijk St-Pieters) 
Een perceel bouwgrond (volgens B P A St Pieters Zuid Oost in zone 
bestemd voor handelsdoeleinden), palende met ongeveer 28 m aan de 
St Pietersgroenestraat, gekad sectie K nr 679/Y groot 15 a 75 ca 
Bouwverplichting binnen de 4 jaar 
VRIJ VAN GEBRUIK 
Ingesteld 1 890 000, Fr 
Alle inlichtingen ten kantore van de Notaris 
ENIGE ZITDAG DINSDAG 1 MAART 1988, om 15 30 uur in het 
Secretariaat van het O C M W te Brugge, Karthuizennnenstraat, 4 

Plaats West-Flandna, Graaf Gwij-
de van Namenstraat 7 te Kortrijk 
Deelnameprijs 100 fr per persoon 
Mogelijkheid tot middaglunch Moge
lijkheid tot aankoop van een syllabus 

Om deze vormingsdag zo goed 
mogelijk te laten verlopen, vragen wij 
U om voorafgaandelijk m te schrijven 
bij Guide Verreth, Olympiadeplein 
14 te 8510 Marke (056/22 57 03) 

Programma 

10 tot 12 u Algemene inleiding 
over ,,voorbereiding gemeenteraads
verkiezingen" Voor alle bestuursle
den 

14 tot 17 u Specifieke kursussen 
voor de diverse afdelmgsverantwoor-
delijken 

— Iijstvorming 
— programma-opbouw 
— propaganda 

Deze vakantie 
naar Katalonië? 

De eerste Kataloniereis van ARK in 
september van vong jaar is een echte 
voltreffer geworden op elk gebied 

Daarom 
nieuw' 

gaan wij dit jaar op-

Wij vertrekken op 11 juli en keren 
terug op 22 juli De prijs, 19 200 fr 
bevat de busreis en alle onkosten, tot 
de laatste peseta 

Bijna elke dag is er een uitstap, o a 
naar Empunes, Barcelona, Girona, 
Figueres, Montserrat, Pais en een 
onvergetelijke boottocht naar Cada-
ques Allemaal gratis i Een reisonge-
vallenverzekering vult dit pakket aan 

Zin om mee te gaan ' Dan verwach
ten WIJ zo snel mogelijk uw inschrij
ving Voor meer informatie of een 
gedetailleerde brochure 015/ 
71 24 80 (na 18 uur) 

Wie mocht belet zijn op de datum 
waarop de A-kursus voor zijn afdeling 
doorgaat, mag gerust op de andere 
datum en plaats aanwezig zijn 

WIJ verwachten alle bestuursleden i 
B-Kursus op zaterdagnamiddag 

26 maart 1988. 
Deze kursus wordt opgesplitst in 

dne thema 
1 Programmaopbouw om 14 uur 

in 't Fort in Diksmuide 
2 Lijstvorming om 14u in 't Fort in 

Diksmuide 
3 Programma/propaganda om 

14u in het Trefcentrum in Oostende 
Dit IS een kursus van en gegeven 

door de stafmedewerkers van het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Als bijdrage in de kosten vragen wij 
per afdeling een tussenkomst van 
500 fr, ongeacht het aantal deelne
mers 

Meer informatie G Devnendt 058/ 
51 57 00 

WEST-VL. 
FEBRUARI 
19 VER-ASSEBROEK:AIDS Wed
loop met de nieuwe doder, door dr 
Steyaert In zaal 't Leitje, om 20u 
Inkom 80 fr DF-Leden 50 fr Org 
DF-Ver-Assebroek 
20 IZEGEM: Optreden van cabare
tier en all round-artiest Karel De-
clercq In Auditiorium, Kruisstraat 15, 
om20u Inkom 120fr Org Voetbal-
klub Vlaams Huis 
24 DIKSMUIDE: Kursus ,,Met het 
oog op 9 oktober '88 algemene kur
sus", 't Fort, Kaaskerkestraat 2, om 
20u Org VU-arr Oostende-Veurne-
Diksmuide i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
27 KORTRIJK: Kursus ,Met het 
oog op 9 oktober '88 een dag samen 
werken'", Flandria, Gwijde Van Na
menstraat, van 10 tot 18u Org VU-
arr Kortrijk i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
26 ROESELARE: ,,De lotgevallen 
van een wetsdokter" door prof dr H, 
Verresen (KULAK) Inkom gratis In 
het Vlaams Dienstencentrum 't 
Leeuwke St Michielsstr 23 Org 
VU-Roeselare 
26 BRUGGE: Film- en gespreks-
avond over Voeren door Jean Duys-
sens, Vlaamse burgemeester van 
Voeren Om 20u in het Hof van 
Watervliet, Oude Burg 27 Inkom 50 
fr Org TAK-Brugge 

26 ROESELARE: ,,De lotgevallen 
van een wetsdokter" door prof dr H 
Verresen (KULAK) in dienstencen
trum 't Leeuwke om 20u Org 
Vlaams Dienstencentrum 't Leeuwke 

MAART 
2 OOSTENDE: Kursus ,,Met het 
oog op 9 oktober '88 algemene kur
sus' , Trefcentrum, Aartshertogstraat 
4,, om 20u Org VU-arr Oostende-
Veurne-Diksmuide i s m Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 
5 KOEKELARE: VU-ledenfeest in 
zaal ,,Amfora", Ringlaan Aanvang 
20u Na een etentje (200 fr) zal sena
tor W Luyten ons toespreken In
schrijven vóór 1 maart bij een van de 
bestuursleden of bij N Vandecastele 
(051/58 90 05) 

O.C.M.W^. BRUGGE 

In afwachting van verkoop en verkavelingswerken 
SEIZOENPACHT 1988 (tot 15 november) 

— Brugge (Sint-Andries), nabij expressweg, Hoge weg-spoorweg, 2ha 
03a 98ca akkerland 
— Gistel, Bosdreef, groot Iha 11a 54 ca weiland 
— Torhout, Oostendestraat (naast nr 249), groot + 3,5ha weiland 
— Beemem (Oelegem), groot Iha 76a 16ca Qand) 

groot Iha 06a 35ca Qand) 
— Damme (Moerkerke), groot 82a 60a (weiland) 

Voor nadere mlichtmgen wendt U zich tot het OCMW^ Brugge, 
Dienst Eigendommen en Gebouwen, Kartuizermnenstraat 4, van 8 uur 
tot 12 uur en van 13u30' tot 17u30' Tel 050/33 98 54 

Aanbiedingen worden verwacht tegen 1 3 1988 in een gesloten omslag, 
waarop de vermelding ,,seizoenpacht", en gericht aan de heer F 
Bourdon, voorzitter, Kartuizermnenstraat 4, 8000 Brugge 
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22 IMf 
Maar stad Vilvoorde beheert 

Rljkskultureei Centrum Koningslo open 
Na 8 jaren ongeduldig wachten werd het Rljkskultureei Centrum 

Koningslo te Vilvoorde plechtig opengesteld op donderdag 28 
januari j l . 

Een feestelijke plechtigheid met ruim 200 aanwezigen. VU-
schepen voor Kuituur Erik Clerckx speelde hierbij een zeer 
belangrijke rol. 

Na veelvuldige tussenkomsten en 
gesprekken op het kabinet van Kul-
tuurministerP Dewael, en de admini
stratieve diensten in Brussel, kon hij 
aan het Vilvoords Schepenkollege 
een ontwerp van Dekreet en van Pro-
tokol voorleggen waardoor de open
stelling definitief kon gerealizeerd 
worden 

Op 24 november 1986 ging het 
Vilvoords schepenkollege een eerste 
maal op werkbezoek bij Kultuurminis-
ter Dewael 

Op 13 december 1987 kwam de 
minister dan op tegenbezoek op het 
stadhuis van Vilvoorde 

Door een permanente opvolging 
van dit belangrijk dossier kon sche
pen Clerckx, tot grote voldoening van 
elkeen, de openingsdatum definitief 
vastleggen 

Tijdens de plenaire vergadenng 
van de Vlaamse Eksekutieve op 13 
januari jl werden het protokol en het 
dekreet definitief goedgekeurd Door 
deze overeenkomsten wordt het be
heer van het Rljkskultureei Centrum 
Koningslo waargenomen door de 
stad Vilvoorde, terwijl het gebouw 
eigendom blijft van het Rijk 

Stad Vilvoorde beheert 

Voor de kosten van energie, onder
houd, personeel en programmalle 
wordt jaarlijks een nominatief mini
maal bedrag van 2,3 miljoen voorzien 
in de begroting van de Vlaamse Ekse
kutieve 

De Raad van Beheer van het Kultu-
reel Centrum Koningslo wordt samen
gesteld uit de Vilvoordse gemeente
raad, terwijl de leden van de Raad 
van Beheer van de Stedelijke Kulture-
le Raad van Vilvoorde als advieskom-
missie fungeren Door dit sisteem 
VïOrdt volledige inspraakbevoegdheid 
verleend aan de Stedelijke Kulturele 
Raad 

Door deze openstelling op 28 ja
nuari jl bekomen de Vlamingen in 
Koningslo-Het Voor eindelijk hun kul-
tureel centrum, en wordt de kulturele 
infrastruktuur van Vilvoorde aanzien
lijk uitgebreid 

Hiermee werd andermaal een VU-
beleidspunt doorgedrukt m Vilvoor
de' Het Kultureel Centruum Konings
lo is een echte parel met een mooie 
feestzaal, diverse moderne vergader
zalen, een zeer moderne keuken, 
hobbylokalen, een lokaal voor foto
grafie, enz 

We wensen uit de grond van ons 
hart dat de Vlaamse verenigingen van 
Koningslo-Het Voor dit centrum zul
len uitbouwen tot een echt ontmoe
tingshuis 

Schepen Clerckx tijdens zijn openingstoespraak . 

Meer dan 700 aanwezigen 

Herent in feest 
De Herentse mandatarissen- en be-

stuursploeg glunderde het hele Wa-
rotsportcentrum liep immer weer eivol 
voor het jaarlijkse dansfeest Met het 

Haacht 1988-1995 
Gemeenteraadsverkiezingen ingezet! 

Op 12 februari had raadslid Mark 
Vermylen te Tildonk verzamelen ge
blazen om het VU-afdeiingsprojekt 
,,Haacht 1988-1995" te bespreken 
Europarlementslid Willy Kuijpers 
lichtte vanuit zijn ervanng als eerste 

schepen te Herent een aantal federa
listische beleidsmogelijkheden toe, 
waarna met de aanwezigen de toe
passing ervan werd besproken Daar
op volgde een gezellige receptie en 
een geanimeerde nababbel 

U, ALS VLAMING. 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ-ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK? 

DE VLAAMSE ZIEKENFONDSEN AANGESLOTEN BIJ VVZ 

PROVINCIE ANTWERPEN 

1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenpiein 1, 2800 Mechelen 015/20.36.40 
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol 014/31.27.16 
3. V.Z. VLAMAT, Amerikalei 137, 2000 Antwerpen 03/237.32 10 

PROVINCIE BRABANT 

Millers-Mintenorkest werd het boven
dien een muzikaal sukses De stukge
slagen aankondigingsborden (en we 
kennen ze, de onverdraagzamen i) 
hadden dus 't omgekeerde effekt 

Tientallen ijverige handen zorgden 
voor een reuze-tombola, die op een 
oogwenk uitverkocht was De kers
verse senator Roger Blanpain verras
te de aanwezigen met een ironisch 
Happart-telegram terwijl Europarle
mentslid Willy Kuijpers iedereen 
dankte voor de verkiezingsinzet van 
13 dec '87 en ze opnieuw opriep 
voor de Gemeenteraadsopdracht van 
okt '88 De aktie hiervoor is goed 
ingezet' 

BRABANT 
FEBRUARI 
23 LEUVEN: ,,De Jongeren in de 
Vlaamse Beweging" met Herman 
Lauwers en Bart Tommelein Om 
20u in de Kiekenstraat nr 1 Org 
VUJO-Wmksele 
25 LEUVEN: Voordracht met dia's 
over Rusland, Moskou en Leningrad 
door Willy Haeck In zaal St Jozef, 
Brugemeesterstraat 57 om 14u In
kom 150 fr (koffietafel inbegrepen) 
Org Rodenbachkring Leuven 
25 OVERUSE: Kursus ,,Ruimtelijke 
ordening in je gemeente" Gemeen
telijk Kultureel Centrum ,,Den 
Blank", Begijnhof 11, om 20u Org 
VU-Overijse i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel en BIRO 
27 TERNAT-LOMBEEK-WAM-
BEEK: 18e Haantjeskermis in Zaal 
Uilenspiegel, Kerkstraat 24 te St Ka-
tarina-Lombeek Vanaf 18u Ook op 
28 februan vanaf 12u en op 29 feb 
vanaf 18u Org VU-Ternat-Lom-
beek-Wambeek 
27 LINKEBEEK :5de Kaas-en Wijn-
avond m de ,,Moelie", St Sebasti-
aansstraat 24 Ook vleesgerechten 
zijn voorzien Aanvang 18u Org 
Vlaamse Knng Linkebeek 
27 TIENEN: Bal van de Volksunie in 
de Stadsfeestzaal 
28 MACHELEN: Voorjaarssmulpar-
tij in Wijkcentrum Maria Moeder, Jan 
Veltmansstraat Vanaf 12u30 tot 
Org VU-Machelen 

MAART 
4 HOEILAART: Dansavond met 
groep Plagiat, gepaard met kaas- en 
wijnavond in de zaal van het ,,Linden-
hof". Steenweg Overijse 21 Aan
vang 19u30 Org Vü-Hoeilaart 
5 TILDONK: Kaas- en Wijnavond 
van VU-Haacht in zaal Familia om 
20u Met de Droes Brothers en ande
re gezelligheid Inkom slechts 50 fr 
5 TERALFENE: Volkseetmaal van
af 18u Ook op 6 maart vanaf 11 u 30 
en vanaf 17u30 Org en ml VU-
TGrsIfönG 
5 HOEGAARDEN: Bal van de 
Volksunie-afd Hoegaarden Zaal Wa
rande, Tiensestraat 111 Orkest Al
gebra Tombola met 10 000 fr prij
zen 

VU-Leuven in feest 

4. V.Z. EEN, Schapenberg 2, 1900 Ovenjse 02/687 95 42 
5. V.Z. BRABANT, Groeningenveld 15, 1684 Gooik 02/532 03 29 
6. V.Z. BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel 02/523.87.77 
7. V.Z. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen 016/81.34.35 
8. V.Z. LEDA, Markt 15, 1680 Lennik 02/532.01.72 
9. V.Z. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41c, 1760 Roosdaal 054/33 45 81 

PROVINCIE LIMBURG 

10. V.Z. LIMBURG, Nieuwstraat 35, 3600 Genk 011/35 67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

11. V.Z. FLANDRIA, Holstraat 21, 9000 Gent 091/23.52.27 
12. V.Z. FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40, 9220 Merelbeke 091/30.79 09 
13. V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40, 9900 Eekio 091/77.23 51 
14. V.Z. PRIESTER DAENS, Stationsplein 12, 9300 Aalst 053/78 52 75 
15. V.Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16, 9140 Zele 052/44 83 03 
16. V.Z. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 19, 9660 Brake! 055/42 51.88 
17. V.Z. WAASLAND, Oude Zandstraat 14, 2750 Beveren 03/775 66 66 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

18. V.Z. BRUGSE VRIJE, Katelijnestrat 115, 8000 Brugge 050/33 22 24 
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Gr Gwijde v Namenstraat 7, 8500 Kortrijk 
20. V.Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Smt-Michielstraat 23, 8800 Roeselare 

051/20.83 45. 

VVZ-doelstellIngen: 

— Uitbouw van een Vlaams, niet-partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen. 
— Vlaamse autonomie m de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal kultureel front. 

Vereniging van T i ^ ^ ^ Ziekenfondsen 
VVZ sekretariaat Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortnjk (tel 056 22 56 S 

Norre en Angelina 
in 't goud! 

In de St.-Jozefzaal te Leuven vierden op 13 februari Norre en 
Angelina Van Opstal-Piette hun 50-jarig ,,in goede en kwade 
dagen"-samen zijn. Inderdaad, ook aan hen ging de repressie niet 
voorbij. 

Inzet, ontbering en gevangenis 
werden Norre's levensdeel Schalks 
merkte hij op toen senator Roger 
Blanpain, kamerlid Luk Vanhoren-
beek en Europarlementslid Willy Kuij
pers hen de mooie ,,Yslandsuite" als 
arrondissementeel aandenken over
handigden ,,Da's goed gevonden 
daar zal het wel even koud gewweest 
zijn als aan 't Oostfront" 

Eregedicht 

Niettegenstaande die ,,zware tijd" 
vonden zij de energie voor hun eigen 
gezin en zovelen te zorgen Met ge
paste humor en gevatte tussenkom
sten verkondigde de Norre — beze
ten door de Vlaams-nationale waar
den — zowel aan de toog als tussen 
de akademici van de KUL, waar hij 
werkte, zijn inzicht En met gezag'En 
hun geldelijke stem bleef nooit ach
terwege, ook dat mag gezegd wor
den 

Het werd een stralende dag in het 
voormalig domein van een der laatste 
franskiljonse pastoors van Leuven 
,,het kan verkeren" zei Bredero 
Het Leuvens Gemengd Vlaams Koor 
o I V Maunts Fannes en begeleid 
door ere-stadsbeiaardier Renaat van 
Steenwegen luisterde de eucharistie-
vienng op Pater redemptorist J 
Janssen en oud-professor De Smaele 
gingen voor eenvoudig — liturgisch 
en innig — doorvoeld Tientallen 
VU'ers, VVVG-vnenden, Rodenbach-
kringleden, buren en KU-vrienden-
knngleden waren aanwezig met vele 
bloemstukken en geschenken Rik 
Maes verraste allen met een erege
dicht Een koninklijk diploma ge
bracht door de Leuvense schepen 
van Bevolking lokte gepast een twee-
strofige Vlaamse Leeuw uit Marcel 
Morissens en vele vaardige vrouwen
handen verzorgden de schitterende 
receptie Norre en Angelina van har
te nog vele, vele jaren gewenst' 

WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD 

VERZEKERINGSMAKELAAR (alle maatschappijen) 
BANKAGANT AN-HYP (volledige bankservice) 

• SPAREN • LENEN • BELEGGEN 

Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12) 
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OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
18 SINT-NIKLAAS: Kursus „Met 
het oog op 9 oktober '88 algemene 
kursus", Zaal Nektar, Driekoningen
straat 156, om 20u Org VU-arr 
Sint-Niklaas i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
19 BELZELE: Kerkkoncert door 
harmonieorkest 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 f r , vvk 100 fr Org Ge
mengd zangkoor Belzelieren i s m 
DF-, FVV en NCMV-Belzele 
20 KRUIBEKE: Mosselavond in de 
polyvalente zaal van de gemeente
school Deuren om 19u Begin maal
tijd 20u Eregast A Denert Inschrij
ven tot 16/2 op tel 03/774 20 01 
Org AVK-Kruibeke 
20 HAMME: Kursus ,,Met het oog 
op 9 oktober '88 Een dag samen 
werken I" , 't Leeuwke (ontmoetings
centrum), Mandemakersstraat 47, 
v a n 1 0 t o t 1 8 u Org VU-arr Dender-
monde i s m Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel 
20 HERZELE: VU-bal in zaal Elro-
da Met orkest The Honeys 

22 ASSENEDE: Kursus ,,Met het 
oog op 9 oktober '88 algemene kur
sus" , 't Leeuwke, Diederikplein 22, 
om 20u Org VU-arr Gent-Eekio 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
27 GENT: Volksunie-Ontmoetings-
val van het arr Gent-EekIo, om 21 u 
in de Handelsbeurs, Kouter te Gent 
Deuren om 20u m m v Liliane 
St Pierre en discobar Nand Inkom 
120 fr Graag stadskledij 

MAART 
1 GENT: Kursus ,,Met het oog op 9 
oktober '88 algemene kursus", 
VLIED, gebroeders Vandeveldestraat 
68, om 20u Org VU-arr Gent-EekIo 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

6 KLUISBERGEN: 2de Open Arron-
dissementele Ontmoetingsdag, m de 
feestzaal van het zwembad domein 
,,Het Kiuisbos", Poletsestraat 57 
Aanvang 10u30 Gastspreker Vic 
Anciaux 's Middags Vlaamse Hutse-
pot 350 f r , kinderen -12j 150 f r , 
daarna gezellig samenzijn Org VU-
arr Oudenaarde 

Overstromingslast te Sinaai 
Nadat mevrouw Nelly Maes op

merkzaam werd gemaakt op de pro
blemen rond het nieuwe waterzuive
ringsstation te Sinaai, ging ze ter 
plaatse kijken, samen met Rene Ver-
lee, lid van de Landbouwraad en 
Arthur Baeckelandt, gemeenteraads
lid van Smt-Niklaas 

Ze stelden vast dat de bedding van 
de afwateringsgrachten van het wa-
terzuivenngsstation bijna volledig op
gehoogd was door slib, komende uit 
het waterzuivenngsstation De slib-
tanks van het zuiveringsstation waren 
blijkbaar zo vol dat het slib afgezet 
werd in de waterloop waarin het ge
zuiverd water terecht komt Ze kwa
men tot de vaststelling dat het drin
gend nodig IS om het slib weg te 
nemen uit de grachten, zoniet zou de 
omgeving binnenkort overstromings
last kunnen hebben 

Genoeg miserie 

Bezorgd om deze vooruitzichten en 
deze situatie heeft Nelly Maes, volks
vertegenwoordiger en tevens lid van 
de Vlaamse Raad een dringende brief 
gencht aan de heer Lenssens, Ge
meenschapsminister van Leefmilieu 

Ze vroeg hem deze zaak grondig te 
onderzoeken en de nodige maatrege
len te treffen 

Hebben we in Sint-Niklaas al niet 
genoeg miserie met een slecht wer
kend zuiveringsstation, waarvoor wij 
ovengens nog altijd op de investerin
gen van de Vlaamse Waterzuive-
nngsmaatschappij wachten Het zou 
al te jammer zijn dat ook nieuwe 
stations, als dat van Sinaai, reeds 
problemen stellen Aldus Nelly Maes 

Met Natuur 2000 
Op Paaskamp in Voerstreek 

Zoa ls ook vor ig jaar organ iseer t d e V l a a m s e J e u g d b o n d voor 
Na tuurs tud ie en M i l i e u b e h o u d e e n s t u d i e k a m p voor j o n g e r e n v a n 
12 tot 25 jaar in de pracht ige Voers t reek . 

T i jdens dit k a m p j e w o r d e n in na tuur g e ï n t e r e s s e e r d e j o n g e n s en 
m e i s j e s d e kans g e g e v e n o m d e z e s t reek e e n s v a n e e n a n d e r e 
kant te le ren k e n n e n . 

De Voerstreek is nl een van de 
meest interessante gebieden in dit 
land voor de studie van zeldzame en 
bedreigde amfibien (o a gewone 
pad, vroedmeesterpad, kleine water
salamander, vuursalamander) die tij
dens de paasvakantie volop in hun 
voorplantingsperiode verkeren Deze 
boeiende ,,vieze beesten" worden 
bekeken en gedetermineerd onder 
leiding van bekwame natuurgidsen 
en herpetologen Er wordt dieper in
gegaan op het hoe en waarom van de 
voorjaarstrek, over de verschillende 
amfibie-tiiotopen en hun bedreiging 
enz 

Natuurlijk wordt op de ekskursies 

ook gekeken naar de talrijke voor-
laarsplanten die zich nu op hun 
fraaist tonen (o a wilde narcis, sleu
telbloem, speenkruid ) 

Verder is er ook het mooie Voeren-
se landschap met zijn typische graf
ten en holle wegen 

Dit veelbelovende studiekampje 
aat door van 13 t e m 16 april te St -
Martens-Voeren De deelnemings-
pnjs werd voor leden vastgesteld op 
1490,- (hierin is ook de groepsreis per 
trein en bus vanuit Antwerpen begre
pen) Meer informatie over dit kamp 
kan steeds verkregen worden bij Na
tuur 2000, Bervoetstraat 33, 2000 
Antwerpen, 03/231 26 04 

Wiens Moens-bedevaart 
te Neerlieek 

Op initiatief van het tJzerbedevaart-
komitee-gewest Maaseik trokken op 
zondagnamiddag 7 februan 11 met 
enkele auto's in de nchting van Neer
beek Het dorpje lag er vredig en 
rustig bij Gans anders dan vorig jaar, 
toen onverdraagzamen en kortizchti-
gen hun ongenoegen kenbaar maak
ten De gevolgen hiervan zijn bekend 
in gans Vlaanderen Bidden in het 
kerkgebouw van Neerbeek mag met 
meer, bloemen neerleggen aan het 
graf van Wies Moens is ook al een 
daad van ,.fascisme" Het bisdom 
Roermand bij monde van bisschop 
Gijsen sluit zich hierbij aan en ver
klaart onze twintig-jarige stichting als 
onbestaande 

En toch kunnen en willen we Wies 
Moens met vergeten We duren ho
pen dat Vlaanderen tijd maakt om ter 
gelegenheid van eén of andere uit
stap Neerbeek eens aan te doen en 

even te verwijlen bij het graf van de 
trouwe Wies Moens en zijn echtgeno
te Voor kampeerders in de Limburg
se bossen is dat een enige gelegen
heid om een fiets- of wandeltocht te 
maken tot even over de grens Vlaan
deren blijft trouw aan Wies Moens' 

Mevr. Van de Sande 
Wies-Moens-Stlchting 

LIMBURG 
FEBRUARI 
22 HASSELT: Kursus ,,Propagan-
datechnieken" (3de deel). Cafe Uy-
lenspiegel, Guffenslaan 1, om 20u 
Org VU-arr Hasselt i s m Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
25 TESSENDERLO: Bezoek aan 
de Hotel School van Herk de Stad 
Voor 600 fr krijgen we een volledige 
maaltijd Verzamelen om 18u 15 op 
de Vismarkt Voor inlichtingen en in
schrijvingen kontakt opnemen met 
bestuursleden FVV-TessenderIo 
26 BILZEN: Kursusweekend ,,Le
ren spreken in het openbaar" in Al-
den Biesen (Bilzen-Rijkhoven) op 26, 
27 en 28 feb Bedoeld voor beginne
lingen Max 15 deelneemsters In
schrijvingsgeld 1700 f r , overnach
tingen, eten, kursuskosten inbegr Inl 
011/41 26 70 of 011/41 58 14 Org 
Vlaamse Vrouwen-Bilzen 
27 MUNSTERBILZEN : Grote kaart
avond in lokaal Cafe Bleoemnhof Om 
20u Prijzen Vet varken Org VU-
Munsterbilzen 
MAART 

5 BEVERST: Kaartavond in café 
Meyers, Beverststraat 64 Aanvang 
20u Prijzen verdeeld vet varken 
Org VU-Beverst 

im\<,mq^ 
n Antwerpse Spaarbank zoekt nog 
enkele zelfstandige medewerkers in 
Oost-Vlaanderen Voor nadere inlich
tingen zich wenden O Van Oote-
ghem - Eresenator, Armand Lonque-
straat 3 1 , 9219 Gentbrugge Tel 091 / 
30 72 87 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons Klcinmeub^len Lusters - Geschenkart ikelen 

O n k l o p b a r e p r i j z e n 
i n k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 
(•>pec iaie voorwaarden voor irouw(?rsl 

OpeninK^uri-H: l)i.. woe., vrij. van 13 lol l«u. 30 
Do., /a l . van 10 tot I9u.30 
/ondaK van 14 tot Itl u. 

Zaakvoerder KEIZEKSTRAAT 2 IIAO TF.RNAT 02 582.22.22 
Staf Kicsekoms (op slechts 15 km %an Brussel ceniruml 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug.'88) 
Kasteel hoeve LItzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanickl Hedwige) 
prijs. van zondagav. tot zaterdag
namiddag- 5 000 Fr alles incl 
info op hogervermeld adres 

KilH 
'^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 ges lo ten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

DEVRIESE 

baron ruzcttelaan "ê 
8320 bruu ' * 

baan brugge - oostkamp 
w 0W35 74 04 j 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUOO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel . 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhoue t te 
Marwi tz 
Rodens tock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-321 08 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

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

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

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

I. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames tieren en kinderkleding 
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Striptekenaar Bob De Moor: 

„Wij werken al 
BRUSSEL — Het gebeurt niet vaak dat een 

striptekenaar liet nieuws en de dagbladen tiaalt. Dat 
gebeurde verleden week — ook in Wij — met de 
jarige Willy Vandersteen en net voordien met Bob De 
Moor. Deze laatste sleepte de prijs voor de beste 
jeugdstrip, van het Internationale Stripfestival van 
Angoulême in de wacht. Dit is niet niks, het festival 
van Angoulême is HET stripgebeuren van West-
Europa ! 

DE bekroonde strip, het al
bum ,,De Gedoemde 
Reis" is het verhaal van 

Cori, een scheepsjongen, die de 
overwintering op Nova Zembla 
meemaakt aan boord van een 
Hollandse walvisvaarder. Het is 
een meesterwerk in het genre. 
De tekenstijl is zo zuiver, de de-
kors zijn zo waarheidsgetrouw, 
de zin voor detail en het hanteren 
van de ,,klare lijn" zijn zo verbluf
fend dat men hier nog onmogelijk 
kan spreken van een minder
waardige tak der Beeldende Kun
sten. Dit is pure klasse, een strip 
van dit formaat neemt bij eenie
der die de wenkbrauwen nog 
fronst, bij de gedachte aan ,,te
ken verhaaltjes", alle skeptisisme 
en vooroordelen, waar het genre 
nog steeds mee te kampen heeft, 
weg. 

B. De Moor: „De laatste jaren 
is er wel een kentering, een men
taliteitswijziging te merl<en ten 
gunste van het stripverhaal. 
Vroeger lazen volwassenen vol
gens mij ool< wel strips, maar 
toen waagde niemand het open
lijk te gaan verkondigen dat hij dit 
deed. Pas later toen enkele spe
cialisten zich met het beeldver
haal en al wat er bij komt kijken, 
gingen bezighouden, wijzigden 
velen hun houding. Men zag dat 
de tekenaars hun werk ernstig 
opvatten. Men kan het nu al eens 
over strips hebben, zoals men 
praat over film, fotografie of gelijk 
welke kunstdiscipline." 

Le Flamand 
WIJ: U behaalde een belang

rijke prijs in Frankrijk, als Vla
ming, als rasechte Antwerpe
naar. Bestaat er in de stripwe
reld zoiets als een Vlaamse 
School? 

B. De Moor: ,,Ja, we denken 
dan in de eerste plaats aan Willy 
Vandersteen en Mare Sleen, om 
de ,,klassieken" op te noemen, 
die maken toch specifieke Vlaam
se strips. Enkel al wat betreft de 
taal, Vandersteen moest destijds 
zijn Suskes en Wiskes,,vertalen" 
om ze in Nederland verkocht te 
krijgen. Toen ik begon te tekenen 
was dit ook,, Vlaams", op de rand 
van het dialekt. 

Maar ook de stijl en de sfeer 
zijn bepalend. Ik geef al veertig 
jaar werk uit in het Frans, mijn 
uitgever richt zich voor een groot 
deel tot een franstalig publiek, 
maar in Frankrijk noemt men mij, 
zonder dat ik dat ooit van de 
daken geschreeuwd heb. Bob De 
Moor ,,le Flamand". Dat heeft 
volgens mij te maken met de 
sfeer die van mijn verhalen, in het 
bijzonder die van Cori de 
scheepsjongen, uitgaat. Deze 
verhalen spelen zich af in de 
Spaanse Nederlanden — Cori is 
een Hollandse jongen — , Euro
pese geschiedenis dus; dit heb ik 
niet speciaal bedacht omdat dit 
,,Vlaams" zou lijken, maar toch 
ervaart men dit zo. Het is een 
gevoel, ondanks het feit dat er 
veel van ons werk in het Frans, 
het Engels of het Duits verschijnt, 
wordt er blijkbaar toch ,, Vlaams" 
getekend." 

WIJ: Ooit heeft men het strip-
weekblad Kuifje willen ,,ver
vlaamsen"? 

B. De Moor: „Toen ik in 1949 
voor het weekblad Kuifje begon 
te werken was dit een ,,Frans" 
blad. ,,Tintin" had ook wel een 
Vlaamse redaktie maar die hield 
zich voornamelijk met vertaal
werk bezig, de verhalen werden 
gewoon van het Frans in het 
Nederlands overgezet. Er was 
toen een hoofdredakteur die po
gingen deed om het blad een 
Vlaams karakter te geven. Van

dersteen werd aangezocht, maar 
ook John Flanders en Ernest 
Claes om de feulletons te schrij
ven en ik zelf, omdat ik reeds in 
een aantal Antwerpse bladen had 
gepubliceerd. 

Uiteindelijk is deze operatie 
toch niet gelukt, ik weet niet 
waarom. Vandersteen ging na 
een aantal jaren weg en ik werd 
stilaan naar de franstalige kant 
overgeheveld." 

Geschiedenis 
WIJ: Waarom nu juist Histori

sche Verhalen? 
B. De Moor: „Ik heb altijd al 

interesse gehad voor geschiede
nis. Op school had ik bevoor-
beeld geen enkele belangstelling 
voor rekenen, maar wanneer we 
een opstel mochten maken en 
het ging over geschiedenis dan 
schreef ik eigenlijk een scenario. 
Je ziet, ik was er al vroeg bij! 

WIJ: Vandaar ook uw 
,,Leeuw van Vlaanderen"? 

B. De Moor: „Inderdaad, dat 

was voor het weekblad Kuifje, 
jaren later werd het in kleuren 
heruitgegeven." 

WIJ: U schreef al zéér vroeg 
scenario's, hoe ging het met 
het tekenen? 

B. De Moor: ,,Bij die opstelle-
tjes waar ik het daarnet over had 
maakte ik altijd tekeningetjes. Ik 
heb eigenlijk altijd strips gete
kend, zonder het daarom te be
seffen. Voor de oorlog zagen wij 
natuurlijk de Amerikaanse strips 

die in de kranten verschenen, in 
mindere mate de Franse. Op 
school tekende ik dan ook al 
poppetjes die iets zegden, dat 
was voor mij toen fantastisch; 
nog steeds trouwens. Het is een 
geweldig gevoel een personage 
te kunnen kreëren dat iets zegt 
dat je zelf bepaalt! Tijdens de 
oorlog volgde ik een aantal jaren 
les aan de Antwerpse akademie. 
Daar waren ook jongens die kari
katuren tekenden alhoewel dat 
daar taboe was. Vlak voor de 
bevrijding heb ik een tijdje in een 
tekenfilmstudio gewerkt, daar te
kende ik de dekors. Na de oorlog 
ging ik bij het weekblad ,,De Klei
ne Zondagsvriend". Daar teken
de ik weerom strips maar ik dacht 
nog altijd dat ik in de publiciteits-
branche terecht zou komen. Wie 
zou er nu kunnen leven van te-
kenverhaaltjes, vroeg ik mij toen 
af. Maar de bal was aan het rollen 
gegaan, ik kreeg voortdurend 
nieuwe opdrachten, steeds nieu
we verhalen. Je werd daar dan 
voor betaald en dan besef je plots 
dat je striptekenaar van beroep 
bent geworden." 

WIJ: Voor een beginnend 
striptekenaar ligt de zaak nu 
toch enigszins anders? 

B. De Moor: „Inderdaad, daar 
het striptekenen nu als beroep 
wordt aanvaardt, kan men er ook 
voor ,,studeren". Vroeger was 
men nooit zeker waar men ein
digde met z'n tekeningetjes." 

WIJ: U schrijft uw scenario's 
zelf? 

B. De Moor: ,,Ja, ik heb daar 
niet de minste moeite mee, dat 
gaat vanzelf, ik teken terwijl ik 
schrijf en omgekeerd. Nu zijn er 
veel tekenaars die samenwerken 
met scenaristen, dat loopt vaak 
heel vlot, maar ik heb dat niet 
nodig. En inspiratie, och, als je in 
de geschiedenis terugblikt zijn er 
duizenden voorvallen, grote en 
kleine, die je kan verhalen. Veel 

te veel om in één mensenleven 
op papier te zetten!" 

WIJ: Wanneer men over Bob 
De Moor spreekt valt ook de 
naam van Hergé en zijn gees
teskind Kuifje. 

B. De Moor: „Ik heb met Her
gé kennis gemaakt toen hij artis
tiek direkteur van het weekblad 
Kuifje was. Waarschijnlijk heeft 
hij ,,iets" in mijn tekeningen ge
zien. Toen hij in 1950 ziek werd 
werkte hij aan ,,Raket naar de 
maan", iden heeft mij op de re
daktie een tekening gegeven van 
Hergé, die moest ik natekenen. Ik 
veronderstelde dat het hier om 
een routineopdracht ging, zoals 
een jonge studiotekenaar er in 
het begin veel te verwerken 
heeft. Pas vele jaren later heb ik 
aan de toenmalige studiochef ge
vraagd wat de bedoeling van 
deze ,,geheimzinnige" opdracht 
was. Geleidelijk aan werkte ik me 
helemaal in de Kuifjes-strip in." 

Kuifje 
WIJ: Vond U het niet erg in 

Hergés schaduw te moeten 
werken? 

B. De Moor: „Ik heb meer dan 
dertig jaar met Hergé samenge
werkt, 'k heb wel even goed na
gedacht toen ik destijds full-time 
bij hem in dienst trad. Ik besefte 
wel degelijk dat dit konsekwen-
ties met zich meebracht. Toch 
heb ik in al die jaren nu en dan 
een verhaal kunnen uitgeven, 
denken we bv. aan de serie met 
als hoofdfiguur de akteur Barelli. 

Er was hierover een afspraak 
met Hergé gemaakt, waaraan hij 
zich altijd heeft gehouden. Het 
voordeel was ook dat ik mijn ei
gen verhalen niet in stressrekord 
moest kreëren, het werk voor 

— Cori de scheepsjongen ,,De Gedoemde Reis". Uitg. 
Casterman (1987). Voor meer biografische gegevens zie 
,,De Vlaamse Stripauteurs" van Danny De Laet, Uitg. De 
Dageraad (1982). 

Kuifje had voorrang. Anderzijds 
heb ik het werken voor Hergé 
nooit als minderwaardig ervaren, 
ik was niet, wat men in vaktermen 
noemt, een inkter; neen het was 
werkelijk kreatief werk, ik teken
de de figuren en de dekors alle
maal zelf. 

Hergé is tegenover mij altijd 
korrekt geweest, hij heeft nooit 
onder stoelen of banken gesto
ken wat ik voor hem heb gedaan. 
De laatste jaren voor zijn dood 
was ik zelfs zijn woordvoerder, 
zijn vertegenwoordiger." 

WIJ: Op 62-jarige leeftijd 
sleep je een fel begeerde strip-
prijs in de wacht, betekent dit 
veel voor U? 

B. De Moor: ,,ln de jaren 50 
verscheen Cori voor het eerst ten 
tonele. Door mijn werkzaamhe
den bij Hergé verdween de 
scheepsjongen voor jaren in de 
kast tot in 1978, de uitgeverij 
Casterman vroeg me de draad 
weer op te nemen. Nu meer dan 
dertig jaar later wordt een nieuw 
Cori-verhaal ,,De Gedoemde 
Reis" bekroond met een prijs die 
een enorme weerklank in de gan
se wereld ondervindt, dat doet je 
toch wel iets! Ik zelf heb dikwijls 
in verschillende jury's gezeten, 
ook in Angoulême, ik heb tiental
len kollega's-tekenaars gefelici
teerd wanneer ze een prijs won
nen, en dan haal je er plots zelf 
één, dan denk je: „Nu is 't einde
lijk mijnen toer!". 

Al die felicitaties, al die brieven 
daar blijft niemand onbewogen 
bij! Maar in de eerste plaats ben 
ik blij dat het boek zelf goed wordt 
gevonden. Want ja, ik wist wel dat 
mijn boek het beste was, maar 
daarom was ik er nog niet zeker 
van dat de jury dat ook wist (lacht 
hartelijk)!" (t.s.) 

yMENSEN 
I^ONS 

18 FEBRUARI 1988 


