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,De ame beige zieltoogt. De leukemie van de PSC en de vaandelvlucht van 
de financiers zijn symptomatisch voor de doodsstrijd van het belgicisme." 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in ,,De Standaard" van zaterdag 27 februari 1988.) 

De krijtlijnen 
OOK in de derde week 

heet het, dat de be
sprekingen nog voor

bereidend en informeel zijn. 
Echte onderhandelingen mo
gen het niet worden ge
noemd, zolang de SP en de 
CVP als porceleinen honden 
op de samenstelling van de 
Vlaamse regering zitten te 
staren. 

Jean-Luc Dehaene, die de 
reputatie had een bulldozer te 
zijn, ontpopt zich in zijn rol 
van informateur tot een be
hoedzame schildpad. Waar 
zowat iedereen de forcing ein
de vorige week had verwacht, 
heeft de informateur zich nog 
een profijtelijk weekje respijt 
verworven. Het scenario is in
middels al geijkt. In de eerste 
helft van de week vergaderen 
de werkgroepen; naar het ein
de van de week toe komen de 
topdelegaties terug aan bod. 
Iedereen is het er over eens 
dat dit scenario thans aan zijn 
laatste week toe. Maar die 
indruk leefde ook reeds verle
den week... 

Inmiddels betreden de 
werkgroepen slechts terrei
nen die niet bezaaid zijn met 
kommunautaire en andere 
wolfijzers of schietgeweren. 
Het klimaat van de besprekin
gen heet doorgaans positief te 
zijn. Er komen ideeën aan 
bod, die ook waardevol zullen 
blijven wanneer uit de bespre
kingen geen echte onderhan
delingen volgen. Zo bijvoor
beeld inzake de afschaffing 
van het dubbelmandaat en de 
toekomstige rol of samenstel
ling van de Senaat. Er ont
staan ook politiek belangrijke 
bijprodukten. 

Zo'n bijprodukt is het beeld, 
dat de werkgroep Begroting 
zich heeft kunnen vormen van 
het beleid van minister Ver-
hofstadt. Er tuimelen zoveel 
lijken uit de begrotingskast 
dat de reputatie van de blau
we wonderboy er onder bedol
ven geraakt. Het tekort ligt 65 
tot 85 miljard hoger dan door 
de minister van Begroting was 
geraamd. De juiste omvang 
van het uiteindelijk tekort 
reeds precies te ramen wordt 
bemoeilijkt door de ondoor
zichtigheid van verschillende | 

begrotingsfondsen. Alvast is 
gebleken dat Verhofstadt de 
begrotingsortodoksie niet 
heeft gehanteerd zoals hij be
weerde en dat hij in een mate 
zoals nooit tevoren gebruik 
maakte van de debutgette-
ringstruuk. 

De herleiding van Verhof
stadt tot zijn ware formaat is 
met van aard om de positie te 
versterken van diegenen in de 
CVP die op nationaal en 
Vlaams niveau bij rooms-blau
we formules blijven zweren. 
Alhoewel slechts een bijpro
dukt van de lopende bespre
kingen, is de ontmaskering 
van Verhofstadt een feit dat 
meetelt bij de toekomstige po
litieke ontwikkeling. 

Hoe die er zal uitzien, is 
inmiddels nog altijd volkomen 
onvoorspelbaar. De echte 
knelpunten komen tijdens de 
besprekingen in de werkgroe- | 

pen niet aan bod. Hoe de 
partijen zich opstellen tegen
over die knelpunten, moet 
men dan ook elders gaan on
derzoeken. 

Zo was er verleden zondag 
op BRT het Brusseldebat, 
waaraan van franstalige kant 
werd deelgenomen door twee 
mindere maar toch niet onbe
langrijke goden: de PS-er Pic-
qué en de PSC-er Thijs. Uit de 
verklaringen van deze heren 
bleek niet dat zij het alge
meen-Vlaams standpunt inza
ke de grenzen van Brussel, 
namelijk de onbespreekbaar
heid van enige wijziging, 
reeds mentaal hebben ver
werkt. 

Van eenzelfde hardleers
heid getuigt de franstalige Ge
meenschap, die druk in de 
weer is om het geld voor te 
schieten waarmee Happart en 
Capart de gevolgen van hun 

onwettelijk optreden kunnen 
ongedaan maken. Inmiddels 
wordt ook reeds op de langere 
termijn gepland. De franstali-
gen spelen o.m. met de ge
dachte om na oktober Hap
part te laten aflossen door 
diens tweelingbroeder. 

Terzake dringen zich een 
paar Vlaamse konklusies op. 
Wat Voeren en de Brusselse 
rand betreft is de loutere ten 
uitvoerlegging van de arres
ten van de Raad van State 
niet voldoende en dreigt ze 
een Pyrrusoverwinning te 
worden, indien ze niet leidt tot 
een snelle en doeltreffende 
wetswijziging die eens en 
voorgoed het probleem oplost 
door een strakke voogdij van 
het Vlaams gezag over gans 
het Vlaams grondgebied. 

Vervolgens moeten de Wa
len eens en voorgoed de krijt

lijnen kennen, waarbinnen on
derhandelingen mogelijk zijn. 
Deze krijtlijnen zijn duidelijk 
getrokken in het vijfpunten
programma van de Volksunie. 
Het behoort specifiek tot de 
taak van de VU-onderhande-
laars, de Vlaamse gespreks
partners aan dit vijf puntenpro
gramma te binden. De Walen 
moeten definitief vertrouwd 
worden gemaakt met de idee, 
dat zij alles kunnen krijgen 
wat hen toekomt. Maar geen 
milligram méér! 

tvo 

Hebbe-ding 

'n Gadget heet je 
voortaan beter een 
hebbe-ding, zegt een 
Vlaamse spellenma-
ker op biz. 20. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijr 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaad brie

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

VLAAMSE KERK (3) 

Oud-Parlementslid E Raskin (Bil
zen) neemt vnendelijk in nr 8 van de 
34e jaargang de bijdrage van E P -lid 
Willy Kuijpers over de Kerk in Vlaan
deren op de korrel Daartegenover 
stel ik dat het toe te juichen valt, dat 
het Vlaams-Nationale blad en de 
Volksunie geregeld de een of andere 
belangrijke groep, kracht of vereni
ging in de Vlaamse samenleving 
doorlicht, zonder zich daaraan te bin
den 

De diskussie m en rond de Kerk 
voor de VU ,,afmaken" als een louter 
intern-katolieke zaak lijkt me onjuist 
te zijn Inderdaad, afgezien van de 
,.totalitaire" inmenging van de Kerk 
in de Vlaamse Beweging en bijzonder 
in de uitbouw van de VU, kan men in 
Vlaanderen moeilijk om de kerk heen, 
in haar verfijnde en vervlochten op
stelling met honderden maatschap
pelijke initiatieven In die zin vond ik 
het dan ook logisch dat , ,WIJ" de 
(toen nieuw aangestelde) Kardinaal 
Danneels wilde voorstellen in een 
vraaggesprek dat door diezelfde 
(on)begrijpelijk afgewezen werd 

J.V., Kessel-Lo 

VLAAMSE KERK (4) 

Volledig akkoord met de brief van 
E Raskin m WIJ van 25 febr Het 
Vlaams-nationalisme heeft steeds ge
vochten tegen de verpolitiekte kerk in 
België, en over de noodzaak daarvan 
waren de vrijzinnige en de katolieke 
Vlaams-nationalisten het steeds roe
rend eens 

Maar zij hebben zich nooit ingela
ten met binnenkerkelijke aangelegen
heden 

In de Volksunie moeten (benevens 
uiteraard de vrijzinnigen) alle katolie-
ken zich thuis kunnen blijven voelen 

Daarom mag , ,WIJ" zich met moei
en met de tegenstellingen tussen z g 
progressieven en z g konservatieven 
binnen de Vlaamse kerk 

L. Kalhofer, Kalmthout 

ONDERHANDELINGEN 

Even citeren uit ,,La Libre Belgi-
que" en ,,Le Soir" 

,,De VU-onderhandelaars zullen 
met meer, zoals m 1977, m de Eg-
montval trappen We nemen het de 
regenngen van Martens kwalijk dal 

deze de ,,kommunautaire kwesties' 
bevroren hebben en daarom bijna 
geen onderhandelingsruimte hebben 
gelaten De frankofonen dromen 
hardop als ze geloven dat ,,La Belgi-
que a papa" nog bestaat Met de VU 
aan de onderhandelingstafel kan de 
CVP zich geen toegevingen veroorlo-
v e n i " 

Dat IS klare en duidelijke taal, zo 
hoor je het ook eens van een ander i 
Het IS een waarborg dat de VU mee-
onderhandelt De VU heeft geleerd uit 
het verleden en legt nu de zweep op 
de andere Vlaamse partijen, ook en 
vooral op de CVP die alle harde 
uitspraken ten spijt nog duidelijk moet 
bewijzen dat ze radikaal Vlaams is ' 
Moest de Vlaamse regering proportio
neel samengesteld zijn, in België is 
van federalisme op verre na nog geen 
sprake, dan stond Vlaanderen veel 
steviger in de frankofone arrogantie 
te weerstaan' 

W. Rosiers, Neeroeteren 

LEEUWENVLAG VOLGT 

Guy Verhofstadt blijkt zich geen 
zorgen te maken over onze centen 
HIJ beweert dat nutteloze verkiezin
gen ons veel geld hebben gekost 

Toch stelt hij alles in het werk om de 
politieke krisis te doen aanslepen In 
plaats van te beseffen dat een Vlaam
se regering met een Vlaams parle
ment, dat dezelfde leden als onze 
kamer en onze senaat tellen, nu al
leen aanvaardbaar is als tenminste 
de SP erbij is Neen hij heeft zich 
gehaast en wat toegegeven aan de 
CVP om stokken in de wielen te 
steken 

Nu verscheen hij op ons scherm 
met een andere stok Hij nodigde 
Dehaene uit om minstens nog drie 
weken mee te doen aan de officiële 
begrotingskontrole Als ere-ambte-
naar ken ik deze officiële kontroles, 
steeds leggen zij hun kaarten volgens 
de wens van de minister' 

De derde stok, waarmee Guy een 
van de volgende dagen mee op ons 
scherm zal verschijnen is de vlagge-
stok met de zwaaiende Vlaamse 
leeuw Na jarenlang te hebben toege
keken naar de inspanningen van 
TAK, van de VU en allen, die zich 
zecht om Voeren bekommeren, zal 
de PVV, mocht het ooit tot onderhan
delen komen tussen de kristenen, de 
socialisten en de VU, plots zoals m 
1979 de super-Jan Breydel uit han
gen 

Met deze wens ik alle Vlaamse 
Bewegers, die het met Vlaanderen 
goed menen, te waarschuwen tegen 
Verhofstadt en de zijnen, die eerlang 
het woord Vlaaanderen zullen durven 
misbruiken 

Dat de liberale Leliaarts onbetrouw
baar zijn bewijst de brief van een 
Bruggeling in het Laatste Nieuws Na 
geboft te hebben op Verhofstadt zegt 
hij dat de 4000 Voerenaars hem geen 
zorgen waard zijn en dat voor hem 
alleen de centen tellen 

Floere Smit, Putte 

ZOCKCRCJC 

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

OCKCÊCJI 

D 31-jarige jonge dame, diploma ge
aggregeerde L S O Nederlands-En
gels, beroepservaring 10 jaar onder
wijs, zoekt een betrekking bij voorkeur 
kultureel artistieke sektor — politiek 
werk of m bedrijfsleven 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem — Eresenator 
— Arm Lonquestraat 3 1 , 9219 Gent
brugge, tel 091/30 72 87 
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m P.V B A B ie rhande l He l l i nckx 

stationsstraat 42 Wymenier 4a 

l ^ r i » e - i n l ^^''^ SINT-MARTENS-BODEGEIVI 

S. M. B. Tel. 582.10.93 
H 
HSIERHANDELW 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 DortmunderThier Brau Hot, Ten/uursevest60-016/22 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
munderThier van 'tvat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goeden goedkoop eten 

et ̂ alinöbui;^ 
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 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE-RESIAURANT-FRraiUR 

Terras • Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
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 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

l\^astiiuiant 

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

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Ui tbergen 
Tel. 091-67.57.12 

R E S T A U R A N T 

| ^ ^ ^ 9 | W o l v e n g r a c h t 

TvTT .S^ .A , Leopo lds 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 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 

privaatfeesten, huwelijken, recepties, eerste- en erekommunies, jubileums, 
rouwmaaltijden, banketten groot en klem. 

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen 
Feestzaal Kasteel T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen. 
Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen. 

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

alle materialen ter uwer beschikking 

T^eel 

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken —- Zaai voor vergadenngen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAIVIAT. 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten. 
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
'*^i3 JOOST GOSSYE 

Geraardsbergseslraaf 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

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 

CAFC 
ZAAL 

BUCC 
011/47 28 97 
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Op 6 maart, zondag dus, is het net één jaar geleden dat de Britse 
veerboot ,,Herald of Free Enterprise" verging. Veel ooggetuigen 
herinneren zich deze angstwekl<ende avond en nacht alsof het 
gisteren gebeurde. 

NUFS^^!^ 
Zeemacht-Kommandant 

Cauwenbergh 

Werkgroepen 
Van de vijf vorig weel< (in het 

kader van de preliminaire ge-
sprel<ken) gestarte werkgroepen 
zij er drie, die deze week nog 
even doordoen: fiskaliteit, publie
ke financles en institutionele lier-
vormingen. Twee werkgroepen 
beëindigden reeds hun werk
zaamheden, m.n. deze over het 
tewerkstellingsbeleid en over de 
schoolpaktwaarborgen. Er ko
men er ook twee nieuwe bij: één 
over het beleid inzake de be
staanszekerheid en de nieuwe 
armoede en één over de konkur-
rentiekracht en de ekonomische 
strukturen met het oog op 1992. 

Voor de Volksunie zijn de dele
gaties als volgt samengesteld. 

In de werkgroep publieke fi
nancles (die maandag reeds de 
laatste hand legde aan zijn ver
slag over de begroting 1988) ze
telden senator André Geens en 
Rekenhofambtenaar Frans Van 
den Heede. Kamerlid Hugo Co-
veliers en VWS-medewerker Ste
fan Ector vertegenwoordigen de 
VU in de werkgroep fiskaliteit, die 
een eindverslag moet maken 
over de fiskale uitgaven die in 
aanmerking komen voor afschaf
fing of herziening in het kader 
van een fiskale hervorming. De 
werkgroep die zich buigt over de 
institutionele hervormingen, en 
meer speciaal over de bevoegd
heden en het financieringssys
teem, mag zich verheugen in de 
aanwezigheid van senator Frans 
Beert en VU-ondervoorzitter pro
fessor Jef Maten. 

Oud-voorzitter en kamerlid Vic 
Anciaux zal samen met senator 
professor Roger Blanpain de 
VU-stem laten klinken in de werk
groep over het te voeren beleid 
inzake bestaanszekerheid en 
nieuwe armoede. Oud-voorzitter 
en kamerlid Hugo Schiltz zit 
naast kamerlid Herman Can-
dries in de werkgroep die moet 
nagaan hoe onze konkurrentie-
kracht kan gevrijwaard worden 
met het oog op de Europese 
ontgrenzing. Vermelden we nog 
dat vorige week ook de nieuwe 
VNS-medewerker Peter Dejae-
gher eventjes bijsprong in de 
werkgroep over het te voeren te
werkstellingsbeleid. 

En tot slot... 
...was er natuurlijk het optre

den van het Italiaanse parle
mentslid llona Staller, alias la 
Cicciolina, in een lukseuze bar 
van onze hoofdstad. Met alle 
voorspelbare gevolgen vandien: 
zij die uit de kleren stapt, de 
zedenpolitie die haar oppakt, 
wegvoert, opsluit en naderhand 
vrijlaat. Waardoor zij uiteindelijk 
bereikt wat ze beoogd had, nl. het 
gratis meepikken van een pak 
publiciteit als aanloop tot haar 
Europese verkiezingskampanje. 

Ook het CSS-teievisieverslag 
over het sadistisch optreden van 
Israëlische soldaten tegen Pales
tijnse betogers, wekte heel wat 
emoties en dito kommentaren op 

Dit alles, samen met de dage
lijkse aflevering Société en het 
voortzetten van ,,preliminaire in
formele gesprekken", zorgde er
voor dat je ook deze week eigen
lijk nooit moest zoeken naar een 
gesprekstema. 

(Lees ook biz. 19) 

• Zondag is het precies één jaar 
geleden dat de veerboot „Her
ald of Free Enterprise" net bui
tengaats Zeebrugge kapseisde. 
Liefst 189 mensen verloren 
daarbij het leven. 

U was toen één van de dui
kers die bijna onmiddellijk hulp 
ging bieden. Enkele uren daar
na vertelde U ons dat U zwaar 
aangeslagen was. Denkt U nu 
nog vaak terug aan die ver
schrikkelijke avond en nacht? 

,,lk weet niet goed wat daarop 
te antwoorden. Nu en dan, wan
neer iemand erover spreekt, ko
men deze beelden mij terug voor 
de geest. l\/laar voor mij is die 
episode eigenlijk afgesloten. 

Volgende week dinsdag word 
ik ontvangen op Buckingham Pa
lace om gelauwerd te worden, 
alhoewel ik het daar enigszins 
moeilijk mee heb... Dit is natuur
lijk een eer, een soort hommage. 
Maar voor mij hoeft het eigenlijk 
niet. Tijdens die bewuste nacht 
heb ik immers gewoon mijn job 
gedaan, 'n Job waarvoor ik be
taald word... Ik ben geen held." 
• Hebt U nadien nog kontakt 
gehad met de overlevenden? 

,,Neen. En daar zoek ik ook 
niet naar. Ik vraag niks liever dan 
dat deze mensen rustig en gezel
lig kunnen verder leven. 

Stel U maar eens voor wat het 
zou gaan betekenen indien elke 
ambulancier nadien de man of 
vrouw zou gaan opzoeken, die hij 
geiiolpen heeft. Het zou niet al

leen onmogelijk, maar eigenlijk 
ook onwenselijk zijn." 
• Hebt U de indruk dat men uit 
die ramp een reeks besluiten 
heeft getrokken, teneinde de 
kans op een herhaling van zo
iets zo klein mogelijk te ma
ken? 

,,Volgens mij kan dit morgen 
opnieuw gebeuren, van zodra 
men eventjes de veiligheidsnor
men verwaarloost. Daarenboven 
zijn onze schepen ondertussen 
niet dusdanig gewijzigd, waar
door een dergelijke ramp zich 
niet meer zou kunnen herhalen. 
Op dat punt is er trouwens hele
maal niks veranderd. 

Kon kreet: indien de ,, Pride of 
Free Enterprise" morgen dezelf
de fout maakt, dan gebeurt dit 
andermaal! Er is dus geen wetge
ving gekomen die zoiets kan ver
hinderen. " 
• U hebt er een biezonder druk 
jaar op zitten, vermits U tijdens 
de voorbije maanden ook als 
kommandant van de mijnveger 
,,Breydel" opereerde in het 
Golf gebied. Bent U zelf ooit 
bang geweest? 

,,lk ben kommandant van de 
„Breydel" en ben doorgegaan en 
teruggekeerd met deze mijnen
veger. En dit ondanks de slechte 
pers die deze onderneming heeft 
gekregen. Ten onrechte trou
wens. 

Die onrechtmatige negatieve 
kritiek maakte mij ook zo verbol
gen!" 

• Verklaar U nader... 
,,lk ken goede perslui, maar 

ook kerels die aan media-pollutie 
doen. Ik denk hierbij vooral aan 
„De Ivlorgen", „La Meuse et la 
Lanterne" en ,,Le Soir lllustré". 
Dat was echt smeerlapperij en 
had niks met journalistiek te ma
ken. 

Voor het overige blijf ik erbij dat 
ik, samen met mijn bemanning, 
gewoonweg mijn plicht heb ge
daan. Ik ben fier op mijn man
schappen. Laat ons bijgevolg niet 
bitter zijn over kleine dingetjes 
die onvermijdelijk gebeuren. 

Zo heeft er inderdaad iemand 
geslagen op iemand anders ge
zicht, maar men moet de omstan
digheden ook zien: jonge kerels 
van zo'n 19 jaar die hun plaats in 
de rangschikking proberen te ver
overen. Zo'n konfliktjes worden 's 
anderdaags trouwens bijgelegd 
met een pint. I\^aar ondertussen 
staat het wel in de krant... 

Weet U, ik zou nog graag één 
keer nadrukkelijk in de pers ko
men, liefst met een live-uitzen
ding. Waarbij iedereen alles zou 
kunnen vragen en waarop ik eer
lijk zou antwoorden. Dit zou voor 
mij een pak van mijn hart zijn. Ik 
zou eindelijk eens kunnen zeg
gen wat er écht gebeurd is en op 
die manier zouden een aantal 
zaken recht getrokken worden. 

Waarna ik dan weer rustig ver
der mijn job zou kunnen uitoefe
nen." 

Jef Maton 

A1ENSEN IN 
HET NIEUWS 

Farmaceutische hormonenlobby houdt 

Happart in de greep 
De VU-Europarlementsleden Jaak Vandemeule-

broucke en Willy Kuijpers laakten vorige week in 
scherpe bewoordingen het gedrag van hun kollega-
Europarlementslid José Happart. 

Happart blijkt immers niet vies te zijn van onfrisse 
snoepreisjes... 

DE Europese richtlijn 85/ 
649/EEG stelt een verbod 
in op het gebruik van be

paalde stoffen met hormonale 
werking in de veehouderij, waar
bij 1988 als overgangsjaar geldt. 

Deze richtlijn zegt echter niets 
over het zg. BST-hormoon of an
dere nieuwe hormonale stoffen. 
Daarom besloot het Europees 
Parlement een initiatiefverslag op 
te stellen over de gevolgen en de 
gevaren van de teospassing van 
groeihormonen en het BSY-hor-
moon bij de zuivel- en vleespro-
duktie. 

In januari vorig jaar werd de 
,,socialist" José Happart aange
duid als Europees verslaggever 
en in november '87 legde hij een 

eerste ontwerp-tekst voor. De be
spreking ervan werd uitgesteld 
tijdens de vergaderingen van de 
parlementaire landbouwkommis-
sie van december en januari. In 
januari van dit jaar vroeg Happart 
opnieuw uitstel van bespreking, 
,,omdat er verdere studie nodig 
was en er zich nieuwe elementen 
in het dossier aandienden". Zo 
nodig zou hij zijn verslag aanpas
sen. 

Enig speurwerk leerde dat 
deze ,.nieuwe elementen" eigen
lijk niks meer waren dan het 
wachten en het ingaan op een 
uitnodiging vanwege één van de 
vier grote Amerikaanse farma
ceutische bedrijven, die zich on
ledig houden met de aanmaak 
van het bewuste BST-hormoon, 

m.n. de firma Elli Lely. Happart 
en de landbouw-kommissieleden 
van de grote partijen gingen bij
gevolg, op kosten van dit bedrijf, 
naar de VSA. Een snoepreisje 
dus. 

De lobby-Ing door dit Ameri
kaanse bedrijf is best verklaar
baar. Indien de EG-richtlijn wordt 
toegepast, dan zal de invoer van 
Amerikaans vlees naar Europa 
zwaar hinderen. Er zullen immers 
strengere normen gelden en ho
gere kwaliteitsnormen worden 
gesteld. 

Daarenboven zijn de hormona
le stoffen die ook in Europa ge
bruikt worden hoofdzakelijk af
komstig van die Amerikaanse be
drijven. Via Europese dochter
maatschappijen in Europa bren
gen deze multinationale 
farmaceutische bedrijven hun 
goederen op onze markt. En ook 
dat zint deze firma's geenszins. 

,,Wij herinneren ons nog leven
dig", zeggen Vandemeulebrou-
cke en Kuijpers ,,hoe vertegen
woordigers van de multinationale 
bedrijven ons onder druk pro
beerden te zetten bij de bespre

king van de Vredeling-richtlijn in 
het Europees Parlement. De 
toenmalige Europese Kommissa-
ris verklaarde toen trouwens dat 
de tapijten van zijn kantoor op de 
dertiende verdieping van het Ver-
laymontgebouw ,,kapotgelopen" 
werden door lot)byisten". Een 
analoge situatie deed zich ook 
voor bij de besprekingen over de 
aanleg van de kanaaltunnel. 

Alles doet dus vermoeden dat 
nu dezelfde taktiek wordt toege
past door de hormonenlobby en 
het laat zich raden dat dit gelobby 
zich geenszins beperkt tot de 
leden van het Europees Parle
ment, maar evenzeer richt tot de 
leden van de Europese Kommis
sie. 

De VU-Europarlementsleden 
betreuren dat Happart, als ver
slaggever, samen met de woord
voerders van de meeste overige 
frakties positief ingingen op de 
uitnodiging van het betrokken far
maceutisch bedrijf. „De onafhan
kelijkheid van het Europees Par
lement komt erg in het gedrang. 
Het vertrouwen in een neutraal 
en afgewogen verslag, dat in de 
eerste plaats het belang van de 
Europese konsument en het Eu
ropese familiale landbouwbedrijf 
op het oog moet hebben, is totaal 
zoek." 

De vertegenwoordigers van de 
Regenboogfraktie, waarvan de 
VU deel uitmaakt, brachten deze 
zaak al ter sprake tijdens de ver
gadering van de landbouwkom-
missie en tevens stelden zij hier
over aan EP-voorzitter Plumb 
een schriftelijke vraag. 

Of hoe Happart, die vooral be
kendheid geniet ais de terrorize-
rende en onwettige burgemees
ter van het Vlaamse Voeren, nog 
wel meer onfrisse handelingen 
stelt op totaal andere terreinen... 
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Voer-cel 

Vorige week diende de VU-
fraktie in de Vlaamse Raad een 
voorstel van resolutie in over een 
her op te richten ,,Voer-cel" in. 
Dit voorstel werd ondertel<end 
door de parlementsleden André 
De Beul, Herman Lauwers, Nel
ly Maes, Walter Peeters en Paul 
Vangansbeke. 

In de toelichting bij dit voorstel 
wordt duidellijk gemaakt wat men 
bedoelt. Vooreerst wordt ander
maal benadrukt dat het inzake 
Voeren vanzelfsprekend is dat 
het herstel van de wettelijkheid 
en het respekteren van de arres
ten van de Raad van State priori
tair blijft. Maar ,,daarnaast is het 
evenzeer noodzakelijk naar de 
plaatselijke bevolking toe te be
wijzen dat Voeren in Vlaanderen 
ligt en dientengevolge de zorgza
me aandacht geniet van de 
Vlaamse Regering en andere be-
leidsinstanties." 

Ook wordt, terecht, herinnerd 
aan het intiatief van de eerste 
Vlaamse regering die wel degelijk 
zo'n speciale ,,Voercel" had op
gericht om, samen met de provin
ciale instanties van Limburg een 
geïntegreerd beleid t.a.v. Voeren 
te ontwerpen en te begeleiden. 
(Nvdr: dit gebeurde in 1983 on
der impuls van de toenmalige 
gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz). Nadien viel de aktiviteit 
van deze Voercel echter stil. De 
VU-Vlaamse Raadsleden vinden 
het nu meer dan wenselijk dat 
deze geïntegreerde beleidsaan-
pak hernomen wordt. 

Uitkijken hoe deroomsblauwe 
Vlaamse regering op dit voorstel 
reageert. Alhoewel niemand zal 
betwisten dat de beste garantie 
op respons natuurlijk de aanwe
zigheid van de Volksunie in de 
Eksekutieve is. 

Story 
De Genera/e-story lijkt wel Pey

ton Place of Dallas: dikke poen, 
allerlei intriges, wisselende 
machtsverhoudingen, onver
wachte ontknopingen en... het 
duurt ook eindeloos lang. 

De jongste ontwikkeling, m.n. 
de uistpraak van het hof van 

beroep, heeft grote verbazing ge
wekt. Daar waar de Brusselse 
handelsrechter Duplat in een 
overigens voor de Generale ver
nietigend vonnis de vlug-vlug 
doorgevoerde kapitaalverhoging 
van de Génerale-bonzen onwet
telijk had verklaard, heeft de 
rechter van het hof van beroep nu 
een kompleet andere beslissing 
getroffen. Begrijpe wie kan. 

Tenzij een en ander mee te 
verklaren valt door de persoon 
van de dienstdoende voorzitter 
van deze hogere rechtbanbk. 
Mare de Smedt. Uit goed inge
lichte bron vernemen wij' immers 
dat deze magistraat een typische 
eksponent is van de oude Ant
werpse franskiljonse bourgeosie, 
die zich graag in de Brusselse 
machtscenakels ophoudt. Eigen
lijk beantwoordt die De Smedt 
perfekt aan het profiel dat de 
Vlaamse Jan Modaal heeft van 
de hele Société-leiding: tranko-
foon, neerbuigend en anti-
Vlaams. 

Zijn vonnis kan in Vlaanderen 
bezwaarlijk op hoera-geroep ont
haald worden. Al was het maar 
omdat daardoor de Belgisch-
Franse as ,,Bruxelles-Paris" er 
alleen maar door versterkt wordt. 
In het verleden heeft deze kon-
stuktie nooit soelaas opgeleverd 
voor de Vlamingen. 

Dezer dagen was de NAVO-top in vergadering bijeen te Brussel. Niemand minder dan VS-president 
Ronald Reagan kwam daarvoor naar onze hoofdstad afgezakt, wat noopte tot het nemen van immense 
veiligheidsmaatregelen. 

Proficiat aan fotograaf Paul Bolsius voor bovenstaande kiekje, die amper enkele uren na Reagans 
aankomst in de ochtendkrant stond afgedrukt. 

Onderzoekskommissies zijn in 

Wie is bang? 
Onderzoekskommis

sies liggen duidelijk in de 
markt. Of althans de 
vraag tot de oprichting 
van zo'n parlementaire 
organen. 

Alhoewel niet iedereen 
opgezet is met al te gron
dig speurwerk... 

N A de goede ervaringen 
met de onderzoekskom
missies over het Heizel-

drama, de Groene Gordel en de 
wapenhandel, blijken een aantal 
politieke formaties de mogelijk
heden én het belang van deze 
specifieke vorm van parlementair 
werk juist te hebben ingeschat. 

Parlementaire onderzoeks
kommissies kunnen immers, in
dien de leden die daarvan deel 
uitmaken dit echt willen, tot op 

Onthullend 
S INDS onheuglijke tijden 

zijn de verhoudingen 
tussen België en Italië 

vriendschappelijk geweest. 
Reeds Caesar prees de Belgen 
als de dapperste aller Galliërs. 
Adamo en Rocco Granata, wier 
vaders de kolenslag kwamen 
helpen winnen, zijn sindsdien 
sieraden geworden van kunst 
en kuituur. Sandra Kim stootte 
onlangs ons vaderland op in de 
vaart der volkeren. De opvoe
ding van en de hoede over onze 
kroonprinsen zijn toevertrouwd 
aan een oorspronkelijk uiterst 
bevallige Italiaanse. 

De jongste dagen echter wor
den de traditionele vriend
schapsbanden zwaar op de 
proef gesteld. Wat thans uit de 
Laars van Europa kruipt naar 
onze kontreien, is tuig en onge
dierte. 

Het begon met de heer De 
Benedetti, waarvan minister 
Eyskens niet anders kon dan te 
zeggen dat deze signore zich 
gedroeg gelijk een inbreker. 
Dat De Benedetti's onzuivere 
bedoelingen precies de oudste 
douairière van het land golden, 
maakte de zak nog onverkwik
kelijker. 

Het is verder gegaan, véél 
verder zelfs, met mevrouw llo-

na Staller, die zich de bijnaam 
la Cicciolina heeft laten aanme
ten en die toegang tot het Ita
liaans parlement heeft verwor
ven door haar boezem aan het 
kiesvolk te tonen. 

De gustibus et coloribus non 
est disputandum, zegden de 
Italianen reeds zowat twintig 
eeuwen geleden. Terecht ove
rigens. Het ontgaat ons volko
men, hoe een kunstzinnig volk 
dat Firenze heeft gebouwd en 
de Sixtijnse kapel versierd, er 
toe gekomen is om een aartsle-
lijk vrouwmens te verheffen tot 
sexsimbool en onorevole. Te
genover een dergelijke keuze is 
de toren van Pisa slechts een 
mineure blunder. 

In de nacht van vrijdag op 
zaterdag heeft la Cicciolina, 
voor een bedrag van om en bij 

een miljoen Bfr. fluisteren inge
wijden, zich onthuld ten aan-
schouwe van het eerder spaar
zaam opgekomen publiek van 
het horeca nocturnabedrijf Ca
nal Street. Prompt werd opge
treden door de verenigde poli
ties van het koninkrijk. De rijks
wachters, de gemeentelijke 
agenten en de heren van de 
gerechtelijke politie verpakten 
mevrouw Staller vakkundig in 
een bontjas, lieten haar uithui
len in de amigo en zetten haar 
daarna over de grens. 

Op haar leeftijd (die reeds 
duidelijk merkbaar is) zou me
vrouw Staller moeten bevroe
den dat wat zij doet eenvoudig 
weg niet kan. Een politicus 
moet er op bedacht zijn, nooit 
in z'n blootje te staan. Sinds la 
Cicciolina politica is geworden, 
zou ze dus best haar borstrok 
aanhouden. 

Onze bezwaren tegen haar 
optreden zijn overigens niet in 
de eerste plaats van morele 
maar van estetische aard. De 
onthullingen van mevrouw 
Staller zouden moeten verbo
den worden niet zozeer door de 
prokureur des Konings dan 
door de Kommissie Tegen Be-
driegelijke Praktijken In De Re-
klame. 

het bot gaan. Zij beschikken in 
die samenstelling immers over 
dezelfde rechten als een onder
zoeksrechter. Ze kunnen dus ge
tuigen horen, hebben inzage in 
alle dokumenten, kunnen betrok
kenen konfronteren, enz. In nog
al wat andere (voornamelijk An
gelsaksische) demokratische lan
den is deze parlementaire werk
wijze overigens niet uitzonderlijk 
en zijn de vereisten om een on-
derzoekskommissie op te starten 
een stuk soepeler. 

Vorige week besloot de kamer
kommissie voor het bedrijfsleven, 
mede onder druk van de Volks
unie, tot de oprichting van een 
parlementaire onderzoekskom-
missie naar de onregelmatighe
den rond de behandeling en het 
vervoer van radio-aktief afval, 
waarbij ook het Studiecentrum 
voor Kernenergie (SCK) zou be
trokken zijn . Hiermee wil de 
Volksunie inspelen op de grote 
zorg die hierover bij de publieke 
opinie bestaat en sluit ze zich aan 
bij een gelijkaardige aktie van het 
Europees Parlement. 

SCK onderzoeken 

Toch waarschuwt de VU-ka-
merfraktie, bij monde van volks
vertegenwoordiger Herman Can-
dries, voor mogelijk misbruik om 
een sfeer te scheppen die de 
toekomstkansen van het SCK 
zou ondermijnen. ,,Het SCK", al
dus het nieuwe kamerlid, ,,/s im
mers een onderzoekscentrum 
met grote internationale reputa
tie, enig in ons land. Het is gespe
cialiseerd in nukleair en niet-nuk-
leair onderzoek. Op beide vlak
ken beschikt het centrum over 
een algemeen erkend vermogen 
om in te spelen op groeiende 
noden." 

Op niet-nukleair vlak bv. biedt 
het SOK interessante mogelijkhe
den inzake optimalisering van 
energietoepassingen met o.m. al
ternatieve energieformules, die 
milieuvriendelijk georiënteerd 
zijn. Tevens werd een hoog ken-
nisnivo bereikt rond de proble
men van materiaalveredeling en 
de nieuwe materialen. Terzake 
levert het SCK baanbrekend 
werk. ,,Het is dus niet alleen op 
het nukleaire vlak en op het do
mein van de behandeing van ra-
dio-aktieve stoffen dat het SCK 
over een aantal internationaal er
kende troeven beschikt, die niet 
uit de hand mogen gegeven wor
den. " 

Candries benadrukt dat het be
houd en de uitbouw van dit instru
ment van hoogtechnologisch toe
gepast onderzoek voor Vlaande
ren van zeer groot belang is. 
,,Een ongezonde sensatiesfeer 
rond het SCK zou spoedig leiden 
tot een brandrain en de mogelijke 
uitverkoop van een aantal zeer 
teokomstgerichte afdelingen." 

De VU wenst daarom een ern
stig onderzoek. In de overtuiging 
dat klaarheid in dit probleem ten 
goede zal komen aan het noood-
zakelijke toegepast onderzoek in 
Vlaanderen. 

En de 
sen? 

ziekenfond-

Helemaal anders liep het met 
het VU-voorstel (ingediend door 
Jaak Gabriels en Hugo Cove-
llers) tot oprichting van een on-
derzoekskommissie i.v.m. de af
wending van miljarden franken in 
de sociale zekerheid, zeg maar 
de ziekenfondsen. Vorige week 
immers moest over de oprichting 
gestemd worden in de Kamer-
kommissiie voor Tewerkstelling 
en Sociaal Beleid. Namens de 
VU maken Hugo Coveliers en 

Paul Vangansbeke deel uit van 
deze kommissie, de CVP-er Mare 
Olivier fungeert als voorzitter. 

Hugo Coveliers kon onmogelijk 
op deze vergadering aanwezig 
zijn, vermits hij op dat ogenblik 
verhinderd was in de werkgroep 
fiskaliteit van de informele preli
minaire gesprekken. Paul Vange-
ansbeke kreeg de opdracht om, 
als effektief kommissielid, het 
VU-voorstel te verdedigen. Vol
gens het Kamerreglement is dit 
ook perfekt mogelijk. 

De CVP-voorzitter besloot ech
ter om de bespreking van dit VU-
voorstel te verdagen, ondanks 
nadrukkelijk protest van Van
gansbeke! Toen Hugo Coveliers 
van deze onzindelijke manier van 
werken op de hoogte werd ge
bracht, stuurde hij meteen een 
boze brief aan Kamervoorzitter 
Rik Vankeirsbiick. 

Het vermoeden dat de CVP-er 
Olivier heel bewust de oprichting 
van deze kommissie wil vertra
gen om eventuele ,,ongemakke-
lijkheden" ten nadele van de zijn 
partij te vermijden, is niet uit de 
lucht gegrepen. Want behalve de 
SP zitten ook een reeks CVP-ers 
behoorlijk verveeld met het hele 
ziekenfondsschandaal. En wie 
bang is, stelt inderdaad soms 
dwaze handelingen... 
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ACV en ABVV pleiten voor 

Verdere staatshervorming 
In een gemeenschappelijke verklaring hebben 

ACV en ABVV hun krachtlijnen aan de Vlaamse 
regering bekendgemaakt. Nadat het ACV reeds haar 
standpunt inzake de staatshervorming had neerge
schreven in een interessante brochure, wordt nu ook 
door het ABVV de noodzaak van een verdere staats
hervorming erkend. 

IN de eerste plaats wensen 
ACV en ABVV dat de Vlaam
se regering een klare en ak-

tieve houding aanneemt tegen
over de nieuwe staatshervorming 
en ondertussen moet zij de mak-
simale toepassing van de be
staande wetten opeisen. Dit heeft 
vooral zijn belang in dossiers als 
arbeidsbemiddeling, de beroeps
opleiding, de middelen voor in
dustrieel beleid, de tewerkstel
lingsprogramma's, enz... 

De twee vakbonden vragen 
verder voorrang voor de tewerk
stelling en zien daartoe een aktief 
arbeidsmarktbeleid met biezon-
dere aandacht voor de langdurig 
werklozen; ondersteuning van 
een zinvoile ekonomische groei 
via het industrieel-, wetenschap-
en sportbeleid; nastreven van 
verhoogde tewerkstelling in de 
private en publieke non-profit 
sektor; groeistrategie die de 
struktuur en de mogelijkheden 
van het Vlaams bedrijfsleven ver
sterken en afstemmen op de in
ternationale marktvraag. 

In de nota wordt tevens gewe
zen op de noodzaak van een 
volwaardig overleg tussen 
Vlaamse regering en de sociale 
partners binnen de daartoe be
staande strukturen als VESOC, 
SERV-STV en VRWB. Ze spre
ken zich uit voor een selektieve 
steunverlening aan het bedrijfsle
ven met kontraktueel vastgeleg
de tegenprestaties. 

Ie informatie met betrekking tot 
de vooruitzichten inzake perso
neelsbestand van de onderne
mingen in hun regio. 

Er wordt aandacht gevraagd 
voor de erkenningsregeling inza
ke uitzendarbeid en de uitbouw 
van de arbeidsbemiddelingsdien
sten. 

Inzake de beroepsopleiding 
vragen de sociale partners dat er 

trakt is aan hervorming toe, ge
zien het groot aantal verbrekin
gen en mislukkingen. 

Er wordt tevens aandacht ge
vraagd voor de opvang en bege
leiding van werkzoekenden. 

Industrieel beleid 
Een eerste voorstel van de so

ciale partners is de oprichting van 

Ook de vertegenwoordigers van de arbeiders liouden zicli nu intens bezig met tiet moeilijke vraagstuk 
van de staatsstrukturen. (foto: VUM) 

Arbeidsmarkt 
De sociale partners dringen er 

op aan de vroegere akkoorden uit 
te voeren die binnen het VESOC 
werden bereikt. Ondertussen 
moeten alle nodige drukkings-
middelen worden aangewend om 
de splitsing van de RVA definitief 
te realiseren. Verder wordt ge
pleit voor een uitbreiding van de 
vakature- meldingsplicht, het toe
gankelijk maken voor de subre
gionale tewerkstellingskomitees 
van de ekonomische en financië-

een einde komt aan de wildgroei 
door allerlei initiatieven. De voor
rang dient te gaan naar de oplei
ding van laaggeschoolde en lang
durig werklozen, hoogtechnologi
sche opleiding van hoger ge
schoolden dient eerder afge
zwakt. Terecht vragen de sociale 
partners een grondige evaluatie 
van de middestandsopleidingen, 
zowel wat het opleidingsgamma 
betreft als wat de resultaten op de 
netto-tewerkstelling aangaat. 

Ook het middenstandsleerkon-

een industriële kommissie sa
mengesteld uit vertegenwoordi
gers van werknemers- en werk
geversorganisaties en beleids
verantwoordelijken. De taak van 
deze kommissie zou zijn op basis 
van een internationale vergelij
king, de sterkten en zwakten van 
onze bedrijfsstruktuur in Vlaan
deren vast te stellen (naar pro-
dukten en markten). 

Voor de beleidsuitvoering blijft 
de SIMV een belangrijke hef
boom en moeten de GOM's om

gevormd worden tot instellingen 
die een aktieve rol kunnen spelen 
bij de uitvoering van het Vlaams 
Industrieel Beleid. 

De sociale partners vragen 
eveneens een evolutie van de 
vroegere VESOC-richtlijn i.v.m. 
ondernemingen in moeilijkheden. 
De vakbonden verzetten zich te
gen vrijblijvende fiskale steun
maatregelen, met uitzondering 
van een vrijgestelde winstreser
vering voor zover drt gekoppeld is 
aan een tewerkstellingsbevorde-
rend investeringsprogramma. 

Binnen het kader van een in
dustrieel beleid speelt het weten
schappelijk onderzoek een be
langrijke rol. Vandaar ook dat de 
sociale partners pleiten voor het 
samenbrengen van alle beschik
bare middelen in één enkel bud
gettair fonds (FIOV, Fonds voor 
Industrieel Onderzoek in Vlaan
deren). Net als de VU pleiten de 
bonden voor een valorisatie van 
het SCK als multidisciplinair on
derzoekscentrum, waarbij de 
nukleaire aktiviteiten gefinan
cierd moeten worden door de 
nationale overheid. 

Inzake eksport zien de bonden 
een oplossing in het versterken 
van de gewestelijke kantoren van 
de BDBH, eventeel geïntegreerd 
in het takenpakket van de 
GOM's. Voor de openbare dien
sten pleiten de vakbonden voor 
tewerkstelling afgestemd op de 
werkelijke behoeften, tegen pri
vatisering, voor de modernisering 
en depolitisering en zij wijzen op 
de onvervangbare rol van het 
sociaal overleg ook m.b.t. nieuwe 
technologieën. 

Alles bij elkaar is deze ge
meenschappelijke verklaring een 
belangrijke gebeurtenis waarover 
wij ons moeten verheugen. Al
hoewel de neiging nog steeds 
bestaat om een veelheid aan 
kommissies te tjepleiten getuigt 
deze verklaring van een diepe 
bezorgdheid en een grote dosis 
realisme. Er is duidelijk een men
taliteitsverandering aan de gang 
binnen de vaktmnden, die hun 
operationaliteit in de toekomst 
enkel ten goede komen. 

André Geens 

Nieuws(?) van de onderhandelingstafel 

De werkgroepen 
De voorbije week hebben de 

vijf werkgroepen hun werk
zaamheden aangevat en zijn 
er twee die hun konklusies 
hebben neergelegd, een derde 
is opgeschort en twee nieuwe 
werkgroepen gingen van start. 

Een beknopte stand van za
ken. 

DE werkgroep Begroting heeft haar 
werkzaamheden afgerond en 
haar eindverslag overgemaakt 

aan de onafhankelijke ekspertengroep 
onder het voorzitterschap van de heer 
Maldague van het Planbureau. De kon
klusies van deze werkgroep zijn ontnuch
terend en tonen aan dat ook in 1987 voor 
meer dan 40 miljard fr. uitgaven niet 
werden betaald en doorgesluisd naar 
1988, waardoor het geraamde begro
tingstekort in 1988 minimum op 467 mil
jard fr. komt of 62 miljard fr. meer dan 
door Verhofstadt geraamd in zijn algeme
ne toelichting van september 1987. Bij 
een volledig korrekte voorstelling van 
zaken loopt het tekort zelfs op tot 486 
miljard fr. 

De werkgroep heeft ook een prognose 
gemaakt van de begrotingscijfers 1989. 
Dit kan uiteraard niet meer zijn dan een 
voorzichtige oefening, omdat er te veel 
onbekende parameters zijn over 1989. 
De konklusie is in elk geval duidelijk. 
Indien men inderdaad wil komen tot een 

tekort van 7 % van het BNP is er een 
nieuwe netto-besparing nodig van 92 mil
jard fr. Of de politieke wil aanwezig is om 
dit ook te realiseren blijft een open vraag, 
die de komende weken een antwoord 
moet krijgen. 

Tewerkstelling 
De werkgroep die zich gebogen heeft 

over het tewerkstellingsbeleid heeft een 
konsensus gevonden over een aantal 
algemene principes en specifieke maat
regelen. Hierbij ligt het hoofdaksent op de 
zorg om jonge afgestudeerden bij het 
arbeidsproces te betrekken uiterlijk één 
jaar na het beëindigen van de schooltijd. 

Hiertoe werden zeer konkrete voorstel
len geformuleerd. De bijscholing en oplei
dingsprogramma's voor langdurig werk
lozen zouden nieuwe impulsen krijgen en 
de opslorpingsprogramma's zouden se-
lektiever voorbehouden blijven voor lang
durig werklozen. 

Over een aantal specifieke maatrege
len werd voorlopig geen eensgezindheid 
bereikt, te meer daar men zich nog 
steeds in de informele faze bevindt. 

Onderwijs 
In deze groep werd een kwasi akkoord 

bereikt over de waarborgen die in de 
grondwet moeten komen. 

De werkzaamheden werden echter op
geschort omdat men deze problemen in 
samenhang wil behandelen met de reële 
overdracht van bevoegdheden en midde
len naar de gemeenschappen. 

Fiskaliteit 
In deze werkgroep werd een evaluatie 

gemaakt van de fiskale uitgaven en een 
aanzet gegeven tot algemene lijnen van 
een mogelijke belastinghervorming. De 
werkzaamheden gaan nog steeds door 
en men streeft naar een globale konsen
sus. 

Nu reeds is duidelijk dat een belasting
hervorming in elk geval enkel mogelijk is 
wanneer de vermindering van de ont
vangsten die hierdoor ontstaan gedekt 
worden door bijkomende besparingen of 
verminderingen van de fiskale uitgaven. 
In het licht van de gegevens over de 
begrotingsevolutie mag men geen risi-
ko's nemen. 

Staatshervorming 
Deze groep heeft reeds heel wat werk 

verzet en de onderlinge standpunten ge
toetst zowel wat de bevoegdheden betreft 
als de problemen rond het dubbel man
daat, de rol van de Senaat als rond de 
uitbreiding van de bevoegdheden binnen 
het kader van de wetten van 1980. Deze 
werkgroep vergadert intens verder en 
tracht overeenstemming te vinden over 
de eksklusieve bevoegdheden van de 
centrale regering, de gemeenschappen 
en gewesten, de behandeling van de 
konkurrerende bevoegdheden en de resi-
duaire bevoegdheden. Ook het probleem 
van de financiering komt aan de orde. 

Alhoewel men niet kan spreken van 
een konsensus is men toch goed opge
schoten. Blijft natuurlijk het delikate punt 
van Brussel en de strukturen van de 

hoofdstad. Er blijft dus nog veel werk voor 
deze werkgroep. 

1992 
Een nieuwe werkgroep ging dinsdag 

van start rond de problemen en hinderpa
len voor onze ekonomie bij de eenmaking 
van de Europese markt. De eenmaking 
zal heel wat gevolgen hebben voor de 
bestaande normen en reglementen. Het 
probleem van onze konkurrentiekracht in 
industriële en dienstverlenende tjedrijven 
blijft gesteld. 

Het is dus van belang te weten hoe de 
komende regering deze nieuwe fase zal 
voorbereiden en welke wetgevende initia
tieven ter voorbereiding nodig zijn. 

Sociale Zekerheid 
Ook rond de problemen van de sociale 

zekerheid werd een nieuwe werkgroep 
gestart. Ze zal zich vooral bezighouden 
met de toekomstige financiering van het 
stelsel om de rechten en verwachtingen 
te vrijwaren. 

Men zal zich ook buigen over de span
ningen die ontstaan zijn tussen de ver-
schllende minimuminkomens in diverse 
stelsels en over het individueel recht op 
inkomen, de gezinsinkomens en de nood
zakelijke modulatie in funktie van het 
aantal kinderen. 

In een later stadium zal men zich ook 
moeten buigen over de problemen rond 
de nieuwe armoede en de noodzakelijke 
maatregelen om dit fenomeen te bestrij
den. 

André Geens 
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Een VU-studiedag als mijlpaal 

Vlaanderen in Europa „1992" 
Met de hulp van de Europese Vrije Alliantie heeft de Volksunie maandag 29 

februari in de lokalen van het Europees Parlement een eerste studiedag 
georganiseerd onder het motto „Vlaanderen-1992". Dit initiatief van de Volks
unie is vanwege het politiek establishment in België een primeur. 

De partij wil hiermede tonen dat zij belangstelling heeft voor de evolutie in het 
kader der Europese Gemeenschap: het is immers haar bedoeling het profiel van 
Vlaanderen in de Europese kontekst zo duidelijk mogelijk te tekenen. Om onze 
Vlaamse belangen naar best vermogen te verdedigen moeten wij ook op 
Europees terrein durven spelen. Bij de aftrap voor ,,1992" zit de VU dadelijk 
direkt op de bal. 

AAN deze eerste studiedag 
(andere, meer gespeciali
seerde zullen volgen) 

werd door een bomvolle zaal 
deelgenomen: tal van VU-man-
datarlssen, -leden en -simpati-
santen waren te zien naast am
bassadeurs, ondernemers, in
dustriëlen, politici, professoren, 
studenten en tal van gewone bur
gers, jong en oud. De atmosfeer 
was uitstekend, de aandacht le
vendig, en er werd af en toe zelfs 
gul gelachen, ondanks de ernst 
en het belang van het onderwerp. 

Menselijke 
dimensie 

Ziehier een kronologisch over
zicht der werkzaamheden die 
met zwierige hand en deskundig 
werden geleid door senator Hans 
De Belder. Deze ex-diplomaat 
was gedurende verschillende ja
ren raadsheer van de Belgische 
Permanente vertegenwoordiging 
bij de EEG. In 1986-1987 was hij 
verantwoordelijk voor de nationa
le koördinatie van de Belgische 
posities in de Europese Minister
raad en tijdens het Belgische 
voorzitterschap daarvan (in 1987) 
leidde hij de Europese Dienst in 
het Ministerie van Buitenlandse 
Betrekkingen. Deze VU-verrui-
mingskandidaat voelde zich met 
dit initiatief dus in zijn element. 

,,De bedoeling van dit eerste 
initiatief is de aandacht te vesti
gen op twee belangrijke stroom
versnellingen waarin Vlaanderen 
gaat terechtkomen. Aan de ene 
kant is er de Grondwetsherzie
ning. Zoals de Volksunie sedert 
zij bestaat altijd stelde is het doel 
daarvan alle bevoegdheden die 
niet meer behoorlijk op nationaal 
niveau uitgeoefend worden van 
het nationale niveau om te bui
gen naar de Gemeenschappen 
en de Gewesten, al naar gelang 
het geval. De Volksunie heeft aan 
deze bevoegdheidsoverdracht 

zelfs een prioritaire karakter ge
geven, vóór de ekonomische re-
lance politiek die zij eveneens 
onontbeerlijk acht. Aan de ande
re kant zijn er problemen die niet 
meer zinvol dan de afstandelijk 
regeringen van de EG-lid-staten 
kunnen worden aangepast. Van
daar dat een andere transfert van 
bevoegdheden nodig is, weg van 
de natie-staten naar de Europese 
Gemeenschap toe. Deze dubbele 
uitholling van de ,,Etat Nation", 
koncept uit de Franse revolutie, 
duidt aan waarheen de tendens 
gaat die voor de VU essentieel is 
nl. enerzijds naar de menselijke, 
natuurlijke dimensie der volksge
meenschap en anderzijds naar 
de Europese dimensie die de eni
ge is die West-Europa's lot in de 
XXIe eeuw kan waarborgen. 

Informateur Dehaene heeft 
reeds twee belangrijke tesissen 
van de VU overgenomen: grond
wetsherziening en ekonomische 
politiek moeten samengaan en 
vanaf nu moeten Vlaanderen en 
Wallonië in funktie van hun inter
ne bevoegdheden direkt met Eu
ropa worden gekonfronteerd. 

Met deze studiedag heb ik er 
dus willen toe bijdragen te tonen 
dat de VU in deze historische 
konstellatie, haar juiste verant
woordelijkheid wil, kan en zél ne
men! 

Vooreerst werd een korte des
kundige uiteenzetting gegeven 
door dr. Jos Nackaerts, lid der 
Belgische vertegenwoordiging bij 
de EEG. Hij verduidelijkte de be
grippen ,,1992, Het Witboek, De 
Europese Akte, de Europese 
Ruimte". Zijn interventie verdient 
als een referentiepunt te blijven 
gelden. 

Tien punten 
Daarna sprak Europarlements

lid Jaak Vandemeulebroucke. Als 
eerste politieke spreker heeft hij 
met zijn redevoering op deze stu
diedag definitief de toon gezet 

van de positie die de Volksunie 
vanaf heden ten gronde zal aan
nemen in het debat,,Vlaanderen 
en Europa". Hij zette een ,,Euro
pees Tienpuntenprogramma van 
de Volksunie" uiteen dat er als 
volgt uitziet: 

1. De huidige Vlaamse Executie
ve schiet zowel organisatorisch 
als programmatisch schromelijk 
tekort inzake haar verantwoorde
lijkheid tegenover Vlaanderens 
belangen in Europa. Haar huidig 
regeerprogramma is, ook op dat 
stuk, amateuristisch en getuigt 
van onbegrip en gebrek aan 
ideeën. De Volksunie eist een 
volwaardig Vlaamse Minister van 
Buitenlandse Zaken die zich nl. 
met Vlaanderens belangen in Eu
ropese kontekst zou bezig hou
den. 
2. De Europese Interne Markt 
moet begeleid worden door een 
Europese Sociale Ruimte. 
3. Ook technologisch moet de 
Europese Gemeenschap zich 
snel ontwikkelen en moeten de 
passende middelen gevonden 
worden. 
4. De Europese research moet 
geherwaardeerd worden en 
Vlaanderens deel moet onge
waardeerd worden: wij staan nu 
op het niveau van Ierland en 
Portugal met een voor onze Ge
meenschap zeer gevaarlijke 
,,brain-drain" tot gevolg. 
5. Grotere aandacht voor onder
wijs en permanente vorming. Uit
werking van het ,,Erasmus-pro
gramma". 
6. Joint-ventures kunnen via Eu
ropese mekanismen méér ten 
gunste van Vlaanderen worden 
omgebogen en uitgebreid (rol en 
belang van de Vlaamse KMO's). 
7. Hetzelfde kan gezegd worden 
van ,,Brite" en andere kommis
sie- programma's. (De strukturele 
fondsen, waaraan de VU zich 
steeds zeer sterk interesseert 
zullen verder prioritair bijven). 
8. De opstelling der Europese 
Ruimte zou inzake overheidsop
drachten revolutionaire gevolgen 

Tijdens de studiedag „Europa 99" speelden die VU-verruimings-
kandidaten een belangrijke rol Hans De Belder leidde de zitting, 
Roger Blanpain en Herman Candries hielden referaten. Puik werk! 

Een pleiade joernalisten gespecializeerd in Europese zaken gaf 
zijn mening te kennen... 

Deze eerste VU-EVA-studiedag over „Europa 1992' 
grote belangstelling! 

' werd door een ruim publiek bijgewoond. En met 
(foto's studio Dann) 

kunnen hebben voor de Vlaamse 
ondernemingen. 
9. De ,,Euroloketten" waarvan er 
één voor Vlaanderen is voorzien 
moet optimaal renderen. 

10. De Vlaamse Executieve zou 
een alomvattende strategie voor 
1992 moeten uitwerken in sa
menwerking met alle Vlaamse or
ganismen (Kamers van Koophan
del, GOM's, SERV, enz.). 

Volksvertegenwoordiger Her
man Candries van zijn kant 
sprak, uitgaande van zijn erva
ring, over de kansen en proble
men van de Vlaamse onderne
ming in Europese ruimte. De psy
chologische instelling van de 
Vlaamse bedrijfsleider inspireer
de hem, naast de technologische 
,,challenges". Hij vergeleek de 
voordelen van de kleinschalig
heid met die van de multinatio
nals en zei dat het voor Vlaande
ren ook belangrijk kan zijn de 
eerste te worden in een typische, 
klassieke, eigen branche, veeleer 
dan de laatste in een high-tech 
sektor. 

Sociaie dimensie 
Senator Roger Blanpain zette 

daarna uiteen waarom de Volks
unie denkt dat de Europese Ge
meenschap niet alleen het Euro
pa der ondernemers mag zijn, 
maar ook een sociale dimensie 
moet hebben. Hij bekeek dit tema 
zowel vanuit gezichtshoek der 
ondernemers als van die van de 
gewone burger, zowel met de 
ogen der lid-staten als met die 
van de regio's en hij stelde, in 
naam van de VU, vast dat deze 
sociale dimensie vooralsnog ont
breekt. Wat er ook door de Minis
terraad en door de Kommissie 
ook moge beweerd worden. 

Na deze drie sprekers kwamen 
drie vertegenwoordigers uit de 
privé-sektor aan het woord. Zij 
toonden de deelnemers hoe, van
uit hun dagelijkse bezorgdheid in 
de praktijk, met angst en hoop, 
naar ,,1992" wordt uitgekeken. 
Prof. Claassens (KUL) over de 
verzekeringssektor, mevrouw De 
Wilde (RUG) over het Vlaamse 
transportvervoer en dr. Erik Ver-
meylen die de positie van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
(VEV) toelichte. 

Naar het eind van de namiddag 
toe werden tenslotte vragen ge
steld, opmerkingen gemaakt en 
standpunten ingewonnen door 
gespecialiseerde vertegenwoor
digers van de pers die de Europe
se gebeurtenissen reeds geruime 
tijd en met grote autoriteit volgen, 
dhr. Johan Cuppens (Gazet van 
Antwerpen), Guido Boodts (De 
Standaard) en Frans Crols 
(Trends). Met spijt moest het de
bat ingekort worden, ook al rezen 
vanuit de zaal verschillende han
den in de hoogte... 

Bestendige al(tie 
Tot slot sprak voorzitter Jaak 

Gabriels. Zijn redevoering is een 
mijlpaal op de weg van Volks
unie-kijk inzake Europa en zal 
vanaf heden als een referentie
standpunt kunnen gehanteerd 
worden. 

Hij zette o.a. uiteen waarom de 
VU dit initiatief heeft genomen en 
verklaarde dat de partij zeer onte
vreden is over de manier waarop 
de huidige Vlaamse Executieve 
zich inzake Europese politiek op
stelt. De VU zal zich voortaan 
aktiever met de bescherming van 
de Vlaamse belangen in Europe
se kontekst bezig houden zoals 
andere Europese Regimes dat 
eveneens van plan zijn. ,,Vlaan
deren daarvoor de nodige be
voegdheden geven, daar komt 
het nu op aan. Vlaanderen 1992 
zal daarom tijdens de komende 
jaren ons bestendig aktieterrein 
zijn. Anders zullen wij wel Euro-
peeërs zijn, zo besloot de voorzit
ter, maar al lang geen Vlamingen 
meer". 

De teksten van deze studiebij
eenkomst, verzameld in een ver
slagboek, zijn beschikbaar op het 
VU-sekretariaat. 

Andere studiedagen zulen 
door de Volksunie worden geor
ganiseerd o.l.v. senator Hans De 
Belder die in de VU belast is met 
de koördinatie van het Buiten
lands beleid. Dat zulks nodig is 
moge bvb. blijken uit de BRT-
uitzending dadelijk na deze stu
diedag, waarin vastgesteld werd 
dat bvb. het Vlaamse Media-be-
leid strijdig zou zijn met de Euro
pese wetgeving. Om maar een 
toevallig voorbeeldje aan te halen 
van wat er zoal nog te doen staat. 
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De bezette Jordaanoever en Gaza-strook 

EP pleit voor Palestijns 
zelfbeschiickingsreclit 

Ook de verschrikkelijke beelden gezien op TV van 
de vier Israëlische militairen die de armen braken 
van twee geknevelde Palestijnen ? 

DEZE beelden illustreren 
hoe een verkrampt staats-
nationalisme kan uitgroei

en tot blinde haat en meedogen
loze repressie. Op geen enkele 
wijze kan de houding van de 
Israëlische overheid tegenover 
de Palestijnse burgerbevolking 
goedgepraat worden. Het ge
welddadig gebruik van militaire 
onderdrukkingstechnieken, 
gaande van het schieten met 
scherp, het gebruik van speciale 
traangasbommen, massa-arres
taties, het langdurig aanhouden 
van uitgangsverboden tot hel 
mishandelen van gearresteerden 
stuit terecht op afkeuring van de 
internationale publieke opinie. 

Het Israëlitische volk moet be
grijpen dat de huidige internatio

nale verontwaardiging helemaal 
niets te maken heeft met een al 
dan niet latente vorm van anti
semitisme! 

In deze kunnen we alleen maar 
Willy Kuijpers bijtreden toen hij in 
het Europees Parlement tijdens 
een speddebat over de geweld
plegingen in de bezette Jordaan
oever en de Gaza-strook stelde: 
,,Als volksnationalist kom ik op 
voor het zelfbeschikkingsrecht 
van alle volkeren, ook van het 
Joodse volk. Het Joodse volk 
dient echter te begrijpen dat niet 
met twee maten en twee gewich
ten gemeten kan worden. Ook 
het Palestijnse volk heeft recht op 
zelfbeschikking en op een eigen 
staat waar het zich vrij en zonder 
bevooding kan ontwikkelen. Wat 

men voor zichzelf opeist kan men 
niet weigeren aan anderen. Al
leen via politiek overleg kan een 
oplossing voor de problemen in 
het hAidden-Oosten bereikt wor
den. " 

Een door Jaak Vandemeule-

broucke en Willy Kuijpers inge
diende ontwerp-resolutie lag mee 
aan de basis van een uitspraak 
van het EP over de gebeurtenis
sen in de bezette gebieden. Het 
Parlement zei geschokt te zijn 
over de repressiemaatregelen 

..schreeuwen om vrijheid.. 

van de Israëlische strijdkrachten. 
Het herhaalde zijn standpunt dat 
slechts via een internationale 
konferentie onder auspiciën van 
de VN en met deelname van alle 
betrokken partijen een vreedza
me, duurzame en rechtvaardige 
oplossing kan worden gevonden 
voor het konflikt in het Midden-
Oosten, die zowel de veiligheid 
van de Staat Israël als het zelfbe
schikkingsrecht van het Palestijn
se volk garandeert. 

IJzeren vuist 
Deze veroordeling is ondertus

sen reeds enkele weken oud. 77 
Palestijnse burgers verloren on
dertussen het leven. Tegen beter 
weten in handhaaft de Israëlische 
overheid haar politiek van de ijze
ren vuist. Geen wonder dus dat 
meer en meer stemmen (ekono-
mische) sankties eisen. De be
sprekingen over het samenwer
kingsakkoord EG/lsraël in het EP 
werden reeds tot driemaal toe 
uitgesteld. Tijdens de komende 
maartzitting kan het EP er niet 
meer onderuit. Morele veroorde
lingen die niet opgevolgd worden 
zijn zinloos. Afwachten dus hoe 
Europa zal reageren op de pen
deldiplomatie van George 
Schultz. Alles doet vermoeden 
dat het EP tijdens het dringend 
debat een nieuwe positie zal in
nemen. De VU-parlemensleden 
legden alvast een ontwerp van 
besluit neer. 

(bs) 

Wiegel naar Den Haag of naar Brussel? 

1987 rampjaar voor Fryslan 
LJOUWERT — De malaise is aangebroken in de 

Nederlandse politiek. Door problemen met een com
puter ontvangen studenten hun beurs niet of te laat 
zonder dat dit politieke konsekwenties heeft. De 
Haagse bureaukratie is zelfs niet meer in staat om 
een nieuw, fraudebestendig paspoort uit te geven. 

HET duidelijkste teken van 
de malaise bij de liberaal/ 
konservatieve VVD is wel 

de hernieuwde roep om Hans 
Wiegel, die de regeringsgeile 
partij uit het elektorale moeras zal 
moeten trekken. Wiegel is sinds 
vijf jaar kommissaris der koningin 
(goeverneur) van Fryslan en on
danks veelvuldige beloften dat hij 
zijn ,,zeer goede Haagse kontak
ten" zou aanwenden in het be
lang van de provincie kan de 
harde konklusie niet anders lui
den dat hij er weinig van terecht 
heeft gebracht. 

Negatieve balans 
De Friese taal is Wiegel nog 

altijd niet machtig, wat iets min
der verbazingwekkend wordt als 
we weten dat hij een aanmerke
lijk deel van zijn duurbetaalde 
diensttijd besteedt aan goedbe
taalde bijbaantjes, die vooral bui
ten de Friese grenzen worden 
verricht. Over financiën heeft de 
BV Wiegel trouwens toch geen 
klagen; de afgelopen zomer werd 
bekend dat de kommissaris jaar-
lijk 90.000 gulden woonkosten
vergoeding oftewel deklareerde 
en ontving. Hoe wrang voor de 

eertijds zo geliefde ,,mensen in 
het land", die het afgelopen jaren 
onder het bewind-Lubbers de 
soms broodnodige huursubsidie 
ras zagen ineenschropelen als 
een fooi. 

De mythe rond Wiegel, die hij 
stevig aanwakkert, luidt dat hii 

veel voor Friesland zou binnen
slepen. Ondanks de publicitaire 
aandacht van maar liefst twee 
Elfstedentochten is de balans 
overduidelijk negatief. In vijf jaar 
Wiegel is de werkloosheid met 
sprongen gestegen; Friesland 
zal nog in 1988 de provincie zijn 
met de hoofste werkloosheid van 
Nederland (22 procent). Een 
trieste koppositie die Fryslan 
noch nimmer heeft bekleed. Het 
cijfer zou trouwens nog veel ho
ger liggen indien niet jaarlijks 
duizenden it heitelan verlieten op 
zoek naar werk. De oorzaken van 
de werkloosheid, de Brusselse 
landbouwpolitiek, de malaise in 
de scheepsbouw en de bouwwe

reld kunnen uiteraard niet per
soonlijk aan Wiegel worden toe
geschreven. Wel is duidelijk dat 
hij daar bijzonder weinig tegen
over heeft gesteld. 

Naar Brussel? 

Heeft Hans Wiegel dan niet 
één bedrijf binnengesleept, zal 
de kritische lezer zich afvragen. 
Welzeker, luidt het antwoord. Op 
persoonlijke voorspraak van de 
kommissaris kwam Muiden Che
mie, bekend als hofleverancier 
van ayatollah Khomeiny, maar al 
te graag naar Friesland. Wiegel 

gaf daarmee het toen al verdach
te bedrijf de gelegenheid om nog 
meer explosieven illegaal naar 
Iran te zenden. Het zal duidelijk 
zijn dat Wiegel alle reden heeft 
om Friesland te verlaten. Zijn aar
zeling is echter begrijpelijk. Zal 
de ontluistering in Den Haag en 
bij de kiezer niet enorm zijn als 
blijkt dat hij de hooggespannen 
verwachtingen bestuurlijk niet 
kan waarmaken? 

,,Verzin eens een list" dacht 
Hans en hij zocht een uitweg. 
Brussel! Dat zou nog eens een 
promotie zijn. En was Nederland 
binnenkort niet toe aan het voor
zitterschap van de Europese 
Kommissie? De liberale fraktie is 
al voorichtig begonnen met lob
byen. Nog een geluk voor Europa 
dat Nederland daar niet zo sterk 
meer in is... 

OPF 

EP-onderzoekskommissie Transnukleair 

Neemt valse start 
De speciale onderzoekskommissie van het Euro

pees Parlement, die mede op aandringen van de VU-
Europarlementsleden, werd ingesteld, nam vorige 
week een valse start. Ze staat nu, ruim zes weken na 
haar ontstaan, geen stap verder dan na het oprich
tingsdebat waarover we reeds eerder berichtten. 

E agenda zag er nochtans 
veelbelovend uit: een on
derhoud van de Eg-kom-

missarissen Clinton Davis en Mo-
sar en de direkteur-generaal mi

lieuzaken van de Europese Kom
missie, de voormalige D'66 frak-
tieleider Laurens Jan Brinkhorst. 
En als absolute smaakmaker: 
een ondervraging van SCK-direk-
teur Ivo Van Vaerenbergh. Zo 
hoog als de verwachtingen ge
spannen waren, zo groot was de 
ontgoocheling achteraf. De beide 
EG-kommissarissen kwamen niet 
opdagen. Van Vaerenbergh ver
ontschuldigde zich eveneens na
dat hij van zijn voogdijoverheid 
verbod had gekregen voor de 
Kommissie te verschijnen. Offi
cieel omdat de onderzoekskom
missie niet de juiste procedure 
gevolgd had. De Kommissige 

richtte zich namelijk rechtstreeks 
tot Van Vaerenbergh en passeer
de zo staatssekretaris voor Ener
gie Aerts. 

Neemt Europese 
Kommissie... 

Een Europese onderzoeks
kommissie beschikt met, zoals 
een Belgische onderzoekskom
missie, over de bevoegdheid om 
op te treden als onderzoeksrech
ter. Een belangrijke beperking 
van haar mogelijkheden. Onder
tussen cirkuleert in het EP een 
juridische nota waarin een moge
lijke oplossing voor het probleem 
gesuggureerd wordt. De parle-
mentskommissie zou namelijk 
beschikken over ,,een indirekt 
recht van onderzoek". Dat bete
kent dat een onderzoekskommis
sie van het EP kan dwingen het 
onderzoek zelf in handen te ne
men. Gaat de Kommissie daar 
niet op in, dan kan het Parlement 

een klacht indienen bij het Euro
pees Hof van Justitie. 

...onderzoek over? 

Merkwaardig is al bij al dat 
deze onderzoekskommissie, in 
tegenstelling met vorige kommis
sies, heel wat moeite ondervindt, 
om mensen aan het praten te 
krijgen. Strikt formeel had de Bel
gische overheid gelijk wanneer 
ze zich verzette tegen een onder
vragen van de SCK-direkteur. 
Toch kunnen we ons niet van de 
indruk ontdoen dat bepaalde 
krachten niet gediend zijn met 
een openbaar onderzoek. Een 
goede zaak dus dat het Belgisch 
Parlement ook besliste een kom
missie op te richten. En die zal 
wél de bevoegdheden van een 
onderzoeksrechter hebben... 

De uitputtingsslag in het EP 
wordt halverwege maart voortge
zet. Belangrijk in de eerste plaats 
omdat het uiteindelijk om een 
grensoverschrijdend schandaal 
gaat dat ook op internationaal 
terrein zijn oplossingen zal moe
ten krijgen. 

(bs) 
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Limburg verzorgt zijn public relations 

De heide in Limburg 
BOKRIJK — Terecht noemde uitgever Godfried 

Lannoo, bij de presentatie van het zopas verschenen 
boek, ,,Heide in Limburg" ,,een boek dat op een 
degelijk en toch vulgariserende wijze alle aspekten 
van de heide in Limburg — historisch, biologisch, 
geografisch, kunsthistorisch en ekologisch — be
handelt, tevens koppelt dit boek het wetenschappe
lijke en inventariserende aan een edukatieve funk-
tie." 

VOOR 1850 besloeg het hei
delandschap nog zowat 
2/3 van de Limburgse 

Kempen De heide werd toen ge
bruikt om te worden begrazen 
door schapen, geiten en koeien, 
die zorgden voor mest voor de 
zanderige akkers van de boeren 
uit de Limburgse Kempen Door 
de ekonomische vooruitgang en 
het vinden van steenkool werden 
steeds grotere heidegronden 
prijsgegeven aan de industriali
satie 

Kultuurlandschap 
Dank zij de inspanningen van 

de talrijke natuurverenigingen 
met een van de pioniers pater 
Landewald Janssen OFM, werd 
een deel van de resterende heid 
voor aftakeling gevrijwaard en is 
de heide momenteel een toe
vluchtsoord voor typische plan
ten en dieren, maar tevens een 
verpozing voor de moderne mens 
en een inspiratiebron voor alle 
takken van de kunst (Het Credo 
van de Vlaamse volksmens ,,0p 
de Purp'ren Hei" van Armand 
Preud'homme — schilderijen van 
Emile Van doren, Arthur Maclot, 
Karel Theunissen, Djef Anten, Jo
zef Nolens, Charles Wellens, Jo
zef Tysmans, Broeder Max en 
Jac Douven, etsen van Oscar 

Bronckaerts, de roman van Al-
fons Jeunssen „De Heikeuters", 
de dichter pater Hilarion Thans 
met ,,Omheinde Hoven", de to
neelstukken van Jaak Ballings en 
het werk van vele anderen) 

Het boek Heide in Limburg van 
Luc Allemeersch, Johan Geu-
sens, Johan Stevens, medewer
kers bij het Provinciaal Natuur
centrum te Rekem en van Ludo 
Raskin van de Dienst Public Re
lations van de Provincie Limburg 
IS een net, verzorgd en leerrijk 
lees- en kijkboek Bij een eerste 
doorbladeren van het boek vallen 
de fraaie illustratie op, met alleen 
door de reprodukties van de hei
de als inspiratie voor de kunst of 
kunstzinnige kleurenfoto's maar 
ook door de duidelijke kaarten 
met de situering van de resteren
de heldelandschappen Bij een 
grondiger lezen van het boek is 
de stijl van vlotte teksten erg 
opvallend, waarbij de edukatieve 
funktie van het werk zeker met uit 
het oog verloren wordt door het 
benadrukken van typische woor
den en aandachtspunten Het 
boek IS echter ook een promotie 
voor de schoonheid van de Lim
burgse heide, die toenstisch ze
ker een grote aantrekkingskracht 
heeft, waar de moderne mens de 
stille rekreatie, de herschepping 
vindt 

Deze week 
in Knack Magazine 

Op voorlopige wijze ? 
Sinds de verkiezingen van 13 december zijn bijna drie 

maanden verstrelien. De helft van die tijd heeft Jean-Luc 
Dehaene de politieke impasse behoedzaam van alle kan
ten bekeken. Dehaene, een balans. Deze week in Knack. 

Brussel in de ruimte 

Zaterdag wordt in Brussel de unie 
ke tentoonstelling Space geopend, 
over de ruimtevaart vroeger en nu 
Een gesprek met Oleg Firsioek van 
de Russische ruimtevaartorgamza 
tie Glavkosmos Deze week in 
Knack 

Woord en Beeld 

BRT-regisseur Paul Bottelbergs 
won de Bert Leysen prijs met een 
reeks over de geschiedems van het 
beeld Moeten Woord en Beeld 
onvermijdelijk met elkaar strij
den, tot éen het onderspit delft'' 
Een gesprek, deze week in Knack 

Tatu en het Kremlin 

Michel Tatu van Le Monde heeft 
er als kremlinoloog werk van ge 
maakt om alle Sovjet-namen die 
hij kent met carrière en biografie 
m zijn computer te stoppen En m 
die computer is er van enige pe-
restroika nog wemig te bespeuren 
Deze week in Knack 

Beuys in Berlijn 

Berlijn, Kultuurstad van Europa 
1988, opent het feest met de groot 
ste retrospektieve die ooit werd ge
wijd aan het werk van Joseph 
Beuys (1921 1986), de sjamaan uit 
Kleve Knack was er en bericht 

Troeven 
Goeverneur Vermeulen noem

de ,,de heide zonder meer een 
toeristische troef voor Limburg 
Een gedeelte van het toeristisch 
publiek heeft onetwijfeld nood 
aan mogelijkheden om zich terug 
te trekken in de natuur " 

Door het boek Heide in Lim
burg verzorgt provincie Limburg 
andermaal haar public relations 
Atle aspekten worden erin be
licht, zowel het historisch en 

kunsthistorisch, het sociale en 
ekonomische als het natuurlijk-
wetenschappelijke als het toeris
tische aspekt krijgen er hun 
plaats Het is een boek voor ie
dereen in de diverse specialitei
ten, historisch, kunsthistonsch, 
socio-ekonomisch, natuurmin-
nend en natuurwetenschappelijk 
en toeristisch en edukatief, sterk 
aanbevolen voor scholen, VVV's, 
wetenschappers, milieuorganisa
ties en -diensten 

Het 128 bladzijden tellende 
vierkleuren gedrukt boek kost 

1320 fr, IS te verkrijgen m de 
boekhandel, bij het Provinciaal 
Natuurcentrum Populierenstraat 
30 te 3620 Lanaken, 011/ 
71 44 44, of bij de Direktie Kui
tuur en Rekreatie van de Provin
cie, Zuivelmarkt 33 te Hasselt — 
011/21 02 66 

Hendrik-Jan Ombelets 

— Helde in Limburg. Uitg. Lannoo, 
Tielt. 128 biz. 1.320 fr. 

ONDER glas, zo in de kas als 
onder ramen, als onder plas
tiek-tunnel, kan men nu 

reeds heel wat gewassen recht
streeks uitzaaien Onder de hierna te 
bespreken gewassen, zijn er uiter
aard met zo weinig, die men heel wat 
eerder hadden kunnen zaaien 

WIJ denken hierbij aan wortelen, 
spinazie, veldsla, tuinkers, kervel, 
krop- en snijsla en radijs Voor de 
hierboven vermelde gewassen wordt 
het wel de allerhoogste fijd, veel later 
heeft gewoon geen zin meer en wordt 
dan inderdaad een minder doelmatig 
benutten van de ruimte onder glas 

Tenslotte is het ook nog zo dat wij 
ons uiterste best moeten doen om zo 
vroeg mogelijk over vers groen te 
kunnen beschikken Zelfs na een vrij 
zachte winter hebben wij dit hard 
nodig, onze lieve gezondheid ten 
bate 

Dan maar eerst 
de vluggerds 

Het wordt inderdaad de allerhoog
ste tijd om nu nog spinazie onder glas 
uit te zaaien en dan liefst met voorge-
kiemde zaden Wanneer de bodem 
en het weer dit toelaten, kan men een 
gedeelte van de voorgekiemde zaden 
meteen in buitenteelt uitzaaien, waar 
eventueel de mogelijkheid bestaat 
om geheel of gedeeltelijk te beschut
ten met plastiekfolie of vliesdeken 

BIJ de teelt van spinazie moet men 
zeer matig zijn met stikstofbevatten-

de meststoffen, anders bevatten ze 
veel teveel nitraten In de praktijk 
komt het erop neer dat men met 
ekstra bemest voor spinazie, dit ze
ker met bij de teelt onder glas waarbij 
het nitratengehalte meestal hoger 
komt te liggen In deze kontekst ge
zien IS het aan te raden om zo vroeg 
mogelijk de buitenste bladeren te 
plukken voor verbruik, want wanneer 
deze ouder worden bevatten ze nog 
meer nitraten i 

Veldsla had reeds eerder onder 
glas mogen uitgezaaid worden, maar 
een klem hoekje voor laatste teelt 
onder glas is zo meegenomen Zeer 
heilzame, malse sla, die bovendien 
zeer vroeg oogstbaar is Liefst voor-
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gekiemde zaden, want veldsla is nu 
eenmaal met de vlugste kiemer 

Radijs Dit IS dan weer een zeer 
vlugge kiemer, hoewel dit dan toch de 
laatste zaai wordt in de kas, onder 
glasramen mag het uiteraard wel wat 
later en in de plastiek-tunnel en be

schut buiten mag het tot maart Ra
dijs 13 een zeer heizame groente, die 
het rauw maar ook in warme berei
ding, al dan met met het loof, best 
doet Op zeer vroege gronden zaait 
men nu de eerste radijs m buitenteelt, 
indien bodem en weer er zich toe 
lenen 

Kers, kervel en winterpostelein zijn 
nog goed voor een laatste en voor-
laatse zaai onder glas Hier mag vrij 
dicht gezaaid worden, hoewel dan 
weer iets ruimer voor de postelein 
Zeer geschikt m tussenteelt of in 
enkele lijn tussen bv reeds uitgeplan-
te bloemkolen 

Sla wordt nu zowel uitgeplant als 
gezaaid Voor snijsla moet een spe
ciaal ras zaaien (Gotte typen), want 
de blaadjes van dit ras zijn in jonge 
toestand zeer mals, dit is met het 
geval met de gewone kropsla Ook 
hier kan in tussenteelt gezaaid, maar 
ook uitgeplant worden 

Wortelen moeten nu vri] dringend 
uitgezaaid worden In tijne turf voor-
gekiemde zaden zijn zelfs vrij gemak
kelijk m lijnen uit te zaaien Gebruik 
vroege rassen als de Brugse en de 
Amsterdammer - typen Zeer tijdig 
dunnen' 

Bloemkool kan nu onder glas en 
beschut buiten, bij geschikt weer, 
uitgeplant worden Wie zelf de plan
ten met kon voorkweken, kan zich 
plantsoen aanschaffen bij de plantek-
weker Uitplanten op 55 cm afstand in 
alle richtingen Gemakkelijke en oog-
stzekere teelt' 

Rik Dedapper 
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Wij tussen volkeren en staten 64/3 

Kiemen van Bretoens leven 
Voor hen die de toestand kennen is het een open 

deur instampen, te stellen dat de Bretoenen in een 
identiteitskrisis verkeren. Voor alle anderen is het 
nodig dit voor ogen te houden om te kunnen begrij
pen waarom de ontvoogdingsbeweging van de Bre
toenen niet van de grond schijnt te komen. 

DE Bretoenen zijn al vier 
eeuwen bij Frankrijk inge
lijfd „dus Fransen" en 

wat het meest specifiek Bretoens 
is ziet er uit als folklore. In ons 
atoomtijdperk zijn dit wel zeer 
bezwarende omstandigheden. 

Skol Ober 
Gelukkig blijft een aantal men

sen met Keltische stijfhoofdig
heid de volkse boodschap door
geven. Zoals in nationalistische 
bewegingen gebruikelijk lopen 
kulturele en politieke aktie vaak 
door elkaar. 

De organisatie Skol Ober, die 
sedert 1932 schriftelijke kursus-
sen Bretoens geeft, heeft sedert 
1987 ook Wels en Iers op haar 
programma, met als voertaal Bre
toens. Bovendien heeft zij er nu 
een kursus over de geschiedenis 
van Bretagne bij. 

Marc'harid Gourlaouen luidt de 
naam van een dame die, na een 
halve eeuwe toewijding aan 
,,Skol Ober", op 31 mei overlijdt. 
In haar testament vraagt zij een 
begrafenisdienst in het Latijn en 
het Bretoens te Douarnenez, vol
op in het Bretoens taalgebied. De 
pastoor weigert. Er gaan petities 
naar deze brutale pastoor en 
naar zijn bisschop te Quimper, 
maar het kwaad is geschied. Het 
illustreert schrijnend welke weg 
de Bretoenen nog af te leggen 
hebben vooraleer zij op het sta
dium komen dat een pastoor al

leen maar wegens een Bretoense 
vlag op de kist een lijkdienst zal 
weigeren. 

Het Maison pour tous — een 
bescheiden soort kultureel cen
trum — te Landeger (Lander-
neau) begint met Bretoense les
sen voor Bretoenen die hun dia-
lekt nog niet helemaal verleerd 
hebben of al opnieuw wat aange
leerd (ook dit komt voor). 

Te Sant Briey (St.Brieuc) en te 
Gwened (Vannes), beiden op de 
grens van het verfranste gebied, 
evenals in en rond Parijs zijn er 
verschillende scholen die kursus-
sen Bretoens geven. 

In januari 1987 worden zelfs in 
metrostations Bretoense lessen 
gegeven. Maar dit is om te pro
testeren tegen de onophoudende 
bedreigingen in sabotages die 
Franse overheidspersonen tegen 
deze lessen plegen. 

In dezelfde lijn ligt de plagerij 
rond FR3, een gewestelijke radio 
die 's zondags een povere 90 
minuten Bretoense zendtijd had. 
Deze wordt in februari, zonder 
enige reden op te geven, versnip
perd en gedeeltelijk naar de week 
verplaatst. 

Als er van de Bretoenen iets 
goed bekend is, dan zeker — 
naast de pannekoeken — hun 
muziek. Belangrijk voor hun ver
spreiding is de uitgeverij Keltia-
music. Deze zet in 1987 een stap 
vooruit met de uitgave van Bre
toense compact-discs (CD). Doch 

ook heel wat boeken worden in 
Bretagne gedrukt, zij het vooral... 
Franse. 

Het Institut Culturele de Breta
gne publiceert een jaarboek van 
de uitgeverijen in Bretagne. De 
interessantste zijn de minst 
winstgevende die Bretoens werk 
brengen. Deze maken slechts 10 
a 15 % uit van de publikaties. 
Wat niet belet dat sommige op 
tienduizenden eksemplaren ge
drukt worden. 

Kiemen 
Een recente peiling naar de 

stand van de Bretoense taal in 
Beneden-Bretagne (traditioneel 
bretoenssprekend) geeft verras
sende resultaten. Op 1.515.000 
Inwoners zouden 659.914 ( 55,5 
%) het Bretoens goed tot vrij 
goed verstaan, 809.733 bij bena

dering. 379.203 (31,9 %) hebben 
er geen benul van. 

Diwan (kiem) is de naam van 
op vrijwilligersbasis opgerichte 
scholen met het Bretoens als 
voertaal. Ze werden opgericht als 
een wanhoopspoging om tenmin
ste toch een klein aantal kinderen 
te doordrenken van de Bretoense 
ziel. Nu, precies 10 jaar later mag 
dit initiatief op een bescheiden 
maar groeiend sukses bogen, 
spijts dreigementen en financiële 
moeilijkheden. 

In 1987 zijn de inschrijvingen 
met 15 % gestegen. Er worden 
nu 430 kinderen bereikt in 18 
scholen, met 22 kleuterklasjes en 
13 klassen voor lager onderwijs. 

Daarnaast bevinden zich nog 
eens 260 kinderen in tweetalig 
onderwijs. Vergeleken met de 
duizenden kinderen die gewoon 
verfranst worden is dit zeer wei-

c'esT cHouertE 

BRETOW! Ondanks grote 
tegenkantingen 
blijven de Bretoe
nen met Keltische 
koppigheid vech
ten voor hun taal. 
Zowat overal in 
hun land tot in de 
metro toe! — wor
den lessen Bre
toens gegeven. 
Blijft groot sukses 
vooralsnog uit, de 
,,diwan" (kiem) 
wordt onophoude
lijk gezaaid! 

Niet zonder gevaar 

Waalse achterhoedegevechten 
Ook in 1987 weten de Walen het klaar te 

spelen, hun bevoorrechte positie in het door 
hen gemaakte Belgische bestel te handhaven 
en tegelijkertijd hun eigen mensen — en een 
aantal buitenlandse verslaggevers — te doen 
geloven dat zij door de Vlamingen in de hoek 
worden gedrongen. 

DE politiek-administratieve 
mallemolen rond de met-
afzetting van een Waals, 

Nederlandsonkundig burgemees
ter in de Vlaamse taalgrensge
meente Voeren blijft draaien. 
Zelfs gewapend met de adviezen 
en arresten van de hoogste 
rechtskollege kan een Belgische 
regering op dit stuk de rechtsstaat 
met doen naleven. 

Groeiende kloof 
Op de onwil van een Waalse 

koalitiepartij spnng de regenng 
De daaropvolgende wetgevende 
verkiezingen (13 december) wor
den in Wallonië gekenmerkt door 
een anti-Vlaamse hetze, vooral 
vanwege de socialisten. Het legt 
hen geen windeieren, integen
deel, 6 zetels. Overigens staan de 
verkiezingsuitslagen in Wallonië 
voor alle partijen lijnrecht tegen
over die welke door hun ideologi
sche venwanten in Vlaanderen 

worden behaald. De kloof tussen 
Belgiè's grote twee samenstellen
de delen wordt dus steeds groter. 
Ook de moeilijkheid om een rege
ring te vormen wijst daar op Het 
gaat al lang om meer dan om de 
frustratie der Luikenvalen wegens 
een op 'n laatste nippertje ont
snapte verfransingsbuit. 

In het raad van de verdediging 
van de Franse taal, vooral tegen 
het opdringende Engels, schrijft 
de Franse Gemeenschap in haar 
begroting voor 1987 een post van 
5 miljoen frank in voor studies 
m.b.t. terminologie, met het oog 
op de Franse top in Quebec. De 
Franse Belgen staan op kontak
ten met het Franse buitenland. Op 
16 juni nog dringt hun Gemeen
schap aan op een samenwer
kingsakkoord met het kanton Jura 
inzake beroepsopleiding en so
ciaal toerisme. 

Interpellaties en diskussies in 
het Belgische Parlement, in de 

Waalse Gewestraad of in de Fran
se Gemeenschap nopen onder
werpen waarover zij het met de 
Vlamingen aan den stok hebben 
laten wij in dit overzicht weg. Ten 
eerste omdat woorden geen oor
den zijn, ten tweede omdat het er 
hoe dan ook veel te veel zijn. 

Iets anders zijn dekreten. Zo is 
er dat van 17 juli dat het taalge
bruik regelt van openbare manda
tarissen in het Franse taalgebied. 
In feite strekt het zich uit tot elke 
persoon, „waar hij zich ook be
vindt en met name in gemeenten 
met een Franse kulturele en taai-
minderheid". En om het geheel 
een onaanvechtbaar kosmopoli
tisch UNO-kleurtje te geven, 
wordt er de internationale over
eenkomst m.b.t. de burgerlijke en 
politieke rechten (New York 19 
december 1966) bijgesleurd 

In mei steekt het schijnbaar ter 
ziele gegane RW {Rassemble-
ment Wallon) weer de kop op als 
partij. Enkele oudgedienden en 
een nieuweling zien haar als de 
tegenhanger van de VU. Uit de 
wetgevende verkiezingen in de
cember echter blijkt niet dat deze 
partij opnieuw meetelt. De Parti 
Socialiste is waalsgezind genoeg. 

Waar wel iets van komt is een 
Waals Kongres, op 17 en 18 okto
ber te Charleroi. Een indrukwek
kend aantal gezaghebbende figu

ren, uit alle geledingen van de 
maatschappij, komen zich daar 
bezinnen over de toestand van de 
Walen in Belgiè Zij doen dit in 
een veel ruimer dan partijpolitiek 
kader. 

In juni wordt het Centre d'His-
toire de la Wallonië et du Mouve
ment Wallon geopend. De bedoe
ling hiervan is, eindelijk een ern
stige studie van deze beweging 
aan te vatten. Het is het zoveelste 
teken dat de Walen zich mentaal 
uit (hun Frans) België aan het 
terugtrekken zijn en een Waalse 
natie aan het vormen. 

Het IS voor hen moeilijk verteer
baar, in de toekomst de macht 
over België met Vlaamse Vlamin
gen te moeten delen, op voet van 
gelijkheid. Het ekonomische be
lang van Vlaanderen doet hen 
nochtans vrezen voor het behoud 
van hun overwicht, En een niet 
langer door hen beheerst België 
interesseert hen niet. Daarom 
trekken zij zich liever terug op een 
onafhankelijk of bij Frankrijk aan 
te sluiten Wallonië. 

Eer het zover is zullen ze na
tuurlijk nog trachten mee te ne
men wat ze krijgen kunnen: Ko
men, Voeren, Brussel? Om van 
dotaties en verdeelsleutels niet te 
spreken, langswaar zij jaarlijks 
miljarden uit het geduchfe-mis-
prezen Vlaamse Noorden binnen
rijven. KJ 

Wft<^i«|WJ«5:^M?ï'»»w«XS»^^;^Mi«x# <^i¥8ïW»'^'(*«?*S5^'SM*«^>'?^^ ï ' 

nig; beter dan niets en misschien 
een keerpunt. 

Hoezeer de Bretoenen ook op 
eigen bodem in het defensief ge
drongen zitten, zij ondernemen 
soms gewaagde tegenaanvallen. 

Zo opent ,,Diwan" in septem
ber een kleuterklas te Nantes, 
waar het Bretoens nooit inheems 
geweest is. Wel behoort deze 
stad, zoals Rennes, tot het histo
rische Bretagne. 

Zoals Rijsel en Atrecht Vlaams 
zijn zonder ooit Diets te zijn ge
weest. Wij zien Frans-Vlamingen 
nog geen Vlaamse kleuterschool 
openen te Atrecht (Arras)! 

In 1984 heeft een Bretoen het 
gewaagd Franse wegwijzers te 
besmeuren. Pas in 1987 valt zijn 
vonnis: een boete van 20.000 FF 
(de procureur had „slechts" 
4.000 FF gevorderd) -t- alles wat 
de burgerlijke partij gevraagd 
hadden = 54.000 FF (x 6,7 = ± 
361.800 BF). Grammensstreken 
worden in Frankrijk duur be
taald... 

Zonder rechten? 
In het voorjaar loopt nog eens 

een Bretoen storm tegen het ver
bod om een andere dan de Fran
se taal te gebruiken in Franse 
gerechtszaken. Natuurlijk wordt 
hij afgewezen. Een door hem on
der de arm genomen volksverte
genwoordiger krijgt van de minis
ter van Justitie te horen dat reso
luties van het Europa-parlement 
de Franse staat niet raken, dat 
deAkte van Helsinki niet voor 
Frankrijk geldt en nog een ander, 
schijnheilig argument, dat door 
centralistische staten vaak ge
bruikt wordt en daarom verdient, 
onverkort vertaald te worden: 

,,Aangezien de basisbeginse
len van het publiek recht elk on
derscheid tussen burgers naar 
afstamming, ras of godsdienst 
verbieden, is Frankrijk een land 
zonder minderheden en is artikel 
27 niet van toepassing op de 
Republiek, volgens de door 
Frankrijk afgelegde verklaring." 

Er groeit meer kontakt tussen 
Bretagne en het verwante Ier
land. Aanstaande zomer gaat 
Brittany Ferries zijn verbindingen 
met Ierland verdubbelen. Enkele 
jaren geleden nog duldde Franr-
kijk geen andere overvaart naar 
Ierland dan vanuit Normandië. 

De kontakten met Engeland 
zijn van een andere aard. In april 
maakte de militaire school van 
Sanders, in samenwerking met 
de Franse legeroverheid, een oe
fening in de buurt van Gwened. 
Thema van deze oefening: Bre
toense autonomisten opsporen 
en bestrijden. 

Met veel Bretoense steun 
wordt op 13 juni te Nantes tijdens 
een perskonferentie de oprich
ting aangekondigd van een Fran
se vereniging, LIACE genaamd: 
ligue antiraciste & combre les 
ethocides. Het gaat vooral om de 
toevoeging ,,tegen volkeren
moord". De initiatiefnemers vin
den namelijk dat de anti-rassisten 
zich weinig gelegen laten aan 
volkerenmoorden en de diskrimi-
natie uitsluitend vanuit het indivi
du bekijken. 

Karel Jansegers 

Rechtzet 
Is mZ9 vor^ aBêveïJi^ (64/2) i 

mnü mi mtmÈs toet. De fï^^! 
lenêsT öp Kwsika fewam Js op-.J 
spraak ntet <mM hfj a^lomatsï^» 
zou zi\n maar om(fet h% voc» de-| 
Par<jse |ezs^tï^>ber té mmo-^ 
mistisdi is. «et oreeftysRjntöcfti*-'̂ ^ 

StSQÊftt 

Volgende week: 
De IRA krijgt 
zware klappen I 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 5 maart 
D BRT 1 - 14.00 
Mijn stem in de gemeente, info 
D BRT 1 - 16.00 
Vrouw van het jaar, film 
D BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, rolschaatsen 
D BRT 1 • 19.05 
Boelcetje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, Info 
D BRT 1 - 20.20 
Anastasia, TV-film 
D BRT 1 - 21.55 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.10 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT2 - 14.25 
Sport extra 
D Ned. 1 - 15.00 
Beestenboel, serie 
D Ned. 1 - 19.20 
Switch, Ned. serie 
D Ned. 1 - 21.42 
Niet te geloven!, komische reeks 
n Ned. 1 - 23.07 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 21.20 
Derrlcl(, serie 
D Ned. 2 - 23.15 
Simonskoop, filmrubrlek 
D Ned. 2 - 23.40 
De drie peetvaders, film 

Zondag 6 maart 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé met kon-
frontatie 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, BRT-filharmonisch 
orkest 
D BRT 1 - 14.30 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT 1 - 15.00 
Het universum in de kelder, jeugdfilm 
D BRT1 - 15.25 
Krokant, kullnaire serie 
D BRT 1 - 16.25 
Plant een bos, info 
D BRT1 - 16.35 
Wij, heren van Zichem; serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., korte verhaaltjes 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 

D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Het eerste mirakel van het kindeke 
Jezus, venelling door Jan Decleir 
D BRT1 - 21.30 
De jaren zestig: mijn auto, mijn vrij
heid?; dok. 
D BRT2 - 22.30 
Stadion, sportprogramma 
D Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
De baas in huis?, serie 
D Ned. 1 - 17.35 
Nederland — Museumland ptc 
D Ned. 1 - 18.08 
Film van Ome Willem, voor de 
kleintjes 

D Ned. 1 - 18.34 
De avonturen van Teddy Ruxpin, te
kenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.55 
Kwik en Fiupke, tekenfilmserie 

Aldo Maccione en Pierre Richard trekl<en naar Tunesië voor de op
name van een komisclie film in „C'est pas moi, c'est lui". Zondag 6 
maart op TF 1, om 20u.40 

n Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 20.10 
Freek de Jonge: het damestasje, 
show 
D Ned. 2 - 21.12 
A perfect spy, spionageserie 
D Ned. 2 - 22.08 
Atlantis, kunstmagazine 
D Ned. 2 - 23.28 
The confessions of Robert Crumb, 
dok. 

Maandag 7 maart 
D BRT 1 - 18.10 
Rondomons, jeugddok. 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Europa in domino, aanval op werel-
drekord domino 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT1 - 20.15 
Een volmaakte spion, serie 
D BRT1 - 21.10 
Labyrint: kinderen van de stille 
nacht, dok. 
D BRT 1 - 22.00 
Terugblik, Boudewijn de Groot 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
n BRT2 - 20.50 
Een paradijs vol geheimen, dok. 
D BRT2 - 21.15 
De avonturier, serie 
D BRT2 - 22.05 
Uitgelezen, info 
D Ned. 1 - 17.00 
Magiërs en monsters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popmuziek 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 1 - 20.28 
Avro's wedden dat...? laatste afle
vering 

D Ned. 1 - 23.10 
Galakoncert Celloconcours 1987 
D Ned. 2 - 21.05 
Niet te geloven!, komische reeks 

Dinsdag 8 maart 
D BRT 1 - 18.10 

I Sprookjesteater, Trouwe Lali 
' D BRT 1 - 18.25 

Mik, Mak en Mon, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Meester, hij begint weer; satirisch 
jeugdprogramma 
D BRT 1 - 20.10 

Kunst-zaken, info 
n BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 

D BRT1 - 21.40 
Vlaams-Natlonale Omroepstichting 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, natuurprogramma 
D Ned. 1 - 15.45 
Alf op Melmac, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.28 
Animal Crackers, progr. waarin dieren 
het woord hebben 
D Ned. 1 - 20.35 
Medisch Centrum West, Ned. zieken
huisserie 

D Ned. 1 - 23.05 
Mafia Wars, dok. film 
D Ned. 2 - 20.45 
Divorce Wars: A love story, TV-film 

Woensd. 9 maart 
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 
Oliver Maass, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.40 
Speel op sport, rolschaatsen 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuwsmagazine voor 
tieners 

D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT 1 - 21.15 
Graceland: The African Concert, 
koncert van Paul Simon 
D BRT 1 - 22.15 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Johnny Belinda, film 
D BRT2 - 21.55 
EK Latijns-Amerikaanse dansen 
D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, serie 
D Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.27 
Bart Peeters, amusementsprogr. 

D Ned. 1 - 22.50 
Rur, praatprogr. 
D Ned. 1 - 23.35 
Gemene verhalen, boosaardige anek
dotes 
D Ned. 2 - 19.35 
Zangeres zonder naam, show 
D Ned. 2 - 20.05 
Bergerac, serie 
D Ned. 2 - 20.57 
Golden girls, serie 
D Ned. 2 - 21.22 
Goedele, praatshow 

Dond. 10 inaart 
D BRT 1 - 18.05 
Fame, serie 
D BRT 1 - 18.50 
Plant een bos, info 
D BRT 1 - 19.00 
Europese volkskulturen, ,,Mens en 
boom", dok. serie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kwis 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Dood van een handelsreiziger, film 
D BRT2 - 22.20 
Politieke kollaboratie, dok. 
D Ned. 1 - 16.00 
Lastfrontier, dok. 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Jody en het hertejong, film 
D Ned. 1 - 19.24 
Op kleine rails, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
St. Paul's op toernee, koncert 
D Ned. 2 - 21.00 
Honderd jaar dokteren, dok. 

Vrijdag 11 maart 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Kurtoisie, lessen In hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Maraton Man, film 
D BRT 1 - 23.00 
Filmspot, filmaktualiteit 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.00 
Lichtenstein, een prinselijke erfenis; 
dok. 

D BRT2 - 22.00 
Geboorte van een symfonie, dok. 
over Joseph Haydn 
D Ned. 1 - 14.30 
Merry melodies, tekenfilm 
D Ned. 1 - 14.35 
Storm boven een huwelijksbootje, 
film 
D Ned. 1 - 16.15 
Columbus, praatprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Alias Smith and Jones, westernserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Drie recht één averecht, serie 
D Ned, 1 - 21.00 
Agatha Christie's Miss Marple, serle 
D Ned. 1 - 23.05 
In het holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 20.00 
Veronica filmspecial, interview Bar-
bra Streisand 
D Ned. 1 - 20.50 
Guns of Navarone, film 
D Ned. 1 - 22.45 
De prijs van een wonder, dok. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 5 maart 
Three Godfathers 

Amerik. western van John Ford uit 
1949 met o.a. John Wayne en Pedro 
Armendariz. Drie voortvluchtige schur
ken stuiten in de woestijn op een ster
vende moeder en haar baby. De vrouw 
smeekt de drie desperado's om het 
kind naar Jeruzalem te brengen... 
(Ned. 2, om 23u.40) 

Zondag 6 maart 
C'est pas moi, c'est lui 

Pierre is het hulpje van de beroemde 
scenarist Georges Vallier. In de scha
duw van zijn meester schrijft Pierre de 
gekste gags, terwijl Georges met de 
eer en de centen gaat lopen... Franse 
film van en met Pierre Richard uit 
1979. (TF1,om20u.40) 

l\/laandag 7 maart 
Le gendarme et les gendarmettes 

De gendarme-brigade van Saint-
Tropez krijgt vier vrouwelijke stagiai
res toegewezen, waardoor de disci
pline binnen het corps ernstig bedreigd 
wordt. Franse komische film uit 1982 
met o.a. Louis de Funès, Michel Ga-
labru, Claude Gensac, e.a. (RTL-TVi 
om 21U.05) 

Dinsdag 8 maart 
La tentation d'lsabelle 

Frans-Zwitserse film uit 1985 met 
o.a. Jacques Bonnaffé, Fanny Bastion 
en Ann Gisel Glass. Bruno en Isabelle 
hebben een kamer gehuurd in een 
klein hotel. Daar ontmoeten zij Alain, 
een jeugdvriend van Isabelle, en diens 
vrouw Lio. Oude herinneringen worden 
opgediept... (RTBF 1, om 22u.35) 

Woensd. 9 maart 
Johnny Belinda 

Robert Richardson, een jonge dok
ter, vestigt zich op een klein eilandje 
in Nieuw-Schotland. Daar maakt hij 
kennis met Belinda. Amerik. film uit 
1948 met o.a. Jane Wyman, Charles 
Bickford en Lew Ayres. (TV 2, om 
20U.15) 

Dond. 10 maart 
J'ai epousé une ombre 

Een ongehuwde zwangere vrouw 
wordt na de ontsporing van een trein 
verward met een van de slachtoffers. 
Zij wordt opgevangen door haar 
„schoonouders", die hun schoondoch
ter nog nooit hadden gezien... Franse 
film uit 1982 met o.a. Nathalie Baye en 
Francis Huster. (RTBF 1, om 20u.20) 

Vrijdag 11 maart 
Marathon Man 

Amerik. thriller van John Schlesin-
ger uit 1976 met o.a. Dustin Hoffman, 
Laurence Olivier en Roy Schei-
der.(BRT 1, om 20u.55) 
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• lb 
Met de literaire mani

festatie 8 Beaux-Forts 
wil de vzw Behoud de 
Begeerte een soort 
Poëzie In het Paleis 
overdoen. 

Men moet reeds diep 
in het geheugen tasten 
om zich te herinneren 

^ ^ ^ « • ^ ^ wat Poëzie in het Pa-
^ ^ V ^ ^ l leis IS geweest en in 

^ ^ J / ^ ^ welk tijdskader het 
^ ^ • ^ ^ ^ feest doorging. 

• ^ ^ ^ 1966 was in vele op-
^ ^ ^z i ch ten een bewogen 
^^^0 jaar Het was wel nog 

^ ^ ^ geen mei '68 maar de 
kontoeren lagen reeds 
getekend. 

Het hele jaar door had het spook van 
Zwartberg over het land gehangen. 
Rijkswacht en para-kommando's had
den de Limburgse opstand met de wa
pens geregeld. Er viel zelfs een regering 
over. Door de straten van Leuven danste 
de revolutie, zeker né 15 mei; dag waar
op het bisschoppelijk mandement van 
de kansel was gevallen. De woede van 
Leuven sloeg over op steden en ge
meenten waar scholieren We shall over
come en de Vlaamse Leeuw uit één keel 
zongen. Heel deze opstandige sfeer 
werd gevoed door het protest tegen de 
oorlog in Vietnam dat nu meedogenloos 
werd gebombardeerd. Uit het China van 
de kulturele revolutie waaide het Rode 
Boekje over en In Amsterdam gooiden 
provo's rookbommen naar de gouden 
trouwkaros van Claus en Beatrix. De 
wereldhandel deed gouden zaken en 
iedereen had de Indruk daar een beetje 
van mee te delen en zong met de Beatles 
All you need is Love. De nozems werden 
flower-power-kinderen en hoe korter de 
meisjes hun rokken knipten hoe langer 
de jongens hun haren groeiden. 

8 Beaux-Forts 
Op 28 september 1966, ik meen mij 

een woensdag te hennneren, kwamen in 
het Brusselse Paleis voor Schone Kun
sten 27 dichters uit Noord en Zuid sa
men. De dichters zaten met z'n allen 
achter een lange tafel. Sommigen dron
ken bier — veel bier — en aan het flesje. 
Dat stond in die dagen stoer en artistiek. 

De samenstelling van de groep was 
niet eng bekeken. Ouderen en jongeren 
door mekaar, gelovigen en vrijzinnigen, 
traditlonelen en eksperimentelen, ato-
nalen en kolderesken. De Vijftigers wa
ren goed vertegenwoordigd, de surrea
listen hadden er hun stem. En uit Zuid-
Afrika, waar net president Verwoerd was 
vermoord, bracht Breyten Breytenbach 
een poëtische groet. Kortom, het Paleis 
presenteerde die avond een fraaie 
bloemlezing. 

De happening — nog zo'n ding uit die 
jaren — beloofde, maar liep met altijd 
gesmeerd. Wat dacht je? 

Johnny the Selfkicker lalde en bralde, 
Geraard Kornells (toen ook nog Francis-
kus) van het Reeve laboreerde aan de 
zoveelste geioofsknsis. Marcel van Mae-
le kon zijn Brugs stakkato met verber
gen, Paul Snoek fezelde teder, Karel 
Jonckheere bezwoer, Bert Decorte 
sprak wijs, en Ben Cami was zoals 
steeds veel te bescheiden. En Hugo 
Claus? Die las het gedicht 1965 voor. 
Het publiek probeerde Albert Bontridder 
door handgeklap het zwijgen op te leg
gen, maar Bontridder dramde moedig 
door. Marnix Gi/sen, toen nog de zater-
dagavondstem uit Amerika, nam het 
voor hem op. De fijnzinnige Pieter 
G.Buckmx kreeg de ruimte én de stilte 
om zijn gedicht ,,ik snijd in dit ivoor" 
voor te dragen. Het was een wonderlijke 
avond die besloten werd door Simon 
Vinkenoog, de paus van Vrede & Liefde. 

Van deze Poëzie in het Paleis werd 
later een herInnerings-LP geperst, hu-
gOKE tekende de hoes. Ik luister er 
soms nog eens naar, ais naar een echo 
uit een wondere tijd. 

Nu zaterdag 5 maart wil men het Paleis 
van '66 nog eens overdoen als referentie 
naar de Stoute Jaren. Een aantal cory
feeën van toen zal er opnieuw bij zijn 
maar aangevuld met (jonge) Vlaamse 
goden van vandaag. Maar zonder die 
brede verscheidenheid van 22 jaar gele
den. Want vandaag komen blijkbaar al
leen de vrienden van de kameraden aan 
bod Brusselmans, Lannoye, De Co-
ninck, Jef Geeraerts... 

Waar is de brede kijk van toen'' Waar 
is de onbevangen blik op het literaire 
veld waar zovele talen gesproken wor
den? Waar is de herinneringsplaat van 
1966? 

Nog met zo lang geleden werden in 
datzelfde Paleis waar ze geboren werd 
honderden eksemplaren van de LP mee
dogenloos vernietigd! 

Nu deze herinnering er met meer is 
dreigt 8 Beaux-Forts veel wind om niets 
te worden.. • 

c^ot'cte-weeA& 

mMeften 

Het Poëziecentrum te Gent, een vereniging zon
der winstoogmerk, is een dokumentatie-, informatie-
en studiecentrum voor Nederlandstalige poëzie en 
buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling. Het 
centrum neemt zowel in Vlaanderen als in Nederland 
een unieke plaats in doordat het 52 uur per week ten 
dienste staat van de poëzie en de poëzielezer. 

DE voornaamste doelstelling 
van het centrum is in
staan voor de dienstverle

ning aan verenigingen, groepen 
en individuele belangstellenden, 
door het verzamelen, ordenen, in 
stand houden en ter beschikking 
stellen van dokumentatie- en stu
diemateriaal I V m poëzie 

Het dokumentatie- en informa
tiecentrum stelt een biblioteek 
ter beschikking (meer dan 6000 
titels bundels, buitenlandse poë
zie, bloemlezingen, kinder- en 
jeugdpoëzie, sekundaire litera
tuur, ) Een tweede luik van de 
dokumentatieafdelmg is de tijd-
schriftenbiblioteek(+ 260 titels), 
die alle belangrijke tijdschriften 
uit Noord en Zuid omvat Een 
derde, zeer veel geraadpleegd 
onderdeel van de dokumentatie
afdelmg bestaat uit meer dan 700 
dokumentatie-knipselmappen, 
met informatie over dichters ( + 
2000) uit binnen- en buitenland, 
over poeziestromingen, -manifes
taties en -wedstrijden, over uitge
vers, literatuur, kultuurbeleid m 
het algemeen, etc 

Het Poëziecentrum is ook een 
informatiecentrum waar u terecht 

kan voor nuttige wenken i v m 
poëzie schrijven en uitgeven, 
voor adressen van auteurs, uitge
vers, literaire tijdschriften en ver
enigingen, voor informatie over 
poeziemanifestaties en wedstrij
den 

Als studiecentrum organiseert 
het centrum kursussen en werk
groepen 

Het Poëziecentrum beschikt 
ook over een uitgebreide ver
koopafdeling ter ondersteuning 
van alle genoemde aktiviteiten 
Poeziebloemlezingen en dicht
bundels naast literaire tijdschrif
ten, sekundaire literatuur, biblio
fiele uitgaven, modern en ge
woon antikwariaat Er is een eks-
klusieve afdeling met poeziepos-
ters (ingekaderd of met) en non-
book poezieartikelen 

Met de poezietelefoon kan men 
dag en nacht naar een gedicht 
luisteren U draait 091/243 243, 
een vlot te onthouden nummer 
Wie echter meer wil weten over 
het Poëziecentrum zelf belt 091/ 
25 22 25 of loopt eens langs de 
Hoornstraat 11 te 9000 Gent 
Doeni 

In onze opgave met volgnummer 212 brachten wij 
een citaat uit het boek ,,Emile" van Jean-Jacques 
Rousseau. Hierop ontvingen wij negentien juiste 
antwoorden. 

Lezer L. Nols uit Balen werd eruit geloot als 
winnaar. 

VOLGEND citaat zou, zeker 
in het licht van de gespan
nen internationale rela

ties, verkeerd begrepen kunnen 
worden Wat geenszins onze be
doeling IS 

Het stukje is afkomstig van een 
beroemd Russisch auteur uit de 
19de eeuw Hoewel hij als schep
pend kunstenaar belangrijker is 
dan als denker, is zijn invloed op 
de ontwikkeling van het Russi
sche denken zeer groot geweest 

,,/n plaats nu van door hun 
invloed het ontwikkelingspeil te 
verheffen, de kennis te vermeer
deren, de landbouwkundige be
kwaamheden der landsbevolking 
te ontwikkelen, zoals de andere 
buitenainders doen, hebben de 
Joden overal waar zij zich neer
gezet hebben, het volk nog lager 
doen zinken en nog meer verdor
ven, daar overal is de mensheid 
nog dieper neergedrukt en het 
ontwikkelingspelil nog meer ge
daald, heeft de verschrikkelijke, 
hopeloze, onmenselijke armoede 

en met haar de vertwijfeling, zich 
nog meer uitgebreid 

Vraag maar eens in onze 
grensdistricten aan de landsbe
volking, wat de drijfveer der Jo
den is en zovele eeuwen lang 
geweest is ' Men zal slechts een 
enkel antwoord te horen krijgen 
,,De onbarmhartigheidI Hun 
drijfveer gedurende zoveel eeu
wen was enkel hun hebzucht om 
zich met ons zweet en bloed te 
verzadigen " 

Zij hebben steeds de kunst ver
staan om vriendschap te sluiten 
met hen, van wie het volk afha-
neklijk is, in dit opzicht hoefden 
ze tenminste met over hun gerin
ge rechten t o v het Russische 
volk te klagen " 

Indien U weet wie dit schreef, 
stuur ons dan meteen een kaartje 
of een briefje WIJ, ,,Meespelen 
(214)", Barrikadenplein 12 1 000 
Brussel 

Misschien wint U wel ons boe-
kenkado"? 

?cryflr 
00°)!' 

©ej ' 

Het tijdschrift Vlaanderen heeft niet alleen aan
dacht voor wat aan kultureels bij ons gebeurt, maar 
breidt zijn belangstelling ook graag uit over velerlei 
landen. Na het zeer gunstig onthaal dat het thema
nummer ,,De Trap" (nr. 199) te beurt viel, heeft 
kultuurhistorikus prof. em. J. van Ackere voor het 
samenstellen van het jongste nummer een tweede 
onderwerp aan de beeldende kunsten ontleend, nl. 
de fontein. 

DIT thema, waarvan de va
rianten oordeelkundig 
werden gekozen, brengt 

een wandeling van fontein tot 
fontein, die meteen door allerlei 
stijlen, tijdvakken, landen voert, 
door de grote en kleine geschie
denis, een thema dat tegelijk tot 
de architektuur, de beeldhouw-
1<unst en de dekoratieve kunst
vormen behoort Bij de dialoog 
tussen de matene en het water 
komen ook andere komponenten 
te pas klank, licht, gewas en 
veelal ook de omgeving, waarin 
de fontein staat of waarvan ze 
deel uitmaakt 

Na een algemeen artikel die de 
veelvoudigheid van het onder
werp behandelt, wandelen we 
van land tot land om ten slotte bij 
ons en in eigen tijd te belanden 

De rijke en afwisselende illus
traties m dit nummer, door de 
auteur zelf gekozen en samenge
bracht, zijn nauwkeurig afge
stemd op de vlot leesbare tekst 

In de rubriek ,,ln en om de 
Kunst" wordt het tema van de 
fontein nog even verder uitge
werkt met een artikel — even
eens van de hand van de samen
steller van het nummer — dat 
handelt over ,,Fiktieve fontei
nen" verbeeldingswerken van 
schrijvers, schilders en musici 
Daarbij aansluitend vergelijkt 
dichter-essayist Rudolf van de 
Perre in zijn bijdrage ,,Romeinse 
fontein", de gelijknamige gedich
ten van C F Meyer en RM Rilke 
Prof em J van Ackere brengt 

vanuit Scheyern de groet over 
van de Vlaamse abt, pater Bern-
hard Maria Lambert Eveneens 
vinden we in deze rubriek het 
indnngende artikel van Paul van 
Biervliet, helemaal gewijd aan 
,,Briksteen", dat de auteur ,,een 
bevoorrecht moment voor de ke
ramische kunst" noemt en waar
aan het PMMK (Romestraat 11, 
8500 Oostende) tot 13 maart een 
tentoonstelling wijdt Naar aanlei
ding van het twintigjarig bestaan 
van het theater Taptoe uit Gent 
schets Dre Vandaele ontstaan, 
ontwikkeling en huidige aktiviteit 
van dit veelzijdig poppenteater 

De rubriek ,,Wij huldigen" 
brengt de kunstenaarsportretten 
van dichter Fernand Florizoone 
en kunstschilder Jan Van Den 
Driessche 

In de rubnek ,,Aandacht 
voor " haalt Kns Geerts de Ant
werpse auteur Kurt Kohier (pseu
doniem van Constant Soetewey) 
uit de vergeetboek en poogt hem 
de verdiensten te geven waarop 
de schrijver recht heeft 

In ,,Poëtisch bericht" lezen we 
gedichten en in ,,Prijskampen en 
Onderscheidingen" berichten 
over manifestaties uit de wereld 
van kunst en kuituur, waarna nog 
een hele reeks recensies van pro
za- en poezie-uitgaven, tijdschrif
ten en fonoplaten volgt 

De volledige jaargang van 
Vlaanderen kost 650 fr en omvat 
vijf nummers Een los nummer 
kost 250 fr Alle info bij Adiel Van 
Daele, Lindenlaan 18, 8880 Tielt 
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Kunst^^reeP 
— Wij raden u ten stelligste aan nog even een kijkje te gaan nemen in 
de Campo Santokapel te Gent, daar is nog tot 6 maart het tentoonstel-
lingsprojekt BERT VERVAET-CAMPO SANTO te zien. 

Deze beloftevolle kunstenaar is vrij goed bekend in de Vlaamse 
Kunstwereld en kwam zich tijdens de Gentse Kunstzomer 1986 in 
St.Amandsberg vestigen. 

Het werk van Bert Vervaet evolueerde in belangrijke mate vanaf 
deze periode en neemt thans een geheel eigen plaats in, in het 
wijzigend patroon van de aktuele kunstuitingen. In deze nieuwe 
omgeving resulteerde zijn werk in een ruim aantal kolorieke land
schapsschilderingen en tekeningen. Meer info: Kultureel Komitee 
Sint-Amandsberg, 091/28.51.64. 

— Van 6 maart tot 31 maart is er werk van de schilder WAR VAN 
OVERSTRAETEN te bewonderen in galerij Brabo, Desguinlei 100, 
2018 Antwerpen (Mercatorgebouw). De tentoongestelde werken zijn 
olieverschilderijen op doek en papier en tekeningen uit de verschillen
de periodes van zijn artistieke loopbaan. Organisatie: Mercator 03/ 
247.22.70. 

,, Wanneer de kunstenaar zich laat boeien door natuur en mens, en 
ze met liefdevolle kracht weergeeft, dan hebben wij kunst" (War Van 
Overstraeten 1891-1981). 

— LUDO ABICHT, docent filosofie aan het Provinciaal Hoger Instituut 
voor Toegepaste Kommunikatie Antwerpen, licht op S maart van 19.30 
tot 22u. een Marxistische visie op geloof en Kristendom toe onder het 
motto ,.Alleen een atheïst kan een konsekwent kristen zijn". 

Ludo Abicht (°1936) was direkteur van het Instituut voor Marxische 
Vorming (Brussel). Hij is redakteur van het Vlaams Marxistisch 
Tijdschrift en auteur van ,,De Joden van Antwerpen", ,,Oorlogskinde
ren hebben grote ogen" en ,,Brood en utopie". 

De avond is een initiatief van de Sint-Lukasstichting i.s.m. het Hoger 
Instituut voor Maatschappelijk en Kultureel Werk, de Vlaamse Ekono-
mische Hogeschool en het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Plus X. 

Waar: Sint-Lukas Brussel, Paleizenstraat 70, 1210 Brussel. 
Inkom: 100,-

Meer info: Emiel Pil, 02/218.71.19. 

— Op 11, 12 en 73 maart organiseert de onafhankelijke jongerenbewe
ging de Vrijbuiter voor de tweede maal haar open VOLKSKUNST-
WEEKEND, het gaat door in zaal Handelsbeurs aan de Meir te 
Antwerpen. Op vrijdag 11 maart treedt de Groep Psalter op, ze 
brengen Keltische en Vlaamse volksmuziek. Inkom: 120,-. 

Zaterdag en zondag kan éénieder die interesse heeft voor volks
kunst en ambacht tussen 12 en 18u. in de Handelsbeurs terecht, 
waarnaast een permanente tentoonstelling ook de nodige demonstra
ties gegeven worden. Er is ook een kinderatelier voorzien en doorlo
pend muzikale animatie. 

Meer info: 03/225.30.75 of 03.773.28.33. 

— DANSPROJEKT BRENGT CROSSROADS — (Zaterdag 12 maart 
om 20u.). Dansprojekt is een professionele nieuweling in de heden
daagse danswereld dat zichzelf situeert in het brede veld tussen 
klassiek en avant-garde. Aksenten liggen hierbij vooral op de samen
werking met hedendaagse komponisten en plastische kunstenaars. 
Dit resulteert in een puur artistiek dansgebeuren dat bewonderaars 
van uiteenlopende stijlen kan boeien. Binnen deze visie wordt een 
aanvullend programma met 4 choreografieën voorzien onder de naam 
Crossroads. Waar: VUB, Aula Ou, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. 
Inkom: 200,-. 
— Tot 13 maart loopt in het trefcentrum Obbrussel een internationale 
kunsttentoonstelling PRISMA 88. 44 kunstenaars uit 19 verschillende 
landen stellen hun werk tentoon. 

In Brussel leven en werken tientallen kunstenaars van buitenlandse 
origine. Allen zijn zij hoe dan ook beïnvloed door de kuituur van hun 
land van herkomst. Allen ondergaan zij ook het ritme van deze 
moderne grootstad. Dit geeft een synthese van ongezien rijke artistie
ke ekspressie. Prisma'88 is een unieke manifestatie voor Vlaams 
Brussel. 

Trefcentrum Obbrussel, Fortstraat 35a, 1060 Sint-Gilles. 
02/537.55.66. 

(samenstelling T.S.) 
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IMt 
Lucienne Stassaert staccato 

Een rusteloos 
requiem 

fe-\? 

De Vlaamse schrijfster Lucienne Stassaert schreef 
geen autobiografisch prozawerk, ze l<omponeerde er 
een. Met ,,Requiem" bevestigt zij trouwens in het 
literair werkterrein waar zij reeds vroeger toonaange
vend was: het poëtisch proza. 

TERWIJL roofzuchtige 

meeuwen boven een vij
ver met zwarte zwanen 

rondcirkelen werd ik gisteren 
heel even uit dit seizoen ont
voerd. Trillingen, weerspiegeld 
op de schors van een boom die 
intussen in een zuil van watermu-
ziek veranderde, sponnen zich 
steeds verder uit." (biz. 18) 

Piano-proza 
Lucienne Stassaert (°1936) 

mag zich dan al tien jaar losge-
werkt hebben van een ook al 

hoogst merkwaardige en zelfs 
zeer geslaagde carrière ais kon-
certpianiste, zij blijft de vleugel 
beheersen als geen een. Haar 
jongste werk, ,,Requiem", is een 
poëtisch drieluik dat de lezer tot 
stilstand en bewondering brengt. 
Lucienne Stassaert schrijft het 
verleden van zich af in een diep-
poëtisch piano-proza. Het is Stas
saert staccato, getormenteerd en 
gebroken, gepijnigd en gelouterd 
maar steeds groots. Dit boek le
zen is naar een pianorecital gaan 
luisteren. Overigens blijft de pia
no zeer centraal: 

,, i-let was alsof de pianotoetsen 
onder mijn vingers bevroren. Zo
dra ik hun ivoor aantoetste, doe
zelden de nerven van zijn doden
masker in een adem weg en ver
kilde ik tot op het bot. De macht 
van het verleden lag voortaan 
opgesloten in de glanzende 
zwartheid van een instrument 
waaruit ik nog maar zieltogende 
tonen kon puren." (bIz. 51) 

Intens 
De schrijfster doelt op de dood 

van haar vader, een zeer centraal 
gegeven. Bewondering en ver
twijfeling, een rusteloos requiem 
voor een man die haar leven 
leidde en bepaalde. 

,,lk was het medium gebleven 
van mijn vader. Zo nabij kon geen 
levende ooit worden." (bIz. 52). 

Requiem is een klein (100 bIz.) 
maar zeer intens en diep werk. 
Toch lijkt het een vingeroefening 
voor wat beslist in een verdere 
toekomst moet volgen: een ma
gistraal werk van een grote 
Vlaamse schrijfster. Want Lu
cienne Stassaert heeft een literair 
opus in de vingers. 

L. Demedts 

— Requiem. L. Stassaert. Uitg. Ha-
dewych, 1987. 395 fr. 

UJJUUJ ininmmiimm] iiimniim 

IN feite is het toneelstuk De 
Wasserij dat nu in KNS-Ant-
werpen loopt, het perfekte 

scénario voor een filmproduktie, 
want een doorsnee film wordt 
ingeblikt in ongeveer 100 minu
ten en vermits het stuk toch 50 
minuten te lang is kan men er 
genoeg uit schrappen, dus... Dan 
moet er natuurlijk ook een goede 
bewerking van worden gemaakt, 
die niet de ene keer naar Franse, 
de volgende keer naar Vlaamse 
toestande verwijst. Het grootste 
deel van de Antwerpse wasvrou
wen mag blijven, voor Marilou 
(\/lermans (de enige die akteert 
tussen een boel natuurgetrou
wen) zou ik allereerst een ver
vangster vinden en vervolgens 
liet ik Tine Balder vervangen door 
Bette Davis. Zonder rekening te 
kouden met de bekendheid en de 
waarde aan de kassa zou ik de 
ereplaats op de generiek geven 
aan Hilde Heijnen en vooral 
Leontien Neiissen, een studente 
aan de Studio Herman Teirlinck, 
die met deze rol bewijst dat ze 
talent te geef heeft. 

Dat kun je dus niet zeggen van 
Arnold Schwarzenegger en dit is 
ook weer geldig voor The Run
ning Man, naar een verhaal van 
Richard Bachman (nog een pseu
doniem voor Stephen King) en 
gemaakt voor zijn trouwe fan-
klub, die gelukkig voor hem nogal 
omvangrijk is. King heeft een 
beetje leentje buur gespeeld bij 
Robert Sheckley en diens verhaal 
The Tenth Victim, dat werd ver
film door Yves Boisset in 1983 als 
Le prix du danger. Deze film 
werd eerst bedoeld voor Christo
pher Reeve en Rambo-regisseur 
George Pan Cosmatos. Andrex 
Davis begon de regie, maar werd 
al vlug vervangen door Paul Mi
chael Glaser (Starsky & Hutch). 
Af en toe bedoeld als satire op 
gelijkwaardige TV-films is The 
Running Man echter bijna een 
parodie van zichzelf. 

Liefhebbers voor deze puur om 
de aktie gemaakte film kunnen 
hem gaan zien op het Internatio
naal festival van de Fantasti
sche- en SF-film van Brussel op 
12 maart om 20u.30. 

The Hidden van Jack Sholder 
is een goedgemaakte thriller die 
om zeep wordt geholpen door het 
eraan gehaakte einde, fvlichael 
Nouri akteert al zijn voorgaande 
rollen in de vergeetboek — maar 

dat is niet moeilijk — en is als 
inspekteur Tom Beek zeer aan
vaardbaar. Kyle l\AacLachlan als 
FBI-agent op zoek naar een mon
ster blijft een beetje teveel een 
kouwe vis. Festival 19 maart om 
20U.30. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Prince of Darkness van John 
Carpenter is een film waarvan je 
nog bij het verlaten van de zaal 
reeds het gevoel hebt bedrogen 
te zijn. Het verhaal speelt in LA, 
waar prof. Birack (Victor Wong) 
zijn klas meeneemt naar een ver
laten kerkje hartje stad. De pries
ter (Donald Pleasance) heeft hem 
gevraagd, omdat hij een kist 
heeft gevonden, die voor honder
den jaren werd bewaakt door de 
Broederschap van de Slaap. De 
koffer blijkt een slijmig lava, dat 
niet zal nalaten enkele van de 
studenten om te zetten in zom
bies, die op hun beurt... Nogal 
wat effekten, maar ze worden 
alleen maar vervelend op de 
duur. Als je 99 minuten van de 
101 moet zitten wachten op iets 
dat werkelijk angstaanjagend is, 
heb je dat te danken aan scena
rist Marting Quatermass, een 
pseudoniem voor John Carpen
ter, die hiermee hulde dacht te 
brengen aan een personage van 
auteur Nigel Kneale. Op 11 
maart, openingsavond van het 
Festival, te zien om 21 uur. 

Van Flowers in the attic van 
Jeffrey Bloom kun je zeggen, 
zoals meestal, dat het een bleek 
afkooksel is van het boek van 
V.C.Andrews. Erger nog, de film 
is een mislukking en daarvoor is 
het scénario van Bloom zelf de 
oorzaak, want hij dacht de auteur 
te moeten verbeteren. Wil je je er 
toch zelf van overtuigen dan kun 
je dat op het Festival op 24 maart 
om 18U.30. 

De slotfilm van het Festival op 
26 maart om 21 uur is Batteries 
not included van Matthew Rob-
bins en uit de Spielbergstal, dus 
ook geschikt voor een jeugdiger 
publiek. Enkele bewoners van 
een oud huis in Manhattan (NY) 
worden gepest, omdat enkele 
heerschappen besloten hebben 
hun huis te vervangen door een 
kantoor- en flatgebouw. Maar ca
fébas Frank (Hume Cronyn) en 
zijn seniele vrouw Faye (Jessica 
Tandy) zijn niet van plan weg te 
gaan. Ze krijgen hierbij hulp van 
enkele vliegende schoteltjes, die 
zich 's nachts komen bevoorra
den aan hun elektriciteit. Maar 
daarvoor in de plaats herstellen 
ze alles wat door de stoottroepen 
van de bouwonderneming werd 
vernield. Hier zijn zelfs manne
tjes en vrouwtjes en dus krijgen 
ze kleine schoteltjes. Gaat de 
fantasie iets te ver, de film is 
zoals altijd bij Spielberg goed en 
met plezier gemaakt. Voor de 
liefhebbers is het programma van 
het Festival op voorhand te ver
krijgen bij het sekretariaat: Ko
ninginlaan 144 te 1210 Brussel. 
Tel. 02/242.17.13 en spreek 
a.u.b. Nederlands, dat vraagt uw 

Willem Sneer 

Embleem 
van het Brus
sels internatio
naal festival 
van de fantasti
sche- en SF-
film. Lekker 
griezelen bij de 
vleet! 
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Herwig Verleyen stelt knap hulde-album samen 

Snoek opnieuw boven water 
Herwig Verleyen stelt knap hu 

Snoek opnieuw 
In 1979 is L.P. Boon, voorde meeste literatuurken

ners een van de grootste na-oorlogse prozaschrijver, 
overleden. Twee jaar later, op 19 oktober 1981 om 
precies te zijn, reed onze voor een al even grote 
schare literaire fijnproevers wellicht grootste dichter 
Paul Snoek zich in Egem-Tielt met zijn auto te 
pletter. Boon stierf aan zijn werktafel, stil en tijdens 
het werk. Snoek verliet met een knal dit ondermaan
se leven, rumoerig zoals zijn ganse leven was 
geweest. Daarna kwam de stilte. Twee belangwek
kende oeuvres werden bruusk voleindigd. 

BOON was nog een en al 
werklust, Snoek was nog 
geen vijftig en ook verre 

van leeggeschreven. Voormelde 
stilte was echter relatief van korte 
duur. Zo verschenen van Boon 
na diens dood nog zijn verzamel
de gedichten en het Geuzen
boek, zijn onafgewerkte gero-
manceerde dokumentaire over 
de Aalsterse kasteelheren werd 
gedeeltelijk in het literaire tijd-
schrijft ,,Maatstaf" gepubliceerd. 

Getaaltekend 
Een derde, uiteraard levende 

auteur, ging echter fors aan de 
kar van zowel Boon als Snoek 
duwen: Herwig Leus. Van zijn 
hand verscheen het tweede, aan
gevulde Boonboek en hij ontke
tende met bepaalde uitlatingen 
over het sociaal en politiek enga
gement van Boon een ware pole
mische en kritische lawine vanuit 
de Nijmeegse Universiteit. Leus 
verzorgde tevens de literaire na
latenschap van zijn vriend Paul 
Snoek; hij stelde de uitgave sa
men van zowel het verzameld 
dicht- en prozawark en schreef 

HET is niet de eerste keer 
dat Hugo Claus het leven 
van een misdadiger aan

grijpt om tot toneelstuk te verwer
ken. 

Veni Creator! 
In 1968 gebeurde dat reeds 

met Wrraaak!, naar het leven van 
Cyril Tourneur, een militair die 
bekend stond om zijn verdorven 
karakter en gewoonten, even 
slecht bij kas als eervol... 

Tien jaar later nu verschijnt 
Gilles!, een monoloog over het 
misdadige leven van Gilles de 
Rais, maarschalk van Frankrijk. 
Gilles de Rais werd in 1404 gebo
ren en stierf 36 jaar later aan de 
galg. Hij was een geletterde edel
man en een van de militairen die 
aan de zijde van Jeanne d'Arc 
onder het zingen van het Veni 
Creator! naar Orleans optrokken, 
de Engelsen versloegen en Karel 
VII te Reims tot koning lieten 
kronen. Jeanne d'Arc stierf te 
Rouaan op de brandstapel 
(1431). Voor Gilles en zijn wapen-

een essay-in-scheimenroman-
stijl over het bewogen leven van 
de ,,Nostradamus"-auteur (al 
deze werken verschenen bij Man-
teau in Antwerpen). 

Volgend jaar is Boon tien jaar 
dood en zal men in Aalst en 
wellicht ook menige andere 
plaats de Kapellekensbaan-au-
teur nog eens met veel omhaal 
vanonder het stof halen. 

Paul Snoek kreeg dit jaar reeds 
verse zuurstof toebedeeld en 
heeft het troebel water der verge
telheid voor een tijd verlaten door 
het pas bij Kruipunt te Brugge 
verschenen en door Herwig Ver
leyen samengestelde en ingelei
de Paul Snoek getaaltekend. Bui
ten de ietwat houterige titel kan 
over dit huldeboek slechts in lo
vende termen worden gespro
ken. Het is voortreffelijk uitgege
ven en bevat naast meer dan 
vijftig gedichten van Noord- en 
Zuidnederiandse auteurs, een 
twintigtal schilderijen, tekenin
gen en foto's van bekende plasti
sche kunstenaars en fotografen 
die Snoek elk op hun eigengerei
de wijze voor de zogenaamde 
eeuwigheid hebben vastgelegd. 

broeders, die in de goddelijke 
zending van de Maagd van Or
leans geloofden, slortte de hemel 
in. Europa beleefde toen schar-
nierjaren, de overgang van een 
feodale wereld ten voordele van 
een nieuwe tijd waarin moderne 
staten met een sterk centraal ge
zag vorm kregen. 

In deze tijd van ontbinding 
voelden adelijke militairen zich 
blijkbaar niet meer thuis en gete
kend door de gruwel van de slag
velden keerden zij terug naar hun 
verwaarloosde kastelen, landerij
en en onderhorigen. 

In zijn geval trok de Rais terug 
naar Tiffauges waar hij zich te 
buiten ging aan het aanranden, 
mishandelen en doden van 
knaapjes. Hoeveel werden er ge
offerd? Honderd? Tweehon
derd? Men heeft er het raden 
naar. De Rais kon zijn schande
lijk leven volhouden tot hij in 1440 
te Nantes voor een rechtbank van 
geestelijken werd gesleept. 

Gilles! verhaalt de maarschalk 
vóór zijn rechters. In een eerste 

Verbale tederheid 
De dichter en voormalig voor

zitter van de Paul Snoek-vereni-
ging, Herwil Verleyen, heeft voor 
een boeiend en arstistiek-hoog-
staand werkstuk over deze 
Vlaamse dichter gezorgd. Uit een 
en ander blijkt dat Verleyen zich 

moeite noch tijd heeft gespaard 
om tot dit boek te komen. Snoek 
wordt er in al zijn facetten belicht, 
de auteur en mens krijgt door zijn 
vrienden en kollega's dichters-
schilders-fotografen een aanvul
lend kunstvol maatpak aangeme
ten dat hem siert en voor een stuk 
nog groter maakt dan hij al was. 

Het boek bevat uitermate 
sfeervolle en krachtige gedichten 
van Hendrik Carette, Jan G. El-
burg, Nic Van Bruggen, Simon 
Vinkenoog, Leo Vroman en Mar
cel Wauters. Zo bevatten de door 
hun eenvoud treffende versere-
gels van Vinkenoog een groot 
deel van de essentie van leven en 
werk van de dichter der Heilige 
gedichten wanneer hij schrijft: 

,,Paul Snoek, dichter in de / taal 
van moeder en vrouw, / handen 
aan het stuur / ogen branden in 
het hoofd II en je blik, voor mij 
altijd op innig" (pag. 113). 

Ook het acrostihon van Tony 
Rombouts tekent Snoek ten voe
ten uit en Nic Van Bruggen omvat 
de door hem geliefde dichter met 
de verbale tederheid waaarvan 
hij alleen het recept kent: 

,,De tijd traagt zijn verleden zo 
teder 
dat dit gedicht de gedaante van 
een avond 
krijgt. Zo vroeg nog, zo jong al. 
Adem nog". 

Wat het illustratieve luik betreft 
valt vooral de krachtige door Jan 
Cox in 1978 gemaakte pastel op, 
naast het zachte, dromerige por
tret van de jonge Snoek door 
Paul Van Den Abeele (geda
teerd: 1956). 

Kruispunt-baas John Heuzel 
verdient alle lof voor de keurige 
uitgave van deze hommage, sa
mensteller Herwig Verleyen zal 
van Paul Snoek een welkom zijn 
in zijn onderwereld te horen krij
gen, om er, mocht er tussen bei
de ooit enige onenigheid hebben 
bestaan, samen een vredespijp 
te roken. 

Willie Verhegghe 

— Paul Snoek getaaltekend samen
gesteld en ingeleid door Herwig 
Verleyen. Uitg. Kruispunt, Boeve-
niestraat 8,8000 Brugge. 600 fr. op 
rek. 001-0873424-15 van Kruispunt. 

Hugo Claus tapt uit oud vaat|e 

Gilles! gered door Jan Decleir 
Na de wereldpremière in de Brusselse Munt loopt 

— gespeeld door Jan Decleir — het hele voorjaar in 
Vlaanderen en in Nederland Gilles! van Hugo Claus. 
De monoloog trekt de aandacht niet alleen omdat 
deze door Claus geschreven werd maar vooral 
omdat de akteur Jan Decleir een prachtprestatie op 
de scene neerzet. Weinigen in ons taalgebied doen 
het hem na. 

deel als beklaagde, in het tweede 
deel als veroordeelde. Het toneel 
is sober: een trap, een bank, een 
romaans aandoend kruisbeeld, 
rammelende kettingen, een bran
dende toorts en soms een mon
nik in pij. 

Het Kwade 

tot de Vietnamsoldaat die zich 
niet heeft weten aan te passen in 
een vaderland dat hem noch als 
overwinnaar noch als verliezer 
heeft onthaald. Claus heeft het 
de kijker/lezer niet gemakkelijk 
gemaakt om het drama van Gilles 
de Rais te begrijpen. Door het 
gebrek aan tegenspelers van 
vlees en bloed wordt van de le
zer/kijker een grote inspanning 
ofiuraaod Waar de lezer noa ae-

De jonge Paul Snoek volgens een pastel door Paul Van Den Abeele uit 
1956. 

je 

loor Jan Decleii 
deel als beklaagde, in het tweede 
deel als veroordeelde. Het toneel 
is sober: een trap, een bank, een 
romaans aandoend kruisbeeld, 
rammelende kettingen, een bran
dende toorts en soms een mon
nik in pij. 

Het Kwade 
in de mens 

Claus is in Gilles! trouw geble
ven aan zichzelf en aan zijn barok 
taalgebruik, maar van die virtuo
siteit wisten wij reeds alles. 

Wie er de teksten van Gilles! 
op naleest geraakt vlug overver
zadigd door het gezwollen woord
gebruik. Gilles! is bovendien ver
re van een prettig verhaal en laat 
een wrange smaak na. Het is 
geen prettig avondje uit... 

Gilles! is het verhaal van een 
mens die op zoek gaat naar het 
waarom van het Kwade dat in 
hem IS gevaren. Claus geeft geen 
antwoord op die vraag; bewust — 
lijkt het ons — verzwijgt hij het 
antwoord ,,om het misterie te be
houden". Deze oplossing is het 
goed recht van een auteur maar 
het maakt er het stuk niet aan
trekkelijker mee. Want verre van 
te beweren dat uit alles lessen 
dienen te worden getrokken kon 
Gilles! model hebben gestaan 
voor het kwade dat de samenle
ving van alle tijden en alle regi
mes heeft getekend. Van de Rais 

tot de Vietnamsoldaat die zich 
niet heeft weten aan te passen in 
een vaderland dat hem noch als 
overwinnaar noch als verliezer 
heeft onthaald. Claus heeft het 
de kijker/lezer niet gemakkelijk 
gemaakt om het drama van Gilles 
de Rais te begrijpen. Door het 
gebrek aan tegenspelers van 
vlees en bloed wordt van de le
zer/kijker een grote inspanning 
gevraagd. Waar de lezer nog ge
bruik kan maken van de schaarse 
toneeltechnische toevoegingen 
van de auteur moet de kijker 
beroep doen op de toneelkracht 
van Jan Decleir, die op voortreffe
lijke wijze de brug legt tussen de 
onzichtbare rechters en het pu
bliek. 

Decleir doet dat op zijn geken
de wijze, met een grote teater-
vastheid houdt hij dat twee-en-
anderhalf uur vol, worstelt zich 
door de hoogten en laagten, want 
ook die zitten in Gilles! 

Donder en bliksem! 

Claus bouwt de monoloop op 
rond het verhoor waarin een 
agressieve beklaagde zichzelf 
probeert te redden door zijn reli
gieuze ondervragers met hun uit
spattingen te kleineren. Gilles 
heeft het herhaaldelijk ook over 
het proces en de dood van Jean
ne d'Arc. Maar dat helpt hem 
blijkbaar geen moer. Naarmate 
het net rond de Rais nauwer-

Ue jonge Haul ünoeK voigens een pastei aoor naui van uen Moetna uu 
1956. 

je 

loor Jan Decleir 
deel als beklaagde, in het tweede 
deel als veroordeelde. Het toneel 
is sober: een trap, een bank, een 
romaans aandoend kruisbeeld, 
rammelende kettingen, een bran
dende toorts en soms een mon
nik in pij. 

Het Kwade 
in de mens 

Claus is in Gilles! trouw geble
ven aan zichzelf en aan zijn barok 
taalgebruik, maar van die virtuo
siteit wisten wij reeds alles. 

Wie er de teksten van Gilles! 
op naleest geraakt vlug overver
zadigd door het gezwollen woord
gebruik. Gilles! is bovendien ver
re van een prettig verhaal en laat 
een wrange smaak na. Het is 
geen prettig avondje uit... 

Gilles! is het verhaal van een 
mens die op zoek gaat naar het 
waarom van het Kwade dat in 
hem IS gevaren. Claus geeft geen 
antwoord op die vraag; bewust — 
lijkt het ons — verzwijgt hij het 
antwoord ,,om het misterie te be
houden". Deze oplossing is het 
goed recht van een auteur maar 
het maakt er het stuk niet aan
trekkelijker mee. Want verre van 
te beweren dat uit alles lessen 
dienen te worden getrokken kon 
Gilles! model hebben gestaan 
voor het kwade dat de samenle
ving van alle tijden en alle regi
mes heeft getekend. Van de Rais 

tot de Vietnamsoldaat die zich 
niet heeft weten aan te passen in 
een vaderland dat hem noch als 
overwinnaar noch als verliezer 
heeft onthaald. Claus heeft het 
de kijker/lezer niet gemakkelijk 
gemaakt om het drama van Gilles 
de Rais te begrijpen. Door het 
gebrek aan tegenspelers van 
vlees en bloed wordt van de le
zer/kijker een grote inspanning 
gevraagd. Waar de lezer nog ge
bruik kan maken van de schaarse 
toneeltechnische toevoegingen 
van de auteur moet de kijker 
beroep doen op de toneelkracht 
van Jan Decleir, die op voortreffe
lijke wijze de brug legt tussen de 
onzichtbare rechters en het pu
bliek. 

Decleir doet dat op zijn geken
de wijze, met een grote teater-
vastheid houdt hij dat twee-en-
anderhalf uur vol, worstelt zich 
door de hoogten en laagten, want 
ook die zitten in Gilles! 

Donder en bliksem! 

Claus bouwt de monoloop op 
rond het verhoor waarin een 
agressieve beklaagde zichzelf 
probeert te redden door zijn reli
gieuze ondervragers met hun uit
spattingen te kleineren. Gilles 
heeft het herhaaldelijk ook over 
het proces en de dood van Jean
ne d'Arc. Maar dat helpt hem 
blijkbaar geen moer. Naarmate 
het net rond de Rais nauwer-

wordt zingt de moordenaar een 
toontje-lager. Maar eer het zover 
is moet Gilles door de langdradig
heid die Claus over het publiek 
uitspant. Decleir haalt er zichzelf 
en de kijker goed door maar 
Claus zit hier duidelijk in de fout. 
Helemaal anders is het korte 
tweede deel dat gebalder en 
krachtiger is verwoord. Hier komt 
de dichter Claus pas goed op 
dreef. Toch is het slot met donder 
en bliksem en het splijten van de 
manshoge Kristus zo voorspel
baar dat het geen verrassing 
meer is, maar alleen veel lawaai 
en slecht voor hartlijders! 

Er nog even op wijzen dat de 
monnik gespeeld wordt door de 
Oostendse contratenor met inter
nationale faam Steve Dujardin. 
Zijn zang, o.m. het Requiem van 
Johannes Ockeghem, is van een 
biezondere schoonheid. Het mag 
niet onvermeld blijven. 

Gilles! is nog te zien te Berin
gen, leper, Heusden-Zolder, Ant
werpen, Neerpelt, Leuven, Kort
rijk, Brugge, Dilbeek, Aalst, 
Strombeek-Bever, St.-Niklaas, 
Overijse, Turnhout, Bornem en 
Brussel. Meer inlichtingen bij: 
Teaterwinkel 03/233.71.60. 

(m.v.l.) 

— Gilles!., Hugo Claus. Uitg. Nio-
ba, Antwerpen. 85 biz. 350 fr. 

iiA^i. 
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Leekens terug naar af 

De terugkeer van de tovenaar 
Na Winterslag, AA-Gent, Standard, Beveren, 

Beerschot, Lokeren en Cercle Brugge heeft nu ook 
Anderlecht in het lopende seizoen een trainerswissel 
doorgevoerd. Niets zegt dat we daarmee aan het 
einde van de reeks zijn. 

DAT Georges Leekens terug 
naar af moest, was geen 
verrassing. Zijn ontslag 

hing zoniet maanden dan toch al 
weken in de lucht. 

Balans 
De Limburger uit Brugge viel in 

het per definitie rumoerige Van
den Stockstadion nog wat licht, 
nog wat groen uit. „Een ernstige, 
hardwerkende man die nog wat 
ervaring miste en door een paar 
ongelukkige beslissingen in de 
voorbereidingsperiode (in de 
voorbije zomer dus!) de groep 
tegen zich in het harnas joeg. We 
hebben met hem veel geduld ge
had omdat we zeker waren van 
zijn toewijding en omdat hij toch 
ook flink wat tegenslag heeft ge
kend. " Zo luidt de slotbalans van 
ruim acht maanden Leekens-be-
wind. 

Mac the knife - de koosnaam 
van oud-voetballer Leekens -
kreeg de genadeslag toen zijn 
ploeg in de Brusselse derby de 
botte bijl hanteerde. Hij hoeft 
evenwel niet ongelukkig te zijn: 
hij verliet het Astridpark met rijke
lijk gevulde zakken en staat nog 
aan het begin van zijn (nog 
steeds veelbelovende) carrière. 
Hetzelfde kan niet worden ge
zegd van zijn opvolger, de roem

ruchte Raymond Goethals die in 
zijn nadagen toch nog een bijzon
dere spektakulaire come-back 
maakt als toptrainer. Raymond 
mag dan niet meer in training 
tussen zijn spelers staan, hij 
heeft het op het sportief vlak 
ongetwijfeld alleen voor het zeg
gen. 

Meer kleur... 
Ons voetbalwereldje wordt an

ders wel flink dooreengeschud. 
Eerst was er de aanstelling van 
Walter Meeuws tot opvolger van 
Guy Thijs en nu is er de terugkeer 
van Raimundo de tovenaar. 

Twee heren die voor enkele 
jaren in verschillende funkties be
trokken waren bij ,,het" omkoop
schandaal. Zij hebben hun straf 
inmiddels uitgezeten en daarmee 
is de kous af. Zij hebben - terecht 
- amnestie gekregen. Niet alle 
flaminganten van dit land kunnen 
hetzelfde zeggen maar dat is een 
ander en minder stichtend ver
haal. 

Met Goethals komt er ongetwij
feld weer meer kleur in ons top
voetbal. De magiër heeft nog 
niets aan strijdlust ingeboet. Zijn 
temperament is een gegeven op 
zichzelf. Of hij Anderlecht op
nieuw overeind zal krijgen is 

evenwel een andere vraag. De 
uittredende kampioenen worden 
met veel waarheden tegelijk ge-
konfronteerd. Niet enkel met Lee
kens werd verkeerd gegokt, ook 
op de spelersmarkt werden fou
ten gemaakt. Niemand die dit 
beter beseft dan Goethals. Al 
zwijgt hij er angstvallig over. Ray
mond moet proberen te redden 
wat nog te redden valt. Door de 
wel erg ongelukkige en onver

diende nederlaag tegen Beer
schot werden de Uefacupkansen 
van de klub zwaar gehypote-
keerd. Met moet bijgevolg veel, 
zoniet alles, op de Belgische be
ker en de ... Europacup I zetten. 
En dat is geen klein bier. 

Het zou anders een heuse fi
nanciële katastrofe zijn indien 
Anderlecht volgend seizoen 
naast het Europees voetbal 

moest terechtkomen. Het leefrit
me en de budgetten van de klub 
Zijn helemaal afgeregeld op 
meerdere internationale konfron-
taties met inzet. Om maar niet 
over het venwachtingspatroon 
van de logehuurders te spreken. 
En toch kan het allemaal. On
danks de macht en de rijkdom. 
Daarom precies is voetbal een 
zalige sport. 

Flandrien. 

Langzaam maar gestaag 

Korfbal blijft groeien 
W0 geven h0t gril 

töB: ée korfbalsport 
komt op deze btadzif-
de (te) weinig aan bod. 
Oaar is geen kwaad 
opzet mee gemoeid, 
integendeel 

We höbben deslfjds 'm 
Antif0tp&n school 
9e(<^en @n simia-

dleo ]& oftxe sjrnspalhle vooif 
deze ec/Tte^ort nooit aföörto-
men. Maar over korfbal scl^rlj-
ven is op zjchsself ai niet ge-
m9kk&iiik. Oat Npt uit de 
iü&nim v/mt de toeïdóetóe ver-

stasge v̂ing ook niét overvloe
de (S. 

U&af varjdaag bestaat er 
redèrj toe om deze amateurs 
te geven waar ze recNt op 
hebt>en. In Gterrt uitsloeg 4^ 
nattonate zaatkarfbalploeg 
Nederiafld met 12-10 en wm-
mn tégen Omt^ b ip in dieze 
^orttafe eerj Qebeyrtsftis. 

Van nattire 
Ifi Moltand is korfbal Immers 

Immens pópié&it. Het heet na 
voetlsai zelfs de meest l?eoe« 
lende ploegsport te zijjn- Bil 
ons zijr} we rsatuüriljk nog r>let 
zover rrtaer de groef Is toch 
gestaag, De i<orfb^sport leeft 
niet lartger opgesloten in tiet 
Aniwerpee, Geduldig verovert 

zi| ^Bnt ert w^licht Oio^ Oost» 
Vlaanderen, Het Mm dus ^ ie -
maaL Waarorrt ook «let. Korf-
t>al bpzit vao mturët ttit vol
doende troeven om overal te 
kuttrtér» slager*. Voi^waarde is 
wel dat meerdere propagar»-
ü\mn worden gevonder» die 
Intelligent tiet nog steeds loe-
nemende poter>ïlesI akHevê 
sportijeoef enaars proberen te 
overtylgen. Êr zijn Inderdaad 
maar weinig disolpllnes meer 
c»/ergebleven waarin man en 
vrouw samen in een amatew-
nstlsche sfeer hun ontspan
ning torenen vinden. Vandaar 
dat <}e sportieve sujcsesseî  — 
voorbeelden trekken nu een
maat — extra in dte si^ti moe
ten worden gezet. 

Hollandse furie in Galgary 

Van Gennip zet traditie voort 
Terwijl in Galgary de balans wordt opgemaakt van 

de zondagnacht beëindigde winterspelen, viert Ne
derland Yvonne Van Gennip. 

De 23-jarige Haarlemse sloeg de schaatswereld 
met verbazing door op het Olympic Oval drie gouden 
plakken te winnen. Zij was de beste op de 1500, de 
3000 en de 5000 meter. Dat was verbijsterend 
zonder meer. 

MEN ging er immers vanuit 
dat de Oostduitse Karin 
Kania in de legende zou 

treden. De Oostduitse, die elf 
wereldrecords verzamelde en 
tienmaal wereldkampioen werd, 
kon eigenlijk met geklopt worden 
en precies die druk is haar fataal 
geworden. Ze botste op een te-
gentander - haar landgenote An
drea Ehrig werd aangezien als de 
enige echte konkurrente - die nie
mand had verwacht. 

Het verschil 
Van Gennip had zich interna

tionaal immers nog niet zo vaak 
doorgezet en in de voorbereiding 
op de OS werd ze gehinderd door 

tegenslagen en kwetsuren. In de 
zomer brak ze haar pols, in de 
herfst liep ze kwetsuren op aan 
beide enkels en in december 
werd ze nog aan de voet geope
reerd. 

Daardoor moest ze vaker (en 
méér) rusten dan gewoonlijk en 
precies daardoor zou ze de reser
ves hebben opgestapeld waar
mee ze nu het verschil maakte 
Bovendien zat het van Gennip op 
meerdere gebieden mee: Kania 
vergallopeerde zich lelijk in de 
start van de drie kilometer en 
ondermijnde daardoor haar ijze
ren zelfvertrouwen; Van Gennip 
lootte onveranderlijk erg gelukkig 
en mocht altijd na de Oostduitse 

starten waardoor ze zich kon af
regelen op richttijden. 

We willen daarmee Van Gin-
nips verdiensten niet verminde
ren. Integendeel. Zij beweegt 
zich voort in een rijke traditie van 
grote Nederlandse schaatskam
pioenen. Bij ons waren Schenk 
en Verkerk altijd de meest beken
den. Van Gennip klimt nu ook op 
dat podium van langdurige roem. 

Overigens won Nederland in Ca
nada zevenmaal eremetaal waar
mee bewezen werd dat de kwali
teit toch ook wel in de breedte 
aanwezig is. 

Tien miljoen... 
Overigens waren er in Calgary 

nog andere uitblinkers: de Ita
liaan Alberto Tomba die goud 

won op de slalom en de reuze
slalom, de Oostduitse kunst-
schaatster Katarina Witt, de Fin
se schansspringer Nykanen en 
het ijshockeyteam van de Sovjet
unie dat het niveau van de Kana-
dese profs - die nog steeds niet 
mogen deelnemen... - minstens 
evenaarde. Op enkele van deze 
figuren komen we in een volgend 
nummer zeker terug. 

Er valt over deze Winterspelen, 
die ook al aan gigantisme begon
nen lijden, immers nog meer te 
zeggen. Wanneer men veneemt 
dat de DDR bereid is jaarlijks tien 
miljoen in één bobslee te investe
ren, waarmee zijn we dan eigen
lijk nog bezig? 

•i^n 

De koningin van de Winterspelen '88 werd beslist Yvonne van Gennip met liefst drie gouden plakken. De 
23-jarige Haarlemse zet daarmee een rijke Hollandse traditie verder! 

De titel van prinses is beslist voor de bevallige Oostduitse kunstschaatster Katarina Witt! (toto AP) 
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Het vu-partijbestuur deelt mee... 
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Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 29 februari j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers... 

Het Partijbestuur besprak het ver
loop van de informele voorlopige vijf
partijen-onderhandelingen, hoorde 
een verslag van de VU-delegaties in 
de besprekings-werkgroepen en 
duidde zijn delegaties aan voor de 
werkgroepen die deze week zullen 
vergaderen. 

Begroting 
Het Partijbestuur heeft kennis ge

nomen van de vaststellingen in de 
werkgroep die handelt over de begro
ting. Deze werkgroep is tot de voorlo
pige bevinding gekomen dat het te
kort op de begroting veel hoger ligt 
dan door minister Verhofstadt ge
raamd werd. Het ligt in de lijn van de 
venwachtingen dat neutrale deskundi
gen, die zich deze week over het 
begrotingsdossier buigen, tot dezelf
de konklusie komen. Reeds thans 
blijkt volgens het Partijbestuur dat de 
minister van Begroting de begrotings-
ortodoksie niet heeft gehanteerd 
zoals hij beweerde, met name dat hij 
in een mate zoals nooit tevoren ge
bruikt maakte van de metode van 
debudgettering. De juiste omvang 
van het uiteindelijk tekort reeds pre
cies te ramen wordt bemoeilijkt door 
de ondoorzichtigheid van de verschil
lende begrotingsfondsen. 

De aldus geschapen financiële si
tuatie zal in de toekomst een bezui-
nigheidsbeleid vergen, dat volgens 
het Partijbestuur zal moeten ge
schraagd worden door een aktief be
leid van werkverschaffing. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
stelt vast dat de besprekingen in de 
werkgroepen deels zo konstruktief en 
waardevol zijn, dat het voortzetten 
ervan nog altijd gerechtvaardigd is. 

Het Partijbestuur bevestigt dan ook 
zijn vertrouwen in de VU-onderhan-
delaars en herhaalt dat het tot de 

Weekeind 
vrDhouden! 
. Het vy-'p3i^|biBstuur ver
doekt de VU-lcaöeileöen «»et 

'lie «meeste aendmns tm heü. 
l'm^emm<i& vm 2« «sn it 
m»9ri vrij t<d liOiiden. Dan grlf 

'-^tn pli^ts &n mede lengevQ!' 
vg9 VIP <i6 |>dltlel(e evoltule 
' xou deasö É>i|eeni<oöist w ^ 
eerts &t^ beiangfp kunnen 
zijn. 

Wm49^ W, nt<w»rt vwsrden 
alle bostuarsleden en mmétt' 
taH$$en van We^> en Oost* 
Vlaat^oteren verwecNt in het 
fi#MürdC8«6ift „Puym-
iHow^k'* te WaiMeb0k0. 
Daegs naöien, ï<Mi<)ttg 47 
miAti, is ttei cle buutt aan de 
kadeHeden uit de provincies 
MtDtoaxw, Umburg en Aint-
weqjen, die ̂ l(aar orttmoeten 
in het döfifieln ,Mwrmtm*' Ie 

In belde igevellen betree Net 
een vofieiiag: vmat 10.30 uur 
tot ometreeke 17 «w, H^ens 
de v&smMóst^ komt im Mk 

aan t>Qd en m. de middag 
Mormt de nationale politieke 
situatie de hoofdbrok. Let wel i 
ook de niet>i)diiiek aktieve 
pÊtftners en de kinderen zj|n 
var? tiarte w^kwn, want er 
wordt een ionsp afterrtatief 
programnaa «Itgewerict. 

U ttoort er nog wei van. 
Maar schH|t de?e data alVÉöst 
In uw agerida met een ekstra 
etipnoterirtgi 

specifieke opdracht van deze onder
handelaars behoort, het vijfpunten
programma van de VU door de 
Vlaamse gesprekspartners als lei
draad voor de kommunautaire be
sprekingen te doen aanvaarden. 

Wat het vóór iedere regeringsvor
ming te regelen dossier Voeren be
treft, stelt het Partijbestuur eens te 
meer vast dat de politiek van loutere 
venwijzing naar de arresten van de 
Raad van State ten eerste totnogto 
gefaald heeft en ten tweede geen 
garanties inhoudt voor de toekomst. 
Om een herhaling van Happart- en 
Capart-toestanden na oktober aan
staande te voorkomen en om inmid
dels het probleem eens en voorgoed 
van de baan te ruimen is een snelle 
wetswijziging nodig. 

Het Partijbestuur zal dan ook geen 
duimbreed afwijken van de door de 
VU terzake sinds meer dan een jaar 
ingenomen standpunt. Aan dit stand
punt ligt het vijfpuntenprogramma 
van de VU onverminderd ten grond
slag. 

Wetsverkrachting 
Het Partijbestuur van de VU stelt 

inmiddels vast dat de Franse Ge-

VU op TV 
Het VNOS-programma van dins

dag 8 maart om 21u.45 op BRT-1 
bevat slechts één onderwerp: de po
litieke aktualiteit. 

VNOS biedt de kijkers de mogelijk
heid om rechtstreeks vragen te stel
len over de regeringsvorming aan 
VU-voorzitter Jaak Gabriels, VU-ka-
merfraktievoorzitter Hugo Coveliers 
en VU-Senaatsfraktievoorzitter Rik 
Vandekerckhove. 

Muzikale omlijsting:,,The Crescent 
City Dreamers". 

Tijdens de uitzending zal het tele
foonnummer op het scherm verschij
nen. 

Radiotribune 

De VU-radiotnbune van donderdag 
3 maart om 18u.45 op BRT-1 bevat 
een gesprek met VU-voorzitter Jaak 
Gabriels over de politieke aktualiteit 
en een gesprek met VU-senator Hans 
De Belder n.a.v. het kolloquium over 
„Vlaanderen 1992" 

meenschap zinnens is, gelden ter 
beschikking te stellen van het Voe-
rens schepenkollege om dit toe te 
laten, zijn politiek van wetsverkrach
ting en diskriminatie voort te zetten. 

In deze toestand ziet het Partijbe
stuur opnieuw de bevestiging dat het 
probleem van Voeren, evenals dat 
van de randgemeenten, moet gere
geld worden met wettelijke en grond
wettelijke strukturele maatregelen. 

Inmiddels eist het Partijbestuur dat 
de Vlaamse Regering alles in het 
werk zal stellen om aan deze onwette
lijkheid een halt toe te roepen en er 
tevens voor te zorgen, door de oprich
ting van een Fonds binnen de Vlaam
se Regering, dat de Vlaamse ge
meentebedienden en de bevolking 
niet het slachtoffer worden van de 
voortgezette sabotage. Dit Fonds kan 
en moet werken onverminderd het 
verhaal recht terzake op de wetsver-
krachters. 

WIJ doet mee met 

Plant een bos! 
De groots opgezette aktie Plant een bos loopt in zowat alle Vlaamse 

gemeenten. Nu reeds mag gezegd worden dat dit jaar m Vlaanderen 200 ha 
nieuw bos zal aangeplant worden! In WIJ van donderdag 17 maart willen wij 
aandacht besteden aan het bos in Vlaanderen. Rond zondag 20 maart (de dag 
vóór de eerste lentedag) worden in tal van Vlaamse gemeenten akties gepland 
en boompjes geplant... Verantwoordelijken van deze manifestaties in de 
steden en gemeenten kunnen in ons weekblad van 17 maart hun akties, hun 
verlangens, hun kommentaar en hun (groen) verdriet kwijt. Ook illustratiemate
riaal is welkom want ook WIJ doet mee en zet een boompje op! 

VU-Bertem hield steekproef: 

Jongeren en politiek, hoe 
denken zij er zelf over? 

Vaak wordt beweerd dat jongeren geen interesse hebben voor 
politiek. 

Omdat we hiervan zelf niet zo overtuigd waren deden we een 
poging om dit „vooroordeel" aan de Bertemse realiteit te toetsen. 
We deden dit op het eind van de vakantietijd, dus nog voor de 
verkiezingskoorts toesloeg, en zowat overal enquêtes over de 
jeugd werden losgelaten. 

Alle jongeren van Bertem, Leefdaal 
en Korbeek-Dijle, geboren tussen 
1967 en 1970, kregen hiertoe een 
vragenlijst toegestuurd. Zij zijn het 
immers die voor het eerst gaan stem
men op 13 december voor een nieuw 
parlement, en in oktober '88 voor de 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

Vijf onderwerpen 
Of zij vaak of nooit, en via welke 

media, liet plaatselijk politiek gebeu
ren en het verenigingsleven volgen. 

Het antwoord hierop luidt dat 81 % 
zich informeert via ,,lnfo-Bertem", 59 
% via de krant, en 31 % via de 
(plaatselijke) radio. 

Een boeiende vaststelling. Hieruit 
blijkt immers duidelijk het nut van een 
gemeentelijk informatieblad, als het 
middel bij uitstek om het plaatselijk 
gebeuren en het beleid bij de bevol
king bekend te maken. 

Houding van de Bertemse jongeren 
tegenover de politieke strekkingen in 
onze gemeente. 

Zonder direkt naar hun (toekom
stig) stemgedrag te peilen, vroegen 
we hen hoe hun houding het sterkst 
beïnvloed werd. 

Uit de antwoorden bleken volgende 
faktoren van doorslaggevende aar: 

1. hun eigen overtuiging 

Memorandum van de Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen 

Inzake de regeringsvorming en de 
voorbereidende besprekingen stelt 
de FVV in naam van haar Algemene 
Vergadering, gehouden op 13 februa-
n j . l . het volgende: 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen meent dat, indien de 
gelegenheid zich voordoet besprekin
gen tussen de gemeenschappen te 
houden met het oog op het regelen 
van de kommunautaire konflikten, de 
Vlaamsnationale strekking aanwezig 
moet zijn en als volwaardige ge
sprekspartner aan de gesprekken 
moet deelnemen 

De Algemene Vergadering meent 
dat 

— Happart onmogelijk burgemees
ter kan blijven en dus ook voor de 
komende gemeenteraadsverkiezin
gen weg moet. 

— De huidige vastgelegde taal
grenzen onaantastbaar zijn. 

— In de Vlaamse gemeenten het 
principe dat burgemeester en sche
penen Nederlands moeten kennen, 
onverminderd moet worden behou
den 

— Burgmeestres in Vlaanderen 
door de Vlaamse Raad moeten wor
den voorgedragen. 

— Afgestapt moet worden van het 
statuut van tweetaligheid en het sys
teem van faciliteiten. 

— Het doel van de gesprekken tot 
een definitieve staatshervorming 
moet leiden. 

— Deze staatshervorming de zo ver 
mogelijk doorgedreven federalisering 
moet beogen, dit betekent in konfer-
derale zin 

— De gemeenschappen ofer daad
werkelijke en de ruimste eigen finan
ciële middelen moeten beschikken, 
dit via een eigen belastingssysteem 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen roept alle Vlaamse on
derhandelaars op, zich aan de funda
mentele pnncipes van de Vlaamse 
Beweging te houden, dit uit eerbied 
voor een Vlaamse strijd die reeds 
meer dan honderdvijftig jaar voor de 
vrijheid en gelijkheid van de Vlamin
gen wordt gevoerd. 

2. de simpatie voor één of meerde
re personen behorend tot een bepaal
de partij. 

3. de opvatting van hun ouders 
4. de beïnvloeding van hun omge

ving, (het verenigingsleven), evenals 
hun stemgedrag op nationaal vlak. 

5. tenslotte een soort verplichtings-
gevoel t o.v. bepaalde politieke figu
ren. 

We duren het een verheugende 
vaststelling heten dat een meerder
heid van de ondervraagden zich kri
tisch en politiek zelfstandig opstelt, 
en zich slechts op de tweede plaats 
door omgevingsfaktoren laat beïn
vloeden. 

Appreciatie van het Gemeentebe
leid 

Betreffende een 16-tal punten on
derzochten we, of naar hun mening, 
het gemeentebestuur er voldoende, 
te weinig of geen aandacht aan be
steedt : 

Goed punt... 
— Openbare biblioteek: 75 % vindt 

dat de gemeente terzake goed werk 
levert. Een uitschieter in positieve 

zin I (Een goed boekenaanbod en een 
degelijke dienstverlening zullen daar 
met vreemd aan zijn). 

— 43 % van de antwoordende 
jongeren zijn tevreden over de ge
meentelijke sportvoorzieningen, en 
evenveel vinden dat de gemeente 
voldoet inzake steun aan derde-we-
reld-akties 

— de gemeente schiet echter te 
kort inzake: milieuzorg (59 % van de 
antwoorden); verkeersveiligheid (50 
%), informatie (50 %), anti-TGV-aktie 
(46 %), kulturele animatie (46 %), 
voorziening jeugdlokalen (43 %). 

— helemaal ontevreden zijn de jon
geren over aanleg fiets- en voetpaden 
(de gemeente doet niets: 40 %, te 
weinig: 40 %); verfraaiing van de 
gemeente: resp. 30 % en 31 %). 

Is onze jeugd zelf aktief in het 
verenigingsleven ? 

83 % van de antwoordende jonge
ren blijkt aktief te zijn in één of andere 
vereniging: sportklubs 43 %, jeugd
beweging 28 %, muziekmaatschappij 
9%, vogelvereniging 3 %... 

Hieruit mogen we voorzichtig be
sluiten dat belangstelling voor het 
plaatselijk socio-kultureel en politiek 
gebeuren ook vaak samen gaat met 
een persoonlijke inzet in het vereni
gingsleven 

VU-Bertem weze gefeliciteerd voor 
dit leerrijk onderzoek Het kan gerust 
in andere gemeenten overgedaan 
worden I 

De jongeren en de krant... 
wat lezen ze zoal? 

Op de vraag welke rubrieken ze in de krant altijd, zelden of nooit lezen, 
antwoorden zij: 

Zelden of nooit 
15 % 
28 % 
30 o/o 
27 % 
37 % 
40 % 
49 % 
43 % 

Altijd 
77 % 
59 % 
58 % 
55 % 
49 % 
46 % 
46 % 
43 % 

of vaak Zei 
Nieuws i.v.m. TV, ontspanning. 
Benchten over ongevallen, gerechtszaken 
Stripverhalen 
Plaatselijk & regionaal nieuws 
Binnenlandse politiek 
Sport 
Kuituur 
Buitenlandse politiek 

Vlaamse Vereniging te Brussel 
werft aan: 

EEN HUISBEWAARDER (m/v) 
Deze betrekt het voorziene appartement in het sekretariaatsgebouw 

van de vereniging, staat in voor het onderhoud van het gebouw en 
verzorgt de bediening tijdens vergaderingen. 

Het appartement bevat alle vereiste voorzieningen en biedt ruimte 
voor maksimaal drie personen. 

Een vast loon wordt uitbetaald. 
Verzoeken om inlichtingen en kandidaturen dienen schriftelijk ge

richt aan het Weekblad „WIJ", onder ref. 012, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Tel.: 02/219.49.30. 

3 MAART 1988 
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Kulturele Kring Jan 
Puimège leeft! 

,,Wij geloven dat Vlaanderen 
leeft!" 

Dit IS het Jaartema van de Federa
tie van Vlaamse Kringen (FVK) waar
toe ook de Kulturele Knng Jan Puimè
ge behoort. De FVK stelt zich — als 
overkoepelende organisatie — tot 
doel, volwassenen de gelegenheid te 
geven tot zelfvorming- en ontwikke
ling, opdat zij een beter inzicht zou
den verwerven in de eigen leefsitua
tie. De FVK streeft naar de zelfrealisa
tie van de Vlaamse mens in verbon
denheid met Zijn volk, de Europese 
volkerengemeenschap, en alle volke
ren ter wereld. 

Ook de Kulturele Kring Jan Puimè
ge leeft! 

Op plaatselijk vlak willen wij voor
noemde doelstellingen mee trachten 
te verwezenlijken door het organise
ren van voordrachten, tentoonstellin
gen, kulturele avonden, enzovoort. 

Hoogtepunt in ons jaarprogramma 
blijft ongetwijfeld ons Guldensporen-
zangfeest, dat ook dit jaar weer op 10 
juli zal plaatshebben. 

Provinciegebouw 

Zaterdag 5 maart a.s. brengen we 
een bezoek aan het Provmciegebouw 
van Antwerpen, onder leiding van een 
stadsgids. 

Een bezoek aan het Provinciege
bouw is veel boeiender dan men van 

een administratief gebouw zou ver
wachten. Dus ook zeker voor u beslist 
de moeite waard! Tevens wordt een 
prachtige diaprojektie over het patri
monium van de provincie Antwerpen 
vertoond 

Samenkomst: Kerkplaats-Wom-
melgem om 13u.45, (met eigen wa
gen, iedereen kan mee) of aan het 
Provinciegebouw zelf om 14u.15 (Ko
ningin Elisabethlei 22, 2018 Antwer
pen). 

BIJ deelname- graag een seintje 
vóór vrijdag 4 maart, 15u. naar pro
vincieraadslid Ward Herbosch, tel.-
353.68.94. 

Tev-affiche 
Einde maart zijn er weer TGV-

besprel<ingen op hoog internatio
naal vlal<, daar zal waarschijnlijk 
de lang verwachte princiepsbe-
slissing vallen. De tegenstand zal 
dan weer losbarsten. Het VU-arr. 
Antwerpen heeft in dit verband 
een nieuwe TGV-neen-affiche 
ontworpen. Deze kost 2,20 frank 
per stuk en is te bekomen bij 
Erwin Brentjens, Edegemse 
Steenweg 2 bus 5 te 2550 Kon-
tich. 03/457.72.40. 

Beleeft 3de druk 
Boek over pastoor dr. Jan Spitz 

Het boek over pastoor dr. Jan Spitz 
dat uitgegeven werd ter gelegenheid 
van zijn honderste geboortedag en de 
huldiging te Genk vorig jaar oktober, 
werd voor de derde maal herdrukt. 
Het boek is opnieuw te verkrijgen aan 
de prijs van 300 fr. (-t- 50 fr. voor 

LIMBURG 
MAART 

2 TESSENDERLO:Gespreksavond 
in ,,Ter Scoete", Zandberg om 20u. 
„Jaloezie". Org.: FVV-Tessenderlo. 
4 HASSELT: 6de Limburgs Gouw-
bal in zaal Lorka, Genkersteenweg 
284 vanaf 20u.30. Org.: VNJ-Lim-
burg. 
5 BEVERST: Kaartavond in café 
Meyers, Beverststraat 64. Aanvang. 
20u. Prijzen: verdeeld vet varken. 
Org.: VU-Beverst. 

19 OVERPELT: Mosselen stuif-in 
van VU-Overpelt in café Den Haen 
(aan de kerk Overpelt-centrum) vanaf 
11u. 

19 MAASOETER: Spring Party in 
het Cultureel Centrum Achter Olmen 
te Maaseik vanaf 20u Met Radio 
Grensland drive-in show. Org.: 
VUJO-Maasoeter. 

verzending) op uitsluitend volgend 
adres: Renaaut Nauwelaerts, Dorper-
berg 33 te 3671 Opoeteren (011/ 
86 34.56). 

Stadsbestuur 
BILZEN 

Het Stadsbestuur van BILZEN 
brengt ter kennis dat de inschrij
vingstermijn voor de betrekking 
van: 

— Bestuurssecretaris 
— Klerk 
— Geschoolde arbeider B 
verlengd wordt tot 12 MAART 
1988. 

Kandidaturen moeten voor 12 
maart 1988 aangetekend ingezon
den worden aan het College van 
Burgemeester en Schepen van en 
te 2740 Bilzen. 

Aanwervingsvoorwaarden en 
andere inlichtingen zijn te beko
men op de Personeelsdienst, Klok-
kestraat 1, 3740 Bilzen, alle werk
dagen tussen 9 en 12 uur. 

Namens het Stadsbestuur, 
De Stadssecretaris, De Burgemeester, 
J. JACKERS J. SAUWENS 

Vakantiewoningen in gans Europa 
Dokumentatie gratis op aanvraag 

Vakantiewoningen 
De MaerschaIck 

Antwerpsestraat 454 
2650 BOOM 

03/888.44.07 03/888.56.55 

W} 
ANTWERPEN 

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. 

5 MERKSEM: Jaarlijks Volksunie 
Dansfeest (inzet van onze verkie
zingskampanje te Merksem) in zaal 
Wilgenhof, Moeshofstraat 138. Aan
vang: 21 u. Inkom 100 fr. Org.: VU-
Merksem. 

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. 

9 KONTICH:,,Ontmoeting met Her
man Candries", in zaal D'Ekster, 
Ooststatiestraat 1. Om 20u. Inkom 
gratis. Org.: Vlaamse Kring Kontich. 

12 NIJLEN: Haring-gril in zaal Kem-
penland t.v.v Vlaamse Kring. Van 17 
tot 22u. Ook op 13 maart. 

12 EDEGEM: „Kom zing met mij", 
in zaal Elzenhof, Kerkplein Edegem 
(Elsdonk) om 20u. Inkom 150 fr. Met 
kamerkoor,,Skalden" en de Vlaamse 
Volksharmonie. Animatie en presen
tatie: Gust Teugels. Org.: VNSE 
i.s.m. Kulturele Kring en FVV. 

13 KONTICH: Omtmoet uw manda
taris m.m.v. Hugo Coveliers, de afde
lingsvoorzitter en de gemeentelijke 
mandatanssen. Zaal D'Ekster, Oost
statiestraat. 

19 NIJLEN: Nacht der kameraad
schap. Dansfeest van het Sint Maar-
tensfonds Gewesten Kempen/Lim
burg. Om 20u. In zalen Nilania. 

19 ZANDHOVEN: 6e Leeuwkens-
bal in feestzaal De Zwaan, Lierse-
baan 39. Deuren: 20u. Muziek 
20U.30. Eregast Hugo Coveliers. 

19 BOECHOUT-VREMDE: Leden-
feest in de parochiezaal van Vremde, 
Boomkensstraat 11 vanaf 20u. Keuze 
uit vlees- en kaasschotels. Deelname
prijs: 300 fr. p.p. Inschrijven bij Louis 
Corens (455.60.70). Org.: VU-Boe-
chout-Vremde. 

20 NIJLEN: Kempenland Nijlen te
gen Herenthout in de Vlaamse Inter
provinciale Volleybalkompetitie. Om 
IOu.30. in zaal Heide-Smash. 

STAD MECHELEN 
Conservatorium 

Aan het Conservatorium is het ambt van directeur te begeven 
vanaf 1 september 1988 

De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
1 'Belg zijn, behoudens door de koning toe te kennen vrijstelling 
2 Van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten 
genieten 
3 In regel zijn met de dienstplichtwetten. 
4. Niet ouder zijn dan 50 jaar op de dag van de indiensttreding, 
behjoudens in geval van voorziene afwijkingen. 
5 Lichamelijk geschikt zijn om het ambt uit te oefenen. 
6. In regel zijn met de wets- en reglementsbepaling betreffende de 
taairegeling. 
7 Houder zijn van een van de volgende diploma's (cfr. K.B 26.01.1968, 
art 3-1): 

— een prijs of een vermelding bij de wedstrijd voor compositie „Prijs 
van Rome" genaamd. 

— een eerste prijs voor Fuga, uitgereikt door een Koninklijk Conserva
torium of door het Lemmensinstituut. 

— een diploma van Laureaat Compositie of de prijs Lemmens-Tinel 
van het Lemmensinstituut. 
8. Een nuttige ervaring van tenminste 10 jaar opgedaan hebben in het 
door de Staat georganiseerd of gesubsidieerd muziekonderwijs als lid 
van het bestuurs- en/of onderwijzend personeel De ervaring opgedaan 
in het artistiek beroep kan eventueel in aanmerking genomen worden 
voor de maximumduur van zeven jaar; deze maximumduur kan op tien 
jaar gebracht worden wanneer het gaat om een kandidaat met een 
ruime bekendheid in een artistiek beroep. 
9 Slagen in een bekwaamheidsproef van directeur of een niet-vervallen 
bekwaamheidsgetuigschrift voor deze functie kunnen voorleggen. 
Kandidaturen 

Aanvraag, samen met curriculum vitae, te zenden per aangetekende 
brief aan het College van Burgemeester en Schepenen uiterlijk op 18 
maart 1988 - Staduis, Grote Markt - 2800 MECHELEN. 

Ledenwerving 1988 
Ten gerieve van de,,achtervolgers"publiceren wij 

vandaag een top-vijftig. Deze stand werd afgesloten 
op schrikkeldag '88. 

Het is alvast duidelijk dat nog vele afdelingen zich 
geroepen voelen om een plaats bij de beste twintig te 
veroveren. 

VU-Oostkamp heeft zich deze week alvast tussen 
de,,uitverkorenen" genesteld. Zij bezet een gedeel
de twaalfde plaats. 

1. VU-Gijzegem 51 
2. VU-Antwerpen-Stad 43 
3. VU-Hofstade 40 
4. VU-Meerhout 39 
5. VU-Herentals 35 
5. vu-Bilzen 34 
7. VU-Aalst 33 
8. VU-Gentbrugge 31 
9. VU-Roeselare 27 

10, VU-Wichelen 26 
VU-Zwevegem 26 

12. VU-Assenede 24 
VU-Oostkamp 24 
VU-Waregem 24 

15. VU-Maasmechelen 23 
16. VU-Herk-de-Stad 22 
17. vu-Bazel 19 

VU-Gent-Muide 19 
VU-Munsterbilzen 19 

20. VU-Beselare 16 
VU-lzegem 16 
VU-Wevelgem 16 

23. VU-Burcht-Zwijndrecht 15 
VU-Deurne 15 
VU-Dilsen 15 
VU-Sint-Niklaas 15 

VU-Spermalie 15 
VU-Zaventem 15 

29. VU-Kalken-Laarne 14 
30. VU-Grimbergen 13 

VU-leper 13 
vu-Kaprijke 13 
vu-Menen 13 

34. VU-Ertvelde 12 
VU-Gent-Brugsepoort 12 
VU-Zomergem 12 

37. VU-Boechout 11 
VU-Brugge-Stad 11 
VU-Genk 11 
vu-Gent-Si nt-Pieters 11 
VU-Hoeselt 11 
VU-Kessel 11 
vu-Kortrijk 11 
vu-Oostakker 11 

45. VU-Brakel 10 
VU-Eigenbilzen 10 
VU-Lovendegem 10 
VU-Melsele 10 
VU-Middeikerke 10 
VU-Oostduinkerke 10 
VU-Oostende-Centrum 10 
vu-Vlezenbeek 10 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen nodigt uit... 

De vrouw in de gemeente 
Om de twee jaar houdt de enige Vlaams-nationale vrouwenorga

nisatie een vrouwenontmoeting, een soort „male" , een ontmoe
ting van gelijl<gezinden, een vrouwenweel<end. 

Dit jaar zullen wij elkaar terugvinden op 22, 23 en 24 april, in 
Alden Biesen, op het grondgebied van de gemeente Bilzen. 

Iedereen in Vlaanderen zal weten 
dat het domein Alden Biesen een 
vroegere landkommanderij is van de 
zogenaamde ,,Duitse Orde". Dit wa
ren ndders-monniken die zich tijdens 
de middeleeuwen bezighielden 
manu-militan het kristelijke geloof te 
verspreiden. Reeds omstreeks 1220 
hadden zij van de Loonse graaf en de 
Munsterbilzerse abdis een stuk gron 
ten geschenke gekregen, waar zij 
dan mettertijd een grote vestiging 
neerplantten Zonder overdrijven 
kunnen we beweren dat Alden Biesen 
voor het ogenblik de grootste water
burcht uit de Nederlanden is. 

Kasteel-vrouwen 
Het IS ook een centrum voor Vlaam

se kuituur geworden, en bovendien 
ook gelegen in een uniek natuurkun
dig kader. In het omliggende park 
bloeit en groeit een zeldzame flora: 
een buitenkansje voor al wie van iets 
zeldzaams en moois houdt. 

De FVV heeft har vormingsweek-
ends steeds gehouden daar waar 
Vlaanderen kultureel en politiek strijd
bare hoogdagen beleefde. Dat 
,,strijdbare' zit in het vormingsweek-
end zeker ingebed, vermits tijdens de 
diskussiesessies de rol van de vrouw 
in de gemeente zal belicht en bespro
ken worden. 

Het vormende schuilt dus ook in 
een kennismaking met Bilzen (ook 
met het gemeentetsestuurl), een uit

leg over Alden Biesens geschiedenis, 
een wandeling in de omliggende na
tuur, een spreekbeurt van een Voe-
rens vrouwelijk gemeenteraadslid 
(gevraagd). 

De praktika: je logeert in het kas
teel zelf, daar gebruik je ook de maal
tijden. Wie het ganse weekend wil 
meemaken, betaalt 1.600 fr. (alles 
inbegrepen). Het is een eksklusief 
vrouwenweekend. wie één dag wil 
meemaken, kan, en de prijs wordt 
besproken via het centraal FVV-se-
kretariaat (tel. 091/23.38.83, tijdens 
de bureeluren). 

Naar het Zangfeest op zondag 24 
april kan je zonder problemen, want 
op zondagmorgen wordt het weekend 
besloten, zodat iedereen nog naar 
Antwerpen kan. 

Zijn dus welkom • de FVV-leden, en 
alle Vlaams-nationale vrouwen die 
iets voor de volksgemeenschap willen 
doen. 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 
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Een geslaagde viering 

10 laar FVV-Vilvoorde 
Vorige week vrijdag vierde de Federatie van Vlaamse Vrouwen

groepen, afdeling Vilvoorde haar 10-jarig bestaan. Het feest werd 
een sukses, een hart onder de riem om het op z'n minst nog eens 
tien jaar waar te maken! 

Toch hadden de Vilvoordse Vlaam
se vrouwen tijdens de voorbereidin
gen enkele tegenslagen te verwer
ken. 

Kordaat 
Het kultureel centrum van Konings-

lo-Vilvoorde, enige weken terug met 
veel poeha door de Vilvoordse stads
diensten geopend, bleek tot ieders 
verbijstering al terug gesloten te zijn. 
Het feit dat zoiets kan, maar vooral de 
manier waarop dit het FVV ter ore 
kwam (enkele dagen voor de viering, 
nadat alle uitnodigingen reeds ver

zonden waren), doet vragen rijzen 
omtrent de ernst waarmee bepaalde 
beleidsmensen zich in Vilvoorde van 
hun taak kwijten! 

Afdelingsvoorzitster Nora Tomme-
lein stapte kordaat naar de Burge
meester om de grieven van de FVV-
afdeling kenbaar te maken, waarop 
deze laatste breidwillig een andere 
zaal ter beschikking stelde. 

Bloemen 
Ondanks dit incident kwam er toch 

heel wat volk opdagen. Een aantal 

FVV-l<ursus 

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 

vu-Tienen 
in feest! 

De grote stadsfeestzaal liep op 27 
februari bomvol met honderden dans-
lustigen, die de uitnodiging van sche
penen Vital Valkeniers, Theo Vande-
borght en OCMW-voorzitter Jos Wey-
ne beantwoord hadden. Ook senator 
Roger Blanpain, EP-lid Willy Kuijpers 
en kamerlid Luk Vanhorenbeek wa
ren aanwezig naast verschillende 
plaatselijke mandatarissen. 

De organisatoren verdienen een 
pluim voor de keurige ontvangst, de 
stevige samenzang en de mooie zaal-
inrichting. 

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. 

De hereniging der Nederlanden 

Utopie... of verre toekomst? 
Op die vraag krijgen wij wellicht 

een antwoord van dr. L. Van Egeraat, 
de bekende Nederlandse Vlamingen
vriend en auteur van verschillende 
boeken over Vlaanderen, en van dr. 
juris R. Piryns, oud-voorzitter van het 
Algemeen Nederlands Verbond en 
huidig voorzitter van het Algemeen 
Nederlands Congres. 

Samen zullen zij hierover een de
bat voeren, geleid door de Brusselse 
historikus dr. Paul De Ridder. 

In verband met het samengaan van 
de Lage Landen doen er 3 thesissen 
opgang: de Belgicistische van Piren-
ne, de heel-Nederlandse van prof. 

D 51-jarige man, gezin met 4 kinde
ren, uitkeringsgerechtigde werkloze 
zoekt betrekking. Ervaring als han
delsvertegenwoordiger 15 jaar in de 
voeding — 10 jaar in tekstiel (lingerie, 
corsetterie, konfektie). Volledig twee
talig en goede kennis van Engels en 
Duits. Voor nadere inlichtingen zich 
wenden: O Van Ooteghem — erese-
nator. Armand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel.: 091/30.72.87. 

D 19j. meisje met kwalificatiegetuig
schrift secundair onderwijs en rijbe
wijs B, zoekt een betrekking als ver
koopster, bediende of zelfs arbeidster 
in Brussel of ten westen van Brussel. 
Voor inl. zich wenden tot senator
burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

O 35j. gehuwde tweetalige bediende
telefoniste zoekt een nieuwe betrek
king in het Brusselse of ten westen 
van Brussel, na werkonderbreking 
wegens kinderlast toen ze betrekking 
verloor wegens reorganisatie van de 
dienst. Voor inl. zich wenden tot sena
tor-burgemeester dr. J. Valkeniers, 
tel. 02/569.16.04. 

Geyl, en de derde, een meer genuan
ceerde, van het echtpaar J.A. en E.H. 
Kossman-Putto. 

Plaats, datum en uur: Kredietbank, 
Arenbergstraat 13 te 1000 Brussel op 
woensdag 9 maart om 20u.30. 

De organisatoren, het Brusselse 
ANV, en het Karel Bulsfonds hopen 
op een zeer gewaardeerde aanwezig
heid. Na het debat kan men vragen 
stellen aan de sprekers. Ook tijdens 
de receptie kan achteraf nog nage-
kaart worden. 

Graag uw aanmelding bij Et. Sche-
pens, Rijkendalstraat 49 te 1820 
Grimbergen. 

ZO€K6RC]6 
GEVRAAGD te Dilbeek: 2 handelsbe
dienden, ca 26 a 30 j . , vlot in de 
omgang (spreken + schrijven), goed 
tweetalig, gehoorlijke kennis Engels 
en basiskennis Duits, machineschrift. 
Initiatie informatica gewenst. 
Kontakt via A. de Schryver, Ninoofse-
-eenweg 515, 1711 Itterbeek, tel. 02/ 

J.34.58. 

C 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 ml. 
zich wenden tot senator-burgemees
ter dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

n Student dierengeneeskunde aan 
de RUG zoekt studentenjob te Gent in 
horeca-bedrijf of dgl. 
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genodigden werden letterlijk en fi
guurlijk in de bloemetjes gezet. Een 
prachtige dia-montage werd vertoond 
die de tien jaren aktiviteit van de 
vereniging belichtte. 

Na een woordje van Kultuursche-
'pen Erik Clerckx richtte Huguette De-
bleecker-lngelaere, algemeen voor
zitster FVV het woord tot de aanwezi

gen. Zij wees erop dat het hoofdzake
lijk te danken is aan de werking van 
de FVV-groepen dat de Vlaams-natio-
nale strekking thans in vele kultuurra-
den IS vertegenwoordigd Geïnspi
reerd door ons volksnationaal ge-
dachtengoed richten zij vele manifes
taties en aktiviteiten in, waarbij zij bij 
een brede laag van de bevolking een 
Vlaams bewustzijn doen ontluiken. 

Nora Tommelein en Huguette De Bleecker-Ingelaere, duidelijK tevreaen over 
het verloop van de viering. 

foto: Ronald Szommer 

vu-Herent 

5 jaar in de meerderlieid 
In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen richtte het 

Davidsfonds op 26 februari jl. een gespreksavond in. Moderator 
was BRT-joernalist Edward Adriaensens. Oud-burgemeester P. 
Smout (CVP), bestuurslid J. Declerck (SP) en eerste schepen W. 
Kuijpers (VU) debateerden over de waarde van het huidige 
gemeentebeleid. 

Voor het eerst in de geschiedenis 
nam de Volksunie deel aan het beleid 
in Midden-Brabant met een aaneen
gesloten blok van 4 belangrijke ge
meenten: Herent (1982 = 27 % VU), 
Kampenhout (1982 = 19,6 % VU), 
Kortenberg (1982 = 10 % VU) en 
Zaventem (1982 = 11,8 %). 

Stempel 

Ontegensprekelijk hebben de 15 
raadsleden en daaronder de 7 sche
penen hun stempel gedrukt op het 
beleid. Dit blijkt ten overvloede in 
Herent waar niet alleen de nagelaten 
financiële put werd gevuld, maar ook 
het belastingspeil draaglijk werd ge
maakt (met o.m.: 500 fr. huisvuilbe
lasting, 6 % personenbelasting en 
1000 opcentiemen). Willy Kuijpers 
toonde aan hoe, o.l.v. OCMW-voorzit-
ter William Vanhorenbeek (VU) de 
sociale bestedingen verdubbeld wer
den met een 10-tal nieuwe initiatie
ven. Ook voor het leefmidden o.l.v. 
schepen Armand van Laer (VU) kon 
Willy Kuijpers een prachtige palma
res voorleggen. Herent beschikt on-

Te Huur: 
D Appartement: liv., slaapk., badk., 
WC, CV, terras, balkom, inl. tv.ant. en 
tel. Informatie: Koninginneplein 27, 
1030 Brussel. 02/217.59.72. 

D Tweetalige 32j. gescheiden A2se-
kretaresse zoekt opnieuw een betrek
king bij voorkeur in het Brusselse. Ze 
heeft een goede ervaring als fakturis-
te en stopte een aantal jaren om haar 
2 kinderen van 14 en 11j. op te voe
den. Voor ml. zich wenden tot senator-
burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

D 23-iarige jongeman, diploma Al -
informatica-systeemanalyse, zoekt 
een passende betrekking in vast 
dienstverband. 

G Schoonmaakster zoekt dnngen 
werk in Gent of omgeving. 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den: Ere-senator Oswald Van Oote
ghem, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge (30.72.87). 

der meer over het eerste herwin
ningsstation uit de streek. 

Een Gemeentelijke Openbare Bi-
blioteek werd zopas geopend, de 
plannen van een Kuituur Centrum 
naderen hun voltooiing en het speel-
pleinwerk behoort tot het beste van 
de streek. Kortom — en dat bleek uit 
de reaktie van de meeste toehoorders 
— de VU mag (samen met haar 
koalitiepartners) tevreden zijn over 
haar beleidsinzet. 

Ter gelegenheid van de viering 
stelden een aantal vrouwelijke kun
stenaars uit het Vilvoordse hun werk 
tentoon, waarmee de FVV-afdeling 
Vilvoorde nog maar eens bewees een 
aantal bijzonder kreatieve mensen tot 
haar leden te mogen rekenen. 

Na het officiële gedeelte werd een 
receptie aangeboden, herinneringen 
aan de voorbije tien jaar werden bo
vengehaald en toekomstplannen wer
den uitvoerig besproken. 

BRABANT 
MAART 

3 OVERUSE: Kursus ,,Ruimtelijk 
ordening in je gemeente", deel 2, 
Gemeentelijk kultureel centrum ,,Den 
Blank", Begijnhof 11, om 20u. Org.: 
VU-Overijse i.s.m. Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel en BIRO. 
4 LENNIK: Mosselfestijn VU-Lennik 
m Sporthal te Lennik. Vanaf 18u. Ook 
op 5 maart vanaf 18u., 6 maart vanaf 
12u. en 7 maart vanaf 12u. 
4 HOEILAART: Dansavond met 
groep Plagiat, gepaard met kaas- en 
wijnavond in de zaal van het ,,Linden-
hof". Steenweg Overijse 21. Aan
vang: 19U.30. Org.: VU-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 17u.30. Org. en inl.: VU-
Teralfene. 
5 HOEGAARDEN: Bal van de 
Volksunie-afd. Hoegaarden. Zaal Wa
rande, Tiensestraat 111. Orkest: Al
gebra. Tombola met 10.000 fr. prij
zen. 
6 ELEWIJT: Groot Pannekoeken-
feest t.v.v. De Belleman m zaal ,,ln 
den Prins", V. Servranckxstraat 5; 
van 14 tot 19u. 
14 LENNIK: Voordracht over kan
kerpreventie. In Huize Zwaartenbroek 
van 14 tot 15U.30 door Sandnna 
Schol (VUB-Jette). Org.: Pajotten-
lands Centrum Lennik. 
19 JETTE: VU-Spagettifeest in 
Trefcentrum, Leopold I straat, vanaf 
18 uur. 
21 LENNIK: Bezoek aan het vakan
tiesalon. Vertrek om 11 u. op de Markt 
15 (Leda) te Lennik met eigen wa
gens. Toegangsprijs 140 fr. Org.: Pa-
jottenlands Centrum. Inschrijven vóór 
18 maart 02/532.53.14. 

Woelige gemeenteraad 

Beerselse oppositie 
bijt van zicli af! 

De jongste gemeenteraadszitting te Beersel kende een enigs
zins woelig verloop. Voor deze zitting ging ook de algemene 
vergadering van de vzw De Meent door, waar alle nederlandstalige 
raadsleden deel van uit maken. 

De voorzitter van deze vzw is de 
gemeentesekretans en de sekretans 
van de burgemeester. Bij de bespre
king van de begroting van deze vzw 
kloeg VU-raadslid Hugo Devillé aan 
dat de aktiviteiten in de Meent onvol
doende worden gepromoot en de 
pers veel te weinig dokumentatie 
krijgt. Hij illustreerde dit door het 
afvoeren van voorstellingen als ,,Den 
Dopper" en ,,Het zwarte goud". Het 
andere VU-raadslid Els Germis vroeg 
uitleg nopens de tweetalige kaarten 
voor het optreden van Herman Van 
Veen en protesteerde tegen het feit 
dat twee jaar geleden projektiemate-
riaal werd aangekocht voor een be
drag van meer dan 1,6 miljoen en dat 
dit nog nooit werd gebruikt 

Projektiematerjaal 
Natuurtijk werd dit allemaal ont

kend Wat de tussenkomst van Els 
Germis betreft zal er een wedstrijd 
worden uitgeschreven voor architek-
ten met het oog op de nodige aanpas
singen aan de infrastruktuur, zodat 
het projektiemateriaal toch gebruikt 
zal kunnen worden. 

Hierna liet de burgemeester gauw 
het aanwezigheidsregister voor de 
gemeenteraad tekenen, zonder dat er 
in feite gestemd werd voor deze be

groting. Tijdens de gemeenteraads
zitting vroeg de VU dan ook de stem
ming over deze begroting. 

Geen begroting 

Tijdens de raadszitting vroeg de 
meerderheid ook nog een voortopige 
twaalfde goed te keuren Dit is wel de 
eerste maal te Beersel en dat dit nog 
gebeurt einde februari. 

Het is in de gemeente ook geen 
publiek geheim meer dat de verstand
houding tussen de sekretaris, de bur
gemeester en zijn schepenen volledig 
zoek is. 

Hugo Devillé vroeg aan de burge
meester dan ook of het dan zo moei
lijk is een sluitende begroting voor te 
leggen en welk politieke spelletje hier 
wordt gespeeld. Ook de PVV-woord-
voerder sloot zich hier bij aan Na
tuurlijk ontkende de burgemeester 
dat er een haar in de boter zit en dat 
,,men" niet moest verwachten dat hij 
openlijk de administratie zou terecht
wijzen. 

Als je dan weet dat de schepenen, 
buiten de raad, een en ander aan de 
oppositie kwijt willen, worden er toch 
vele vragen gesteld over de eerlijk
heid van sommige politici! 

HD 
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18 m 
Wordt langverwachte droom waar? 

Zeels Kultureel Centrum 
op papier 

Op 6 maart 1980 nam de gemeenteraad eenparig de beslissing 
een kultureel centrum op te richten. Deze steltingname betrof het 
eindpunt van een lang besluitvormingsproces. Het rapport „On
derzoek van de behoeften, wensen en mogelijkheden betreffende 
kulturele akkomodatie te Zele", opgemaakt door de studiegroep 
professor A.J. Vlerick van de Rijksuniversiteit te Gent in 1974, 
vormde de basis van bespreking. De ideale gesprekspartner was 
de in 1974 opgerichte kultuurraad. 

Het kollege besloot toen een 
ideeenvraag over de gebruikts- en 
aanwendingsmogelijkheden van de 
eigendommen De Deckerstraat te 
houden, waarvoor alle Zeelse archi-
tekten werden uitgenodigd Daar is 
het tot op heden bij gebleven uit 
bespanngsoverwegingen en door de 
sterk verslechterde konjunktuur van
af 1980 

Biblioteek 
De vraag naar kulturele infrastruk-

VU-Oostende 
danst! 

De Volksunie-afdeling Oostende, 
samen met haar mandatarissen Kns 
Lambert, Bernadette Van Coillie-Thy-
sen, Jaak Vandemeulebroucke, Mare 
Vanhecke en Jozef Tommelein, heb
ben de eer u en het genoegen u en uw 
familie uit te nodigen op hun jaarlijks 
VU-bal Dit gaat door op zaterdag 26 
maart a s vanaf 20u in het ,,Ther
mae Palace, Koningin Astndlaan 7 

Kaarten zijn te verkrijgen op het 
VU-sekretaraat, Aartshertogstraat 4 
te Oostende (tel 059/50 52 77) 

MAART 

2 WERVIK: Praatgroep rond de
pressie Ooievaarstraat 9, om 20u 
Org VZV\/ Welzijnszorg W VI 
2 KORTRIJK: ,Bejaard zijn en zelf
standigheid Graaf Gwijde van Na-
menstr 7, om14u30 Org vzw Wel
zijnszorg W VI 
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 
3 KORTRIJK: ,,Postnatale depres
sie wat, hoe en waarom'". Graaf 
Gwijde van Namenstr 7, om 14u 30 
Org vzw Welzijnszorg W VI 
3 KORTRIJK: ,,Over kanker spre
ken IS een taboe doorbreken men
sen getuigen". Graaf Gwijde van Na
menstr 7, om19u30 Org vzw Wel
zijnszorg W VI 
3 MENEN: ,,Aids over liefde en 
dood", leperstraat 65, om 19u30 
Org vzw Welzijnszorg W VI 
4 ASSEBROEK: Grote viskaarting 
in cafe ,,Nieuw Gemeentehuis", 
langsheen de Gen Lemanlaan 22 
(naast het Postgebouw) Inleg 60 fr 
Eigen maat toegelaten Org VU-
Assebroek 
4 BRUGGE: EHBO Hoe brand
wonden verzorgen'', in het Brugse 
Vrije, Katelijnestraat 115, om 14u 30 
Org Vzw Welzijnszorg West-VI 
4 GISTEL: Jaarlijks Volksunie-feest 
in feestzaal ,,De Reisduif", Stations
straat 85 Vlaamse hutsepot of Brueg-
helschotel voor 300 f r , -12) 150 fr 
Toespraken door de burgemeester en 
afdelingsvoorzitter Inschrijven bij 
Magda Vanhoutte, tel 27 77 32 en 
Rony Anseeuw, tel 27 78 70 
5 IZEGEM: Kampioenenviering in 
Ruytershove, om 20u Org Kaarters-
klub Vlaams Huis 

5 BESELARE: 14e VU-feest m Hek
senketel, Sporthal Om 19u30 aperi
tief, om 20u feestmaaltijd Gastspre
ker Paul Van Gansbeke Deelname
prijs 600 fr (kervelroomsoep, konij-
nerug op z'n vlaams, slagroomgebak 
en koffie) Inschrijven bi) het bestuur 
van VU-Beselare 
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 één van de 
bestuursleden of bij N Vandecastele 
(051/58 90 05) 
6 IZGEM: Start wandeling Tielt-Ma-
naloop om 13u 30 aan Vlaams Huis, 

tuur werd echter opnieuw aktueel 
door de problematiek inzake de op
richting van een openbare bilbioteek 

In zitting van 4 juli 1985 besloot de 
gemeenteraad, het kollege opdracht 
te geven de plaatselijke boekerijen 
aan te schrijven teneinde te onder
zoeken wat hun intenties m b t over
name waren Enkel de grootste en 
meest belangrijke biblioteek St Lud-
gerus heeft tot op heden geen over-
nameaanvraag ingediend en besloot 
zelf de Agra tot nieuwe biblioteek-
ruimte te verbouwen 

Op basis van de overnameaanvra-
gen van de twee andere boekerijen 
en het huidige dekreet is de gemeen
te verplicht over te gaan tot de oprich
ting van een openbare biblioteek, die 
inzake oppervlakte en akkomodatie 
aan welpaalde normen moet voldoen 

Op 15 oktober 1986 besloot het 
kollege de gemeentelijke kultuurraad 
opnieuw om advies te vragen inzake 
de oprichting van een kulturele infra-
struktuur en een openbare biblioteek 
in het bijzonder 

Projekt 

De kultuurraad richtte een werk
groep op die het voormeld rapport, 
dat toch 13 jaar oud was, heeft geak-

WEST-VL. 
o IV M Landuyt Org Wandelklub 
Vlaams Huis 
7 MOORSELE: Verslaving naar 
een stadium van zelfvernietiging Om 
20u Kezelberg 27a Org vzw Wel
zijnszorg W VI 
8 IZEGEM: Hobby-avond in de bo
venzaal ASLK om 20u Org FVV-
Izegem 
8 GISTEL: Dienstbetoon van Julien 
Desseyn van 19 tot 20u Zaal Uilen
spiegel, Stationsstraat 85 059/ 
27 86 25 
9 KORTRIJK: Voeding vroeger en 
nu Graaf Gwijde van Namenstr 7, 
om 14u30 Org vzw Welzijnszorg 
WVI 
10 KORTRIJK: De stut hulpverle
ning in krisissituaties Graaf Gwijde 
van Namenstr 7, om 14u30 Org 
vzw Welzijnszorg W VI 
11 IZEGEM: Eerste kaarting in 
Vlaams Huis, vanaf 20u Ook op zon
dag 13/3 vanaf lOu Org Kaarters-
klub Vlaams Huis 
12 ROESELARE: Reuze groenten-
kaarting en teerlingbak in diensten
centrum 't Leeuwke Org VU-Roese-
lare Ook op 13/3 
14 MOORSELE: Sociale taken van 
de overheid i v m volksgezondheid 
Om 20u Kezelberg 27a Org vzw 
Welzijnszorg W VI 
15 WERVIK: Kanker en erfelijk
heid Wienerkoffiehuis, Ooievaar
straat om 19u 30 Org vzw Welzijns
zorg W VI 
16 DIKSMUIDE: Dientbetoon van 
Julien Desseyn van 19 tot 20u in zaal 
't Fort, Kaaskerkestraat 2 051/ 
50 21 71 
16 KOEKELARE: Dienstbetoon 
van 20 tot 21 u in zaal De Hoorn, 
Dorpstraat 57 051/58 06 85 
17 IZEGEM: „Wat ISbevrijdingsteo-
logie ' " met prof Bertrand De Clercq 
(KUL) in Bar Auditonum om 20u 
Inkom 50 fr , gratis voor abonnees 
Org Vlaamse Studie- en Vormings
kring 

17 KORTRIJK: Druggebruik bij jon
geren Graaf Gwijde van Namenstr 7 
om 14u30 Org vzw Welzijnszorg 
WVI 
18 MENEN: Tafelen met Jaak Ga
briels in Hof ter Vestigingen om 20u 
Org VU-Menen 
18 IZEGEM: Jaak Gabnels over de 
aktuele politieke toestand In feest
zaal Century om 20u Verwelkoming 
door Joris Verbeke en uiteenzetting 
programma gemeenteraadsverkie
zingen door G Bourgeois Org VU-
Izegem 

tualiseerd Gezien de vroegere ont
werpen met meer voldoen aan de 
huidige inzichten inzake indeling en 
konceptie van kulturele infrastruk-
tuur, besloot de werkgroep de stede
lijke architektenschool uit Gent te vra
gen een studieprojekt hierrond op te 
zetten 

De ontwerpen, voorzien voor de 
Peetershuizen m De Deckerstraat, en 
die gedurende de voorbije week wer
den tentoongesteld m de raadszaal 
van het gemeentehuis, werden ver
zorgd door studenten van het vierde 
jaar onder leiding van architekt-do-
cent R Audenaerde en architekt-as-
sistent L Hagen 

Hopelijk wordt hiervan nu verder 
werk gemaakt om een lang verwachte 
droom te zien verwezenlijken 

D.B. 

Katalonië? 
De eerste Kataloniereis van ARK m 

september van vorig jaar is een echte 
voltreffer geworden op elk gebied 

Daarom gaan wij dit jaar op
nieuw' 

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 Empuries, Barcelona, Girona, 
Figueres, Montserrat, Pais en een 
onvergetelijke boottocht naar Cada-
ques Allemaal gratis' Een reisonge-
vallenverzekermg 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) 

19 KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE 
3de Vlaamse Lentefeest om 19u 45 in 
't Vissershuis, Westhinderstraat 3 
Gastheer Herman Candries Menu 
aan 450 fr Tevens verbroederings
avond met afdeling Hombeek Org 
VU-Koksijde-Oostduinkerke 
20 KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE: 
2de Duinenloop Org Willy Bnl (058/ 
51 45 93) 17 km start om lOu , 5 km 
om lOu 15 in Oostduinkerke-Bad 
Vele prijzen te winnen 
21 IZEGEM: Jet Lezy met voor
dracht uit eigen werk in zaal Oud 
Stadhuis om 15u Org VVVG-lze-
gem 
22 ROESELARE: Voeren, aktueel 
en toenstisch Dia-reportage door 
Guido Sweron in St Michielszaal, 
St Michielsstraat 16 om 20u Org VI 
Volksbeweging-Roeselare 
23 OOSTDUINKERKE: Dienstbe
toon van Julien Desseyn, van 19 tot 
20u bij André Cavijn, Dorpstraat 24 
(058/51 23 64) 
23 VEURNE: Dienstbetoon van Ju-
lien Desseyn van 20 tot 21 u in De 
Beurs, Grote Markt 32 (058/31 11 84) 
23 KORTRIJK: Aids omvang van 
de verspreiding van Aids in België 
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 ,om 
14u30 Org Welzijnszorg W VI 
24 KORTRIJK: Een andere stilte 
het leven van doven en slechthoren
den Graaf Gwijde van Namenstraat 
7, om 14u 30 Org Welzijnszorg 
WVI 
24 KORTRIJK: Borstkanker, Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7 om 
19u30 Org Welzijnszorg W VI 

In memoriam 
Net vóór het ter perse gaan verna

men WIJ het overlijden van de heer 
Leo Vandeweghe Hij was 81 jaar 
Met het heengaan van deze oud-
mandataris van de Volksunie, ver
dwijnt ongetwijfeld éen van de mar
kantste Vlaams-nationalisten uit 
West-Vlaanderen 

De redaktie biedt aan de familiele
den van de aflijvige haar blijken van 
deelneming aan 

De uitvaartplechtigheid grijpt nu za
terdag om 11 uur plaats in de paro
chiekerk van Bredene 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 

1 GENT: Kursus ,,Met het oog op 9 
oktober '88 algemene kursus", 
VLIED, gebroeders Vandeveldestraat 
68, om20u Org VU-arr Gent-Eekio 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
3 GENT: Fototentoonstelling rond 
het tema ,,Armoede" Werk van Piet 
Van den Bossche, in het Algemeen 
Sekretanaat van FVK, Gebr Vande
veldestraat 68 Tot 11 maart Open 
alle weekdagen van 9 tot 17u Inkom 
gratis Org Vlanajo-Lennik 
5 SINT-DENIJS-WESTREM/AF-
SNEE: Jaarlijks Vnendenmaal m 
,,Gildenhuis", Loofblommestraat, 
5 Denijs-Westrem Volw 500 fr, jon
geren 350 fr (inbegr aperitief, voor
gerecht, waarzooi/kip, koffie, ) Van
af 22u 30 dansgelegenheid Inl -i-
inschr Arthur De Vylder (091/ 
22 14 63) Org VU-S D Westrem-Af-
sn66 
6 KLUISBERGEN :2de Open Arron-
dissementele Ontmoetingsdag, in de 
feestzaal van het zwembad domein 
,,Het Kluisbos", Poletsestraat 57 
Aanvang 10u30 Gastspreker Vic 
Anciaux 's Middags Vlaamse Hutse
pot 350 fr , kinderen -12j 150 fr , 
daarna gezellig samenzijn Org VU-
arr Oudenaarde 
8 NEVELE: kursus ,,Met het oog op 
9 oktober '88 algemene kursus". 
Zaal ,,Het Volk", cyriel Buyssestraat 
3, om 20u Org VU-arr Gent-EekIo, 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
10 SINAAI: Voordracht over de 
werking van het OCMW Gastspre
ker Roger Van Ranst In Zaal De 
Kroon, Sinaaidorp 17 Aanvang 20u 
Org A Verbruggenkring Sinaai 
10 SINT-NIKLAAS: „Met het oog 
op 9 oktober '88 lijstvorming". Zaal 
Nektar, Driekoningenstraat 156, om 
20u Org VU-arr Sint-Niklaas i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
I I ZINGEM: kursus ,,Met het oog 
op 9 oktober '88 algemene kursus". 

Dienstbetoon 

Icamerlld 
Desseyn 

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 m De Hoorn, Dorp
straat 57 (051/58 06 85) 

Elke 4e woensdag van 19 tot 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 vrijdagvoormiddag vanaf lOu 
houdt J Desseyn zitdag als burge
meester m het gemeentehuis te Mid
delkerke 

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

,,De Klub", Omgangstraat 41, om 
20u Org VU-arr Oudenaarde i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
11 MEERBEKE: VU-Ledenfeest in 
zaal,,Hemelrijk", Beneden Hemelrijk 
22, om 19u30 Gastspreker Jaak 
Gabnels Inschrijven voor 5 maart bij 
Willy De Saeger (33 92 42), Georget
te De Kegel (33 43 47), Urbaan Dau-
merie (33 32 83) en Renaat Raes 
(50 04 93) Org VU-Groot-Ninove 
12 SINT-NIKLAAS: Kaas- en Wijn-
avond in zaal Nectar, Driekoningen
straat 156 Gast volksvertegenwoor
diger Herman Candnes Deelname 
300 fr voor kaasschotel -i- karaf wijn 
Inschrijven bij Willy Tote (03/ 
776 87 43 Org A Verbruggenkring 
S Niklaas 
12 DRONGEN: ,,Met het oog op 
oktober 1988 een goede lijst — een 
degelijk programma en een efficiënte 
propaganda", De Sirkel, Drongen-
plein 27, van 14 tot 17u Org VU-arr 
Gent-EekIo i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 

12 GENTBRUGGE-LEDEBERG: 
Lentefeest met kaastafel in Diensten
centrum Gentbrugge, Braemkasteel-
straat 35-39 250 fr per persoon 
Inschrijven noodzakelijk bij VU-Gent-
brugge-Ledeberg (31 19 41) Muzika
le omlijsting Zakdoek Gastspreker 
herman Candnes 
12 ERTVELDE: Tentoonstelling in 
Vlaams Huis De Veldbloem, Hoge 
Averijstraat 5 Werken Amateur Kun
stenaars Ertvelde Deze tentoonstel
ling loopt tot 3 apnl en is open op wo, 
do, vrij vanaf 17u, zaterdag vanaf 
14u en zondag vanaf lOu 
12 LATEM-DEURLE: Waterzooia-
vond Parochiaal Centrum om 
19u 30 Inschrijving bij bestuursleden 
VU-Latem/DeurIe tot 7 maart 
12 GENT: Geleid bezoek aan lucht
machtbasis van Gavere Aanvang 
14u Samenkomst Markt Gavere 
Org Dr J Goossenaertskring Gent 
13 EEKLO: Bezoek aan Brussel 
(Barrikadenplem, Grote Markt, Grote 
Zavel, Marollenwijk en Horta-Mu-
seum) o I V Vic Anciaux Inschrijven 
voor 8 maart bij A Boute, Benelux-
straat 16 of M Bommele J F Wil-
lemsplen 14/7 Kostprijs 450 f r p p , 
middag- en avondmaal met inbegre
pen Org J Goossenaartskring-Eek-
lo 
17 SINT-NIKLAAS: kursus ,,Met 
het oog op 9 oktober'88 programma-
opbouw" Zaal Nektar, Driekomngen-
straat 156, om 20u Org VU-arr 
St Niklaas i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
17 AALTER: Voordrachtavond over 
Poëzie in de politiek door volksverte
genwoordiger Paul Van Grembergen 
Aanvang 20u in zaal Pax, Kerkhof
weg Aalter Org Dr J Goossenaerts
kring Aalter 
18 SLEIDINGE: Vriendenfeest in 
het Jeugdhuis (Parochiale Knng, 
Schoolstraat) Breugelmaaltijd Volw 
300fr,-12j 150fr Eregast Bob Van 
Hooland Inschrijven bij Bestuursle
den VU-Sleidinge voor 14 maart 
18 DESTELBERGEN: Voordracht 
over uitdaging van Gorbatsjov Glas
nost en ontwapening Gastspreker 
ere-senator O Van Ooteghem in de 
Gemeenteraadszaal, Dendermond-
sestwg 462 Aanvang 20u Org Dr 
J Goossenaertsknng Destelbergen 
1s m VOS 
19 GENT: Geleid bezoek voor FVK 
-afdelmgsverantwoordelijken aan Az
teken-tentoonstelling te Brussel Af
spraak om 14u aan het museum, 
•Jubelparkt 10 Geïnteresseerden ne
men kontakt op met FVK, 091/ 
23 77 42 Org FVK-Nationaal 

KANTOOR VAN DE NOTARIS 
ROBERT VRIELYNCK 

Te Brugge Sint Kruis 
Prins Leopoldstraat 2 

tel. 050/35.50.22 

OPENBARE VERKOPING 
IN EEN ZITDAG 
DINSDAG 29 MAART 1988 
om 15 uur in het Sekretariaat van het OCMW te Brugge, 
Karthuizerinnenstraat 4, en ten verzoeke van het 
OCMW Brugge, van 

EEN PERCEEL BOUWGROND 
met opstaand bouwvallig gebouw 

te Brugge, Sint Kruis, J Delaplacestraat 81 (hoekvormend met de 
Blauwkasteelweg) 
Sie C, nr 593/G en ex nr 592/C 
Groot 9 139 m2 
Op een instelpnjs van 7 500 000 frank 
Alle inlichtingen ten kantore 

3 MAART 1988 
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(Vervolg van biz. 3) 

Kwakkels 
Het is natuurlijk moeilijk te ver

mijden, maar soms lijkt het toch 
op on- of slechte wil. We doelen 
op een aantal kwakkels die de 
jongste weken over de aan gang 
zijnde informele gesprekken in 
sommige media worden afge
drukt, en dan nog liefst op de 
frontpagina. Tevens bestaan er 
joernalisten die zichzelf eigenlijk 
als een soort informateur be
schouwen en bepaalde formules 
a.h.w. wensen op te dringen. 

Vooral het zoeken naar een 
oplossing voor het probleem van 
de Vlaamse regering, vormt aan
leiding tot de wildste konstruk-
ties. Zo houdt o.m. ,,De Stan
daard" zich onledig met het pu
bliceren van allerlei moeilijke 
vondsten: van cellen over gere-
gionalizeerde staatssekretaris-
sen tot nationale gemeenschaps
ministers en wat al meer.- Niet 
zelden berusten deze uitvindin
gen op niks of kwamen zij geens
zins ter sprake aan de onderhan-
delingsstafel, maar zijn deze 
voorstellen louter het resultaat 
van wat informateur Dehaene als 
de vrucht van de ,,imagination 
fertile" van een joernalist be
stempelde. 

Ondertussen blijft men welis
waar bezig en worden de partij
voorzitters na zo'n artikel over
stelpt met vragen. Gelukkig be
ginnen steeds meer kollega's-
joernalisten bij het lezen van 
deze berichten te glimlachen en 
vragen zij zich af welk ei van 
Columbus morgen op tafel wordt 
gezet. 

Het wordt evenwel pas echt 
vervelend wanneer in zo'n ,,pri
meurs" ook onjuiste venijnighe-
den worden verkondigd over de 

houding van sommige partijen 
tijdens de lopende gesprekken. 
Boze tongen beweren dat dit des
gevallend als ,,dankbetuiging" 
geldt ter attentie van de tipge
ver... 

Maar ook dit schijnt, volgens 
doorwinterde kommentatoren, te 
behoren tot het verraderlijke sa
menspel tussen partijpolitiek en 
politieke joernalistiek. 

Niks gezegd 
Het kundig bespelen van de 

pers IS voor een politikus van 
levensbelang en in dit verband is 
het hebben van een kwikke per
schef heus met onbelangrijk. 

Wie dit alvast goed begrepen 
heeft is ontslagnemend vice-pre
mier Guy Verhofstadt, die sa
men met zijn PW-partijgenoten 
dreigt uit de regering te verdwij
nen. (Precies ook daarom gaat hij 
waarschijnlijk zo heftig te keer.) 

Vorige week presteerden Ver
hofstadt en zijn persattaché het 
immers om het bericht de wereld 
in te sturen, alsof het tijdens de 
wekelijkse kabinetsraad tot een 
scherp incident was gekomen 
tussen Verhofstadt en Eyskens 
over de al dan niet invoering van 
zegelrecht op de verkoop van 
nieuwe auto's, en dit ter vervan
ging van de inschrijvingstaks. 
Volgens de PVV-klok zou deze 
nieuwe taks slechts kunnen ver
hinderd zijn geworden dankzij het 
krachtig protest van Verhofstadt, 
die geen ekstra-belasting wou. 
Terwijl Eyskens deze belasting
sheffing wel wenste. 

Ondertussen raakte de ware 
toedracht van de feiten bekend 
Bij dit kwestieuze punt heeft Ver
hofstadt helemaal niks gezegd, 
geen woord I Wel gaf hij zijn per
schef.vlug-vlug opdracht de voor 

hem gunstige uitleg naar buiten 
te brengen. 

,,Het Voll<" meldde dinsdag 
dat ook premier Martens — die 
lange tijd goed vriendje was met 
Verhostadt — deze onfaire han
delswijze van zijn vice premier 
geenszins wist te appreciëren. 

De ontluistering van Verhof
stadt is overigens volop aan de 
gang, nu blijkt dat van zijn hoog-
geroemd begrotingsbeleid m fei
te weinig overeind blijft: het ge
raamd tekort zal tientallen miljar
den hoger liggen en als nooit te 
voren maakte hij misbruik van het 
zg. systeem van debudgettering. 

Blauwe sprookjes duren — ge
lukkig — nooit erg lang. 

Vlaams Kring Kontich opnieuw 

Met Pasen naar Rome 
Na het sukses van de vorige twee 

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

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

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

Jaak Gabriels te Izegem 
Op vrijdag 18 maart, om 20u komt 

Jaak Gabriels in de feestzaal van 
hotel Century, Nederweg 24, op uit
nodiging van de Volksunie-afdeling 
Izegem, een uiteenzetting houden 
over de aktuele politieke toestand in 
Belgiè. 

Daar momenteel onderhandelin
gen lopen over een eventuele rege
ringsvorming, en daar men onmoge
lijk kan voorspellen hoe de toestand 
zal evolueren, is het uiteraard niet 
doenbaar om een juiste weergave 
van de inhoud van de uiteenzetting te 
geven 

Vast staat m atle geval dat zij in
speelt op de aktualiteit 

Jaak Gabriels, die volksvertegen
woordiger IS en nationaal voorzitter 
van de VU, zal voorgesteld worden 
door Joris Verbeke, afdelingsvoorzit
ter 

Geert Bourgeois, eerste schepen 
van Izegem, zal eveneens een toe
spraak huuden, en zal daarin o a de 
bekendmaking van de kern van het 
VU-programma voor de gemeente

raadsverkiezingen van oktober ver
weven. 

Deze ontmoeting staat open, met 
alleen voor VU-leden en -simpatisan-
ten, maar voor alle geïnteresseerden 

ke zegen op het St.Pietersplein op 
Paasdag 

Op maandag 4 apnl wordt de reis 
via Volterra naar Pisa verdergezet. 
Hier wordt een bezoek gebracht aan 
de scheve toren Daarna doorreis via 
Montecatini naar Bologna, waar het 
histonsche stadscentrum zal bezocht 
worden Van hieruit gaat het naar 
Padua, en zo naar Venetié, waar 
bezoeken aan het San Marcoplein en 
het Canal Grande op het programma 
staan Mogelijkheid tot het maken van 
een romantische gondeltocht Op vrij
dag 8 april vangt de terugreis aan via 
Verona (bezoek aan het amfitheater) 
om zo de volgende dag via Milaan, 
Como, Zwitserland en Frankrijk huis
waarts te keren) 

De prijs per persoon bedraagt 
22 600 fr Reisleider is Enwin Brent-
jens, Edegemse Steenweg 2 bus 5, 
2550 Kontich, 03/457.72 40, waar ook 
alle inlichtingen kunnen bekomen 
worden De inschrijvingen voor deze 
uitzonderlijke reis naar de Italiaanse 
kunststeden lopen tot en met 15 fe
bruari 

Drie VU-verruimingskandidaten 
aan de praat 

Keuvelen aan tafel met 
Trefcentrum West-Flandna regio

naal socio-kultureel centrum nodigt 
uit tot dne samenkomsten getiteld 
,,Keuvelen aan tafel met..." 

Op 25 maart 1988 senator Bob Van 
Hooland, op 22 april 1988 volksverte
genwoordiger Frieda Brepoels en op 
24 juni 1988 volksvertegenwoordiger 
Herman Candries 

Het IS de bedoeling van deze reeks 
om een aantal verruimingskandida
ten van de Volksunie voor te stellen 
bij een gezellig avondmaal 

De avond bestaat erin dat de geno-

digde zich voorstelt alsmed& zijn er-
gen visie toelicht waarna de deelne
mers de gelegenheid hebben het 
woord te richten tot de gast, hetzij 
voor een vraag, een repliek of een 
verduidelijking 

De inschrijvingsprijs bedraagt 650 
fr per persoon of 1 650 fr voor de 
reeks van drie en omvat ondermeer 
een uitgebreid avondmaal alsook de 
aperitief en de dranken aan tafel 

Inschrijving door storting op nr.. 
466-5519611-31 van West-Flandna 
Kortrijk Meer inlichtingen' 056/ 
22 56 98 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug.'BB) 
Kasteelhoeve LItzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanicki Hedwige) 
prijs: van zondagav. tot zaterdag
namiddag: 5.000 Fr alles mol. 
info op hogervermeld adres. 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

'S» 03/888.69.35 

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 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel . 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vij fhuizen 6, Erpe 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

IniiMirtwwit 
ZO'VBBL • E T C » 

•MMMrktoarwa lMr 

•TCENHOUWENavCtT 12 
ANTWCRMN T.-'SSI.MM 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
02/428.69.84 

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

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

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21 36.36 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkjnstraat 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 maac\dag 
tot zaterdag 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel.- 053/80.04.18 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
te l . 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzageri j 
DEROOSEN.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEIVI 9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames- heren- en kinderkleding 
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20 Wif 
Spellenmaker Frank Van Praet: 

„Noem gadget voortaan hebbe-ding" 
BRUSSEL — Van het,,grappig ding" dat een gadget ooit is geweest rest er 

niet veel meer. Gadgets bedenl<en, mal<en of laten maken en ten slotte verkopen 
is alles behalve een grappig tijdverdrijf maar een keiharde bezigheid op een 
markt waar de konkurrentie bikkelhard is. 

Een gadget is niet per sé een spelletje, alhoewel de grens tussen beiden vaak 
vaag en zelfs onbestaand is. Soms kan een gadget een heus spel zijn en komt de 
spellenmaker om de hoek kijken. Zo'n man is Frank Van Praet, spellenmaker 
van beroep. Maar Van Praet houdt niet van het woord gadget, hij praat liever 
over een hebbe-ding. In zijn toonzaal op de Heizelse Trade Mart vertelt hij 
waarom. 

SPEELGOED is zo oud als 
de mensheid, met hoog
ten en laagten ligt het in 

de gratie van het publiek, groot 
en klein. Over oud en nieuw 
speelgoed bestaan er historische 
en technische studies bij de 
vleet. Beurzen tonen wat er aan 
nieuws onder de zon is en musea 
dat er eigenlijk niks nieuws onder 
de zon is. Maar over de gadget — 
dit grappig ding — is er nauwe
lijks gestudeerd, laat staan gepu-
blipeerd; cijfers worden met 
schroom geciteerd. En toch gaat 
het om een heuse markt waar
mee veel — zeer veel — geld 
gemoeid is. 

'J:'-f ' 

Speelbaar 
WIJ: Wat doet een spellen

maker precies? 
F. Van Praet: ,,Spellenmakers 

zijn mensen die nieuwe spelletjes 
bedenken, maken of laten ma
ken. Het is dus niet zo dat ze 
daarbij gebruik maken van be
staande spellen en daar vlug de 
naam van een firma of instelling 
opdrukken. Nee, spellenmakers 
trachten nieuwe spellen en/of 
gadgets te maken en deze te 
enten op een produkt of op een 
dienstverlening." 

WIJ: Er bestaan reeds ontel
baar veel spellen. Worden er 
nog nieuwe geboren? 

F. Van Praet: ,,Het valt voor 
dat mensen denken dat ze een 
nieuw spel tiebben uitgevonden 
en dan blijkt dat reeds eeuwen
oud te zijn. Soms gaat het ook om 
nieuwe spellen die gebazeerd 
zijn op een bestaand spel. Het 
kan haast niet anders. Elk spel 
heeft wel iets van een ganzespel 
of monopoly. Nieuw ontworpen 
spellen zijn soms onspeelbaar 
door hun ingewikkeldheid. 

Vaak krijgen wij vanwege een 
bedrijf de vraag een spel als rela
tiegeschenk te ontwerpen, zo'n 
ding moet bovendien gebazeerd 
zijn op de produkten van het 
bedrijf. Dat is een opgave waarbij 
wel even moet nagedacht wor
den. Een voorbeeld. Een bankin
stelling komt met de vraag een 
informatief spel te ontwerpen om 
de jeugd duidelijk te maken wat 
een effektendossier of een depo
sitoboekje is. Zoiets kan je per-
fekt aanschouwelijk voorstellen 
maar het daarbij gekreëerde spel 
moet speelbaar zijn. Wanneer 
men dermate informatief wil zijn 
en via een spel alles wil gaan 
zeggen over het bankwezen dan 
zou men een halve dag nodig 
hebben om de spelregels en de 
handleiding te lezen. Dan is een 
spel niet meer speelbaar. Het 
spel moet ook een plezierig iets 
blijven. Het mag niet té kinder
achtig maar ook niet té moeilijk 
zijn. De gulden middenweg tus
sen beiden zoeken en vinden is 
onze bestendige zorg." 

WIJ: Boeken nieuwe spelle
tjes sukses? 

F. Van Praet: ,,0h ja. Op de 
speelgoedmarkt zijn er de jong-

(foto Van Cauwenlaert) 
Frank Van Praet: ,,Een goede gadget spreekt aan en is door 

iedereen gegeerd. Het is een hebbe-ding!" 

ste tijd weer grote suksessen te 
noteren. Op de promotionele 
markt ligt het iets moeilijker, daar 
kan men pas van een sukses 
spreken wanneer het spel als 
promotiemiddel geslaagd is." 

Tangram 
WIJ: Geeft U eens een voor

beeld. 
F. Van Praet: „Tegenwoordig 

is de magnetische tangram een 
suksesnummer. Een tangram is 
een geometrische figuur die in 
verschillende figuurtjes verknipt 
is dat men met de deeltjes nieu
we figuren kan samenstellen. 
Een ei wordt dan een paardje, of 
een mannetje of een vogel. Wij 
hebben nu die tangram magne
tisch gemaakt en op een metalen 
ondergrond vastgehecht. Deze 
ondergrond is bovendien het dek
sel van een doosje met notitiepa
piertjes." 

WIJ: Is bij een dergelijke gad
get het funktionele van be
lang? 

F. Van Praet:,,Het funktionele 
is echt niet noodzakelijk. In het 
geval van de beschreven tan
gram wel. De klant — een bank 
— had er ons om verzocht en wou 
het doosje aan direkteurs van 
bedrijven schenken. Omschrij
ving van het voorwerp: iets om op 
het bureau te zetten, iets waar

mee de heren of dames kunnen 
prutsen tijdens het telefoonge
sprek. l\/len zocht een alternatiel 
voor het volkladden van de on
derlegger, het uitrafelen van de 
paperklips of voorkomen dat de 
paperklips tot een meterlange 
ketting aan mekaar worden gere
gen. Wat doen mensen allemaal 
niet tijdens het telefoneren ? 

Liever dan stukjes van de gom 
te bijten hebben wij dus een puz
zel ontworpen, die tegelijkertijd 
een doosje bevat met papiertjes 
om wat te noteren.." 

WIJ: Waarom geeft men der
gelijke opdrachten? 

F. Van Praet: ,,Een opdracht
gever wil een promotie onder
steunen door iets weg te geven. 
Nu kan dat weggeven op tal van 
manieren. Dat kan een echte 
weggever zijn die hostessen op 
een beurs uitdelen. De opdracht
gever zoekt echter iets dat nieuw 
is, iets speciaals dus. Het ware al 
te eenvoudig naar de traditionele 
balpen of de klassieke aansteker 
te grijpen. Nee, hij zoekt een 
gepersonaliseerd spelletje. Iets 
biezonders." 

Veel geld 
Bij dergelijke akties is veel geld 

gemoeid. Ondervraagd omtrent 
dit aspekt blijft onze zegsman 
eerder zwijgzaam. Toch de 
vraag: 

WIJ: Wordt er aan gadgets 
veel geld besteed? 

F. Van Praet: ,,Dat hangt er 
van af wat men beoogt. Er zijn 
mensen die ons een prijs vragen 
voor een spelletje dat om en bij 
de 20 fr. mag kosten, maar ze 
denken daarbij wel aan 100.000 
stuks. Of bedrijven die zeggen 
dat het tussen de 750 en 1000 fr. 
mag kosten, maar denken dan 
aan slechts 100 stuks. In dit laat
ste geval gaat het dan om een 
eksklusieve en persoonlijke 
toets, dat is nogal duidelijk. 

Hoeveel geld precies gespen
deerd wordt is moeilijk te achter
halen. Bovendien is een spel en/ 
of gadget slechts een onderdeel 
van een hele promotie-kampanje. 
Men mag echter aannemen dat 
het vaak om verscheidene miljoe
nen per kampanje gaat!" 

WIJ: Kent de spellenmarkt 
een evolutie? 

F. Van Praet: ,,De groeiende 
evolutie van de spellensektor die 
wij thans meemaken hangt^ sa
men met de hernieuwde vraag 
naar het gezelschapsspel. Het 
gezelschapsspel is terug van 
weggeweest. Ik denk dat dat te 
maken heeft met de oververzadi
ging van het medium TV dat ons 
met zijn vele kanalen dreigt te 
overmeesteren. Een gezellige 
avond thuis heeft weer waarde 
gekregen, het familielieven is 
kwalitatief beter geworden." 

WIJ: Is de markt van gadgets 
een harde markt? 

F. Van Praet: ,,/n de sektor 
van de relatiegeschenken en pro-
motie-artikelen is de konkurrentie 
hard. Op Het vlak van de promo
tie-spellen is de strijd minder bit
sig. Het bedenken en aanmaken 
van nieuwe spellen vergt meer 
fantasie en een langere produk-
tietijd. Het gaat hier niet om arti
kelen die men zomaar in voor
raad heeft, het produkt eist een 
kreatieve inspanning." 

Hebbe-ding 
WIJ: Wat beoogt een bedrijf 

met een promotioneel spel? 
F. Van Praet: ,,Wanneer een 

klant een half uur nodig heeft om 
een puzzel van firma X in mekaar 
te knutselen, dan is hij 30 minu
ten met firma X bezig geweest. 
Dat is voor een firma uiterst inte
ressant, want de invloed van een 
vluchtige reklame kan nooit zo 
groot zijn als via het spel. Een 
half uur met de naam, het logo of 
de boodschap van firma X spelen 
is meer waard dan een adverten
tie in een tijdschrift dat reeds 
boordevol andere advertenties 
zit." 

WIJ: Hoe omschrijft u de 
ideale gadget? 

F. Van Praet: ,,lk weet niet of 
er een ideale gadget bestaat 
maar ik vermoed dat een goeie 
gadget deze is die men per sé wil 
hebben. Ik spreek dan ook nooit 
van een gadget maar van een 
hebbe-ding. Dat lijkt mij het beste 
sinoniem voor gadget. Als men 
bovendien door dat hebbe-ding 
een tijd intens geboeid is dan 
denk ik dat die gadget 100 % 
geslaagd is." 

De sektor van de promotiearti-
kelen is bestendig in beweging, 
moet ook want gratis geschenken 
zijn vlug wegwerpartikelen. Spel
lenmakers kunnen dan ook nooit 
zeggen: ,,Voila, wij zijn er. Wij 
hebben nu alles gehad". Spellen
makers moeten na elke kampan
je opnieuw beginnen. Om bij te 
blijven bezoeken ze natuurlijk de 

Internationale Spielwaren Messe 
te Nurenberg, op het vlak van de 
gadgets kijken ze uit naar Tai
wan, maar voor de gepersonali-
seerde spellen ligt Europa boven. 
Duitsland en Nederland spannen 
de kroon. Als we het even over de 
toekomst hebben valt het woord 
komputer. 

F. Van Praet: ,,Het is onvermij
delijk dat het spel de richting van 
de elektronika uitgaat. Dus zullen 
ook de elektronische spelletjes 
gepersonaliseerd worden. Voor
lopig zijn die dingetjes nog echt 
duur maar met de tijd zal ook 
daar verandering in komen. Her
inner u de rekenmachientjes van 
15 jaar geleden. Die zijn nu spot
goedkoop. " 

WIJ: En wat na de komputer-
spelletjes? 

F. Van Praet: ,,Als ook daar de 
verzadiging bereikt is zal men 
weer naar de traditionele gezel
schapsspellen grijpen. De drang 
naar het oer-oude spel is reeds 
begonnen. Het ganzebord be
leeft weer gouden tijden." 

Ik wil iets 
origineels... 

WIJ: Dit jaar zijn er weer ge
meenteraadsverkiezingen. Stel 
dat ik kandidaat ben en mij op 
een orginele wijze wil aanprij
zen. Wat raadt u mij aan? 

F. Van Praet: ,,Eerst zou ik u 
vragen eens te komen kijken naar 
de zaken die reeds werden uitge
probeerd. Vervolgens peilen we 
naar uw voorkeur en samen zoe
ken we naar iets dat bij uw per
soonlijkheid past. En slotte pra
ten we over de oplage en de prijs. 
Laat ons iets eenvoudigs nemen, 
een puzzel bijvoorbeeld. De puz
zel doet het nog steeds zeer 
goed. Er zijn puzzels bestaande 
uit duizend of meer stukjes maar 
ook eenvoudige van 7 of 7 cm. 
Die kun je zelfs als strooimiddel 
gebruiken..." 

WIJ: Ik wil echter geen puz
zel maar iets origineels... 

F. Van Praet: „Dan raad ik u 
een ringpuzzel aan. Dat is een 
ronde schijf met gaatjes in en met 
een ringetje. Die ring kun je van 
het ene gaatje naar het andere 
verschuiven met de bedoeling 
dat deze op de plaats komt waar 
hij thuis hoort. Wij hebben die 
ooit met sukses uitgebracht voor 
een vliegtuigmaatschappij, maar 
ook voor een juwelier. De ring 
vervolledigt een bepaalde letter, 
logo of boodschap. Misschien 
kan de ring wel de zetel vormen 
die u in de gemeenteraad beoogt. 
De ringpuzzel is echt iets dat het 
goed doet, kost bovendien niet 
veel, kan gemakkelijk opgestuurd 
worden, weegt niet veel en heeft 
een handig formaat. En wat be
langrijk is: de ontvanger zal min
stens 25 minuten met uw bood
schap bezig zijn. 

En zeg nu zelf, welke politieke 
boodschap kan een doorsnee 
kiezer langer dan 25 minuten 
boeien ?" 

(m.v.l.) 
Wie kontakt wil met spellenmaker 
Frank Van Praet kan dat telefonisch 
02/569.64.28. 
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