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„Als de CVP het meent dat ze het sociaal-ekonomisch 
vernieuwingsbeleid wil doorzetten en tegelijk een nieuwe stap wil zetten 

in de staatshervorming, dan heeft ze de Volksunie nodig. 
Zonder de VU riskeert de CVP immers een regelrechte politieke chaos." 

(VU-voorzitter Jaak Gabriels in „Het Volk" van zaterdag 12 maart 1988.) 

Baas in eigen iiuis 
A LLE politieke actors en 

waarnemers voelen en 
weten dat het komende 

weekeinde beslissend zal zijn 
voor het al dan niet verderzetten 
van de aan gang zijnde gesprek
ken tussen socialisten, kristende-
mokraten en Vlaams-nationalis
ten. Tussen vrijdagochtend en 
zondagnamiddag komen immers 
de zwaarste dossiers aan bod en 
moeten de kaarten op tafel wor
den gelegd. Alle knelpunten si
tueren zich in het spanningsveld 
van de verhoudingen tussen de 
twee belangrijkste gemeen
schappen in het land. Iedereen 
beseft dat er nu eindelijk, na bijna 
acht jaar van ver-otting o"der r*.o. 
Belgische regeringsmat, iets 
moet gaan gebeuren. 

Louter teoretisch bekeken zijn 
een reeks voorwaarden, die no
dig zijn om tot een oplossing te 
komen, vervuld. Het eind vorig 
jaar verkozen parlement kan de 
grondwet wijzigen, de vijf betrok
ken partijen beschikken in het 
Parlement over de vereiste twee
derden meerderheid en alvast 
vier van de vijf frakties hebben 
gezegd in welke richting zij Bel
gië willen zien evolueren, m.n. 
een grotere autonomie voor de 
beide gemeenschappen. Alleen 
de PSC slaagt erin haar bedenke
lijke reputatie van labiele en bij
gevolg onbetrouwbare gespreks
partner hoog te houden. 

Wanneer men echter tot de 
praktische invulling van dit 
schijnbaar groot verlangen naar 
meer zelfstandigheid komt, dan 
worden de tegenstellingen en 
twistpunten duidelijk. Er is niet 
alleen de direkte oorzaak die tot 
de val van de vorige regering 
heeft geleid, maar daarbovenop 
zijn er het probleem van de 
Vlaamse machtsdeelname in 
Brussel, de gemeenten in het 
Vlaamse randgebied met een 
biezonder taaistatuut, de waar
borgen voor het onderwijs en 
vooral ook de vraag hoe men de 
financiële kant van de hele opera
tie zal regelen. 

De informateur weet heel pre
cies waar hij aan toe is. Toen hij 
ruim een maand geleden ook de 
Volksunie uitnodigde om deel te 
nemen aan zijn preliminaire infor
mele gesprekken, kocht hij geen 
kat in een zak. Ook de andere 
onderhandelaars wisten en we
ten dit. Het is de verdienste van 
oud-VU-voorzitter Hugo Schiltz 
van reeds tijdens de verkiezings
strijd zakelijk-nuchter doch glas
helder-hard een vijf-punten-pro-

Gej 
gramma te hebben kenbaar ge
maakt, dat voor de VU als onder
handelingsbasis geldt. Het VU-
trio, dat in 's lands meest 
gekende politieke kasteel de 
Vlaams-nationale belangen ver
dedigt, verdient inderdaad alle 
vertrouwen, omdat men vastbe
sloten is niet af te wijken van 
deze principes. 

Pro memorie zetten wij deze 
krachtlijnen nogmaals op een rij
tje, niet in het minst omdat deze 
punten nu ook door de andere 
Vlaamse gesprekspartners als 
binnen-te-halen eisen werden 
overgenomen: de onaantast
baarheid van het Vlaamse grond
gebied, de bevoegdheid van de 
Vlaamse overheid over heel dit 
grondgebied en over alle Vlaam
se gemeenten, de eerbiediging 
van het beginsel van wederzijdse 
niet-inmenging, de volwaardige 
en effektieve deelname van de 
Vlamingen aan het hoofdstedelijk 
bestuur op alle vlakken en tot slot 
de eigen belastingsbevoedheid 
van elke gemeenschap, waarbij 
een rechtstreekse band dient te 
bestaan tussen de inkomsten en 
uitgaven van de onderscheiden 
gemeenschappen met vrijwillige 
en doorzichtige soüdariteitsme-
chanismen tussen de gemeen
schappen (op grond evenwel van 
objektief meetbare normen). 

Spitaels en Deprez kennen 
heel goed deze vijf punten. Zij 
weten dat dit o.m. impliceert dat 
de taalgrens noch min noch meer 
een staatsgrens is, waarover on
der geen enkel beding kan gene-
gocieerd worden. Alle elektorale 
wensdromen over een uitbreiding 
van het tweetalig hoofdstedelijk 
gebied mogen de franstaligen 
dus definitief vergeten. Boven
dien dienen zij voor eens en voor 
altijd hun imperialistisch-ogende 
blikken af te wenden van het 
Vlaamse grondgebied door het 
principe van de niet-bemoeienis 
formeel te onderschrijven. Erg 
belangrijk, ook voor de nabije 
toekomst, is natuurlijk het punt 
van de bevoegdheidsoverdracht 
naar de gemeenschappen. Het 
woord ,,bevoegdheid" is nota 
bene veel ruimer dan ,,voogdij". 
Dit laatste duidt slechts op een 
toezichthoudende post factum-
attitude, waardoor in voorko
mend geval korrigerend kan wor
den opgetreden. Daar waar be
voegdheid heel uitdrukkelijk wil 
zeggen dat elke gemeenschap 
baas is in zijn eigen huis. Indien 
men dit principe door een wijzi
ging van de grondwet kan bin
nenhalen, dan is het meteen voor 
eens en voor altijd uit met Hap-
part-achtige toestanden, waar 

ook in Vlaanderen. Alle Vlaamse 
gemeenten, dus ook deze met 
faciliteiten, vallen vanaf dat ogen
blik onder de bepalingen en de 
wetten van de Vlaamse overheid, 
en van de Vlaamse overheid al
leen! 

De moeilijkste kaap situeert 
zich — naar verluidt — niet meer 
in de eerste plaats ter hoogte van 
deze voormelde punten, maar 
draait om en rond het punt van de 
financiële middelen. Maar ook in 
dit verband wijst het VU-vijf-pun-
ten-plan de uitweg aan, vermits 
er volgens dit programma een 
rechtstreekse band moet bestaan 
tussen wat in elke gemeenschap 
aan inkomsten wordt verzameld 
enerzijds en hoeveel er wordt 
uitgegeven anderzijds. Dit is niet 
het geval met het huidige onzali
ge en voor Vlaanderen nadelige 
systeem van dotaties. Voorts 
moeten, samen met de overheve
ling van een hele trits bevoegdhe
den, de financiële middelen in 
verhouding zijn en dus drastisch 
verhoogd worden. Het kan niet 
langer dat de begroting van de 
gemeenschappen amper 8% van 
de middelen van de centrale re
gering bedraagt; een vervijfvou
diging lijkt terzake een minimum. 

Iedereen zal begrijpen dat dit 
ambitieuze VU-programma 

slechts gerealizeerd kan worden 
wanneer ook de CVP en de SP 
hun schouders eronder zetten. 
De CVP heeft maandag, na af
loop van haar partijburo, de nood
zaak van een Vlaams onderhan
delingsfront onderschreven en 
ook de SP beweerde onlangs de 
Vlaamse vuist te zullen ballen. 

Vermoedelijk na dit weekeinde 
weten we of deze verbale kracht
dadigheid resulteerde in meer 
Vlaamse macht. Indien die o zo 
noodzakelijke Vlaamse strategie 
er uiteindelijk toch niet kwam, zal 
men bezwaarlijk de Volksunie
onderhandelaars met de vinger 
kunnen wijzen. 

(interimaris) 

Celine 
Donderdagavond werd in 

Diksmuide het jongste 
jeugdboek van Johan Balle
geer voorgesteld, „Celines 
grote oorlog". Een meesle
pend en voor iedereen toe
gankelijk vertiaal over de 
Vlaamse tragedie rond het 
Ijzerfront. 

Wij spraken met de gelau
werde Vlaams-nationale au
teur. Lees biz. 24. 
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... en WIJ 
H//y ontvangen graag brievan van 

onze lezers als ze ondertekend zijr 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wi). 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 

Een aantal lezers hebben gerea
geerd op mijn lezersbref dd 25 febr 
1988 Verschillende van hen blijken 
mij evenwel slecht begrepen te heb
ben 

Mijn standpunt is 
1 De Volksunie mag zich enkel met 

godsdienstige problemen bezighou
den, voorzover deze iets met politiek 
te maken hebben (Een interview met 
kardinaal Danneels in WIJ had enkel 
zin, voorzover deze uitspraken over 
politiek zou doeni) Belangstelling 
voor de godsdienst in se is met de 
taak van een politieke partij 

2 Het speelt geen enkele rol of de 
meerderheid van de VU-kiezers al of 
met katholiek zijn De Volksunie is 
een pluralistische partij of zij is dit 
met Is ZIJ dit wel, (hetgeen ik nog 
altijd hoop) dan past het met zwaar te 
beklemtonen dat andersdenkenden 
in onze partij een minderheid vormen 

E. Raskin, Bilzen 

Red. Nu omtrent dit ondenwerp voor- en 
tegenstanders hun zegje hebben gehad 
sluit de redaktie de polemiek rond de 
„Vlaamse Kerk". 

EENHEIDSTYPE 

In WIJ van 10 maart j I lees ik 
onder de titel ,.Weinig fraai" ,Ook 
binnen de Volksuniie betuigde een 
reeks vooraanstaanden hun simpatie 
voor de aktiegroep" (IPOC) Ik hoop 
dat die simpatie voor IPOC zowel van 
Jaak Gabriels als van Herman Can-
dnes (bij de ondertekening van de 
petitie nog geen VU-kamerlid) louter 
van persoonlijke aard is, wat trou
wens hun goed recht is 

Het IPOC IS trouwens een minder
heidsgroep binnen het Vrij Onderwijs 
Tal van VU-leden, leraars in het kato-
liek onderwijs hebben de voorbije 
jaren binnen het VSO goed werk 
verncht, wat zeker aan de vroegere 
waarde van het tradtioneel onderwijs 
geen afbreuk doet 

De simpatie van Jaak Gabriels, 
Herman Candnes en andere promi
nenten voor type II, voorstellen als het 
standpunt van de VU vind ik jammer 
en een onrechtmatige behandeling 
van de vele VU-leden, leraars in type I 
en het mogelijk toekomstig Eenheids-
type 

Hoe de houding van de onderwijs
minister hierover ook moge zjn, doet 
dan ook weing ter zake 

H.J. Ombelets, Herk de Stad 

DE MAN VAN 3000 DAGEN 

Ik heb me geërgerd bij het aan
schouwen van dat groepje bestwe-
ters-joernalsten en andere lakeien (de 
Daensisten noemden dat volkje ,,De 
Mooters") van de rooms-blauwe fami
lies, die deze man huldigden, die met 
waard is dat hij zich onder bewuste 
Vlamingen vertoont 

Waar is de tijd toen hij oproer 
predikte tegen deze staat, om nadien 
z'n verheerlijkt volk de rug toe te 
keren, te verloochenen en het voor 
dnekleunge zilverlingen te verko
pen ' 

Daar stond hij nu als de hoogmoe
dige kapitein van een gehavend schip 
en dankte z'n matrozen omdat z'n 
vaartuig nog overeind gebleven is 

Zijn jarenlange beschermeling, die 
Luikse onrustzaaier in Voeren, zt 
daar nog steeds in de burgemeesters
zetel 

Zelfs het feit dat een van z'n Voe-
rense partijgenoten (dhr G Sweron) 
op bevel en onder het goedkeurend 
oog van die Waalse stijfkop, door 
gewapende ordehandhavers ten 
gronde werd neergeknuppeld, was 
die brutale daad voor de unitaire pers-

ridders te onbeduidend om er hun 
pen aan te verslijten 

De sjacheraars werden door de 
Heer uit de tempel verjaagd, ook ons 
volk zou aan die onbekwame regeer
ders de toegang tot de Brusselse 
tempel moeten ontzeggen 

Jan De Dier sr, Erembodegem 

JOZEF DE LILLE 

Wij weten met of Jozef De Lille 
dezelfde was als dokter de Lille, die 
WIJ destijds, ZIJ het met zozeer per
soonlijk, goed kenden 

Deze man was in Vlaanderen, 
naast al ziijn andere hoedanigheden, 
de gangmaker van gezonde en even
wichtige voeding in een penode dat 
de mensen zich alvast met zo over
vloedig voedden als nu 

opvallend was wel dat dokter Delil-
le, de natuurvoeding, en dan met 
name het volkorenbrood, bijzonder 
aanprees Hij liet het daar met bij, 
maar hij (of een van zijn broers, want 
de De Lille's werden steeds in een 
adem genoemd) richtten in de derti
ger jaren en allicht nog vroeger een 
heuse natuurbakkerij op Dit breidde 
zich later uit tot een keten van ,,na-
tuurwinkels", waarvan er o a een 
gevestigd was te Gent, aan de Kort-
rijksesteenweg,, tussen de Balie-
straat en de Meersstraat 

Ik was nog zeer jong, toen ik me 
daar voor mezelf reeds geregeld vol
korenbrood, volle beschuiten en 
mueslien en zilvervliiesrijst aanschaf
te Thuis vonden ze dit meer dan 
ongewoon en begrepen met waarom 
ik mij dat paardebrood lekker vond 
Nog veel erger vonden ze het feit dat 
ik me daar plantenmargarine ging 
aanschaffen, daar waar wij thuis toch 
zo'n echte goeie boerenboter had
den 

Later werd dit bedrijf, dat thans 
onder de naam van ,,Nonkels" nog 
bestaat verder gezet door familie en 
kinderen Hoewel, ik heb nergens 
zo'n smakelijk volkorenbrood gege
ten heb als dat de De Lille 

Spektakulair waren wel de boot
tochten op de Leie van Jozef De Lille 
Aan iedere gemeente werd halt ge
houden , volk was er steeds genoeg 
en door de vrij primitieve luidsprekers 
werden boeren en burgers met enkel 
aangemaand om gezond te eten en te 
leven, maar ook lot een bewust Vla
ming zijn 

Dit kon men dan best door te stem
men voor dr De ülle, die inderdaad 
steeds op een onafhankelijke 
Vlaams-nationale lijst stond 

Zijn spreekbuis 't Getrouwe Malde-
ghem was op zch een epos in de strijd 
voor een Vlaams bewustziijn 

Inderdaad, Diogenes, wat een on
navolgbare stijl, maar ook wat een 
weergaloze moed om dit alles waar te 
maken m die roerige twintiger en 
dertiger jaren 

Op alle vlakken waren de gebroe
ders De Lille pioniiers de hun tijd 
eigenlijk ver vooruit waren Een be
wonderende 

Rik Dedapper 
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P V B A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

> 1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBIERHANDEIX/ 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — Suur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43 20 51 
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 80 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

TKastautant 

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

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 
WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT 

l l l / ^ ^ ? \ 4 Hoek 

) t ^ tw fO^ 

I Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 21791 53 

et ^alingbui^ 
Sedert 1910 

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

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

AFSPANNING-HERBERG 

TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
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 lot 200 personen 
Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen 

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

alle materialen ter uwer beschikking 

T^ted 

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

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

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

Waar Vlamingen 
thuis zijn 
in 't hartje van Brussel 

Banketbakkerij 

AIMTWERPIA 
' ^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raynnond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

Cafi^ Xfiti ff'^ft 
' C(Mbrmu3 ~ 

kloff^^straat 3 3Ó90 Bree \ 
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Wii 
Informatie 

Deze week en vooral het na
kende weekeinde zullen hoogst
waarschijnlijk van kruciaal be
lang zijn m.b.t. het verderzetten 
van de gesprekken tussen VU, 
CVP, SP, PSC en PS. Dan ko
men immers de moeilijkste dos
siers op tafel en het lijdt weinig 
twijfel dat het er keihard zal aan 
toe gaan wanneer Voeren, Brus
sel, de randgemeenten en vooral 
de fianciering ter sprake komen. 

Gelukkig werd de Volksunie tij
dens de voorbije dagen vertegen
woordigd door deskundigen die 
de behandelde materies hele
maal beheersen. Dit zal ook tij
dens de beslissende momenten 
het geval zijn. In totaal betreft het 
een tiental personen die elkaar 
afwisselen aan de gespreksta
fels. 

Centrale figuur is natuurlijk VU-
voorzitter Jaak Gabriels. Hij 
wordt, al naar gelang het tema, 
geassisteerd door de ondervoor
zitters Jaak Vandemeulebrou-
cke en Jef Maton, de oud-voor-
zitters Hugo Schiltz en Vic An-
ciaux, de parlementsleden Hugo 
Coveliers, André Geens, Rik 
Vandekerckhove en Frans 
Baert. Maar ook de rest van het 
partijbestuur wordt van nabij be
trokken bij de hele operatie en 
dagelijks is er een informatie- en 
overlegvergadering. 

Zaterdag werd ook de hele par
tijraad openhartig en breedvoerig 
geïnformeerd over de stand van 
zaken. Daarenboven trekken di
verse partijbestuursleden het 
Vlaamse land rond om uitleg te 
verstrekken aan de leden van de 
onderscheiden arrondissements
raden. En indien het ooit tot een 
echt regeerakkoord komt, dan 
moet hierover een speciaal VU-
kongres geraadpleegd worden. 

Aan voorlichting ten behoeve 
van de VU-bestuursleden is er 
dus geenszins een tekort. Tot slot 
zal het de attente WUAezer even
eens opgevallen zijn dat ook dit 
weekblad in haar kolommen rui
me aandacht besteedt om eerlijk 
te verhalen waar de Volksunie 
staat, wat zij meent te kunnen 
bereiken en wat nu onhaalbaar 
lijkt. 

Eerlijkheid is onze troef. 

Eindelijk 
Vorige week donderdag pres

teerden de leden van de Hoge 
Vergadering het om eindelijk een 
voorzitter en een Bureau te ver
kiezen. 

Na wekenlang getalm en over
leg raakten de Belgische socialis
ten en dito kristendemokraten het 
eens over een kandidaat, m.n. de 

franstalige Brusselse socialist 
Roger Lallemand, jurist en roma-
nist en vooral bekend als mede
indiener van een recent abortus-
voorstel. De liberalen bleven zwe
ren bij een eigen kandidate en de 
Volksunie onthield zich. Lalle
mand kreeg vervolgens 115 
stemmen van de 174 aanwezige 
senatoren. 

Het Bureau bestaat behalve uit 
een voorzitter ook uit twee onder
voorzitters en zes sekretarissen. 
Graag vermelden we dat ook dr. 
Jef Valkeniers, VU-senator uit 
het arrondissement Halle-Vilvoor-
de en burgemeester van Dilbeek, 
voortaan als sekretaris deel uit
maakt van dit Bureau. Proficiat! 

Van haar kant besloot de VU-
fraktie in de Vlaamse Raad, op 
voorstel van het VU-partijbestuur, 
ex-senator Toon van Overstrae-
ten opnieuw naar de Raad van 
Bestuur van de BRT te sturen. 
Toon vertegenwoordigde tussen 
1972 en 1985 reeds de VU-kleu-
ren in dit belangrijk orgaan. Zijn 
hernieuwde aanstelling werd al
vast biezonder gunstig onthaald 
door de BRT-journalisten. 

VU stoot door 

Vorige week publiceerde de 
VL/M-krantengroep de resultaten 
van de tweede Dimarso-Gallup-
peiling na de verkiezingen van 13 
december 1987. Twee evoluties 
springen in het oog: de verdere 
achteruitgang van de CVP en de 
opvallende winst voor de Volks
unie. 

Deze opiniepeiling werd uitge
voerd op een ogenblik dat de 
inhoud van het kompromis over 
de Vlaamse regering nog niet 
bekend was, maar nadat de vijf 
partijen (waaronder de VU) hun 
bereidheid tot het voeren van in
formele, preliminaire gesrpekken 
hadden laten blijken. 

De drie traditionele partijen in 
Vlaanderen — CVP, SP en PVV 
— inkasseren verliezen t.o.v. het 
vorige peilingsresultaat. Agaiev 
wint nog 0,4%, maar de Volks
unie liefst 1%. In vergelijking met 
13 december vorig jaar gaat de 
VU zelfs 1,4% vooruit. De CVP 
daarentegen blijft verder achter-
uitboeren: -2,4% t.o.v. de verkie
zingsuitslag! 

Ten zuiden van de taalgrens 
blijven de socialisten (PS) voor
uitgaan en krijgen de kristende
mokraten (PSQ nieuwe klappen. 
Niet onbelangrijk is het voort
schrijdend verlies van Ecolo. De 
franstalige liberalen (PRL) blijven 
status quo. 

We zijn de eersten om opinie
peilingen met de nodige omzich
tigheid te benaderen. Al zal het 
niemand verbazen dat wij ons 
gelukkig prijzen met de aange
duide trend. 

Het hoogtepunt van het Internationaal Kongres van het Gezin, dat 
vorige week in Brussel plaatsvond, betrof natuurlijk de komst van de 
Indiase Moeder Teresa. Tijdens haar ontroerende toespraak bena
drukte zij de waarde van het gezin en van het (ook ongeboren) leven. 

(foto: Paul Van den Abeele) 

NUF̂ S!̂  
Bob Vanhaverbeke, 

vu-lijstaanvoerder te Brugge 
• Welke reakties hoopt of 
vreest U te krijgen op uw be
slissing? 

,,(lacht) Ik heb nogal wat over
redingskracht moeten aanwen
den om het thuisfront tot instem
ming te bewegen... Ik weet im
mers dat ik bij het zetten van 
deze stap behoedzaam zal moe
ten zijn om mijn goede familiale 
en porfessionele situatie te be
houden. Ik heb deze beslissing 
echter niet lichtzinnig genomen. 

Anderzijds dringen al heel wat 
mensen er bij mij sinds vele jaren 
op aan dan toch die stap te zet
ten. Ik hoop dus dat mijn beslis
sing positief zal onthaald en aan
vaard worden." 

• Iets anders. Hoe ziet U de 
verdere evolutie van de onder
handelingen met het zicht op 
de vorming van een nieuwe re
gering? 

,,lk heb aktief meegeholpen 
aan het opmaken en verspreiden 
van het Memorandum van het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen, dat een ver door
gedreven autonomie van de bei
de deelstaten bepleit. Dit moet de 
leidraad blijven voor de Vlaamse 
onderhandelaars. 

Ik hoop vooral dat de komende 
grondwetsherziening een grote 
stap in die richting zet. Met over
heveling van ruime bevoegdheid
spakketten, zoals het onderwijs, 
het verwerven van voldoende fi
nanciële middelen voor de ge
meenschappen, de verzekerde 
machtsdeelname van de Vlamin
gen in Brussel en de totale voog
dij van de Vlaamse gemeen
schap over alle Vlaamse ge
meenten met inbegrip van Voe
ren en de randgemeenten rond 
Brussel. 

Ik kan begrip opbrengen voor 
de vrees van de franstaligen om 
niet gediskrimeerd te worden en 
dat zij bijgevolg aansturen op 
taalverdraagzaamheid. Indien wij 
als Vlaamse gemeenschap de 
volledige voogdij en bevoegdheid 
over ons grondgebied verkrijgen, 
dan is dit trouwens geen pro
bleem. Want dan zijn wij in staat 
om het gevaar van opzettelijke en 
systematische verfransing doel
treffend te verhinderen." 

• Tot veler verrassing wordt 
niemand minder dan Bob Van
haverbeke de VU-li)staanvoer-
der in de Breydelstad. Deze 
45-jarige apoteker is veruit één 
van de bekendste inwoners van 
deze goede stede. Behalve lid 
van het IJzerbedevaartkomitee 
en hoofdbestuurslid van de 
Vereniging van Vlaamse Aka-
demici (en aldus ook praesidi-
um-lid van het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen) is 
Vanhaverbeke tevens voorzit
ter van „Brugge die Scone" en 
van de zeer verdienstelijke 
„Breydel en De Coninck Com
missie", die net een schitte
rend werkjaar afsloot. 

De voor de hand liggende 
vraag aan deze nieuwe verrui
mingskandidaat: waarom zet U 
nu de stap van de niet-partijpo-
litieke Vlaamse Bewegmg naar 
de Volksunie? 

,,Politiek boeit me sinds mijn 
jeugd. Ook het maatschappelijk 
engagement is een konstante: 
vanaf de jeugd- en studentenbe
weging over de beroepsvereni
ging tot en met de Vlaamse strijd
en kultuurverenigingen. In Brug
ge zelf heb ik mij steeds sterk 
geëngageerd via de drukkings-
groep ,,Brugge die Scone", de 
Stedelijke Kommissie voor Ste-
deschoon, enz. 

Ik sta dus al jaren aan de krijtlij
nen van het politieke veld om 
druk uit te oefenen op de spelers. 
Nu vraagt men mij om zelf het 
veld op te rennen. Eerlijkheids
halve kan ik niks anders dan deze 
vraag positief beantwoorden. 

Als apoteker kom ik ook dage
lijks in kontakt met veel mensen 
en hun medische maar evenzeer 
hun sociale een maatschappelij
ke noden. Vermits gemeentepoli
tiek biezonder dicht bij de men
sen staat, meen ik ook deze erva
ring nuttig te kunnen aanwenden. 

Bovendien heb ik geleerd dat 
je, indien je tenminste bepaalde 
zaken wil realizeren, ook echt in 
het politieke bedrijf moet stap
pen. Want daar liggen de beslis-
sings-hefbomen en de middelen 
om één en ander te realizeren." 
• Wat beoogt U met deze stap? 
Wat hoopt U te bereiken? 

,, Ik treed tot de Volksunie toe in 
het kader van de verruiming. In 
Brugge heeft dit ook te maken 

met de verjonging t.o.v. de drie 
uittredende schepenen. 

De vernieuwde aanpak van 
Jaak Gabriels spreekt aan, dit 
lijdt geen twijfel. Zijn kordate en 
duidelijke keuze voor het zindelijk 
omgaan met de macht en voor 
een propere politiek in dienst van 
de mensen, boeit me bovenma
tig. De Volksunie is een partij die 
resoluut kiest voor een open en 
verdraagzame maatschappij die 
zich niet opsluit achter de hoge 
muren van de verzuiling. Zij 
streeft ernaar de mensen meer 
geluk te bezorgen zonder hen in 
te kapselen in verzuilde struktu-
ren. De VU is eveneens de partij 
die niet als een octopus grabbelt 
om zoveel mogelijk macht te pak
ken, teneinde de eigen politieke 
vriendjes ter wille te zijn." 

• Welke aksenten zult U straks, 
als gemeenteraadslid of als 
schepen, proberen aan te bren
gen? 

,, Brugge gaat belangrijke jaren 
tegemoet. Er is de blijvende zorg 
voor het bouwkundig en kultureel 
patrimonium van deze histori
sche stad. Voorts het In goede 
banen leiden van het toerisme, 
dat niet verstikkend mag worden. 
Natuurlijk is er ook de ekonomi-
sche uitdaging van 1992 en terza
ke denk ik vooral aan de haven 
van Zeebrugge, en bijgevolg ook 
de tewerkstelling. Van een stede
lijk bestuur kunnen impulsen uit
gaan om dit te begeleiden. 

'n Belangrijk aksent lijkt me het 
overleg en de koncertatie. Dit 
lijken doodversleten slogans, 
maar niettemin wens ik dit te 
blijven benadrukken omdat het 
nogal eens vergeten wordt in de 
praktijk. 

Het zal U niet verbazen dat ook 
alles wat met kuituur te maken 
heeft, me heel erg ter harte gaat. 

In dit verband wijs ik op de nood
zaak om hedendaagse kunstui
tingen aan bod te laten komen. 
Brugge is meer dan een middel
eeuwse stad. Ik meen trouwens 
dat Brugge het venster en de 
deur van Vlaanderen op de we
reld moet worden. De honderd
duizenden die jaarlijks Brugge 
bezoeken moeten behalve ons 
historisch patrimonium, ook onze 
huidige levenskracht en kreativi-
teit kunnen vaststellen." 

MENSEN IN 
HET fmjws 

Het kermend gehuil vanwege 
de PVV over de door te voeren 
wijziging in de Vlaamse Rege
ring, is slechts ten dele verklaar
baar. Geen enkele fraktie zou het 
leuk vinden om, amper enkele 
weken na de goedkeuring van 
een regeerakkoord en de aandui
ding van ministers, door de ande
re partner bedrogen te worden. 
Toch getuigt het huidige verzet 
van de PVV tegen een proportio

neel samengestelde Vlaamse re
gering behoorlijk hypokriet. 

Het was immers uitgerekend 
op aandringen van de PVV dat de 
eerste Vlaamse regering propor
tioneel werd samengesteld. Pre
cies de liberalen wilden op die 
manier verhinderen dat zij, na het 
goedkeuren van de wetten op de 
staatshervorming, uit de boot 
zouden vallen. 

De toenmalige PVV-woord-
voerder in Senaat, Jean Pede, 
juichte het principe van een af
spiegelingskollege toe: ,,Het zal 
de toekomstige executieven de 

mogelijkheid bieden hun nieuwe 
organisaties en instellingen effi
ciënter te behren, aangezien 
door hun samenstelling elke in de 
politieke arena behoorlijk verte
genwoordigde fractie zal kunnen 
meebouwen aan de constructie 
van de autonome deelraden in 
ons land." (Openbare vergade
ring van 18 juli 1980). 

Alhoewel sommige politici er 
een sport van hebben gemaakt 
hun verklaringen aan te passen 
al naar gelang de omstandighe
den, blijft het een nuttige reflektie 
aktuele uitspraken te konfronte-
ren met vroegere stellingnames. 
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Vlaamse Voerenaars boeken 

Overwinning 
De Vaste Nationale Kultuurpaktkommissie ver

klaart dat de toekenning van gemeentelijke subsi
dies aan verenigingen in Voeren in strijd is met de 
bepalingen van het Kultuurpakt. 

Als gevolg hiervan zal de subsidieregeling in 
Voeren door de Voogdijoverheid helemaal moeten 
worden herzien. 

VOOR 1983 was er ook 
reeds heel wat aan te mer
ken op de subsidieverde

ling van het verenigingsleven in 
Voeren. Toen werden de Neder
landstalige- en Franstalige ver
enigingen betoelaagd, in over
eenstemming met de numerieke 
sterkte van de twee zogenaamde 
taalgroepen in de gemeenteraad. 

Schandalig 
Vanaf 1 januari 1983 werd het 

echter nog veel eenvoudiger... 
De Nederlandstalige verenigin
gen kregen niets meer! De Frans
talige verenigingen van hun kant 
werden zwaar betoelaagd. Een 
aantal van hen, duidelijke mante
lorganisaties van de Action Fou-
ronnaise, bestonden enkel op pa
pier. Doch konden wel grof het 
geld binnenhalen. 

Johan Sauwens: ,,Ook de betoe
laging door de provinciale en 
Vlaamse overheid is onder
maats. " 

De toestand was werkelijk 
schandalig te noemen, temeer 
omdat er in Voeren precies langs 
Vlaamse zijde een rijker vereni
gingsleven is uitgebouwd. Denk 
maar aan de muziekverenigingen 
uit 's Gravenvoeren en St.-Mar-
tens-Voeren, de feestkomitees, 
de jeugd- en jongerenverenigin
gen (zoals KLJ en Chiro) in ver
schillende dorpen, de voetbal-
klub SK Moelingen, de schutterij 
St.-Martinus te St.-Marlens-Voe-
ren en heel wat andere sport- en 
kultuurverenigingen. Deze en 
nog vele andere Vlaamse vereni
gingen te Voeren worden door 
het gemeentebestuur o.l.v. Hap
part volkomen in de kou gezet, 
eenvoudig omdat ze Vlaamsege-
zlnde leden groeperen. 

Op 20 januari 1986 legden 
Jaak Nyssen, Guido Sweron en 
Erik Aussems, respektievelijk 
voorzitter, ondervoorzitter en se-
kretaris van de gemeentelijke 
Kulturele Raad Voeren, in naam 
van en voor rekening van deze 
Kulturele Raad klacht neer tegen 
een aantal beslissingen van de 
gemeente Voeren betreffende 
deze betoelaging voor de jaren 
1985 en 1986. Zij deden dan ook 
beroep op de Kultuurpaktwet van 
16 juli 1973, welke bepaalt dat de 
rechtsgelijkheid tussen de bur
gers dient gewaarborgd, onge
acht hun overtuiging, onder meer 
wat betreft de toekenning van de 
toelagen. 

Deze klacht werd later in de 
procedure mede-onderschreven 

door een vijftiental Vlaamse ver
enigingen. 

Op 30 februari... 
Zoals voorzien in het dekreet 

van 28 januari 1974 moet de 
Vaste Nationale Kultuurpaktkom-
misse vooreerst een verzoe
ningspoging te betrachten tussen 
de partijen. Het Kollege van Bur
gemeester en Schepenen van 
Voeren maakte tweemaal een af
spraak, een eerste maal op 30 
februari 1986 (sic) en een tweede 
op 31 december 1990 om 22 uur. 

Deze onnuttige data werden 
gekozen, aldus gemeentesekre-
taris Markovic, om duidelijk te 
maken dat het Kollege van Bur
gemeester en Schepenen met 
wenste in te gaan op de uitnodi
ging-

Uiteindeliijk heeft er toch eens 
een gesprek plaats gevonden, 
met sekretaris Markovic. Deze 
zegt: ,,Er zijn wat de toelagen 
betreft geen richtlijnen, geen nor
men, geen reglement, i-let Kolle
ge van Burgemeester en Schepe
nen besiist in deze aangelegen
heid arbitrair. Het gemeenntebe-
stuur is in deze aangelegenheid 
aan geen enkele instantie enige 
rechtvaardiging of verantwoor
ding verschuldiigd. De verenigin
gen hoeven geen aanvragen in te 
dienen, vermits het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen op 
eigen initiatief en naar eigen in
zicht zelf de lijst der benefician-

Tengevolge van een vermoedelijk menselijke fout gebeurde vrijdag een verschrikkelijk treinongeval 
te Lot (Vlaams-Brabant). Eén persoon moest het met zijn leven bekopen, terwijl 30 anderen gewond 
raakten. Bovendien raakte het treinverkeer aardig in de knoei. 

ten opstelt. Jaarverslagen of een 
overzicht van aktiviteiten worden 
niet opgevraagd." 

Een verzoening bleek dus met 
mogelijk. De Vaste Nationale Kul
tuurpaktkommissie die uit Frans
talige en Nederlandstalige leden 
bestaat, diende dus een advies te 
formuleren. Dit werd vijf tot zes
maal toe geprobeerd, doch de 
Franstalige leden verlieten keer 
op keer de vergadering voordat 
het dossier Voeren kon worden 
behandeld. 

Klacht gegrond 
Uiteindelijk — omdat de waar

heid niet kon genegeerd blijven 
— Kwam er toch een advies op 
maandag 7 maart, waarbij met 15 
stemmen tegen 9 de klacht ont
vankelijk en gegrond werd ver
klaard en de toekenning van toe
lagen m strijd met het Kultuur
pakt. Dit advies werd dan overge
maakt aan de gemeentelijke, pro

vinciale, regionale en nationale 
instanties, die in het kader van 
hun voogdijbevoegdheid de nodi
ge maatregelen dienen te treffen, 
om het euvel te herstellen. Strikt 
genomen kan men stellen dat 
deze voogdj ervoor zal moeten 
zorgen dat de Vlaamse verenigin
gen met terugwerkende kracht 
krijgen waarop ziij recht hebben. 
Het minste wat kan worden geëist 
is dat deze voogdij voor ht jaar 
1988 de puntjes op de i plaatsten 
gerechtigheid doet geschieden. 

Het IS immers verwonderliijk 
dat de Bestendige Deputatie van 
Limburg (van 1981 tot 1985 een 
CVP-PVV-koalitie en van 1985 tot 
op heden een CVP-SP) zonder 
blikken of blozen de gemeente
begroting van Voeren, wat betreft 
de betoelaging, heeft laten door
gaan en steeds heeft goedge
keurd! 

De begroting die op 2 maart jl. 
door de gemeenteraad van Voe

ren is behandeld en goedgekeurd 
(in diplomatische afwezigheid 
van Happart) moet nu door de 
Bestendige Deputatie worden 
herschreven. 

Tweederang 
Het kan niet langer opgaan dat 

Vlaamse Voerenaars beschouwd 
worden als tweederangsburgers. 
Dit soort apartheidspolitiek is ver
werpelijk. Hier moet onmiddellijk 
paal en perk worden aan gesteld, 
temeer omdat de betoelaging diie 
in 1985 naar de franstalige ver
enigingen 205.000 fr. beliep, nu 
reeds opgetrokken tot 360.000 fr. 

De betoelaging van de Kulture
le Raad Voeren door de provincie 
Limburg en door de Vlaamse 
Exekutieve blijft bij dit alles 
slechts een magere troost... 

Johan Sauwens, 
Burgemeester-

Volksvertegenwoordiger 

Mede onder VU-druk wordt 

Het onderzoeic onderzoclit 
Reeds meer dan 5 jaar wordt er door verscheidene 

diensten heel wat energie en mankracht besteed aan 
het onderzoek naar een aantal misdrijven, diefstal
len, moorden, gewapende overvallen, die men toe
schrijft aan de zogenaamde Bende van Nijvel. 

De aanhouding en eerlang de berechting van een 
aantal lieden, genoemd De Bende van de Borinage, 
heeft inderdaad de overtuging niet kunnen wegne
men dat er nog heel wat verborgen blijft... 

A L deze onderzoeken zijn op 
een dusdanig eigenaardi
ge manier verlopen, dat 

men zich vragen moet stellen bij 
een dergelijk onderzoek. 

Geen uitsluitsel 
Het is immers met normaal dat 

belangrijke dossiers maanden 
blijven liggen zonder dat er iets 
mee gebeurt. Het is nog veel 
minder normaal dat onderzoe
kers nadien zelf betrokken blijken 
te zijn bij de aangeklaagde feiten 
Regelmatig leken de journalisten 
over meer gegevens te beschik
ken dan de onderzoekers; er wer
den zelfs reeds boeken gepubli
ceerd over deze Bende en haar 
bindingen in bepaalde milieus. 
Daarnaast staat dat het niet nor
maal is, rekening houdend met 
de ingezette mankracht, dat er 

nog steeds geen uitsluitsel is 
over deze feiten. 

Reden te over voor de politieke 
verantwoordelijken om zich zor
gen te maken over deze gang van 
zaken Een voorstel tot oprchten 
van een onderzoekskommissie 
van het Parlement kon dan ook 
met achterwege blijven. Noch
tans dient vooraf enige reserve 
gemaakt te worden over deze 
onderzoekskommissie. 

Eén van de pijlers — zeer dui
delijk met de enige — waarop een 
demokratsche rechtsstaat steunt 
is de scheiding der machten. Dit 
betekent dat eder van de dne 
klassieke machten (de wetgeven
de macht, de uitvoerende macht 
en de rechterlijke macht) onaf
hankelijk de opdracht moet kun
nen uitvoeren die zij in het kader 
van ons bestel moet waarnemen. 

Wij hebben reeds geruime tijd 
vraagtekens geplaatst bij deze 
onafhankelijkheid, ondermeer in 
het kader van de politieke benoe
mingen in de magistratuur en bij 
de politieke beïnvloeding in de 
opsporingsdiensten. Maar dit 
neemt niet weg dat de Volksunie 
gevoelig blijft voor iedere aantas
ting van dit principe van de schei
ding der machten. 

De argumentatie van de uittre
dende justitieminister, dat de op
richting van een dergelijke kom
missie de scheiding der machten 
zou kunnen overtreden, hebben 
wij dan ook met licht weggewor
pen. Het mag inderdaad niet zo 
zijn dat, op een ogenblik dat de 
rechterlijke macht een onderzoek 
voert, dit onderzoek zou kunnen 
beïnvloed worden door de wetge
vende macht viia het oprichten 
van een speciale onderzoeks
kommissie. Anderzijds mag men 
toch ook niet blind zijn voor het 
feit dat er blijkbaar binnen het 
kader van de rechterlijke macht 
(binnen het kader van de opspo
ringsdiensten) sterkere machten 
aanwezig ziijn, waartegen binnen 
het kader van de onderzoekingen 
niemand opgewassen is. 

Onafhankelijkheid 
De leden van de Volksverte

genwoordiging, demokratisch 
verkozen door de burgers van dit 
land, dienen dan ook in te grijpen 

enkel en alleen met de bedoeling 
er voor te zorgen dat de rechterlij
ke macht op een onafhankeijke 
en onpartijdige manier haar werk 
kan doen. Precies omdat de onaf
hankelijkheid van het onderzoek 
in het gedrang komt heeft de 
Volksuniie de oprichting van een 
dergelijke kommssie gestimu
leerd en gesteund. 

Van in den beginnen was het 
overduidelijk dat de manier waar
op door de SP de opdracht van 
de onderzoekskommissie werd 
geformuleerd, niet kon aanvaard 

(Lees door biz. 5) 

Hugo Coveliers wil de sluier op
lichten... 
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(Vervolg van biz. 4) 
worden. Indien men deze op
dracht zou volgen, dan zou de 
kommissie tot taak hebben om de 
daders van de misdrijven en hun 
eventuele banden met derden, 
bloot te leggen. Dit kan noch mag 
de opdracht zijn van een onder-
zoekskommissie van de wetge
vende macht; dit is de uitsluiten
de bevoegdheid van de rechterlij
ke macht. 

De uiteindelijke tekst zoals die 
is goedgekeurd door de Kamer-
kommssie van Justitie, draagt 
wel de instemming van de Volks
unie weg. In deze tekst immers 
wordt als opdracht van de kom
missie duidelijk bepaald dat een 
onderzoek dient gedaan te wor
den naar de manier waarop de 
rechterlijke macht haar taak heeft 
uitgevoerd. Een dergelijke kon-
trole-opdracht is perfekt verenig
baar enerzijds met de scheiding 
der machten, anderzijds met de 
taak die de wetgevende macht in 
dit land heeft. Moeten de Volks
vertegenwoordigers er immers 
niet voor zorgen dat de wetten die 
zij zelf stemmen op een eerlijke, 
voor iedereen gelijke marnier 
worden uitgevoerd? 

Dit betekent dat, wanneer er 
twijfels zouden bestaan omtrent 
de vraag of een onderzoek op 
een korrekte manlier is gevoerd 
en of er poltieke beïnvloeding is 
geweest van de rechterlijke 
macht, de Kamer de plicht heeft 
om te onderzoeken in hoeverre 
deze twijfels gerechtvaardigd 
zijn. 

Resultaten? 
Het is op dit ogenblik onmoge

lijk te voorspellen of de onder-
zoekskommissie van de Kamer 
iets zal bijdragen tot het lichten 
van de sluier over de Bende van 
Nijvel. Zeker is in ieder geval dat 
deze onderzoekskommssiee heel 
wat informatie zal opleveren over 
de manier waarop de rechterlijke 
macht dient gestruktureerd te 
worden. Het is overigens merk
waardig dat het precies de libera
len zijn die zich tegen een derge
lijke onderzoekskommissie ver
zetten. Wensen zij dan geen dui
delijkheid omtrent de vragen die 
zowat iedereen zich stelt? 

Blijvend zal de oplossing die 
door deze kommissie wordt gege
ven niet kunnen zijn. Enkel wan
neer er een permanente kontrole 
is vanwege de wetgevende 
macht op de algemene lijnen van 
het opsporingsbeleid — via een 
permanente kommissie zoals die 
door ons werd voorgesteld — zal 
men van een demokratische kon
trole kunnen spreken. Bovendien 
zal ieder lid van de opsporings
diensten, rijkswacht, politie, ge
rechtelijke politie en anderen, 
zich dan tot deze kommissie kun
nen wenden, wanneer hij binnen 
het kader van zijn opsporingson
derzoek een politieke beïnvloe
ding ontmoet. 

De eerste stap naar de onder
zoekskommissie is gezet. Hierbo
ven maakten we reeds reserves 
omtrent de vraag naar het resul
taat ervan en wellicht zal nog 
getracht worden het ontstaan van 
deze kommissie te verhinderen in 
de plenaire vergadering van de 
Kamer. Het is bijzonder interes
sant na te gaan wie zich tegen de 
oprichting van een dergelijke 
kommissie verzet, en nog meer 
op bass van welke argumenten... 

Gelijke berechting 
De Volksunie kijkt nauwlettend 

toe opdat deze Kamerkommissie 
met de zoveelste slag in het duis
tere water van de Bende van 
Nijvel zou worden. 

De burger heeft recht in een 
demokratische staat op een eer
lijke en gelijke berechting van 
iedereen die een misdrijf pleegt, 
wie dit ook moge zijn. 

Zijn we immers niiet allen gelijk 
voor de wet, althans volgens de 
Grondwet?! 

Hugo Covellers, 
VU-Kamerfraktieleider 

iMi 
Nieuws uit de werkgroepen 

Onderwijs eindelijk 
gefederaliseerd ? 

Verschillende werkgroepen hebben de voorbije 
week nog verder vergaderd en technische details 
besproken ten behoeve van de informateur en de 
onderhandelaars. In de meeste gevallen gaat het 
over de uitdieping van wat reeds eerder was bespro
ken. Een belangrijk dossier waarop men nu reeds 
enig zicht krijgt, is dat van het onderwijs. 

WEGENS het groot belang 
dat we steeds hebben 
gehecht aan de overhe

veling van het Onderwijs naar de 
Gemeenschappen, geven we u 
hierbij een overzicht van de stand 
van zaken. 

Reeds bij de grondwetsherzie
ning van 1980 werden de onder-
wijsbevoegdheden overgeheveld 
naar de Gemeenschappen, maar 
er werden zoveel uitzonderingen 
opgesomd in artikel 59bis para
graaf 2 dat de bevoegdheid van 
de Gemeenschappen beperkt 
bleef tot de naschoolse vorming, 
de beroepsopleiding en het 
kunstonderwijs. Het zal de lezer 
bekend zijn dat vooral de PSC de 
overheveling van de onderwijsbe
voegdheid ongenegen is. Er 
moest dus in de eerste plaats een 
nieuwe formulering gevonden 
worden voor hogervermeld 
grondwetsartikel 59bis paragraaf 
2. Met uitzondering van de PSC 
gaan alle andere partijen akkoord 
met volgende tekst: ,,De Ge
meenschapsraden regelen, ieder 
wat hem betreft, bij dekreet: 

1. De kulturele aangelegenhe
den; 

2. Het onderwijs, met uitslui
ting van de bepaling van het ein
de van de leerplicht en van de 
minimale voorwaarden voor het 
uitreiken van de diploma's." 

Deze nieuwe tekst betekent dat 
de volledige onderwijsbevoegd
heid in handen komt van de Ge
meenschappen en dat enkel uit
zondering wordt gemaakt voor 
het einde van de leerplicht. Dit 
betekent het ogenblik waarop de 
leerplicht geheel vervalt, zowel 
voltijds als deeltijds. In de huidige 
wetgeving is dit op 18 jaar. Het 
argument om dit nationaal te be
houden wordt afgeleid uit een 
ander artikel, waarin gesteld 
wordt dat alle leerlingen recht 
hebben op kosteloos onderwijs 

tot het einde van hun leerplicht. 
Anderzijds is het vanzelfspre
kend dat op een ogenblik dat 
steeds meer sprake is van een 
gelijkwaardigheid van diploma's 
op Europees niveau er in afwach
ting geen onderscheid wordt ge
maakt tussen de gemeenschap
pen wat de gelijke waarde van de 
einddiploma's of de eindgetuig-
schriflen betreft. In de hogerver-
melde tekst is ook duidelijk spra
ke over de minimale voorwaar
den voor het behalen van de 
diploma's. Dit wil zeggen dat de 
Gemeenschappen zelf deze mini
male bepalingen kunnen aanvul
len wanneer zij dit nodig achten. 

Wedden wetten 
De werkgroep onderwijs was 

ook van oordeel dat de autono
mie van het onderwijs onbestaan
de zou zijn, indien men de wed
den nationaal zou blijven hante
ren. Onder wedde verstaat men 
immers het geheel van de bezol
digingsregeling met inbegrip van 
de prestatieregeling van de leer
krachten. Dit betekent dat twee 
van de drie parameters die de 
personeelskosten bepalen natio
naal zouden blijven, hetgeen de 
bevoegdheid ten gronde zou uit
hollen. De personeelsuitgaven 
bedragen immers 85 % van de 
onderwijsbegrotingen, zodat het 
onderwijsbeleid in grote mate 
een personeelsbeleid is. 

Er is ook een verschillend ad
ministratief statuut nodig omdat 
de gemeenschappen reeds vele 
jaren uit elkaar zijn gegroeid op 
het vlak van de bekwaamheids
bewijzen van het personeel (wie 
mag welk vak geven in welk 
jaar?) en de klassering van de 
vakken. Dit statuut is ook noodza
kelijk om aanstellingen en benoe
mingen te kunnen toekennen aan 
lokale schoolraden en de centra
le autonome raad. Het is vooral 

belangrijk voor Vlaanderen om
dat men m het Franstalig onder
wijs deze bevoegdheden aan de 
minister zou blijven toekennen. 

Tenslotte dient nog duidelijk te 
worden gesteld dat de nieuwe 
tekst van artikel 59bis de onder-
wijsbevoegheden tegelijk toeken
nen aan de drie gemeenschap
pen, met inbegrip dus van de 
Duitstalige gemeenschap. 

Grondwettelijke 
waarborgen 

De lezer zal zich herinneren 
dat zowel door de PSC als door 
de SP geëist werd dat de waar
borgen, voorzien in het school-
pakt, zouden opgenomen worden 
in artikel 17 van de Grondwet, 
alsmede de noodzakelijk mecha
nismen om de naleving ervan te 
verzekeren. 

Het was voor de werkgroep 
geen gemakkelijke taak om de 
basisbeginselen te distilleren uit 
een politiek pakt, vertaald in een 
wet van 53 artikels, en dit om te 
zetten in grondwettelijke bepalin
gen. 

Dit brengt uiteraard mee dat de 
basisbeginselen moeten voor
zien worden van een toelichting, 
waarbij een eventueel akkoord 
moet slaan op het geheel van de 
teksten. 

Het voorstel voor het nieuwe 
artikel 17 luidde als volgt: ,,Het 
onderwijs is vrij; elke preventieve 
maatregel is verboden; de be
straffing van misdrijven wordt al
leen door de wet geregeld. 

De gemeenschap heeft het 
recht neutraal onderwijs in te 
richten of te laten inrichten. 

De inrichting, subsidiëring of 
erkenning van het onderwijs door 
de gemeenschap worden gere
geld door of krachtens het de
kreet. 

Zo een gemeenschap als in
richtende macht bevoegdheden 
wil overdragen aan één of meer 
autonome organen, kan dit 
slechts bij dekreet, aangenomen 
bij een twee-derde meerder
heid." 

Twee belangrijke principes 
worden in paragraaf 1 bepaald. 
Vooreerst de vrijheid van open
bare besturen, andere dan de 
gemeenschappen, en van private 
personen om onderwijs in te rich
ten. Private personen kunnen bo-

De Volksunie wijst bij herhaling op de noodzaak de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Eerder dan 
zich in te laten met steriele diskussies, die veeleer lijken op woordfetisjisme. 

vendien de strekking van hun 
ondenwijs vrij bepalen. Vervol
gens de vrijheid van de ouders of 
studenten om zelf hun school te 
kiezen. 

Tegenover de vrijheid tot op
richting van scholen gebaseerd 
op een welbepaalde godsdiensti
ge of filosofische overtuiging, 
staat het recht neutraal onderwijs 
in te nchten of te laten inrichten. 
Dit laat de gemeenschap toe te 
zorgen voor een neutraal onder
wijsaanbod, ondermeer om de 
vrije keuze te waarborgen. 

In de tweede paragraaf van het 
grondwetsartikel 17 zou de vol
gende tekst worden opgenomen: 

,,Iedereen heeft recht op on
derwijs. 

Alle leerimgen hebben recht op 
kosteloos onderwijs zolang zij 
aan de leerplicht onderworpen 
zijn. 

Alle leeriingen of studenten, 
ouders, personeelsleden en on
derwijsinstellingen zijn gelijk voor 
het dekreet. 

Alle leeriingen, onderworpen 
aan de leerplicht, hebben, ten 
laste van de gemeenschap recht 
op een relgieuze of morele op
voeding. 

Scholen ingericht door open
bare besturen bieden de keuze 
aan tussen onderricht in één der 
erkende godsdiensten en de niet-
konfessionele zedenleer." 

Voor het eerst wordt dus het 
soclaal-kultureel recht op onder
wijs in de grondwet ingeschre
ven. Het feit dat alle leeriingen, 
studenten, ouders en personeels
leden, alsook alle onderwijsin
stellingen gelijk zijn voor het de
kreet, houdt in dat zij gelijk moe
ten behandeld worden in alle be
slissingen die krachtens of In uit
voering van een dekreet of een 
wet worden getroffen. De gelijk
waardigheid betekent hier gelijk
heid, rekening gehouden met 
een aantal objektleve verschillen 
en een aantal eigen karakteristie
ken. 

Belangrijke 
twistpunten 

Naast de algemene tegenstand 
van de PSC, blijft er het belangrij
ke struikelblok voor de socialis
ten. Deze wensen dat naast het 
begrip gelijkheid ook de objektle
ve verschillen en de eigen karak
teristieken in de grondwet terecht 
komen. Andere delegaties zijn 
van oordeel dat een uitvoerige 
memorie van toelichting moet 
volstaan. Het zal aan de grond
wetspecialisten toekomen, hierin 
opheldering te brengen. 

Het is vanzelfsprekend dat er 
een aantal verschillen bestaan 
inzake de kenmerken van de on-
derwijsnetten en de natuur van 
de inrichtende machten. Nemen 
we maar het voorbeeld van het 
statuut van het personeel van het 
rijksonderwijs dat nooit identiek 
kan zijn aan de rechtspositie van 
het personeel waarmee een vrije 
inrichtende macht een arbeids-
kontrakt afsluit. Een school van 
het rijk heeft ook eigen verplich
tingen. Zij kan bvb. geen leeriin
gen weigeren. 

Niettegenstaande de hogerver-
noemde belangrijke knelpunten, 
bestaat de algemene indruk dat 
de federalisering van het onder
wijs geen onoverkomelijke pro
bleem zal stellen. Vanzelfspre
kend zullen de Vlaamse onder
handelaars op hun hoede moeten 
zijn om een rechtvaardige finan
ciering in de wacht te slepen, 
zodanig dat de toekomst van ons 
onderwijs gevrijwaard blijft zon
der bijkomende lasten voor de 
Vlaamse gemeenschap. 

Het spreekt vanzelf dat wan
neer wij spreken over de volledi
ge overheveling van de onder
wijsbevoegdheid, hierin ook het 
universitair onderwijs moet onder 
verstaan worden, met inbegrip 
van het wetenschappelijk onder
zoek. . j ^ ^ 

André Geens 
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Wij tussen volkeren en staten 64/4 

België's 
grensbevolking 
ontduitst geleidelijk 

Buiten de beide Duitse staten is het nog steeds 
gevaarlijl< nadelig, ongunstig of tenminste tocti hin-
derlijl<, ziet) als Duitser te bel<ennen. 

We hoeven België niet te verlaten om dit te weten. 

DE zogenaamde Niermann-
affaire heeft tot zelfs de 
Vlaamse kranten ge

haald. Een Duitste Stichting, wer
kend met een legaat van een rijk 
man, Niermann, helpt volksmin-
derheden en bij voorkeur Duitse. 

Denationalisering 
Belgicistische en franksiljonse 

PSC- en PRL-politiekers uit Duits 
België schoppen schandaal wan
neer zij vernemen dat één der 
voormannen van de PDB, de eni
ge niet van Walen afhankelijke 
Duits-Belgische partij, daar tot 
een belangrijke funktie geroepen 
wordt. Wat meer is, het blijkt dat 
nevenorganisaties van de PDB 
van die Niermann-stichting ooit 
geld ontvangen hebben. Belang
rijker dan heel de herrie hierrond 
is de verontwaardiging die dezelf
de schandaalschoppers veinzen 
wanneer Lorenz Paasch, de be
schuldigde PDB-man, van zich af 
bijt met de verklaring dat hij welis
waar een Belgisch Duitser is 
maar dan toch een Duitser. 

tember in de Eupense stadsraad 
houdt. HIJ klaagt er aan dat de 
stad Eupen voor haar Frans on
derwijs bij tweetaligen (wie is 
daar met tweetalig?) en bij 
(Spaanse) gastarbeiders is gaan 

Zelfrespekt 
Dat over zo'n verklaring veront

rusting kan ontstaan wijst er op 
hoe ver de denationalisatie der 
geesten gevorderd is. Om dit te 
klaren en ook om te zien of de 
kiezers van de PDB het al dan 
niet geoorloofd vinden, door de 
Duitse hoofdgroep geholpen te 
worden, maakt de PDB er bij de 
wetgevende verkiezingen van 13 
december een punt van. De uit
slag is niet slecht. 

De aanvoerders behalen een 

Lorenz Paasch (PDB), gewraakt, bijt terecht van zich af! 

persoonlijk sukses. De partij 
stopt haar dalende trend en boekt 
zelfs een kleine winst. 

Indien België's Duitse volks
groep het kunstmatige schandaal 
rond Niermann als een kaakslag 
had ervaren, dan had de PDB 
een protest-overwinning moeten 
behalen. Anderzijds is er even
min afval te bespeuren, integen
deel eerder. In een tijd waarin 
een neo-nazi-etiket nog altijd zon
der enig argument geplakt kan 
worden op elke vorm van Ger
maans zelfrespekt mag dit ver
dienstelijk heten. 

Hoe ver de verfransing van 
Duits België al ingekankerd is 
leert het lot van de interpellatie 
die dr. Scholzen (PDB) begin sep-

werven. Volgens de wet dienen 
deze scholen immers alleen voor 
,,Franstaligen" zoals in de facili
teitengemeenten rond Brussel. 
Daarop brandt een opgewonden 
spektakel los. Dr. Scholzen wordt 
van nazi-opvattingen beschul
digd. En de woordvoerders van 
socialisten, liberalen en katolie-
ken beklemtonen als om strijd dat 
zij de vrijheid van de huisvader 
voorstaan. Die weet best wat voor 
de toekomst van zijn kind best is. 
In het Waalse Gewest, waaraan 
het Duitse taalgebied van België 
ongevraagd gehecht werd, is dit 
natuurlijk het Frans. Dat de over
grote meerderheid van Eupens 
verkozenen zodoende de deur 
wagenwijd open zet voor verfran
sing, zegt veel over de geringe 

Duitsers in Franlcri|l< 

Het eindstadium 
Bevmden Betgiê*s DuftSBrn zich in mn im-

stBftd van gBest0ttJl(-kitittir0ie mtduHBing, die 
vm fmnkriik zHt&n vöfop in h0t 0iftd$tadium: de 
ov0rgmg nmr€teh00rs0nde groep, in dit geval 
d0 V0ffmnsfng. 

INDigN öe verlKHKltngen 
tu&s&n Fransen m Duit
sers normaal vmt&n, zou 

, «en vrientisch^swrcfrag. 
' zoals dat ook in 1^7 met veel 
—vooral militaire»- rsadruk in 
hal li< l̂ gesold wordt, de ver-
llclttlng ttó gevolg moeten 
haböen van cte zw&re Qssfmi-
leringsémk wasrean Duitse 

. Êlzaasers en UiÖJĵ Ingers se-
' dert 1945 bloot staan, 

DIafekt 
;, Het tegenovergestelde Is 
r waaf; de vers|»uÖiweling 
llussen ij^de staten gebeurt 

«p kosien van die opgec^erde 
twee mlfjoert mensen. 

Onlangs is als koöfdlnator* 
tussen Frankrijk en Duitsland 
André Bord aangesield, Chi
racs Straatsburgse vertroU' 
wensman. Van hem stammen 
de woorden (1979)-. „Wöeder-
taai tmt €f& Èk$ss0rs is nooit 
fief Bzamiche dMMt ge^ 
wemt; Atfétm tie FrunsB faal 
wordt afe zGtianig &tkand" 
Toch steekt af ert toe enige 
weerstand de kop up. De «It 
de l/nterelsass etammende 
volksvertegenwoordiger Rey-
metnti <Ü0P) doet in december 
van zich i^eken te Parii|s. HIJ 
veriangt «Kterwls in het Duits 

m heel het Bzassisch onder-
vw|s:; niet vrijwillig en spora" 
dl$<!ïi maar ale varpficfit vak. 
En niet pas In de twee laatste 
Jaien van het lager onderwijs, 
zoals nu (indien het al gege
ven wordt), maar meteen van
af de kleuterschool. 

,,Bonfi'' 
Ofschoon wij hier nog ver 

vervî jderd zijn van het Dutts 
als voartaai In het onderwijs, 
slaet zuike verklaring reeds 
als een bom in. 

Sterk kan men de weer-
stand tegen"' verfransing" niet 
noemen, Een geplande oplel-
dingskursus Duits moet t«| ge
brek aan gegadigden algelast 
worden, te Straatstfurg, te Ha-
genau en te Welssenb«rg. De 
moeilijkheid zit In de vrtjwililg-' 
heid van de deelneming en in 
de onbezoldigheid van de or
ganisatoren. 

(KJ.) 

Duitsers 
verre van éen # Jr 

H0t vofksbewttstzifrt 
brandt tij de Duitsers 
op een laag pitfe. Vb/~ 
gans opiniepeiUngen 
zouden einde 1986 
nog slechts 30 % mn 
de bewoners van de 
Bondsreputiiiek 
„chauvrnsttsciie ge-
voiens koesteren'* te
gen 42 % in 1971. 

By dezeoi|fers vwsröi niet 
bi| gez%l wat onder 
zulke gevo^ens ver

staan vsfordt. Verliezers, zeker 
als » | D«ite 2t|n, worden op dit 
stuk a8ï|d söherper tjeoor-
de^d dan overwinnaars, 

Oostenrp 
De bllivende, vooral buiten» 

ïandse, betwisting waaraan 
Ooslenrijks president Watd-
Heim blootstaat, Is bezig al
thans het z^iisemmziln van 
deze zuidelijke Oulïsers te 
versterken. Al kan men moei
lijk van die nu 'm de kper 
lopende rrtensen de moed ver« 
wachten om <^enlljkte wrkla» 
ren dat zij of hun ouders <^ 11 

maart precies een halve esuw 
geleden in hun grote meerder̂  
held de Anachtttss hij hel der
de l=l|k toegejükïht hebben. 

Oost-West... 
De kwestie van de Duitse 

eenheid blijft gesteld, IWet hel 
oog c^ de verkiezingen Is In 
1987 daarover weer wat meer 
gesproken en geschre\^n dan 
voorheen mmr niets gedaan. 
Het schietbevel aan het Mze-
ren Gordijn, dat sommigen In 
onbruik waanden, heeft ook 
einde verteden jaar nog uit
voering gekregen. Mam het 
spreekt vanzelf dat ds twee 
Duitslanden zich kwetsbaar
der dan ooit voelen, nu een 
Amerlkaans-fïiissische ont
wapening op gang komt. Het 
gebryik van „kleine" atoom
wapens wordt meer voor de 
hartd liggend. En langs belde 
zifden van de demarkatleli|n is 
het Duitsland dat de klappen 
zou krijgen. Een gedteomde 
sltoaSe voor de Soî M-dlplo-
mtóle om te pogen, West-
Duitsland uit de NAVO los te 
Vlaken met het loloniddel van 
de Duitse eenheid, waarTOCH* 
spijts alles vele Duitsers ge* 
voelig bHlven. 

weerbaarheid van de Eupense 
bevolking. 

Zonder weerbaarheid helpt de 
beste staatsinrichting niet. En 
van ,,best" is die van België ver 
verwijderd. Zelfs de kleurpartijen 
zinnen op een gewaarborgde ver
tegenwoordiging in het parle
ment (hoewel dit weinig baat zou 
brengen) en op een provincie 
Oost-België (sic). Een aartsfrans-
kiljon als Eupens burgemeester 
Evers daarentegen durft zelfs het 
pas verworven Duitse gerechtelij
ke arrondissement als een stap te 
ver brandmerken. En dit nadat 
zijn kollega Eicher in een strie
mende senaatsinterpellatie op de 
onbillijke behandeling van de 
Duitse rechtzoekenden heeft ge
wezen. 

Daarnaast zijn er de onvermij
delijke Waalse wringerijen. 

Oud liedje... 
De voor Duitsers bestemde 

RVA-kantoren in Eupen en 
St.Vith stellen bijna geen duitsta-
lige bedienden te werk. 

De leider van de 900-centrale 
te Verviers vervalst de cijfers voor 
het Duitse gebied, zodat de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
oordeelt dat deze dienst niet ge
splitst hoeft te worden. 

De totstandkoming van een 
Duitse bosinspektie wordt op de 
lange baan geschoven. ,,Sommi
gen" vinden die ,,politiek onge
wenst", direkteur-generaal Del-
beuck twijfelt of de belangen van 
het duitstalige (sic) gebied er wel 
mee gediend zijn." Hoe bezorgd! 

De Posf wordt daar plots pijnlijk 
nauwgezet bij het toepassen van 
de taalwet. Gewone briefdragers, 
al jaren in dienst, worden opge
roepen om een streng eksamen 
over de... Franse taal af te leg
gen; uiteraard voor dienst in het 
Duitse taalgebied. En dit niette
genstaande zij al lang het bewijs 
hebben geleverd, tweetalig on
derwijs te hebben ,,genoten" in 
de lagere of zelfs de middelbare 
graad. 

Anderzijds verspreidt de Post 
haar eigen onderrichtingen voor 
Duits-Belgische postkantoren al

leen in het Frans. Daar speelt de 
taalwet geen rol. 

Kortom, het oude liedje... 
In de herfst leggen Boudewijn 

en zijn gemalin een bezoek af 
aan Aarlen, de hoofdstad van de 
provincie Luxemburg. De kulture-
le vereniging Areler Land a 
Sprooch overhandigt hen een 
brief, waarin gepleit wordt voor 
tweetaligheid op sommige scho
len en voor bevordering van de 
Luksemburgse taal (sic). 

Opportunisme 
's Konings kabinetschef wordt 

dadelijk gelast met de boodschap 
dat de Koning aandacht heeft 
voor dit verzoek. Dit betekent na
tuurlijk niet dat er nu ook iets te 
gebeuren staat. Nieuw is alleen 
het feit dat de koning op een 
dergerijk verzoek voor het eerst 
reageert, zelfs welwillend. 

Men verlieze met uit het oog 
dat de gevraagde tweetaligheid 
niet nader omschreven wordt en 
waarschijnlijk op het Luksem-
burgs (,,Letzeburgesch") slaat, 
niet op tiet Duits. De Luksembur-
gers hebben hun niet bestaand 
dialekt (d.i. evenmin bestaand als 
bv. het Vlaams) tot taal bevor
derd, om voor de hand liggende 
politieke opportunistische rede
nen. Zo'n taaltje kan de overheer
sende positie van het Frans met 
bedreigen, ook niet rond Aarlen. 
Duits zou dit mettertijd wel kun
nen. Vandaar allicht 's konings 
welwillendheid. 

,,Areler Land a Sprooch" doet 
nog meer. Bij het begin van het 
nieuwe schooljaar doet het een 
oproep tot de ouders van kinde-
len, die hun middelbare school 
beginnen, om in de plaats van 
Engels Duits te kiezen als tweede 
taal. Over het resultaat is ons 
eilaas niets bekend. 

Karel Jansegers 

Volgende week: 
Een federalistische partij 
in Limburg (NI). 
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Met ,,Plant een bos" 

200 ha nieuwe bossen voor 
Vlaanderen 

In 1970 lanceerde de BRT de aktie Plant een Boom, het werd een waar 
sukses. De leefmilieugroeperingen bestonden toen nauwelijks maar de bevol
king raakte in de ban van de aktie. De Gentse prof. Van Miegroet, die de aktie 
wetenschappelijk begeleidde, werd plots een TV-vedette. 

Op de plantdag van dat jaar gingen één miljoen boompjes in de grond. 
Achttien jaar na die eerste aktie wordt de massale aanplanting nog eens 
overgedaan. Dit keer met een bos te gelijk, want wat blijkt ? Dat het bosbestand 
in Vlaanderen slechts 11 %van de totale Vlaamse oppervlakte bedraagt. Niet zo 
fraai dus... 

PROF. dr, M. Van Miegroet, 
van het RUG-onderzoeks-
centrum voor Bosbouw, 

werd net zoals in 1970 aange
zocht voor de begeleiding van de 
aanplantaktie. 

Populair 
In 1970 was de bosbouw-stu-

dierichtlng weinig geliefd bij de 
studenten. Bosbouw was na de 
onafhankelijkheid van Kongo 
weinig populair. Aan de KUL 
werd de richting zelfs afgeschaft. 
Na de Plant een Boom-aktie van 
1970 raakte bosbouw opnieuw in 
de gratie van het studentenvolk. 

In 1970 mikten de organizato-
ren op het individu, dit jaar ligt de 
aktie bij de gemeenten. 

Prof. Van Miegroet: ,,Dat 
schijnt een tragere metode, de 
administratieve molen moet nu 
eenmaal zijn beloop hebben, 
maar het gaat uiteindelijk vlugger 
dan met één boom tegelijk. Wij 
mikken thans op meerdere pro-
jekten, die samen ruim 200 ha 
nieuw bos moeten vormen." 

Er werden wel voorwaarden 
gesteld. Het moet gaan om ter
rein van openbare besturen (ge
meente of provincie), elk bos 
moet ten minste één ha groot 
zijn. Men keek daarbij vooral uit 
naar braakliggende en verlaten 
(landbouw-)gronden, afvalstorten 
en restvlakten, langs autowegen 
b.v. 

Deze ruimten kunnen volgens 
prof. Van Miegroet 500 tot 1.000 
ha nieuw bos in Vlaanderen ople
veren. Daarvoor moet echter, al
dus Van Miegroet de afvalmaat-
schappij OVAM overtuigd wor
den. Wat de verlaten landbouw
gronden betreft hebben de boe
ren terecht schrik dat die gronden 
definitief verloren zullen gaan 
voor de landbouw, temeer daar 
de Europese Gemeenschap sub
sidies schenkt voor niet bewerkte 
landbouwgrond. 

Gemeentebesturen speelden 
wat graag in op de aktie. Het 
Bossenfonds van de Koning Bou-
dewijnstichting, de RUG en de 
KB steunden financieel. De BRT 
zendt op zondag 20 maart vanaf 
16 u. een show uit en zamelt 
centen voor nog meer plantsoen 
in. Een groots opgezette aktie 
dus. Mocht wel, nu het Europees 
Jaar van het Leefmilieu eindigt 
en een onbevredigd gevoel ople
vert. 

Tal van gemeenten met de VU 
in het bestuur nemen deel aan de 
plantaktie. Uit zowat alle regio's 

PLANT EEN BOS 

ontvingen wij berichten. Het is 
onze bedoeling een greep uit het 
aanbod te brengen. 

Dank! 
Voor het samenstellen van 

deze bijdragen over de Plant-
een-Bos-aktie maakten wij dank
baar gebruik van mededelingen 
ons bezorgd door ,,Universiteit 

Gent" (het maandelijks tijdschrift 
van de RUG), Febelhout (de 
Belg. federatie van de onderne
mingen van de houtbewerking), 
Cobelpa (de Belg. fabrikanten 
van papierdeeg), de K. Boude-
wijnstichting, de stichting Leefmi
lieu (KB), het Onderzoekscen
trum voor Bosbouw (RUG) te Mel-
le-Gontrode. 

Waar liggen 

de nieuwe bossen? 
In totaaJ beantwoordden 110 gemeenten de oproep, 73 ge

meenten kregen een erkenning. Samen zulten ze zorgen voor 
213,6 ha nieuw bos. 

— 22 gemeenten fn de provincie Antwerpen mef een te 
bebossen oppervlakte van 83,67 ha, 

•— 16 gemeenten in de provincie Brabant met een te 
bebossen oppervlaKte van 28,71 ha. 

— 16 gemeenten in de provincie Limburg met een te 
bebossen oppervlakte van 47,39 ha. 

— 11 gemeenten m de prowncie Oost-VJaanderen met een te 
bebossen oppervlakte van 22.25 ha. 

™ 8 gemeenten in de provincie West-Vlaanderen met een ie 
bebossen oppervlakte van 31,6 ha. 

Het bos in Vlaanderen 

Oost- en West-Vlaanderen 
minst groen 

Nog slechts 29 % van de vaste aardoppervlakte is 
met bos bezet. Nochtans, om alle verlangde produk-
ties en diensten behoorlijk te leveren, zou 30 % van 
het laagland moeten bebost zijn en 50 % van het 
gebergte. Deze ideale toestand is niet meer bereik
baar. Daarom moeten alle bestaande bossen on
voorwaardelijk worden beschermd, is evenwichtig 
gebruik van het bos vereist en moet het bosareaal 
worden uitgebreid, overal waar daartoe gelegenheid 
is. 

DE laagste bebossingsindex 
hebben Afrika (24 %), 
Azië (19%) en Oceanië 

(11 %). Europa bereikt een ge
middeld peil (29 %). 

In België lijkt de toestand vrij 
behoorlijk (21 %), maar het bos is 
ongelijk verdeeld en sterk ver
snipperd (107.000 boseige-
naars). 

In Vlaanderen bestaan proble
men : slechts 11 % van de opper
vlakte is bebost; in Oost-Vlaan
deren is de bebossingsindex op 
4,5 % teruggevallen en in West-
Vlaanderen bedraagt hij zelfs niet 
meer dan 2,3 %. 

Bos per inwoner 
Bevolkingstoename en ontbos

sing hebben bewerkt dat te wei
nig bos is overgebleven om alle 
behoeften te dekken. 

België heeft maar 610 vierkan
te meter bos per inwoner, maar, 
ingevolge de koncentratie van 
het bos in Wallonië, is vooral de 
toestand in Vlaanderen drama
tisch geworden. 

Zo groeit in Oost-Vlaanderen 
maar 97 vierkante meter bos per 
inwoner en in West-Vlaanderen 
zelfs maar 63 vierkante meter. 

Wanneer enkel met het staats
bos rekening gehouden wordt is 
de toestand nog pijnlijker: 8 vier
kante meter staatsbos per inwo
ner in West-Vlaanderen en 3 vier

kante meter per inwoner in Oost-
Vlaanderen. 

Ekologisch 

Prof. M. Van Miegroet: ,,De 
ekologische waarde van het bos 
is niet te schatten. Het belang 
van het bos blijkt vooral na zijn 
verdwijning. De toestand in de 
Sahel, de grondverschuivingen in 
Colombië, de overstromingen in 
Brazilië, de ,,dust bowl" in de 
VSA, de lawines in het Europese 
hooggebergte staven deze stel
ling. 

Het belang van het bos als 
klimaatregelaar zal in de toe
komst nog vergroten, vooral door 
de stijging van het C02-gehalte 
in de lucht, dat met de ontbossing 
in verband kan gebracht worden. 

Ook uit sociaal oogpunt wordt 
het bos steeds belangrijker. In 
Vlaanderen zijn 40.000 werkne
mers en duizenden zelfstandigen 
betrokken bij bosbeheer, kweke
rijwezen, houtwinning, houtver
werking en distributie van hout en 
houtprodukten. 

Jaarlijks wordt het bos bezocht 
door 2,2 miljoen personen, goed 
voor 12 tot 15 miljoen uren aan 
bosrekreatie besteed. 

Het natuurbehoud maakt — en 
zeer terecht — eveneens aan
spraak op het bos tot vrijwanng 
van biologische rijkdommen en 
behoud van genetische reserves. 
Deze aanspraken moeten in 
evenwicht worden gebracht met 
de eisen inzake ekonomisch bos-
gebruik, waarbij elkeen betrok
ken is. Het bos is inderdaad de 
leverancier van een belangrijke 
en hernieuwbare grondstof, het 
hout, dat, op de wereldmarkt, als 

Prof. M. Van Miegroet: ,,Plant een Bos mag niet eindigen op 20 
maart!" (,„,0 M. ceis) 

verhandelingsprodukt de tweede 
plaats inneemt na de aardolie." 

Houttekort 
Het wereldhoutverbruik stijgt 

gemiddeld met 1,2 % per jaar. 
Daardoor nemen de houttekorten 
schrikwekkend toe, ook in Cana
da en de VSA, die beide houtdefi-
citair zijn geworden. Enkel de 
USSR beschikt over grote houtre
serves. In de tropen neemt het 
brandhoutverbruik zorgwekken
de vormen aan. 

In Europa bedroeg het hout
overschot nog 5 miljoen kubieke 
meter in 1950. Dit overschot evo
lueerde naar een houttekort van 
70 miljoen kubieke meter in 1975, 
ondanks de recyclage van 25 mil
joen kubieke meter papier en 
houtafval. 

België produceert gemiddeld 
2,5 miljoen kubieke meter hout 
per jaar, maar verbruikt 6 miljoen 
kubieke meter. 

In Vlaanderen, waar het groot
ste deel van de houtvenwerking 
gebeurt en de meubelindustrie 
gevestigd is, moet minstens 
85 % van de houtbehoeften door 
importen worden gedekt. 

Toekomstgericht 
De aktie ,,Plant een bos" zai 

zeker niet in staat zijn al die 
problemen in één slag op te los
sen. Ze wil echter een aanzet zijn 
die de bewindsverantwoordelij
ken tot nadenken moet aanzet
ten. 

Prof. M. Van Miegroet: ,,De 
bosplantaktie is positief gericht: 
zij verhoogt de bosrijl<dom en 
geeft eiiceen de gelegenheid 
daartoe bij te dragen. De aktie is 
ook toekomstgericht: zij bereidt 
een ruimere samenwerking voor 
en heeft oog voor de noden van 
morgen. 

De bosplantaktie is ook doflge-
richt: zij streeft naar de yx -
mogelijke harmonisatie v •^ ^- '. 
ei ale, ekologische T,- o'^ 
sche verzuchtingc ">.' 
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Een boeiende kennismaking 

De houtverwerking 
bij ons 

In het kader van de Plant een Bos-akties die 
momenteel over geheel Vlaanderen jonge en oudere 
milieubewuste mensen op de been brengen, mag 
een beknopte blik op de Belgische houtverwerkings-
sektor niet ontbreken. 

De houtverwerking stond in '85 borg voor 0,78 % 
van het BNP (37,2 miljard frank) en 3,37 % van de 
be- en verwerkende nijverheid. Op het eerste gezicht 
niet zo'n belangrijke sektor dus. 

kenmerkt door een merkwaardi
ge tegenstelling: het aantal arbei
ders (28.264 in hout en meubelen 
in '85) ging in relatieve termin iets 
minder achteruit dan in de totale 
nijverheid gedurende de jongste 
16 jaar, maar het aantal bedien
den (4.537 in '85) tewerkgesteld 
in de hout en meubelsektor smolt 
in dezelfde periode met 24 % 
weg, terwijl de daling in de totale 
Belgische nijverheid slechts 5 % 
bedroeg. Dit verschijnsel wordt 
verklaard door het feit dat de 

DE groeivoet van de toege
voegde waarde van de 
houtverwerking bevond 

zich in de periode '70-'82 nog 
boven die van de industrie, doch 
op het einde van de jaren '79 en 
in het begin van de jaren '80 
begint ze te vertragen. 

Middenpositie 
In 1983 en 1984 kent men te

rug een remonte die evenwel on
der de groei van de toegevoegde 
waarde in de totale industrie blijft. 
Met 4% is de toename van de 
toegevoegde waarde van de 
houtsektor in 1985 opnieuw bo
ven het industriële gemiddelde 
geklommen. Thans neemt de 
houtverwerking t.o.v. de andere 
sektoren een middenpositie in. 

De evolutie van de tewerkstel
ling in de houtsektor wordt ge-

Advertentie 

PLANT EEN BOS » 

De Kredietbank 
steunt de actie Plant een Bos 
via haar Stichting Leefmilieu 

Apotheose op zondag 20 maart 1988 - BRT 1 
Rechtstreekse TV-uitzending 

van 18 tot 22.20 uur. 

e BRT 
MMUOflCKINTIHJM 
VOO* nSMVW MK 

De papierindustrie 
in de liouticeten 

De papierindustrie is een be
langrijke schakel in de houtketen. 
In 1987 gebruikte de sektor 
2.050.000 stères hout naast 
300.000 ton oud papier en 
450.000 ton ingevoerd papier
deeg. 

De papierindustrie gebruikt 
echter geen echte bomen, maar 
de zogenaamde bijprodukten van 
het bos. Het hout is vooral afkom
stig van uitdunningen, kreupel
hout, en takken die ongeschikt 
zijn voor zagerijen. Ook het afval 
van de zagerij komt in de verwer
king terecht. 

Naast het nuttige van de wer
king voor de papierindustrie 
wordt tevens bijgedragen tot een 
goed beheer van de bossen. 

Het machinepark van onze pa
pierindustrie bedraagt om en bij 
de 100 miljard fr. 7000 mensen 
zijn werkzaam in de sektor. 

Maar de papierindustrie is ook 
de aanzet tot een niet te verwaar
lozen bedrijfstak waar om en bij 
de 40.000 mensen werken. Waar
van het overgrote deel 
(+ 32.500) in de drukkerijen. 

houtverwerking een zeer groot 
aantal kleine ondernemingen met 
een familiale bedrijfsorganisatie 
telt. 

De sektor kent inderdaad een 
in hoofdzaak KMO-struktuur: 
95 % van de ondernemingen be
horen tot de klasse de minder 
dan 50 arbeiders in dienst heb
ben. Toch vindt men bijna de 
helft van de tewerkstelling terug 
in de 5 % ondernemingen met 50 
of meer arbeiders. 

Toekomst-
perspektieven 

Deze kleine bedrijfjes vertonen 
een groot aanpassingsvermogen 
aan de marl<tomstandigheden. 
Een noodzaak, want vooral wat 
betreft bevoorrading van grond
stoffen (o.a. exotisch hout uit de 
lage loonlanden) en de energie
prijs (vervoer) zijn ze afhankelijk 
van de wereldmarkt. Hun produk-
tie is erg exportgericht: in 1986 
werden 55 % van de totale leve
ringen uitgevoerd. 

Men is maar al te gemakkelijk 
geneigd traditionele sektoren en 
produkten af te schrijven of ten
minste met hetzelfde gunstig 
vooroordeel te bekijken als de 
spitstechnologie. Alsof men het 
sociaal-ekonomisch vlechtwerk 
zo maar om de haverklap kan 
aanpassen, zonder rekening te 
houden met wat bestaat. Alsof 
traditionele sektoren de vuur
proef van de eigen en internatio
nale marktekonomie totnutoe niet 
glansrijk doorstaan hebben. 

Alsof een niet onbelangrijke 
groep kleinere ondernemers al
dus niet het bewijs van hun kun
nen hebben gegeven door zich 
steeds weer aan te passen aan 
een versnelde evolutie van tech
nieken en systemen. Deze kleine 
ondernemingen vormen het on
misbare bindweefsel van de mo
derne maatschappij. Wegens 
hun aanpassingsvermogen, vak
manschap, kreativiteit en intuïtii-
eve marktkennis dienen ze be
houden en ondersteund te wor-

(Pdl) 

Jeugd plant Kraaiennest 

Stort wordt 
bos 
te Stabroelc 

Toen in het kader van het jaar van het leefmilieu de 
,,Plant een bos-aktie" werd opgezet, heeft de ge
meente Stabroek geen moment getwijfeld haar me
dewerking te verlenen. 

Onder impuls van de VU-Leefmilieuschepen Dirk 
Van Putten werd samen met de Leefmilieuraad de 
hand aan de ploeg geslagen. 

A LS terrein werd het oud 
gemeentelijk stort geko
zen dat enkele jaren gele

den op last van OVAM gesaneerd 
werd. 

4.000 bomen zullen er worden 
geplant. 

De soorten werden door spe
cialisten van de Rijksuniversiteit 
aangeduid omdat op een stort nu 
eenmaal met alles groet. 

De scholen werden gekontak-
teerd en verleenden entoesiast 
hun medewerking. In alle lagere 
scholen zullen speciale lessen 
over het bos worden gegeven. De 
boswachter van het Domein Ra-
venhof heeft in elke klas massa's 
vragen kunnen beantwoorden. 
Voor de drie jongste leerjaren van 
de lagere school werd de aktie 
beëindigd met een JEVI-film met 
duiding rond de leefmilieu-pro
blematiek. 

Nieuwe long 
De drie oudste jaren plantten 

bomen op het stort in de week 

van 7 tot 15 maart. Eerst was er 
animatie op het kasteel Ravenhof 
door BRT-man Geert Hoste. Na
dien volgde een natuurwandeling 
tot aan het stort om dan de bo
men te planten. De eerste twee 
jaren van de middelbare scholen 
konden ook na een geleide na
tuurwandeling hun boompje plan
ten. Het bos is ingedeeld in één 
vak voor elke school. Ter herinne-
nng kreeg elke school van elke 
aangeplante boomsoort één 
exemplaar voor de schooltuin. 

Op die manier werd een leerrijk 
schoolprogramma gekoppeld 
aan het opzetten van een nieuwe 
long voor onze gemeente. Een 
long die zij best kan gebruiken zo 
dicht tegen de grote chemische 
industrie van de Antwerpse ha
ven. 

Het bos zal Kraaiennest heten, 
wat verwijst naar een kadastrale 
benaming in de buurt. Doordat 
het bos hoger gelegen is dan de 
onmiddellijke omgeving wordt 
het misschien een ,,nest" om 
rustig in te verwijlen. 
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Kinderen planten 1000 eiken in 

Het Merelbeekse 
Liedermeerspark 

Op 5 maart jl. hebben zo'n 350 Merelbeekse 
schoolkinderen, vergezeld door hun ouders en een 
ruime delegatie van de gemeenteraad, een duizend
tal jonge eiken aangeplant in het Liedermeerspark 
(in wording). De TV bracht daarover enkele beelden. 
Ook BRT 2 Oost-Vlaanderen en de pers brachten 
verslagen van de gebeurtenis. Een gelegenheid om 
het opzet van het Liedermeerspark even nader toe te 
lichten. 

IN het begin van de jaren ze
ventig ging er in de woonwij
ken van Merelbel<e-Flora een 

petitie rond, waaronder ruim 
tweeduizend mensen hun hand-
tel<ening plaatsten. Daarin werd 
ondermeer gevraagd: „De zone, 
gelegen tussen de Schelde ter 
hoogte van Sidac en de woonwij
ken langs de Hundelgemsesteen-
weg, zo spoedig mogelijk te be
bossen teneinde een groen 
scherm tot stand te brengen tus
sen de industrie en de dichtbe
volkte woonzones". 

Er werd ool< gevraagd de totaal 
vervuilde Schelde-arm in die 
zone weer zuiver te maken en ter 
beschikking te stellen van de be
volking als visvijver. 

BPA 
,,Liedermeers" 

in 1977 besloot het gemeente
bestuur, op initiatief van Paul 

Martens, schepen van Leefmi
lieu, tegemoet te komen aan de 
enkele jaren vroeger geformu
leerde wens van de bevolking 
van Merelbeke-Flora. Een bijzon
der plan van aanleg (BPA) zou 
worden opgemaakt, waarin een 
duidelijke bestemming gegeven 
zou worden aan het Merelbeekse 
grondgebied ten noorden van de 
Ringvaart, tussen de Schelde en 
de Hundelgemsesteenweg. 
Daarin zou de gewenste groene 
zone, het toekomstige ,,Lieder
meerspark" worden vervat. 

Liedermeerspark 
Het toekomstige Liedermeers

park zal, zodra het voltooid is, 
een oppervlakte beslaan van 
23 ha 85 a 18 ca. Het situeert zich 
tussen de industriezone over de 
Schelde (op Gents grondgebied) 
en de woonwijken langsheen de 
Hundelgemsesteenweg ter hoog

te van Merelbeke-Flora. Het 
wordt een openbare groene zone 
voor passieve rekreatie, een 
openbaar parkgebied dus. Nog 
vóór de administratieve procedu
re van het BPA nr. 12 volledig 
was afgewerkt, werd reeds be
gonnen met de verwerving in der 
minne van een aantal terreinen. 

Vandaag (voorjaar 1988) is het 
grootste gedeelte van de te ver
werven oppervlakte reeds aange
kocht door de gemeente Merel-
beke, bijna 21 ha in totaal, deels 
met subsidies van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Sedert enkele jaren wordt er 
stelselmatig gewerkt aan de uit
bouw van het Liedermeerspark. 
De voornaamste werken tot op 
heden waren: de demping van 
het meest vervuilde gedeelte van 
de oude Schelde-arm en de zui
vering van het gedeelte tussen de 
Verlorenbroodstraat en de Schel
de. Dit gedeelte werd aangelegd 
als vissersvijver (de Verloren-
broodvijver) en is vandaag als 
dusdanig in gebruik sedert juni 
1984. Andere werken: grasbe
zaaiingen, nivelleringswerken, 
aanleg van wandelpaden, omleg
ging van rioleringen, de bouw van 
een chalet, de aanleg van een 
parking en omvangrijke beplan-
tingswerken. 

Wat dit laatste betreft, kan aan
gestipt worden dat er in het voor
jaar van 1986 talrijke bosplant
soenen werden aangeplant van 
14 verschillende inheemse 

o. 
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ASLKB 
we doen met u mee 

Een vertrouwd zicht te Merelbeke: kinderen die boompjes planten 

boomsoorten, namelijk veldes-
doorn, gewone esdoorn, zwarte 
els, haagbeuk, tamme kastanje, 
hazelaar, es, sleedoorn, acacia, 
schietwilg, waterwilg, zomereik, 
amerikaanse eik en zomerlinde. 

1000 eiken! 
Einde februari, begin maart 

1988 werden opnieuw ruim 3.000 
inlandse loofboompjes (bosplant
soenen) van de volgende soorten 
aangeplant: hazelaar, haagbeuk, 
linde, tamme kastanje, vogel-
kers, es, lijsterbes, els, schiet
wilg, velesdoorn, krentenboom-
pje en populier. 

In het kader van de BRT-aktie 
,.plant een bos" plantten de 
schoolkinderen van Merelbeke 
op 5 maart nog eens 1000 inland
se eiken aan. Het doel van dit 
alles is het scheppen van een 
grote groene zone tussen de 
(Gentse) industrie en de (Merel
beekse) woonwijken van Flora. 
Over een aantal jaren zal dit een 
rustige, groene oase zijn, ter be
schikking van de bevolking. 

Het is nog winter nu en alles is 
kaal en nat, maar wie deze zomer 
eens komt kijken, zal merken hoe 
de natuur alles reeds zoveel 
mooier maakte. 

Herl<-de-Stad: 

1200 kinderen = 
1200 bomen 

Herk-de-Stad — Als afsluiting van het Europees 
jaar van het Leefmilieu werd in Herk-de-Stad een 
groots opgezette boomplantaktie gestart op maan
dag 14 maart in aanwezigheid van VU-senator Lau
rens Appeltans, tevens schepen van Milieu en 
Jeugd, Wilfried Uten, VU-schepen van Sport en 
Middenstand en andere raadsleden. 

DE boomplantaktie liep in 
medewerking van de ste
delijke Milieu- en Jeugd

dienst en met de medewerking 
van de verschillende scholen van 
Herk-de-Stad lager, bijzonder la
ger en secundair Onderwijs van 
het Amandmakollege, Lager en 
secundair van het Ursulainsti-
tuut, basisscholen van Donk, 
Berbroek, Schulen en Schakke-
brok, rijksbasisschool Herk-de-
Stad en de Chirojeugd van Schu
len 

Een eigen boom 
Aan deze week van ,,ik plant 

een boom" namen zowat 1200 
kinderen deel van hoger genoem
de scholen, hetgeen betekent dat 
als het wat meezit, Herk-de-Stad 
eerstdaags zo'n 1200 bottende 
tnipopulieren, essen, meidoorn 
en vele andere nieuwe bomen zal 
hebben. Aan ieder boompje 
hangt een plaatje met de naam 
van de boom en de naam van het 
kind dat deze boom geplant 
heeft. Zo heeft ieder schoolkind 
ergens in Herk-de-Stad zijn of 
haar boompje staan. Tijdens 
voorafgaandelijke lessen in de 
scholen werd de nodige aan
dacht besteed aan de milieuzorg. 
De eerste boomplantaktie vond 
plaats op het gesaneerd stort te 
Donk. 

Ironisch detail: ondanks de 
protesten van de milieubewegin

gen en adviiezen van de milieu-
raad werd dit stort door een aan
nemer in opdracht van Openbare 
Werken van de gemeente volle
dig ontbost en omgeschapen tot 
een maanlandschap, waar er 
nochtans tal van volwassen bo
men hadden kunnen blijven 
staan, betrokken schepen van 
Openbare Werken was uiteraard 
ook op de boomplantaktie aanwe
zig 

6000 bovenop 
Uit de toespraak van schepen 

van Leefmilieu Appeltans noteer
de we' ,,Milieubeleid is geen ge
ïsoleerd geheel. Elke milieuver-
antwoordeiijke moet milieuzorg 
integreren in overleg, bij elke be
slissing. De domeinen van ruim
telijke ordening, ekonomie, land
bouw, openbare werken, onder
wijs. .. hebben allen invloed bij het 
uitstippelen van een miliebeleid. 
WIJ moeten beseffen dat milieu 
deel uitmaakt van ieder onder
deel van het beleid." 

Aansluitend op de boomplant
aktie van de schoolkinderen in 
Donk, Berbroek, Schulen, Schak-
kebroek en Herk-centrum zal 
door de milieudienst van de stad 
nog een 6000-tal bomen en strui
ken geplant worden over gans 
het grondgebied van Herk-de-
Stad. 

H.J. Ombelets 
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Tussen achterhaven en polder 

Brugse leerlingen 
leggen bosstrook aan 

In het kader van de aktie ,,Plant een Bos" die in 
110 Vlaamse Gemeenten wordt gevoerd, werd te 
Brugge op 8 maart gestart met de aanleg van 4 
hektaren bos. Aan de Brugse aktie nemen meer dan 
2500 leerlingen van het Basisonderwijs deel, afkom
stig uit 35 scholen. In een tijdspanne van 9 halve 
dagen zullen door ijverige kinderhanden ongeveer 
19.000 jonge boompjes en struiken geplant worden. 

E Brugse bosplantaktie 
gaat op verschillende 
plaatsen door. Het meest 

in het oog springende projekt is 
ongetwijfeld de aanleg van een 
bosstrook in de bufferzone naast 
het nieuwe Zeebrugse achterha
vengebied. 

Streekeigen 
Ongeveer 1500 leerlingen zul

len hier instaan voor de beplan
ting van 2 ha opgespoten zandig 
terrein, langsheen de beide aflei
dingsvaarten. Het assortiment 
plantgoed is heel gevarieerd, en 
omvat doelbewust uitsluitend 
streekeigen struiken en bomen: 

Protestbosje te 
Ruddervoorde 

In het kader van de aktie: 
,,Plant een bos" richt de ge
meente Groot-Oostkamp een 
boomplantaktie in te Ruddervoor
de. 

Het betreft hier een heraan-
planting van vroeger verwoeste 
groenzones. De VU van Groot-
Oostkamp houdt op dezelfde za
terdag 19 maart een protestaktie 
aan het Nieuwenhovebos. 

Hiermee wil de afdeling protes
teren tegen de holle-slogan-poli-
tiek van de ,,groene" gemeente. 
Een groot stuk bos werd in de 
wijk Nieuwenhove verwoest door 
de verkavelingsdrang van het 
schepenkollege. De VU-mensen 
zullen er een 30-tal jonge berkjes 
planten. Wie komt een handje 
toesteken? Verzamelen om 14 u. 
30 in de Tijl Uilenspiegelstraat. 

Advertentie 

oevers een wandel- en fietspad 
aangelegd worden. 

Milieubesef 
Een tweede plaats van aktie is 

het Provinciaal domein Tillegem. 
Hier zullen een duizendtal leerlin
gen zorgen voor de aanplanting 
van 8000 zomereiken en diverse 
soorten begeleidende struiken, 
zoals hazelaar, hulst, vogelkers. 

Advertentie 

Milieu-informatie? 

Een antwoord op uw vragen rond milieuproblemen 
Een milieubibllotheek 
Een leerrijke daguitstap rond ,.water" of ,,bodem" 
Een tentoonstellingsstand 
Toelagen voor jongerenprojecten Inzake natuurbeheer 
en landschapszorg 
Een hele reeks eigen publikatles 

Vraag een proefnummer van ons tijdschrijft „Leefmilieu"' 

...De stichting Leefmilieu 
wijst U de weg!! 

STICHTING LEEFMILIEU vzw 

p/a Kredietbank 
Kipdorp 11 

2000 Antwerpen 
tel. 03/231.64.48 

Openingsuren secretariaat: werkdagen 9-17 uur 

VU-schepen Pieter Leys, de motor achter de Brugse boomplantings-
aktie, spreekt zijn jeugdige volgelingen veel moed in. 

duindoorn, liguster, sleedoorn, 
vlier, meidoorn, zwarte els, es, 
witte abeel, schietwil en rateipo-
pulier, alles samen zowat 11.000 
stuks. Het doel Is hier vooral een 
landschappelijke afscherming te 
kreëren tussen het nieuwe ha
vengebied enerzijds en het pol
derlandschap richting Knokke-
Helst anderzijds. Deze beplan
ting zal tevens aansluiten op de 
populierenrijen langsheen de ka
naaloevers van de afleidings
vaarten. Met de bevoegde instan
ties werden kontakten gelegd om 
In de eerstekomende tjd ook de 
resterende helft van deze ruim 
2 km lange bufferzone te beplan
ten en de populierenrijen op de 
oevers van de kanalen verder uit 
te breiden. Langsheen deze 
groenzone zal op één der kanaal-

deleland) 
VAKANTIE 1988 
LEIELANDTRIPS 
BAVO TOURS 
(C. 3477) 

Autocarreizen 
9-23 juli 

N O O R W E G E N 
31 juli tot 15 aug. 

I T A L I Ë met R O M E 
Florence, Venetië, Assisi 

21 tot 30 aug. 

B E I E R E N 
München, Salzburg 

Info: Gentsesteenweg 57, 
8500 Kortrijk (056/22.53.35) 
Aartrijkestraat 237, 
8100 Torhout (050/21.39.87) 

hondsroos, sleedoorn, wilg en 
gelderse roos. 

Deze aanplanting gebeurt op 
een verlaten perceel weiland van 
2 ha groot. 

Een derde en kleine aanplan
ting gaat door in de omgeving 
van de nieuwe Zeesluis te Zee-
brugge. Een Zeebrugse school 
plant hier 120 populieren aan. De 
organisatie van de bosplantaktie 

te Brugge gaat uit van het Stads
bestuur, die hiermee inpikt op de 
aktie de door de BRT, de Koning 
Boudewijnstichting en de Kre
dietbank over geheel Vlaanderen 
wordt gepropageerd. 

In een brief aan de schooldirek-
ties zei de Brugse eerste sche
pen en (VU)schepen van Groen-
beleid Pieter Leys: „...Wijdurven 
erop rekenen dat u deze aktie zult 
aangrijpen om de kinderen van 
uw school daadwerkelijk te laten 
meewerken aan de kreatie van 
vele hektaren nieuw bos en groen 
in onze leefomgeving. Wij zijn er 
tevens van overtuigd dat deze 
aangelegenheid ten zeerste kan 
bijdragen tot de ontwikkeling van 
milieubesef bij onze kinderen..." 

Dokumentatiemap 
Ter voorbereiding van de bos

plantaktie werden de Brugse 
deelnemers door de Stedelijke 

Groendlenst in het bezit gesteld 
van een uitgebreid dokumentatie-
en animatiepakket. Ter gelegen
heid van deze plantaktie kunnen 
ze deelnemen aan een ballon
wedstrijd en ontvingen ze een 
badge met de slogan ,,Plant een 
bos — ik doe mee". De leer
krachten worden in de gelegen
heid gesteld naar eigen keuze 
een klassikale krea-wedstrijd 
rond ,,Het bos" te organiseren. 
Meer dan 100 natuurposters en -
boeken worden als prijs ter be
schikking gesteld. De bosplan
taktie en de animatie eromheen 
zullen bij de talrijke deelnemer-
tjes ongetwijfeld als een prettige 
herinnering bijblijven. 

BRT-TV zal op haar speciale 
bossen-ultzending ter gelegen
heid van de afsluiting van het 
Jaar van het Leefmilieu, op zon
dag 20 maart a.s. ook de bos
plantaktie te Brugge in beeld 
brengen. 

Rijksbasisschool gaf het voorbeeld 

Eén hektare nieuw 
bos te Ingelmunster 

In het kader van het 25-jarig bestaan van de 
Rijksbasisschool van Ingelmunster zette de school 
een aantal passende aktiviteten op stapel. Eén 
daarvan was het aanplanten van bomen en struiken 
op de schoolweide. Een mooie bijdrage tot de Plant 
een bos-aktie! 

INGELMUNSTER Is gelegen in 
het zuid-oosten van West-
Vlaanderen, in de bosarme 

vallei van de Mandel, een bijrivier 
van de Leie. Dat een bosje daar 
welkom is lijkt ons nogal duide
lijk, temeer dat de aanplanting 
dienst zal doen als buffer, na de 
aanlegging van de geplande ring-
laan rond Ingelmunster. 

1 boom = 50 frank 
De boomplantaktie geschiedde 

in samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting, de Rijksuni
versiteit Gent en het Milieusekre-
tariaat van de BRT. Ouders, oud-
leerlingen en simpatisanten kon
den hun steentje bijdragen door 
50 fr. voor één boompje te schen
ken. Natuurliefhebbers die een 

blauwtje van vijfhonderd afdek
ten mochten twaalf + één (ge-
luks)boom planten. Zelfstandigen 
die duizend frank schonken kre
gen een bewijsje om bij hun be
lastingsaangifte te voegen I 

PLANT EEN BOS 

De boomplanting werd een 
sukses, er werden ongeveer 
1200 bomen en struiken geplant! 
Gezien het betrekkelijke vroege 
uur van de aktie, 9.30u., en het 
feit dat de planters daags voor
dien hun feestelijk oud-leerlln-
genbal hadden gehouden is dit 
resultaat bewonderenswaardig I 

Op TV 
Het planten verlllep volgens 

een duidelijke planning, er werd 
zowel voor hoge als voor lage 
bebossing gezorgd, streekbo-
men, struiken en fruitbomen wer
den evenwichtig verdeeld. Deze 
verscheidenheid in de aanplan
ting zal ongetwijfeld een grote 
aantrekkingskracht hebben over 
verschillende soorten vogels, In 
het nieuwe bosje zullen heel wat 
van onze gevederde vrienden 
een veilig onderkomen vinden. 

De pedagogische grond van 
deze dag is ook niet te onder
schatten, de schoolkinderen 
zwengelen op deze wijze hun 
interesse voor de natuur aan. De 
aktie werd door de BRT verslaan 
en zal worden uitgezonden in het 
natuurmagazine Leven en laten 
leven van 20 maart a.s. 
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Frans kado voor onze kust: 

20 miljoen ton afval uit de Elzas 
Het Europees jaar van het leefmilieu loopt bijna 

ten einde. 
Zou dat er iets te maken mee hebben dat de Franse 
regering bijzonder onvriendelijke plannen begint uit 
te broeden. Het probleem waarover we het hier 
hebben heeft weliswaar een lange voorgeschiede
nis. 

GROOT probleem voor de 
Franse overheid is reeds 
geruime tijd: hoe gera

ken we van het afval van de 
potasmijnen in de Elzas af. In het 
verleden stortten de Fransen hun 
afval zonder al teveel skrupules 
in de Rijn. Dit kon echter niet 
blijven duren, allerhande metin
gen in het rijnwater toonden aan 
dat deze stortinaen inderdaad 
mede-oorzaak zijn van de slechte 
kwaliteit van het Rijnwater.Frank
rijk kreeg protesten bij de vleet te 
horen en stemde ermee in om 
met de Rijnstaten rond de tafel te 
gaan zitten en de strijd tegen de 
Rijnvervuiling aan te binden. 

Eind '84 en in de loop van '85 
was deze kwestie bijzonder ak-
tueel. Toen al diende VU-Euro-
parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke een ontwerp-resolutie in 
het Europees Parlement in ter 
veroordeling van deze lozingen. 
De druk van de akties bracht 
uiteindelijkmet zich mee dat 
Frankrijk erin toestemde een al
ternatief voor het storten te zoe
ken, dit alternatief was één van 
de kernpunten van de konventie 
van Bonn, het zogenaamde Rijn-
verdrag, in juli 1985 afgesloten 
tussen Frankrijk, de Bondsrepu
bliek, Luxemburg, Zwitserland en 
nederland. 

Alternatieven? 
Door de andere landen met de 

rug tegen de mur gezet begon 
Frankrijk dan maar aan haar 
zoektocht naar alternatieven. 
Twee mogelijkheden werden uit
eindelijk na enige tijd weerhou
den. Er was een ,,dure" oplos
sing die erop neerkwam dat de 
Konventie van Bonn omzeild zou 
worden. Men zou de potasafval in 
de Elzas stockeren en proberen 
te laten verdwijnen via de Rijn in 
koncentraties die onder de nor
men van de Konventies van Bonn 
liggen. 

Leep uitgedacht, maar voor de 
fransen een dure oplossing om
dat alles zo traag verloopt. Men 
opteerde dus voor oplossing 
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nummer twee. Deze houdt m da 
de Franse overheid zowat onder 
het motto ,,er kan nog altijd wat 
zout bij" er niets beters op vond 
dan netjes een tijdschema op te 
stellen waarbij men in de komen
de tien jaar, ieder jaar twee mil
joen ton van dit afval in zee te 
storten. 

De plaats werd ook niet zo 
maar toevallig uitgekozen: er zou 
gestort worden vlakbij Duinkerke, 
een paar mijl van de Belgische 
kust. Het is dus nogal duidelijk 
dat de gevolgen van deze lozin
gen in de eerste plaats voor onze 
rekening zijn! Zowel de visserij 
als het toerisme zullen hieronder 
lijden. Het grote voordeel voor de 
Fransen is dat dit afval van de 
Potasmijnen op een onzichtbare 
wijze met het water kan ver
mengd worden, het zo goed as 
volledig in water op te lossen. Er 
zal dus geen sprake zijn van een 
,,spektakulaire" vervuiling, wat 
echter niet wil zeggen dat deze 
vorm van milieuschending te on
derschatten IS 

Met het storten van dit afval zal 
ongetwijfeld het gehalte en de 
aard van de zouten in het zeewa
ter ernstig gewijzigd worden. Ook 
bij ons zal dit meer dan voelbaar 
zijn o.a. door de getijdenwerking 
en de Golfstroom. Onze fauna en 
flora is m.a.w. ernstig bedreigd. 

Onze vissers vrezen terecht 
dat voor een aantal belangrijke 
vissoorten de gevolgen rampza
lig zullen zijn. Voor de Belgische 
kust bevinden zich veel paai-
plaatsen van bijvoorbeeld de 
tong. het is bekend dat precies in 
het eerste levensstadium vissen 
bijzonder gevoelig zijn voor ver
anderingen in hun omgeving. 
Door het lozen van afval zou het 
kunnen gebeuren dat de Belgi
sche kust heeft afedaan als paai-
plaats. Ook de verschillende 
soorten zullen het bijzonder 
moeilijk hebben met de wijzigin
gen in de zoutkoncentraties. 

Het gaat hier trouwens om een 
ekstra belasting van onze Noord
zee, die door de Fransen reeds 
met verschillende vormen van 
vervuiling bedacht wordt: het 
koelwater van de kerncentrale 
van Gravelines, stortingen van 

tioxyde uit Calais, ontgassing van 
schepen, enz... . 

Reaktie 
Volgens VU-Europarlementslid 

Jaak Vandemeulebroucke ge
tuigt het van een buitengewone 
brutaliteit en gebrek aan respekt 
voor ons milieu om zulke oplos
singen enkel al maar te overwe
gen. Hij wil dan ook de strijd in 
volle heftigheid aanbinden tegen 
deze arrogante vervuiler. 

Vandemeulebroucke wil zijn 
mogelijkheden via zijn mandaat 
als Europees Parlementslid ten 
volle aanwenden. Hij zal in het 
eerstvolgende debat over aktuele 
en dnngende kwesties het parle
ment via een dringende resolutie 
oproepen om een scherpe ver
oordeling uit te spreken ten op
zichte van deze plannen. Het 
heeft volgens hem geen zin om 
,,Noordzeekonferenties" te hou
den als één van de deelnemers, 
onbeschaamd doorgaat met ver
vuilen, welke zin heeft een Jaar 
van het Leefmilieu dan nog? 

Wat de Fransen voor onze kust 
uithalen kan doodeenvoudig niet, 
nu met en nooit niet! 

Gilbert Vanoverschelde 

£n daarenboven, 
met Aardgas, 

nu extra-voordelen. 
nderdaad. Elke aardgas-

verdeler biedt u nu extra
voordelen BIJ de ene zijn dat 
premies bij de aankoop van 
een aardgaskachel of-ketel. Bij 
een andere gaat het om een 
gratis standaardaansluiting Of 
om een gratis financiering Of 
Om juist te weten welke voor
delen u wachten, haast u naar 
uw aardgasspecialist of -maat
schappij, of loop eens langs op 
stand 3309 in Paleis 3 tijdens 

Batibouw '88 van 25 februari 
tot 6 maart op de Heizel in 
Brussel 

Aardgas staat voor meer 
komfort en minder zorgen. En 
daarenboven kunt u nu reke
nen op extra-voordelen. Het 
zou jammer zijn daar met van 
te profiteren' 

_ W _ _ 
VEEL G O E D S VOOR U W GELD 

• N de landbouwliteratuur wordt zeer 
lovend gesproken over het gewas 

maïs, en dan o.a. omdat deze teelt 
massale hoeveelheden dnjfmest kan 
verwerken. 

Men houdt zich daar het hart vast 
tegen de tijd dat het uitspreiden van 
deze blubber hier gereglementeerd 
wordt. 

Tot op heden was de maïs een 
gewas dat aanvankelijk gemakkelijk 
onkruidvrij kon gehouden worden bij 
middel van allerhande herbiciden; 
het ene al wat giftiger dan het andere. 
Sommige van deze chemische on
kruidverdelgers zijn van de groep 
waarmee Seveso destijds op een 
trieste manier in de aktualiteit kwam. 

Maar welk zinnig mens spreekt nu 
nog van Seveso, Bophal of Tsjerno-
byl; nieuws is er immers om zo vlug 
mogelijk te vergeten... 

Gelukkig is het dan weer zo dat 

heel wat ernstige mensen uit de land
en tuinbouwsektor zich terzake vra
gen beginnen te stellen over de struk-
tuur van de bodem; de zuurgraad, de 
bio-kwaliteit, het humusgehalte en de 
kwaliteit van diezelfde steeds schaar
ser wordende humus. 

Globaal gezien is er nog het pro
bleem van de metabolieten, waarover 
door insiders toch maar liefst zedig 
gezwegen wordt. Niettegenstaande 
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al dat spuiten is m die teelt een nieuw 
probleem gerezen, dat van de, on
danks al dat spuitgeweld, met of zeer 
moeilijk te bestrijden onkruden. 

Probleemonkruiden 
INTUSSEN IS onze Vlaamse woor

denschat nog mar eens verrijkt met 
dat nieuwe woord, dat men tever
geefs zal zoeken in de Dikke of de 
slanke Van Dale 

Het wordt bij de loonsproeiers en 
ook bij de landbouwer zelf een zoe
ken en mengen van diverse herbici
den naar het mengsel of desnoods 
produkt dat deze ,,dwarsliggers" on
genadig kan vernietigen. 

Nu willen wij best aannemen dat 
het moeite moet kosten om onkruiden 
van dezelfde familie als de maïs, de 
Grasachtigen dus, te bestrijden. Wij 
denken hierbij aan de hanepoot, het 

strekgras en het vogelgoed, zoals dat 
in de Kempen wordt genoemd Enke
le pientere landbouwers proberen dit 
dan weer goed te maken met een 
tussenteelt van Engels Raygras, dat 
inderdaad nog beter is dan onkrui
den 

Daar zijn nog een paar deugnieten 
als de zwarte nachtschade en zelfs de 
eenjarige netels, die hardnekkig wei
geren dood te gaan 

Het loopt echter de spuigaten uit 
wanneer men het veldviooltje met 
eens een plaatsje gunt m de schaduw 
van de maïs. Al onze simpatie gaat 
dan ook naar dit lieve, maar dan toch 
sterk weerstandbiedende gewas. 

Alternatieven 
I l ET kan echt zo met verder. De 

bodem wordt vergiftigd, het grond
water vervuild, de bodem verzuurd en 
de vruchtbaarheid van diezelfde bo
dem als het ware geëxporteerd 

In de ons omnngende landen is 
men intussen alllang tot dit besef 
gekomen Daar wordt de maïs, zij het 
voorlopig nog op betrekkelijk kleine 
schaal ven/angen door andere ge
wassen als daar zijn de zonnebloem, 
de veldboon en nog andere vlinder-
bloemigen 

De mengels van deze gewassen 
groeien zeer sterk onkruidonderdruk-
kend Ze leggen luchtstikstof vast in 
de bodem, verbeteren de bodem-
struktuur en laten nog een nateelt toe. 
Dit laatste kan eventueel een groen-
bemester zijn waarin vlinderbloemi-
gen als wikken zeker met mogen 
ontbreken. 

In ons eigen Vlaanderen zijn er 
reeds een paar vooruitstrevende 
landbouwers hiermee begonnen. Het 
boeiend relaas van deze ,,dapperen" 
vertellen wij u volgende week 

Rik Dedapper 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 19 maart 
D BRT 1 - 14.00 
Mijn stem in de gemeente, info 
OBRT1 - 15.30 
Milaan-San Remo, wielrennen 
• BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, lentespelen special 
D BRT 1 • 19.05 
Boeketje Vlaanderen, info 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, Info 
D BRT 1 - 20.20 
Dodelijk bedrijf, 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, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
Beestenboel, serie 
D Ned. 1 - 15.45 
Grote verhalen voor kleine mensen, 
serie 
D Ned. 1 - 16.15 
Silas, jeugdserie 
C Ned. 1 - 16.40 
Kids, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.20 
Switch, dramaserie 
D Ned. 1 • 22.42 
Waanzinnig truken, TV-spel 
• Ned. 1 • 23.43 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
n Ned. 2 - 19.30 
Alfred Jodokus Kwak, kindermusical 
D Ned. 2 • 21.30 
Passies, dok. 
n Ned. 2 - 21.55 
Veronica Film, filmrubriek 

Zondag 20 maart 
D BRT1 • 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
• BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, koncert van Chopin 
n BRT 1 - 14.30 
Granen, Info 
D BRT 1 - 15.00 
De gave van God, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.10 
Wikken en wegen, konsumentenma-
gazine 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., de klokkenmaker 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.00 
Kijk uit!, verkeerstips 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Kwis, TV-spel 
D BRT 1 - 21.55 
De jaren 60, het studentenleven 
D BRT2 • 15.00 
Stadion, sportprogramma 
D BRT2 - 18.00 
Plant een bos, totaalprogramma 
D BRT2 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT2 - 20.40 
Plant een bos, vervolg 
D Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
De baas in huis?, serie 
D Ned. 1 - 17.35 
De kunst ligt op straat, info 
D Ned. 1 - 18.04 
De film van Ome Willem, voor de 

Niets is te gek om de mannen het leven zuur te maken in ,,9 to 5". Maan
dag 22 ma^rt op Ned. 2, om 19u.27. 
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kleintjes 
D Ned. 1 • 19.05 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 • 19.50 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
Sonja op zondag, praatshow 
D Ned. 1 - 22.40 
Cagney & Lacey, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten en De Bie, aspekten uit 
de Ned. samenleving 
D Ned. 2 • 21.02 
A perfect spy, serie 
D Ned. 2 - 22.32 
De Garry Shandling show, serie 

Maandag 21 maart 
D BRT 1 - 17.00 
De Azteken, dok. 
n BRT 1 - 18.05 
Rondomons, jeugddok. 
C BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
C BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
D BRT 1 - 20.15 
Een volmaakte spion, serie 
D BRT 1 - 21.15 
Angst, vriend en vijand; info 
D BRT 1 - 22.05 
Terugblik: Chansongala, 2de deel 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Mabuhay, ballet Folcloric de Philipinas 
D BRT2 - 21.40 
De Avonturier, serie 
D Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popmuziek 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 1 - 20.28 
Alternatieve elfstedentocht 
D Ned. 2 - 19.27 
From nine to five, film 
D Ned. 2 - 21.10 
Filmfan, filmrubriek 
D Ned. 2 - 21.30 
God in Nederland, dok. 

Dinsdag 22 maart 
D BRT 1 - 18.05 
Sprookjesteater, Buffelkop 
D BRT 1 - 18.20 
Mik, Mak en Mon, SF-kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Meester, hij begint weer, satirische 
jeugdserie 
D BRT 1 - 19.30 
Plant een bos, bosplantaktie 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 

Sinja Mosa, serie 
D BRT2 • 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, natuurprogramma 
D BRT2 - 20.50 
Mike, praatshow 
D BRT2 • 22.05 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D Ned. 1 - 15.39 
Rosco's Rad van Avontuur, voor de 
kleintjes 
D Ned. 1 - 15.45 
Alf op Melmac, serie 
D Ned. 1 - 16.10 
Tros mini teater, kindermusicals 
• Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.28 
Animal Crackers, met André Van Duin 
D Ned. 1 - 20.35 
Medisch Centrum West, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
De Peetvader, film 
n Ned. 2 - 19.12 
De gangmakers, sene 
D Ned. 2 - 21.30 
Antilliaans verhaal, dok. 

Woensd. 23 maart 
D BRT1 - 15.45 
Oliver Maass, serie 
D BRT 1 - 16.40 
Speel op sport, jeugdprogramma 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
n BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.15 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT 1 - 21.15 
Huizen kijken, serie over bouwen 
D BRT 1 - 22.00 
Moviola, filmmagazine 
D BRT2 - 18.45 
Bijleren, een nieuwe kans, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
De indringer, film 
D BRT2 - 21.45 
Sport-ekstra 
D Ned. 1 - 15.45 
De grote meneer Kaktus show, voor 
kinderen 

D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, jeugdserie 
C Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, serie 
n Ned. 1 • 21.27 
Nederland muziekland, bij de ar
tiesten thuis 

n Ned. 1 - 23.35 
Gemene verhalen, boosaadige anek
dotes 
D Ned. 2 - 20.10 
Nationale finale songfestival 
D Ned. 2 - 20.57 
Voetbal 
D Ned. 2 - 22.00 
Voetbal 
D Ned. 2 - 23.23 
De zee verdwijnt achter de horizon, 
TV-spel 

Donderd. 24 maart 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Europese volkskulturen Mens en 
Boom, dok. 
D BRT 1 - 19.15 
Plant een bos, aktie 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
n BRT 1 - 20.55 
Panorama, aktualiteitsmagazine 
D BRT1 - 21.45 
Dallas, serie 
D BRT 1 - 22.50 
W.K. Kunstrijden op de schaats, re
portage 
n BRT2 - 18.45 
Mijn stem in de gemeente, info 
• BRT2 - 20.15 
Coming up roses, film 
D BRT2 - 21.45 
Politieke kollaboratie, in de ban van 
de SS. 
D Ned. 1 - 16.00 
Last Frontier, natuurserie 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, serie 
D Ned. 1 - 16.50 
D'r kan nog meer bij, kinderpro
gramma 
D Ned. 1 - 19.24 
Highlight, special rond fotomodel Tina 
Evers 
D Ned. 1 - 20.28 
Exodus, 2de deel film 
D Ned. 1 - 22.55 
De exodus van Schlomo Ben Am-
mon, dok. 
D Ned. 2 - 19.20 
De baas in hus, serie 
D Ned. 2 - 20.15 
Bergerac, serie 
D Ned. 2 - 21.52 
Kippevel, over muziek 

Vrijdag 25 maart 
n BRT 1 - 18.30 
Bingo I, hitparade 
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amf De Vlaams-Nationale 
^tanepstlchting 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Halloween, thriller 
D BRT 1 - 22.25 
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 - 20.55 
Koncert, overture van Mozart 
D BRT2 - 21.35 
W.K. Kunstrijden op de schaats, re
portage 
n Ned. 1 - 14.00 
RVU: Ons kent ons, info 
D Ned. 1 - 14.30 
Huwelijksreis op wielen, film 
D Ned. 1 - 19.00 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Hambone and Hillie, TV-film 
D Ned. 1 - 23.05 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 2 - 20.05 
„V", SF-serie 
n Ned. 2 - 22.45 
Kenmerk Special: Urugay, dok. 

Zaterdag 20 maart 
L'Alpagueur 

Franse misdaadfilm uit 1975 met 
Belmondo en Bruno Cremer. Twee ge
zanten van de Franse regering hebben 
een gewezen jager op groot wild inge
huurd om een internationale drug- en 
gangsterbende te ontmantelen... 
(RTBF1, om 20u.35, zondag op TF1) 

Zondag 21 maart 
Great expectations 
Britse fiilm uit 1946. Het weesjon

getje Pip krijgt op een dag te horen dat 
een anonieme weldoener hem een ge
weldig fortuin heeft achtergelaten... 
Met John Mills, Valerie Hobson en Alec 
Guinness. (BBC 1, om 16u.) 

l\/laandag 22 maart 
9 to 5 
Drie vrouwen die op hetzelfde kan

toor werken voelen zich door de man
nen benadeeld en besluiten zich te 
wreken. Hun baas wordt het slachtof
fer van hun pesterijen. Amerik. film van 
Colin Higgins uit 1980 met Dolly Par-
ton, Jane Fonda en Lily Tomlin. (Ned. 
2, om 19U.27) 

Dinsdag 22 maart 
La vie est un roman 
Franse film van Alain Resnais uit 

1983 met o.a. Sabine Azéma en Vitto-
rio Gassman. Graaf Forbeck liet in 
1919 een sprookjeskasteel bouwen 
waar hij zijn volgelingen volstopte met 
drugs. Zestig jaar later is het kasteel 
een internaat geworden voor kinderen. 
Soms slaat hun verbeelding op hol... 
(Télé 2, om 20u.) 

Woensd. 23 maart 
Intruder in the dust 

De kleurling Lucas Beauchamps 
probeert zich in zijn racistisch stadje 
te houden aan het principe dat je be
ter nooit zegt wat je gezien hebt, lie
ver dan verwikkeld te raken in 
,,blanke" zaken. Amerik. Film uit 1951 
met o.a. David Brian en Juano Hernan
dez. (TV 2, om 20U.15) 

Donderd. 24 maart 
Coming up roses 

Britse film uit 1986 met o.a. Hola Gre
gory, Dafydd Hywell, Olive Michael e.a. 
In een Welsh stadje wordt de laatste 
bioskoop gesloten en de filmoperateur 
maakt alles klaar voor de verkoop van 
het gebouw. Maar hij moet ook op zoek 
naar een nieuw onderdak voor zijn ge-
zin... (TV2, om20u.15) 

Vrijdag 25 maart 
Halloween 

Amerik. thriller uit 1978, met o.a. Do
nald Pleasance, Jamie Lee Curtis en 
Nancy Loomos. Als knaap heeft Mi
chael zijn zus vermoord. Vijftien jaar 
later ontsnapt hij uit een instelling en 
keert terug naar zijn geboortestad. Hij 
is van plan opnieuw toe te slaan. (BRT 
1, om 20U.55) 
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at . „Ga nu maar eens 
»1J* zelf een nieuwe 
, Q | ^ broek kopen Hoef 

% h Z l ^ '^ ^^^'"" steeds bij 
^ B * aanwezig te zi in' 
• ^ vraagt vrouwlief 

zich af Nee, dat 
hoefde met, maar 

^ ^ A ^ het was wel alti|d zo 
^ ^ B ^ z B geweest Een man 
^ ^ ^ ^ ^ P koopt zelden z'n 
^ ^ B ^ ^ ^ broeken alleen 

^ ^ ^ ^ ^ Sinds m'n |onge-
^ ^ ^ É Imgsjaren heb ik 
^ ^ ^ ^ een hekel aan het 

^ ^ ^ kopen van nieuwe 
kleren Je moest 

dan met de trein naar het nabijgele
gen stadie onder de vleugels van 
moeder of een oudere zuster, of 
van beiden, naar een klerenmaga-
zi|n Ik meen mij de naam Sint-
Martinus te herinneren, een waar
dig etablissement met eindeloze rij
en pantalons Met boven- en onder
vesten, met mantels, gabardines, 
trench-coats en demi-saisons En 
hoeden Waren er ook hoeden' Ik 
weet het met meer Maar dassen, ja 
dassen waren er ook en sjaals De 
naam St -Martinus vond ik maar 
een flauwe grap Daar waar de goe
de man z'n soldatenfrak gratis had 
gedeeld verkocht St.-Martinus z'n 
waar 

Aan die koopjesuitstappen heb ik 
een trauma overgehouden De 
broeierig warme winkel bezorgde je 
meteen hoofdpijn, je werd er onge
vraagd betast door de verkoper, de 
andere kopers beloerden je alsof je 
wat van ze aan had En terwijl je je 
jeugdige schamelheid probeerde te 
verstoppen liep de kleermaker on
gevraagd het pashokje binnen, de 
lintmeter over de schouder en de 
kopspeldjes tussen de lippen 

Pantalon met 
hindernissen 

Oh, wat haatte ik die koopjesda-
gen' 

Er helemaal mee gekapt deed ik 
de dag dat de mevrouw van St -
Martinus, na de zoveelste met pas
sende pantalon, tot moeder zei 
,,Die jongen is breed van bassin, 
madam " Die vernedering ben ik 
nooit te boven gekomen' 

Dus maar alleen op stap voor een 
nieuwe lange broek 

Ik aarzel even maar zet toch door 
De zaak noemt Annytex 

Net binnen bespringt mij een 
poedel en eer ik weer op straat sta 
roept de mevrouw ,,Kom maar bin
nen" en tot de hond ,,Renette' 
Koest'" Het mormel kruipt achter
uit maar is snel weer van tussen de 
rekken Ik leg mevrouw de reden 
van mijn bezoek uit, ze vraagt nog 
even geduld, er zit iemand in het 
pashokje Renette, van wie ik nu 
pas zie dat ze een roze strikje tus
sen de oren draagt, brengt me een 
tennisbal Ik word dus verzocht om 
mee te spelen Ik negeer het mor
mel, maar als dat met lukt trap ik de 
bal naar de andere kant van de 
winkel, in de hoop dat Maar nee 
hoor, als de bliksem is Renette er 
terug met de bal Ik loop langs de 
rekken en laat de ogen op een 
muisgrijze pantalon vallen Die zal 
het zijn Maar zo gauw ik de broek 
er uit VIS valt de poedel opnieuw 
aan Ben ik een dief of een koper'' 
Dat lijkt voor het beest met zo 
duidelijk 

,,Dat zo'n klein ding zoveel la
waai kan maken''" Ik probeer 
vriendelijk te blijven 

,,Oh ze IS zo lief' Hé Renetteke''' 
Mevrouw stuurt met een duwtje 
tegen het poepje het hondje opzij 
Ik kan een vloek nog net achter de 
tanden houden. Kakhond van kak-
madam! 

,,En dat zei de broek voor meneer 
zijn'' Renette houdt met op met 
lelijk keffen Ik knik Toch nog even 
passen, de mevrouw wijst mij het 
pashokje Ik speel de eigen broek 
uit en trek de nieuwe aan Nauwe
lijks IS de wissel doorgevoerd of 
daar verschijnt Renette opnieuw en 
gaat aan de haal met m'n eigen 
broek Ik haar achterna maar strui
kel over en m de pijpen Dit kan 
niet meer Ik betaal vlugger dan 
nodig, weiger zelfs een klanten
kaart en vlucht aan kruissnelheid 
het dorp uit • 
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Het IS vandaag 17 maart. Wie Patrik heet, of op die 
datum geboren is (en uw scribent wéét het) mag blij 
zijn, heel Ierland viert mee. Saint Patricksday (naar 
de heilige Patrcius) is dé nationale hoogdag van het 
groene eiland. Of dit feest ook kulinaire konsekwen-
ties heeft mag betwijfeld worden. 

IERLAND heeft door vooral 
historische omstandigheden 
geen astronomische traditie 

Herhaalde hongersnoden zorg
den voor een langdurge Ierse 
diaspora, vooral naar de Verenig
de Staten Nog vaak worden de 
leren beschouwd als een volk van 
aardappel- en uieneters Ze heb
ben ervan gemaakt wat ervan te 
maken viel 

De meest bekende lokale spe
cialiteit IS ongetwijfeld de Irish 
stew, een stevige stoofschotel die 
in de vroege lente-dagen beslist 
nog zal gewaardeerd worden We 
geven het recept voor 4 perso
nen Sni] een halve kilogram 
lams- of schapevlees (Irish lamb 
schijnt tot het beste ter wereld te 
behoren) in blokjes Leg deze in 
een beboterde vuurvaste schotel, 
laag om laag met 250 g grofge-
sneden savooiekool, een in blok
jes gesneden selderijknol, het wit 
van 2 preien 200 g gesnipperde 
winterwortelen en 100 g in plak
ken gesneden uien Daarover 
zout en peper strooien, wat boter 
of vet bijdoen en een kruidenbuil-
tje zoals u dat m de winkel koopt 
De schotel bijvullen met 3/4 liter 
bouillon Alles aan de kook bren
gen en 1 uur laten stoven Daar

na er dikke aardappelschijven op 
leggen met enkele klontjes boter 
en nog een half uur laten verder 
stoven In de vuurvaste schotel 
opdienen, uiteraard met een flink 
glas Guinness 

De leren hebben alleszins de 
reputatie behoorlijke drinkers te 
zijn lln het sub-tropische klimaat 
van Zuid-lerland wordt naar het 
schijnt zelfs wijn gewonnen Over 
de klassieker ,,lrish-coffee" 
schreven we reeds eerder Er 
moet per se Iers dstillaat voor 
gebruikt worden Waarin ver
schilt de Ierse whiskey (buiten de 
,,e" achter de ,,k" nu van de 
Schotse)'^ Hij ligt historisch aan 
de Keltische oorsprong van alle 
andere en wordt hoofdzakelijk 
bereid uit rogge Schotse uit 
diverse graansoorten, meestal 
gerst De smaak is wat geparfu-
meerder, maar mist de typische 
rooksmaak De ontkiemde rogge 
wordt namelijk elektrisch ge
droogd Bij Schotse whisky wor
den de graankorrels boven hevig 
rokende turfvuren gedroogd 

Ierse whiskey wordt ook puur 
gedronken Dat gebeurt vandaag 
uitvoerig, van Dublin tot rond de 
St Patrick's Cathedral in Manhat
tan 

c / ^ * * y ^ 
Het was inderdaad de Russische auteur Fjodor 

Dostojewski, die de toch wel bizarre antisemitische 
zinnen schreef, zoals afgedrukt in onze 214de opga
ve. 

WIJ ontvingen tientallen antwoorden, doch slechts 
negen korrekte inzendingen. Mevrouw Eva Mortel-
mans-De Smedt uit Oostduinkerke werd eruit geloot 
en ontvangt eerstdaags ons boekenkado. 

W IJ gaan nog even door 
over hetzelfde tema, 
maar bekijken het kwes

tieuze vraagstuk eventjes vanuit 
de andere hoek 

De schrijver van onderstaande 
zinnen was een Joods auteur die 
in 1904 overleed Hij leefde in 
Centraal-Europa en kwam onder 
indruk van het anti-semitisme 
n a V de Dreyfus-affaire Hij 
wordt de pionier van het Zionis
me genoemd 

,Het vertrek van de Joden 
moet men zich niet voorstellen 
als iets dat ineens plaats heeft 
Het zal geleidelijk gaan en tiental
len jaren in beslag nemen Het 
eerst zulen de mannen gaan om 
het land te ontginnen ( ) 

Door hun werk komen er on
derlinge betrekkingen, dat ver
keer brengt markten teweeg, de 
markten trekken nieuwe kolonis
ten aan Want iedereen komt vrij

willig op eigen kosten en voor 
eigen risico Het werk dat wij in 
de grond investeren, verhoogt de 
waarde van het land 

De Joden zullen spoedig inzien 
dat hier een nieuw en vrijblijvend 
gebied ontsloten wordt voor hun 
tot nu toe gehate en verachte 
dadendrang Na de in ekono-
misch opzicht zwaksten volgen 
geleidelijk de iets sterkeren Die 
nu de vertwijfeling nabij zijn, 
gaan het eerst Onze overal ver
volgde intelligentsia van middel
baar niveau die wij in zo'n grote 
overvloed rijk zijn, zal de leiding 
hebben " 

Indien U weet wie de auteur is 
van deze tekst, aarzel dan met 
ons uw antwoord door te sturen 
WIJ,,,Meespelen(216)", Barrika-
denplein 12 1000 Brussel 

Misschien bent U straks de 
winnaar van onze wekelijkse 
prijs'' 
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Verleden week meldden wij hier, naar aanleiding 
van de tentoonstelling van historische Oudenaardse 
wandtapijten m het Markiezenhof m Bergen op 
Zoom, over een hedendaagse heropleving van de 
kunstambachten. De provincie Limburg voert reeds 
geruime tijd een kunstbeleid dat bij de tendens 
aansluit Zo worden met alleen een aantal initiatie
ven ontplooit, maar de filosofie die erachter schuilt 
,,eigen tijd en eigen regio" is zeker even lovenswaar
dig. 

EN gaat ervan uit dat het 
samengaan van kreativi 
teit en techniek welis

waar een eigentijdse vorm moet 
hebben maar zich met mag ver 
liezen in trends en wegvoeren 
van hier en nu Ook stelt men dat 
de kunstambachtelijke bedrijvig
heid soms gekenmerkt wordt 
door escapisme een vlucht in 
naam van de terugkeer naar de 
natuur die overigens voor de 
ekologie geen waardevolle kon-
sekwentie inhoudt Ook vlucht in 
de geschiedenis s met meer dan 
een regressie Het louter naboot
sen van historische modellen ont
kent de eigentijdse betekenis van 
de handenarbeid Evenmin is 
men ingenomen met het modieu-
se overnemen van oosterse pro-
cedes want daardoor wordt een 
loopje genomen met de identiteit 
die elke regio door het eeuwen
lang bedrijven van ambachtelijke 
technieken heeft opgebouwd 

De Limburgse Provinciale 
Kommissie voor Kunstambach
ten wilde de handenarbeid kon-
fronteren met de eigen tijdsgeest 
in zijn grootste verscheidenheid 
ZIJ kent zich een dubbele taak 
toe Enerzijds ontwikkelt ze pro-
jekten door ambachtslui uit een 
bepaald vakgebied met elkaar en 
met specialisten uit aanverwante 
gebieden in kontakt te brengen 
Anderzijds zet ze zich in voor de 
promotie van al de produkten die 
aan het beleidsprofiel beantwoor 
den, o a in de professionele sek 
tor 

Een aantal projekten werden 
reeds opgestart met bijhorende 
exposities en presentaties ande
re zijn in voorbereiding Wie daar
over meer wenst te vernemen 
kan zich wenden tot de Provincia
le Kommissie voor Kunstambach
ten Zuivelmarkt 33, 3500 Has
selt, telefoon 011/21 02 66 (toe
stel 299) 
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— DE MARKT — Onder deze titel loopt van 18 maart tot 1 mei in het 
Centrum voor Kunst en Kuituur (St.Pietersabdij) Sint-Pietersplein 9 te 
Gent een tentoonstelling. De tentoonstelling is georganiseerd door het 
Museum voor industriële Archeologie en Tekstiel (MIAT) in samenwer
king met verschillende Gentse stadsdiensten. Deze tentoonstelling 
behandelt het marktgebeuren in het verleden en vandaag. De tentoon
stelling stelt een breed pubiek in staat optimaal kennis te maken met 
de talloze facetten van de markt als algemeen verspreid en vitaal 
kommercieel knooppunt. Inkom 40,-, meer info: 091/22.07.62. 

Het nieuwste Gentse volksteaterinitiatief ,,'T SPELLEKE VAN DREI 
KLUITEN" kreeg van de stad Gent de opdracht een marktspektakel te 
kreëren dat kadert in de aktiviteiten rond de tentoonstelling ,,De 
Markt". Deze toneelopvoering met markzangers-act is nog te zien op 
volgende data: Zo 27 maart tussen 10 en 12 uur: Edmond Van 
Beverenplein; Za 2 april tussen 10 en 12 uur: Prondelmarkt, bij Sint-
Jacbos; Zo 10 april tussen 10 en 12 uur: Ledebergplein; Zo 17 april 
tussen 10 en 12 uur: Bloemenmarkt, Kouter; Vr 22 april tussen 9 en 12 
uur: Vrijdagmarkt. 
— In de tentoonstelling HOE GROEIT EEN KINDERBOEK wordt een 
overzicht geboden van wie (auteur, illustrator, uitgever, drukker, 
boekhandel...) en wat (manuskript, zetmachine, lay-out, omslag...) er 
komt kijken bij vooraleer een kinderboek in onze handen komt. Deze 
tentoonstelling loopt nog tot 20 maart in de plaatselijke Biblioteek, 
St.Willibrordusplein, 3550 Heusden-Zolder 011/43.14.15. 
— De Vlaamse Volksbeweging Kortrijk organiseert op maandag 21 
maart '88 om 20u. in West-Flandria, Gwijde van Namenstraat 7 in 
Kortrijk een avond over ZUIILVORMING — VERZUILING — ONTZUI
LING. Gast is dr. J.Billet, professor aan de KUL-Leuven, Billet 
verklaart het ontstaan en de groei van de verzuiling, de machtsfakto-
ren en de manieren om deze machtsstrukturen te ontmantelen. Hij 
gaat zeker in op vragen van het publiek. Inkom 50,-. 

Op zaterdag 26 maart is er om 15 uur in Brugge een geleid bezoek 
aan de VLAAMSE PRIMITIEVEN in het Groeninge-Museum. De 
deelname kost 20,- voor Bruggelingen en 50,- voor anderen, (organisa
tie Vlaamse Volksbeweging Brugge). Meer info: VVB West-Vlaande-
ren, 't Rode Paard 50, 8540 Bellegem, 056/21.16.12. 
— De Gentse Oratoriumvereniging voert op dinsdag 22 maart de 
MATTHEUSPASSIE van J.S.Bach uit onder algemene leiding van Jo 
Ivens. Werken mee: het koor van de Gentse Oratoriumvereniging, het 
orkest van de Opera voor Vlaanderen (afdeling Gent), het Meisjeskoor 
van de Sint-Bavo Humaniora, het jongenskoor Schola Cantorum en 
talrijke solisten. Het koncert gaat door in de OLV St.-Pieterskerk te 
Gent, aanvang om 19.30u. Toegangskaarten vanaf 200,-. Meer info: 
091/28.99.37 of 091/23.22.65. 
— Op dinsdag 22 maart om 14.30u. is LOUWEE VAN 'T LEEG 
PLAFOND met zijn Brusselse Show te zien in het Trefcentrum ,,De 
Vaartkapoen", Schoolstraat 76 in St.Jans-Molenbeek. Hij geeft een 
spetterend spektakel weg met zang, operette, en betrekt het publiek 
bij de show. Louwee wordt begeleid door drie muzikanten. Toegangs
kaarten van 50,- te verkrijgen bij o.a. de Sociaal-Kulturele raad van 
St.Jans-Molenbeek, Schoolstraat 76. 
— Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Administratieve 
en Ekonomische Hogeschool wordt een JUBILEUM-KOLLOQUIUM 
gehouden op 22 maart met als titel ,,Management in de not-for-
proftsektor in Vlaanderen, Herwaardering en bestuurkundige vorming 
van de leiding voor overheid, kuituur en welzijn". AOECHO stamt uit 
een initiatief van Vlaamse ambtenaren die bekommerd waren om de 
,,ambtenarenopleiding". De algemene leiding van dit colloquium is in 
handen van onze bloedeigen Professor, dr. Senator-Burgemeester 
Bob Van Hooland, het gaat door in auditorium ,,De Ligne" van het 
Gemeentekrediet, De Lignestraat 2 te 1000 Brussel. De toegang is 
gratis, doch op voorhand inschrijven! Het kolloquium vangt aan om 
lOu. Meer info: Dhr. Delodder 02/230.21.95. 
— DANS- EN KOMMUNIKATIEWETENSCHAPPEN is een voordracht 
de gehouden wordt op woensdag 23 maart om 20u. in de VUB, HILOK, 
auditorium 3, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. Professor Dr. H.Dether heeft 
het over ,.Semiotiek en filosofie van de dans". Professor Dr. S.Na-
menwirth over ,.Kunstkritiek en dans". Knack-joernaliste K. Verstokt 
behandelt de ,Praktische aspekten van de dansjoernalistiek". Inkom 
100,-. Voor meer info of inschrijvingen vooraf: Uitstraling Permanente 
Vorming VUB, Pleinlaan 2. 1050 Brussel. 02/641.27.50. 

— Gitaarvirutoos HARRY SACK-
SIONI geeft op donderdag 24 
maart om 20.15u. in de Arenberg-
schouwburg te Antwerpen een 
solo-recital. Plaatsen 250,-, te re
serveren 03/232.11.14. 

Harry Sacl<sioni 

— Bij uitgeverij De Nederlanden verscheen de tweede druk van ,,'T 
PALLIETERKE VAN BRUNO DE WINTER". De monografie over dit 
satirisch weekblad en zijn stichter werd aangevuld met een volledig 
uitgewerkte levensbeschrijving van Bruno De Winter en met een 
bijkomende reeks van acht spotprenten. Dit werk van Mar Vanvaeck is 
bij de uitgeverij (Kruishofstraat 16, 2020 Antwerpen) te verkrijgen 
tegen de prijs van 850,-. 

(samenstelling T.S.) 

W^t 

De tentoonstelling getiteld ,,Vastberaden Vrouwen" die momenteel loopt in de inkomhal van de 
Kredietbank te Brussel (Arenbergstraat 7), kadert in de viering van de 100ste verjaardag van de 
Internationale vrouwenraad. U kunt er vooral oude foto's en prenten bekijken die een overzicht van 100 jaar 
strijd van de vrouw voor haar rechten bieden. Tot 25 maart is dit dokumentatiemateriaal nog in Brussel te 
bezichtigen, nadien reist de ekspositie doorheen Vlaanderren (8 tot 24/4 Gent, 29/4 tot 11/5 Kortrijk, 24/5 tot 
10/6 Leuven, 17/6 tot 1/7 Hasselt). 

Tegelijkertijd loopt in „De Tinne Pot", de tentoonstellingszaal van de Kredietbank op de Grote Markt te 
Brussel „Vrouwen in de kunst" (tot 25 maart). Ondanks het feit dat de geschiedenisboeken geen grote 
vrouwelijke kunstenaars vermelden (tot in de 19e eeuw bleven de akademies voor vrouwen gesloten), laat 
de tentoonstelling toch werk van negen kunstenaressen zien die hier rond de eeuwwisseling bedrijvig 
waren (o.a. Anna Bloch, Suzanne van Damme, Edith van Leckwijck, Marthe Guillain, e.a.). 

l\/leer info: Nationale Vrouwen Raad 02/647.09.05. 

immmmiimiiiiiiiiiiiii LUI • 

HET is al heel wat jaartjes gele
den dat Bob Benny zong: 
Een gouden roos septem

ber, een laatste zonnezoen... Dat 
kwam zo bij me op toen ik naar de titel 
van de nieuwe Woody Allen zat te 
kijken. September heet die en naast 
Denholm Elliott en Jack Warden is er 
ook Elaine Stritch die voor de eerste 
maal met allen werken, terwijl Sam 
Waterson (3x), Dianne Wiest (4x) en 
Mia Farrow (7x) het geheel volledig 
maken. Deze zes zitten in een afgele
gen huis in Vermont bij elkaar te 
lijden en te trachten het leven te 
begrijpen. De onderwerpen die wor
den aangesneden hebben we alle
maal al eens eerder gezien bij 
Woody, daarom is September zo een 
beetje de samenvatting van Take the 
money and run (1969) tot Radio 
Days (1987). met daarvan afgetrok
ken het schitterende Hannah and her 
sisters, waar Allan zich werkelijk 
overtrof. Veel geblaat en weinig wol 
dus. Daarom deed het me dus ook 
aan Bob Benny denken, die heb ik 
ooit nooit goed kunnen smaken. 

In Empire of the sun, maken we 
kennis met de 11-)arige James (Jim) 
Graham, zoon van een erg welgestel
de Engelse handelaar in Shanghai. 
De eerste schermutselingen van wat 
zal uitgroeien tot WO II (de Japanse 
zijde ervan) zijn aan de gang. Jim is 
Christian Bale, een ontdekking var 
Steven Spielberg, en die draag met 
een vanzelfsprekendheid die alleen 
aan de Britten is gegeven, deze hele 
massaproduktie op zijn tengere 
schouders. A star is born! Hij speelt 
de hoofdrol in de geromantiseerde 
herinneringen van romancier J.G.Bal
lard (dit is zijn eerste niet SF-boek), 
die in een door Japan bezet China, in 
een Japans koncentratiekamp te
recht komt en daar zal leren overle
ven. Hierbij wordt hij geholpen door 
enkele verlopen Amerikaanse avon
turiers, die enkel maar kijken naar 
nummero uno, die Jim hetzelfde prin
cipe bijbrengen. Deze universiteit van 
het leven, zoals Jim het zelf is gaan 
noemen, is hard, keihard en dat 
maakt deze film dan soms tot een 
harde film, die dan plots in zijn meest 
ontroerende momenten de tranen 
naar je ogen brengt. Dit is Spielberg 

op en top, de massale scène waarin 
upper-class Engelse Jim — die Enge
land nooit heeft gezien — zijn ouders 
kwijtraakt in de evakuatie van Shang
hai, omdatt hij zijn vliegtuigje wil red-

NIEUW 
IN DE BIOS 

den, de fiets die steeds weerkeert, de 
ongelijke en dikwijls verloren strijd 
met de dood, het naïeve kind dat 
klappen krijgt zonder te weten waar
over het gaat. Je kunt Empire of the 
Sun in zekere zin vergelijken met 
Hope and Glory, in beide films heb
ben kinderen een geweldig avontuur 
tijdens de meest destruktieve ogen

blikken van de menselijke geschiede
nis. Het is met deze Spielberg pro-
duktie zelfs zo dat, wanneer aan het 
eind de ouders terug opduiken, je je 
afvraagt of de kleine met beter voor 
zichzelf zou kunnen zorgen. Naast 
••eeds genoemde schitterende vertol
king van Christian Bale, hebben we 
Nigel Havers als de dokter — moedig 
en soms dom, John Malkovich als de 
Amerikaanse avonturier die een 
soortgelijke rol speelt als ooit in de 
film King Rat (naar James Clavell) 
werd ten tonele gevoerd maar zij, net 
als de rest, verblekens naast de jon
gen. Zoals steeds is ook aan de 
achtergronden veel aandacht be
steed en Spielberg maakt optimaal 
gebruik van de toestemming om drie 
weken in China te mogen filmen. Hou 
je van Spielberg, mis hem dan niet. 

Willem Sneer 

UJ imimmiimmiimmii 

QnnnE Luu: 

Deze week 
in Knack Magazine 

De bende van Chicago 
Volgens een politierapport opereert er in de Brusselse ka-
naalwijk een jeugdbende die bijna militair zou georgani-
zeerd zijn. Knack enquêteerde in het milieu van de kleine 
kriminaliteit in de hoofdstad en kwam tot andere bevin

dingen. Een reportage. 

Belgen in Jersey 
Bij de rechtbank op het Kanaalei
land Jersey loopt nog altijd een 
procedure om meer informatie 
vrij te geven over de Belgen die er 
geld van het beruchte munitiekon-
trakt zouden hebben laten passe
ren. Knack houdt u deze week op 
de hoogte. 

David Susskind 
Het Centrum van de Joodse le
kengemeenschap organizeert vol
gend weekend in Brussel een be
langrijke ontmoeting van Israëlie
ten en Palestijnen. Een gesprek 
met ere-voorzitler David Susskind. 
deze week in Knack. 

Piet Mondriaan 

Hoe Piet Mondriaan bedacht
zaam van figuratie naar abstrak-
tie evolueerde, laat zich aflezen uit 
een expositie in het Haags Ge
meentemuseum, de grootste die 
ooit aan hem werd gewijd. Deze 
week in Knack. 

Carrière 

Knack besteedt deze week extra 
aandacht aan de loopbaankansen 
in de financiële wereld en de ver-
zekeringssektor. De rubriek Car
rière biedt u 25 bladzijden vol 
werkaanbiedingen. 
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Van 19 tot 27 maart 

Tweede Week van het Vlaamse Boek 
Van zaterdag 19 tot en met zondag 27 maart loopt 

de tweede uitgave van de Week van het Vlaamse 
boek. Inrichters zijn de boekhandels van De Stan
daard, Het Volk en VTB-VAB. ,,De Week" is zowat 
de tegenhanger van de traditionele boekenbeurs in 
het najaar te Antwerpen. De inrichters willen de 
formule drie jaar na mekaar aanhouden en dan de 
stand evalueren. Ondertussen hebben zij hun pro
gramma '88 uitgezet. 

DOOR het aksent sterk op 
het Vlaamse te leggen 
willen de inrichters zich 

sterk afzetten tegen de aanvoer 
van boeken uit Nederland. 

„Vlaams" 
Zowat 2/3 van de algemene 

boeken die over de Vlaamse 
toonbank gaan komen uit Neder
land. Daar willen de boekhande
laars een stokje voor steken. Er
gerlijk daarbij vinden de inrich
ters de bedilzucht die uit de Hol
landse aandacht spreekt. Zo zou
den deze te veel de Vlaamse 
aksenten — „Vlaamse" woorden 
b.v. — om kommerciële redenen 

weren. Mare Neckebrouck (De 
Standaard) wil daarom dat de 
nadruk op het „Vlaamse" sterk 
wordt beklemtoond en gaat daar
bij zo ver over de eigenheid van 
de Vlaamse literatuur te spreken, 
terwijl wij het onderhand eens 
waren dat er slechts van één 
Nederlandstalige letterkunde 
sprake kan zijn. 

Prijs van de 
Vlaamse lezer 

Om tot deze klemtoon te ko
men werden voor De Week een 
aantal manifestaties uitgedacht 
die de lezers/kopers nauwer bij 

het boek (en de boekhandel) 
moet brengen. 

Ook dit jaar schrijven de inrich
ters de Prijs van de Vlaamse 
Lezer uit. Opnieuw zullen 20.000 
deelnemingsformulieren uitge
deeld worden om tussen de 
meest verkochte boeken van 
verleden het boek der boeken 
uit te kiezen. Daarbij golden de 
verkoopcijfers van 65 boekhan
dels in Vlaanderen als represen
tatief. Zo werd verleden jaar Het 
verdriet van België (Hugo Claus) 
als winnaar gekozen. Er kwamen 
3.000 formulieren terug. Twee
duizend hadden op Claus ge
stemd. Dit jaar ligt de keuze iets 
moeilijker. Komen in aanmer
king: Beminnen (Clem Schouwe
naars), Cortes of de Val (Willy 
Spillebeen), De Zweetgeur van 
de Sport (Jan Wauters), Onbe
gonnen Werk (Herman De Co-
ninck), Romeinse Suite (Jef Gee-
raerts), Stille Waters (Ward Ruys-
linck), Terug naar Kongo (Lieve 
Joris), De Vermaledijde Vaders 
(Monika van Paemel), Een Zuil 
van Zout (Kristien Hemmerechts) 
en Zijn er Kanalen in Aalst? (Her
man Brusselmans). 

U merkt dat er slechts één 
poëziebundel (verleden jaar 
geen!) aanwezig is en dat een 
goed verkocht boek als Scher
ven van Axel Bouts afwezig 
bleef. Opnieuw werden de schrij
vers die het goed doen in de 
scholen geweerd. 150.000 fr. lig
gen klaar voor het vaakst aange
duide boek, de meespelers kun
nen prijzen winnen. 

Tien kleine maar zeer bedrijvi
ge Vlaamse uitgevers hebben 
zich in de aktie Salto's! ver
enigd, ze zijn een doorsnede van 
de Vlaamse uitgeverijen en verte
genwoordiger zowat alle genres. 
Allen hebben het kenmerk dat ze 
flink wat zorg besteden aan vorm
geving, omslag, typografie en il
lustratie. Nog tot 1 april zullen 
deze uitgevers 60 titels van hun 
fondsen speciaal in de boekhan
dels promoten. In het kader van 
De Week hebben ze voor zondag 
20 maart een feestelijke dag be
dacht. De manifestatie loopt in 
het Raamteater op het Zuid. Van
af 14 u. worden de kinderen uit
genodigd om dramaturg te spe
len, de jeugdschrijfster Liva Wil-

lems helpt daarbij. Ed Franck 
speelt en leest voor kinderen. 

Vanaf 17u. 30 Berichten uit 
het verdomhoekje (poëzie met 
W. Verhegghe, I van Strijtem, M. 
Van Liedekerke, R. Ramon, R. R. 
van Londersele). 

Vanaf 18u. 45 vraaggesprek
ken met Leo de Haes, H. Brussel
mans, M. Pairon, Pirana, Zak en 
achteraf wordt de vraag ,,Waar
om liep Vlaanderen leeg naar 
Nederland?" beantwoord. Ge
sprekken met de auteurs van De 
bende van Nijvel en de rechten 
van de vrouw staan ook op het 
programma dat besloten wordt 
door Mare Braert die over de 
poëzie van Pablo Neruda 
spreekt. 

Salto's! wordt begeleid door 
een prachtige affiche, de tien uit
gevers waardig! Een luxe-editie 
wordt U in de boekhandel kado 
gedaan... 

Didaktiek '88 
Nieuwigheid bij De Week is 

beslist de edukatieve beurs voor 
het sekundair en hoger ondenwijs 
Didaktiek '88. Twee dagen lang 
(20 en 21 maart) worden hand
boeken, audiovisuele hulpmidde
len, komputersoftware, kaarten 
en allerhande middelen voor de 
klaspraktijk tentoongesteld. Het 
feest gaat door bij Philips, Plein
straat 123 (Parkpoort) te Leuven. 
De twee dagen door worden er 
lezingen gehouden over aanver
wante zaken. 

Biezonder op de beurs zijn wel 
de twee lezingen die speciaal 
voor ouders werden opgezet. 
Zondag om 13u. 30 wordt de 
schijnwerper gericht op de Tech
nologische opvoeding en om 
16 u. 30 wordt aan de hand van 
beeldmateriaal ,,Studeren kan je 
leren" uitgelegd. 

Meer info: Pedagogisch Didak-
tisch Centrum, Naamsestwg. 355 
te 3030 Leuven, 016/23.25.85. 

Leuven Litterair 
Dit jaar gaat voor de vierde 

maal Leuven Litterair door, het is 
zowat het sluitstuk van de Vlaam
se Boekenweek. 

Zondag 27 maart vanaf 11 u. 
's morgens tot 23 u. 's avonds. 
Inkom 50 fr. voor de hele dag. 

Opnieuw wordt een tent 
(1.600 m2 groot) opgetrokken op 
het Ladeuzeplein. De aandacht 
voor het gebeuren groeit van jaar 
tot jaar: van 2.000 in '85, opge
klommen tot 4.000 in '87. 

Het programma ziet er ook dit 
jaar rijkelijk gestoffeerd uit. 

Uit Vlaanderen komen Erik Spi-
noy, Hans Devroe, Paul de Wis-
pelaere, Paul Koeck, Willem M. 
Roggeman, Greta Seghers, Tony 
Rombouts, Nic van Bruggen, 
Kristien Hemmerechts, Gust Gils, 
Elisabeth Marain, Eddy van Vliet 
en Charles Ducal. 

Volgende Nederlandse auteurs 
zullen te zien en te horen zijn op 
Leuven Litterair: Mensje van 
Keulen, Tessa de Loo, Remco 
Campert, Cees Nooteboom, Rogi 
Wieg en Freek de Jonge. 

Naast het litteraire gedeelte 
zijn er natuurlijk ook de muzikale 
entr'actes: Ballet for Two (het 
nieuwe programma van de Frivo
le Framboos), Groep 7 en als 
uitsmijter Raymond van het Groe
newoud met als special guests 
Roland en Philip Duchafoi (viool). 

Van 11 tot 13 u. is Het Genoot
schap, BRT-Omroep Brabant, te 
gast met Luk Saffloer, Delia Bo-
siers, Felice Damiano, Theo De-
kerpel en Frans Dingemans. 

's Avonds rond 19 u. 30 wordt 
de Prijs van de Vlaamse Lezer 
uitgereikt. 

c 

"O W E E K 
VAN HET 
VLAAMSE 
B O E K 

EEN WEEK LANG ANIMATIE 
ROND HET VLAAMSE BOEK 

BOEKHANDELS 

HET 
VOLK 

Standaard' 
Boekhandel 

VTB-VAB 
BOEKHANDELS 

^ ^ ^ ^ 

VTBOVAB 

• PRIJS VAN DE VLAAMSE LEZER l 
150.000 fr. voor de Vlaamse schrijver van uw keuze! 

• SALTO'S: 20 maart, 14.00 h tot . . . 
Raamtheater-Zuid, Antwerpen 

• DIDACTIEK '88: 20-21 maart Zalen Philips, Leuven 

• KEES VAN KOOTEN& REMCO CAMPERT: 

24 maart, 20.30 h Vooruit, Gent 

• BLUËZIE: 26 maart, 20.00 h Banana Peel, Ruiselede 

• LEUVEN LITTERAIR: 
27 maart, 11.00 h tot 23.00 h Mgr. Ladeuzeplein, Leuven 

• DE VERBEELDING AAN DE MACHT ? 
1968-1988, een exclusieve uitgave in het kader van de 
Week van het Vlaamse Boek 

• CITOYEN DE LA FRONTIERE door Jozef Deleu 
Uw geschenk tijdens de Week van het Vlaamse 
Boek, gratis bij aankopen vanaf 500 fr. 
• Meer informatie vindt U in de deelnemende boekhandels. 

c 

Q 

DE WEEK VAN HET VLAAMSE BOEK IS EEN ORGANISATIE VAN STANDAARD BOEKHANDEL, 
DE BOEKHANDELS HET VOLK, DE VTB-VAB BOEKHANDELS IN SAMENWERKING MET DE 

NATIONALE LOTERIJ. SMioHètt [(Xfrii 
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16 m 
Een heerlijke wereld 

Over prenteboeken 
In BUBI — Wegwijs in de Vlaamse jeugdliteratuur 

87-88 staat ,,dat uitgeverijen in Vlaanderen hun best 
doen, om voor hun kinderboeken een imago van 
kwaliteit en dynamisme op te bouwen. Dit is echterr 
moeilijk, door het onstaan van de beeldkultuur en het 
dalende geboortecijfer". (Er wordt nog niet gespro
ken van het nieuw-analfabetisme). ,,Een prenten
boek in vier kleuren is daarom een financieel hache
lijke onderneming. Er wordt dus met vallen en 
opstaan gezocht naar oplossingen." 

EN een gedeeltelijke oplos
sing is dan gevonden in 
het het internationaal co-

editeren van boeken. Is uitgeverij 
C. De Vries-Brouwers reeds en
kele tijd de koploper, met Infodok 
en Clavis als verre achtervolgers. 
Nu komt ook uitgeverij Facet aan
pikken, en eerlijk is eerlijk, het 
zijn geen kruimels, maar heerlijke 
brokken die deze dynamische uit
geverij in de wacht wist te slepen. 

De Piknik 
In De Piknik van Kady McDo

nald Denton, op haar gewone 
weergaloze wijze vertaald en be
werkt door Liva Willems, is het 
puur kijkgenot geblazen, met de 
frisse tekeningen van de auteur 
zelf. Met enkele inktliijnen en 
vlekkerig aangebrachte kleuren 
— je zou wel eens de indruk 
kunnen krijgen: dat kan het klein
ste kind, maar o jeetjej — krijgen 
we het verhaal van Eva en Je
roen. Ziij willen zo graag gaan 
piknikken in het park, maar de 
vader van Jeroen heeft het te 
druk en de moeder van Eva zegt 
nee. Eva is echter niet dom geval
len en na haar ervaring met een 
jurkje dat kromp in de was, haalt 
ze Jeroen ertoe over hun beide 
ouders in de wastobbe te stoppen 
zodat ze krimpen. En krimpen 

stellen — en eerste lezertjes 
hebbben er een zéér prettig ver
haal aan. 

Het zwarte haar 
van grootmoe 

In IWIjn grootmoe heeft zwart 
haar op tekst van Mary Hoffman 
en met tekeningen van Joanna 
Burroughes (vertaling: Annema-
rie van Ewyck) leren we grootmoe 

Mijn grootmoe heeft zwart haar: Ze heeft een keer een trui voor me 
gebreid... 

doen ze. Dan nemen de kinderen 
hen mee in de piknikmand naar 
het park en hebben er een heerlij
ke namiddag. En ook de twee 
ouders beloven een heerlijke tijd. 
Het boekje zal bij ouders die het 
voorlezen of vertellen wel enkele 
vraagjes losmaken — vragen die 
men zich af en toe zou moeten 

Sylvia kennen. Alleen wil Sylvia 
niet dat je oma, grootmoe en 
ander dergelijks fraai tegen haar 
zegt. Neen, Sylvia is Sylvia, eer 
tikje een warhoofd. Die een keer 
een trui voor haar kleindochter 
bret, waarin deze net een gorilla 
lijkt. Toen die kleindochter ooit 
eens vroeg of ze onder dat zwart 

Geschenk tijdens De Week 

Jozef Deleu over 
de grenzen heen 

Voor het Vlaanderen-nummer van het honderdvijf
tig jaar oude en ook oudste literaiire tijdschrift van 
Nederland, De Gids, vroeg de redaktie Jozef Deleu 
een tekst over zijn leven en werk als ,,grensbewo-
ner 

Jozef Deleu: ,,lk ben namelijk, 
voor wie dat nog met mocht we
ten, geboren uit een Franse va
der en een Vlaamse moeder en ik 
leef al veertig jaar In een grens
gebied. Ik ben thuis In een streek 
waar grenzen zeer veelvuldig 
voorkomen. Allereerst leef ik op 
de taalgrens tussen het Franse 
en het Nederlandse taalgebied; 
tevens woon Ik op de staatsgrens 
tussen Frankrijk en België. Ik kijk 
op Frankrijk uit, op de overkant 
die mllj vertrouwd is en waarvan 
ik ook hou. Er gaat geen dag 
voorbij of ik word herinnerd aan 
de tweeledigheid rondom mij, 
maar ook in mij. Ik ze de wolken 
van achter de Frans-Vlaamse 
heuvels aandrijven, 's Middags 
staat de zon, als ze tenminste 
doorbreekt, hoog aan de Franse 
hemel en 's avonds gaat ze zelfs 
In Frankrijk onder. 

De lleftalligheden van de gren
zen zijn me vertrouwd. Ik ken er 

Een prachtig jeugdboek 
over de eerste 
wereldoorlog in 

Vlaanderen. 
192 blz./345 fr. 

^öb/t?Averbode 

echter ook de benauwende on
aangenaamheden van. Grenzen 
trekken mij aan, hoezeer ik ze 
ook bestrijd. Ze blijven ondanks 
alles een aparte charme voor mij 
behouden. MIsschiien omdat ze 
iets zeer menselijk hebben: ze 
relativeren onze overmoed." 

Relativerend 
Onder de titel Citoyen de la 

Frontière schreef Deleu een tekst 
die zowel verhalend als lyrisch en 
beschouwend is. De tekst is niet 
vluchtig; hij s ook niet in zeven 
haasten tot stand gekomen. Hij is 
de neerslag van vroegere en re
cente ervaringen, hij is ontroe
rend ook en getuigt van een diep
menselijk inzicht. Schrijft Deleu: 

,,Grenzen zijn niet altijd begren
zend. Ze bieden in tijden van 
tirannie uitwijkmogelijkheden. Ze 
bieden kansen op een nieuw be
gin en heel vaak op een nieuw 
leven." 

Vlamingen beseffen best wat 
Deleu hier bedoelt! 

,,Citoyen de la frontière" zal 
met pleizer gelezen worden. Het 
boekje, 30 biz., is het geschenk 
bij de aankoop van 500 fr. boeken 
tijdens de Vlaamse boekenweek. 

haar eigenlijk wit was, werd Syl
via zelfs goed nijdig — nou weer 
niet zó nijdig. Mary Hoffman heeft 
duideliijk een grootmoeder van 
deze tijd ten tonele gevoerd. 
Zuurkijkers zoudenn kunnen zeg
gen dat oma's ook in een rollen
patroon gedwongen worden en 
dat hun omgeving hen verplicht 
er jong uit te zien, terwijl ze toch 
liever zouden zijn en handelen 
als de oma's die we kennen uit de 
boekjes van vroeger. Nou, mj zijn 
ze alletwee simpatiek, net als dit 
leuke boekje, met weer eens 
prachtige tekeningen. 

Het kale haasje 
Komen de twee vorige titels uit 

het Engels, Het kale haasje van 
Klaus Hullmann werd uit het 
Duits vertaald door Barbara Ide 
en de tekeningen ziijn van Doro
thea Cuppers. 

Het haasje heeft een vacht met 
kale plekjes en daar wordt hij om 
uitgelachen. Op een dag is hij de 
pesterijen moe en loopt weg, tot 
hij in een land kwam waar het 
altijd zomer was. Er is wel weinig 
water, maar er ziijn veel dieren 
die komen drinken aan de plas, 
dieren die hij helemaal niet kent, 
en geen van hen lacht hem uit. 
Dan maakt het haasje kennis met 
een olifant. Hij vertelt hem over 
zijn reis, terwijl de olifant hem 
over zijn land vertelt en hem een 
rondritje aanbiedt. Ze worden de 
beste vrienden, maar het haasje 
krijgt heimwee naar mam en pa 
en zijn broers en zusjes. De oli
fant, een echte vriend zijnde 
vindt al gauw uit wat er schort ei 
ze gaan samen op reis, naar de 
thuis van het haasje. De weglo
per wordt met open armen ont
vangen, samen met zijn grote en 
sterke vriend, en niemand lacht 
het laasje nog uit om zijn kale 

plekjes. En het haasje is vergeten 
dat hij eigenlijk ook was terugge
komen om de spotters eens alle
maal op hun donder te geven, 
geholpen door zijn grote vriend. 

De echt lieve tekeningen ma
ken dt boekje tot een pareltje. 

— De Piknik, Kady MacDonald Den
ton, Utg. Facet, Antw. 1988.350 fr. 
— Mijn grootmoe heeft zwart haar, 
Mary Hoffman/Joanna Burroughes. 
Uitg. Facet, Antw. 1988. 350 fer. 
— Het kale haasje, Klaus Hullmann/ 
Dorothea Cuppers. Uitg. C. De 
Vries-Brouwers, Antw. 1988. 395 
fr. 

Het jongste jeugdboek van de Westvlaming Johan Ballegeer (hier
boven getekend door lunlus, een primeur voor dit blad) is eigenlijk een 
,,must" voor elke jonge Vlaming. 

,,Cell nes grote oorlog" vertelt op meeslepende manier het tragisch-
passionele verhaal van de eerste wereldoorlog in Vlaanderen. Een 
historlsch-politieke roman met een fascinerende jonge vrouw In de 
hoofdrol. Ook de belangrijkste toenmalige politieke figuren (Daels, 
Verschaeve, e.a.) spelen hun rol in die turbulente tijd van de 
Frontbeweging, het Aktivisme, de Heldenhulde-zerkjes, de Steen van 
Merkem, enz. 

Ballegeer vult hiermee eigenlijk het gat op dat terzake in het 
onderwijs Is ontstaan. Op onze laatste bladzijde leest U, in een 
vraaggesprek met deze merkwaardige auteur, meer over zijn ware 
beweegredenen. 

Dit knappe boek is een uitgave van Altlora-Averbode, telt 192 bIz. en 
kost 345 fr. 
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Axel Bouts legt basis voor futuristisch-realisme 

Een eeuw van scherven 
Met de lijvige roman ,,Scherven" bereil<t de Kort-

rijl<se auteur Axel Bouts een voorlopig literair hoogte
punt. Dit tijdsdokument, dat op een haar na de 
volledige twintigste eeuw beslaat, zal vooral de 
Westvlamingen weten te boeien. De romancier heeft 
er immers heel wat herkenbare elementen in neerge
poot. 

I AAR Scherven zal ook 
buiten West-Vlaanderen 
met aandacht gelezen 

worden want de roman Is bovenal 
een portret van de Vlaamse Be
weging, in al haar facetten, van in 
de eerste wereldoorlog, over de 
Nieuwe Orde uit de dertiger ja
ren, de l<ollaboratie en de navol
gende repressiewaan. 

Leopold Adams 
Ool< de na-oorlogse tijden wor

den minitieus beschreven. Als 
een volleerd waarzegger baseert 
Bouts zich tenslotte op de meest 
recente ontwil<l<elingen om ool< 
de laatste jaren van de eeuw rond 
te mal<en. 

Scherven is dus een tijdsl<ro-
niel<, waarbij de familie Adams 
centraal staat. Leopold Adams, 
een ACW-voorman, is geboren te 
Geluwe in het jaar 1900, hij slaagt 
er net niet in de waanzinnige 
twintigste eeuw te overleven, 
want hij sterft op 22 december 
1999. 

Leopold Adams; ,,//(/cee/( met 
sympathie naar het ACW. Princi
paal Brijs moedigde mij aan om in 
die richting verder te gaan. In 
1936 werd hijzelf benoemd tot 
algemeen proost van het Alge
meen Christelijk Werkersver
bond. In het gewest Walle werd ik 
een van zijn naaste medewer
kers." (Leopo\d Adams, biz. 169). 

Maar stamvader Leopold 
Adams was niet zomaar bij het 
ACW terechtgel<omen. In de eer
ste wereldoorlog had hij te Gelu
we zelfs een drinkbus toegesto
ken aan Adolf Hitler (biz. 68), — 
wat in het kader van een Dich-
tung-Wahrheit-beoordeling tot de 
mogelijkheden behoort. Hitler 
kwam immers in het Westvlaam-
se Geluwe! —, en hij herinnerde 
zich ook het verblijf van prins 
Eitel Friedrich, tweede zoon van 
de Keizer, te Geluwe. ,,Om pre
cies te zijn, op de Dorpplaats nr 
6" (bIz. 68). 

Tussen de oorlogen was Leo
pold Adams een der intimi van 
Joris Van Severen: „Je moet we
ten, Arnout, dat mijn verhouding 
met Van Severen een zeer bijzon
dere was; misschien een uni

cum" (bIz. 164). Vader Adams 
dweept met Van Severen, al
thans zo lang het uitsluitend om 
het elitaire, intellektualistische 
draait. Hij weet heel veel af van 
de Verdinaso-leider en bekent 
zelfs medewerking aan het twee
de nummer van het tijdschrift Ter 
Waarheid, onder de schuilnaam 
,,Nimrod" (bIz. 162). Revelerend 
is de geschiedenis rond de ver
houding van Joris Van Severen 
met Frieda. In '31 keert Leopold 
zich definitief af van het Verdina-
so. Hij is intussen sedert een 
tweetal jaar onderwijzer in het 
Sint-Amanduskollege te Walle. 
Walle staat uiteraard voor Kort
rijk, zoveel is sinds Het verdriet 
van België van Hugo Claus gewe
ten. 

Bezinning 
Andere hoogtepunten uit het 

leven van Leopold Adams zijn: 
de vlucht naar Abbeville (1940), 
— waar hij meent zijn vriend Joris 
Van Severen te herkennen — 
(bIz. 220), zijn veroordeling als 
kollaborateur (1944), zijn in vrij-
heidsstelling (1947) en het vol
tooien van zijn onderwijzersloop
baan (tot 1965). 

Leopold Adams blijft de ganse 
tijd centraal staan. Hij heeft een 
goed geheugen en weet zelfs het 
verdriet van Vlaanderen nauw
keurig te analyseren: ,,Vlaande-
ren was in die tijd een lappende
ken van politieke strekkingen; 
wat het in feite nog is". (bIz. 165). 
En even verder, vrij vernietigend: 
,,Allen die over de Vlaamse Be
weging geschreven hebben, ver
eenzelvigden de vooraanstaande 
politici met de ideeën die zij ver
dedigden. Niets is minder waar: 
politici hanteren ideeën om zich 
te profileren en als dusdanig in de 
belangstelling te komen. Elias, 
Van Severen, Leuridan, De 
Clercq, Borginon... allen stuk 
voor stuk mannetjes op macht 
belust. Ze wisten pertinent dat ze 
allen hetzelfde doel nastreefden: 
de Vlaamse ontvoogding, maar 
niemand wilde plooien voor de 
andere en ze werden tegenstan
ders tot nadeel van de Vlaamse 
Zaak." (bIz. 165). Misschien ter 
bezinning. 

Onderwijzer Leopold Adams 
ging in 1965 op rust. 

Dallas-dynastie 
Met deze roman heeft Axel 

Bouts intussen ook alle ingre
diënten voor een Vlaamse versie 
van Dallas of Chateauvallon ver
zameld. Walle (Kortrijk) blijkt dus 
niet voor niets de hoofdstad van 
het Texas van Vlaanderen... Over 
de stamvader, Leopold Adams, 
hebben wij het al meer uitvoerig 
gehad. Zijn vijf kinderen en voor
al zijn acht kleinkinderen krijgen 
echter ieder op beurt een belang
rijke rol toebedeeld. Centraal bij 
de kinderen staat Arnout die op 
mirakuleuze wijze aan de dood 
ontsnapte (hersenvliesontste
king) en voorbestemd leek tot het 
priesterschap. In 1964 wordt hij 
gewijd en leraar benoemd aan 
het St-Amandus-kollege. Later 
vinden we hem terug als pastoor 
van Bavelen-Leie — waarin de 
lezer de dorpen Beveren-Leie en 
Bavikhove zal herkennen — en 
daar wordt hij gekonfronteerd 
met de moord op een meisje van 
dertien. Een onopgeloste zaak, 
boordevol vermoedens in een be
paalde richting (stond de onopge
loste moord op Lieve Desmet, 
Dentergem, model voor dit gege
ven?). E.h. Arnout Adams speelt 
doorheen de roman een zeer be
langrijke rol, als verzoener, als 
twijfelaar en als mens van vlees 
en bloed. De liefdesnachten met 
zijn schoonzuster, Sofie Braem 
d'Olgem zullen hem voor eeuwig 
met een schuldgevoel opzadelen 
vooral temeer daar schoonzus 
Sofie in 1985 zelfmoord pleegt. 
Arnout Adams wordt het jaar 
daarop tot pastoor benoemd op 
de Pius X-parochie te Walle (te 
Kortrijk bestaat een Plus X-paro
chie). 

\ 
Maar er kondigden zich andere 

drama's en schandalen aan: 
moeder Adams, Suzanne De
smet wordt in 1982 vermoord (de 
naam, het jaartal van de moord 
op het meisje te Bavelen...). 
Kleinzoon Bert Gevers komt in de 
gevangenis terecht wegens frau
de. Kleindochter Petra belandt 
eveneens achter de tralies, zij 
wordt opgepakt als terroriste 
want lid van AMO (Anarchistische 
Militanten Orde). Dit gebeurt in 
1999, — Petra is er dan 22 — ; 
haar broer Hendrik, geboren in 
1965, ondervindt weinig hinder 
van dit voorval en doet het als 
politikus zeer goed bij Agalev... 

Hendrik en Petra zijn kinderen 
van Frederik Adams en Sofie 
Braem. Frederik is burgerlijk in
genieur (toevallig ook het hoofd-

Advertentie 

manteau 

501 

Axel Bouts 

SCHERVEN 

Een groots opgezette familiero
man én tijdskroniek, een kaleidos-
copisch panorama van de twintig
ste eeuw in Vlaanderen (gmp 339, 
342 bIz., 745 fr.) 

In de boekhandel 

Axel 
Bouts 

Scherven 

beroep van Axel Bouts) en hij 
werkt als algemeen direkteur bij 
NV Plasti — waar men de firma 
Bekaert in herkent (Bouts trad 
overigens in 1963 in dienst bij 
Bekaert, de romanfiguur Frederik 
Adams is er werkzaam sedert 
1964...). 

Ook de kinderen van Benjamin 
Adams, broer van Arnout en Fre
derik, volgen wondere wegen: 
Filiep belandt in de ontwikke
lingslanden en de mooie Greet 

ouderwets, niet aantrekkelijk ge
noeg..." (bIz. 268). Hoogst ak-
tueel want de recent aangestelde 
hoofdredakteur l[^arc Vande 
Voorde heeft intussen het paro
chieblad van een vernieuwde lay
out voorzien... 

Ook de aktualiteit rond SCK 
Mol wordt in de herinnering ge
bracht met verwijzingen naar een 
radioaktieve psychose rond Mol 
(bIz. 44) en een verwijzing naar 

De definitieve 
doorbraaic 

hiervoor meteen de Prijs voor 
het beste literair debuut 1981-
82. 

in 1983 volgde een nieuwe 
roman. De giazen deur en het 
Jaar daarop noteerden wf] 
reeds zijn derde boek. De der
de dag (1984). Datzelfde jaar 
verscheen van Bouts in Zeven 
rond de toren (Vlaamse KJub 
Leieland, Kortrijk 1984) een fel 
opgemerkte novelle Oorlog in 
kiettje, ongetwijfeld reeds een 
vingeroefening voor Scher
ven. 

Twee jaar terug verscheen 
de novelle Voor het geval dal 
(1986). 1987 werd echter tot 
dusver zijn meest produktleve 
jaar: naast de eerder bespro
ken novelle Dood in Arfes — 
waart)ij door js;erwij2ingen 
naar de latente homoleJe ge
aardheid van het hoofdperso
nage de indruk kon worden 
gewekt dat die ook van toe
passing waren op Axel Bouts, 
wrat geenszins de bedoeitng 
was — , verscheen eveneens 
eind '87 Scherven. Tot dusver 
het literaire hoogtepunt van 
deze Kortrijkse schrijver die 
inmiddels zonder enige dis-
kussie de definitieve door
braak heeft bewerkstelligd. 

AXEL BOUTS werd ge
boren te Kortrijk op 2 
mei 1938. Op de bur

gerlijke stand staat hij bekend 
als Jan Verhenne, burgerlijk 
ingenieur en gehuwd met kun
stenares Ghis Devos, 

Botits debuteerde in 1981 
met Martin en Martins (uitge
verij De Standaard) en kreeg 

(geboren 1973) gaat naakt pose
ren voor Playboy en versiert zelfs 
een filmrol. 

Dramatiek ook in het gezin van 
Emmanuel Adams en Lena 
Brems: hun zoon Stefaan is een 
van de slachtoffers van het Hei-
zeldrama. 

Onvoorstelbaar 
herkenbaar 

Een van de boeiendste aspek-
ten van deze roman is ongetwij
feld de grote herkenbaarheid: fik-
tie en realiteit vloeien probleem
loos ineen. Enkele voorbeelden 
kunnen dit terdege illustreren: op 
het einde van onze eeuw hebben 
we voor het eerst een Latijns-
Amerikaanse paus, de Brazi
liaanse Johannes XXIV: de link 
naar Johannes XXIII en het 
Tweede Vatikaans Koncilie werd 
bewust gelegd. In 1999 moet de 
hoofdredakteur van Kerk en Le
ven wegens gezondheidsrede
nen afhaken. Monseigneur Roger 
stelt Arnout Adams aan als kandi
daat-opvolger. 

,,We zullen het er later méér 
uitgebreid over hebben, maar in 
Kerk en Leven moet een nieuw 
wind waaien. Het blad oogt nogal 

een kernoorlog tussen India en 
Pakistan (bIz. 45)... 

Het Derde Boek 
We ontwaren tenslotte ook nog 

heel wat politici van CVP-signa-
tuur, de schepen van Walle, — 
intussen burgemeester gewor
den —, de Bethune (bIz. 218) of 
minister Ollivier (bIz. 316)... 

Scherven is een boek dat aan
beveling verdient. Het wil het der
de boek zijn, na Apocalyps van 
Johannes en de Profetieën van 
Nostradamus. De lezer krijgt ove
rigens de kans om de anonieme 
auteur van het derde boek te 
ontmaskeren. 

Voor wat de eerste negen de
cennia van onze eeuw betreft 
heeft het boek een zeer hoge 
dokumentaire waarde en getuigt 
het van een ongewoon grote 
voorkennis. De toekomstvisie van 
Axel Bouts heeft bovendien iets 
wetenschappelijk-realistisch. 
Misschien is deze Westvlaamse 
auteur de grondlegger van het 
futuristisch-realisme. 

Lieven Demedts 

— Scherven, Axel Bouts. Ultg. 
Manteau, 1987. 745 fr. 
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Eddy Wauters niet schuldig 

Bedenkingen 
Vorige donderdag stelde de Brusselse Kamer van 

Inbeschuldigingstelling Eddy Wauters en FC Ant
werp buiten vervolging. De klub noch haar bestuur
ders zouden zich schuldig gemaakt hebben aan enig 
misdrijf. 

DAT is een goede zaak voor 
het voetbal, maar het von
nis maakt wel denkingen 

los. Waarom werd de Antwerp-
voorzitter destijds zoveel mense
lijk en professioneel leed aange
daan? Wanneer nu blijkt dat hij 
geen zware fouten beging. Op 
welke basis werd de man tijdelijk 
vastgehouden door de onder-
zoekrechter? Is de per bij de 
opvolging van de zaak afstande
lijk genoeg geweest? Heeft zij 
niet teveel oog gehad voor het 
sensationele van de affaire en 
heeft zij zich de juiste vragen 
gesteld? We laten het aan de 
lezer over daarop te antwoorden. 
Maar het vonnis is wel een aan
sporing tot grotere voorzichtig
heid, tot meer nuancering. 

Jef Jurion 
Overigens werden ook RWDM 

(de inmiddels afgetreden be-
stuursploeg), Anderlecht en de 
voetbalbond bedacht met een op
schorting van uitspraak. De boe

tes werden inmiddels betaald en 
daar zal het nu verder wel bij 
blijven. Op zichzelf hebben wij 
daar geen bezwaren tegen. In 
deze zaak streefde immers geen 
van de betrokkenen naar per
soonlijk voordeel. Het zwarte 
geldcircuit, dat destijds doorheen 
ons ganse voetbal stroomde, is 
inmiddels opgedroogd. Tenmin
ste, dat wordt van alle kanten 
beweerd. Het transfergedrag van 
onze grote klubs wijst ook in die 
richting. Blijft nog één echt 
,,slachtoffer": Jef Jurion, die zich 
voor de korrektionele rechtbank 
zal moeten verantwoorden. Wat 
niet niets is. Jurion zou inmiddels 
ook een boek geschreven heb
ben: ,,Dagboek ut Cel 300". De 
publikatie is nog niet voor mor
gen. Jef wil eerst de rechtspraak 
afwachten. Maar het is dus niet 
uitgesloten dat we nog ,,niet alles 
hebben gezien". Jef is immers 
iemand die zich nooit bij het on
vermijdelijke neerlegt. Hij is een 
vechter de zich nooit gewonnen 
geeft. 

Niet langer blootvoets 

Zola Budd, de 
veelgeplaagde 

Er zijn sportlui die recht hebben op enig ontzag 
omwille van de moeilijke omstandigheden waarin ze 
zich moeten waar maken. Zola Budd, de atletiek-
kampioene, is er één van. Omdat ze toevallig in Zuid-
Af rika werd geboren maakt zowat iedereen haar het 
leven, en het lopen, moeilijk en liefst van al onmoge
lijk. Om redenen die genoegzaam bekend zijn. 

B UDD was in het voorbije 
weekend in ons land. Ze 
liep in Bierbeek en eindig

de derde in de laatste wedstrijd 
van de Cross Cup. Budd, die met 
haar frêle figuurtje ontroering en 
met haar blote voeten sympathie 
wekte, loopt nu ook op spikes. 
Omdat haar ene been wat langer, 
of korter, zou zijn dan het andere 
en dat oorzaak was van een lang 
aanslepende kwetsuur. 

Budd, die circa twaalf maan
den stil lag, moet helemaal op
nieuw beginnen. Ambitie heeft ze 
nog op overschot. En met politiek 
wil ze zich wijselijk niet bemoei
en. 

Moeite 
Het kindvrouwtje heeft op dit 

vlak in de voorbije jaren al ge
noeg meegemaakt. Ze moest een 
Brits paspoort aanvragen, in En
geland een huis huren (of kopen) 
en er ook belastingen betalen om 
toch maarte kunnen aanzetten in 

enige internationale kompetitie 
van betekenis. Wij hebben daar 
moeite mee en blijven vinden dat 
sport en politiek zover mogelijk 
uit eikaars buurt moeten blijven. 
Waarmee wij zeker geen oordeel 
willen uitspreken over de waar
den die rond Budd in het gedrang 
zijn. 

Die laatste wedstrijd voor de 
Cross Cup werd gewonnen door 
de Britse Angela Tooby die bijna 
een halve minuut sneller liep dan 
Véronique Collard. Bij de heren 
won Vincent Rousseau voor Wili-
am Van Dijck en de Brit Eamonn. 
We moeten evenwel nog méér 
dan een week wachten om te 
weten hoe zwaar Rousseau inter
nationaal precies weegt. Pas dan 
wordt in Auckland, Nieuw-Zee
land, het wereldkampioenschap 
gelopen. En gewoonlijk treden 
daar de Afrikanen op de voor
grond. Atleten uit die landen die, 
zo mag gevreesd worden, de boy
cot tegen Budd zullen propage
ren. 

Wi\ 

Sean Kelly, 7 op 7! 

Ier vestigt wereldrekord 

De zeven 
van Sean Kelly 

De Ier Sean Kelly won zondag voor de zevende 
keer op rij de rittenkoers naar de zon. Parijs-Nice, in 
een ver verleden een heroïsche wielerwedstrijd, is 
niet meer wat het was maar zevenmaal na elkaar 
dezelfde koers winnen blijft toch een hoogst ongewo
ne prestatie. 

IGENLIJK vestigde Sean 
Kelly op de Col d'Eze een 
heus wereldrekord. Roger 

De Vlaeminck won ooit zesmaal 
na elkaar de Tirenno Adriatico. 
Vorig jaar kreeg hij het gezel
schap van Sean Kelly en nu wordt 
hij door dezelfde coureur voorbij
gestoken. Kelly denkt bijgevolg 
nog niet aan inbinden. Hij ver
klaarde al eerder opnieuw de 
beste klassieke renner van het 
jaar te willen worden. Zijn Tour-
droom heeft hij blijkbaar opgege
ven. Dat was te hoog gegrepen. 

Maar in de eendagskoersen zal 
de boerenzoon vanzelfsprekend 
één van de te kloppen mannen 
zijn. Zaterdag wordt het trouwens 
bittere ernst. Milaan-San Remo 
opent dan het klassieke voorsei
zoen en de zege in de Primavera 
blijft voor iedere zichzelf respek-
terende kampioen een primaire 
betrachting. 

Hampsten l<omt 
Wat mogen wij van de Belgen 

verwachten? Vanderaerden 
moet zich kunnen laten gelden en 

ook de ambities van de snelle De 
Wilde blijven toenemen. 

De Wilde won een rit in Parijs-
Nice dat voor een flink stuk door 
renners van niet traditionele wie-
lerlanden werd gedomineerd. Dat 
dreigt overigens een probleem te 
worden. Wanneer de Franse, Ita
liaanse, Belgische en Hollandse 
cracks het systematisch laten af
weten zou de belangstelling van 
sponsors en publiek snel kunnen 
afnemen. Met alle gevolgen van 
dien. Naar aanleiding van Parijs-
Nice stelde de Franse pers al 
vragen daaromtrent. Ze smeekte 
de betere Fransen hun onderlin
ge tegenstellingen te begraven 
ten bate van de nationale wieier-
belangen. Onze zuiderburen ma
ken zich nu al zorgen in het 
vooruitzicht van de Tour. Want 
ook de Amerikaan Hampsten wil 
doorstoten naar de Tourtop. 

Fiandrien 

Niemand gespaard 

Walter Meeuws 
nu al Rode Duivel... 

De trainerswals gaat onverminderd voort in de 
eerste en tweede klasse. Bij Lierse stapte Walter 
Meeuws voortijdig op. Met wederzijdse instemming 
natuurlijk. Hij werd op het Lisp inmiddels al afgelost 
door Dimitri Davidovic, enkele weken eerder aan de 
deur gezet door Beerschot. Zo gaat dat in de 
trainerswereld: geen reputatie wordt ontzien. Of 
toch? 

EEUWS mocht de eer 
aan zich houden en zelf 
ontslag nemen. Om pijn

lijker toestanden te voorkomen. 
Het gebeuren houdt geen veroor
deling in. Zeker niet. Trainers 
blijven de geprefereerde zonde
bokken. 

Meeuws begon nochtans sterk 
bij Lierse. De ploeg werd ver
jongd, speelde fris en frivool en 
schopte sensatie in de beker van 
België. Maar met jongeren moet 
men geduld uitoefenen en daar

op hebben klubleiders die iedere 
week de centen tellen het niet 
begrepen. Ze willen resultaten. 
Zeker wanneer de ploeg lanzaam 
maar zeker naar benden (en naar 
de degradatiezone) glijdt. Lierse 
verkeerde in die situatie. Van
daar. De psychologische ingreep 
bleek suksesvol. Sportkring won 
zondag tegen Seraing en ademt 
opnieuw wat vrijer. 

Blijft nu de vraag wat Dimi 
Davidovc er verder zal kunnen 
van bakken. De sfeer en de klub 

moet hij kennen. Als voetballer 
beleefde hij er zijn beste jaren. 
Hij was lang het boegbeeld van 
de ploeg van de betreurde voor
zitter Bob Quisenaerts. Lierse 
voedt dus nieuwe hoop. Maar dat 
doen alle klubs nadat ze, meestal 
tegen beter weten in, van trainer 
wisselden... 

Nieuwe hoop 
En Meeuws? Voor hem komt 

het moeilijkste nog. Eerst naast 
Guy Thijs en daarna alleen aan 
een nieuwe nationale ploeg bou
wen. We benijden hem niet. Maar 
Walter is goed van de tongriem 
gesneden. Hij zal veel problemen 
kunnen wegpraten. Zolang ze op 
de rechthoek maar niet onoverko
melijk worden want ook de voet
balbond kan in de huidige kon-
stellatie niet eeuwig geduld uitoe
fenen. Duitsland '88 werd gemist. 
Tot daar toe. Maar Italië '90 mis
lopen zou gewoon katastrofaal 
ziijn voor de... bondsfinanciën. 
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Het VU-paitijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 14 maart j.l. Iieeft algemeen voorzitter 
Jaal< Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers... 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft een evaluatie gemaakt van de 
„informele preliminaire" gesprekken 
en heeft eenparig zijn vertrouwen 
uitgedrukt in de aangeduide delega
ties. De VU hoopt evenwel dat na 
volgend weekeinde de informele ge
sprekken kunnen omgezet worden in 
reële onderhandelingen. Dit betekent 
dat voldoende vooruitgang moet ge
boekt worden op o.m. de kommunau-
taire knelpunten. 

Begroting 

Inzake het begrotingstekort her
haalt het VU-Partijbestuur haar stand
punt dat de vermindering van dit te
kort een noodzakelijke opdracht blijft 
zolang het sneeuwbaleffekt van de 
rentelasten niet is ingedijkt. Daartoe 
is het bereiken van een tekort van 7 
% eind 1989 een eerste noodzakelij
ke tussenstap. Een belangrijke voor-
afgaandelijke voora/aarde om dit doel 
te bereiken is een doorgedreven 
staatshervorming met de grootst mo
gelijke bevoegdheidsautonomie voor 
de Gemeenschappen, gekoppeld aan 
eigen financiële en fiskale verant
woordelijkheid. 

Uit de eerste voorlopige resultaten 
van de werkgroep Staatsfinanciën, 
die op verzoek van de informateur 
werd opgericht, bliijkt dat de voorop
gezette doelstelling pas zal kunnen 
bereikt worden nadat opnieuw een 
netto-besparingsoperatie wordt door
gevoerd van ongeveer 90 miljard fr. 
netto. Pas na de beëindiging van de 
begrotingskontrole zal blijken of deze 

ramingen onderschat of overschat 
zijn. Uit de eerste resultaten van deze 
begrotingskontrole blijkt dat de kans 
bestaat dat de noodzakelijke bespa
ring groter zal moeten zijn, omdat 
bepaalde uitgaven in 1987 werden 
onderschat en via bijkredieten hun 
weerslag zullen hebben op de begro
tingscijfers van 1988. 

Voor de Volksunie moet het terug
dringen van het begrotingstekort in 
de eerste plaats gebeuren op basis 
van strukturele maatregelen, admini
stratieve vereenvoudigingen, afschaf
fen van nutteloze tussenstappen enz. 
Elementen als grotere autonomie en 
financiële verantwoordelijkheid voor 
parastatalen en overheidsbedrijven 
kunnen hierbij belangrijke elementen 
zijn. 

Naast de vaste wil om een grondige 
staatshervorming te realiseren wil de 
VU dus het budgettair probleem niet 
uit het oog verliezen. Het oplossen 
van dit belangrijk probleem mag ech
ter geen reden zijn om de overdracht 
van bevoegdheden en middelen naar 
de Gemeenschappen te vertragen. 

Leefmilieu 
Het VU-Partijbestuur heeft tevens 

zijn bekommernis uitgesproken over 
de algemene toestand van ons leef
milieu en vastgesteld dat het jaar van 
het leefmilieu ten gronde weinig heeft 
veranderd. 

De VU wenst in de eerste plaats dat 
alle bevoegdheden betreffende mi
lieuaangelegenheden toekomen aan 
de beide gemeenschappen waarbij 

geen bevoegdheidsovertappingen 
meer zouden bestaan. Verder wil de 
VU dat alle Europese richtliijnen wor
den nageleefd, fslaar de toekomst toe 
moet meer aandacht geschonken 
worden aan het voorkomen van nade
lige milieu-effekten. Ook hier geldt 
dat voorkomen beter is dan genezen. 

Voorjaarsweekeinde van VUJO 

Een propere demokratie! 
De weekends van de Volksuniejongeren zijn bekend om hun 

interessante vorming en de plezierige sfeer. Dit voorjaar gaat het 
weekend door in Hofstade-Zemst (bij IMechelen) in de jeugdher
berg „Paddevenne" aldaar. 

Er worden twee tema's behandeld: 
zuivere politiek (zaterdag 26 maart) 
en — hoe kan het ook anders in dit 
verkiezingsjaar — gemeentebeleid 
(zondag 27 maart). De deelnemings-
prijs IS 500 fr. per dag voor werkende 
jongeren en 300 fr. voor anderen. 
Inschrijven op voorhand is nuttig. 
Meer inlichtingen op het VUJO-sekre-
tariaat. 

Programma: 
Zaterdag 26 maart: 

9 u. 45: inleiding. 
10 u.: ,.Vlaamse beweging en de-

mokratizerlng" door Herman Lau-
wers. 

11 u.: ,,De verzuiling voorbij?" 
door prof. L. Huyse of J. Billiet. 

14 u.: Werkgroepenvergadering 

rond de verzuiling, met een vergelij
king van de situatie in Vlaanderen en 
Nedertand (met Noordnederlandse 
gasten) en dit rond sociale zekerheid, 
media en onderwijs. 

16 u. 30: plenum en afsluiting. 

Zondag 27 maart: 
10 u.: De gemeente: inleiding door 

het Vormingscentrum Lod. Dosfel. 

11 u. 15: Wat doen we als VUJO-
kern n.a.v. de gemeenteraadsverkie
zingen? 

14 u.: Praatshow met jonge ge
meentemandatarissen. 

15 u. 15. Kwis- en spelprogramma 
rond de gemeenteproblematiek. 

Slot voorzien rond 17 u. 
Een aanrader voor de geëngageer

de, jonge volksnationalist! 

Telefax 
Sinds deze w/eek beschikt ook 

de redaktie van dit weekblad over 
een telefax-apparaat, waardoor 
het mogelijk is teksten via een 
rechtstreekse telefoonverbinding 
op onze redaktietafel te doen be
landen. 

Ook onze plaatselijke WlJ-kor-
respondenten kunnen van deze 
nieuwe dienst gebruik maken. 
Het Telefaxnummer waarop wij 
vanaf heden te bereiken zijn is: 
02/217.35.10. Uiteraard geldt dit 
slechts voor dringende berichten. 

Op 26 en 27 maart a.s. 

Gezinsdagen voor kaderleden 
en militanten 

Tijdens het weekeinde van 26 en 27 maart zet de 
Volksunie ,,officieel" het belangrijke werkjaar 1988 
in. En dat het een echt,, werk"-jaar wordt, laat weinig 
twijfel: kon gres op 17 april, kon gres op 11 juni, 't 
Klapgat op 27 mei, arrondissementele ontmoetings
dagen met voorzitter Jaak Gabriels, gemeenteraads
verkiezingen, enz. 

Dit alles op een ogenblik dat de,, in formele prelimi
naire gesprekken" alle energie en aandacht opei
sen. 

KORTOM: een jaar lang zal de 
boog strak gespannen 
staan. Het formele startsein 

daarvan wordt op 26 en 27 maart 
gegeven. Algemeen voorzitter Jaak' 
Gabriels en het hele partijbestuur 
nodigen U dan vriendelijk uit op een 
kaderdag. 

Toch wordt het geen „klassieke" 
kaderdag. 

Gans het gezin 
De meesten onder ons zijn reeds zo 

dikwijls uithuizig, dat we besloten er 
een gezinsdag van te maken. Uw 
gezinsleden, vrienden en kinderen 
zijn van harte welkom. In een ont
spannen sfeer op een prachtig do
mein willen we het nuttige aan het 
aangename paren. Zowel het domein 
,,Puyenbroeck" te Wachtebeke als 
het provinciaal domein ,,Zilvermeer" 
te Mol bieden hiertoe talloze mogelijk
heden. 

Terwijl U, als kadertid, tijdens de 
voormiddag een stevige brok informa
tie over de gemeenteraadsverkiezin
gen te venverken krijgt, trekt de voor
zitter er met uw gezinsleden en vrien
den op uit en halen uw kinderen hun 
hartje op in het domein. 

Gezellig samen 
Tijdens de middag wordt iedereen 

vergast op een gratis koffietael. Dan 
zijn we weer even ernstig voor de 
toespraak van voorzitter Gabriels en 
in het licht van de politieke evolutie, 
zou deze wel eens erg belangrijk 
kunnen zijn. 

Ter afrondiging maken we er een 
familiaal samenzijn van met muziek, 
kwis en enkele vraaggesprekken. Dit 
alles wordt aan mekaar gebreid door 
fer/oops-redakteur Fred Janssen en 
muzikaal opgeluisterd door de Bra
bantse groep „'t Kliekske". Beiden 
staan borg voor een fijne en bovenal 
gezellige namiddag. 

4' ^ 
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't Kliekske verwelkomt U op onze Gezinsdagen! 

U en uw gezin moeten van de partij 
zijn. Zo wordt de Volksunie een hech
te familie, die entoesiast en met ver
eende krachten het werkjaar inzet. 

Indien U geen uitnodiging ontving, 
schrijf dan gerust in op het algemeen 
sekretariaat van de VU, Barrikaden-
plein 12 te 1.000 Brussel. Vergeet 
evenwel niet het aantal personen te 
vermelden. 

De provincies West- en Oost-
Vlaanderen geven elkaar afspraak 
op zaterdag 26 maart In het provin
ciaal domein Puyenbroeck te 
Wachtebeke. 

De kollega's van Antwerpen, Bra
bant en Limburg ontmoeten elkaar 
daags nadien, zondag 27 maart, in 
het provinciaal domein Zllvermeer 
te Mol. 

Het programma ziet er zo uit: 
10.30 uur: Aankomst en verwelko

ming. Opvang kinderen. 
10.45 uur: Voor kaderleden en mili

tanten : seminarie over het gemeente
beleid m.m.v. senator André Geens, 
kamertid Johan Sauwens en senator 
Bob Van Hooland. Voor uw partners 
en gezinsleden: een stevige wande
ling 0.1 V voorzitter Jaak Gabriels. 

12.30 uur: Gezamenlijk middag
maal met koffie en broodjes. 

14 uur: Toespraak door algemeen 
voorzitter Jaak Gabnëls. 

14.30 uur: Gezellig samenzijn tot 
17 uur, muzikaal opgeluister door „'t 
Kliekse". Presentator is Fred Jans
sen. 

_L 
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Karnaval-kater in gemeenteraad 

Heeft CVP-PVV nog 
een meerderhelil 
In Aalst? 

Bovenstaande vraag werd door raadslid Jan Caudron gesteld 
tijdens de jongste gemeenteraadszitting, maar de meerderheid 
was van oordeel dat ze niet ontvankelijk was. De aanleiding ertoe 
was de scheuring die zich in de schoot van de CVP heeft 
voorgedaan en waardoor de huidige schepen van Financiën bij de 
volgende verkiezingen niet meer onder de CVP-vlag opkomt maar 
als Vrije Demokraat. 

Vorige zaterdag nog werd in een 
persmededeling bevestigd dat sa
menwerking met de CVP/ACW niet 
meer mogelijk is, zodat deze met 
afzonderlijke lijsten naar de verkiezin
gen gaan. 

Loze beloften 
Danny Denayer haalde wel een 

slag thuis want op zijn verzoek om in 
door de stad verhuurde verbruikzalen 
de ten onrechte geplaatste speelauto
maten te laten verwijderen, zal door 
schepen Doorns worden ingegaan. 
Eerst wou hij het nog laten voorko
men als zou in bepaalde omstandig
heden iets door de vingers moet wor
den gezien, maar hij gaf uiteindelijk 
toch toe. Minder sukses had Denayer 
met zijn voorstel tot verdaging van de 
beslissing om de Kwalenhoekweg af 
te schaffen. Hij werd gesteund door 
de SP en samen herinnerden ze de 
schepen aan zijn vroegere belofte om 
geen voetwegen meer af te schaffen 
als er niet eerst een globaal overzicht 
van was gemaakt, zodat met kennis 
van zaken kon geoordeeld worden. 
Een loze belofte blijkbaar want de 
meerderheid drukte de afschaffing 
door. 

Men geloofde Denayer ook met 
toen hij beweerde dat over twintig jaar 
zal betreurd worden dat het voorste 
gedeelte van de Keizershallen werd 
gesloopt. Volgens schepen De Maght 
moet het weg om veiligheidsredenen, 
terwijl Denayer de mening was toege
daan dat de herstelling van de buiten
muur met relatief weinig geld kon 
gebeuren. Als bekend prentkaarten-
verzamelaar, waaruit inderdaad kan 
worden afgeleid dat Aalst terecht een 
„witte stad" wordt genoemd, waar
schuwde hij ook voor het gebruik van 
de gepaste materialen bij het uitvoe
ren van schilderwerken aan de gevels 

Dienstbetoon 
te Delnze 

Van april af zal senator Frans Baert 
te Deinze zitdag houden ten huize 
van Herman Maes, Kapellestraat 184 
te Deinze-Astene. Dat is langs de 
grote baan, rechtover Astene-dreef 
en Colruyt. Elke eerste zaterdag van 
de maand tussen 10 en 11 uur. 

van het Huis Van Langenhove. Hij 
had tenslotte zijn bedenkingen bij het 
monument dat vóór het kultureel cen
trum werd opgetrokken. Het kollege 
van burgemeester en schepenen 
handelde hier volledig op eigen hout
je en ook al is het een geschenk van 

-M4j 
de stad, toch mocht de gemeente
raad en de raad van bestuur van het 
kultureel centrum ervan op de hoogte 
worden gebracht. 

Karnaval 

Traditiegetrouw had Willy Van Mos-
sevelde zijn bedenkingen bij de voor
bije karnavalfeesten, waarbij hij stel
de dat, ondanks de organisatie, kar
naval een uniek feest blijft. De organi
satoren kunnen volgens Van Mosse-
velde hun taak met aan en de 
beleidsmensen moeten dus hun ver
antwoordelijkheid nemen. De 60ste 
optocht, die een apotheose moet zijn, 
verschraalde tot een doffe ellende en 
anti-propaganda naar de buitenwe
reld toe. Daarmee werd de eens te 
meer mislukte TV-uitzending bedoeld 
en het feit dat de stoet met minder 
dan vijf uren duurde. De zaken moe
ten hoogdringend professioneel wor
den aangepakt en in de gemeente
raadskommissie van Feestelijkheden 
wil Van Mossevelde dan ook met 
konkrete voorstellen voor de dag ko
men. Tot slot feliciteerde hij de deel
nemende groepen, die door hun 
grootse prestaties boven de mogelijk
heden van het feestkomitee zijn uitge
groeid. 

Vormingsavonden te Bilzen en Gent 

Vrouwen in de gemeente 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 

17 SINT-NIKLAAS: kursus ,,Met 
het oog op 9 oktober '88: programma-
opbouw". Zaal Nektar, Driekoningen
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 
300 fr., -12j. 150 fr. Eregast: Bob Van 
Hooland. Inschrijven bij Bestuursle
den VU-Sleidinge vóór 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 Destelberqen 
i s.m. VOS 
19 KRUIBEKE: Kulturele avond in 
het Antwerpse manonettenteater ,,De 
Poesjenellekelder" met: De barbier 
van Sevilla, Genoveva van Brabant 
en De Leeuw van Vlaanderen. Sa
menkomst aan de kerk van Kruibeke 
om 18U.45, vandaar met eigen wagen 
naar Antwerpen. Aan Brabofontein 
om 19U.45. Inschrijven aan 130 fr. bij 
VUJO-Groot-Kruibeke (M. De Laet 
774.01.62, M. De Schrijver 774.12.85 
of W. Peirsman 774.01.52). 
19 GENT: Milieu-aktie ,,Zuiver Wa
ter" op de Gentse Koornmarkt (vóór 
St.Niklaaskerk) van 14 tot 16 uur. 
Org.: VUJO-St.Amandsberg. 
19 GENT: Geleid bezoek voor FVK 
-afdelingsverantwoordelijken aan Az
teken-tentoonstelling te Brussel. Af
spraak om 14u aan het museum, 
Jubelparkt 10. Geïnteresseerden ne-

Vakantiewoningen in gans Europa 
Dokumentatie gratis op aanvraag 

Vakantiewoningen 
De Maerschaick 

Antwerpsestraat 454 

2650 BOOM 
03/888.44.07 03/888.56.55 

men kontakt op met FVK, 091/ 
23.77.42. Org.: FVK-Nationaal. 
20 SINT-AMANDSBERG: Familie
feest, met koffie en pannekoeken. 
Toespraak van dhr. Roels over ty
pisch Gentse uitdrukkingen. Deelna
me in de kosten: 100 fr. FVV-leden, 
125 fr niet-leden. Kinderen 60 fr. In 
TTC, parking Colruyt, Dendermond-
sesteenweg. Inschrijven bij Lut 
(28.08.80), Lieve (51.49.82), Jeanne 
(28.70.62) of Frieda (28.16.25). 

23 SINT-NIKLAAS: Wat weten wij 
over Vrouwen in de Derde Wereld? 
Lily Boeykens zal de werking van 
UNIFEM toelichten in de Stedelijke 
Openbare Biblioteek, H. Heyman-
plein, om 20u. Org.: FVV-Sint-Ni-
klaas. 
24 MALDEGEM: Voordracht met 
dia-voorstelling (Navo-Canada) door 
eresenator O. Van Ooteghem met 
aansluitend koffietafel. Jeugdher
berg, Gentse Steenweg om 14u.30. 
Org.: VOS-Maldegem. 

25 GROOT-GAVERE: Kleinkunst-
avond met Willem Vermandere. Zaal 
Racing, Markt. Aanvang: 20u. Kaar
ten : Hugo Vandewalle (091/84.27.42) 
en bestuursleden. W K 200 fr., inkom 
250 fr. Org.: VU-Groot-Gavere. 
25 SCHOONAARDE: Gezellig sa
menzijn met kaas en streekbieren. 
Gast: Jaak Gabriels. In zaal KiKeno, 
Schoonaardebaan (vlakbij kerk) te 
Schoonaarde. om 20u. 
25 DENDERMONDE: VU-ledenver-
gadering. Start kampanje gemeente
raadsverkiezingen. Zaal Mikeno vlak
bij kerk Schoonaarde. Om 19u. 
25 AALST: Kaas- en Wijnavond in 
St.Annazaal-Roklijf. Volwassenen: 
250 fr., kinderen 150 fr Inschrijven bij 
Maria Van Caenegem, Bovenhoekstr, 
13, Hillegem (091/60.18.54). Orq.-
FVV-Aalst. 

25 SINT-AMANDSBERG: Informa
tieavond ivm Gentse VU-fraktie over 
,,Alles wat je altijd al wilde weten, 
maar nooit durfde vragen". In de 
Raadszaal van het oud gemeente
huis, Antw. stwg. Org.: VU-St.A-
mandsberg. 
25 ZINGEM: Kaas- en Wijnfestijn in 
het ontmoetingscentrum ,,De Klub", 
Omgangstraat 41. Deelname in de 
onkosten: 200 fr. Ook op 26 maart. 
Telkens vanaf 18u.30. Org. Vlaamse 
Kring Zingem. 
26 BURST: Ledenfeest. Ossebil 
aan 't spit-koffie met koek + muziek. 
In zaal Torengalm Aaigem. Deelna
meprijs 275 fr., met-leden 400 fr., -lOj. 
150 fr. Inschrijven bij VU-Burst-Bam-
brugge-Aaigem of ziekenbond Pries
ter Daens. 
26 DE PINTE: 9de Lentebal met 
Studio Pallieter in zaal 't Mieregoed, 
Mieregoedstraat, De Pinte om 20u. 
Inkom 100 fr. Org.: Ijzerbedevaart
werkgroep en VOS 
27 SINT-NIKLAAS: 38e Bormsdag 
in het Klein Seminarie, Kollegestraat 
bij Grote Markt. Om lOu. H.Mis in 
Koilegekerk met superior Daan De 
Smet, homilie door pater Brauns. 
Daarna Bormsgetuigenis in het teken 
van Gantois- en Van Der Hallenjaar 
en met jeugdspreker Peter Ameel. 
Org • Bormskomitee. 

APRIL 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen organiseert haar kader
vorming over Vrouwen in de Gemeen
te. 

Vrouwen zijn nog steeds onderver
tegenwoordigd in alle geledingen van 
de maatschappij. Hoe kan het ge
meentebestuur een beleid voeren om 
het emancipatieproces van vrouwen 
in de plaatselijke samenleving te on
dersteunen en te bevorderen? Wat 
betekent zulks inhoudelijk in de sek
toren ruimtelijke ordening, onderwijs, 
kulluur, welzijn, tewerkstelling,...? 

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

Op elke kadervormingsavond praat 
een panel van drie vrouwen, aktief in 
de gemeente — hetzij als gemeente
raadslid of schepen, hetzij als 
OCMW-lid — over haar realisaties, 
ervaringen en verwachtingen als 
vrouw in de gemeente. 

Moderator is Huguette Ingelaere, 
nationaal FVV-voorzitter. 

Op woensdag 23 maart om 20 uur 
in De Wandeling — lokaal 10, Hospi
taalstraat 15b te 3740 Bilzen (011/ 
49.17.26). Pannelleden: Simonne 
Janssen, OCMW-voorzitter Heusden-
Zolder; Anita Purnal, gemeente
raadslid Genk en Frieda Brepoels, 
volksvertegenwoordiger. 

Op donderdag 24 maart om 20 uur 
in Taverne Erasmus, Mageleinstraat 
4 te 9000 Gent. Pannelleden: Anne-
Marie Martens, gemeenteraadslid Lo-
vendegem en Anna Van den Boom, 
OCMW-lid Wachtebeke. 

Nu zondag 
te Buggenhout 
Herdenkingsmis 
Wies Moens 

Na het verbieden van de Wies 
Moensherdenking te Neerbeek (NI.) 
worden stappen ondernomen om 
langs burgemeester en bisschop 
mgr. Gijsen van Roermond, opnieuw 
tot een waardige herdenking te ko
men. Maar zover is het nog niet. 

In afwachting wordt te Buggenhout 
(arr. Dendermonde vanwaar Moens 
afkomstig was) een tussentijdse her
denking georganizeerd. 

Nu zondag 20 maart om 11 u. 30 in 
de St.-Niklaaskerk te Buggenhout. 

Na de viering zal een delegatie de 
graven bezoeken van twee vrienden 
van Moens: Lodewijk Dosfel en pries
ter Poppe. 

Gent plant een bos(je)... 

Nog maar eens 
liet lussenplan 

De Gentse gemeenteraadsleden hebben hun schepenkolleqe 
heel wat vragen te stellen. De gemeenteraadszitting van februiri 
bestond dan ook vrijwel uitsluitend uit interpellaties 

5 SINT-DENIJS-WESTREM: Vrien
denmaal in Gildenhuis. Volwassenen 
500 fr., jongeren 350 fr Aanvang: 
19u30. Org.: VU-St-Demjs-Wes-
trem. 

Verkeersproblemen en parkeer
plaatsen zijn al een tijdje een delikaat 
probleem. Het kollege van burge
meester en schepenen vroeg de raad 
haar goedkeuring voor hef aanduiden 
van een ontwerper tot het oprichten 
van een parkeergarage aan het Sint-
Michielsplein. Raadslid Lemiengre 
(agaiev) koppelde er meteen een on
dervraging aan over het verkeersbe
leid in de stad; dat eigenlijk als onbe
staand moet worden beschouwd. 

Lussenplan 
De Volksunie heeft zich reeds 

meerdere malen uitgesproken over 
haar standpunten inzake de verkeers-
en parkeerproblemen. Aimé Verpaele 
zette de situatie op een rijtje: door het 
invoeren van het lussenplan door het 
kollege zou de atmosfeer geschapen 
worden om privépromotoren aan te 
trekken om parkings te bouwen. Een 
publieke oproep werd gelanceerd met 
31 oktober als vervaldag. Intussen 
was de sfeer in de binnenstand danig 
verpest rond de diskussie over het 
lussenplan. Slechts enkele plannen 
werden uiteindelijk ingediend die in 
drie groepen onderverdeeld worden: 
een groep van twee aannemers, een 
groep archtekten en een groep rond 
de bouwers van de parking Vrijdag-
markt. Deze groepen konden hun 
projekten voor het kollege verdedi
gen, maar uiteindelijk is er toch geen 
keuze gemaakt. Integendeel, het kol
lege kiest uiteindelijk voor een eigen 
financiering en dit enkel voor de in
planting aan de St.Michielshelling. 
Voor de Volksunie is een gehele visie, 
dus met nog andere inplantingen, 
belangrijk. Zo is er de suggestie voor 
een parking aan de Braemgaeten, de 
dode Schelde-arm aan het Sf.Lau-
rentplein. 

De Volksunie steunt de inplanting 
St.Michielshelling maar stelt zich wel 
vragen over de door het kollege voor
gestelde financiering van de geplan
de bovengrondse parkeertorn. Hugo 
Waeterloos (VU) berekende dat de 
voorziene 75 miljoen, geput ut de 
reserves van het parkeerbedrijf, ruim 
onvoldoende zullen zijn. Hij voorspel
de een méér-uitgave van zo'n 50 
miljoen 

Schaamgroen 
De aktie Plant een Bos, van de 

Koning Boudewijnstichting, vindt bij 
de stad Gent ook maar weinig aan
dacht. Gent heeft wel rap een mini
maal stukje grond gezocht (1,5 ha) 
om de schooljeugd wat boompjes te 

laten planten. Voor een stad als Gent 
een beschamend projektje. Boven
dien viel de keuze uitgerekend op een 
terrein waar voorheen de bomen ver
dwenen in het belang van een privé-
verkavelaar. Gent beschikt boven
dien nog over zo'n 600 bomen, ter 
beschikking gesteld door het Gents 
Vredeskomitee in 1986, waar tot op 
heden geen bestemming voor ge
zocht werd. Alle oppositiepartijen we
zen dan ook met een beschuldigende 
vinger naar schepen Wijnakker en 
ziijn milieudienst. 

Vanut de SP-oppositie werd het 
kollege een voorstel geformuleerd 
omtrent het toepassen van de KAO 
voor de openbare sektor op het ge
meentepersoneel. Dit houdt een wed-
deverhoging in voor een aantal perso
neelsleden, naast een aantal andere 
voordelen. Het kollege was niet van 
plan op dit voorstel in te gaan maar 
kreeg niet de kans dit mee te delen. 
Tot ieders verrassing steunde PVV-
raadslid en ex-schepen van Finan
ciën De Clercq het voorstel van de 
SP. De Clercq rekende bovendien 
voor hoe het kollege de weddeverho-
gingen binnen de budgettaire beper
kingen van het saneringsplan kon 
bekostigen. Na een langdurge schor
sing van de zitting kon het kollege en 
de CVP-fraktie niets anders dan met 
het voorstel principieel instemmen. 
Konkrete uitwerking mag voor het 
paasverlof venwacht worden. 

Vervolgt... 
Het kollege werd ook nog onder

vraagd over de problematiek van de 
kamerwoningen en de wenselijkheid 
van een zgn. kamerreglement. Hier
door zouden kamerbewoners — zo
wel studenten als mensen met een 
laag inkomen — beschermd worden 
tegen gevaarlijke en onhygiënische 
toestanden. Van Hoorebeke (VU) ver
wees naar voorbeelden in Leuven en 
Brugge die bewijzen dat ook gemeen
ten terzake bevoegdheden hebben 
en initiatieven kunnen nemen. 

De burgemeester kon aankondigen 
dat inmiddels reeds een initiatief is 
genomen: aan de kommissie algeme
ne zaken zal een voorstel ter bespre
king worden voorgelegd. 

Het late uur dwong uiteindelijk de 
raadsleden hun ondervragingen te 
staken, alhoewel slechts één derde 
was afgehandeld. Voor de zoveelste 
maal zal een bijkomende zitting van 
de gemeenteraad moeten ingelast 
worden. 

Carta Brion 
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Rare CVP-hulp te Hove... 

De drie T-shirts van de CVP 
De 18e januari jl. brak er brand uit op de Lintsesteenweg 781 in 

de woning van het gezin G. Verheyen-Brawers. Oe inboedel 
brandde volledig uit. Terwiil de ouders toevallig afwezig waren, 
kon de 21-jarige Hilde Brawers, zuster van de moeder, de drie 
kindjes op gevaar van haar leven redden uit de brand. 

Burgemeester Swaelen, door de 
hulpdiensten gealarmeerd, kwam on
middellijk ter plaatse en informeerde 
bij de getroffenen of er kon geholpen 
worden Het gezin had zijn intrek 
kunnen nemen in een caravan van de 
firma Rams naast het voetbalplein 
van FC Lint Hoewel het gezin tot 
viermaal toe had aangedrongen bij 
Ebes om een aansluiting te kunnen 
bekomen op het elektriciteitsnet, 
bleek alleen een aansluiting van de 
TV-distributie mogelijk 

Toen ons dit ter ore kwam gingen 
twee VU-raadsleden hun licht opste
ken bij deze mensen Na informatie 
op de burelen van Ebes-lveka kon er 
wel stroom geleverd worden mits er 
een voorlopige werfkast kon worden 
geplaatst 

Dank zij de bereidwillige tussen
komst van een bekende aannemer uit 
Putte-Kapellen, konden we dergelijke 
werfkast tijdelijk in bruikleen nemen 
Met medewerking van een ingenieur, 
M M uit Edegem, tevens medewer
ker aan het weerstation Njord te Hove 

en dank zij de invloed van nog enkele 
andere sociaal voelende mensen 
slaagden wij er in om op vijf dagen tijd 
deze tijdelijke verdeelkast te installe
ren, een aarding en kabels aan te 
leggen de keuring te laten utvoeren 
en spanning te bekomen voor dit 
gezin in nood 

En terwiijl deze mensen op een 
tussenkomst konden rekenen van de 
parochiegemeenschap en op een 
deel van de opbrengst van het Bal 
van de VU-burgemeester van Lint, 
werden vanwege de CVP driie 
T-shirls overhandigd ,,Stemt CVP" 
voor de dne kinderen van 6, 4 en 2 1/2 
jaari 

Het IS hartverwarmend dat de ge
meente Lint dit gezin onmiddellijk 
heeft gesteund, terwijl Hove enkel 
maar wat beloften deed, het OCMW 
alleen maar eens kwam informeren of 
er geen hulp nodig was En daarmee 
was de kous af Dne T-shirts 

Ik voelde me beschaamd en triest 
om zoveel onbegrip 

Jef Meulepas 

VU-Borsbeek gezellig samen 
In de sfeervolle omkadering van het restaurent Aubergine had 

op 4 maart het zoveelste ,,gezellig samenzijn" van VU-Borsbeek 
plaats. Het aantal deelnemers werd noodgedwongen gelimiteerd 
op 100. Diegenen die aldus niet van de partij konden zijn zullen 
volgend jaar sneller moeten zijn met hun inschrijving. 

Onder de aanwezigen mochten wij 
kamer-fraktieleider Hugo Coveliers, 
kersvers senator en oud-volksverte-
genwoordiger André De Beul en 
nieuw verkozen provincieraadslid 
Ward Herbosch begroeten Nationaal 
voorzitter Jaak Gabriels, die aanvan
kelijk had toegezegd, kon spijtig met 
aanwezig zijn Doch iedereen voelde 
aan dat hij op dat ogenblik belangrij
kere politiieke aangelegenheden had 
te vervullen 

Info-brochure 

Het openingswoord werd verzorgd 
door plaatselijk voorzitter Staf Kie-
booms waarbij hij de gelegenheid te 
baat nam om de recentste VU-publi-
katie voor te stellen Het geldt hier 
een handige all-round informatiebro
chure die door de VU-Borsbeek gratis 
wordt bedeeld aan de Borsbeekse 
inwoners Staf Kiebooms dankte hier
bij ook Jef Demi die in grote mate 
bijdraagde tot het welslagen van deze 
brochure 

Tussen ,,soep en patatjes" en na 
een ludiek optreden van gemeente
raadslid Mara Steenhuysen en gezel
len bracht Hugo Coveliers enige 
klaarheid in het politieke kluwen Hij 
spoorde de aanwezigen aan om in 
een geest van solidair Vlaams-natio-
nalisme op 9 oktober naar de stem
bus te trekken Opnieuw legde hij de 
nadruk op het steunen van het partij
programma door de achterban en de 
samenhongheid binnen de partij 

Na deze woorden van oproep en 
ondersteuning werd in een gezellge 
en losse sfeer verder genoten van de 
maaltijd Onder de hoede van een 
platenruiter werd later op de avond 
aan de danslustigen kans gegeven tot 
meer aktieve ontspanning 

Langs deze weg wil het VU-bestuur 
van Borsbeek nogmaals dank bren
gen aan alle aanwezigen die deze 
avond maakte tot een geslaagde akti-
viteit 

Johan Demi 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezondheidseigenschappen van , Tönis
steiner Sprudel' 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tonisstei 
ner Ze presen het met alleen aan als een heerlijk 
dorstlessend middel maar ook en vooral om zijn samen 
stelling met magnesium en calcium Hun lovende rappor 
ten werden zelfs teruggevonden tot in vierhonderd jaar 
oude oorkonden 
BIJ de bron vindt men oude schriften als Ions anilatis 
etfectu mirabillis' (= gezondheidsbron wonderbaar in 
haar inwerking en de beroemdste bron onzer tijdreke 
ning ) 

^ Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor 
ziekten der urine afvoerkanalen 
a) reinigen der meren urinewegen blaas en voor 

standerklier (prostatis) 
b) reinigen bij nierstenen ook fosfaat- en karbonaat 

stenen 
chronische maagslijmvliesontsteking Herstellen na 
darmontsteking Zenuw en funktionale storingen 
chronische ontsteking der luchtpijpen (pharynglitis tra 
chelitis chronische spastische bronchitis allergische 
huidaffectie) 
ziekteverschijnselen bi| de stofwisseling Urinezuur 
diahese met haar gevolgen Jicht 

NU TE BEKOMEN BIJ ALLE BIERHANDELAREN, IN ALLE 
BIERWINKELS, CAFES, RESTAURANTEN EN IN DE „THIER BRAU 
HOVEN" EN DAAR OOK HET AIVIBACHTELIJK GEBROUWEN BIER 

Import ABTS — TIense steenweg 63 — 3040 Bierbeek 
Korbeek-Lo — Tel. 016/46.03.11 

Üli^itViJMJ^J 
MAART 

19 BERLAAR Vlaamse Nacht se
nator Walter Luyten in zaal Familia 
(Berlaar-Heikant, Aarschotsebaan) 
vanaf 21 u 
19 DUFFEL: VU-bal in zaal De 
Kroon Kapelstraat 1 Eerste dans 
21 u Inkom 50 fr 
19 AARTSELAAR: VU-dansfeest 
van Volksvertegenwoordiger Hugo 
Coveliers Feestzaal Zonnewende 
Boomstesteenweg, om 21 u 
19 BORNEM: Afdeling Green Pea
ce Klem Brabant ncht dia-avond met 
gastspreker m Lokaal ,,De Bron", 
Kapelstraat 71, om 20u Inkom gratis 
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 
19 EDEGEM: Kaartavond in lokaal 
Drie Eiken om 20u Inschrijven op 
voorhand Org VNSE 
20 NIJLEN- Kempenland Nijlen te
gen Herenthout in de Vlaamse Inter
provinciale Volleybalkompetitie Om 
10u30 m zaal Heide-Smash 
25 WOMMELGEM: Kaas en wijn-
avond in Den Klauwaert, om 20u 
Deelname 300 fr (1/2 fl wijn inki) 
jongeren -16j 200 fr Gastspreker 
Hugo Coveliers Inschrijven voor 22/ 
3 Org VU-Wommelgem 
25 BERCHEM: Mosselavond van 
VU-Berchem in zaal ,,Oud Kapelle-
ke", Ferd Coosemansstr 127, om 
20u Deelname 250 fr (mosselen of 
koude schotel) Inschrijven bij T Van 
Gelder, Apollostr 73 (321 19 86) 
26 ST.AMANDS-A/D-SCHELDE: 
Lentefeest met koud buffet door VU-
afd , in Parochiezaal te Oppuurs (ach
ter de kerk) Aanvang 20u Bijdrage 
500 fr p p Vanaf 23u dansfeest In
schrijven bij Frans De Leeuw Her
man Van MierIo en Etienne Servaes 
26 WIJNEGEM: Breughelavond m 

Oud Gasthuis' Turnhoutsebaan 
199 Deelname 350fr pp Aanvang 
19u 30 Inschrijven bij bestuursleden 
van VU-Wijnegem 
27 WOMMELGEM: Aperitiefkon-
cert in Galerij 't Kallement (Home 
St Jozef), met optreden van Die ghe-
sellen, om 11u 
29 EDEGEM: Filmavond over sport-
duiken door Romain Goyvaerts Om 
20u in Drie Eiken Org Kulturele 
Knng 

APRIL 

2 WOMMELGEM: Paasfeest voor 
kinderen van VU-leden In Den Klau
waert vanaf 14u Gezelligheid met 
Ludgaar en zijn gitaar, ook tekenwed
strijd Org VU-Wommelgem 
2 STABROEK: Poppenspel en kin-
deranimatie met Pierrot en nonkel 
Amadee In de jongensschool van 
Hoevenen, Kerkstraat 43, om 14u 50 
fr voor drankje en verrassing Org 
VUJO-Stabroek 

Gemeente 
Kapellen 

(Provincie Antwerpen) 
Een betrekking in vast verband 

van politieagent is te begeven 
De kandidaatstellingen moeten 

uiterlijk op 31 maart 1988 (liefst 
aangetekend) bij het gemeentebe 
stuur toegekomen zijn 

Alle nuttige inlichtingen kun 
nen bekomen worden bij de perso 
neelsdienst (tel 664 73 70 toestel 
12 of 29) 
De Gemeentesekretaris, R HANNES 
De Schepen voor Personeelszaken, 

G SCHONKEREN 

ZO€K€ÊC]€ 
n 18-jarige jonge dame diploma A6/ 
A2 Handel-Verkoop — kennis van Fr 
en E — noties van D — dactylo en 
briefschikking — zoekt een passende 
betrekking Administratief bediende 
of dgl Voor nadere inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem — Erese-
nator — Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

En de lening 
komt 

van de ASLK 

Hebt u dat stuk bouwgrond gezien? 
Schitterend gelegen, heel veel zon... 
Precies wat u zoekt. Voor later, als 
u bouwt. Ja, maar waar haalt u het 
geld vandaan? 
Dat hoeft geen probleem te zijn. 
Kom eens praten bij de ASLK. De 
lening voor uw bouwgrond, die rege
len wij snel. En voordelig. Want bij 
de ASLK wordt dat op een gezonde 
en verstandige manier opgelost. 

ASLKS 
Ook als u leent, doen wij met u mee. 

(^r^'''-< • 

Pieker met langer omtrent uw beste 
keuze inzake fotokopieertoestellen 

N A S H U A 
CCDPIEPIS 

Koningstraat 13 
2000 Antwerpen 
(03) 233 22 11 
St Niklaas 
(03) 776 66 88 
Gent 
(091) 26 71 04 
Brussel 
(02) 640 79 80 
Geel 
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22 m 
In memoriam Arnold Oosteriiosch 

Op 9 maart j . l . overleed te Leuven de heer Arnold Oosterbosch. 
De overledene, de geboren werd op 6 mei 1920, bracht zijn 

jeugd door te Hoelbeek doch woonde sedert zijn huwelijk te 
Eigenbilzen. 

A. Oosterbosch was van in zijn 
jeugd een Vlaams-nationalist. Samen 
met o.m. Gra Peusens heeft hij gedu
rende jaren aan de basis van vele 
Vlaams-nationale initiatieven in Hoel
beek gelegen. 

Tijdens de jongste Wereldoorlog 
kwam hij — uit zuiver Vlaams-natio
nale motieven — in de kollaboratie 
terecht. Zijn engagement was totaal. 
Gevolggevend aan de oproep van de 
toenmalige Vlaams-nationale leiders 
trok hij naar het Oostfront, waar hij 
een bijzonder harde tijd doormaakte. 

Trouw 

Toen hij in 1945 gevangen werd 
genomen, begon voor hem een jaren
lange opsluiting, welke hij met bijzon
der veel kracht doorstond. 

A. Oosterbosch bleef zijn ideaal 
bewaren. Eenmaal terug vrij, legde hij 
opnieuw getuigenis af van zijn 
Vlaams-nationale overtuiging. Hij 
werd een aktief lid van het Verbond 
van Vlaamse Oudstrijders, van het 

Sint-Maarfensfonds en van de Volks
unie. 

Jarenlang was hij sekretaris van de 
plaatselijke VU-afdeling, een taak diie 
hij met de grootste nauwgezetheid 
uitvoerde. Daarnaast woonde hij stipt 
alle bestuursvergaderingen bij en 
voerde hij, zonder ook maar eenmaal 
nalatig te zijn, al de opdrachten uit, 
die hem als wijkverantwoordelijke 
werden opgelegd. 

De overledene was iemand die zich 
in zijn politieke standpunten niet door 
trauma's uit het verleden liet leiden. 
Hij benaderde alle problemen op een 
rustige en doordachte wijze, rekening 
houdende mat de eisen en eigenhe
den van deze tijd. Hier kwam bij dat 
hij zich bijzonder grondig informeer
de. Hij las alles wat hem in handen 
viel en verwerkte dit tot een logisch en 
praktisch geheel. 

A. Oosterbosch was iemand die 
geen vijanden had. Ondanks zijn pol-
tiek sterk geprofileerde jeugd en on
danks zijn aktieve plaats in tal van 

Vlaams-nationale organsaties, ver
wekte hj geen agressiviteit. Integen
deel, hij onderhield met tal van tegen
standers de allerbeste kontakten op 
menselijk vlak. 

Zijn begrafenis op 12 maart kende 
dan ook een bijzonder grote toeloop. 
Uit gans de gemeente, het kanton en 
de omgeving waren vrienden toege
stroomd. De VOS, het Sint-Maartens-
fonds en de VU-afdeling begeleidden 
de dode met ieder een bijzondere 
sterke delegatie en met de eigen vlag. 
Naast volksvertegenwoordiger-bur
gemeester J. Sauwens, oud-senator 
E. Raskin, schepen J. Roebben en 
verschillende gemeenteraadsleden, 
was ook senator O. Meyntjens uit 
Burcht (Antwerpen) aanwezig om zijn 
oude vriend vaarwel te zeggen. Na
mens de plaatselijke VU-afdeling 
hield volksvertegenwoordiger-sche
pen F. Brepoels een bijzonder treffen
de lijkrede, die al de aanwezigen diep 
heeft aangegrepen. 

De redaktie betuigt bij deze haar 
welgemeende gevoelens van mede
leven aan mevr. A. Oosterbosch, aan 
zijn dochter en zoon, aan zijn klein
kinderen en gans zijn familie. 

E.R. 

Cry Freedom te Hasselt 

De avant-première van de film Cry Freedom van Richard Attenbo-
rough gaat te Hasselt in de Trioscoop door op dinsdag 22 maart a.s. 

De film wordt ingeleid door Betty Mellaerts en start om 22u 15 De 
toegangsprijs bedraagt 250 fr. en de opbrengst gaat volledig naar het 
Unicef-projekt ,,Vluchtelingen in Mozambique" waarmee uitrusting 
voor gezondheidscentra, zaden en landgereedschap zullen aange
kocht worden. Na de vertoning wordt een drink aangeboden Voor 
toegangskaarten en info: Theo Hoeven, Sterrebos 31 te 3512 Hasselt-
Stevoort (011/31.10.30). 

LIMBURG 
MAART 

18 ZONHOVEN: Gezellig samen
zijn met Streekgerechten in de har
moniezaal Centrum Zonhoven. Aan
vang: 20u. Org.: VU-Zonhoven. 
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. 
26 BREE: Jaak Gabriels en JoGee-
belen nodigen uit op het Groot 
Vlaams Eetfestijn met Breugheliaans 
Buffet in zaal El Toro te Bree. Vanaf 
20u. Org.: VU-Bree. 

Jeugd Herk, 
muzikaal sterk! 

Zaterdag 26 maart organiseert de 
Vlaamse Knng Herk-de-Stad een mu
zikaal optreden van Herkse jongeren 
onder het thema ,,Jeugd Herk muzi
kaal sterk!". In een sfeervol en gezel
lig kader wordt zowel moderne als 
klassieke muziek gebracht in een stijl 
van café chantant. 

De presentatie gebeurt door de 
cabaretier Mark Duwael en gaat door 
in het Amandinakollege vanaf 20u 
(HJO) 

Urbaan de Bruyn 

Nieuwe voorzitter 
arr. Hasselt 
Op de jongste raad van het arron

dissement Hasselt-St.-Truiden werd 
Urbaan De Bruyn met een grote 
meerderheid tot nieuwe voorzitter 
verkozen. Urbaan De Bruyn volgt 
Laurens Appeltans op, die inmiddels 
het mandaat van provinciaal senator 
werd toegewezen. 

De nieuwe voorzitter is al meer dan 
30 jaar lid van de Volksunie en was 
bijzonder aktief in de kantonale wer
king van het toenmalig kanton Herk-
de-Stad. Hij stelde zich meerdere ma
len ter beschikking van de partij als 
kandidaat op de provincie- en kamer
lijsten. Ook zijn echtgenote Marcella 
Droogmans is erg aktief. Bij de jong
ste verkiezingen was zij kandidaat op 
de provincielijst terwijl zijn kinderen 
aktie meewerken in de Vlaams Natio
nale Jeugd. Urbaan De Bruyn woont 
in Stevoort-Hasselt, Sterrebos, tel. 
31.28.82. (HJO). 

vu-lijst Brugge 
Dinsdagavond verleende de politieke raad van de VU-Groot-

Brugge haar goedkeuring aan de modellijst die het politiek kollege 
had opgesteld. 

Eén en ander verliep in een biezonder serene sfeer, behept door 
de verbeten wil om op 9 oktober a.s. een klinkende overwinning te 
boeken. 

In memoriam 
Vorige week overleed ons trouw 

VU-lid Jéróme Van Heule. Hij werd in 
1909 te Houtave geboren en overleed 
te Sint-KruiS'Brugge na een slepende 
ziekte. De uitvaartplechtigheid greep 
zaterdag plaats. 

Wij bieden aan de nabestaanden 
van de aflijvige onze blijken van deel
neming aan. 

J. Roelof 

De nieuwe lijstaanvoerder wordt 
niemand minder dan de in Vlaamse 
kringen erg bekende Bob Vanhaver-
beke; op biz. 3 leest U een vraagge
sprek met deze verrassende verrui
mingskandidaat. Plaats twee wordt 
ingenomen door uittredend financie-
schepen Raymond Reynaert, ge
volgd door onze kollega en gemeen
teraadslid Pol Van Den Driessche. 
De vierde op de goedgekeurde lijst is 
oud-schepen en gemeenteraadslid 
Jean-IMarie Bogaert. De vijfde plaats 
wordt net zoals de tiende en de vijf
tiende voorlopig niet ingevuld, omdat 
er nog zicht is op nog meer erg 
interessante nieuwe kandidaten. 

Op zes prijkt gewezen Brugs 
VUJO-voorzitter Erwin Priem, de ze
vende plaats is toegewezen aan de 
Sint-Kruise afdelingsvoorzitter Bou-
dewijn Van Vlaenderen en zijn kolle
ga van Sint-Andries, Jean-Pierre 
Vande Casteele, staat op acht. Op de 
negende plaats zal iemand van Sint-
Michiels worden gezet. Kris Casier, 

de nieuwe afdelingsvoorzitter van 
Brugge-Noord, neemt plaats elf voor 
zijn rekening, VUJO-voorzitter Frans 
Alpaert staat op twaalf, Reginald 
Hillewaere op dertien en Jakllen 
Baert op veertien. 

Erg belangrijk is ook de staart van 
de lijst. Op de plaatsen 43 en 44 
fungeren de uittredende OCMW-
raadsleden André Brauwers en Jan 
Fralpont, gevolgd door provincie
raadslid dr. Jozef Speybrouck, uit
tredend schepen en oud-senator Gui
de Van In. Lijstduwer is uittredend 
eerste schepen en oud-parlementslid 
Pieter Leys. 

Waarnemers voorspellen dat deze 
lijst, precies door haar evenwichtige 
samenstelling, zal resulteren in een 
schitterend resultaat. In Brugge zou 
dit trouwens niet slecht gekomen zijn, 
na zeven jaren van elektorale stagna
tie en zelfs achteruitgang. Wij wensen 
de partijkollega's uit de Breydelstad 
alvast heel veel suksesl 

Dienstbetoon 
in Waregem 

De afdeling Waregem heeft haar 
dienstbetoon uitgebouwd en wel als 
volgt: 

Plaats: Volksunielokaal De Klau-
waart. Markt Waregem. Volksverte
genwoordiger Paul Van Gansbeke: 
iedere derde woensdag van de 
maand van 17u.30 tot 18u.30. Sena
tor Michiel Capoen: iedere woensdag 
van de maand van 17u.30 tot 18u.30. 
Provincieraadslid Jan Fonteyne: ie
dere woensdag van 18u.30 tot 
19U.30. 

n Hendrik Van Kerschaver, Bogaar
destraat 35, 9990 Maldegem, zoekt 
werk als eventuele part-time, moge
lijks als telefonist, voor de streek 
Maldegem-Brugge-Eeklo. De heer 
Van Kerschaver is blind. Kan een of 
ander Vlaams bedrijf een oplossing 
bieden? De heer Van Kerschaver 
moet zich verplaatsen met het open
baar vervoer. Zich wenden: volksver
tegenwoordiger Paul Van Grember-
gen, E. Hullebroeckstraat 14 te 9068 
Ertvelde, tel. 091/44.67.90. 

WEST-VLAANBEBEN 
Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4 

8000 BRUGGE 
Openverklaring van een voltijdse betrekking van 

geneesheer-specialist in het departement 
Gynaecologie en Verloskunde 

Vereiste voorwaarden: 
L De Belgische nationaliteit bezitten. 
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
3. Voldoen aan de militiewetten. 
4. Van onberispelijk gedrag zijn. 
5. Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 
6. Houder zijn van het diploma van doctor in de genees- heel en 

verloskunde. 
7. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn. 
8. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van genees

heer-specialist in de gynaecologie en verloskunde. 
9. De voor de gesolliciteerde fimctie bepaalde voorwaarden vervullen; 

specialisatie, erkenning als geneesheer-specialist in de gynaecologie en 
verloskunde; tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen: 
erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering. 
10. De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode. 
Inschrijvingsgeld .-

1.000 fr. te storten op postrekening nr. 000-0099581-59 van het AZ St 
Jan van het OCMV -̂Brugge, Ruddershove 10 te Brugge voor 31 maart 
1988 met de vermelding geneesheer-specialist gynaecologie en verlos
kunde. 

De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend wor
den uiterlijk op 31.03.1988 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge. 

MAART 

17 IZEGEM: ,,Wat is bevrijdingsteo-
logie?" met prof. Bertrand De Clercq 
(KUL) in Bar Auditorium 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 14U.30. Org. vzw Welzijnszorg 
W.VI. 
18 MENEN: Tafelen met Jaak Ga
briels in Hof ter Vestigingen om 20u. 
Org.: VU-Menen. 
18 IZEGEM: Jaak Gabriels over de 
aktuele politieke toestand. In feest
zaal Century om 20u. Venvelkoming 
door Joris Verbeke en uiteenzetting 
programma gemeenteraadsverkie
zingen door G. Bourgeois. Org.: VU-
Izegem. 
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 Dumenloop. Org, Willy Bril (058/ 
51.45.93). 17 km start om 10u., 5 km 
om IOu.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 16om20u. 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 
14U.30. 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 
W.VI. 

24 KORTRIJK: Borstkanker, Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7 om 
19U.30. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
26 ROESELARE: Ierse en andere 
folk door Our Choice in dienstencen
trum 't Leeuwke. Org. Dienstencen
trum 't Leeuwke. 

26 OOSTENDE: Dansavond in het 
Thermae Palace, Kon. Astridlaan 7 
Vanaf 20u. Kaarten op VU-sekreta-
riaat, Aartshertogstrat 4 (059/ 
50.52.77). 
26 DE PANNE-ADINKERKE: 
Vlaams Ontmoetingsfeest om 19u30 
in zaal 't Centrum, Kerkweg 5 te 
Adinkerke. Toespraak door Paul Van-
gansbeke. Feestmaaltijd en dansmu
ziek. Deelnameprijs: 500 fr. Inschrij
ven 058/41.44.06. 
26 BRUGGE: Geleid bezoek aan de 
Vlaamse Primitieven o.l.v. Andrea 
Dewulf-Heus. Org.: VVG-Brugge 
27 ASSEBROEK: 9de Assebroekse 
Meersentoch met 21- en 7-km tocht. 
Inschrijven vanaf 12u.30 in ,,'t Leen
hof". Org.: Trefpunt-Assebroek. 
28 IZEGEM: Kasteel Blauwhuis, 
Oranjerie, 20u.: Bezeoek aan ten-
toonstellin ,,20 jaar kleingrafiek", van 
Emiel Hoorne o.l.v. de kunstenaar. 
Org.: Vlaamse Studie- en Vormings
kring 

In afwachting van verkoop 
SEIZOENPACHT 1988 

2ha 46a 76ca zaailand gelegen te Zuienkerke aan de hoek Blankenbergse 
vaart-Schoeringestraat. 

Voor nadere inlichtingen wendt U tot het O.C.M.W., Dienst Eigendommen en 
Gebouwen, Kartuizerinnenstraat 4, van 8 uur tot 12 uur en van 13u.30 tot 
17U.30. Tel. 050/33.98.54. 

Aanbiedingen worden verwacht tegen dinsdag, 28.03.1988, in een gesloten 
omslag, waarop de vermelding ,,seizoenpacht", en gericht aan de heer F. 
Bourdon, voorzitter, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge. 
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VU-Brugge-Noord 

Nieuw bestuur 
Op zondag 21 februari werd in zaal 

cafe Breughel te St -Pieters een le
denvergadering georganiseerd door 
enkele mensen van het oude bestuur, 
dat door omstandigheden uiteen was 
gevallen 

In aanwezigheid van arr voorzitter 
Luc Grootaerdt, de mandatarissen 
Pol Van Den Driessche, Andre Brau-
wers en enkele AB-leden, werden de 
bijzonderste funkties verdeeld in 
overleg met de aanwezige leden Het 
volgende resultaat kwam uit de bus 

Kris Casier uit Koolkerke werd una
niem tot voorzitter verkozen Het kie
zen van de penningmeester was geen 
enkel probleem Carlos Vernieuwe uit 
St Jozef werd gewoon herverkozen 
Na wat over en weergepraat werd 
tenslotte de sekretans verkozen die 
eer viel te beurt aan VUJO-er Jan 
Decoster uit Dudzele Na de verkie
zingen werd besloten de maandag 
een bestuursvergadering te houden, 
waarop de nieuwe verkozenen en de 
bestuursleden hun eerste beslissin
gen troffen 

En alsof het nieuws nog met goed 
genoeg was, kwam Luc Grootaerdt 
met nog beter nieuws af het verschij
nen van het blad ,,Wij in Brugge" 
wordt verzekerd voor twee jaar Ver
der verklaarde de arr voorzitter dat er 
binnenkort voor een nieuw Vlaams 
H U I S te Brugge zal gevonden worden 

Bestuursleden van de VU-afdeling 
Brugge-Noord Kns Casiier, Jan De
coster, Carlos Vernieuwe, André 

Brauwers, Norbert Strubbe, Patnck 
Vannieuwenhuyse, Jan Bouuaert, 
Annie Buyse, Reginald Hillewaere, 
Riita Notterdame 

ZO€K€RC]€ 
D OCMW-Machelen verklaart een 
betrekking van ontvanger (voltijds 
vast verband) open Uiterste datum 
van inschrijving 31 maart 1988 per 
aangetekend schrijven aan de heer 
Voorzitter van het OCMW-Machelen, 
Kon Fabiolalaan 62 te 1830 Mache-
len, waar ook alle nodige inlichtingen 
over vereiste diploma's en dokumen-
ten kunnen worden aangevraagd 
Tel 02/251 69 98 

Werkaanbieding 
De Nederlandse Commissie voor 

de Cultuur van de Brusselse agglo
meratie stelt een wervingsreserve sa
men voor 1 bureauchef (psycholoog 
of pedagoog) en 2 opstellers 

Inlichtingen en deelnemingsvoor-
waarden NCC-examensecretanaat, 
Samcteletteplein 30 te 1080 Brussel, 
tel 02/426 99 78 (bp 213 of 245) 

Uiterste inschrijvingsdatum 26 
maart 1988 

De NCC is met verantwoordelijk 
voor eventuele drukfouten 

• V\/ILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD • 

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

• SPAREN • LENEN • BELEGGEN 

Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360 20 40 
Kantooruren 9-12 en 15-18 (zaterdag 10-12) 

BRABANT 
MAART 

18 DWORP Kaartspel voor saucis-
sen Zaal Ons Huis, Dworp Deelna
meprijs 60 fr Aanvang 20u, inschrij
ven vanaf 19u 30 Org VU-Dworp 
19 KAMPENHOUT: 4e Lustrumbal 
in Fauna-Flora te Berg Orkest Hap
pening Deuren 20u30, aanvang 
21 u Gratis tombola op mgangskaar-
ten I e prijs f iets, Org VU-Groot-
Kampenhout 
19 JETTE: VU-Spagettifeest in 
Trefcentrum, Leopold I straat, vanaf 
18 uur 
21 LENNIK • Bezoek aan het vakan
tiesalon V e r t r e k o m l l 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 
25 HALLE-VILVOORDE: Arrondis-
sementsraad ' 
25 STEENOKKERZEEL: Kaas- en 
Wijnavond in Pastorij van Humelgem, 
Billaststraat 35, vanaf 19u Org VU-
Steenokkerzeei 
26 GRIMBERGEN: Lente-Feest
maal m Sporthal E Soens, Singel, 
Strombeek-Bever Vanaf 17u Ook op 
27/3 van 11u30 tot 15u Org VU-
Gnmbergen 
26 VLEZENBEEK: Jaarlijkse Leeu-
wese Eetfeesten m zaal Elysee, Dorp 
18 Vanaf 12u Optreden van folk-
and-jazzband, op 27/3 ook vanaf 12u 
en op 28/3 vanaf 12u Op zaterdag en 
maandag v a n 1 2 t o t 1 7 u gratis des
sert aan 60-1- Org VU-Vlezenbeek 
26 ITTERBEEK: Eetfeest vanaf 
18u m de Parochiezaal van St Anna-
Pede (aperitief gratis) Ook op 27/3 
vanaf 11 u 30 Org VU-ltterbeek 
26 ZAVENTEM: Haantjesfestijn 
van 11 tot 21 u in Refter Gemeentelij
ke Basisschool, Mechelsestwg 197 te 
Sterrebeek Org VU-Groot-Zaven-
tem 
26 WEERDE: Dansavond m zaal 
Alcazar, Damstraat 96 Aanvang 
21 u Inkom 100 f r , w k 80 fr Org 
vu-Weerde 
29 LENNIK : Bezoek tentoonstelling 
,,De Azteken" , Vertrek om 12u45 
Markt 15 (Leda) met eigen wagens 
Deelnameprijs ong 200 fr Inschrij
ven vóór 18/3 op nr 02/532 53 14 of 
Pajottenlands Centrum, Kroonstraat 
1, Lennik 

3de Droomwagenshow te Hasselt 

Een happening voor 
gans üe lamilie 

W a a r de m e e s t e s h o w s e n b e u r z e n over a u t o ' s a l l een e e n 
a t t rak t iepool zi i jn v o o r het „ m a n s v o l k " Is d e d e r d e In te rna t iona le 
D r o o m w a g e n s h o w op 19 e n 20 maar t In d e G r e n s l a n d h a l l e n t e 
Hasse l t a n d e r m a a l e e n fami l iaa l g e b e u r e n ( te lkens van 14 tot 
20u . ) - De organ isator Pat rck Mols van D o n k H e r k - d e - S t a d wi l v a n 
d e z e s h o w e e n fest i jn m a k e n voor groot e n k le in , voor j o n g e n 
o u d . 

Voor de dames is er een modeshow 
voorzien en de jongeren kunnen te
recht in soundmix- en playback- en 
jazzballet De jongsten onder hen 
kunnen hun hartjes ophalen m een 
mini-circuit met elektnsche moto's 
Als afwisseling kan men terecht in het 
professioneel casino Las Vegas, met 
gokken aan een heuse casmotafel 
met Franse en Amenkaanse rouletten 
en het Rad der Fortun, waar edereen 
minstens een gratis rondje kan mee
spelen Alhoewel er geen geldprijzen 
zijn, IS er voor iedereen een prijs m 
natura voorzien 

Echt internationaal 

Ook het supermonster, een reuze-
jeep die over een rij opgestelde wa
gens zal trotten, zorgt voor de nodige 
spanning en een body buildingshow 
rondt het geheel af, om de demon
stratie in artistiek air-painting of sier-
spuiten met te vergeten Om het alle
maal eens meegemaakt of gezien te 
hebben ben je makkelijk een dag 
bezig Je kan op gestelde uren meer
dere malen per dag elk van de aange
boden attrakties gaan bezichtigen of 
zelf uitproberen, terwijl manlief zijn 
droomwagen in gedachte aan het 
proberen is 

Het centraal gebeuren van deze 
Internationale Droomwagenshow, 
uniek in ons land, is uiteraard de 
tentoonstelling van ruim 225 exclusie
ve droomwagens uit gans de wereld 
Momenteel zijn er reeds deelnemers 
ingeschreven uit 9 landen Waarom 
een droomwagenshow is wel duideli-
ijk, wanneer men weet dat de meeste 
bezoekers, zoniet allen, dromen van 

wagens met alles op en aan, met 
snuisterijen en glitter waar je alleen 
maar kan over mijmeren Op deze 
show kan je kijken naar meer dan 225 
wagens, zoals Ferrari, Corvette, De 
Tomaso, Lotus, Lamborghini, Por
sche, Jaguar, TVR, Rolls Royce, Spe
cial en Classic Cars, 4 x 4 , meer dan 
20 modellen van moto's Harley Da
vidson's, sommige ter waarde van 
meer van 1 miljoen, wagens uit de 
jongste rally Parijs-Dakar, de uniek 
Marcus Mantula, de eerste m Europa, 
meer nog de eerste in gans de wereld 
een model Cabriolet van Jos Vande-
voort uit Lummen, speciaal omge
bouwde VW-kevers van ML Tuning uit 
Duitsland, een Amerikaanse wagen 
die omgeboud is tot een Mercedes 
SSK 1923, nieuwe modellen van Su
zuki, Honda, Yamaha, Aprillia en 
KTM Speciale aandacht verdient ook 
de stand van de Avant-Garde met de 
replikas van Lamborghini Countach, 
Ferrari Daytona en de Cobra voor het 
eerst gepresenteerd op deze show 
Eveneens bekijkenswaard is de nieu
we design van restyling Monza voor 
Mercedes, BMW en Peugeot 205 
Een merkwaardig geheel, te veel om 
allemaal op te sommen 

Dat iedereen aan zijn trekken kan 
komen is wel overduidelijk De derde 
Internationale Droomwagenshow be
looft dan ook, zoals vonge jaren een 
sukses te worden met duizenden be
zoekers 

Verdere informatie bj de vzw Auto-
mobielklub, Patnck Mols, Grotebaan 
71 te Donk, Herk-de-Stad (tel 013/ 
44 25 88) 

H.-J. Ombelets 

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

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Te l . : 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 

DEVRIESE 

van het goede meubel 
Groens t raa t 8 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n 

Open van 10 tot 19u 

T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 

Zondag gesloten 

Waron ruunclaan 78 
8320 bru||t 4 

baan kruggc Oostkamp 
"^ OiO/35 74 04 / 

Guido NUYTTENS 
Longt ins t raa t 126 

1 0 9 0 Brussel 

S A N I T A I R — Z I N K 
R O O F I N G 

L O O D G I E T E R I J 
G A S V E R W A R M I N G 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

KEUKENS-SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582.29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK; 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
Rodens tock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

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

ESOX -
STAN PHILIPS 
P a n o r a m a 36 
1 8 1 0 W E M M E L 
T e l . 0 2 / 4 6 0 . 6 8 . 9 3 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
fabrisac 
handel-sdrukkenj typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

A l g e m e n e hout en p l a tenhande l 
Schaver i j 

AFD NINOVE 9400 
Sleenweg naar Aabl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEIVI 9471 

Leopoldslraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Womme lgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames lieren en kinderkleding 
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Jeugdschrijver Johan Ballegeer vertelt over de grote oorlog: ^ 

„Jeugd wakker schudden" 
LISSEWEGE. — Vaak wordt beweerd dat de 

Vlaamse Beweging de jongeren niet meer boeit. 
Deze oprisping mag dan al ten dele juist zijn, feit is 
dat het er doorgaans op aankomt hoe je dit schijn
baar eindeloze verhaal vertelt, hoe je de boodschap 
overdraagt. 

De Westvlaamse jeugdschrijver Johan Ballegeer 
heeft de metode gevonden om hieraan iets ten 
gunste te veranderen. 

Johan Ballegeer: ,,lk ben blij dat er een Happart bestaat. Hij fungeert 
voor Vlaanderen als een soort katalysator, iemand die aanzet tot 
reaktie." 

JOHAN BALLEGEER werd 
vorige week woensdag 61 
jaar. Daags nadien werd in 

Diksmuide zijn jongste boek voor
gesteld ,,Celines grote oorlog". 
Maar toen reeds waren al meer 
dan 2.000 eksemplaren over de 
toonbank gegaan. Deze Altiora-
uitgave wordt meer dan waar
schijnlijk een kaskraker. 

Ballegeer is natuurlijk niet aan 
zijn proefstuk toe. Deze oud-le-
raar en konservator van het Sinc-
falamuseum van Knokke kaapte 
trouwens al een hele reeks prij
zen weg (de Jakob van Maerlant-
prijs, de Prijs van de Jeugdjury's, 
de Boekenleeuw) en voor dit 
nieuwste boek kreeg hij de West
vlaamse prijs voor Letterkunde, 
nog vóór het werk te koop was! 

De geschiedenis van ons 
Vlaamse volk boeit Johan Balle
geer heel erg. Vorige jaar publi
ceerde hij zijn (jeugd)versie over 
1302, „Om tiet land te bescher
men". In ,,Celines grote oorlog" 
verhaalt hij over de eerste wereld
oorlog. En meer speciaal over de 
evolutie binnen de Vlaamse Be
weging: de Vlaamse grieven, de 
Frontpartij, het Aktivisme, de 
Brief aan de koning, de Helden-
hulde-zerkjes,... Daaruit blijkt zijn 
Vlaams-nationale overtuiging, 
maar ook zijn grote afschuw voor 
elke oorlog en iedere onrecht
vaardigheid. 

Wij zochten Johan Bailegeer 
op in zijn geboortedorp Lissewe-
ge, tussen Brugge en Zeebrugge. 
Hij vertelt openhartig, meesle
pend. Met dat altijd aanwezige 
fijne glimlachje rond de lippen en 
die bijna ondeugend fonkelende 
oogjes. 

Historische roman 
WIJ: Het treft dat U in dit 

jeugdboek opvallend dicht bij 
de historische werkelijkheid 
blijft. Hetgeen erop duidt dat U 
terzake nogal wat opzoekings-
werk hebt verricht? 

J. Ballegeer: ,,Om te begin
nen belde ik naar ,,'t Pallieterke" 
— alhoewel dat misschien de 
slechtste bron is (lacht) — met 
het verzoek mij alle dossiers te 
bezorgen die zij bezaten over de 
Frontbeweging. Die bleken ze 
echter niet te hebben... Gelukkig 
hadden ze die dokumentatie wel 
in de stadsbiblioteek van Oosten
de. 

Vervolgens ging ik op speur
tocht in de rijke biblioteek en het 
archief van de paters van Steen-
brugge. Tot ik plots Bob Vanha-
verbeke tegen het lijf liep, die mij 
ook een heel pak dokumentatie 
bezorgde. Dit alles resulteerde in 
een stapel van 154 boeken, die ik 
stuk voor stuk op fiche heb sa
mengevat. Vervolgens maakte ik 
een stramien, in tijd en in ruimte, 
waar binnen ik alles kon plaat
sen. 

Dit betekent niet dat het boek 
een kronologisch verloop heeft. 
Wanneer ik bv. het punt van de 
Vlaamse grieven aanraak, dan 
doe ik dat d.m. v. het verhaal over 
die stoere preek van Cyriel Ver-

schaeve. Maar ik laat dit reeds 
zeer vroeg plaatsgrijpen. Of ka
pelaan Verschaeve de woorden 
die ik hem in de mond leg ook 
letterlijk heeft gezegd, weet ik 
niet. Maar ik gebruik Verschaeve 
als persoon die deze grieven ver
tolkt. Grieven die voor de jeugd 
van nu begrijpelijk zijn. 

Want een aantal van de toen
malige grieven zijn voor de huidi
ge jeugd totaal onwezenlijk, zoals 
bv. de klacht van de frontsoldaten 
dat men met z'n tweeën onder 
één douche moest. Ik houd het bij 
de grieven die nu nog aktuali-
seerbaar zijn, die de jongeren 
van vandaag nog aanspreken. 

Mijn boek is dus een histori
sche roman, het hele drama van 
de eerste wereldoorlog is gero-
manceerd. Mag ik er trouwens op 
wijzen dat de historische bronnen 
elkaar op tal van punten tegen
spreken ? Zo durft bv. het precie
ze tijdstip van de gasaanval nogal 
verschillen. Ik heb gepoogd een 
aanvaardbaar historisch verhaal 
te schrijven." 

WIJ: Hoe bent U ertoe geko
men om dit verhaal te schrij
ven? 

J. Ballegeer: ,,lk ben op dat 
gebied gekonditioneerd. 

Hoewel wij in een volksbuurt 
woonden, herinner ik mij dat er 
reeds vóór de oorlog affiches hin
gen van de IJzerbedevaart. Als 
twaalfjarige jongen ging ik in 

1939 met mijn vader naar het 
Vlaams-nationaal zangfeest op 
de Markt in Brugge. Ik heb daar 
toen Verschaeve, Tinel, e.a. ge
zien. Dit alles heeft een enorme 
indruk gemaakt op mij. Ik ben dus 
nationalistisch opgevoed. Eigen
lijk is het heel normaal dat ik zo 'n 

boeken schrijf. 
Sommigen zullen zich daar

over misschien vragen stellen. Ik 
loop immers niet met Vlaamse 
leeuwen te zwaaien..." 

Bewuste 
minderheid 

WIJ: Ook in uw vorige boek 
„Om het land te beschermen" 
betokkelt U de Vlaamse snaar. 

J. Ballegeer: ,,1302 heeft mij 
als kind heel erg aangesproken. 
Omdat wij een onderwijzer had
den die voorlas uit het epos van 
Conscience. Maar of de Gulden-
sporenslag nu nog de jeugd aan
spreekt, weet ik niet. Het is im
mers zo lang geleden. 

De eerste wereldoorlog daar
entegen ligt veel korter bij. Straks 
is het 75 jaar geleden dat de 
eerste wereloorlog begon en 70 
jaar dat de Vlamingen hun me
morabele brief aan de koning 
schreven. In het licht van wat 
dezer dagen gebeurt, krijgt alles 
een heel biezondere betekenis. 
Al vrees ik dat onze trappelende 
Vlaamse Beweging vaak een Pro
cessie van Echternach is... 

Ik wil dat onze jeugd weet van
waar het allemaal komt, hoe het 
allemaal gegroeid is. Zij moeten 
weten hoe Vlaamse jongens in 
1914 en later naar het front trok
ken om hun leven te geven. In het 
begin niet hoofdzakelijk voor 
Vlaanderen, maar bovenal voor 
vrijheid. Het Vlaamse aspekt 
kreeg pas belang precies tenge
volge van de vernedering vanwe
ge de franstalige legerofficieren. 

Wat nog maar eens het belang 

aantoont van een goede zuurde
sem binnenin een volk. Ik ben er 
overigens van overtuigd dat je 
uiteindelijk veel meer bereikt met 
een krachtige, bewuste minder
heid, dan met een lauwe meer
derheid. " 

WIJ: U komt vaak in kontakt 
met jonge mensen door het ge
ven van lezingen. Soms wordt 
beweerd dat ,,het Vlaams" de 
jeugd niet meer aanspreekt. 
Wat is uw mening daarover? 

J. Ballegeer: „Dat is mijn gro
te vrees. Ik hoop dat mijn boek 
één en ander zal wakker schud
den. 

Terzake schieten ook de jeugd
bewegingen tekort. Zij spreken 
zo vaak over de onrechtvaardig
heid overal in de wereld, waar
door zij de problemen van hun 
eigen volk vergeten of niet meer 
zien. Begaan zijn met de ontwik
kelingslanden mag best. Maar 
dat Vlaanderen amper een eeuw 
geleden zelf een ontwikkelings
gebied was, wordt niet meer ge
zegd. 

Ik vind echter dat geschiedenis 
nog altijd een Magistra Vitae is, 
een leerschool voor het leven. 
Door de kennis van de geschie
denis kan men het nu beter be
grijpen. 

Als ik het woord Happart ter 
sprake breng, dan merk ik dat dit 
sommige jongeren wakker-
schudt. Vraag is of zij genoeg 
gestimuleerd worden door hun 
leraars; iets wat wij wel werden 
en dit reeds vanaf de lagere 
schooljaren. Wij werden heel be
wust Vlaams opgevoed. Veel le
raars van lang na '68 en vóór '88 
missen echter die Vlaamse re-
fleks en de begeerte dit over te 
brengen op hun leerlingen. 

Er is dringend iets nodig om 
dat Vlaamse, dat nog ergens diep 
in het hart van elke jongere slui
mert, terug op te wekken." 

Belang van 
geschiedenis 

WIJ: Merkt U dit aan hun 
vragen en opmerkingen? 

J. Ballegeer: ,,Ja. Als ik hen 
vertel over mijn jongste boek, dan 
zie ik dat dit hen boeit. Maar ze 
weten niet van waar het allemaal 
gekomen is, ze kennen niks van 
de achtergrond. 

Als ze mij vragen waarom ik 
historische verhalen schrijf, dan 
leg ik hen uit dat de geschiedenis 
van hun volk niet begonnen is in 
mei '68 of ten tijde van Hertogin-
nendal. Maar dat alles al veel 
langer duurt. Dat wij met een 
hypoteek zitten die stilaan moet 
afgelost worden. Doorgaans we
ten zij ook wel dat er in dit land 
iets scheef zit, maar hebben zij 
geen zicht op het geheel. Ik vrees 
dat ze in in hun geschiedenison-
derricht niet goed worden voor
gelicht. Blijkbaar is de uitbuiting 
van de arbeider tijdens het Steen-
tijdperk belangrijker dan de uit
buiting van de Vlaming!" 

WIJ: Lezen onze jongeren 
nog wel voldoende? 

J. Ballegeer: ,,Als ik vaststel 
dat ik wekelijks zo'n vijftal brie
ven krijg van humaniorastuden-
ten die beweren mijn boeken ge
lezen te hebben, als ik zie hoe
veel zorg besteed wordt aan de 
bespreking van boeken, als ik zie 
wat er aan boeken wordt ver
kocht, dan ben ik terzake nogal 
optimistisch. 

Ik geloof dus dat er wel nog 
veel gelezen wordt, vooral door 
een sterk gemotiveerde en klei
nere groep. Vooral veel meis
jes!" 

Vrouwen... 
WIJ: U koos een jonge vrouw 

uit als hoofdfiguur. Is dat een 
opwelling van emancipatori
sche sympatie? 

J. Ballegeer: ,,Och, er hebben 
altijd geëmancipeerde vrouwen 
bestaan. 

Misschien ben ik ook gekondi
tioneerd door het feit dat ik drie 
dochters heb, die ik zeer vrij en 
geëmancipeerd heb opgevoed. 
Bovendien stel ik vast dat meisjes 
méér lezen dan jongens, en dat 
blijkt ook uit de korrespondentie 
die ik ontvang. 

Of houdt het verband met mijn 
overtuiging dat de Vlaamse vrou
wen nog steeds meer Vlamingen 
heeft voortgebracht dan de 
Vlaamse man? Als jongeren 
Vlaamsgezind zijn, dan is dit heel 
vaak tengevolge van wat zij van 
hun moeder leerden. Als moeder 
niet afremt, dan worden ze 
Vlaams. Ik kan mij natuurlijk ver
gissen, maar zo voel ik het aan." 

WIJ: Celine is een erg zelfbe
wuste jonge vrouw die gekon-
fronteer wordt met het echte 
leven. Zo vertelt u vrijpostig 
over venerische ziekten en 
kondooms... 

J. Ballegeer: „Je mag je le
zers niet onderschatten. Ze zijn 
heel goed op de hoogte van wat 
er in die wereld gebeurt. Het 
stomste wat je kunt doen is den
ken dat je lezerspubliek van niks 
weet." 

Vlaamse staat 
WIJ: Tussen, en soms zelfs 

op, de lijnen geeft U uiting van 
uw bekommernis over de ak-
tuele Vlaamse Beweging. Voor
al de interne verdeeldheid 
schijnt U te ergeren? 

J. Ballegeer: ,,Inderdaad. Ik 
ben daarover erg bekommerd. Ik 
heb de indruk dat mensen van 
mijn generatie het met een zeke
re wanhoop bekijken. Straks 
staan we met vijf Vlaamsgezinde 
partijen... Ik vind die verdeeld
heid vreselijk. Er mogen natuur
lijk strekkingen zijn, maar uitein
delijk moeten zij toch aan één 
zeel trekken?! Vandaag zijn we 
integendeel het zeel aan het uit
pluizen. Het is rampzalig. 

Dit lijkt een jammerlijke kon
stante te zijn binnen onze ont
voogdingsbeweging. Maar nu 
verergert het nog. Het startschot 
naar de Vlaamse natie toe is dan 
wel gegeven, maar elkeen loopt 
in verschillende richtingen, i.p.v. 
als een stormram in één richting 
te lopen. Zoals de illustratie bij de 
kampanje ,,Vlaanderen leeft", in 
een waaier van richtingen." 

WIJ: U bent net 61 jaar ge
worden. Waar droomt U nog 
van? 

J. Ballegeer: ,,lk hoop een
voudigweg straks in een Vlaamse 
staat te wonen. Gewoon een 
Vlaamse staat, met Komen-
Moeskroen erbij, met Voeren en 
met Brussel erbij. Want ook Brus
sel is een Vlaamse stad. 

Dit moet mogelijk zijn zonder 
oneerbare kompromissen af te 
sluiten." (pvdd) 
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