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Nloams Nationaal M/eek blad 

Nü zaterdag en zondag in Wachtebeke en Mol 
VU-gezinsdagen 

Allen daarheen! 

Een Vlaams front 
De „informele, preliminaire" gesprekken tussen CVP, PS, SP, 

PSC en VU die veertig dagen geleden o.l.v. informateur Jean-
Luc Dehaene begonnen, verlopen in een soort schemerzone met 
slechts diffuse lichtinval. Er is geen akkoord en er is evenmin 
een breuk. Wanneer Je de vijf partijvoorzitters en Dehaene zelf 
naar meer nieuws vraagt, houden zij de lippen stijf op elkaar of 
antwoorden vaag. 

Dit resulteert, bijna klassiek, in een politieke zenuwoorlog. De 
gemandateerde deelnemers rond de tafels van Hertoginnedal en 
Stuyvenberg worden, soms op subtiele wijze, bestookt door de 
buitenwereld. Bmnen de partijen gist het begrijpelijke onge
duld, dat bovendien aangewakkerd wordt door wat er allemaal 
gezegd en geschreven wordt De taak van de onderscheiden 
woordvoerders balanceert tussen buffer-zijn en net dat vertellen 
wat geen schade berokkent. De zenuwen bedwingen en het 
hoofd koel houden is dus voor allen die oprecht bekommerd zijn 
met de belangen van hun politieke formatie, van groot belang. 

Bij het ter perse gaan (uitzonderlijk donderdagvoormiddag) 
leek de toestand de volgende. Vermits er enerzijds een kwasi pre
akkoord is over het te voeren sociaal-ekonomisch beleid en er 
anderzijds kans op een doorbraak bestaat rond een hele reeks 
kommunautaire knelpunten, wordt door Dehaene om verlengin
gen gevraagd. Indien het staatshoofd dit verzoek (straks) inwil
ligt, dan kan men nog even doorgaan met de huidige voorberei
dende faze. De moeilijkst te klaren klus blijft echter - wie zal 
zich daarover verbazen? - de kwestie Voeren. 

VU-voorzitter Jaak Gabriels stelde v&n meetaf aan, en her
haalde dit meermaals in de loop van het gesprek, dat het 
uitgangspunt de arresten van de Raad van State moeten zijn. 
Hetgeen betekent dat José Happart geen burgemeester (ook niet 
dienstdoend) kan blijven. De twee overige Vlaamse voorzitters, 
Swaelen en Van Miert, traden deze stelling bij. Niet alleen op dit 
punt trok het Vlaams onderhandelingstrio aan een zeel. Nie
mand zal nog loochenen dat het Vlaams front op dit ogenblik een 
feit is, en het mag onderlijnd dat dit de verdienste van de 
Volksunie is. Kollega Charles Bricman schrijft vandaag terecht 
in „Le Soir" dat het VU-vijfpunten-programma — dat reeds vöör 
de verkiezingen door Hugo Schiltz bekend werd gemaakt — voor 
de Vlaamse onderhandelaars steeds meer als een Bijbel geldt. 

Dit is trouwens op dit ogenblik veruit het meest verheugende 
van de aan gang zijnde politieke evolutie; dat de CVP, SP en VU 
(die samen zeven op tien Vlamingen vertegenwoordigen) blok 
vormen en vastbesloten zijn deze samenwerking ook in het 
ultieme en beslissende moment aan te houden. Dit leidt bij de 
overzijde van de tafel, de PS en de PSC, eveneens tot frontvor
ming. Voor het eerst sinds bijna tien jaar wordt er weer op hoog 
nivo gesproken van gemeenschap tot gemeenschap. Uit deze 
ongetwijfeld harde konfrontatie, die onvermijdelijk geworden 
was en is, kan en moet een akkoord komen. 

Bovendien is er eigenlijk geen alternatief. Een andere formule 
dan deze die men thans uitprobeert, zal bezwaarlijk leiden tot 
een regering die een ver doorgedreven autonomie van de beide 
gemeenschappen nastreeft en tevens het sociaal-ekonomische 
dossier onlosmakelijk vasthecht aan de noodzakelijke over
dracht van een aanzienlijk pakket bevoegdheden en middelen. 

Betekent dit dat wij hierbij de VU-onderhandelaars aansporen 
om kost wat kost door te gaan en desgevallend een weinig fraai 
kompromis te aanvaarden? In geen geval I Wij hebben het volste 
vertrouwen in de VU-top, die vasthoudt aan de vijf basisprinci
pes maar ook een belangrijke stap voorwaarts wil zetten. 

Indien het hele opzet mislukt, is de hele operatie voor ons verre 
van zinloos geweest. Voor het eerst immers werd van officiële 
zijde en onder toezicht van de twee belangrijkste politieke 
stromingen in ons land — de kristendemokratische en de socia
listische — de Belgische inventaris opgesteld. De boedelbeschrij
ving, datgene dus wat de Vlamingen en franstaligen bezitten, 
verdienen, uitgeven en transfereren, ligt klaar. In de toekomst 
zal er dus geen verstoppertje meer kunnen gespeeld worden. 

(interimaris) 

Wat Jaak Gabriels wél gezegd heeft 

Mag Happart blijven? 
Sinds enkele dagen vinden sommige kommenta-

toren en politieke waarnemers het leuk, om het 
gerucht te verspreiden alsof VU-voorzitter Jaak Ga
briels gezegd zou hebben dat voor hem Happart 
ongestoord mag blijven zitten tot aan de gemeente
raadsverkiezingen. .. 

Wij zetten eventjes de puntjes op die befaamde 
letter i. 

EIE bewering is blijkbaar 
het gevolg van een inter
view van de VU-voorzitter 

met de SflT-radionieuwsdienst 
op maandagnamiddag 15 februa
ri, drie dagen dus nadat informa
teur Dehaene bekend had ge
maakt dat hij met CVP, PS, SP, 
PSC en VU ,,preliminaire ge
sprekken" zou starten 

Woordelijk 
Teneinde alle betwistingen (en 

geleuter) te doen ophouden over 
wèt Jaak Gabriels nu precies 
gezegd heeft, vroegen wij aan de 
BRT de woordelijk uitgetikte tekst 
van dit vraaggesprek dat werd 
uitgezonden tijdens de Aktueel-
editie van maandag 15 februan 

om 18 en 19 uur Bepaalde stuk
ken werden ook tijdens het och
tendnieuws van dinsdag 16 fe
bruan de ether ingestuurd 

In een eerste reeks vragen en 
antwoorden gaat het over de on
dertussen welbekende vijf VU-
basisprincipes, waarmee naar de 
gesprekstafel werd getrokken 
Gabriels laat daarover geen twij
fel bestaan ,,Voor ons zijn dat 
essentiële punten waar wij van
zelfsprekend met van kunfien af
stappen en hierover kan geen 
kompromis worden gesloten " 

Waarop BRT-journalist Jos 
Bouveroux vraagt of er in dit 
geval wel kan gepraat worden 
met deze partijen, die initiatieven 
van franstaligen m het randge

bied en Voeren willen gaan steu
nen, m a w met zij die zich -
volgens het Waals regeerpro
gramma — willen inmengen in 
die Vlaamse aangelegenheid 
Jaak Gabriels replikeert erg di-
rekt en zegt dat ,,het vrij duidelijk 
(moet) zijn, dat onze kordaatheid 
hen moet weerhouden op eniger
lei vlak daar een invulling aan te 
geven " 

Als Bouveroux vraagt of er dan 
wel een kompromis mogelijk is, 

(lees door biz 3) 

Op de 
valreep 

Net op het ogenblik dat de 
redaktle aan deze (reeds uit
gestelde) WIJ de laatste 
hand legde, raakte het be
richt bekend dat informateur 
J.-L. Dehaene zijn opdracht 
aan het staatshoofd terug
gaf. Hoe het nu verder moet 
is thans zeer de vraag. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

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

De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

DE DESEM EN DE DEEG 

De eerste moderne parabel, die bij 
me insloeg, was deze over de Twee
woonst België die moest omgebouwd 
worden tot een ideale woning voor 
ons, Vlamingen, naast hetzelfde voor 
de Walen In die tijd was het woord 
,,federalisme" uitspreken misplaatst 
Om tot de ideale tweewoonst te ko
men deden wij van de VU het bin
nenskamers en vooral op straat 

De VU was toen reeds de desem in 
de platte politieke deeg van dit land 
Geleidelijk aan ontstond de nuttige 
gisting Ze leidde tot rode leeuwen, 
blauwe en eindelijk zelfs gele Hoe 
onlogisch ook, bleven vooral de CVP-
ers zich vastklampen aan de Waalse, 
toen reeds ondankbare, Waalse broe
ders Vooral in Brussel waar een 
zekere VDB de armen uitstak, zeg
gende ,,J'ai besom de vous" 

Voor ons met gelaten, maar terwijl 
de ,.sussen" zich voor de zoveelse 
maal laten sassen, zal onze desem in 
onze politieke deeg blijven werken 

Want, het is nog uitzonderlijk erg 
nodig dat de Volksunie is ontstaan en 
blijft bestaan Dank zij de VU ligt het 
woord federalisme zelfs in deftige 

monden Het klinkt vaak met de be
doeling ons in slaap te praten met nog 
meer halve grondwetshervormingen 
als deze van de twee vorige keren, 
telkens onder onze druk maar zon 
der onze steun 

Derde keer met onze steun en on
der de deugelijke werking van de 
desem, zal misschien wel de goede 
keer worden 

Wat Brussel betreft, mag wel eens 
een kosten- en batenstudie gemaakt 
worden van de grote financiële voor
delen, geboden door een monderni-
satie van dat hoofdstedelijk gebied, 
enig in de wereld door zijn verkwisting 
en door zijn slecht beheer Die studie 
zou, naast grote besparingen, moe
ten leiden tot de noodzaak van het 
uitwerken van een passend federaal 
sluitstuk voor onze hoofdstad 

Zoals wijlen Edgard Van Cauwe-
laert als voorzitter van het Vlaams 
Komitee voor Brussel steeds uitleg
de, moet dit sluitstuk inhouden sub-
nationaliteit De Nederlandstalige 
Brusselaars gelijkgesteld met de an
dere Vlamingen, de Frantaligen met 
de Walen Voor hen betekent dit wel 
een beetje wennen Maar zomin als 
Brussel geen derde gewest kan zijn 
vooral om rationale redenen, zo kan 

er in ons land geen sprake zijn van 
twee grote kultuurgemeenschappen 
de Franse en de Nederlandse, of zo 
men het zo liever hoort de Waalse en 
de Vlaamse 

J.E. Torfs, Oostende 

GELIJKHEID 

Zondag op RTL heb ik met plezier 
senator Frans Baert de Vlaamse 
standpunten horen verdedigen, o a 
tegen dhr Van Istandael, die vindt dat 
Vlamingen zich overal in Vlaanderen 
maar dienen aan te passen aan an
derstaligen 

Toch stuit een zaak met tegen de 
borst Met name de stellingname dat 
,,op voet van gelijkheid" in Brussel 
met de getalmatige (lees 50-50) gelijk
heid mag betekenen, want onrecht
vaardig Wat IS de huidige 50-50 ver
houding m de ,,federale" Belgische 
regering dan ' Werd diezelfde 50-50 
verhouding in Brussel met jaren gele
den onderhandeld met de 50-50 ver
houding in de toen nog unitaire Belgi
sche regering als pri js' Een goede 
onderhandelaar geeft geen enkele 
(duurbetaalde) stelling op zonder ge
vecht 

H. Gons, Zulte 

ERASMUS 

Het Erasmus-artikel in WIJ van 10 
maart 1988 raakt een van de belang 
rijkste aspekten van de Europese 
eenwording, met name het onderwijs 
Meer in het bijzonder voor de univer
sitair geschoolden in de Vlaamse 
staat van morgen (en dus voor Vlaan 
deren zelf) zal het een enorme troef 
zijn mat deze zich in een aantal EG-
lidstaten perfekt thuisvoelen Dit zal 
nu voor een — hopelijk groot — deel 
onder hen mogelijk gemaakt worden 
door het Erasmusprogramma Maar 
er dient in onze eigen keuken dus 
eerst nog wat geregeld Daarom moe
ten we met zijn allen de waarschuwin
gen van Jaak Vandemeulebroucke m 
verband met de voorbijgestreefde 
Belgische diploma-wetgeving toejui
chen en ondersteunen Hetzelfde 
geldt uiteraard voor het wetsontwerp 
van het VU-senatorentrio Blanpam, 
Van Hooland en Vandekerckhove 

Van WIJ verwachten we ten slotte 
dat we over de evolutie van dit dossier 
op de hoogte gehouden worden 

A. Moens, Destelbergen 

ONWETENDHEID 

Op 16 maart j I was het 42 jaar 
geleden dat Vlaanderens grootste do-
denmonument te Diksmuide werd ge-
dinamiteerd Dit gebeurde terwijl dui
zenden landgenoten in de Belgische 
gevangenissen en naoorlogse kon-
centratiekampen verbleven 

Met spijt heb ik moeten vaststellen 
dat het orgaan van de Vlaams-natio-
nale partij in Vlaanderen het week
blad ,,WIJ", het met nodig geacht 
heeft deze gebeurtenis van 16 maart 
'46 in herinnering te brengen Wel
licht moeten de jonge Vlamingen in 
de onwetendheid blijven over wat 
toen gebeurde' 

A. Serruys, Brussel 

WILFREDOMANIA 

De foto van Martens in gesprek met 
Reagan, de foto van Martens met zijn 
huisnummer 16 Gaat WIJ nu ook al 

meedoen aan de Wilfredomania die 
de CVP teistert' 

Laat ons toch met vergeten dat die 
man de pion van het establishment-
belgicisme geworden is dat hij al 
negen jaar lang de spot drijft met de 
Vlaamse beweging In 1979 al had
den Clem De Ridder en Paul Daels 
hem schriftelijk om een onderhoud 
verzocht Hij heeft hun brief onbeant
woord gelaten Die voormannen van 
de Vlaamse beweging hebben dat 
aangeklaagd in een Vrije Tribune' 
in De Standaard en schreven daarin 
dat hij zich met de snelheid van een 
trein van de standpunten van de 
Vlaamse beweging verwijderde 
Heeft hij zich na de IJzerbedevaart 
van 1987 met smalend uitgelaten 
over het konfederalisme wat dat ook 
moge betekenen"' 

In WIJ van 10 maart zegt VU-
raadslid Stan Philips over burge
meester Geurts van Wemmei Al
hoewel hij Vlaming van geboorte is 
heeft hij altijd de frankofone kaart 
getrokken" Wat Geurts op gemeen 
telijk vlak doet heeft Wilfried Martens 
als eerste minister op nationaal vlak 
gedaan Maar hij ging wel pronken op 
de kongressen van de francite te 
Parijs en te Quebec 

Vanbrabant, Hasselt 
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Werkaanbieding 
C Full-time sekretaresse (M/V) — 
perfekt tweetalig N-F — zelfstandig 
kunnen werken — voor Vlaamse fir
ma m Diegem (voorlopig nog te Hul-
denberg) 

Telefonisch kontakt opnemen met 
dhr Pieters 02/687 49 19 

Gevraagd 
r Ambitieuze verkoopsverantwoor-
delijke, N-F Indien mannelijk militaire 
dienstplicht volbracht Met belang
stelling voor natuurprodukten Voor 
onmiddellijke indiensttreding 

Inlichtingen Mark De Vulder Cob-
bestraat 6, 9800 Deinze, 091/ 
86 72 84 voor 9u 's morgens 

^ ^ lepel & vork 
Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

I drii»-iii I 

S. M. B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
Hl EHHANDdW 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Ten/uursevest 60-016/22 86 72 

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

iKastautant 

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

RESTAURANT 
i Hoek 

' I Wolvenqracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thuis zi jn 
in 't hart)e van Brusse l 

Koffiebranderij 
Enniel V\/ittnfiannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
. ^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

et ^alingbui^ 
Sedert 1910 

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

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

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE - RESTOUfWVT- FRTTUJR 

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

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

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 

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

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen 

Feestzaal Kasteel 'T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen 

Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen 

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

alle materialen ter uwer beschikking 

T ^ t e e l 

l^ierusD 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

TeL 011/65.73.05-65.89.40 

Voor een avondje uit in Vlaamse vnendenkring 
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 

Caff' T^jM' JfoM 

ktai>iUr^mat 3 3690 Bree 

I» 
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H^ 
Mag Happart blijven? 
(vervolg van biz. 1). 

verwijst de VU-president nog
maals naar de vijf punten, die de 
franstaligen reeds van vóór de 
verkiezingen kennen: „/Wen weet 
goed wat men aan ons heeft. (...) 
Er mogen geen twijfels bestaan 
over waar onze limieten, onze 
grenzen liggen. En ik denk dat 
het vrij duidelijk moet zijn en ook 
voor de franstaligen dat daarover 
niet te praten valt. Alleszins niet 
met ons...". 

'n Totaal kader 
Volgen dan de vragen over het 

onderhandelen met de PS, de 
partij van Happart. Jaak Gabriels 
zegt hierover: ,,Bijde hervorming 
van de staat moet definitief voor
komen worden dat Vlaanderen 
ook nog maar ooit wordt opgeza
deld met dergelijke voorvallen. 
Het heeft ons zodanig tegen de 
borst gestoten, ons zodanig in 
onze fierheid gekwetst, wij moe
ten dat naar de toekomst toe 
definitief uitsluiten.". 

Hierop vraagt de journalist: 
,,f^aar intussen blijft Happart 
toch maar zitten?". Gabriels: 
„Kijk, wij zitten met de mogelijk
heid: ofwel doen wij niets en 
trachten we niet tot een akkoord 
te komen. Dan blijft hij sowieso 
zitten. Ofwel doen wij iets en 
voorkomen wij dat er, naar de 
toekomst toe, ook nog maar ooit 
op enigerlei wijze (een) Happart 
kan komen.". En verder: ,,Voor 
ons moet die oplossing gevonden 
worden in een totaal kader en 
indien in een totaal kader staat 

geen Happarts meer in de toe
komst in Vlaanderen, (dan) is dit 
voor ons een aanvaardare ba
sis..." Dit totaal kader kan vol
gens Gabriels slechts „een ruime 
overdracht van bevoegdheid en 
middelen zijn", zoals in de vijf 
VU-punten opgesomd. Dit bete
kent dus de volledige voogdij en 
bevoegdheid van de Vlaamse re
gering over èlle Vlaamse ge
meenten, inklusief deze met taai
faciliteiten waaronder Voeren. 

Het slot van dit vraaggesprek is 
niet minder belangrijk, vermits 
Jaak Gabriels nog maar eens de 
op onverzettelijkheid van de VU 
wijst. 

,,Wij hebben nog geen enkel 
kompromis aanvaard en er is tot 
op heden geen enkele toegeving 
gedaan. Het moet vrij duidelijk 
zijn dat wij niet zomaar toegevin
gen gaan doen (op) de principes, 
die wij vandaag op een perskon-
ferentie vrij duidelijk uiteenzet
ten, waar wij niet vanaf willen 
wijken. Op die principes zullen en 
willen wij niet toegeven!" 

De bewering alsof de VU — 
bij monde van haar voorzitter 
— ooit zou ingestemd hebben 
met het zo-maar-blijven-zitten 
van Happart is dus flagrant on
juist. Wie het zó voorstelt, be
zondigt zich aan leugenachtige 
berichtgeving. Met slechts één 
betrachting: de Volksunie 
schade toe te brengen. 

En dat is waarschijnlijk de 
ware bedoeling van sommige 
duiders...?! 

Eksekutie 
Vorige week donderdag werd 

er vanuit diverse hoeken aange
drongen op gratieverlening voor 
de zg. ,,Zes van Sharpevllle", dit 
zijn de zes zwarten die verdacht 
worden van betrokken te zijn ge
weest bij een moordpartij in Zuid-
Af ri ka. 

Ook VU-voorzitter Jaak Ga
briels schreef hierover een brief 
naar de Zuidafrikaanse ambassa
deur in Brussel, waarin hij ver
zocht tussenbeide te komen, ten
einde deze terechtstellingen niet 
te laten doorgaan. ,,Niet alleen 
omdat wij pnncipieel tegen de 
doodstraf gekant zip, maar ook 
omdat er aanwijzingen bestaan 
waaruit blijkt dat het proces niet 
rechtvaardig verliep." De voorzit
ter voegde er aan toe: ,,Precies 
omdat wij oprecht bekommerd 
zijn over de toekomst van uw land 
en hopen op een vredevolle op
lossing voor de vele problemen, 
menen wij oprecht op uw bereid
heid beroep te kunnen doen." 

Nog diezelfde dag bezorgde de 

Jaak Gabriels 
in de bres 

ambassadeur een antwoord aan 
Jaak Gabriels. Hij zei dat hij het 
verzoek van de VU-voorzitter 
meteen had doorgestuurd naar 
Zuid-Afrika, met de opdracht de 
inhoud van de brief kenbaar te 
maken aan de president. 

Ook de leden van de Belgische 
Kamer van Volksvertegenwoordi
gers keurden in die zin een motie 
goed, net zoals president Rea
gan, premier Tatcher, kanselier 
Kohl, en vele anderen. 

Enkele uren later raakte be
kend dat het Zuidafrikaanse 
Hooggerechtshof beslist had dat 
de eksekutie voorlopig niet door
ging en minstens vier weken 
werd uitgesteld. Hopelijk wordt 
dit uitstel ook een definitief afstel I 

NUFSÏS^ 
Neil Blaney, Iers 

Op de afsluitingsdag van het zg. ,,Europees Jaar van het Leefmi
lieu" beklommen enkele Greenpeace-aktievoerders het immense 
gebouw van de EG te Brussel en ontrolden er een spandoek om te 
protesteren tegen het uitblijven van effektieve maatregelen die de zure 
regen moeten indijken. (,„,0: paui van Den Abeeie) 

• Velen zagen vorige zater
dag de vreselijke beelden van 
de begrafenis van een IRA-mili
tant in Milltown-Belfast en de 
lynch-partij van twee Britse mi
litairen. De publieke opinie was 
ook geschokt door wat enkele 
dagen daarvoor gebeurde tij
dens de begrafenis van de drie 
IRA-leden, die in Gibraltar wa
ren neergeschoten. 

Aan Neil Blaney — lid van het 
EVA-bureau, oud-Europees 
Parlementslid, sinds 1948 onaf
gebroken lid van het Iers Parle
ment en diverse malen Minister 
in Fianna Fail-regeringen — de 
vraag of dit IRA-geweld de Ier
se zaak niet veeleer schade be
rokkent? 

,,U moet de situatie in Ierland 
goed begrijpen. Het gebruik van 
geweld is niet het wezenlijke pro
bleem in Ierland. Geweld is een 
symptoom van een dieper lig
gend probleem. 

Dat probleem is de reeds 800 
jaar durende bezetting van Ier
land door Groot-Brittannië. Al
leen een Verenigd Ierland biedt 
vooruitzichten op een blijvende 
oplossing. 

Zolang Groot-Brittannië Noord-
lerland blijft bezetten zal er ge
weld zijn..." 

• Vorig jaar werd tussen de 
Ierse en de Britse Regering een 
Anglo-lers akkoord gesloten. 
Heel wat waarnemers beoor
deelden deze overeenkomst als 
een eerste stap naar meer vre
de. Had dit akkoord dan geen 
resultaten? Welke is uw hou
ding terzake? 

,,Het Anglo-lers akkoord was 
een slecht akkoord voor Ierland 
en zeker voor Noord-lerland. 

Ierland kan volgens dit akkoord 
immers slechts praten en voor
stellen formuleren. Ierland mag 
kritiek uitoefenen, schreeuwen of 
roepen, Groot-Brittannië luistert 
en beslist. Dat is de ware verhou
ding in het Anglo-lers akkoord. 

Het Anglo-lerse akkoord ver
slechterde de situatie in Noord-
lerland en bracht geen verbete
ring in de tragedie die ons volk 
teistert." 

• Wat moet de Ierse regering 
nu doen? 

,,ln de eerste plaats stoppen 
met het uitleveren van leren aan 
Groot-Brittannië. De zaak van de 
,,Birmingham Six", nog maar en
kele weken geleden, toont aan 
dat de rechtspleging in Groot-
Brittannië niet neutraal is, inte
gendeel. Wie ook uitgeleverd 
wordt, is op voorhand zeker dat 
hij of zij niet op een eerlijk proces 
kan rekenen. Het Britse gerecht
sapparaat gaat selektief tewerk. 
Rechtvaardigheid terzake be
staat niet. U moet goed begrijpen 
dat terzake regels gelden van 
een bezetter ten opzichte van 
een bezet volk. 

In de allereerste plaats moet de 
Ierse regering de uitleveringen 
naar Groot-Brittannië stopzetten. 
De uitleveringsovereenkomst die 
door alle EG-landen is onderte
kend moet geamendeerd wor
den, in die zin dat Groot-Brittan
nië daaruit verwijderd wordt." 

• Hoe beoordeelt u de toe
komst? 

,,Hoe men het ook draait en 
keert, het geweld in Noord-ler
land zal blijven doorgaan, wel
licht in toenemende mate. Ge
weld wordt nog meer als voor
heen een deel van ons dagelijks 
leven. Net zolang tot Groot-Brit
tannië uit Ierland verdwijnt. 

Het wordt dus hoog tijd daar
over te onderhandelen. Wat mij 
betreft kan dat ordentelijk én in 
fasen gebeuren. Alleen een Ver
enigd Ierland zal een vredevol 
Ierland zijn!" 

• Kan de internationale ge
meenschap de leren daarbij 
helpen? 

„Ongetwijfeld, en wellicht veel 
meer dan dat we zelf kunnen. 

Een klein land als Ierland is 
niet in staat grote druk uit te 
oefenen op Groot-Brittannië en 
f[/largareth Thatcher. De interna
tionale gemeenschap — of het nu 
de Europese Gemeenschap of de 
Verenigde Staten van Amerika is 
— kan dit wel. 

De internationale gemeen
schap heeft terzake een grote 
verantwoordelijkheid en moet al 
haar invloed op de Britten aan
wenden om deze ervan te over
tuigen dat een terugtrekking van 
Groot-Brittannië uit Ierland de 
enige eervolle en verstandige op
lossing biedt, waardoor er een 
einde kan komen aan het funeste 
en dikwijls tot geweld leidende 
Iers probleem..." 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

VUJO 
Telkens wanneer er (in-)forma-

tiegesprekken aan gang zijn, re
gent het moties van de meest 
uiteenlopende verenigingen, ak-
tiekernen en komitees. Wat vol
komen begrijpelijk is, vermits 
elke drukkingsgroep deze aange
legenheid aangrijpt om een aan
tal van haar specifieke verlan
gens door te drukken. 

Ook de Volksuniejongeren 
(VUJO) verspreidden net vóór het 
weekeinde een mededeling, 
waarin wordt opgemerkt dat de 
beide overige Vlaamse partijen 
nog niet afgeweken hebben van 
de Vlaamse standpunten en dit 
onder druk van de Volksunie. 
Alhoewel langs franstalige kant 
geen gas wordt teruggenomen 
en de meest onredelijke eisen 
worden gesteld. 

,,De franstalige imperialisten", 
aldus de VUJO, ,,moeten begrij
pen dat er aan Vlaamse kant 
geen toegevingen meer kunnen 
worden gedaan. Wanneer men 
absoluut de chaos wil, zijn de 
Vlamingen beter gewapend om 
die te overleven, als tenminste de 
Vlaamse partijen voet bij stuk 
houden". Daarom ook bezweren 
de VUJO de VU zeker niet minder 
te doen dan wat de CVP en SP 
zeggen, m.a.w. dat ze geen 
duimbreed toegeeft aan de vijf 
basisprincipes die ze zichzelf 
heeft opgelegd. 

Onder Belgen 
Wie gedacht had dat het ras 

der Belgen uitgestorven was, ver
gist zich schromelijk. Naast de 
zichzelf overlevende Belgische 
oudstrijdersbonden en allerlei 
reeds bestaande Belgicistische 
klubjes, kwam er onlangs nog 
zo'n groepje bij: de vzw-asbl 
,,Belg en fier het te zijn — Beige 
et fier de l'étre". 

Wij ontvingen van deze nieuw
ste telg uit het unitanstisch gezin 
een fraaie uitnodiging voor een 
heus kolloquium dat vorige week 
zaterdag plaatsvond. We konden 
deze bijeenkomst onmogelijk met 
onze aanwezigheid vereren, 
maar willen U toch niet het pro
gramma en de deelnemerslijst 
onthouden. 

Vooreerst zien we in het orga-
nisatiekomitee niemand minder 
dan dd. SRT-tv-hoofdredakteur 
Chris Borms Voorts werden ex-
/46V\/-voorzitter Georges De-
bunne, Munf-direkteur Gérard 
Mortier, l/SO-boss Philippe 
Bodson, l'oetóa/öond-voorzitter 
Michel D'hooghe en BRT-radio-
journalist Jef Lambrecht bereid 
gevonden het woord te voeren 
over hun specialiteit, weUswaar 
steeds vanuit Belgisch perspek-
tief: ,,de Belgische ekonomie: 
een aparte identiteit", ,,het syndi-
kalisme: wanneer Belgische een
dracht Europese macht maakt", 
,,Voetbal: waar Belgiè zijn karak
ter uitdrukt",,,Ijveren aan de Bel

gische cultuur", en meer van dat 
fraais. 

Maar, zoals reeds gezegd, kon
den wij niet deelnemen aan dit 
dagje vol Belgisch geklets... 

Bezetting 
Naar verluidt wil de zg. groep 

,,Voorpost" tijdens het komende 
Paasweekeinde opnieuw de 
IJzertoren bezetting, uit onvrede 
met sommige beslissingen van 
het IJzerbedevaartkomitee. 

In een mededeling zet de Raad 
van Beheer van het IJzerbede
vaartkomitee zich af tegen dit 
opzet, gericht op het zaaien van 
tweedracht en verwarring, ten 
sterkste af. Men zal niet dulden 
dat het IJzermonument, waar
voor het de zorg en de verant
woordelijkheid draagt, zou die
nen voor publiciteit van een be
paalde groep en zou misbruikt 
worden voor een manifestatie ge
richt tegen de IJzerbedevaarten. 
Het IJzert)edevaartkomitee 
klaagt daarenboven het bedrieg
lijk gebruik van de naam ,,IJzer-
bedevaarderskomitee" aan, 
waardoor doelbewust verwarring 
wordt gezaaid. 

Tenslotte onderlijnt het IJzer
bedevaartkomitee, volkomen te
recht, dat het van niemand les
sen te ontvangen heeft inzake 
,,Vlaams radikalisme, Heel-Ne
derlandse gerichteid en rechtlijni
ge trouw aan het geestelijk testa
ment van de IJzerjongens". 

24 MAART 1986 



Bloed rijkelijk uitgesmeerd 

Buis-terreur 
Het ontploffen van een granaat tijdens een Ierse 

begrafenis, het lynchen van twee Britse veiligheids
agenten, het breken van de armen van Palestijnse 
gevangenen, het doodbloeden van een Israëlisch 
soldaat, het inladen in bestelwagens van de levens
loze lichamen van Salvadoraanse boeren, het ka-
potslaan van Zuidafrikaanse zwarten, het dragen 
van een babylijkje na een gasontploffing in Antwer
pen... 

EEN, aan gewelddadige 
en bloederige taferelen 
was er de voorbije dagen 

duidelijk geen gebrek op de buis. 
Integendeel. 

Bovendien wordt alles steeds 
nadrukkelijker en meer close-up 
getoond, desnoods met herhalin
gen en in vertraging. 

Fiktie? 
In het verleden hebben wij 

reeds vaker onze bedenkingen 
geuit bij deze manier van verslag
geving, die ook wordt aangehou
den in de geschreven pers. Het 
lijkt erop dat men slechts een 
,,goed journalist" is, wanneer 
men alles en tot in de kleinste 
details durft te tonen. 

Toch blijven wij bij onze me
ning dat er grenzen zijn aan het 
vertonen van geweld. O.m. om
dat het gevaar bestaat dat nogal 
wat achteloze kijkers uiteindelijk 
niet meer voldoende onderscheid 
(kunnen) maken tussen wat écht 
en wat fiktie is, tussen het jour
naal en de daarop aansluitende 
avonturenfilm. 

Want het zal ook U al wel eens 
overkomen zijn dat U zich na 
afloop van het tv-nieuws moest 
inspannen om te beseffen dat het 
net uitgesmeerde bloed geen 
Hollywood-enscenering betrof, 
maar wel degelijk echt mensen
bloed. Dat de vaak gruwelijk ver
minkte lijken wel degelijk de li
chamen van echte vaders en van 
echte moeders zijn, dat de vor
meloze en in doeken gewikkelde 
hoopjes korte tijd daarvoor nog 
echte kinderen waren. Dat de 
kogels, granaten en bommen 
geen los kruid bevatten, maar 
ook werkelijk dood en vernieling 
zaaien. Dat de tranen en het 
gehuil niet geforceerd, doch in
derdaad uitingen zijn van heel 
groot verdriet. 

Bij het lezen van dit stukje, zou 
men ons kunnen verdenken van 
een soort geveinsde schroom. 

van een valse ,,prudeur" of zelfs 
van een pleidooi voor censuur. 
Dit is het echter in geen geval. 

Goede zeden 
Wij blijven gewonnen voor een 

zo groot mogelijke persvrijheid, 
voor het berichten over alles wat 
zich op deze planeet afspeelt. 
(Over het lelijke, maar — als 't 
even kan — evenzeer over het 
schone.) Wij vragen ons slechts 
af of het haarfijn vertonen van 
gruwelijkheden onontbeerlijk is. 
Wordt op die wijze de menselijke 
waardigheid niet ernstig ge
schaad? Of noem het de goede 
zeden. 

Deze hypokrisie ergert ons: ge
weld mag blijkbaar schaamteloos 
en zonder enige terughoudend
heid ge- en vertoond worden, ook 
aan kinderen. Maar wee de repor
ter die al te veel (al dan niet 
opwindende) vrijscènes, op een 
vroeg kijkuur, aan de kijkers ser
veert. De kans is groot dat de 
maker vermaledijd wordt en be
schuldigingen moet inkasseren, 
omdat hij op die manier mee
werkt aan de ,,zedenverloede-
ring". 

Op het gevaar af van ,,ver
dacht" te worden, denken we bij 
dit alles aan de rake opmerking 
van een homofiele aktiegroep: 
wanneer twee mannen elkaar te
der aanraken, wordt luidkeels ge
protesteerd ; wanneer twee man
nen elkaar op een verschrikkelij
ke wijze afmaken, kijkt men 
(meestal) stilzwijgend toe... 

Wetgevend initiatief 
Wordt het niet eens tijd dat een 

vertegenwoordiger-des-volks een 
initiatief neemt, waardoor het be
grip ,,goede zeden" zou geher
definieerd worden? 

In het belang van onze kinde
ren en... de volwassenen. 

(pvdd) 

w^t 

• % \ . ^ 

Alsof de hiernaast beschreven golf van bloed en geweld nog met voldoende was kwam uit het 
oorlogsgebied tussen Iran en Irak de mare dat honderden Koerden in de grensstad Halabja door een 
Iraakse gasaanval de dood vonden. De internationale pers werd — beschermd door maskers — in een 
ziekenhuis van Teheran (Iran) met de doden gekonfronteerd... (toto AP) 

_ « — i f e 

Woonplaats en voornaam 

Als verf ransingsmeter 
Het Belgisch Staatsblad van 3 maart publiceert de 

uitslag van een ,,examen tot samenstelling van een 
wervingsreserve van duitstalige klerken en financie-
beambten". Aangezien het aantal geslaagden (86) 
voor het kleine Duitse gebied al een staal betekent, 
hebben wij namen en woonplaats van de betrokke
nen eens van dichter bij bekeken^-jSkji^iM^mmr^- : ^ Eén derde 

VANZELFSPREKEND ko
men de laureaten uit het 
Duitse gebied. Toch zijn 

er nog 4 bij die wonen in de 
gedeeltelijk verfranste streek tus
sen het Duitse en Nederlandse 
taalgebied (Voerstreek) in: Kel-
mis en Gemmenich. Ééntje 
woont zelfs te Weismes (Wai-
mes), een Waals dorp met Duitse 
minderheid in de buurt van IVIal-
médy. 

Waardemeter 
Uit het Luksemburgs-Duits ge

bied is er niemand (meer?). 
In normale, gezonde toestand, 

geeft een mens zijn kinderen een 
naam in de eigen taal. 

Mensen die onder denationali-
seringsdruk staan handelen an
ders. In de mate waarin het be
wustzijn van hun groepsidenditeit 
verzwakt, gaan zij zich oriënteren 
naar een vreemd gedragspa
troon. Het geven van vreemde 
voornamen is een waardemeter 
voor het teruglopen van eigen
waarde of tenminste van de van
zelfsprekendheid waarmee men
sen in hun kuituur leven. 

Welnu, van de 86 vorenvermel-
de mensen dragen 23 een onmis
kenbaar Franse voornaam. We 
bedoelen wel degelijk de Franse 
vorm van een Franse naam, niet 
eens bv. Robert of Marianne, dat 
is al opgeslorpt vreemd kultuur-
goed. Neen, het gaat om namen 

als Thérèse, Danielle, Monique, 
Guy, Marcel en Colette; die dus 
door naamgevers en -dragers 
duidelijk als Frans, dus als niet-
Duits, worden ervaren. Is dit geen 
mooi resultaat voor een verfran-
singspolitiek die niet eens een 
dwang hoeft op te leggen? >gmM 

Indien onze steekproef repre
sentatief zou zijn voor de jonge 
generatie Duits-Belgische be
dienden, dan zou dit betekenen 
dat bijna één derde van hen door 
hun ouders met Franse namen 
werd bedacht. Het tijdstip van de 
Franse beïnvloeding moet twintig 
a dertig jaren terug gezocht wor
den. Dit is de tijd voordag de PDB 
een volkse reaktie te zien gaf. Die 
sedertdien weer verzwakt is. 

Voor wie mocht twijfelen aan 
de ontbindende invloed van een 
staat op de kuituur van een volk: 
wedden dat in Aken en Prüm niet 
eens een vijfde, laat staan een 
derde Franse voornamen voorko
men? 

K.J. 

De Wetstraat-journalisten en het 

Wekelijks ritueel 
Vrijdagnamiddag 12 februari deed hij het voor het 

eerst. Vervolgens elke maandagnamiddag om 14.30 
uur of 15 uur, dus nu al zeven keer. De plaats van 
afspraak is ook telkens dezelfde, m.n. de knappe 
Europazaal van de Kamer. 

We hebben het natuurlijk over de wekelijkse 
perskonferenties van informateur Jean-Luc Dehae-
ne. 

VOOR de Wetstraat-journa
listen is het bijna een ri
tueel geworden. Met 

steeds weer dezelfde ingrediën
ten en omzeggens altijd dezelfde 
aanwezigen. Zo'n vijftigtal perso
nen in het totaal, het dienstwillige 
Kamerpersoneel en de technici 
inbegrepen. Alleen wat hij zegt 
verschilt, alhoewel niet zo veel. 

Bij het binnenkomen — via de 

achterdeur van het Parlement — 
word je gekontroleerd op je bad
ge, vervolgens neem je de lift tot 
de tweede verdieping, daar moet 
je het aanwezigheidsregister te
kenen en dan zoek je je vast 
plaatsje op. De meeste Vlaamse 
journalisten vullen de rechter
vleugel, de franstaligen kiezen 
doorgaans voor links. Het valt op 
dat alle Vlaamse redakteurs be
horen tot het mannelijk geslacht; 

bij de franstaligen ligt dit enigs
zins anders. Wat een zweem van 
wereldse menselijkheid biedt aan 
dit formele geheel. 

Weinig vrouwen 

Vooraan staan drie televisieka
mera's (BRT, RTBf en RTL) en 
houden een vijftal fotografen hun 
toestellen schietklaar. Vijf mikro-
foons van uiteenlopende kleur op 
de tafel wachten op de plots bin
nenstormende informateur, door
gaans stipt op tijd. De felle spots 
flitsen aan, de apparaten van de 
fotografen zeggen tientallen ma
len na elkaar tsjak-tsjak-tsjak en 
de schrijvelaars ontkurken hun 
bal-of vulpennen. Het maagdelijk 
witte papier grijnst. 

Dehaene dreunt zijn medede
ling af, altijd eerst in zijn moeder
taal. Dit biedt de franstalige tele

visiezenders de kans beeldjes te 
schieten van de aanwezige jour
nalisten. Wanneer hij zijn uiteen
zetting voor de franstalige kolle
ga's aanvat, is het de beurt aan 
de BRT-tv-jongens om een 
sfeershot te maken. Op dat ogen
blik komt de joviale en goedlach
se woordvoerdster van Dehaene 
rond met mapjes, waarin de tekst 
van Dehaene steekt. Gele kaftjes 
voor de Vlamingen, roze voor de 
franstaligen. 

Woordenboek 
Daarna vraagt Dehaene aan de 

journalisten of zij vragen te stel
len hebben. En zoals vroeger in 
school zijn er enkele habitués, 
die altijd iets moeten opmerken. 

Duidelijk niet behept door de 
drang om populair te worden, 
dient Dehaene de snodaards 
steevast kort van antwoord. Di-

rekt, op het brutale af. Deze week 
bv. durfde een franstalige journa
liste het aan te vragen wat hij 
bedoelde met ,,nog enkele da
gen". Dehaene onmiddellijk: 
,,Kijk in het woordenboek, als U 
wilt weten wat dit betekent...". 
Het aantal vraagstellers lijkt, 
mede door deze stijl, van week 
tot week af te nemen. 

Waarna Dehaene iedereen be
dankt, de televisie- en radiokolle-
ga's nog een interviewtje met 
hem inblikken en de schrijvende 
pers in trosjes de lift of de koffie
bar opzoekt. Zich afvragend wat 
zij van deze persontmoeten zul
len ,,brengen" en of er volgende 
week nog zo'n nieuwe eigen-aar
dige afspraak doorgaat. 

Tenzij er tegen die tijd al ,,nen 
nieuwe" is. In de Belgische poli
tiek is alles immers heel erg tijde
lijk... 
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M4h 
Sociaal-ekonomisch 
en begrotingsbeleid? 

De vijf partijen die aan de 
gesprel<l<en met de informa
teur deelnemen tiebben in gro
te lijnen eensgezindheid be
reikt over het sociaal-ekono
misch en begrotingsbeleid. Uit
gangspunt blijft de noodzakelij
ke inkrinrtping van het jaarlijks 
overheidstekort tot 7 % van het 
Bruto Nationaal Produkt eind 
1989. Hiertoe is een spaarplan 
nodig dat 80 tot 90 miljard 
netto zal opleveren in de be
groting 1989. De kraan wordt 
dus niet roekeloos openge
draaid zoals sommige kom-
mentatoren beweren. 

DIT betekent niet dat er bv. in de 
sociale sektor geen korrekties 
kunnen gebeuren die zullen lei

den tot bijkomende uitgaven, dat er geen 
bijkomende middelen moeten aange
wend worden voor bijkomende tewerk
stelling. Maar deze meeruitgaven moeten 
dan ook gekompenseerd worden door 

foto Ronald Szommer 
De 45 miljard belastingvermindering door 
de uittredende regering voorgesteld werd 
tijdens de voorbije onderhandelingen op 
haar juiste waarde beoordeeld. Het 
bleek, in de huidige omstandigheden, 
een onverantwoorde stunt... 

bijkomende besparingen of verschuivin
gen binnen de begroting. 

Tewerkstelling 
De Volksunie heeft steeds de politieke 

opties van de vorige regering bestreden 
omdat die enkel een blinde sanering 
nastreefden zonder sociale korrekties en 
eveneens inhielden dat investeringskre
dieten werden geschrapt, wat bijkomen
de werkloosheid tot gevolg heeft gehad. 

Wij blijven bij ons standpunt dat ook in 
de voorstellen van de informateur vervat 
zit, waarbij naast een streng budgettair 
kader met konkrete doelstellingen de 
hoofdaandacht moet gaan naar een effi
ciënte tewerkstellingspolitiek. Wij herha
len nogmaals dat meer tewerkstelling ook 
een positief budgettair effekt heeft zowel 
langs de inkomstenzijde (omdat mensen 

die werk hebben belastingen en sociale 
zekerheidsbijdragen betalen) als langs 
de uitgavenzijde (omdat de uitgaven voor 
werkloosheidsuitkeringen verminderen). 

Vijf punten 
De liberale verkiezingsbeloften inzake 

belastingsvermindering moeten op juiste 
waarde worden geschat. De uittredende 
regering heeft een aantal voorstellen ge
formuleerd die aan de schatkist netto 45 
miljard zouden kosten. Dergelijke opera
tie is in de huidige omstandigheden on
verantwoord. De VU heeft voor, tijdens en 
na de verkiezingen gesteld dat een belas
tingshervorming noodzakelijk is rond vijf 
punten! De dekumul, de splitting of hu
welijksquotiënt, de verhoging van het 
minimale belastbaar inkomen, de verho
ging van de aftrek voor kinderen ten laste 

en de vereenvoudiging van de tarieven 
met de aftopping van de hoogste margi
nale belastingsvoeten. 

Maar de VU heeft hieraan steeds de 
voonwarde verbonden dat deze hervor
ming een neutrale operatie moest zijn 
voor de begroting. Dit betekent dat de 
hervorming gefinancierd wordt door de 
schepping van een aantal fiskale uitga
ven en eventueel door een vervroegde 
invoering van de noodzakelijke verhoging 
van een aantal indirekte belastingen, dit 
in het vooruitzicht van de Europese een-
heidsmarkt van 1992. Ofschoon de voor
stellen van de informateur niet volledig 
overeenstemmen met onze eigen opties 
achten wij ze toch aanvaardbaar, op 
voonwaarde dat over de andere punten 
een fatsoenlijk akkoord mogelijk is. Wij 
hadden liever gezien dat de opbrengst 
van de verhoging van de indirekte belas
tingen zou gebruikt worden om de sociale 
lasten op de lonen te verlagen teneinde 
de tewerkstelling nog meer te bevorde
ren. Wij zijn van mening dat het globaal 
pakket voorstelten, dat na wekenlange 
gesprekken tussen de vijf partijen tot 
stand is gekomen, een evenwichtig ge
heel is geworden, waarbij iedereen zich 
kan aansluiten, rekening houdende met 
de noodzaak het begrotingstekort te be
dwingen. 

Bevoegdheden 
en middelen? 

Eind vorige week legde infor
mateur Dehaene zijn onder
handelaars een indrukwekken
de lijst voor, waarin de be
voegdheden worden opge
splitst naar gewesten, ge
meenschappen en centraal 
niveau. Om twee redenen was 
deze lijst noodzakelijk. Te 
Brussel moeten beide ge
meenschappen in staat zijn 
hun persoonsgebonden mate
ries zelf te regelen. En de 
Franstaligen wensen de schei
ding tussen gewest en ge
meenschap te behouden. 

UIT een eerste gedachtenwisseling 
bleek duidelijk de wil om zeer 
belangrijke bevoegdheidspakket

ten over te hevelen. Hier en daar werd 
door de PSC nog wel voorbehoud aange
tekend of om verduidelijking gevraagd. 

maar in grote lijnen werd de lijst gunstig 
onthaald. 

Ruim 600 miljard 
Binnen het bestek van deze bijdrage is 

het onmogelijk een volledige weergave 
ervan te publiceren. Samenvattend kan 
gesteld dat vooreerst de meeste uitzon
deringen van de staatshervorming van 
1980 geschrapt worden. Aldus zal het 
onderwijs en het fundamenteel en toege
past wetenschappelijk onderzoek overge
heveld worden. Hetzelfde geldt voor het 
administratief en organisatorisch toezicht 
op alle gedecentraliseerde diensten, het 
gemeente- en het provinciefonds. Binnen 
het kader van hun bevoegdheden mogen 
gewesten en gemeenschappen interna
tionale verdragen afsluiten en de bilatera
le ontwikkelingssamenwerking organise
ren. De volledige infrastruktuur wordt 
overgeheveld. Vermelden we slechts we
gen, waterwegen, havens, regionale 
luchthavens, grote waterbouwkundige 
werKen, dijken en waterbeheersing met 
inbegrip van de veerdiensten. Ook over
geheveld wordt het volledig ekonomisch 
beleid binnen het algemeen normatief 
kader: de nationale sektoren, het weten
schappelijk onderzoek, het afzet- en ek-

sportbeleld, het ekspansie-, innovatie- en 
herstruktureringsbeleid, het openbaar in
dustrieel initiatief enz. 

Voorwaarde 
Een laatste vennelding verdient nog de 

federalisering van de normen betreffende 
tewerkstelling van buitenlandse arbeids
krachten, de arbeidsbemiddeling en de 
bevoegdheid over de plaatsing van werk
lozen in uitvoering van algemene maatre
gelen. 

Ruw geschat betekent deze lijst een 
middelenoverdracht van zo'n 600 mil
jard I Houdt men geen rekening met de 
intrestlast op de overheidsschuld, dan 
kan gesteld dat de helft van de middelen 
door gewesten en gemeenschappen zal 
beheerd worden. 

Blijft uiteraard de vraag hoe deze zul
len verdeeld worden. En hierover moeten 
de gesprekken nog starten. Voor de VU is 
het duidelijk dat de eigen financiële ver
antwoordelijkheid en fiskale bevoegdheid 
van gewesten en gemeenschappen een 
strikte voorwaarde is om de nodige be-
sparingseffekten te verkrijgen. Een door
zichtige en omkeerbare solidariteit moet 
uiteraard blijven, maar dan wel geba
seerd op objektieve kriteria. 

Brussel, 
randgemeenten, Voeren? 

De laatste loodjes wegen het 
zwaarst. Ook ditmaal. Zeker 
wanneer men weet dat die laat
ste loodjes namen dragen als 
Brussel, Voeren, Vlaams-Bra-
bantse randgemeenten en fi
nanciering. 

Het verbaast niet dat de in
formateur op deze punten 
geen doorbraak heeft kunnen 
forceren. 

VOEREN heette het kruciale struikel
blok te zijn. De verkiezingsbelofte 
van de Franstaligen om hoe-dan-

ook aan het statuut van deze gemeente te 
sleutelen, overvalt hen nu als een boeme

rang. Een andere vaststelling is dat de 
vaagheid van de in het verleden door 
Vlaamse regeringspartijen gevoerde poli
tiek de Franstaligen heeft belet, juist in te 
schatten welke onderwerpen aan Vlaam
se kant al dan niet bespreekbaar zijn. 

Vijf punten 
Het is de verdienste van de VU, om met 

haar vijf punten-programma én de Frans
taligen én de Vlamingen een onverbidde
lijke onderhandelingsbasis gegeven te 
hebben. Voor de Vlaamse partijen gelden 
deze punten als een ,,non passeran": 
onaantastbaarheid van de gewestgren
zen, bevoegdheid van de Vlaamse over
heid over gans het Vlaams grondgebied 
en alle Vlaamse gemeenten, eerbiediging 
van het beginsel van wederzijdse niet-
inmenging, volwaardige en effektieve 
deelname van de Vlamingen aan het 
hoofdstedelijk bestuur en tot slot eigen 

belastingsbevoegdheid van elke ge
meenschap, waarbij een rechtstreekse 
band moet bestaan tussen inkomsten en 
uitgaven van de onderscheiden gemeen
schappen met vrijwillige en doorzichtige 
solidariteit op grond van objektief meet
bare normen. 

Verheugend is de unanimiteit hierrond 
langs Vlaamse zijde. Het is nu aan de 
Waalse socialisten en kristen-demokra-
ten om te beseffen dat deze onderhande
lingsbasis te nemen of te laten is. En op 
een aantal gebieden begint dit stilaan 
door te dringen. Zij lijken te weten dat de 
gewestgrens noch min noch meer een 
staatsgrens is. Een uitbreiding van het 
tweetalig hoofdstedelijk gebied lijken zij 
begraven te hebben. Inzake de bevoegd
heidsoverdracht lijken ferme stappen ge
zet. Over de financiële middelen lijkt een 
gesprek mogelijk. Ook over een reële 
deelname van de Vlamingen aan het 

bestuur van Brussel lijken openingen 
haalbaar. 

Niet meer 
Blijft vooral Voeren. Ook hierover zul

len de Franstaligen zich moeten bezin
nen. Dat de arresten van de Raad van 
State hun volle geldigheid behouden en 
ten uitvoer dienen gelegd, is één. De VU 
wil evenwel een toestand waarbij in de 
toekomst de Vlaamse instanties de arres
ten zélf ten uitvoer leggen. Met andere 
woorden: een strakke voogdij van het 
Vlaams gezag over gans het Vlaamse 
grondgebied is een vaste voorwaarde. 
Happart-achtige toestanden moeten 

' eens en voorgoed uitgesloten zijn. 
De konfrontatie van woensdag jongst

leden kan in dit opzicht heilzaam zijn. De 
Walen krijgen de tijd zich te bezinnen en 
zich vertrouwd te maken met de idee dat 
zij alles kunnen krijgen wat hen toekomst. 
Maar geen milligram meer! 
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Een balans met zon en schaduw 

Europees Jaar van het Leefmilieu 
ten einde 

Verleden zondag liep het Europese Jaar van het 
Leefmilieu (EJL) ten einde. Deze weel< reeds houdt 
de milieukommissie van het Europees Parlement 
een hoorzitting over de resultaten van één jaar 
volgehouden aandacht voor het leefmilieu. Tijd voor 
evalutatie en het uitzetten van krachtlijnen voor de 
toekomst. 

H ET uitroepen van het voor
bije jaar tot Europees 
Jaar van het Leefmilieu 

heeft minstens de verdienste dat 
de ekstra aandacht voor de mi
lieuzorg op een goed ogenblik 
kwam. De zestiger en zeventiger 
jaren werden nog gedomineerd 
door de Grenzen-aan-de-groei-
gedachte van de Club van Rome. 
De tachtiger jaren daarentegen 
worden bepaald door ekonomi-
sche groeivertraging en werk
loosheid. In zo'n situatie dreigt de 
zorg om het bewaren van het 
evenwicht tussen ekonomie en 
natuur en milieu aan belang in te 
boeten, zeker wat het konkrete 
beleid betreft. 

Daartegenover staat het sterke 
milieubewustzijn van de gemid
delde Europeaan. Een door de 
Europese Kommissie gefinan
cierde enquête ,,De Europeaan 
en zijn milieu" leert ons dat 72 % 
van de bevolking de milieuproble
matiek als een dringend en ur
gent probleem ervaart. 

Een falend beleid 
Diezelfde peiling leert echter 

ook dat slechts één op vijf onder
vraagden (19 %) het huidig beleid 
als doeltreffend beschouwt. 47 % 
vindt het niet doeltreffend en 16 
% zegt dat het totnogtoe gevoer
de milieubeleid niet leidt tot we
zenlijke resultaten. 

63 % van de burgers staat dus 
kritisch tegenover het totnogtoe 
gevoerde beleid. 

Rampen als het kernongeluk in 
Tsjernobyl, de Sandoz-ramp en 
de vervuiling van de Rijn, de 
Mont Louis, de steeds groter wor
dende verzuring van het milieu 
door industrie, auto en overbe
mesting, de vervuiling van zeeën 
en rivieren, de onrustwekkende 
berichten over de aantasting van 
de ozonlaag (het zgn. zwarte 
gat), e.a. versterken natuurlijk die 
mening. 

Vier doelen 
1. 

Het beleid hinkt achterna 
Ondanks het EJL blijft het be

leid de milieurampen achterna-
hollen. Pas na een ramp, wordt 
ook daadwerkelijk opgetreden. 
Zo kregen sommige beleidsmaat
regelen zelfs de naam van hun 
ramp mee. De Reveso-richtlijn 
bijvoorbeeld. Een onrustwekken
de vaststelling. 

2. 
Gebrek aan goede informatie 
Hoewel het overgrote deel van 

de bevolking positief staat tegen
over het milieugebeuren, ont
breekt het velen aan goede en 
overzichtelijke informatie. Het 
overgrote deel van de bevolking 
heeft geen weet van de onderlin
ge band tussen de vele milieupro
blemen. 

Het EJL leverde terzake een 
goede bijdrage, niet in het minst 
omdat de media gepast op het 
internationaal jaar inspeelden. 
Kwa sensibilisering was het EJL 
een absolute voltreffer! 

Toch is veel meer nodig om 
een echte mentaliteitsverande
ring te bekomen. Vogelweken, 
blauwe havens, afvaarten van ri
vieren of Noordzeedagen blijven 
beperkte aanzetten tot mentali
teitsverandering. 

De kloof tussen simpathie te
genover het milieu en milieu

vriendelijk gedrag blijft groot. 
Hier ligt een immens werkterrein 
voor milieu- en konsumentenor-
ganisaties, sociale partners, 
overheid, scholen en media. De 
overheid dient alle initiatieven in 
deze richting financieel te onder
steunen! 

3. 
Een beter milieu? 
Sensibiliseren is één zaak. Een 

milieuvriendelijk beleid voeren 
een andere. Zonder de resultaten 
van het totnogtoe gevoerde be
leid te minimaliseren moet toch 
gewezen worden op een reeds 
beperkingen. Is het milieu na 1 
jaar EJL er werkelijk beter aan 
toe? Werd een echte doorbraak 
geforceerd in het beleid? Werd 
het milieubeleid geïntegreerd in 
alle andere beleidsdomeinen? Is 
er sprake van een weloverwogen 
milieubeleidsplan? 

Het leefmilieubeleid blijft na 
één jaar ekstra aandacht een ad 
hoc-beleid, een aanhangsel, ge
domineerd door andere dan mi
lieubelangen! 

4. 
Doorzetten voor morgen 
Het komt er nu op aan door te 

zetten voor morgen. Het Euro
pees Jaar van het Leefmilieu is 
officieel ten einde gelopen. Nu 
mag de aandacht voor de natuur 
en het milieu niet stokken. 

Aandachtspunten voor een milleplan 

Voor een evenwiclitig beleid 
Het EJL leidde noch in Vlaanderen, noch in België 

tot de ontwikkeling van een echte beleidsvisie ten 
aanzien van de milieuproblematiek. Een ernstig 
milieubeleid wordt gevoerd vanuit een beleidsplan 
dat de prioriteiten en noodzakelijke begeleidende 
maatregelen precies aangeeft evenals de noodzake
lijke financiële middelen en personeel. 

N een aantal punten proberen 
wij een uitgebalanceerd mi
lieubeleidsplan te ontwikke-I 

len. 

Globale aanpak 
Er is alleen op papier sprake 

van integratie van het milieube
leid in de andere beleidstakken. 
De beleidsvoerders dienen over 
te stappen van een sektor- naar 
een facetbeleid. 

Het Europees Parlement ver
richte hier baanbrekend werk. 

Onvoldoende armslag 
Het aantal leefmilieudebatten in het EG-parlement groeien met de 

week aan. 
In sterk kontrast daarmee staat het beperkte gedeelte geld dat door 

de EG rechtstreeks wordt besteed voor het milieu: 31,8 miljoen Ecu of 
0,90 % totale begroting. 

Daarbovenop komt de onderbezetting in het ambtelijk voorberei-
dings- en uitvoeringsapparaat van het Europees milieubeleid. Slechts 
106 ambtenaren houden zich bezig met milieubeleid. Dat is nauwelijks 
1 % van het totaal aantal ambtenaren 

EP-lid Roelants du Vivier stelde 
namens de Milieukommissie een 
verslag op over de band tussen 
landbouw en milieu. Het gemeen
schappelijk Landbouwbeleid 
slokt het overgrote deel van de 
Europese begroting op en is dus 
meteen het terrein waar de inte
gratie erg belangrijk is. Maar is 
daar wel aandacht voor? 

Niet streng 
genoeg 

De Europese milieunormen lig
gen aanmerkelijk lager dan de 
Amerikaanse of Japanse. Voor
namelijk omdat de eindeloze dis-
kussies in de Raad van ministers 
leiden tot betekenisloze kompro-
missen met uiterst lage normen. 

Nochtans hoeven strenge nor
men niet in tegenspraak te zijn 
met een sterke ekonomie. 

Kordater 
De besluitvorming verloopt 

traag en moeizaam. Er bestaan 
duidelijke verschillen tussen 
Noord en Zuid en tussen het 
Verenigd Koninkrijk en het konti
nent. 

Algemeen bekend is dat de 
Britten een fundamenteel ver
schillende benadering hanteren 
d.w.z. een imissiegerichte i.p.v. 
een emissiegerichte. Op het vas
teland worden emissienormen 
gebruikt. Dat houdt in dat we de 
industrie verbieden een bepaalde 
hoeveelheid verontreinigde stof
fen te lozen. Imessiegericht bete
kent dat het niveau vastgesteld 

wordt waarmee het milieu belast 
kan worden. Probleem daarbij is 
het gebrek aan kontrole. Dat 
hangt natuurlijk samen met hun 
eilandsituatie en met de onge
voeligheid van Britse politici ten 
aanzien van de export van lucht
verontreiniging naar de Skandi-
navische landen of het dumpen 
van afval in zee. 

(lees door biz. 7) 
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Landbouw en leefmilieu 
Jaak Vandemeulebroucke schreef staatssekretaris De Keersmae-

cker op 7 januari j. l. een brief waarin hij hem vroeg mee te delen in 
welke mate de Europese ministerraad en (aanvullend) de Belgische 
regering de gevolgen had getrokken uit het EP-dokument aangaande 
landbouw en leefmilieu. Anderhalve maand later ontving hij, noch van 
de minister, noch van zijn administrattie een antwoord op z'n brief. 

Een ander voorbeeld. Een belangrijk probleem bij de intensieve 
landbouw is het drijfmestprobleem. Overbemesting leidt tot te hoge 
koncentraties nitraten, fosfaten en zware metalen in de ondergrond, 
beken, rivieren en grondwater. Het ontwerp-dekreet-Lenssens dat 
deze zaak moet regelen ligt al meer dan een jaar in de schuiven. 
Ondertussen dreigt de schade aan het leefmilieu onherstelbaar te 
worden... 

gegeven meer m de besluitvor
ming te betrekken. 

Positief is dat de Europese 
Akte ook mogelijk maakt dat op 
milieuvlak verordeningen worden 
uitgevaardigd in plaats van de 
minder kontroleerbare richtlijnen. 

Milieu en 
interne marlet 

1992 zal leiden tot de (versnel
de) harmonisering van een hele 
reeks milieunormen. Zonder uni
forme milieumaatregelen is het 
Europa zonder binnengrenzen 
een fiktie. Denk alleen maar aan 
de normen voor uitlaatgassen: 
wanneer overal verschillende 
normen bestaan, hou je sowieso 
het verkeer tegen. 

Hier ligt natuurlijk een gevaar: 
bij het harmoniseren kan je tot 
kompromissen komen met enorm 
lage normen die uiteindelijk lei
den tot grotere schade voor het 
milieu. De Kommissie (als initia
tiefnemer) en het Parlement (als 
raadgever) moeten ervoor zorgen 
dat de normen hoog genoeg ge
steld worden. De Raad treft hier 

een zware verantwoordelijkheid. 
Alleen met hoge normen kan in 
het milieubeleid vooruitgang ge
boekt worden. Een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende 
jaren. 

Weinig middelen 
Het Europees parlement be

steedt heel wat tijd aan de milieu
problematiek. Sinds de inwer
kingtreding van de Europese 
Akte valt trouwens een verhoging 
van aantal leefmilieudebatten te 
konstateren. De middelen (finan
ciën en personeel) groeien niet 
niet in dezelfde zin aan. 

De mondiale aanpak 
Een mondiale aanpak is nood

zakelijk. Hét sukses van het EJL 
waren de akkoorden die bereikt 
werden op de Noordzeekonferen-
tie en het sluiten van het Protokol 
van Montreal over de aantasting 
van de ozonlaag 

Beide akkoorden mogen nu 
geen dode letter blijven en moe
ten de nodige uitvoeringsbeslui
ten krijgen. 

Wat Japan kan... 
In een interview na zijn terugkomst als Europees Ambassadeur in 

Japan verklaarde de huidige EG-sekretaris-generaal Milieuzaken 
Laurens Jan Brinl<horst dat de leefmilieunormen in Japan strenger zijn 
dan de Europese. ,,Japan", zo zei hij, ,,/s toonaangevend op het 
gebied van schone motoren, loodhoudende benzine komt er praktisch 
niet meer voor." Japan toont aan dat die fabrikanten slagen die zich 
aan de nieuwe vraag weten aan te passen. Strenge maatregelen 
komen dus met alleen het milieu, maar op termijn ook de ekonomie ten 
goede, omdat ze de konkurrentiekracht vergroten. De Japanners 
hebben met hun bekende hardheid en fanatisme het milieu gekoppeld 
aan de industriële ontwikkeling en dat heeft vruchten afgeworpen. 

? ^ f ^ ^ S S ^ Ï ^ f i ^ f 

België 23 x veroordeeld 
In antwoord op een schriftelijke vraag van Jaak Vandemeulebrou

cke bevestigt de Europese Kommissie dat ze tegen België 23 maal een 
procedure inleidde wegens niet-naleving van het kommunautaire 
milieurecht. Het betreft 5 richtlijnen inzake water: 3 inzake lucht, 5 
inzake afvalstoffen, 2 inzake de vogelstand, 4 inzake kosmetische 
produkten, 2 inzake konsumenten en 2 die niet onder een algemene 
noemer te plaatsen zijn. 

Daarbovenop komt dat voor een hele reeks problemen nog geen (of 
onvoldoende strenge) richtlijnen werden uitgevaardigd. Denken we 
hierbij alleen maar aan de export van afval en de grensoverschrijden
de bewegingen van (giftig) afval. 

(vervolg van biz. 6) 

Grote ontgoocheling van het 
EJL is de vaststelling dat de Raad 
van Milieuministers er met in 
slaagde tot overeenstemming te 
komen over het voorstel van 
richtlijn inzake de grote stookin-
stallaties (daterend van 19831). 

Europese Akte 
Tijdens het Jaar van het Leef

milieu trad de Europese Akte in 
werking (1 juli 1987). De Europe
se Akte moet tenvolle aange
wend worden om een kordaat 
milieubeleid uit te bouwen. 

Deze wijziging aan het Verdrag 
van Rome voorziet voor het eerst 
officieel in een kommunautair mi
lieubeleid. 

Omdat de grote principes van 
het huidige beleid in het Verdrag 
werden ingeschreven (principe 
van preventief handelen, bestrij
ding van vervuiling aan de bron 
en toepassing van het beginsel 
dat de vervuiler betaalt), zal in de 
realiteit niet zo erg veel verande
ren. De officialisering kan echter 
wel een aanzet zijn om het milieu-
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8 Wiï 
Nog maar eens: de Koningskwestie 

Vurig pleidooi voor Leopold lil 
Wij hebben reeds een bespreking gewijd aan liet 

eerste deel van de uitvoerige studie of verdediging 
van Roger Keyes met betrekking tot de zogenaamde 
koningskwestie. Dit eerste deel was hoofdzakelijk 
gewijd aan de achtiendaagse veldtocht en de kapitu-
latie van het Belgisch leger en beoogde de verwijten 
en de laster te weerleggen waarvan koning Leopold 
toen het slachtoffer werd. Herinneren we er aan dat 
de auteur de zoon is van de gewezen admiraal van 
de vloot, lord Keyes, die een vriend was van koning 
Leopold en die zich bij de koning bevond in mei 1940 
als verbindingsman tussen de koning en de Engelse 
regering. 

LORD KEYES was dus uitste
kend op de hoogte van wat 
zich afgespeeld had en 

nam dadelijk de verdediging op 
zich van kong Leopold. Het eer
ste deel van deze stude was dan 
ook zeer degelijk wat de militaire 
gebeurtenissen betreft en uitvoe
rig gestaafd door originele doku-
menten. 

Gepassioneerd 
Het tweede deel nu behandelt, 

zeer uitvoerig, het vervolg van de 
geschiedenis: de lotgevallen van 
de Belgische regering en haar 
gedragingen, de houding en het 
gedrag van koning Leopold tij
dens de bezetting, de strijd rond 
de persoon van de koning na de 
oorlog tot zijn troonsafstand. 

De auteur is geen beroepshis-
torikus, hij is een gepassioneerd 
verdediger van de koning en dit is 
natuurlijk merkbaar. Hij aan
vaardt geen de minste kritiek op 
de persoon van de koning, in 
geen enkel opzicht, en zo werd 
zijn boek veeleer een verheerlij
king van koning Leopold dan een 
strikt objektieve historische stu
die. 

Ongetwijfeld is Keyes zeer 
goed op de hoogte van wat zich 
tijdens de oorlogsjaren in Enge
land afgespeeld heeft: zijn vader 
was een bevoorrecht getuige die 
toegang had tot de hoogste krin
gen en heeft dossiers aangelegd 
die zijn zoon nog kon aanvullen 
met dokumenten uit de Engelse 
archieven. Wat hij schrijft over de 
afkeer van Churchill voor de Bel
gen in het algemeen en voor 
koning Leopold in het biezonder 
zal wel kloppen. Ook wat hij 
schrijft over de politiek en het 
gedrag van de Belgische rege
ring in ballingschap te Londen (hij 
heeft het vooral gemunt op Pier
lot en Spaak) weet hij uit eerste 
rangsbronnen. Hij wordt wel eens 
langdradig wanneer hij vb. uit
pluist wat er in de Engelse pers 
geschreven werd over België en 
de koning. 

Onbekend gebied 
Anders is het gesteld wanneer 

hij een hem persoonlijk (en zijn 
vader) onbekend gebied be
treed» België tijdens en na de 
oorlog. Hij is bepaald zwak wan
neer hij het heeft over de houding 
en het gedrag van koning Leo
pold en zijn omgeving. Het is al 
opvallend dat de gevangen ge
houden en streng bewaakte 
krijgsgevangene gedurende 
gans de bezetting omringd bleef 
door gans zijn hofhouding, zijn 
militair huis inbegrepen. Alle hof-
dignitarissen bleven in funktie en 
blijkbaar kon de koning ook ont
vangen wie hij wilde. 

Dt- auteur houdt helemaal 
geen , jkening met de resultaten 
van zeer diepgaand en ernstig 

historisch onderzoek en poogt 
niet eens deze te weerleggen. Ik 
denk hier o.m. aan het bekende 
boek van dr. Albert De Jonghe 
,,Hitler en het politieke lot van 
België" en het boek van prof. 
Jean Stengers, ,,Aux origines de 
la question royale. Leopold III et 
Ie gouvernement. Les deux politi-
ques belges de 1940". Men kan 
aan deze studies, en andere, on
mogelijk voorbijgaan wanneer 
men objektieve, kritische ge
schiedschrijving wil brengen. 
Keyes houdt zch aan de versie en 
de voorstelling gegeven door de 
Leopoldisten in het heetste van 
de strijd rond de koning. Deze 
waren even eenzijdig als de aan
vallen en beschuldigingen van 
hun tegenstanders. 

Dit tweede deel draagt de titel 
,,Complot tegen de koning". Zo 
kan men het zien. Maar er blijven 
toch vragen. Ik sprak meer dan 
eens met A. Van Acker (jaren 
later) over de koningskwestie. Hij 
ontkende dat hij van in het begin 
de troonsafstand van de koning 
beoogde, en verzekerde mij dat 
hij, bij zijn eerste bezoek aan de 
koning, als eerste minister, de 
bedoeling had de koning mee 
naar België te brengen en dat het 
zijn schuld niet was dat hij hierin 

Het leven van koning Leopold III blijft de historici boeien. Er worden nog steeds studies aangekondigd. 

niet slaagde. Ik weet natuurlijk 
niet of dit de waarheid was. Als 
gepassioneerd verdediger van de 
koning laat de auteur zich mee
slepen door zijn opzet: de koning 
te verheerlijken en in alle opzich
ten gelijk te geven. 

Hans? 
Maar hij heeft er moeite mee 

en is niet altijd goed thuis in de 
verwikkelde Belgische realiteit. 
Hij heeft het, meer dan eens, over 
een socialistische senator 
,,Hans". Er is bij mijn weten nooit 
een senator Hans geweest. Ik 
vraag mij af wie hier bedoeld 
wordt. Waarom werd dit bij de 
vertaling niet rechtgezet, zoals 
trouwens nog andere vergissin
gen. Interessant is wel hetgeen 

Keyes weet te vertellen over de 
houding van Amerikaanse bevel
hebbers die bevelen uitvaardig
den om koning Leopold te belet
ten naar België terug te keren. 
Het is niet duidelijk of dit gebeur
de op verzoek van Belgische zij
de dan wel op eigen initiatief, uit 
vrees voor onlusten in België die 
hun aanvoer via Antwerpen kon
den bedreigen. Wat de ontkno
ping van de koningskwestie be
treft is het spijtig dat de auteur 
geen kennis schijnt genomen te 
hebben van het boek van Paul 
Theunissen: ,,1950 — Ontkno
ping van de koningskwestie". 

Het boek van Keyes (tweede 
deel) telt 500 biz. Voor geïnteres
seerden is het zeker de moeite 
waard om er kennis van te ne
men. Er valt heel wat uit te leren, 
alhoewel men rekening zal moe

ten houden met de restrikties die 
ik gemaakt heb. 

Dit is een vurig pleidooi, maar 
niet altijd een kritisch-historische 
en betrouwbare studie. In ieder 
geval heeft de zoon van admiraal 
Keyes, de vriend van koning Leo
pold, handelend in de geest van 
zijn vader, een enorme inspan
ning geleverd om de nagedachte
nis van Leopold III naar best ver
mogen te verdedigen en te ver
heerlijken. 

F.v.d.Elst 

— Leopold III Complot tegen de 
koning. Deel 2 1940/1945. Ultg. 
Lannoo. 1.200 fr. 

Advertentie 

R O G E R K E Y E S 

LEOPOLD 

deel!: 1901-1940 
432 bladzijden 
40 zwart-wil foto's 
gebonden 985 fr. 

In het eerste deel van zijn ophefmakende 
biografie behandelde Lord Keyes de pe
riode 1901-1940: de kinderjaren, de op
voeding, de tijdsgeest waarin 
Leopold III opgroeide, de aanloop naar 
de oorlog, de Blitzkrieg, de overgave... 
Dit tweede deel opent met de 'grote leu
gen" van Reynaud en toont aan hoe Leo
pold 111 valselijk beschuldigd en belas
terd werd. Lord Keyes volgt verder de 
beproevingen van Leopold III: de perio
de dat hij gevangen gehouden werd in 
zijn eigen kasteel te Laken, zijn deporta
tie in 1944 door de SS naar Duitsland, 
zijn wedervaren aldaar, zijn bevrijding 
in 1945 én verdere hechtenis door de 
Amerikanen, de Koningskwestie in Bel
gië en de dramatische ontknoping in 

"Voor de eerste maal 
werden uiterst interessante 
documenten openbaar 
gemaakt... een bijzonder 
boeiende biografie... 
aanbevolen aan al diegenen 
die de bewogen jaren 
hebben meegemaakt en het 
allemaal nog eens als in 
een film voor bun ogen 
willen zien afgerold." 

(Leo Miryaissea in Hel Volk) 

1951. Opnieuw brengt Lord Keyes in dit 
deel vele nooit eerder gepubliceerde en 
bestudeerde documenten en schuwt hij 
geen sensationele onthullingen. 

Lord Keyes (Dover, 1919) is de twee
de zoon van Admiral of the Fleet Lord 
Keyes, beter bekend als de 'held van Zee-
brugge' (tijdens de beroemde zeeslag van 
St.-Georges in 1918). Roger Keyes stu
deerde aan het Royal Naval College van 
Dartmouth en bracht de oorlog als offi
cier op zee door. Na de oorlog had hij 
administratieve functies in diverse on
dernemingen en besteedde hij al zijn 
vrije tijd aan het opzoekingswerk voor 
deze biografie. 

"een imposant boek met 
veel bewijsmateriaal..." 
(Jos Somers ia 
Gazel ran Antwerpen) 

lannoo 

deel 2: 1940-1951 
528 bladzijden 
40 zwarl-wil foto's 
gebonden 
l.200fr. 

BESTELSTROOK 

Terugsturen naar 
Uitgeverij Lannoo 

8880-Tielt 

Ja, uw boeken over Leopold III interesseren mij. 
Stuur mij: exempl. 'Leopold III', deel 1, 985 fr. 

exempl. 'Leopold 111', deel 2,1.200 fr. 

Datum 

Naam _ 
Straat _ 

Handtekening 

X 
Postcode en woonplaats 

O Hou mij a.u.b. op de hoogte van de nieuwe uitgaven in uw historisch fonds. 
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VU-Kamerlid Hugo Schiltz: 

„Verruimde autonomie vergt 
proportionaliteit" 

Zowat 100 dagen reeds zijn de vertegenwoordigers van tiet volk werkloos. In 
Kamer en Senaat trekt zich wel een aantal kommissies op gang. Maar de echte 
wetgevende en kontrolerende sfeer is nog zoek. Slechts dringende ontwerpen 
zoals dat over de voorlopige kredieten passeren de openbare vergadering. 

De Vlaamse Raad draait wel op normale toeren. Vooral dan dankzij de inbreng 
van de fraktie van Hugo Schiltz. Want de Vlaamse regering lijkt nog steeds in zijn 
winterslaap. 

WERKLOOS dus wel, maar 
werkeloos toezien doen 
onze mandatarissen 

geenszins Tal van dossiers, 
voorstellen, resoluties enz zagen 
de jongste dagen en weken het 
hcht 

Neem eenvoudig de agenda 
van de Vlaamse Raadszitting van 
vorige week 9 vragen en 6 inter
pellaties waarvan resp 4 en 2 
van VU-origme 

Wisselende PVV 
De aandacht ging uiteraard op 

de eerste plaats naar de PVV-
tussenkomst over het akkoord 
tussen CVP, SP en VU met be
trekking tot de samenstelling van 
de Vlaamse regering Bondig sa
mengevat kwam het betoog van 
fraktievoorzitter Denys hierop 
neer ,,Diegenen die zich de 
voortrekkers noemen van het re-
gionaiisermgsdossier, gaan nu 
door de knieën voor een eis die 
alleen maar gebaseerd is op de 
wens om op zoveel mogelijk ni
veaus deel te nemen aan de 
macht" 

Juichen over het ontstane ak 
koord heeft de VU nooit gedaan 
Het IS inderdaad een juridisch 
wangedrocht, een kompromis dat 
het ultimatum van de socialisten 
en het veto van de CVP poogt te 
verzoenen Het enige wat de VU 
altijd heeft vooropgesteld, is de 
proportionaliteit binnen de 
Vlaamse regering op het ogenblik 
dat een belangrijk volume van 
middelen en bevoegdheden 
wordt overgeheveld Aan dat uit
eindelijk doel komt het akkoord 
tegemoet 

Dat inzicht werd overigens bij 
de staatshervorming van 1980 
gedeeld door de Vlaamse libera
len Hun woordvoerder Pede ver
klaarde toen letterlijk ,,Deze 
overgangsregeling waarvoor in 
het ontwerp het beginsel van de 
proportionaliteit tijdelijk wordt 
voorgesteld, is niet zonder be

lang het zal de toekomstige exe
cutieven de mogelijkheid bieden 
hun nieuwe organisaties en in
stellingen efficiënter te beheren, 
aangezien door hun samenstel
ling elke in de politieke arena 
vertegenwoordigde fraktie zal 
kunnen meebouwen aan de kon-
struktie van de autonome deelra
den m ons land " 

Moet dan niet, samen met 
Hugo Schiltz, de vraag gesteld of 
de morele verontwaardiging van 
de liberalen met eerder een ma
neuver IS om m de centrale rege
ring te geraken"? In ieder geval 
ware het beter geweest om voor 
de vorming van de huidige 
Vlaamse regering, even na te 
denken over de grondwetsherzie

ning en de uitwerking van een 
eventueel gevoelig versterkte 
Vlaamse autonomie ,,Maar op 
de wisselende Vlaamsgezindheid 
van de liberalen kan men nu 
eenmaal weinig staat maken " 

80 miljard 
In de Kamer heeft men onder

tussen — nog maar eens — inge
stemd met voorlopige kredieten 
voor de maanden april, mei en 
juni 

Met Johan Sauwens kunnen 
we slechts bevestigen dat het 
een permanente blaam is voor 
deze regering, dat ze zich moet 
blijven baseren op verscheidene 
nog niet goedgekeurde begro-
tmgsontwerpen voor 1987 Dit 
geldt bvb voor de begrotingen 
van Justitie en Buitenlandse Za-

„Gouden lianddrulc" 
DE aanlokkelijke , gou

den handdruk" stelt 
de mijnwerkers van

daag voor heel wat andere 
problemen Stilaan laten zich 
de sociale gevolgen gevoelen 
Zo op het vlak van hun huis
vesting 

Want gedaan met de ar
beidsovereenkomst t>etekent 
meteen gedaan met de huur
overeenkomst Plots staan de 
mijnwerkers opnieuw voor 
een schrijnende keuze Ofwel 
de drastische verhoging van 
de huurprijs betalen, ofwel de 
woning aankopen, ofwel een 
nieuwe thuis zoeken tn ieder 
geval dag ,,gouden hand
druk" 

Deze keu2e dienen ze bin
nen de zes maanden te ne
men Maar wie was hierop 
voorzien'' Zegt kamerlid Frie
da Brepoels ,,Men heeft de 
mijnwerkers gelokt met allerlei 
premies en bijpassingen, zon
der een oplossing uit te wer
ken voor hun totale leefsitua
tie " 

Ondertussen heeft nu toch 
een kommissie een voorstel 
uitgewerkt voor de herbestem
ming van het totale mijnge-

bied Beter laat dan nooit kan 
je stellen Maar meer dan een 
verkiezingsbelofte van pre
mier Martens viel hierbij met 
te noteren Integendeel wordt 
de realisatie ervan bedreigd 
door de stopingsaanvragen 

Volgens Frieda Brepoels wer
den de mijnwerkers met pre
mies gelokt maar hun totale 
teefsituatie kreeg hiermede 
geen oplossing 

van KS en gezien Viaande-
ren's eerste minister Geens 
net voor de jaarwende ver
klaarde na nieuwjaar moeten 
de bulldozers aan de slag 

Konkreet wtl het Limburgs 
raadslid dat de slopingsver-
gunning beperkt btijft tot de 
gebouwen dte door de kom
missie werden aangeduid 
Verder dat wordt onderzocht 
welke gebouwen voor een 
herbestemming m aanmer
king komen En tot slot dat 
men de bescherming van een 
deel van het patrimonium ver
zekert Terecht oordeelt ze 
dat het kultureet erfgoed dat 
door de mijnakttviteit is ont
wikkeld, ons door velen wordt 
benijd ,Het is aangewezen er 
dan ook voorzichtig en door
dacht mee om te springen ' 

Een en ander dient overi
gens gekaderd in het ruimer 
Limburgs geheel De behoefte 
aan nieuwe woningen wordt er 
geraamd op ongeveer 4 500 
per jaar' Met een voorstel van 
resolutie vraagt voorzitter Ga
briels om bijkomende maatre
gelen Ook ztjn vjsie lutdt, dat 
deze prioritair de mijnge-
meenten moeten ten goede 
komen 

Volgens kamerlid Johan Sau
wens zal deze regenng de ge
schiedenis ingaan als de rege
ring van de voorlopige kredieten, 
of de regenng van de niet-begro-
ting 

__ 

ken En dit kunststukje komt dan 
van een regering die de budget
taire ortodoksie hoog in zijn vaan
del draagt 

Deze regering kan volgens de 
VU er met anders dan de ge
schiedenis ingaan als de rege
ring van de met-begroting de 
regering van de voorlopige kre
dieten Dit IS des te meer veront
rustend omdat uit het rapport van 
het Planbureau en uit deze van 
een aantal andere werkgroepen 
IS naarvoren gekomen dat het 
netto te financieren saldo van de 
begrotingen 1989 bij ongewij
zigd beleid zal aangroeien tot 8 6 
procent van het bruto-nationaal 
produkt en voor 1988 en 1989 
gekumuleerde inspanningen zal 
vergen van 80 miljard' 

Een en ander staat wel in schril 
kontrast met het triomfalisme en 
de zelfverzekerheid, waarmede 
Verhofstadt en anderen steeds 
de les spellen Er zal erg snel 
moeten ingegrepen worden Van
daar de noodzaak dat er binnen 
de kortste keren een regering 
komt die op zijn beurt binnen de 
kortste keren een einde maakt 
aan het tijdperk van de voorlopi
ge kredieten 
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Uitstekend boek voor beginners 

Een nieuwe 
groene wegengids 

De Verbruikersunie meet zicti de reputatie aan de 
bevoll<ing l<orrel<t en onaflianl<elijk te informeren 
over tal van nieuwe dingen die zich op de markt 
aanbieden. 

Naast haar tijdschriften wil ze dat ook doen langs 
praktische gidsen . De jongste uitgave is een Groene 
Wegengids die een selektie brengt van bekende, 
minder bekende en zelfs onbekende plekjes die het 
ontdekken waard zijn. 

HET boekenbedrijf is op dit 
ogenblik zeer bezig met 
het uitgeven van toeristi

sche gidsen zodat de vraag groot 
is of daar nu zo nodig nog een 
nieuwe 
diende aan toegevoegd. De Ver
bruikersunie verantwoordt de uit
gave door te wijzen op een selek
tie die speciaal voor gezinnen 
werd uitgestippeld en te gebrui
ken is zowel met de wagen, met 
de fiets, te voet of met een kombi-
natie ervan. 

Ongewoon? 
De Gids pretendeert een onge

wone gids te zijn.Wat er precies 
ongewoon aan is werd ons niet zo 
meteen duidelijk. Misschien het 
feit dat beschrijvingen van steden 
totaal ontbreken? 

De Gids is per provincie inge
deeld en de provincies in streken. 
Zo'n streek - we nemen Bachten 
de Kupe als voorbeeld - krijgt een 
korte beschrijving vooraf, een 
praktische benadering met kaart
jes, VVV-adressen en een reis
weg. Onder de rubriek Selektie 
komen de bezienswaardigheden 
aan bod. In dit geval het kasteel 
van Beauvoorde, het stadje Lo, 
de IJzertoren te Diksmuide, een 
kerkhovenwadeling te leper, de 
Bachten de Kuperoute, een fiets
tocht door De Moeren, het na-
tuurrezervaat De Blankaert, het 

wordt aangehouden voor een 
vijftigtal streken over het hele 
land verspreid. 

Volumineus 
Wandelend door het boek strui

kelen WIJ over enkele schoon
heidsfoutjes maar in zijn geheel 
IS het werk een betrouwbare 
handleiding voor beginners die 
Vlaanderen en Wallonië toeris
tisch willen ontdekken. 

Naast het veie moois zal de natuurliefhebber ook de aanslagen op ons 
landschap kunnen tellen... 

streekmuzeum te Izenberge en 
tot slot nuttige adressen en een 
bibliografie. Deze werkwijze 

Toch enkele vragen. Waarom 
worden hardnekkig de plaatsna
men Enghien, La Huipe en Flo-
becq gebruikt daar waar deze 
plaatsen een waardige Vlaamse 
naam hebben? Waarom is er 
geen beschrijving van de land
schappelijk en toeristisch interes
sante Voerstreek opgenomen? 
Uit voorzichtigheid? 

Tot slot nog wat over het uit
zicht van de Gids. Door de royale 
aanpak is hij met zijn 400 bladzij
den, de stevige kaft en het for
maat 18 X 25 cm o.i. iets te 

Speel mee en win met WIJ 

Een Groene 
Wegengids 

voor U! 
Hieronder worden vijf vragen gesteld aan de WiJ-lezers. De 

antwoorden kunnen de meespelers een Groene Wegengids (zie 
beschrijving hiernaast) opleveren. Graag uw antwoorden (mét het 
juiste adres) naar W!J, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

1. In welke Vlaamse en Waalse gemeente is er een Emile 
Verh aeren museii m ? 

2. Een toren van de stadswallen te Iter werd door klokkenmaker 
Zimmer tot astronomische studio ingericht Hoe noemde de toren 
aanvankelijk? 

3. Waarom wordt de St.-Pieterskerk van Bertem de , .ouderdoms
deken van de Brabantse Kerken" genoemd? 

4. Ergens in de provincie Luik komen België, Nederland en 
Duitsland samen in het zogenaamde Drielandenpunt. In welke 
gemeente is dat? 

5. Hingene en Weert hebben beiden een streekmuzeum. Graag 
hun namen... 

Antwoorden naar WIJ ten laatste op dinsdag 5 april a.s. 

• X 

Antwoordformulier 
1, De Vlaamse gemeente is' 

De Waalse gemeente is 

2 De Zimmertoren noemde eertijds: . . 

3. Omdat de St -Pieterskerk 

4. Het gaat om de gemeente. 

5. Het streekmuseum van Hingene: . 

Dat van Weert' 

volumineus om er mee op stap te 
gaan. Deze overmacht wordt 
goed gemaakt door de overzich
telijkheid,de duidelijkheid, de 
vele kaarten en de overvoedige 
vierkleurenillustraties. Daarom 
raden wij de Groene Wegengids 
ten zeerste aan, vooral aan be
ginnende trekkers die voor het 

eerst op stap gaan. Hij zal de 
aanzet vormen voor groot en 
groen genot! 

- Groene Wegengids, 9 provincies 
in 50 streken. 200 illustr. 60 kaar
ten. Uitg.Test-Aankoop.1.860fr. 
Leden 1.490 fr. Info: 02/536.64.50. 

IN de bio-teelt hecht men een uitzon
derlijk belang aan de voorkweek van 

jong plantsoen. Het is duidelijk dat 
men hieraan in de gangbare tuinbouw 
ook niet zo weinig aandacht besteedt, 
maar de aksenten liggen toch nog 
iets anders. Het is vooral in de lief-
hebbersteelt dat de verhoudingen 
verder uiteen liggen. 

Deze tijd van het jaar worden het 
meeste plantsoen voorgekweekt om
dat de temperaturen in buitenteelt 
meestal te laag liggen, enkele uitzon
deringen niet te na gesproken. 

Er is ook nog het feit dat men 
probeert zo vroeg mogelijk aan de 
oogst van bepaalde teelten toe te 
zijn; WIJ denken hierbij aan enwten, 
sla, kolen, prei, selder, en in een later 
stadium bonen, augurk, komkommer, 
tomaat, meloen en pompoen 

Soms kweekt men zolang mogelijk 
voor, en dan nog in vrij grote potten 
om de gewassen te beschermen te
gen ziekten en plagen. 

Kolen en later de slag behoren tot 
deze laatste gewassen; kolen wil men 

op die wijze beveiligen tegen knolvoet 
en de koolvlieg; sla verder in de 
zomer tegen bladluis, overbrengster 
van virusziekten. 

Thans beperken wij ons tot de 
vroeg voor te kweken gewassen. 

Prei en selder 
W%\J zijn dan twee gewassen die 

deze maand zonder bezwaar on
der koud glas, maar ook in buitenteelt 
kunnen gezaaid worden. In de mees
te gevallen worden ze soms gelijktij

dig, én buiten, én in de serre, én in de 
platte bak uitgezaaid. 

Prei is terzake wel een zeer speci
fiek gewas. Het is niet onmogelijk, 
maar toch vrij moeilijk om prei te 
verspenen, zodat wij aangewezen 
zijn om een rechtstreekse volle-
grondszaai, zo in de serre als in de 
bak. Het laten voorkiemen van de 
zaden, geeft een niet te onderschat
ten tijdswinst; het stevige gewas prei 
heeft aanvankelijk nogal wat behoefte 
aan warmte. 

Bij uitzaai in de met glasramen 
bedekte bak heeft men het voordeel 
dat men 's avonds de warmte gemak
kelijk kan indekken en ook dat men 
later de plantjes moeiteloos kan af-
harden. 

In de serre gaat dit laatste met, 
tenware men zou zaaien in vrij grote 
en voldoende diepe piepschuimen 
bakken. 

Later dan begin maart prei zaaien 
onder glas heeft weinig zin meer; wel 
kan men in beschutte buitenteelt 
zaaien, dus onder plastiek tunnel. De 

al dan niet geperforeerde plastiekfolie 
op de planten leggen heeft minder 
zin, omdat prei dit minder goed ver
draagt dan bv. wortelen. 

Selder zaait men rond deze tijd zo 
warm mogelijk en vooral niet te dicht. 
Tijdig verspenen is hierbij zeer be
langrijk. Selder is zeer gevoelig aan 
onregelmatigheden bij het gieten. 

Erwten, 
sla en kolen 
UUIE een zware, natte tuingrond 

heeft, kan nu nog, maar dan vrij 
dringend, erwten voorkweken onder 
glas. In de lichtere gronden kan men 
van nu af toch maar liefst recht
streeks in buitenteelt zaaien, tenware 
men toch wil voorkweken omdat de 
tuingrond bv. nogal rijk zou zijn aan 
onkruidzaden... 

Sla wordt nu nog even onder glas 
gezaaid in voorteeelt; maar ook hier 
IS de platte bak beter dan de serre. 

vooral dan met het oog op het afhar-
den. 

Wie de perskluiten de potjes of 
rechtstreeks in bakken verspeent, 
kan dan later hiermee verhuizen naar 
de bak, nadat de plantjes vooraf in de 
serre werden opgetrokken. Toch zal 
men later nog sla voorkweken onder 
glas, omdat ze dan weinig aangetast 
wordt door de bladluis, althans de 
jonge planten. Verder in de zomer 
dekt men met tuingaas. 

Kolen. Het zijn enkel de vroege 
kolen die nu dringend onder glas 
moeten voorgekweekt worden. In de 
meeste gevallen zijn ze trouwens 
reeds geruime tijd gezaaid en ver-
speend. Voor wie niet over glas be
schikt, kunnen wij aanraden om uit
sluitend vroege rassen te zaaien om 
er reeds in juli in alle mogelijke va
rianten over te kunnen beschikken. 

Kolen moeten vrij dun gezaaid wor
den, spoedig verspenen en nader
hand inpotten. Dit laatste geldt voor 
alle kolen, indien men knolvoet 
veest. „.. „ _, 

Rik Dedapper 

24 MAART 198^ 



Wi\ 11 

Frans-Vlaanderen: heilig 
vuur met klein pitje 

Ontbreekt het de Dietsers in Nederland aan volks
bewustzijn, trappelen die in België ter plaatse, wat 
moet dan wel gezegd van de bewoners der Neder
landen in Frankrijk! De meesten zijn verf ranst en van 
de Westvlaams-dialekt-sprekenden beheerst slechts 
een kleine groep het geschreven en gesproken 
algemeen Nederlands. 

B' ELANGRIJK is echter dat 
daar sedert enkele jaren 
een weinig spektakulaire 

maar onmiskenbare en gestadige 
heropleving van het nationaal be
wustzijn vast te stellen is 

In het kleine... 
Dat het om een heropleving 

vanuit de basis gaat merkt men 
aan kleine feiten In het dorp 
Pitgain worden nieuwe straat
naamborden aangebracht De 
meeste zijn gewoon eentalig Ne
derlands, een gewestelijk ge
kleurd, eigenzinnig gespeld Ne
derlands maar toch Nederlands 
Het stadsbestuur van Belle legt in 
Zijn tijdschrift de betekenis uit 
van de Vlaamse straatnamen 

In datzelfde stadje wordt m 
1987 de 40e Frans-Vlaamse Kul-
tuurdag gehouden Vanaf 1987 
leidt het Davidsfonds in Frankrijk 
een wettelijk bestaan, met eigen 
statuten Voorzitter is Francis Lie
ven, een jongeman uit Broek
burg, tevens voorzitter van de 
Jeugdsektie van het KFV (Komi-
tee voor Frans-Vlaanderen) 

Een uiterst belangrijk onder
pand voor de herwording van dit 
bedreigde grensland is de kennis 
van het Nederlands Aangezien 
de voertaal van het onderwijs er, 
zoals overal in Frankrijk, van 
hoog tot laag Frans is, moet Ne
derlands daar aangeleerd met 

vrijwilligerswerk en met hier en 
daar wat steun van onderge
schikte besturen 

Van 27 tot 30 april organiseert 
het KFV vier dagen bijscholings-
kursussen m het Europees Vor-
mingscentrijk Rijkevelde Acht le
raren van de vrije Nederlandse 
kursussen zijn er te gast Tijdens 
de besprekingen wordt besloten, 
voortaan de vrije kursussen van 
het eerste niveau op alle plaatsen 
te organiseren waar er belang
stelling voor IS maar die van het 
tweede en derde te beperken tot 
enkele grotere plaatsen, waar 
meer mensen en middelen be
schikbaar zijn 

Radio Uylenspiegel 
In de vrije kursussen Neder

lands, georganiseerd en betoe
laagd door het KFV, zitten een 
300-tal leerlingen, daarnaast vol
gen er nog 40 een kursus (West-
)Vlaams, als overgang In officie-
Ie middelbare scholen volgen een 
250 leerlingen de (met verplichte) 
lessen Nederlands In katolieke 
scholen is daar geen plaats voor 
Daarnaast volgen nog bijna 300 
leerlingen Nederlands m het la
ger onderwijs van 17 gemeenten 

Ook zijn er nog de radiolessen 
van Radio Uylenspiegel (die van 
onze BRT, elke week een casset
te met allerlei programma's ont-

Nord-Pas-de-Clais onderhoudt kontakten met de Vlaamse Gemeen
schap Dit Franse Gewest voert een aktieve politiek van internationale 
kontakten, het gebruikt daarbij een duidelijke logo een geel-zwart 
hart 

vangt) en de kursussen aan de 
katolieke universiteit van Rijsel 

Samen worden zowat duizend 
mensen bereikt Hoe merkwaar
dig en verdienstelijk dit in de 
gegeven omstandigheden ook 
mag zijn, het is te weinig om het 
voortbestaan van de Nederland
se kuituur m Frankrijk te verzeke
ren 

Flor Barbry 
De organisatie en het geven 

van deze lessen worden daad
werkelijk gesteund door Belgi
sche Vlamingen Deze steunen 
nog op andere manieren Het 
Komitee voor Frans Vlaanderen 
(KFV) moet hier op de allereerste 

plaats vermeld worden maar zijn 
werking is al zo oud dat ze van
zelfsprekend gaat lijken 1987 
heeft in dit opzicht niets nieuws 
gebracht Goed nieuws is dat Flor 
Barbry's Volkstoneel z\\n werking 
voortzet Deze toneelgroep uit 
Westouter, op de grens met 
Frankrijk, heeft jarenlang ver
dienstelijk werk geleverd met to
neelopvoeringen in het West
vlaams Geen enkele groep uit 
Frankrijk kon of deed het nog 
Voor vele ouderen was het een 
ongekende weelde, een heront
dekken van hun kuituur De on
derneming heeft altijd veel suk-
ses gekend Toen Flor Barbry, de 
bezieler, m 1986 overleed, be
loofde zijn dochter Greta, het 

werk van haar vader voort te 
zetten Ze heeft woord gehou
den 65 opvoeringen, waarvan 17 
met gratis toegang, m Frankrijk 
en 48 in West-Vlaanderen om de 
kas te vullen 

De gemeenschapsministers 
Deprez en Dewael verantwoor
den op 25 juni hun Frans-Vlaan-
deren-politiek in de Vlaamse 
Raad Zij worden daarover geïn
terpelleerd door VU-senator Luy-
ten Uit hun antwoord leert men 
wat meer biezonderheden maar 
ook dat met heel dit beleid met 
meer dan een miljoen Bfr ge
moeid IS, waarvan ongeveer twee 
derden opgaat in toelagen voor 
het KFV 

Nord-Pas-de-Calais 
Op 2 juli wordt te Brussel een 

eerste institutionele band tot 
stand gebracht tussen de Vlaam
se Gemeenschap en het Franse 
Gewest Nord-Pas-de-Calais een 
gemengde kommissie met als op
dracht ,,een inventans te maken 
van projekten en gemeenschap
pelijke problemen, een selektie te 
maken van haalbare samenwer-
kingsprojekten binnen het be
voegdheidsdomein van beide Re
gio 's en te onderzoeken hoe deze 
samenwerking geformaliseerd 
kan worden" zoals gemeen
schapsminister Deprez het op 
een vraag van VU-volksvertegen-
woordiger Paul Peeters uitdrukte. 

Maar van een Vlaams Huis m 
Rijsel en van een Frans-Vlaande-
ren-sekretanaat komt mets in 
huis 

Meer kans bestaat voor toeristi
sche tremen tussen Duinkerke en 
de Panne Die zou reeds in 1988 
kunnen rijden, indien nog enkele 
admimstratief-organisatorische 
afspraken gemaakt worden En 
indien de goede wil daartoe aan 
weerszijden van de schreve aan
wezig IS 

Karel Jansegers 

Volgende week: 
De Belgische 
Karroesels 

Toch een „Vlaamse golf" 

Zwakke heelnederlandse kontakten 
Dat de Nederlanders of Dietsers, over de 

staatsgrenzen van Rijksnederland, België en 
Frankrijk heen, één enkele natie of toch één 
volk vormen, is voor de meesten van hen niet 
duidelijk, laat staan vanzelfsprekend. 

Z IJ Staan op menig gebied 
mee aan de top van de 
Westerse wereld Op het 

punt van volksbewustzijn echter 
zijn ZIJ achterlijk Zelf aanzien zij 
dit gemis als een pluspunt voor 
hun wereldburgerschap Vooral 
de inwoners van het koninkrijk der 
Nederlanden munten daarin uit 

Neerbeek 
Slechts een kleine minderheid 

stelt enig belang m kontakt met 
hun zuidelijke volksgenoten, Vla
mingen genoemd 

Dit IS geen nieuws Het jaar 
1987 heeft dit beeld met gewij
zigd 

Enkele feiten hebben zich toch 
voorgedaan Omwille van hun 
zeldzaamheidswaarde verdienen 
ZIJ vermelding Ook al zijn ze met 
allemaal positief 

De Wies Moens-herdenking te 
Neerbeek (Oost-Limburg) in fe
bruari bv Deze bij uitstek heelne

derlandse Vlaamse dichter, al
daar in ballingschap gestorven, 
wordt er voor de vijfde maal op 
bescheiden wijze herdacht Dit
maal komt er herrie Vanwege 
Nederlandse weerstanders, van
wege grote Noordnederlandse 
kranten, vanwege de burgemees
ter van Beek en zelfs vanwege de 
bisschop van Roermond beide 
laatsten blijkbaar even laf en 
kleinhollands 

Gelukkig zijn er andere voor
beelden Zo zorgt de Noordneder
lander Lens dat Vlaamse kinderen 
terecht kunnen in de Nederlandse 
afdeling van het Lycée Internatio
nal te St Germain-en-Laye, nabij 
Parijs Wat van groot belang is 
voor al wie tijdelijk uitwijkt de 
diploma's geven aansluiting op de 
studies in België 

In februari komt een einde aan 
het konflikt tussen de Vlaamse 
interuniversitaire Raad en de Ne
derlandse Open Universiteit 

Toen deze laatste verleden jaar 
het inschrijvingsrecht eenzijdig 
verhoogde, had de VLIR de sa
menwerking verbroken Nu komt 
Nederland met geld over de brug 
voor Vlaamse begeleidingscen-
tra 

Federalisme? 
Einde maart opent m de Am

sterdamse Brakke Grond een ten
toonstelling over het verschil tus
sen de pers in Vlaanderen en in 
Nederland Zij gaat uiteraard over 
het verleden Tijdens het er mee 
samenhangende symposium 
blijkt dat dit verschil er tegenwoor
dig anders uit ziet maar er met 
minder groot op is geworden 

Nog in maart zorgen de staten
verkiezingen in (Nederlands) Lim
burg voor een verrassing De 
nieuwe Partij Nieuw Limburg 
(PNL) rijft meteen vier zetels bin
nen Deze partij heeft federalisme 
in haar vaandel geschreven 
meer macht voor Limburg, minder 
voor Den Haag Zij zoekt nu toe
nadering tot Brabantse en Friese 
soortgenoten Het federalistische 
denken, waaruit ooit de Nederlan
den zijn voortgekomen, schijnt op
nieuw zijn intrede te doen in de 
Nederlandse politiek Het zou 

gunstige gevolgen kunnen heb
ben voor kontakten met de zuide
lijke Nederlanden 

Voor de eerste maal ontmoeten 
de Vlaamse en de Nederlandse 
Juristenvereniging elkaar, en wel 
in Alden Biesen op 3 apnl 

Het rommelt in het ANV (Alge
meen Nederlands Verbon) Prof 
Gijsels (Gent) neemt in juh ontslag 
als voorzitter Zijn toestand was 
onhoudbaar geworden sedert hij 
eigengereide, vooral defaitisti
sche stellingen verkondigd had in 
verband met Brussel en Voeren 
In november wordt gewezen VU-
kamerlid Evrard Raskin tot nieuwe 
voorzitter verkozen Het ANV is de 
belangrijkste heelnederlandse 
vereniging met een grote staat 
van verdienste 

De Vlaamse golf 
De sterkste kulturele band die 

op dit ogenblik Nederland met 
Vlaanderen verbindt loopt over 
het toneelleven In september 
heeft te Amsterdam een Neder
lands-Vlaams teatertreffen plaats 
waarbij Vlamingen de toon aange
ven Er IS de jongste tijd een golf 
van vernieuwend teater opgesto

ken De Noordnederlanders noe
men die de Vlaamse Golf, al is 
menig Vlaams regisseur met be
reid, zich als dusdanig te beken
nen 

Vlaanderens gemeenschapsmi
nister Dewael weigert evenwel het 
Toernooi der Lage Landen nog 
langer te betoelagen Wat het ein
de van dit Toernooi betekent Ge
lukkig zijn er nog de Nederlands-
Vlaamse teaterdagen te Deven
ter van 27 tot 31 december Deze 
worden gekenmerkt door de ver
plichting uitsluitend oorspronke
lijk Nederlands werk te brengen 

Dat er een stuk Nederland in 
Frankrijk ligt, mag als vrij alge
meen gekend gelden Veel min
der IS dit het geval met Duitsland 
Op 6 maart heeft in het Oostfriese 
Aurich een studiedag plaats voor 
leraren Nederlands aan Duitse 
middelbare scholen Onze taal 
kan in de deelstaat Nordrhein-
Westfalen nu als tweede aange
leerd worden, op gelijke voet met 
Engels 

De belangstelling is zo groot dat 
er eigenlijk 200 leraren nodig zou
den zijn, alleen al voor het Weser-
Eems-gebied Op dit ogenbliik 
werken er 60 

(K.J.) 

24 MAART 1988 



12 WA 
O^'^^M* 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 26 maart 
C BRT 1 - 14.30 
De Steek-er-wat-van-op-show, 
praatshow 
C BRT 1 - 16.00 
Jeugdige artiesten, film 
C BRT 1 - 18 10 
Klim op, tienermagazine 
C BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
C BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, info 
• BRT 1 - 20.20 
Het nieuws van elf uur, TV-film 
C BRT1 - 21.50 
Johnnywood: in de lift, op zoek naar 
nieuw talent 
C BRT 1 - 22.20 
Sport op zaterdag 
C BRT 1 - 22.50 
De vereffenaar, aktieserie 
G BRT 1 - 23.40 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
• BRT2 - 14.30 
Sport-extra, sportmagazine 
n BRT 2 - 19.55 
België-Hongarije, voetbal 
C Ned. 1 - 15.00 
Beestenboel, serie 
L Ned. 1 - 16.15 
Silas, jeugdserie 
C Ned. 1 - 18.30 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
C Ned. 1 - 19.20 
Switch, dramaserie 
C Ned. 1 - 20.28 
Het Twentsche paradijs, TV-spel 
C Ned. 1 - 22.40 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
C Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
C Ned. 2 - 20.00 
Dierenmanieren, dok. 
C Ned. 2 - 23.15 
Simonskoop. filmrubriek 
C Ned. 2 - 23.40 
Haaienparadijs, TV-film 

Zondag 27 maart 
• BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
C BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, Judas (\/laccabeus 
• BRT 1 - 14.30 
Granen, info 
C BRT 1 - 15.00 
De terugkeer van Koenak, jeugdfilm 
D BRT1 - 16.15 
Blikvanger, modemagazine 
• BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
C BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., korte verhaaltjes 
C BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, milieuma
gazine 
C BRT 1 - 20.00 
Kijk uit!, verkeerstips 
C BRT 1 - 20.40 
Ekster, Vlaamse thriller 
G BRT 1 - 21.40 
De steek-er-wat-van-op-show, praat
programma 
C BRT2 - 15.00 
Stadion, 3 uur sport 
C Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
C Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
C Ned. 1 - 16.25 
De baas in huis?, serie 
C Ned. 1 - 18.04 
Film van Ome Willem, voor de 
kleintjes 
C Ned. 1 - 18.55 

Antoine (Jean-Pierre Léaud) wordt in een liefdeloos gezin aan zijn lot 
overgelaten in ,,Les 400 Coups". Zondag 27 maart op Télé 21, om 20u. 

Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
C Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, dokterserie 
C Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
C Ned. 1 - 21.15 
Sonja op zondag, praatshow 
C Ned. 1 - 22.35 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 21.02 
A perfect spy, spionageserie 
D Ned. 2 - 22.30 
De Gary Shandling Show, komische 
reeks 
C Ned. 2 - 22.55 
Beter dan God, een jaar later; dok. 

Maandag 28 maart 
n BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
C BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
C BRT 1 - 19.00 
lemandsland toeristisch magazine 
C BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
C BRT 1 - 20.15 
Een volmaakte spion, serie 
C BRT 1 - 21.15 
Gezondheid, magazine 
L BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
L BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Internationale danswedstrijd, re
portage 

C BRT2 - 21.50 
De avonturier, serie 
C: Ned. 1 - 17.46 
Foofur tekenfilmserie 
C Ned. 1 - 18.00 
Toppop, popprogramma 
C Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, over tekenfilms en 
strips 
C Ned. 1 - 20.28 
Once upon a time in the west, film 
C Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
C Ned 2 - 21.05 
Niet te geloven, komische reeks 
C Ned. 2 - 21.30 
Rondom tien: te gek voor woorden, 
info 

Dinsdag 29 maart 
D BRT 1 - 18.05 
Sprookjesteater, de varkenshoeder 
C BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, kinderserie 
C BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, jeugdserie 
• BRT 1 - 19.00 
Jukebox, clips 
G BRT 1 - 19.10 
Meester, hij begint weer; satirisch 
programma 

n BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, info 
• BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
C BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
C BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
n BRT2 - 20.15 
Modem: meer dan eten, info 
C BRT 2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
r BRT2 - 22.05 
Angst, vriend en vijand, infoserie 
C Ned. 1 - 16.10 
Alf op Melmac, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, eigentijdse pop 
• Ned. 1 - 20.28 
Animal Crackers, met André Van Duin 
C Ned. 1 - 20.35 
Medisch Centrum West, ziekenhuis
serie 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
C Ned. 2 - 21.30 
Antilliaans verhaal, dok. 

Woensd. 30 maart 
C BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
L BRT 1 - 15 25 
De avonturen van Tedd Ruxpin, te
kenfilmserie 
C BRT 1 - 15.50 
Oliver Maas, jeugdserie 
• BRT 1 - 16.40 
Klimop, tienermagazine 
• BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
C BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
C BRT 1 - 20.15 
Pak de poen — de show van 1 mil
joen, loterijshow 
C BRT 1 - 21.30 
Krokant, kulinair magazine 
[ I BRT 1 - 22.30 
Verwant, kunstmagazine 
C BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
C BRT 2 - 20.15 
Trots en vooroordeel, film 
C Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, serie 
C Ned 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
C Ned. 1 - 18.08 
Club Veronica, popmuziek 
C Ned. 1 - 19.00 
Countdown, eigentijdse pop 
C Ned. 1 - 20.33 
Moonlighting, serie 

• Ned. 1 - 22.25 
Parallax, dok. serie 

D Ned. 1 - 23.15 
Seth Gaaikema: 10 jaar Nederland te 
kijk 
C Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
C Ned. 2 - 20.10 
Avondvoorstelling: De Vos (Renard), 
burleske door Stravinsky 
C Ned. 2 - 20.30 
Tussen droom en daad, Nederlandse 
Opera 
C Ned. 2 - 21.30 
Silent Cires, koreografie van Jiri Kylian 
r Ned. 2 - 22.45 
Door tranen uitgewist, videoproduktie 

Donderd. 31 maart 
L BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
• BRT 1 - 18.55 
Comedy Capers, slapstick 
C BRT 1 - 19.10 
Europese volkskulturen Mens en 
Boom, info 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.05 
Panorama, aktualiteiten 
C BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
C BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT 2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.15 
Niemandsland, TV-spel 
G BRT2 - 21.45 
Politieke kollaboratie, dok. 
C Ned. 1 - 16.00 
Hulp voor Constance, serie 
G Ned. 1 - 21.15 
Samen zingen met Arie Pronk, mu
ziekprogramma 
C Ned. 1 - 21.45 
Bangladesh, land zonder hoop?; 
dok. 

G Ned. 1 - 22.05 
God verandert mensen, info 
C Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
G Ned. 2 - 21.00 
Het televisieprogramma, info 

Vrijdag 1 april 
G BRT 1 - 18.05 
De smurfen, tekenfilmserie 
C BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
G BRT 1 - 20.20 
Kurtoisie, lessen in hoffelijkheid 
G BRT 1 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
G BRT 1 - 20.50 
Het hart van een eenzame jager, film 
G BRT 1 - 22.50 
Filmspot, filmnieuws 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
G BRT2 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
G BRT2 - 20.55 
De onbekenden van de Mont Blanc, 
dokudrama 
G BRT 2 - 21.45 
Requiem, koncert 
G Ned. 1 - 15.45 
Het domein van de bever, dok. 
G Ned. 1 - 18.05 
Kro's tekenfilmfestival 
G Ned. 1 - 19.10 
Het eiland van de vuurgodin, dok. 
G Ned. 1 - 20.15 
Barabbas, film 
G Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
C Ned. 2 - 18.55 
Tekenfilm 
G Ned. 2 - 19.50 
Historie over stuurboord, dok. 
G Ned. 2 - 20.20 
Urban Cowboy, film 
n Ned. 2 - 23.45 
The big steal, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 26 maart 
Babes in Arms 

Amerik. film uit 1939 met Mickey 
Rooney, Judy Garland en Charles Win-
ninger. In de jaren dertig dreigt in de 
VS een krisis in het musicalwereldje. 
(BRT 1, om 16u.) 

Zondag 27 maart 
Les 400 Coups 

De dertienjarige Antoine, een buite
nechtelijk kind, groeit als een ver
schoppeling op in Parijs. Op een dag 
wordt hij betrapt bij het stelen van een 
schrijfmachine. Franse film van Truf-
faut uit 1959. (Télé 21, om 20u.) 

IVIaandag 28 maart 
Once upon a time in the West 

Ital.-Amerik. spaghetti-western van 
Sergio Leone uit 1969, met o.a. Char
les Bronson, Claudia Cardinale en 
Henry Fonda. Een landbouwer en zijn 
kinderen worden door een bende af
geslacht, net voor zijn tweede bruid 
aankomt. (Ned. 1, om 20u.28) 

Dinsdag 29 maart 
La Vengeance du Serpent a 

Plumes 

Franse film uit 1984 met o.a. f\̂ a-
ruschka Detmers en Coluche. Loulou 
Dupin heeft een appartement in Parijs 
geërfd, maar is niet van plan daar te 
gaan wonen. To hij hoort dat een ka
mer verhuurd is aan een knappe stu
dente... (TF 1, om 20U.40) 

Woensd. 30 maart 
Pride and Prejudice 

De bewoners van het stadje Mery-
ton wachten met spanning op de komst 
van de nieuwe eigenaars van het 
kasteel. Amerik. film uit 1940 met 
Greer Garson, Sir Laurence Olivier en 
Maureen O'Sullivan. (TV 2, om 
20U.15) 

Donderd. 31 maart 
Les Grandes Gueules 

Franse film uit 1965 met o a. Lino 
Ventura en Bourvil. Hector Valentin 
keert na een avontuurlijk verblijf in Ca
nada naar huis terug met de bedoeling 
de houtzagerij van zijn overleden va
der over te nemen. (RTL-TVI, om 
20U.05) 

Vrijdag 1 april 
The heart is a lonely hunter 

Amerik. film uit 1968 met o a. Alan 
Arkin en Sondra Locke. De eenzame, 
doofstomme John Singer bekommert 
zich om de verschoppelingen van een 
klem zuidelijk stadje in Amerika. Iede
reen neemt aan dat Singer zelf geluk
kig is... (BRT 1, om 20U.50) 
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Het blauwe ballo-
netje van Pascal D. 
uit Lissewege is op 
de vooravond van 
de lente tussen de 
sneeuwklokjes en 
de sleutelbloemen 
in mijn tuin geland. 

^ ^ ^ ^ i j ^ Vandaar heeft de 
^ ^ l ^ t o l zotte lentewind de 

^ ^ ^ ^ ^ geflopte ballon tot 
^ ^ ^ ^ ^ ^ op de drempel van 

^ ^ ^ het huis gewaaid. 
^ ^ ^ ^ Ik ken de afzender 

^ ^ ^ ^ niet maar hij deelt 
de vinder mee dat 

hij in het derde leerjaar van de 
Lisblommeschool van Lissewege 
zit. Pascal D. is dus een jongen van 
om en bij de acht jaar. Zijn bericht 
werd aan de winden vrij gegeven 
van op een planteenbosaktie en het 
vraagt in vier talen het terug te 
sturen. Wat ook gebeurd is. 

Als ik het geschrift van Pascal D. 
nauwkeurig bekijk probeer ik mij de 
jongen voor te stellen. Een pienter 
baasje wellicht; door de lange win
ter een beetje bleekjes maar de zon 
en de zeewind zullen zijn konen wel 
vlug wat bijkleuren. Ik zie de jongen 
zo voor me, in vuur en vlam gezet 
door de leraar. 

De boodschap 
van Pascal D. 

Uit de krantenberichten weet ik 
dat Pascal D. een van de 2.500 
Brugse lagereschoolkinderen is die 
op de uitgestrekte brakke gronden 
in de buurt van de Zeebrugse ach-
terhaven de haast 20.000 boompjes 
hebben gepoot. Dat mocht want de 
ravage die de havenuitbreiding aan 
het polderlandschap heeft aange
richt mag best door een muur van 
groen gekamoefleerd worden. 

Plantte Pascal D. een zomereik-
je? Een hazelaar? Een wilg? Of 
was het een malse berk? Het zal de 
jongen een zorg zijn als het maar 
een boom is en z'n naam aan de 
stam zit. IVIet zijn plantdaad beseft 
Pascal D. dat hij wat goeds gedaan 
heeft om de wereld groener te ma
ken. Groener maken, zo had de 
meester het verteld. En wat Is de 
wereld van Pascal D.? Lissewege 
natuurlijk! Het schoonste dorp van 
Vlaanderen. De meester kan er zo 
boeiend over vertellen. Vooral over 
vroeger, toen ofe weg tussen het lis 
uitgroeide tot een van de welva
rendste dorpen van Vlaanderen 
want de weefgetouwen hadden 
voor nieuwe rijken gezorgd. De 
hoeven werden almaar giganti-
scher en de vierkantige abdijtoren 
waakte over leven en dood. De 
meester had spannende verhalen 
achter de hand over de geheimzin
nige hoeve van Ter Doest en na
tuurlijk ook over Willem van Saef-
tinge die zich op zijn polderpaard 
naar de Groeningerkouter had ge
haast. Jutho, vooruit en dapper! 

Om dat dorp mooi te houden 
heeft Pascal D. met grote overtui
ging mee boompjes geplant. 

Als hij, Pascal D., twintig zal zijn 
zullen de zomereikjes en de essen 
en de populieren al wat meer buik 
hebben en een stuk zijn van het 
landschap; ze zullen met hem mee
groeien. Op zijn zestigste, dat zal 
dan in de helft van de eenentwintig
ste eeuw zijn, zal hij zijn kleinkinde
ren kunnen zeggen: "Kijk die heb 
ik nog geplant. Maar dat is lang 
geleden, ik zat toen in het derde 
leerjaar van de Lisblomme." 

Tussen Lissewege en mijn huis 
liggen zo'n 75 km vogelvlucht, het 
ballonetje is over het vlakke land 
gevlogen en bracht me de dwingen
de boodschap van een kind :"Plant 
een bos. Ik doe mee." 

En wat doe je dan? Je trekt je 
laarzen aan, loopt naar het schuur
tje de schop halen en maakt de 
putjes klaar voor een nieuwe reeks 
boompjes. 

En je denkt: Je kunt de bood
schap van een jongen van acht 
toch zo maar niet naast je neerleg
gen... • 

-4Mj 13 

(öotrcteL'Week^ 

O^ toa/en. 
Reeds eerder schreven wij over de door een 

warenwet vastgelegde kwaliteitsaanduidingen van 
Franse wijnen: Appellation Controlée (AC) en Vins 
Délimités de Qualité Supérieure (VDQS). Dergelijke 
vermeldingen waarborgen steeds een voortreffelijke 
wijn. Dit wil evenwel niet zeggen dat alle andere 
wijnen minderwaardig zouden zijn, verre van. Alleen 
mag men zich door te fraai klinkende omschrijvingen 
niet laten misleiden. 

LANDWIJN (vin du pays) ge
niet, wellicht ook om zijn 
prijsvriendelijk karakter, 

de jongste jaren meer bijval In 
oorsprong was landwijn door
gaans een eenvoudige wijn, uit
sluitend bestemd voor regionaal 
gebruik Zij kregen vroeger ook 
met de zorg die nodig is om 
exportwijnen in staat te stellen de 
reis en klimaatwisselingen zon
der schade te doorstaan Land
wijn liet men ook met in de fles 
rijpen, maar dronk men recht
streeks van de fust De meeste 
landwijn die hier verkocht wordt, 
komt van grote kooperaties Hij is 
doorgaans van redelijke kwaliteit 
en wordt liefst jong gedronken bij 
lichte maaltijden 

Toch IS landwijn geen specifie
ke vm de table Tafelwijn is een 
dorstlesser, m Frankrijk aan de 
zmc en natuurlijk ook bij het eten 
De totaal pretentieloze tafelwijn 
wordt vaak aangeboden in liter
flessen 

Hoed je voor vermeldingen als 
grand vin Die slaat op mets en is 
met zelden camouflage voor 'n 
echt klem wijntje In het restau
rant kan een vin du patron best 
een meevaller zijn in Frankrijk 
werd hij m oorsprong geschon
ken en wordt dat nog steeds in de 
zgz relais langs de landelijke 

wegen De patron is er door
gaans terecht trots op en laat de 
wijn gelden als een soort gang
maker voor de rest van zijn menu 
HIJ kiest zijn wijn vaak zelf uit de 
vins déclassés die door de grote 
wijnhuizen aangeboden worden 
Nu houdt declasse mets pejora-
tiefs m zich, integendeel In jaren 
van overvloedige oogst produce
ren sommige domeinen meer 
dan ZIJ volgens de opgelegde 
kwota onderd eigen etiket mogen 
verkopen. De rest gaat dan naar 
de kooperatieve en komt als ge-
deklasseerde wijn op de markt. 
Deze wijn is dus van dezelfde 
kwaliteit als de wijngoed- of zelfs 
kasteelwijn vaak van meer dan 
gemiddelde kwaliteit, omdat rijke 
oogstjaren met zelden ook uitste
kende wijnjaren zijn Eenervaren 
restaurantuitbater kent zijn leve
ranciers en weet waar met zeker
heid kan kiezen De naakte fles
sen voorziet hij dan meestal van 
eigen etiket 

BIJ ons komt de vin du patron of 
wijn van het huis ook meer en 
meer in zwang Jammer genoeg 
IS de kwaliteit nogal wisselvallig, 
omdat de traditie er nog niet is 
Een kwestie van kritisch kiezen of 
vertrouwen dus En laatste mag, 
want de wijnkultuur gaat in Vlaan
deren met rasse schreden voor
uit 

(/t^eifielen 
In onze 215de opgave doelden wij op het werk van 

de schilder Eugene Delacroix. Vierentwintig lezers 
stuurden ons hun oplossing, waaronder twintig die 
het juiste antwoorde kenden. 

Pieter de Wit uit Aalst kwam als winnaar uit de 
lotingstrommel. 

DE persoon die wij deze 
week zoeken vervulde 
een vooraanstaande rol m 

de VSA tussen 1933 en 1945 
Gekonfronteerd met de grote kri-
sis en haar gevolgen, ontwierp hij 
een plan dat voorzag m een ver
regaande staatsinterventie Zo 
bestreed hij de werkloosheid 
door grote openbare werken te 
laten uitvoeren 

We laten hem zelf aan het 
woord 

,,Het schijnt zeker, dat een 
groot deel (van het ongeschikte 
land) geschikt is voor herbebos
sing Wel zal het jaren duren voor 
de grond dan rente oplevert, 
maar dit zal, als ekonomisch 
noodzakelijk, na verloop van tijd 
toch gebeuien 

WIJ zijn met dit onderdeel be
gonnen door het uitvaardigen van 
een nieuwe wet die enn voorziet, 
dat bij de aankoop en de bebos
sing van dat land, op een manier 
die door de Staat goedgekeurd 

dient te worden, een gedeelte 
van de kasten door de provincies 
en een gedeelte van de kosten 
door de Staat gedragen zullen 
worden ( ) 

De herbebossing van deze 
gronden maakt ook het aanleg
gen van duizenden kilometers 
elektricitiets- en telefoonkabels 
naar niet-ekonomische streken 
overbodig, evenals de instand
houding van vele kleine versprei
de scholen met één onderwjzer, 
scholen die ieder jaar aan de 
staat nu nog om en bij de veer
tienhonderd dollar kosten " 

Indien U meent te weten wie 
deze woorden — weliswaar in het 
Engels — uitsprak, dan nodigen 
WIJ U uit dit op een kaartje te 
schrijven en naar ons door te 
sturen WIJ. ..Meespelen (217", 
Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel 

Misschien wint U aldus ons 
boekenpakket "̂  

H0£ KüWEfJ D£ 
FK/WST/lUG£A' Ovm 
TUI6D WOXtéA/ , 

C-V //(/ POSlT/LYE ZJh AW 
DÉ STA/>TSffE/^l/0/i/-fW6 
HEB Th WEUKÉK/ ^ 

M£C QUELQUBS CAOEAUX 
PBUr-£JRE ! 

^nihoudan 
Wij leven niet in een land dat befaamd is voor 

respekt voor zijn min of meer eigentijds archtitektu-
raal erfgoed. Denken we maar aan wat met een van 
de Horta meesterwerken gebeurde: sloping en geor
ganiseerde diefstal van de restanten. f[/lomenteel 
staan de sloperstuigen klaar om een van de in 
Vlaanderen reeds zo zeldzame gebouwen van Henri 
van de Velde met de grond gelijk te maken: de 
Technische School te Leuven. Dus even aandacht 
voor de bouwmeester en zijn iets minder bekende 
Leuvense kreatie... want protesteren kan. 

H ENRI CLEMENS VAN DE 
VELDE (Antwerpen 
1863-Zunch 1957) was 

schilder, vormgever, meubelont
werper, vooral architekt en als 
mede-grondlegger van Das Bau-
haus ook teoretikus met wereld
wijde invloed Zijn bij ons meest 
gekende gebouw is ongetwijfeld 
de boekentoren van de Gentse 
universiteit 

In 1936 kreeg hij van het Leu
vense stadsbestuur de opdracht 
voor het ontwerpen van een tech
nische school tussen de Rij
schoolstraat en de Diestsestraat 
In 1942 werd het gebouw i s m 
de lokale architekt Vital Rosseels 
voltooid Sinds 1984 staat het 
leeg en wordt nu dus met sloping 
bedreigd Dit schoolgebouw is re
presentatief voor het late werk 
van Henri van de Velde, in vele 
opzichten verwant met de Belgi
sche paviljoenen voor de wereld
tentoonstellingen van Parijs 
(1937) en New York (1939) 

Het gebouw is met enkel be
langrijk voor zijn plaats m het 
oeuvre van de architekt en in 
onze moderne architektuur van 
voor de tweede wereldoorlog 

Ook los van deze historische kon
tekst IS deze moderne ingreep m 
de oude stad — zakelijk maar 
tegelijkertijd ook zorgvuldig en 
evenwichtig — van waardevolle 
kwaliteit 

Logisch dus dat er een aktie-
groep werd opgericht om het ge
bouw voor vernietiging te behoe
den Maar u kunt ook persoonlijk 
reageren door een brief of brief
kaart met uw protest te richten 
aan dr ir Luc Verpoost Weten
schappelijk Medewerker Afdeling 
Architektuur Katolieke Universi
teit Leuven, Bankstraat 56, 3000 
Leuven Alle reakties worden 
overgemaakt aan de minister van 
Kuituur van de Vlaamse Ge
meenschap, de voorzitter van de 
Vlaamse Regering, het stadsbe
stuur van Leuven en aan de hui
dige eigenaar van het gebouw, 
de Belgische Staat (Regie der 
Gebouwen) Laat uw protest 
meeklinken Het zou al te dom 
zijn alleen het verleden te klasse
ren en de bouwkundige presta
ties van onze eigen eeuw voor de 
toekomst zelf al te vernielen Enig 
fatsoen en zelfbewustzijn zijn ook 
op funktioneel artistiek vlak geen 
overbodige luxe 
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— De jeugdbewegingen van KSA-VKSJ gewest Gent richten dit jaar 
een grote kleinkunstavond in: KLEINKUNSTHAPPENING '88. De 
gasten zijn met minder dan Wim de Craene, Willem Vermandere en 
Jolian Verminnen. De presentatie wordt verzorgd door BRT-presenta-
trice Kathy Lindekens. 

Het spektakel gaat door op zaterdag 26 maart '88 om 20u. in het 
Don Bosco Kollege te St.-Denijs-Westrem. Meer info: 091/25.73.86. 

— Op maandag 28 maart heeft om 12u.30 een forum-gesprek plaats in 
het FNAC-FORUM (Groenplaats 2000 Antwerpen) tijdens welke Johan 
Anthierens met FREEK DE JONGHE een gesprek zal voeren over ,,De 
pretentie" en over „Zaansch Veem" het literair debuut van De 
Jonghe. 

Op woensdag 30 maart (12u.30) is het dan de beurt aan JOHAN 
VERMINNEN, die tijdens een forum-gesprek met Dirk Dauw zijn 
gloednieuwe LP „Gezongen Landschap" voorstelt. IVIeer info: FNAC-
Antwerpen, 03/232.97.22. 

— HAITI, EEN SLAVENSTAAT is een reportage van de Vlaamse 
wereldreiziger Bernard Henry, hij verwoordt zijn ervaringen en kijk op 
deze boeiende en tragische samenleving. Het Davidsfonds, afdeling 
Aalst stelt op dinsdag 29 maart om 20u. in het nieuw kultureel centrum 
,,De Werf" dit boek voor. Haïti-kenners Denise en Patrick de Ceukelai-
re-Deprijck laten die avond aan de hand van een dia-montage ,,het 
ander Haïti zien". Het kultureel centrum is gelegen aan de Molenstraat 
51 te Aalst. 

— Ter afsluiting van een suksesrijke reeks Middagen van de Literatuur 
te Gent spreekt op 31 maart de dichter Roger M.J. de Neef over eigen 
werk: EEN STAATSPRIJSWINNAAR OVER TWINTIG JAAR DICH
TERSCHAP. De Neef debuteerde als dichter in 1967, zijn laatste 
bundel ,,De vertelkunst van de bloemen" (1985) werd bekroond met 
de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie, men omschreef hem als ,,een 
hoogtepunt in een rijk geschakeerd en strak opgebouwd oeuvre". 

De middag heeft plaats in het EGW-gebouw aan het Zuid (Graaf van 
Vlaanderenplein 36) te Gent van 12.30 u. tot 13.15u. Inkom: 50,-/40,-. 
Meer info: 091/ 25.22.25. 

— NIEUW POËTISCH WERK — Dit jaar is de literaire Kofschip Kring 
toe aan de zesde uitgave van een bloemlezing poëzie. In ,,Podium 
1988" krijgen dichters en dichteressen de mogelijkheid om hun nieuw 
poëtisch werk te presenteren. Auteurs die van deze publikatie gebruik 
wensen te maken kunnen inlichtingen bekomen bij Kofschip Kring, 
p.a. Ugo Verbeke, Bug. Laermansstraat 10, 2020 Antwerpen. 

— EKSPOSITIERUIMTE VOOR JONGE KUNSTENAARS — De stad 
Antwerpen stelt ten behoeve van jonge, beginnende kunstenaars 
gratis twee zalen in het Jordaenshuis, Reyndersstraat 6, ter beschik
king om er tentoonstellingen met eigen kunstwerken te houden. De 
kandidaten dienen in principe reeds afgestudeerd te zijn en het oeuvre 
moet uiteraard van een bepaald nivo zijn. Het stadsbestuur raadt 
nochtans de laatstejaarsstudenten aan hun kandidatuur te stellen 
omdat de programmalle doorgaans 1 tot 1 1/2 jaar op voorhand wordt 
vastgelegd. 

Schriftelijke aanvraag richten naar Kollege van Burgemeester en 
Schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 2000 Antwerpen. Meer inlichtin
gen: 03/232.21.79. 

— HEDENDAAGSE SCHILDER
KUNST IN MAROKKO — Deze 
overzichtstentoonstelling omvat 
een 40-tal schilderijen en brengt 
een grote variëteit aan stijlen en 
onderwerpen. Sommige onder de 
vertegenwoordigde kunstenaars 
hebben hun technische bagage 
m Europa verworven. Toch gaan 
ze daarom met minder op zoek 
naar hun eigen kulturele idendi-
teit. Zij verwerpen de figuratief 
naïeve vormgeving met thema's 
geïnspireerd op het dagelijks le
ven, eigen aan de koloniale perio
de. Wat deze Marokkaanse schil
ders met afzweren zijn de echte 
tradities van hun volk op het ge
bied van de kleur, het geschrift, 
de symbolen en de godsdienst. 

Deze echte tradities verwerken 
ZIJ in een nieuwe vormgeving die 
aansluit bij de hedendaagse so
ciale kontekst en het moderne 
denken. Allen hebben deze kun
stenaars tot zorg met te kappen 
met hun volk, de bron en het 
mikpunt van hun kreatieve aktivi-
teit. Deze tentoonstelling loopt 
(tot 10 april) in het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst, 
Romestraat 11, 8400 Oostende, 
059/50.81.18. 

(samenstelling T.S.) 

KFV-mededelingen 

Over Frans-Vlaanderen 
Onlangs verscheen het maartnummer van de 

15de jaargang van het tijdschrift KFV-Mededelingen 
met 32 boordevolle bladzijden nieuws uit Frans-
Vlaanderen. 

Vlaanderen. Tenslotte nog een 
bladzijde sprokkelingen uit de 
oude spreektaal Ons oud 
Vlaams. 

Een tijdschrift dat aan te beve
len is aan iedereen die het 

N A een kulturele kalender 
met onder andere een 
uitgebreid programma 

van de veertiende Frans-Vlaam
se Veertiendaagse te Nieuwpoort 
van 2 tot 17 april en van de 
twaalfde Zwijgende Voettocht 
door het slagveld van de Peene 
op 23 april aanstaande vernemen 
we veel nieuws over het Onder
wijs in de streektaal en het ABN 
in de Franse Westhoek. 

Er wordt met veel interesse 
verwezen naar de ontwerp-reso-
lutie en het rapport aan de hand 
van ons Europarlementslid Willy 
Kuijpers inzake de talen en kuitu
ren van regionale en etnische 
minderheden in de Europese ge
meenschap. Het artikel dat ge
schreven is door de verantwoor
delijke uitgever Luc Verbeke be
sluit aldus: ,,Proficiat meneer 
Kuijpers! Een officieel steuntje in 
de rug van de Frans-Vlamingen 
en van al wie voor het Nederlands 
in Frans-Vlaanderen sinds zoveel 
jaren ijvert." 

Delta 
Daarna een uitgebreide rubriek 

,,Publikaties — Tijdschriften — 
Kranten — Media" met allerhan
de nieuwsjes waaraan de West
hoekliefhebber zijn hartje kan op
halen. 

Verder komt men uitgebreid te
rug op de hulde die vorig jaar 
gebracht werd aan pastoor G. 
Decalf van Ekelsbeke een gees
telijke die een onvervangbare rol 
gespeeld heeft in de Vlaamse 

Een stukje grens-Vlaanderen: de l\Jloeren.. 

bewustwording in Frans-Vlaan
deren sinds de tweede wereld
oorlog. 

A. Van Hulzen brengt een over
zichtelijke geschiedenisschets 
van de Nederlanden onder de 
titel De Nederlandse Delta. Een 
kijk op onze Vaderlandse ge
schiedenis, beginnend met het 
graafschap Vlaanderen (in 863) 
om te eindigen met het uiteenval
len van de Nederlanden in Rijks-
nederland, België en Frans-

Vlaamse hart op de juiste plaats 
draagt I 

— KFV-Mededelingen — Orgaan 
van het Komitee voor Frans-Vlaan
deren. Driemaandelijks tijdschrift 
te bekomen tegen een vrije bijdra
ge. Red. en verantw. uitg.: Luc 
Verbeke Vanderhaeghenstraat 46 
8790 Waregem. 056/60.26.49. Rek. 
469-1003761-50 van KFV, 8790 Wa
regem. 

iiiiiii nnnnnnnnn 
CRY FREEDOM van Sir Ri

chard Attenborough en met 
als basis de boeken van Do

nald Woods: Biko n en Asking for 
troubles, is een politiek statement 
over de apartheid in Zuid-Afrika, waar 
een soort Nederlands sprekende boe
ren hardnekkig aan hun prioriteitsge-
voel blijven vasthouden. (Daar zal 
hun Nederlandse afstamming waar
schijnlijk mee te maken hebben, want 
was het niet Nederland dat als laatste 
de slavenhandel afschafte?) Centraal 
staat de vriendschap tussen de zwar
te aktivist Stephen Biko (op een schit
terende manier leven gegeven door 
Denzel Washinton — what's in a 
name?) en de blanke liberale kran
tenuitgever Donald Woods {Kevin Kli
ne is Woods). 

1975. Dageraad. Genadeloos ra
zen de bulldozers en tot de tanden 
gewapende politieagenten Cross
roads — een illegale krottenwijk — 
binnen. Wie met weg is, is gezien. 
Biko, in den beginne enkel aanwezig 
op posters en m gesprekken van de 
zwarte mensen, is een charismati
sche advokaat, die zijn zwarte huid 
eerder als een pluspunt ziet, en hij 
beschikt over een legendarische vast
beradenheid HIJ is de ziel van Zwarte 
Bewustwording, een beweging die wil 
leren aan de zwarten dat zwart ook 
mooi is en dat zwart met alleen in 
verband moet worden gebracht met 
zwarthandel en andere negatieve 
taalidioms Hij lijkt het echter allemaal 
nogal wat krachtdadig aan de man te 
brengen en daardoor geniet hij zelfs 
het wantrouwen van de als liberaal 
bekend staande blanken, maar dat is 
wederzijds, want Biko verwijt hen dat 
ze enkel hun eigen verworvenheden 

wensen te beschermen. Toch zal 
Biko kontakt zoeken met Woods na
dat deze een met erg vleiend artikel 
over de zwarte ,,racist" Biko liet ver
schijnen. Woods is steeds blijven be
weren dat het systeem te veranderen 
is zonder geweld, als zwarten en 
liberale blanken maar willen samen
werken, en na een nadere kennisma
king ziet hij al vlug in dat Biko dit wil. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

Ze ontmoeten elkaar op de meest 
onmogelijke plaatsen. Biko toont 
steeds het echte Zuid-Afrika, dat van 
de zwarten die in mensonterende om
standigheden proberen te overleven 
Het knapste zwarte jongetje zal ech
ter steeds de schoenen moeten poet
sen van de domste blanke boerenkin-
kel, want hij is zwart, een kaffer, een 
bantoe. ,, Weet je hoe wij lever), Do
nald? Wij weten wel hoe jullie wonen, 
want wij zijn de knechten en de mei
den." 

Biko is veroordeeld tot huisarrest 
en staat onder konstante bewaking, 
maar steeds weet hij weg te glippen. 
En dan wordt hij opgepakt op weg 
naar Kaapstad. We zien hem later 
murw en halfdood geslagen in de 
gevangenis, waar een dokter hersen
letsel en bloed in de nieren vaststelt 
en onmiddellijke verzorging eist. Die 
krijgt Biko toegewezen, in het politie-
hospitaal, men brengt hem er met de 

jeep naartoe, zonder enige medische 
uitrusting... 1.100 kilometer verder. 
Biko sterft. 

De film is halfweg. 
In het tweede deel zien we de strijd 

van Donald Woods om de waarheid 
aan het licht te proberen brengen. 
Maar de grote blanke samenzwering 
werkt perfekt. Woods krijgt eveneens 
huisarrest. In een relatief weelderige 
omgeving brengt hij zijn dagen door, 
met vrouw en vijf kinderen en zwarte 
meid, en schrijft stiekem aan zijn 
boek, terwijl de geheime politie voor 
zijn deur, er zelfs geen geheim van 
maakt dat ze aanwezig zijn en dat het 
huis wordt afgeluisterd. Dan begin
nen de pesterijen zich op te stapelen 
en groeit in Woods het besef dat hij 
het verhaal van Biko aan de buiten
wereld kenbaar moet maken. Ze moe
ten ontsnappen. Deze ontsnapping is 
één derde van de film en ze is sterk 
Zonder Woods zou de wereld waar
schijnlijk nooit van Biko hebben ge
hoord. Gelukkig was er Woods om dit 
geweld aan te klagen. De gruwelijk
heid van het systeem en zijn bedie
naars is er een van alle tijden en van 
alle landen en als er binnen enkele 
jaren voldoende kapitaal wordt ge
vonden om de film te draaien van 
hetgeen er nu bezig is in Palestina, 
zullen we even verontwaardigd rea
geren, maar zoals steeds zal het dan 
te laat zijn voor vele vrijheidstrijders 

De screenplay van John Briley — 
die Woods' boeken als vertrekpunt 
nam, aangevuld met eigen onder
zoek, vormt samen het boek Cry 
Freedom en is uitgegeven bij Lui-
tingh (Kluwer voor Belgiè). 

Willem Sneer 

• • • • • • • • • • • • • • • • • m r " " " " " 
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Mon de Goeyse's ,,0 Vrij-Studentenheerlijkheid" 

Schets van een voorbije 
studentenromantiek 

De huidige Leuvense studentengeneratie lijkt nog 
nauwelijks een boodschap te hebben aan het tradi
tionele studentenleven. Pet, lint en codex, attributen 
die diverse studentengeneraties sierden, zijn groten
deels uit het straatbeeld verdwenen. Regionale 
klubs zien hun aanhang slinken en het bonte wereld
je van senioren, commilitones en schachten leidt nog 
slechts een onopvallend en teruggetrokken — nach
telijk — leven in de vele Leuvense kafaten. 

IJ vele Alumni blijft de her
innering aan het jouissan-
te klubleven echter leven

dig voortbestaan. 
Voor het ophalen van herinne

ringen aan hun studententijd kun
nen deze laatsten voortaan te
recht bij Mon de Goeyse's nieuw
ste publikatie O Vrij Studenten-
lieerlijl<heid, een historisch-the-
matische schets van het leven en 
doen van vroegere studentenge
neraties aan de Leuvense Alma 
Mater. 

Bevoorrechte 
getuige 

Met Mon de Goeyse is alvast 
een bevoorrecht getuige aan het 
woord. De Goeyse (1907) stu
deerde Germaaanse filologie te 
Leuven en begon zijn loopbaan 
als radiojoernalist bij het NIR in 
1930. In 1958 richtte hij aan de 
Leuvense universiteit de Dienst 
Public Relations op. Hij bleef 
deze dienst leiden tot hij in 1972 
met pensioen ging. 

De Goeyse is zijn leven lang 
aktief geweest in de Vlaamse stu
denten en oud-studentenbewe-
ging. Zo was hij o.m. stichter van 
het Katoliek Vlaams Studenten-
korps te Brussel (1925) en oprich
ter van het Seniorenkonvent (SK) 

— een koepel voor regionale 
klubs — te Leuven (1929). 

De Goeyse verrichtte baanbre
kend werk met de uitgave van de 
eerste Klubcodex in 1935. Deze 
Klubcodex was een handleiding 
om orde, stijl en tucht in het 
studentikoze gezelligheidsleven 
te bevorderen, en is als dusdanig 
nog steeds van kracht als lei
draad bij aktiviteiten van het 
KVHV en het SK. 

Tot vandaag is de Goeyse 
eveneens de drijvende kracht 
achter het Archief en Museum 
van het Vlaamse Studentenleven 
(AMVS), dat een afzonderlijk 
fonds vormt in het Leuvense uni
versiteitsarchief. Het museum 
bevat een unieke verzameling 
boeken, tijdschriften (onder meer 
de volledige jaargangen van het 
straks honderdjarige Ons Leven), 
pamfletten, affiches, petten, 
e.d.m. 

HJstorisch-
studentikoze 
schetsen 

o Vrij Studentenheerlijkheid is 
een bundeling van elf, reeds 
vroeger in diverse tijdschriften 
(Ons Leven, Onze Alma Mater, 
Academische Tijdingen, ...) ge
publiceerde bijdragen. 

De hogeschoolstudent met pet en lint is uit de mode geraal<t, slechts 
bij speciale gelegenheden verschijnt hij nog eens in het straatbeeld. 
Maargoed dat Mon de Goeyse,,die eeuwige student'' te boek stelde... 

De inhoud van deze bijdragen 
IS sterk uiteenlopend. Na een rijk 
gedokumenteerde studie over de 
Vlaamse studententaal en een 
bijdrage over het studentenleven 
in het Vlaamse verhalend proza, 
volgt een studie over de Studen-
tenpetten en de ruziën erom te 
Leuven. Ook de geschiedenis 
van het vaandel van het Vlaams 
Verbond (KVHV) komt ruim
schoots aan bod (zo wordt onder 

meer nader ingegaan op de be-
ruchtgeworden vaandelroof in 
1947 waar de toenmalige studen
ten Frans Baert en Hugo Schiltz 
bij betrokken waren). 

Verder zijn er bijdragen over de 
Leuvense studentenliederen 
(Drie Leuvense historieliederen 
— Leuvense studentenliederboe-
ken), de zomerfeesten te Vlier
beek, het ontstaan van Ons Le
ven (1888) en de figuur van stu-

dentenleider Jef van den Eynde 
(1879-1929). 

Het boek sluit af met een in 
1979, naar aanleiding van de vie
ring van het vijftigjarig bestaan 
van het Leuvense Seniorenkon
vent, gehouden toespraak waarin 
de Goeyse een hartstochtelijk 
pleidooi houdt voor het bestendi
gen van zijn levenswerk: een stijl
vol studentikoos gezelschapsle-
ven. 

De bundeling van historisch-
studentikoze schetsen, waarvan 
de titel verwijst naar het eerste 
vers van het bekende Duits stu
dentenlied (O alte Burschenheer-
lichkeit, IS fraai geïllustreerd met 
tekeningen en foto's, waarvan 
twee m kleurendruk. 

„Schone 
herinnering" 

o Vrij Studentenheerlijkheid is 
een vlot geschreven en vooral 
sterk gedokumenteerde en veel
zijdige getuigenis van het Vlaams 
studentenleven zoals vele gene
raties studenten het hebben ge
kend. Zij die tijdens hun studen
tentijd in de Petermannenstad als 
rolders op de zwier gingen, maar 
voor wie het studentenleven van
daag niets anders meer is dan 
een schone herinnering (E. 
Claes), zullen het boek zeker we
ten te waarderen. 

Voor de hedendaagse student 
die niet behoort tot een of andere 
gewestelijke klub, is het door de 
Goeyse geschetste Leuven ech
ter volkomen onbekend. 

Ons aanisuitend bij het woord 
van Prof. Dr. Louis Vos kunnen 
we enkel hopen dat door het werk 
van de Goeyse de ,,vnj-studen-
tenheerlijkheid van toen, van
daag opnieuw verstaanbaar 
wordt, tot leven komt, en mis
schien zelfs gaat spreken...". 

Nico Moyaert 

— O Vrij-Studentenheerlijkheid 
Leuven, Mon de Goeyse. Uitg. Uni
versitaire Pers, 1987. (reeks Fasti 
Academici, 2). 139 biz., 650 fr. 

Refreinen van Anna Bijns 

't Is al vrouwenwerki 
Toen Anna Bijns in 1528 haar eerste bundel liet 

verschijnen, was zij er zich van bewust dat zij als 
dichtende vrouw in de zestiende eeuw een hoge 
uitzondering was. Sedert de 13e eeuw was er wel de 
tradtie van mystieke dichteressen als Hadewych. 
Maar voor vrouwen die wereldlijke literatuur schre
ven, zou menig man wel zijn rederijkersneus durven 
ophalen. In een opdrachtvers stelt Bijns zich dan ook 
bescheiden op: ,,AI is er iets misraakt, peinst, 't is al 
vrouwenwerk." 

DEZE voorzorg bleek onno
dig. Weldra kende haar 
dichtwerk een grote popu

lariteit, niet alleen in rederijkers
kringen maar ook bij de humanis
ten. Een jaar later werd haar 
eerste bundel in het Latijn ver
taald. 

Luther 
Dat sukses heeft onder meer te 

maken met de thematiek die 
Anna Bijns (1493-1575) aan
snijdt. Ze werpt zich op als een 
felle én bekwame voorvechtster 
van de Kerk van Rome die in de 
dagen van Maarten Luther onder 
hevige kritiek staat. In geëmotio
neerde verzen hekelt zij alles wat 
naar Reformatie ruikt en wijst zij 
telkens opnieuw Luther aan als 

bron van alle kwaad. ,,Dit zijn de 
mirakelen die Luther doet" klinkt 
het spottend over alles wat zij de 
protestanten verwijt en... ,,/s zon
de deugd, de Lutheranen zijn 
santen.'' 

Naast deze invectieve verzen 
schreef Anna Bijns ook religieuze 
en moraliserende verzen. Daarbij 
duikt regelmatig het thema van 
de dood op. In het besef dat 
,,d'Aandenken der dood veel 
zonden laten doet" roept zij op 
tot deugdzaamheid. De gedachte 
aan de dood doet haar ook bid
den,, Here, als 't mij al afgaat, wilt 
mij dan bijstaan." 

Maar van de Antwerpse onder
wijzeres — Bijns hield tot op tach
tigjarige leeftijd een schooltje 
open! — zijn nog andere gedich

ten bewaard die evenwel pas na 
haar dood werden gepubliceerd. 
Daarin staan huwelijk en liefde 
centraal en het is niet onwaar
schijnlijk dat haar eigen teleur
stellingen in liefde en vriend
schap (o.m. in familiekring) bron 
zijn geweest van die verzen waar
in zij vaak op komische wijze 
uitvalt tegen verkeerde huwelij
ken en trouweloze minnaars. 
,, Verwijfd te zijne gaat boven alle 
plagen" roept het grappig en 
meelijwekkend beeld op van de 

man die mag opdraaien voor al 
het werk in huis. En van iemand 
die door de liefde bedrogen ach
terblijft, luidt het: ,,Dat dure ge
kocht es, werdt node verloren". 

Gepassioneerd 
Heeft Anna het nu over ketters, 

huwelijk of liefde, steeds drukt zij 
zich uit in wat voor de rederijkers 
het lyrische meesterstuk was: het 
refrein. Deze vorm kent minstens 

Wanneer zij opstaat, moet ik mij rassen 
't Bedde te maken, d'welk ik liever ontbeerde 
Ook doet ze mij de schotelen wassen, 
Den pispot uitgieten, en de assen 
Die moet ik ook uitdragen van den beerde: 
Waar 't dat ik den vloer met schoon en keerde 
Zo mocht mij wel gruwelen, dat ik leven. 
Och, mijn wijf is zo gennge te peerde 
En wanneer zij kijft, sta ik en beve. 
Want als ik haar eens een snauwken geve. 
Dan moet ik zo deerlijk haar vuisten bezuren 
Het kwaad jaar bracht mij ooit aan dees teve 
Zij doet mij den ketel en den hangel schuren, 
Het wermoes schereven. de pappe ruren. 
De strate keren, het slijk wegdragen. 
De goten rumen, dit zijn haar kuren. 
Hierom zegge ik meest alle dagen. 
Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. 

vier strofen waarin de vaste slot
regel het thema verwoordt, de 
zogenaamde stok. De hoger geci
teerde verzen zijn daar voorbeel
den van. Het technische meester
schap van Bijns is verbluffend. 
Een enorme vormbeheersing 
gaat er samen met een ongeken
de taalvirtuositeit en dit lag, mede 
met haar sterk beeldend vermo
gen, aan de basis van het sukses 
van haar werk dat uitsteekt boven 
veel formalistisch geschrijf van 
rederijkers uit haar tijd. 

Voor wie met het werk van 
Anna Bijns (opnieuw) wil kennis 
maken, stelde Herman Pleij, 
hoogleraar m de Middelneder
landse letterkunde aan de Uni
versiteit van Amsterdam, een re
presentatieve keuze van refrei
nen samen. Voorzien van moder
ne interpunktie en enigszins aan
gepast aan de huidige spelling 
respekteert deze bundeling overi
gens de vormgeving van haar 
verskunst. Dit gepassioneerd 
vrouwenwerk blijft boeien. 

p.l. 

— 't Is al vrouwenwerk. Refrei
nen van Anna Bijns. Samen
stelling: Herman Pleij. Uitg. 
Querido, Amsterdam, 1987. 
132 bIz. 220 fr. 
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Wi] 
Cyr Frimout ten toon te Brussel 

Schilderen 
als verweermiddel 

Nog tot 19 april 1988, worden in Cimaises Merca
tor te Brussel recente olieverfschilderijen, zeefdruk
ken en lithiografieën van Cyr Frimout tentoongesteld. 

Frimout die is uitgegroeid tot een van onze belang
rijkste plastische kunstenaars van na de oorlog heeft 
ook een internationale reputatie. 

TOEN de Nasa in 1979 aan 
de negen deelnemende 
landen vroeg het em

bleem voor Spacelab Mission 
One te ontwerpen, won Cyr Fri
mout de wedstrijd; dit embleem 
siert het ruimteschip en de pak
ken van de ruimtevaarders. De 
broer van Frimout is bovendien 
kandidaat voor de eerstvolgende 
Space-shuttle-reis. 

Frimout werd geboren te Pope-
ringe op 5 december 1938. Hij 
studeerde plastische kunsten 
aan de Normaalschool te Gent 
onder de leiding van Octave Lan-
duyt. 

Hij werd verschillende keren 
bekroond, onder meer met de 
Constant Montaldprijs van de Ko
ninklijke Akademie van België in 
1968, de Berthe-Artprijs in 1971, 
de Provinciale Prijs voor Plasti
sche Kunst van West-Vlaanderen 
in 1972 en de prijs minister Theo 
Kelchtermans in 1986. 

Transrealisme 
In 1987 maakte Cyr Frimout op 

uitnodiging een muurschilderij in 
Ciblana di Cadore in Italië. 

Werk van de kunstenaar be
vindt zich in talrijke binnen- en 
buitenlandse openbare en privé-
verzamelingen, onder meer in het 
Prentenkabinet te Brussel, het 
Bonefantenmuseum Je Maas
tricht, het Art Museum te Alaba
ma (VSA) en het Rathaus Roten-
burg in Duitsland. 

Cyr Frimout schilderde aan
vankelijk hoofdzakelijk de natuur 
en levenloze voorwerpen, maar 
thans staat de mens en met name 
de man-vrouw-relatie centraal m 
zijn werk. De figuratie is daarbij 
slechts een herinnering aan de 
werkelijkheid, een herkennings
punt en een leidraad voor de 
toeschouwer. Figuren en voor
werpen zijn weliswaar nog her
kenbaar, maar staan in een nieu-

reële realiteit die door de kunst-
kritikus Frans Boenders als 
,,transrealisme" werd bestem
peld. 

De transparantie waarmee Cyr 
Frimout zijn personages schil
dert, heeft tot doel een vervreem-
dingseffekt te bewerkstelligen. 
Het schilderij doorbreekt aldus 

we, gefragmentlsëerde verhou
ding tot elkaar. Veel belangrijker 
voor de kunstenaar is immers de 
defiguratie die hem toelaat de 
werkelijkheid op zijn manier te 
interpreteren. Cyr Frimout trans
cendeert de banale werkelijkheid 
door de voortdurende interaktie 
tussen de werkelijkheid, de 
droom en de interpretatie van de 
droom. De kunstenaar die de lo
gische ordening verwerpt en de 
bestaande werkelijkheid frag-
mentiseert, kreëert aldus een ir-

zijn begrenzingen om naar het 
woord van de kunstenaar een 
opening op een andere wereld te 
worden. 

Verweermiddel 
Een betere wereld, als men de 

volgende beschouwing van Cyr 
Frimout overdenkt: 

,,Samen met U, toeschouwer, 
wil ik pogen, op mijn manier, te 
ontsnappen aan de ons omrin
gende absurditeit, aan deze kor-

Geesten & Geleerden 

Spookverhalen 
uit Engeland 
Het geweeklaag ten spijt zullen er steeds 

mensen blijven doorgaan met het uitgeven van 
boeken. Deze week viel het eerste deel van een 
reeks spookverhaken in de brievenbus, uitgege
ven door het eenmansbedrijf Horizon. 

VERTALER-UITGEVER 
van de verhalen is 
Johnny Haelterma-

n.een gekende naam in het 
Vlaamse wereldje van de grie
zel en de huiver. Haelterman 
is de uitgever van een alge
meen infonmatiemaandblad 
voor de gemeenten rond Lie
dekerke, hij gaat nu een stap
je verder met de produktie van 
een verhalenreeks. 

De serie kreeg de tttel Gees
ten & Geleerden naar het oor-
spronkeiijke 
Ghosts & Scholars dat Fiose-
mary Pardoe Jaarlijks voor hef 
Engefse taalgebied uitgeeft. 
De vader van de reeks was de 
Britse oudheidkundige en 
Eten-prof. Montague Rhodes 
James (1862 - 1936), hij ver
wierf internationale faam als 
schrijver van spookverhalen. 
De invloed van M. R. James is 
tot vandaag levendig geble
ven, de verhalen ademen de 
sfeer van de meester. 

Buitenkansje 
Sinds 1979 verschijnt jaar

lijks en door de goede zorgen 
van Rosemary Pardoe een 

bundel spookverhalen. Uit vijf 
van die bundeis selekteerde 
Haelterman vijf verhalen van 
vijf hedendaagse schrijvers 
die er wonderwel in slagen 
hun lezers in de greep van de 
angst ©n de griezel te houden. 

Geesten & Geleerden kreeg 
het volgnummer 1 mee omdat 
het in de bedoeting van de 
amateur- uitgever ligt d© reeks 
voort te zetten, De illustraties 
bij de verhalen werden ge
maakt door de Vlaamse kun
stenares Lydie Van Cromp-
hout. 

De uitgave is een buiten
kansje voor liefhebbers van 
goeie griezel, de uitgever- ver
taler weze getoofd! 

- Geesten & Geleerden 1, spook
verhalen uit Engeland.76 Wz. 
Uitg. Horizon, Stationsstr. 232 
A, 1770 Lledekerke. 175 fr. op 
rek. 438«20897S1-97 met ver
melding G & G. 

ruptie, aan deze banale show en 
kreatie van nepvedetten, om te 
ontsnappen aan de huidige pro
motie van onkunde, de promotie 
van de body-building der arme 
geesten, de Dallas-kijkers, de 
massa van naïeve Amerikaanse 
lachfeuilletons, de valse demo-
kratieën en de ongerechtigheid." 

Feit is dat Frimout van zijn werk 
een krachtig verweermiddel 
maakt tegen de vervlakking van 
ons leefklimaat. Hij schildert en 
tekent in seismografische trillin
gen een soms ontluisterend en 
veelal eigentijds beeld van de 

samenleving waarin wij ademen, 
bewegen, vreugde en verdriet be
leven. Een jachtige tijd, waarin de 
mens als een opgejaagd dier de 
rust en bescherming van een tij
delijk verblijf opzoekt. Frimout die 
voor pikturale oases zorgt. Een 
kleurige stem in de woestijn. 

W.V. 

— Cyr Frimout in Cimaises Merca
tor Wetstraat 26 te 1040 Brussel, 
nog tot 19 april. Van maandag tot 
vrijdag van 10 tot 18u. 

Tussen Stettin en Prenzlau 

Penkun, een oorlogsroman 
Penkun is een dorp op de baan tussen Stettin 

en Prenzlau. Op 20 april 1945 moest de Vlaam
se divisie ,,Langemarck" na urenlange artille
rie- en vliegtuigaanvallen haar stellingen aan de 
Oder opgeven. Op hun terugtocht leverden zij 
nog talrijke achterhoedegevechten met de Sov
jets en konden daardoor duizenden vluchtelin
gen — vrouwen, kinderen, bejaarden — de 
vlucht over de Elbe en het ontsnappen aan de 
Sovjet-gruwelen mogelijk maken. Vele Vlamin
gen sneuvelden daarbij, of werden krijgsgevan
gen genomen. 

I N het als oorlogsroman 
aangekondigde boek 
Penkun wordt de tragi

sche geschiedenis verhaald 
van een jongen en een meisje 
uit Vlaanderen, die beiden uit 

de Vlaams-nationafe jeugdbe
weging kwamen. 

De jongen gaat naar het 
Langemsrck Studium en van
daar naar de Sturmbrigade 
Langemarck. Hij sneuvelt tn 
Penkun, tijdens de laatste da
gen van de oorlog. Het meisje 
kan in 1944 aan de gruwelen 
van de repressie ontsnappen 
door naar Duitsland te vluch
ten. Na mei 1945 maakt ze 
dan toch kennis met de Belgi
sche repressie en de recht
spraak van negerkoningen 
(dixit een Belgisch minister). 

Het is de levensgeschiede
nis van zovele jonge idealis
ten, Het is tevens een stuk 
traigsche Vlaams-nattonale 
geschiedenis 

Het boek heet een oorlogs
roman te zijn. Maar er wordt 
heel wat meer in verteld dan 
de geschiedenis van twee 
mensen, voor, tijdens en na 
de oorlog. Vele ouderen zul
len misschien zeggen: al die 
details, heel die historische 
dokumentatie die in het boek 
bestendig aan bod komt, mét 
fotomateriaal, dat kennen we 
toch al lang. Maar vele jonge
ren kennen de toestanden van 
toen niet. Niet de geestelijke 
noch materiële toestand, ntet 
de hele tendens in Europa 
naar vernieuwing, die toch de 
daad van zovele duizenden 
jongeren, die hun leven inzet
ten, leidde. En ook niet wét er 
nadien met hen gebeurde. 

Benadering 
Moge, zuiver-literair gezien, 

die dokumentaire uitweiding 
en droman niet ten goede ko
men, dan geven ze toch me
nig jonge lezer bij benadering 
een idee van wat er leefde, 
van wat er gebeurde. Ergens 
wordt in dit boek d'Arconvilte 
geciteerd: ,,Men haat ge
woonlijk slechts diegenen, die 
men niet kan minachten". Dat 
is een verklaring voor veet 
haat en onbegrip. Het einde 
van het boek, het laatste 
woord geldt dan ook als testa
ment, als opdracht' WIj moe
ten voortdoen! 

JV 

- Penkun — Vlaanderen en het 
Oostfront, oorlogsroman. Pol 
Segers, Uitg. Etnika, Antwer
pen. 358 biz. 750 fr. Prk. 000-
043—363-71, Etnika vzw Ant-
weipen. 
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Vanderaerden elfde 

Afspraak gemist 
Milaan-San Remo is een koers die tot de verbeel

ding spreekt. De overwinning in de eerste topklassie-
ker van het jaar wordt door iedere zichzelf respekte-
rende, kampioen begeerd. 

IN een al wat verder verleden 
behoorden onze renners bij 
de vaste uitblinkers. Eddy 

Merckx won de Primavera maar 
liefst zevennnaal. Een rekord voor 
de eeuwigheid. Roger De Vlae-
minck was ook goed voor drie 
overwinningen en de laatste land
genoot die op het hoogste scha-
votje terecht kwam heette Fons 
De Wolf. Toen nog een heuse 
belofte 

Leergeld 
De verwachtingen waren dit 

seizoen opnieuw strak gespan
nen in het Belgische kamp. Men 
rekende op Vanderaerden. Men 
hoopte op Van Hooydonck. Het 
heeft niet mogen zijn Omdat 
men in Milaan-San Remo, op 

zichzelf nochtans met zon ver
moeiende of uitputtende koers, 
van begin tot einde op het scherp 
van de snee moet fietsen. In de 
finale mag de oplettendheid geen 
sekonde verslappen. De geest 
moet helder en de benen moeten 
sterk blijven. Elk maneuver (van 
de tegenstander) moet juist wor
den ingeschat Vanderaerden, 
elfde en eerste Belg, zegde het 
eerlijk en spontaan: ,,lk reed 
goed maar met goed genoeg." 

Van Hooydonck, naar het heet 
helemaal met vermoeid na de 
koers, trad in de finale nooit op de 
voorgrond Hij betaalde leergeld. 
Dat is met ongebruikelijk. Maar 
volgend jaar moet hij er in dezelf
de koers wel slaan. Zo simpel is 
dat. Edwig mag een voorbeeld 

nemen aan die andere tweede
jaarsprof Maurizio Fondnest 
Deze veelbelovende Italiaan stak 
de hand uit naar de overwinning 
maar vond uiteindelijk toch zijn 
meerdere in de herboren Fignon 

Fignon 
De vroegere Tourwinnaar was 

vorige zaterdag terug van drie 
jaar weggeweest Laurent reeds 
plots weer beresterk. Hij straalde 
macht en zelfvertrouwen uit. Hij 
was weer de grote kampioen 
Hoe zoiets verklaren Nog na Pa-
rijs-Nice werd over zijn toekomst 
gediskussieerd. Er leefden veel 
twijfels. Tot vorige zaterdag de 
wederopstanding werd ingeluid. 
Fignons topprestatie vraagt na
tuurlijk om bevestiging. Zoniet op 
de korte dan toch op de half lange 
termijn. Een Fransman wordt op 
zijn werkelijke waarde getak-
seerd in de Tour Dan moeten 
dagen na elkaar zware inspan
ningen worden verwerkt. Schuilt 
er in de blonde Parijzenaar als

nog een opvolger van Bernard 
Hinault? 

In de komende dagen kunnen 
onze coureurs in een hun ver
trouwde omgeving de vorm 
scheppen met het oog op de 
grote veldslagen van april Dwars 
door België, de E3-prijs m Harel-
beke en de Brabantse Pijl zijn 
geen echte topkoersen maar er is 

geen renner die de zege in deze 
wedstrijden zal weigeren De Bel
gen misten de eerste afspraak 
van het seizoen helaas nadrukke
lijk Wanneer de verhoopte en 
aangekondigde wederopstandig 
geen droom wil blijven, mag met 
langer worden getalmd. Vandaar 
onze meuwsgiengheid 

Flandrien 

Club en KV in de halve finales 

Twee van de drie 
Onze verwachtingen zijn uitgekomen: twee van de 

drie Belgische kwartfinalisten in de Europacups 
hebben zich gekwalificeerd voor de halve finales. 
Het hadden er zelfs drie kunnen zijn maar Ander-
lecht miste uiteindelijk geluk én klasse. 

GELUK omdat scheidsrech-
terlijke beslissingen méé 
het eindresultaat bepaal

den. In Lissabon werd Sporting 
een onmiskenbare strafschop 
onthouden door een traditionele 
homereferee. 

Op glad ijs 
In eigen stadion botsten de 

Brusselaars op de onwrikbaar
heid van een Engelse scheids
rechter. De man in het zwart bleef 
doof voor het penaltygroep. Ver
wissel de scheidsrechters en An-
derlecht mag waarschijnlijk twee
maal de bal op de elfmeterstip 
leggen. Ook zo wordt de geschie
denis geschreven. 

Wat niet belette dat dit Ander-
lecht toch duidelijk klasse tekort 
kwam zoniet zou Benfica zeker 
niet hebben overleefd. Overigens 
blijft het een pertinente vaststel
ling dat Sporting in tientallen ja
ren Europees voetbal maar heel 
zelden een achterstand van twee 
doelpunten kon uitvegen in een 
terugmatch... 

KV Mechelen bleef, zoals voor
speld, overeind op het Russische 
ijs. Minsk was geen gemakkelijke 
tegenstander. Het verloor de 
kwalifikatie in de slotfase van de 
heenmatch. Wanneer Mechelen 
mag afwachten en counteren, ge
raakt het maar moeilijk uit balans. 
WIJ blijven geloven dat KV die 
Europabaker voor bekerwinnaars 
kan winnen. Geen tegenstander 
IS echt sterker. Al moet nu wel 
worden opgepast met de Italiaan
se tweedeklassers uit Bergamo. 
Die klub leeft gegarandeerd in 
een Europese roes en gekke risi-

ko's zullen zowel thuis als uit 
worden vermeden. Italianen zijn 
en blijven doorgewinterde profs. 
Zelfs wanneer ze niet in de top
klasse uitkomen. 

Goed gezelschap 

Ook Club Brugge droomt van 
een (nieuwe) Europese finale. Es-
panol Barcelona lijkt geen on
haalbare kaart. Maar de Span
jaarden behaalden internationaal 
toch al sprekende resultaten Bo
vendien moet Club eerst thuis 
spelen. Het verschil zal dus on
middellijk moeten worden ge
maakt. Op Olympia zullen bere
deneerde risiko's moeten worden 

Met z'n overwinning tegen Beerschot raakte Antwerp weer mee in de 
running. Samen met KV Mechelen en Club Brugge voert het de 
kompetitie aan. 

genomen. Wat geen gemakkelij
ke opdracht is voor een tempera
mentvolle formatie als Club. 

Overigens tellen onze ploegen 
in het Europese klubvoetbal nog 
altijd volop mee Vier landen be
zitten twee Europese halve fina

listen: Spanje, Nederland, West-
Duitsland en België. We verkeren 
dus in goed gezelschap Indien 
Club en KV ooit samen de finale 
mochten haln zou ons voetbal 
internationaal zeker opgewaar
deerd worden 

Wales en Liverpool geklopt 

Niets is volmaaict 
De volmaaktheid is 

niet van deze wereld. Zo 
is nogmaals gebleken. 

WALES heeft Frankrijk niet 
kunnen kloppen in de 
slotmatch van het rug-

by-vijflandentornooi en de voet
ballers van Liverpool leden in de 
dertigste match van de kompeti
tie hun eerste nederlaag op het 
veld yan aartsrivaal Everton. Li-
verP'ït:.' stak precies op deze 
speeidatj de hand ut naar een 
absoluut record... Met negenen
twintig ongeslagen wedstrijden 
moeten zij nog het gezelschap 
dulden van het legendarische 
Leeds United dat m de jaren ze
ventig triomfen vierde. In het En
gelse voetbal moet elke overwin
ning inderdaad worden afge
dwongen... 

Herbouw 
Wales, gebrand op de ultieme 

triomf, verloor thuis voor vermoe
delijk miljoenen televisiekijkers 
met 9-10 tegen Frankrijk. Het was 

kwalitatief zeker geen grote 
match maar de spanning viel wel 
te snijden. Wales verloor uitein
delijk door een gebrek aan intelli

gentie Want de manier waarop 
Thornburne buitenspel liep moet 
elke trainer wanhopig hebben ge
stemd. Overigens misten de 

Welshmen tantazie in hun bewe
gingen tegen een geroutineerde 
tegenstander die nochtans drin
gend aan herbouw toe is. 

Topvoetbal onwaarschijnlijk hard 

Bai of been... 
De televisiebeelden 

van Reai Madrid-Bay-
ern h/tunchen logen er 
niet om: topvoetbal 
wordt onwaarschijnlijk 
hard gespeeld. 

WAS het omdat de 
Spaanse televisie na 
efke overtreding — 

en er waren er nogal wat... — 
close tierhatingen bracht dat 
we door het meedogenloze 
karakter van de wedstrijd wer
den getroffen? 

Het volkse gezegde bal of 
been negentig minuten lang 
demonstratief in beeld ge
bracht Met het reglement in 
de hand, en geïnterpreteerd 

naar cJe letter, had scheids
rechter Ponnet aan weerszij
den een halve ploeg kunnen 
(en eigenlijk ook moeten) uit
sluiten. Het IS gewoon onmen
selijk waf voetballersbenen 
vandaag inkasseren. Op het 
einde van hun carrière moe
ten die heren toch potentiële 
invaliden zijn? Overigens 
wordt er ook op training al 
heel realistisch gespeeld. De 
konkurrentiestri|d wordt ook 
daar uitgevochten. . 

Breuken... 
Blijft natuurlijk de vraag wat 

de scheidsrechters nog kun
nen (of mogen) aanvangen. 
Het heet dat Ponnet momen
teel internationaal hoog 
scoort Trekt hij de jutste tole

rantiegrens? Misschien. Ver-, 
moedelijk. Maar tijdens Real-
Bayern heblsen we meer dan 
eens naar adem gesnakt. In 
onze zetel voelden we ons 
nog enigszins veilig. BIj nage
noeg elke tackling werd ook 
mirtstens de tegenstander 
aangetrapt. Maar niemand 
nam daar aanstoot aan. Het 
voetbalgeweld heeft irwjer-
daad vele vormen. Het publiek 
is evenwel veel gewoon ge
worden en weinigen geven er 
zich nog rekenschap van. Bo
vendien staan er zo'n grote 
financiële tjetangen op het 
spel dat men over een breuk-
(je) meer of minder niet meer 
valt. Indien we het goed be
grepen hebben zou Real voor 
de gelegenheid méér dan ze
ventig miljoen frank ontvang
sten geboekt hebben. 
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Het Parlljbesluur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag 
21 maart j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels vol
gende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers... 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
hoorde het verslag van zijn afgevaar
digden bij de door informateur J L 
Dehaene georganiseerde voorberei
dende besprekingen, nam kennis van 
het voortzetten dezer besprekingen 
ook deze week en bevestigde zijn 
vertrouwen m de VU-onderhande-
laars 

Eensgezindheid 
Het Partijbestuur noteert dat tijdens 

de besprekingen vonge week geble
ken IS, dat een zeer brede waaier van 

Deelneming 
Bovenop alle drukke politieke be

slommeringen waarmee partijvoorzit
ter Jaak Gabriels de voorbije dagen 
zat werd hij ook nog gekonfronteerd 
met het overlijden van zijn zus Mia 
Deze 45-jange moeder van twee kin
deren overleed maandag na een sle 
pende ziekte en wordt morgen vrij
dag, begraven 

De redaktie van dit weekblad biedt 
langs deze weg haar oprechte blijken 
van deelneming aan in het verdriet 
dat de familie Gabriels treft 

bevoegdheden en middelen de facto 
in aanmerking komen voor federalise
ring De bespreekbaarheid daarvan is 
alvast een winstpunt t o v het verle
den 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
stelt daarbij evenwel vast dat nog met 
gebleken is m hoeverre de franstalige 
onderhandelaars bereid zijn om deze 
diepgaande federalisering mogelijk te 
maken door het opgeven van alle 
taalimperialistische en territonale ei
sen en aanspraken Het Partijbestuur 
stelt met genoegen vast dat de 
Vlaamse onderhandelende partijen 
totnogtoe eensgezind het Vlaams 5-
puntenprogramma hebben verde
digd 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
zet zijn onderhandelaars er toe aan 
het behoud en de versterking van de 
Vlaamse eensgezindheid in het bij
zonder te behartigen 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
werd geschokt door de dramatische 
Brits-lerse incidenten te Gibraltar en 
te Belfast 

Vanuit een traditionele verbonden
heid met het Ierse volk en tevens 
vanuit de bezorgdheid voor vrede en 

vrijheid m Ulster doet het Partijbe
stuur hierbij een oproep tot beide 
partijen om aan het gebruik van ge
weld te verzaken Het Partijbestuur 
van de Volksunie wil dat het stilleg
gen van de spiraal van geweld ten 
spoedigste zal leiden tot zo trouw 
mogelijke uitvoering van de Anglo-
lerse akkoorden van Hillsborough 
van november 1985 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
hoopt dat ook de Europese gemeen
schap m haar geheel en met alle 
voorhanden zijnde middelen zal bij
dragen tot een oplossing van het 
pijnlijk Iers probleem 

VU op BRT 1 
Het VNOS-programma van vrijdag 

25 maart loopt op BRT-1 en begint om 
19 u 15, en bevat volgende onder
werpen 

— een debat over de regeringsvor
ming tussen VU-voorzitter Jaak Ga
briels en joernalisten van de schrij
vende pers, 

— kommentaar bi] de aktualiteit 
met o m een milieu-aktie te Gent 

De rubriek ,,Mensen van bij ons" 
maakt kennis met een Vlaamse pop
groep ,,Schudden voor gebruik" 

Ledenwerving 1988 
IHet gaat er enorm spannend aan toe in onze top-

20. De eerste drie geven mekaar geen duimbreed 
toe. Assenede en Maasmechelen veroveren een 
plaatsje bij de beste tien terwijl Bazel en Munsterbil
zen uit de boot vallen ten voordele van leper en 
Burcht-Zwijndrecht. 

Het meest markante feit is echter 
dat er de jongste veertien dagen zo 
maar eventjes 540 nieuwe leden bij
kwamen Het totaal IS nu 2275 nieuwe 
leden' 

1 

3 
4 
5 
6 

(3) VU-Aalst 
(1) VU-Gijzegem 
(2) VU-Antwerpen-Stad 
(3) VU-Hofstade 
(5) vu-Meerhout 
(7) VU-Bilzen 
(6) VU-Herentals 
(9) VU-Roeselare 

54 
54 
53 
40 
39 
35 
35 
35 

9 
10 

12 

14 
15 

17 
18 

20 

(8) VU-Genlbrugge 
(13) vu-Assenede 
(16) VU-Maasmechelen 
(12) vu-Brugge-Stad 
(9) VU-Zwevegem 

(11) VU-Wichelen 
( - ) vu-leper 
(13) VU-Waregem 
(13) vu-Oostkamp 
(18) VU-Gent-Muide 
(16) VU-Herk-de-Stad 
(—) VU-Burcht-Zwijndrecht 

32 
28 
28 
27 
27 
26 
25 
25 
24 
22 
22 
21 

(*) plaats vorige week 

VU-arr. Antwerpen mobiliseert 

IVIet l(inilertel(eningen 
tegen TGV en Grote Ring! 

Op zeer korte tijd verschenen er in de pers een aantal artikels 
over de geplande aanleg van de TGV over Antwerpen naar 
Amsterdam en over de Grote Ring. 

In beide gevallen zou Kontich zowat een scharnierfunktie 
bekleden. Ten zuiden van Kontich zou volgens een aantal spoor
wegplannen de TGV de grond induiken en er aan de andere kant 
van Antwerpen terug uitkomen. 

Gemeenschapsminister Beysen 
deed er nog een schepje bovenop 
door het dossier van de Grote Ring 
rond Antwerpen terug te openen 
Reeds lang ontworpen plannen voor
zien in Kontich een verkeerswisselaar 
met de autoweg van en naar Brussel 
ter tioogte van Groeninghe 

Eén bouwwerf 
Het IS duidelijk dat als een en ander 

doorgang vindt Kontich (en omstre
ken) in de komende jaren m een grote 
bouwwerf zal herschapen worden 

Reeds lang heeft de VU rond deze 
twee projekten duidelijke standpun 

ten ontwikkeld De TGV en de Grote 
Ring betekenen evenveel aanslagen 
op het milieu en dat kan voor de VU 
met meer Alternatieven werden des 
tijds reeds naar voor gebracht 

Het VU-standpunt moet echter 'ui-
der en veelvuldiger klinken Op 26 
maart wordt er door een plaatselijke 
aktiegroep in Haasdonk betoogd te
gen de aanleg van de Grote Ring 

Dezelfde dag wil de aktiviteitsgroep 
van de Volksunie aktie voeren in Kon 
tich en dit op een ludieke manier De 
inrichters vragen aan zoveel mogelijk 
kinderen tussen 4 en 12 jaar een 
schilderwerk te maken over groen, de 

VOLKSUNIE 
bloemen en de bomen, het bos, vo
gels, dieren Het is de bedoeling dat 
dit werkje op een eenvormig blad 

gemaakt wordt Deze bladen zijn al
leen en uitsluitend op onderstaand 
adres te bekomen Want op 26 maart 
worden al deze tekeningen aan me
kaar vastgemaakt zodat we een 
groot werk van tientallen meters lang 
krijgen Met deze grote schilderij 
gaan we naar het trajekt van de Grote 
Ring Hier worden simbolisch een 
aantal bomen geplant, terwijl het lan
ge schilderij aan enkele weidepalen 
wordt vastgemaakt Tijdens de wan
deling doorheen het centrum van 
Kontich delen we bloemen en pam
fletten uit De aktie verloopt onder het 
motto ,,Laat ons een bloem en wat 
gras dat noeg groen IS I" en keert zich 
uiteraard tegen de TGV en de Grote 
Ring 

Het spreekt vanzelf dat we zoveel 
mogelijk volk verwachten Kinderen 
van vrienden en familieleden mogen 
uiteraard meedoen 

Afspraak met heel de familie op 
zaterdag 26 maart om 11u m de 
Ooststatiestraat nr 1 zaal D'Ekster 

De tekenbladen (1,20m op 0,80m) 
zijn te bekomen bij Erwin Brentjens 
Met deze aktie wil de VU uitgebreid 
de media halen Een talrijke aanwe
zigheid IS dus een vereiste nr 1 

Erwin Brentjens, Edegemse Steen
weg 2, 2550 Kontich (03/457 72 40 
tussen 18 en 20u ) 

Vijftig meter pamfletten... 

20 jaar Volicsunie 
in Laalcilai 

Tijdens het jaarlijkse ledenfeest van Laakdal werd het feit 
gevierd dat de VU reeds 20 jaar bestaat in deze gemeente. 

Rob Geeraerts, die in de jaren '60 
mee aan de wieg stond van de afde
ling schetste het relaas van deze twee 
decennia politieke werking Hij hield 
het bondig omdat hij over dit tijdperk 
een boekje bijeengeschreven heeft, 
waann de geïnteresseerden tot in de 
details de geschiedenis en de evolu
tie van VU-Laakdal kunnen naplui-
zen 

Oud-voorzitters 
Vervolgens zette Vivjan Van Dijck 

de gewezen afdelingsvoorzitters in de 
bloemen Bij de persoon van Louis 
Schepers stond ze even langer stil 
Louis, een monument in de afdeling, 
behoort tot de medestichters en was 
jaren voorzitter Nu op bejaarde leef
tijd IS hij nog steeds een aktief be
stuurslid Louis duikt op in diverse 
anekdoten Zo deed zijn klak jaren

lang dienst om nd stemmingen de 
briefjes op te halen 

Tijdens de receptie was een uitge
breide tentoonstelling te bezichtigen 
Al de ondertussen uitgegeven pam
fletten besloegen een lengte van 
meer dan vijftig meter Bovendien 
waren de verkiezingsdrukwerken 
even talrijk In fotoalbums en in een 
diamontage werden de aktiviteiten 
van de afdeling belicht 

Door de jaren heen kwamen diver
se aktiviteiten aan bod Van de plaat
selijke aktie voor een beter leefmilieu 
tot de busreizen naar de IJzerbede
vaart en de vredesbetogingen 

Medestichter en gewezen 
afdelingsvoorzitter 

LOUIS Schepers 

in de bloemen 

De groei werd vooral duidelijk ge
maakt door de grafieken van het le
denbestand en de verkiezingsuitsla 
gen De leden namzn tot van een 
vijftal in het begin tot bijna 600 in 
1987 Even frappant zijn de verkie
zingsuitslagen De eerste VU-kandi-
daat uit Laakdal haalde bij de parie 
mentaire verkiezingen van 1965 zo 
wat 165 stemmen In 1987 haalde 
Rob Geeraerts er op de kamerlijst 
bijna 4000 

Naar de toekomst 

Later op de avond sprak nationaal 
VU-voorzitter Jaak Gabriels de hon
derden aanwezigen toe Hi) trok de 
parallel van de plaatselijke afdeling 
met zijn eigen gemeente Bree, want 
ook m Laakdal had in normale om
standigheden de VU aan het beleid 
deelgenomen Hij zag de toekomst 
rooskleung in Volgens Gabriels kan 
zoveel energie en aktiviteit met an
ders dan resulteren in een flinke winst 
bij de volgende gemeenteraadsver
kiezingen 

Na het eetmaal werd dit jubileum 
nog tot in de late uurtjes verder ge
vierd 

,,20 jaar VU-Laakdal" is nog ver
krijgbaar Geïnteresseerden kunnen 
dit bestellen bij Ludo Helsen, Veld-
straat 5 te 3998 Laakdal (013/ 
66 59 49) aan de prijs van 50 fr De 
oplage is echter beperkt 

ML'iiViJilJî l 
MAART 

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 m 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 in 
, Oud Gasthuis", Turnhoutsebaan 
199 Deelname 350fr pp Aanvang 
19u 30 Inschrijven bij bestuursleden 
van VU-Wijnegem 

26 0-L-V-WAVER: 23ste Vlaams 
dansfeest in zaal Graaf D'Elissem 
Orkest Rob Mando & Punch Deuren 
20u30 Inkom 100 fr Org VU-Kate-
lijne & Waver 

27 WOMMELGEM: Aperitiefkon-
cert in Galerij 't Kallement (Home 
St Jozef), met optreden van Die ghe-
sellen, om 11u 

28 SCHILDE: Ontmoeting met uw 
mandataris Hugo Coveliers en Mari-
ta Schadick houden zitdag m cafe De 
Schilde, hoek Turnhoutse- en Bras-
schaatse baan tussen 11 en 12u 

29 EDEGEM: Filmavond over sport-
duiken door Romain Goyvaerts Om 
20u in Drie Eiken Org Kulturele 
Kring 

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 
8 WOMMELGEM: Eerste kwis-
avond ,,Kwis voor Wommelgemse 
verenigingen" Om 20u in Keizers
hof 

9 WOMMELGEM: Vijfde planten-
ruildag in de Kastanjelaan nr 4 Onder 
deskundige leiding van Walter Wes-
sels Kom eens kijken I Om 14u Org 
VU-Wommelgem 
10 WOMMELGEM: Bormsherden-
king, mis om 12u 15 in St Franciscus-
kerk te Merksem Vervoorprobeem 
tel Ward Herbosch 353 68 94 
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Zaterdag 26 te Wachtebeke, zondag 27 maart te Mol 

Gezinsdagen voor kaderleden 
en militanten 

Zaterdag 26 en zondag 27 maart zet de Volksunie 
,,officieel" het belangrijke werkjaar 1988 in. En dat 
het een echt,, werk"-jaar wordt, laat weinig twijfel: 
kongres op 17 april, kongres op 11 juni, 't Klapgat op 
27 mei, arrondissementele ontmoetingsdagen met 
voorzitter Jaak Gabriels, gemeenteraadsverkiezin
gen, enz. 

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

sein daarvan wordt tijdens het 
weekeinde van 26 en 27 maart 
gegeven. Algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels en het hele partij
bestuur nodigen U dan vriende
lijk uit op een kaderdag. 

Toch wordt het geen „klassie
ke" kaderdag. 

Gans het gezin 
De meesten onder ons zijn 

reeds zo dikwijls uithuizig, dat we 
besloten er een gezinsdag van te 
maken. Uw gezinsleden, vrien
den en kinderen zijn van harte 
welkom. In een ontspannen sfeer 

op een prachtig domein willen we 
het nuttige aan het aangename 
paren. Zowel het domein ,,Puy-
enbroeck" te Wachtebeke als het 
provinciaal domein „Zilvermeer" 
te Mol bieden hiertoe talloze mo
gelijkheden. 

Terwijl U, als kaderlid, tijdens 
de voormiddag een stevige brok 
informatie over de gemeente
raadsverkiezingen te verwerken 
krijgt trekt de voorzitter er met uw 
gezinsleden en vrienden op uit en 
halen uw kinderen hun hartje op 
in het domein. 

Gezellig samen 
Tijdens de middag wordt ieder

een vergast op een gratis koffie-

Met het oog op 9 oktober '88 
Nog een goed half jaar scheiden ons van zondag, 9 oktober, dag 

warop we weer met z'n allen een nieuwe gemeenteraad gaan 
verkiezen. Her en der zijn de lijsten reeds klaar of in de maak, maar 
belangrijk daarbij is hoe onze verkozenen in de komende zes jaar het 
gemeentebeleid zullen voeren of vanuit de oppositiebanken het 
bestuur zullen benaderen en in onze zin proberen te wijzigen. 

Over dit alles zullen drie ervaren mandatarissen (de burgemeesters 
Sauwens en Van Hooland en schepen Geens) uit de praktijk spreken. 

Een niet te missen uiteenzetting die in beide lokaties om 10u.45 van 
start gaat. Tevens zal het VU-programma voor de gemeenteaadsver-
kiezingen '88 aangeboden worden. 

'n Stevige lentewandeling 
Zowel in „Puyenbroek" te Wachtebeke als in het „Zilvermeer" te 

Mol (onze foto) staat er een stevige wandeling op het programma. 
Voorzitter Gabriels en een plaatselijke gids leiden de uitstap. In 

beide domeinen telkens vanaf 10u.45. Laarzen en regenkledij zouden 
wel eens nuttig kunnen zijn... 

't Kliekske: dat zijn Herman en Rosita Dewit, Oswald Tahon en Wilfried Moonens. Zij verwachten u te 
Wachtebeke en te Mol! 

tafel. Dan zijn we weer even ern
stig voor de toespraak van voor
zitter Gabriels en m het licht van 
de politieke evolutie, zou deze 
wel eens erg belangrijk kunnen 
zijn. 

ter afronding maken we erj een 
familiaal samenzijn van met mu
ziek, kwis en enkele vraagge
sprekken. Dit alles wordt aan me
kaar gebreid door Terloops-re-
dakteur Fred Janssen en muzi
kaal opgeluisterd door de Bra
bantse groep ,,'t Kliekske". 
Beiden staan borg voor een fijne 
en bovenal gezellige namiddag. 

U en uw gezin moeten van de 
partij zijn. Zo wordt de Volksunie 
een hechte familie die entoesiast 
en met vereende krachten het 
werkjaar inzet. 

Indien U geen uitnodiging ont
ving, bel dan gerust naar het 
algemeen sekretariaat van de 
VU, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Vergeet evenwel niet het 
aantal personen te vermelden. 
02/219.49.30. 

De provincies West- en Oost-
Vlaanderen geven elloar af-
spraal< op zaterdag 26 maart in 
het provinciaal domein Puyen-
broeck te Wachtebeke. 

De kollega's van Antwerpen 
Brabant en Limburg ontmoeten 
elkaar daags nadien zondag 27 
maart, in het provinciaal do
mein Zilvermeerr te Mol. 

Programma 
Het programma ziet er zo uit: 
10.30 uur: Aankomst en ver

welkoming. Opvang kinderen. 
10.45 uur; Voor kaderleden en 

militanten: seminarie over het ge
meentebeleid m.m.v. senator An
dre Geens, kamerlid Johan Sau
wens en senator Bob Van Hoo
land. Voor uw partners en gezins
leden: een stevige wandeling 
o.l.v. voorzitter Jaak Gabriels. 

12.30 uur: Gezamenlijk mid
dagmaal met koffie en broodjes. 

14 uur: Toespraak door alge
meen voorzitter Jaak Gabriels. 

14.30 uur: Gezellig samenzijn 
tot 17 uur, muzikaal opgeluisterd 
door ,,'t Kliekske'. Presentator is 
Fred Janssen. 

Wat is 't Kliekske? 
Toen in 1968 vier jonge mensen geïnspireerd door de liederen en 

dansen van onze voorouders samen gingen muziek maken, had 
niemand van hen kunnen voorzien welke vlucht dit bescheiden 
initiatief zou nemen. 

Honderden bezoeken aan oudere mensen werden afgelegd wat 
resulteerde in een grote verzameling volksliederen, -melodieën, -
dansen en -instrumenten. Alles wat ooit verscheen over onze volksmu
ziek werd uitgepluisd. 

Maar vooral werd er opgetreden. Een selektie uit deze rijke 
overlevering levert een gevarieerd programma ,,van schouwburg tot 
straatanimatie". Een greep daaruit hoort u dit weekeinde te Wachte
beke en te Mol! 

Voorzitter 
Gabriels 
aan het woord 

Tijdens de komende gezinsda
gen verwachten de kaderleden 
terecht een toespraak van alge
meen voorzitter Jaak Gabriels. 
Na zeven weken meeonderhan-
delen is de boodschap van de 
voorzitter van meer dan groot 
belang. Tijdens de namiddagzit
ting, als de voorzitter het woordt 
heeft, zullen élle oren dan ook 
gespitst worden! 

Uw mandataris op de praatstoel 
Tijdens de gezamenlijke namiddagzitting worden — zowel in Wach

tebeke als in Mol — VU-mandatarissen uitgenodigd in de praatstoel 
plaats te nemen. 

Terloops-joernalist Fred Janssen zal hen uitgebreid en keihard 
ondervragen maar nu eens niet over politiek! 

Maar ovar wat dan wel? Dat hoort U in Wachtebeke en Mol. 
Daarop zullen arrondissementele ploegen uitgenodigd worden voor 

een kwis. U kunt bij de gelukkigen zijn, want er zijn ook prachtige 
prijzen te winnen. 

Als ik U was, ik zou maar komen! 
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20 MTj 
Kamerlid Luk Vanhorenbeek in zwartboek: 

„Zomeruur verstoort 
bioritme en vervuilt" 

Naar aanleiding van het invoeren van de zomertiid op zondag 27 
maart a.s., stelde VU-volksvertegenwoordiger Luk Vanhorenbeek 
zijn pas verschenen „Zwartboek Zomeruur" voor. Hierin wordt de 
vraag gesteld of het zomeruur al dan met zal worden afgeschaft 

Twee dagen vóór de invoering van 
het zomeruur zal er een aktie plaats 
hebben aan hef monument van het 
Jaar van het Leefmilieu op het Schu-
mannplein te Brussel Exemplaren 
van het Zwartboek zullen aan de 
voorbijgangers worden uitgedeeld 

Relatie 
Bovendien zal volksvertegenwoor

diger Vanhorenbeek samen met een 
afvaardiging van de Belgische Ver
eniging tegen het Zomeruur een 
exemplaar van zijn boek overhandi-

gen aan Europees kommissans Willy 
eclercq 
Als lid van de Vlaamse Raad inter-

pelleerde ons kamerlid vorige week 
Jos Dupré gemeenschapsminister 
van Leefmilieu, betreffende de relatie 
tussen het zomeruur en de zure re
gen 

Tevens werd onlangs een voorstel 
van resolutie in de Kamer ingediend 

betreffende de afschaffing van het 
zomeruur 

Historiek 
De GMT (Greenwich Mean Time) in 

Europa geldt sinds het einde van de 
19e eeuw als wereldtijd of Universal 
Time (UT) De basis van de tijdsver-
deling in de wereld is het gemiddelde 
zonne-uur op de nulmendiaan die 
door het oude Observatorium van 
Greenwich loopt 

Als het in Greenwich middag is, 
dan IS het volgens de tijdzone in 
Warschau en Moskou 14 uur 

Tijdens beide wereldoorlogen voer
den de Duitsers hun Midden-Europe
se Tijd (MET) in nl GMT + 1 Boven 
dien voegden zij bij hun MET nog 
eens 1 uur bij het systeem van het 
zomeruur was geboren, d w z GMT 
+ 2 

Na een onderbreking van 30 jaar 
wordt sinds 3 april 1977 opnieuw het 
zomeruur ingevoerd 

Verzet 
Het verzet werd op gang gebracht 

door prof dr B Sandler een kinder
arts uit Bordeaux Vrij spoeding ont
stond in Frankrijk de Association 
centre I horaire d'été" gevolgd door 
gelijkaardige verenigingen in Zwitser
land Oostenrijk Duitsland en België 
(1985) Naast de akties van deze 
verenigingen (o a petities moties in 
gemeenteraden, tJetoging aan het 
Europees parlement), werden een 
aantal wetenschappelijke studies ver
richt aan diverse Europese universi 
teiten Ook in de mediawereld begon 
men ruimere aandacht te besteden 
aan het fenomeen 

Op parlementair vlak was vooral 
kamerlid Vanhorenbeek aktief Sinds 
1985 stelde hij diverse vragen in de 
Kamer en Vlaamse Raad over de 
gevolgen, de energiebespanng, de 
ekonomische verantwoording, de 
zure regen, de verkeersveiligheid, de 
aanpassing van de schooluren, enz 
Daarnaast volgde nog een interpella
tie over ,de gevolgen van het invoe
ren van de zomertijd op 28 maart 
1987", en onlangs werd een voorstel 
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van resolutie betreffende de afschaf
fing van het zomeruur ingediend 

Een balans 
Wat IS de invloed van het zomeruur 

op mens en natuur' In 7 hoofdstukjes 
probeert men een vergelijking te ma
ken tussen de kosten en de baten 
Onder invloed van de oliekrisis (1974-
1975) was de zomertijd een argument 
om de publieke opinie tot energiebe
sparing aan te zetten Ondertussen is 
vast komen te staan dat die zgn 
besparing er geen is, want wat men 's 
avonds bespaart, gaat 's morgens 
(aan verlichting en vooral aan venwar-
ming) weer verloren 

De belangrijkste argumenten die 
pleiten tegen het verder invoeren van 
het zomeruur situeren zich op het 
kronobiologische en het ekologische 
vlak Het algemeen gevolg van het 
verschil van 2 uur tussen de officiële 
tijd (zomertijd) en de werkelijke tijd 
(zonnetijd) is dat het zomeruur met te 
verwaarlozen wijzigingen meebrengt 
in de werking van onze organismen, 
waarvan de verschillende funkties ge
regeld worden door de afwisseling 
dag/nacht en de plaats van de zon 

Het brutale ingrijpen in het bioritme 
van de mens wordt als fundamenteel 
tegennatuurlijk ervaren, en dus ook 
verworpen Op ekologisch vlak werd 
door diverse onderzoekers de nega
tieve relatie tussen zomeruur en zure 
regen aangetoond Vermits men de 
avondpiek van het autoverkeer met 2 
uur vervroegt, zijn de uitlaatgassen 
van motorvoertuigen onderhevig aan 
meer zon en licht Hierdoor ontstaat 
een hogere ozonkoncentratie die al
dus een negatieve invloed heeft op de 
flora deze luchtverontreiniging beïn
vloedt direkt of indirekt de zuurte-
graad van het milieu Het zijn deze 
zuren die door de wind verder gedra
gen worden en die de massale bos 
sterfte veroorzaken 

Europese dimensie 
Tussen 1977 en 1980 was de toe

passing van het zomeruur het gevolg 
van een beslissing van het minister-
komitee van de Benelux Vanaf 1980 
werden door de Kommissie van de 

Europese Gemeenschappen drie 
richtlijnen uitgevaardigd, die telkens 
voor een periode van 3 jaar golden, 
m a w tot en met 1988 Verleden jaar 
werd de Vierde Krachtlijn van kracht, 
doch in tegenstelling tot de vorige 
Richtlijnen werd de zomertijdregeling 
slechts met 1 jaar (voor 1989) ver
lengd Er zijn dus moeilijkheden in de 
EG rond het zomeruur De Kommis
sie stelt reeds jaren de volledige har
monisering van de regeling voor, met 
name eenzelfde begin- en einddatum 
voor elk van de 12 lidstaten Maar het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland blijven 
dwarsliggen Gaat in alle landen de 
zomertijd in op 28 maart 1988 om 
1 00 uur dan wordt het weer wintertijd 
op 22 oktober 1988 voor de Britten en 
leren, terwijl alle andere landen op 24 
september 1988 terugkeren naar het 
winteruur Vóór 1 januar> 1989 moet 
het Europees parlement de knoop 
definitief doorhakken er zijn dan drie 
mogelijkheden 

1 Het zomeruur afschaffen, 
2 Nog een proefperiode van 3 jaar 

voorzien, nl 1990, 1991, 1992, 
3 Het zomeruur vastleggen tot het 

jaar 2000 
Opvallend in de toelichting en over

wegingen bij deze Europese Richtlij
nen IS het gebrek aan motivering Om 
welke ekonomische motieven de zo
mertijd wordt ingevoerd, staat ner 
gens te lezen Hoeveel besparingen 
ermee gepaard gaan, evenmin 

Luk Vanhorenbeek ,,Wij kunnen 
ons met van de indruk ontdoen dat 
Europa de zomertijd heeft ingevoerd 
zonder duidelijk gemotiveerde argu
menten en wetenschappelijke voor
studie 

Onder invloed van de oliekrisis was 
de zomertijd een argument om de 
publieke opinie tot energiebespanng 
aan te zetten Dit argument vervalt nu 
gedeeltelijk Terwijl de argumentatie 
voor de nadelige gevolgen steeds 
maar blijft aangroeien " 

— Zwartboek Zomeruur, Luk Van
horenbeek. Gratis te bekomen bij 
VU-sekretariaat (arr. Leuven), Mar-
telarenlaan 139 te 3200 Leuven 
(Kessel-Lo). 

Studieavond te Brussel 
Vrouwen In de gemeente 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen organiseert haar kader
vorming over Vrouwen in de Ge
meente" 

Vrouwen zijn nog steeds onderver
tegenwoordigd in alle geledingen van 
de maatschappij Hoe kan het ge
meentebestuur een beleid voeren om 
het emancipatieproces van vrouwen 
in de plaatselijke samenleving te on
dersteunen en te bevorderen'' Wat 
betekent zulks inhoudelijk in de sek
toren ruimtelijke ordening, onderwijs 
kuituur, 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 dne 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 FW-voorzitter 

Volgende samenkomst gaat door 
op woensdag 30 maart om 20 uur in 
het Schuurke Oude Graanmarkt 25 
te 1000 Brussel 

Panelleden zijn Mane-Louise Thi 
baut schepen te Berg en Annemie 
Vandecasteele, gemeenteraadslid te 
Affligem 
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BRABANT 
MAART 
25 STEENOKKERZEEL: Kaas- en 
Wijnavond in Pastorij van Humelgem, 
Billaststraat 35, vanaf 19u. Org.: VU-
Steenokkerzeel. 
26 GRIMBERGEN: Lente-Feest
maal in Sporthal E. Soens, Singel, 
Strombeek-Bever. Vanaf 17u. Ook op 
27/3 van 11u.30 tot 15u. Org.: VU-
Grimbergen. 
26 VLEZENBEEK: Jaarlijkse Leeu-
wese Eetfeesten in 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: van 12 tot 17u. gratis des
sert aan 60-i-. Org.: VU-Vlezenbeek. 
26 ITTERBEEK: Eetfeest vanaf 
18u. in de Parochiezaal van St.Anna-
Pede (aperitief gratis). Ook op 27/3 
vanaf 11u.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 in zaal 
Alcazar, Damstraat 96. Aanvang: 
21u. Inkom 100 fr., wk 80 fr. Org.: 
VU-Weerde. 
29 LEUVEN: Prof. dr. Omer Steeno 
geeft spreekbeurt in zaal St. Jozef, 
Burgemeesterstraat 57. Aanvang: 
14u. Inkom 150 fr. Inschrijven vóór 
22/3. Org.: Rodenbachkring Leuven. 
29 LENNIK: Bezoek tentoonstelling 
,,De Azteken", Vertrek om 12u.45 
Markt 15 (Leda) met eigen vî agens. 
Deelnameprijs: ong. 200 fr. Inschrij
ven vóór 18/3 op nr. 02/532.53.14 of 
Pajottenlands Centrum, Kroonstraat 
1, Lennik. 

APRIL 

8 TIELT-WINGE: Vlaams bal in 
Tielt-Cit. Vanaf 20u.30. Org.: VU-
Tielt-Winge. 
9 ASSE: Jaarlijks VU-etentje in ge
zellige atmosfeer in de zaal Gildenhof 
Kalkoven. Vanaf 19u. ook op 10/4 
vanaf 11u.30 tot 21 u. 
10 DIEGEM: Spaghettifestijn met 
wijn, in zaal De Milde, Kerktorenstraat 
2. Vanaf 12u. Org.: VU-Diegem. 

In het vooruitzicht van 9 oktober '88 

vu-Gent stelt lijst voor 
De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van okto

ber is te Gent al zover gevorderd dat men de kop en de staart van 
de lijst bekendmaakte op een perskonferentie. 

Na de verwachte kop met de uittre
dende raadsleden (1) Karel Van Hoo-
rebeke, (2) Aimé Verpaele, (3) Hugo 
Waterloos en (4) Huguette De Blee-
cker is het politiek belangrijkste feit 
de onafhankelijke kandidaat Edmond 
Cocquit op de vijfde plaats. 

Blezondere 
arr. raail 
Halie-Vllvoorde 

De vergadering van de arrondisse-
mentsraad van Halle-Vilvoorde heeft 
plaats op vrijdag 25 maart 1988 vanaf 
19u. in het Gemeentehuis van en te 
Dilbeek. 

Agenda: 
1. ,,Dilbeek 2000": video en dia

montage over VU-politiek in Dilbeek. 
2. Gemeentebeleid (in Dilbeek). 
3. Aktiviteit: 17 april 1988 VU-Kon-

gres en 7 mei 1988 Feest te Brussel. 
4. Varia. 
5. Politieke situatie, in het biezon-

der regeringsonderhandelingen, met 
afvaardiging van het partijbestuur. 

6. Rondvraag. 

E. Cocquit als woordvoerder van de 
lijst WIT, een middenstandsgroep die 
na het invoeren van het lussenplan 
ontstond om dit plan te bestrijden én 
de middenstandsbelangen te verde
digen, groepeert heel wat zelfstandi
gen uit de ontvolkende kernstad. Zij 
wil dan ook samen met de Volksunie 
ijveren voor de belangen van de mid
denstand én de Gentse belangen. Zo 
wordt er gewezen op de stelselmatige 
ontvolking, het gevaar van het herin
voeren van een lussenplan en zal de 
kampagne ,,een middenstander als 
schepen van middenstand" vragen. 

Volksunie en lijst WIT hopen met 
deze kampagne op hernieuwde winst 
in de kernstad waar de VU-aanhang 
de laatste jaren wel teruggelopen 
was. 

De volgende plaatsen werden aan 
jongeren voorbehouden met (6) Carla 
Brion, (7) DirK Vandenhout. (8) Gert 
Robert en (9) Miei Tavernier. De laat
ste plaats wordt ingenomen door pro
vincie- en gemeenteraadslid Johan 
Beke. De rest van de lijst wordt eerst
daags verder aangevuld door de poli
tieke raad, maar nu al duimen we 
voor 9 oktober. 

Carla Brion 

Lentefeest Gentbrugge-Ledeberg 

Kamerlid Candries wijst op 1992 
Op zaterdag 11 maart hiadden de Gentse fijnproevers keuze te 

over. Breugelfeest van VU-Wondelgem Waterzooi van VU-St.-
IVIartens-Latem en de gevarieerde Kaastafel van VU-Gentbrugge-
Ledeberg. 

Dat er desondanks meer dan 200 
ingeschrevenen waren o.a. eresena-
tor Van Ooteghem, senator Baert, 
gemeenteraadsleden Waeterloos en 
Verpaele, De Muynck (Eekio), provin
cieraadsleden Beke en Taghon, was 
te danken aan de gastspreker volks
vertegenwoordiger Herman Candries 
en de muzikale groep Zakdoek. 

Europa 1992 
Ingeleid door gemeenteraadslid 

Verpaele, benadrukte volksvertegen
woordiger Candries de noodzaak om 
de strukturen ten gronde te verande
ren omdat Europa 1992 geen herhalin 
mag worden van België 1830, waar 
Vlaanderen ingekapseld zat. In 1992 
zullen de spelregels veranderen zo
dat binnen het Belgisch kader duide
lijke afspraken dienen gemaakt... 
Vlaanderen moet deelnemen aan de 
beslissing. De Benedetti heeft ons 
met de neus op de feiten gedrukt. Met 

ons kennen en kunnen gaat een nieu
we wereld voor ons open. Ondanks 
het trauma van Egmont nog leeft zal 
de VU bij de regeringsbesprekingen 
strikt vasthouden aan de 5 vuistregels 
zoals Schiltz deze verwoord heeft. 
Een daverende Vlaamse Leeuw be
sloot deze ode aan Vlaanderens toe
komst. 

De groep Zakdoek bracht er dade
lijk de stemming in al musicerend van 
tafel tot tafel tot groot jolijt van de 
aanwezigen. Met twee bisnummers 
namen de vier rasmuzikanten af
scheid van een opgetogen publiek. 
Karel Rigo voorzitter VU-Brugse 
Poort sleepte de grote hesp in de 
wacht. 

Niet zonder reden was het VU-
bestuur m de wolken met het groot 
sukses van hun Lentefeest. 

Jan De Moor 

Beide bedrijven zijn de enige groot
handelszaken die in Geraardsbergen 
ook Frans gebruiken voor reklame-

Van Horenbeek-Blanpain ongerust 

TGV ten Zuiden van de E 40? 
De Volksunie van het arrondissement Leuven drukt haar 

bezorgdheid uit omtrent de nefaste evolutie in het TGV-dossier. 
In een periode van lopende zaken doen sterke geruchten de 
ronde dat de TGV haar bedding ten Zuiden van de E 40 zou 
leggen. Volgens de jongste studies van de ministeries van 
Openbare Werken en van Verkeer, is er nog alleen sprake van 
een snelspoor ten zuiden van de E 40. Hierdoor zou de 
industriezone van Haasrode gespaard blijven ten nadele van 
Heverleebos. 

De Volksunie legt er de nadruk op dat een dergelijke 
belangrijke beslissing niet kan of mag genomen worden door 
een ontslagnemende regering. Minister De Croo moet nochtans 
weten dat het tracé van het snelspoor geen ,,lopende zaak" is. 

In een open brief aan De Croo dringen de Leuvense VU-
parlementairen Luk Vanhorenbeek en Roger Blanpain er op aan 
dat er geen beslissing omtrent de TGV zou genomen worden, 
gezien het gezagsvacuüm waarin de regering zich thans 
bevindt. 

Tegen tweetalige warenhuizen 

TAK-aktie te Geraardsbergen 
Zaterdag 19 maart voerde liet Taal Aktie Komitee aktie tegen 

twee grootwarenhuizen in Geraardsbergen. De kledingzaak ,,Little 
David" en het warenhuis Colruyt werden er omstreeks 11 u. met 
zware hangsloten afgegrendeld. Pas na een dertigtal minuten en 
met de hulp van de stadspolitie werd „Little David" weer voor het 
publiek toegankelijk. 

boodschappen binnen de winkelruim
te. Dat is volstrekt overbodig. Het kan 
best zijn dat deze bedrijven heel wat 
kopers uit Wallonië aantrekken maar 
andere grootwarenhuizen zoals GB 
en Unie houden het in dezelfde stad 
bij het Nederlands. Het hoort ook zo. 

Bescherming 
De uiteindelijke prijs van die twee

taligheid betaalt de verbruiker en het 
aanhoudend gebruik van het Frans bij 
reklame werkt in een stad zo dicht bij 
de taalgrens de verfransing in de 
hand. Het TAK pleit voor uitsluitend 
gebruik van het Nederlands bij ,,ge
schreven kontakten tussen aanbieder 
en verbruiker" in Vlaanderen. Dat 
zou ook een vorm van konsumenten-
bescherming zijn. Al te vaak wordt het 
Nederlands achterwege gelaten op 
gebruiksaanwijzingen, prijslijsten, ga-
rantiebons e.d. 

Om het probleem van de andersta
lige reklame sluitend te regelen is 
echter een wet of dekreet nodig. Het 
TAK herhaalt dan ook zijn wens dat 
bij de volgende grondwetswijziging 
de Vlaamse Gemeenschap bevoegd 
zal worden gemaakt het taalgebruik 
in die materie te regelen. 

Dries Muyiaert 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 

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 150fr. Inschrijven bij 
Maria Van Caenegem, Bovenhoekstr, 
13, Hillegem (091/60.18.54). Org.: 
FVV-Aalst. 

25 SINT-AMANDSBERG: Informa
tieavond ivm Gentse VU-frakfie over 
,,Alles wat je altijd al wilde weten, 
maar nooit durfde vragen". In do 
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 -i- muziek. 
In zaal Torengalm Aaigem. Deelna
meprijs 275 fr., niet-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 ZOMERGEM: Bezoek aan ,,De 
/Vzteken". Vetrek om 11u.30 aan Pa
rochiaal Centrum met eigen wagen 
naar station. Trein om 12u.15 Gent 
SP. Deelnameprijs: 400 fr (trein-me-
tro-ingang-gids inbegr.) Inschrijven 
op nr. 72.78.71. Org.: Vlaamse Kring 
Zomergem. 
27 SINT-NIKLAAS: 38e Bormsdag 
in het Klem Seminarie, Kollegestraat 
bij Grote Markt. Om lOu. H.Mis in 
Kollegekerk 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 

4 BAARDEGEM: 8e eierworp en 
paasfeest. Om 15u. te ,,Maxens", 
met goochelaars, paaseiers, paas
haas, paaskoeken, enz. Inkom gratis. 
Org.: VU-Baardegem-Herdersem-
Meldert-Moorsel. 
5 SINT-DENIJS-WESTREM: Vrien
denmaal in Gildenhuis. Volwassenen 
500 fr., jongeren 350 fr. Aanvang: 
19U.30. Org.: VU-St.-Denijs-Wes-
trem. 
7 BELZELE: Geleid bezoek aan de 
Zuivelfabnek Inex te Bavegem. Ver
trek om 13u. stipt met bus aan kerk te 
Belzele. Terug rond 18u. Deelname: 
leden 150 fr., niet-leden 200 fr. In
schrijven bij bestuursleden van FVV-
Belzele. 
9 ERTVELDE: Tentoonstelling 
,,Maurits Van Poucke" in Vlaamse 
huis De Veldbloem, Hoge Averijstraat 
5. Deze tentoonstelling loopt tot 1 mei 
en is open op wo, do, vrij vanaf 17u. 
op zaterdag vanaf 14u. en zondag 
vanaf lOu. 

Zl| rooien een bos 
Wil planten 
een boom 

Tegen de wil van de bevolking gaf het Gentse Stadsbestuur ,,De 
Voordries", een van de laatste Gentse groengebieden, prijs aan 
verkaveling. 

Talloze prachtige bomen werden en worden gerooid. 
Uitgerekend naar een onbebouwd gedeelte van de Voordries 

werden vrijdag j . l . de schoolkinderen met bussen aangevoerd om 
boompjes te planten. 

De VU-Gentbrugge pikte dat niet. 

Terwijl de officiëlen met hun stek
ken rondzeulden protesteerde een 
delegatie van de VU, aangevoerd 
door de gemeenteraadsleden Ver
paele en Beke en door Eresenator 
Van Ooteghem, met spandoeken ,,Zij 
rooien een bos... Wij planten een 
boom" tegen de schijnheilige bedoe
ning. 

Nadien plantten zij een prachtige 
VU-eik, het simbool van ons milieu-
engagement. 

De zgz. ,,Groene partij" schitterde 
door haar afwezigheid. De VU-plan-
ters verspreidden ook een pamflet om 
hun aktie te verantwoorden. 

Vier jaar lang reeds ijvert de Volks
unie voor het behoud van de Voor
dries. 

De verschillende akties werden 
ruim door de pers verslagen. Ook nu 
wenst de Volksunie, naar aanleiding 
van de aktie ,,Plant een boom", met 
een ludieke aktie en dit pamflet, op 
enkele punten te wijzen. 

1. Door zelf ook een boom te plan
ten op de Voordries wenst de Volks
unie de aktie op zichzelf te steunen. 
Zij zal ongetwijfeld bijdragen tot meer 
bewustwording zowel bij de burger 
als bij de gemeentelijke overheden. 
Dat hopen wij althans. 

2. Schijnheilig kan men echter wel 
het initiatief van de Stad Gent noe
men. Ondanks jaren aangehouden 
protest van verschillende verenigin
gen en ondersteund door de Gent-
brugse bevolking werd dit uniek stuk
je natuur te Gentbrugge opgeofferd 
aan verkavelingswoede. Dat uitgere
kend op dat stukje verkavelingsgrond 
een ,,bosje" wordt aangeplant noe
men wij ronduit schijnheilig of, heb
ben de gemeenteraadsverkiezingen 
in oktober iets met deze hersenkron-
kel te maken? 

3. Het probleem van de geluidshin
der door de E 17 blijft onverminderd 
voortduren. Ondanks formele belof
ten van het Ministerie van Openbare 
Werken wordt de plaatsing van ge
luidsschermen steeds weer uitge
steld. 

4. Dank zij de niet aflatende akties 
van de VU-Gentbrugge-Ledeberg 
werden de kasteelparken Claeys-
Bouüaert en Rattendaele voor het 
publiek opengesteld. 

5. De Volksunie eist een milieube
leid en een milieuteater. Een groen
plan en geen groene komedie. 

De Volksunie zal ook in de toe
komst waken over het behoud en de 
verbetering van ons leefmilieu. 

24 MAART 1988 
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Gemeente verovert milieu- wimpel 

Bilzen beplantte Katteberg 
Ook de stad Bilzen speelde in op de aktie Plant een Bos. Maar eigenlijk was dat meedoen een 

logisch verderzetten van een reeds lang volgehouden groenpolitiek. Aldus werden sinds I januari 
1983 niet minder dan 1 8 . 3 0 0 bomen en struiken aangeplant,daarbij lag de nadruk op pleintjes 
dreven en groenschermen. 

Maar Bilzen wou er nog een bos bij, met name op de Katteberg. Bovendien raakte bekend dat de 
gemeente van burgemeester Sauwens en schepen Frieda Brepoels de felbegeerde groene wimpel in 
de wacht sleepte. =. =» f 

Het doel van de plantaktie op de 
Katteberg was enerzijds te komen tot 
een uitgroei van een ekologisch bos-
bestand en anderzijds het gebied uit 
de bouwen tot edukatief centrum 
waar kinderen in schoolverband de 
groei van een jong bos kunnen vol
gen. 

LIMBURG 
MAART 

26 BREE: Jaak Gabriels en Jo Gee-
belen nodigen uit op het Groot 
Vlaams Eetfestijn met Breugheliaans 
Buffet in zaal El Toro te Bree. Vanaf 
20u. Org.; VU-Bree. 
26 HAM: Ie VU-bal in het gemeen
schapshuis te Kwaadmechelen. Aan
vang: 20u. Iedereen van harte wel
kom. 

APRIL 

8 GENK: Voordracht over ,,Het tes
tament van de IJzer; vrede of Mir?" 
door Edwin Truyens en ,,De Vossen 
van Troje" door Mare Joris. In zaal 
Slagmolen, Slagmolensfraat om 20u. 
Toegang vrij. Org.: SMF-Limburg. 
8 BREE: Zangstonde in café Cam-
brinus o.l.v. Jet Geebelen, ter voorbe
reiding van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest, vanaf 20u. 

4000 bomen 
In samenwerking met de Bilzerse 

scholengemeenschap werd op 17 en 
18 maart een belangrijke stap gezet 
naar een uitbreiding van het bos-
areaal van Bi 
Izen. Door zo'n 1000 kinderen wer
den eiken, beuken, essen, kersebo-
men, esdoorns, berken, wilgen en 
elzen geplant. Tussendoor kregen 
ook nog struikachtige planten een 
kans: hazelaar, lijsterbes, vogelkers, 
vlier en vuilboom. 

In totaal gingen niet minder dan 
4000 bomen de grond in. leder van de 
25 deelnemende scholen kon zijn 
eigen terrein beplanten en kan het in 
de toekomst in het oog houden en 
volgen. Geleide wandelingen in de 
Katteberg werden reeds voorzien, 
een bossenfolder van Bilzen is in de 
maak. 

Wimpel 
Omwille van de inspanningen die 

de gemeente op allerlei vlakken van 
het leefmilieubeleid heeft geleverd 
werd haar een erkenning toegewe
zen. In het rapport lezen we o.m. "In 
het kader van de inplanting van een 
superstort klasse 1 te Munsterbilzen 
zette het gemeentebestuur zich in om 
de belangen van de lokale bevolking 
te verdedigen. Na diverse akties, 
pamfletten... werd vorig jaar geop
teerd voor een wetenschappelijke 
aanpak." 

Het rappport somt verder de verwe
zenlijkingen op die Bilzen in de voor
bije jaren op dat vlak heeft gepres
teerd. 

In het slot maakt het verslag mel
ding van de oprichting van een ge
meentelijke adviesraad voor Leefmi
lieu, het treffen van een politieregle-
ment op het storten van afval en de 
oprichting van een kontainerpark. 
Door herhaaldelijke mededelingen 
aan de bevolking is het kontaineriniti-
atief een sukses geworden. 

Wat Bilzen kan moeten alle Vlaam
se gemeenten kunnen I 

Lambert Vervoir 
overleden 

Wij vernemen het overlijden van de 
heer Lambert Vervoir, hij werd op 11 
augustus 1917 te Groot-Gelmen ge
boren en was de echtenoot van me
vrouw Jeanne Knapen. 

Dhr. Vervoir overleed te Veulen op 
17 maart j . l . en werd er op dinsdag 22 
maart in de familiegrafkelder bijgezet. 

De overledene was een trouwe le
zer van ons weekblad en een over
tuigd Vlaming. 

De redaktie biedt de treurende fa
milies blijken van diep medeleven bij 
de rouw die hen treft. 

-".-•h 

Herk plantte een bos 
Verleden week brachten wij reeds verslag uit van de Plant een Bos-
aktie te Herk-de-Stad. Vandaag bereikte ons een foto van de aktie. 
Aan de slag senator-schepen Laurens Appeltans bijgestaan door 
schepen Uten. (foto J. Leemans) 

VU-raadslid Dirk Van Besien over 

De schande van Oostkamp 
Op de agenda van de Oostkampse gemeenteraad van donder

dag 25 februari jl. stond als agendapunt 4 ingeschreven: vaststel
ling straatnamen nieuw wijkgedeelte Nieuwenhove en definitieve 
beslissing daaromtrent. 

De door het schepenkollege voor
gestelde definitieve beslissing was 
dat de in de raad van 29 oktober II. 
aangenomen vijf straatnamen, nl. 
Kannunik Davidstraat, Jan Frans Wil
lemsstraat, August Vermeylenstraat, 
Lodewijk de Raetstrat en Dom Mo
dest van Asschestraat, nu inderdaad 
definitief bevestigd werden met uit
zondering van laatstgenoemde waar
voor ,,voorlopig" geen naam vastge
steld wordt. 

Tumult 
Raadslid Van Besien: ,,lk heb te

gen deze gang van zaken met klem 
en met grote verontwaardiging gepro
testeerd zodanig dat het ,,debat" 
soms tumultueus verliep. De stelling 
was dat de raad zich noch min noch 
meer bezig was belachelijk te maken 
en geen enkele gegronde reden had 
om op vroegere beslissingen terug te 
komen, dat wij eerder fier moesten 
zijn aan een dergelijk groot mens, 
humanist, pacifist, medewerker van 
verschillende vooroorlogse vredesini
tiatieven een straatnaam te kunnen 
wijden!" 

Hier even de historiek. 13 oktober: 
positief advies van e gemeentelijke 
straatnamenkommissie; 29 oktober: 
probleemloze goedkeuring door de 
gemeenteraad; 11 januari '88: nega
tief advies van de provinciale kom
missie van advies voor plaatsnaam-
geving (advies dat niet bindend is!) 
van het openbaar onderzoek waarin 
beweerd werd dat Dom Van Assche 
destijds schuldig was aan de hem ten 
laste gelegde feiten waarvoor hij ge
vangen genomen werd en als gevolg 
van mishandeling op 30 oktober '45 
overleed. 

Lachertje 
Raadslid Van Besien: ,,lk heb met 

feiten geschriften enz. pogen te be
wijzen wat nu algemeen aanvaard 
wordt: dat de abt volledig onschuldig 
belasterd werd en het nu niet aan
vaarden van zijn naam moest gelijk
gesteld worden met nieuwe beschul
digingen waarvan wij als raadsleden 
zelfs geen inzage gekregen hadden. 
Hierop replikeerde de burgemeester 
dat wij ten allen tijde die stukken 
konden opvragen maar het blijft voor 
mij veelbetekenend dat ze niet in het 
dossier aanwezig waren! 

De motivatie dat de naamgeving 
van een ,,besproken" persoon best 
uitgesteld werd tot vijftig jaar na zijn 
overlijden vond ik helemaal een la
chertje: wat te denken vb. van Felix 
Timmermans? En de leden van ons 
koningshuis Waren die destijds niet 
besproken?" 

Het bleek alles boter aan de galg. 
Schepen Van Parys replikeerde dat 
de zaak terug gestuurd werd naar de 
gemeentelijke straatnamenkommis
sie die aldus gevraagd wordt haar 
huiswerk te herschrijven, leder recht

geaard Vlaming rekent er nu op dat 
deze mensen hun vroeger uitge
bracht advies zullen bevestigen. 

D. Van Besien: ,,Als vertegenwoor
diger van een partij die het rechtvaar
digheidsprincipe hoog in zijn vaandel 
geschreven heeft acht ik het mijn 
plicht mij verder voor deze zaak in te 
zetten en roep al diegenen op die 
dezelfde mening toegedaan zijn hier
aan door woord, daad of geschrift 
hieraan mee te werken. 

Wie meer wil weten over de evolu
tie van deze onverkwikkelijke aange
legenheid kan kontakt opnemen met 
VU-raadslid en afdelingsvoorzitter 
Dirk Van Besien, Kapellestraat 9 te 
8020 Oostkamp, 050/82.23.05. 

WEST-VL. 
MAART 

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. 

29 BRUGGE-OOSTKAMP: „Ertelij-
ke overdracht van handicaps", om 
20u., Baron Ruzettelaan 260. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 
30 KORTRIJK: „Ziek-zijn in het zie
kenhuis", om 19U.30, graaf Gwijde 
van Namenstraat 7. Org.: Welzijns
zorg W.VI. 
31 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7. Om 14u.30 ,,Van 
kwaal tot erger" over druggebruik; 
om 19U.30 ,,Thuisbegeleiding van 
een gehandicapt kind door de 
ouders". Org.: Welzijnszorg W.VI. 

APRIL 

5 KORTRIJK: ,,Dan houdt mans je 
hand vast", om 20u. Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7. Org.: Welzijns
zorg W.VI. 
6 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30: ,,lk kom 
uit therapie: een hele ervaring". 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7. Om 14u.30: ,,Ons 
een zorg: gevolgen v/d besparings
maatregelen v/d psychiatrische in
stelling"; om 19U.30 ,,Praktische me
thode tot het aanleren van zelfred
zaamheid bij mentaal gehandic". 
Org. Welzijnszorg W.VI. 
13 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7; om 14u.30 ,,Depres
sie: een welvaartziekte?" Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 

Oostkamp groene gemeente? 

Bos-protestaktle Nieuwenhove 
Zaterdag jl. hield de VU-afdeling 

Groot-Oostkamp een simbolische 
protestaktie in de wijk Nieuwenhove. 

Initiatiefnemer P. 
schetst de aktie: 

De Groote 

Op de foto enkele aktievoerders in het verwoeste natuurgebied. We herkennen o.a. Rik Verlinden, J. 
Roelof, R. Vanrenterghem en P. De Groote. 

,,De milieuproblematiek ligt ons erg 
nauw aan het hart. Wij waren trou
wens de eerste partij die een milieu-
kongres organiseerde. In Nieuwenho
ve werd enkele jaren terug geprotes
teerd door de bevolking tegen de 
verkavelingsdrang van het gemeente
bestuur. Helaas tevergeefs. 

Met onze aktie reageren wij tegen 
de holle-slogan-politiek van de Oost
kampse ,.groene" gemeente en her
denken wij ,,de slag om Nieuwenho
ve". 

Het volstaan niet in het jaar van het 
leefmilieu propagandafilmpjes slo
gan- of tekenwedstrijden te organise
ren. Er dient een daadwerkelijk 
groenbeleid gevoerd te worden." 

Raadslid Van Besien loofde het 
Plant een Bos-initiatief van de BRT en 
de stichting Leefmilieu. Als Oostkamp 
de titel groene gemeente waardig wil 
zijn, moet het uit zijn verdere ontbos
sing en omtovering van landbouwzo-
nes in industrieterreinen toe te laten. 
De karavaan trok door Nieuwenhove. 
Op een pamflet werd de bedoeling 
aan de wijkbewoners duidelijk ge
maakt. 

De aktie werd afgerond met het 
planten van jonge berkjes. Laat ons 
een bos en wat gras dat nog groen is! 
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VU-Koekelare riep leden samen 

Op zaterdag 5 maart hield VU-
Koekelaere haar jaarlijks ledenfeest 
in zaal Amfora Voorzitter Paul An 
seeuw mocht weer heel wat aanwezi 
gen welkom heten o a VU volksver 
tegenwoordiger Julien Desseyn te 
vens burgemeester v a i Middelkerke 
Europees parlementslid en nationaal 
ondervoorzitter Jaak Vandemeule-
broucke nationaal VUJO-voorzitter 
Bart Tommelein en als gastspreker 
senator Walter Luyten uit Berlaar 

Naar goede Vlaamse gewoonte 
werd eerst de inwendige mens ver
sterkt daarna kwamen de verschil
lende sprekers aan bod In een kort 
woordje wenste Julien Desseyn de 
afdeling een suksesvolle kampagne 
toe in verband met de komende ge
meenteraadsverkiezingen Senator 
Walter Luyten ook wel de Uilenspie
gel van de Volksunie genoemd, vorm
de de „hoofdbrok" van deze avond 
Via heel wat feiten uit verleden en 
heden, belichtte hij de taak van de 
VU Een van die feiten hield ook 
verband met Koekelare de seizoen
arbeiders Zo kwam hiij tot de aktuele 
situatie ook nu neemt de VU zijn 
verantwoordelijkheid, in moeilijke om
standigheden Dat was ook de bood
schap van Jaak Vandemeulebrou-
cke de VU neemt zijn verantwoorde
lijkheid, maar zal ook hard zijn aan de 
onderhandelingstafel Tijdens het ge

zellig samen zijn bewees senator Luy 
ten dat politiekers met alleen heel 
serieus kunnen zijn, maar dat zij ook 
gewoon mens zijn en ook graag eens 
lachen Zijn liedjes en grappen vroe
gen naar nog ' Na deze geslaagde 
avond was de afscheidsgroet dan 
ook tot volgend jaar op het volgend 
ledenfeest 

Wie sclirijft wat 
over Oostende? 

De Volksuniejongeren van Groot 
Oostende richten een Scriptie wed 
strijd m met ais thema Oostende 
Elke Oostendse jongere tussen 15 en 
25 jaar kan deelnemen 

Hoofdprijzen 

— 15 en 20 jaar 5000 fr (geschon
ken door de ASLK) 

— 21 en 25 jaar 5000 fr (geschon
ken door de Volksunie) 

Deze wedstrijd startte op 1 decem
ber 1987 en eindigt op 31 maart 1988 
Prijsuitreiking vrijdag 6 mei 1988 

Verdere inlichtingen Carmen Ver-
heyen Nieuwlandstraat 52 te Oosten
de 059/50 20 75 

Advertentie 

Kantoor van Notaris IGNACE MUYLLE 
te MIDDELKERKE, 

Koninginnelaan 52 - Tel.: 059/30.04.32 

OPENBARE VERKOPING van een goed gelegen perceel LAND 
BOUWGROND te MIDDELKERKE (Wilskerke), Kaaifortsweg, groot 57 
aren, 22 ca, sectie B, nummer 32I/A, palend noord aan de Kaaifortsweg, 
oost Piron Bouckaert Herman te Antwerpen zuid en west Logier 
Goderis Gustaaf te Middelkerke, verder west De Kerkfabriek van 
Middelkerke 

VRIJ VAN PACHT EN GEBRUIK (jachtrecht voorbehouden tot 30/6/ 
90) 

ENIGE ZITDAG EN TOESLAG DINSDAG 26 apnl 1988 om 15 uur in 
cafe MALPERTUIS ', Vaartdijk Zuid 27 Middelkerke (Leffinge) 

Inlichtingen ter studie van de verkopende notans 

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-lwanicki Hedwige) 
pnjs van zondagav tot zaterdag
namiddag 5 000 Fr alles mol 
info op hogervermeld adres 

iM 
^chemicaliën 

ADIDAC88 
24 28 MAART 1988 HALLEN KORTRIJK 

DIDACTISCHE VAKBEURS 
VOOR SCHOOL EN BEDRIJF 

ELKE DAG VAN 10 TOT 18U 
ZONDAG 27 MAART GESLOTEN 

AUTOWEG El7 UITRIT NR 2 

INFO 
TEL 056 21 32 01 
TELEX 86238 
TELEFAX 056/21 79 30 

WORDT INGERICHT GELIJKTIJDIG 
MET HET SUKSESRIJKE SALON Kantoor 88 TWEEJAARLIJKSE VAKBEURS VOOR 

KANTOORUITRUSTING EN BEHEER 

Vakbeurs voor school en bedrijf 

Kantoor 88 te Kortrijk 
Van donderdag 24 maart tot maandag 28 maart heeft in De Hallen te 

Kortrijk de tweejaarlijkse vakbeurs voor kantooruitrusting en beheer 
plaats. Tema van deze beurs is „efficiënter werken en beter leven". 

In een recente studie werd door 
het ,,Seminarie voor survey en 
ruimtelijke planning" van de 
Gentse universiteit een onderzoek 
verricht naar de dinamiek van de 
stadsgewesten en impactregio s 
in Vlaanderen Op grond van de 
ruimtelijke spreiding van de 1000 
Vlaamse bedrijven die in deze 
klassering zijn opgesomd werd 
een ruimtelijk ekonomische beeld 
geschetst van de dmamiek van de 
stedelijke gebieden 

De onderzoekers kwamen on 
dermeer tot de vaststelling dat de 
impactregio's Brussel, Antwerpen 
en Kortrijk zowat drievierden van 
het DIRVTOP 1000 volume voor 
hun rekening namen inzake te 
werkstellmg, omzet, toegevoegde 
waarde en netto winst Opmerke 
lijk was ook de vaststelling dat de 
regio Kortrijk met betrekking tot 
DIRV werkgelegenheid relatief 
gemeten t o v de totale werkgele 
genheid met een aandeel van 22 
% de grootste dimaniek vertoont 
van gans Vlaanderen 

Leefomgeving 

In het totaal 146 exposanten 
verspreid over een oppervlakte 
van 15 200 m^ tonen een volledig 
en evenwichtig overzicht van alle 
produkten en diensten die de kwa 
liteit van het werk en de verede 
ling van de dagdagelijkse kan 
tooromgeving bevorderen een 
volledig gama produktiviteitsbe 
vorderende uitrustingen voor 
kantoorautomatisering met o m 
hard & sofwaretoepassingen, re 
produktie telefonie, telekommu 
nikatie, maar ook klein kantoor 
materiaal Kantoormeubilair en 
inteneuruitrustingen voor een 
„betere leefomgeving' vervolledi 
gen dit diensten en produkten 
spektrum 

Inlichtingen over het Seminarie 
Service Plus Kantoor 88 en Adi 
dac 88 op het telefoonnummer van 
De Hallen Kortrijk 056/21 55 51 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave Van het 
Vlaams Pers-, Radio-
en TV-instituut v z w 

Hoofdredakteur 

Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren. 

Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Pol Van Den Driessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat 

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

Jaarabonnement 1 200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr 
Driemaandelijks 400 fr 
Losse nummers 33 fr 

Verantw uitgever 

Jaak Gabriels 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 

Publiciteitschef 

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

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longt inst raat 126 

1090 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 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
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 

migrostraat 128 

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

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

bi IHMMMIK 
CO'VKBL B ITBA 

• M M t a r k U a r a a l u r 

•TIENHOUWfNtVfST U 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondenwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernem ngen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
_ P V B A 

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 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastori)straat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

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

AFD NINOVE 9400 
Sleenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEI^ 9471 

LeopoldsUaai 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferencz i J o z e f 
H e r e n t a l s e b a a n 550 
2220 W o m m e l g e m 
Te l 0 3 / 3 5 3 26 50 

Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

BLOEMEN 
voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaönstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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Gilbert Hubert, Algemeen sekretaris Amnesty International Vlaanderen 

„Wij viseren niemand!" 
ANTWERPEN — ,,Alle mensen worden vrij en 

gelijk geboren en hebben dezelfde rechten". Dit is 
een veertig jaar oude belofte uit de Universele 
verklaring van de Rechten van de Mens, door 
regeringen in de Verenigde Naties afgekondigd. Na 
al die jaren ondervindt men echter dat die rechten 
dagelijks met de voeten worden getreden. In vele 
landen heeft men zelfs het recht niet om op te komen 
voor de verdediging van die meest elementaire 
mensenrechten. 

DAAROM startte de men
senrechtenorganisatie, 
Amnesty International op 

vier maart j . l . een wereldwijde 
kampanje, onder de centrale eis 
Mensenrechten nu! Eén van de 
aktlepunten is een massaal opge
zette petitie. Op 10 december 
1988, dag op dag veertig jaar na 
de plechtige afkondiging van de 
Verklaring zal Amnesty Interna
tional in naam van alle onderteke
naars de oproep overhandigen 
aan alle regeringen en aan de 
Verenigde Naties. 

Opvoeding 
G.Hubert: De aktie houdt in: 

een petitieaktie die wereldwijd zal 
verspreid worden. De tekst van 
de Verklaring staat op de petitie
formulieren gedrukt omdat heel 
wat mensen de inhoud ervan niet 
kennen, laat staan dat ze van het 
bestaan op de hoogte zijn. Ten 
tweede komen wij op voor men-
senrechtenaktivisten die zelf in 
de gevangenis zijn geraakt, deze 
mensen worden dikwijls als eer
ste aangepakt door een regime. 
We hebben een briefschrijfaktie 
in verschillende talen op touw 
gezet. In onze brieven eisen we 
de vrijlating van de aktivisten in 
geval van hechtenis of een onder
zoek daar waar het slachtoffer 
vermist blijkt te zijn (ik vrees dat 
we dan wel vaak zullen moeten 
vaststellen dat de vermiste door 
de eigen veiligheidsdiensten van 
die regering is vermoord). Een 
derde aktiepunt is de ,,mensen-
rechtenedukatie": de opvoeding, 
de opleiding, heel onze vorming 
dient doordrongen te zijn van het 
respekt voor de mensenrechten 

WIJ: Bedoelt U dan ook de 
opleiding van Rijkswachters, 
Politiemensen en Militairen? 

G.Hubert: "Zeer zeker, dat 
zijn diegenen die dikwijls in de 
„vuurlinie" staan om het zo uit te 
drukken. Maar ook in het onder
wijs zou meer informatie moeten 
verstrekt worden,een voordeel is 
wel dat we in het jaar van de 
mensenrechten zitten en dat de 
dag voor mondiale vorming vol
gend jaar helemaal in het teken 
van de mensenrechten zal staan. 
Dit zou een mooie start kunnen 
zijn van een doorgedreven sensi-
biliseringskampanje. 

Amnesty-amnestie 
WIJ: Een regelmatig opdoe

mende vraag in Vlaams-natio-
nale kringen: waarom werkt 
Amnesty International niet aan 
ons eigen amnestieprobleem, 
het wegwerken van de gevol
gen van de naoorlogse repres
sie? 

G.Hubert: „Wij bestaan sinds 
1961, voor onze geboorte hebben 
wij uiteraard geen akties ge
voerd. Men kan zich misschien 
wel de vraag stellen of wij aktie 
zouden hebben gevoerd indien 
we reeds bestonden. Een aantal 
dingen zouden we inderdaad ge
daan hebben: we zouden zeker 
de doodstraf hebben aange
klaagd, daar zijn we in élle geval

len tegen. Zeer zeker hadden we 
elke mishandeling in de gevange
nis gelaakt. We zouden aktie ge
voerd hebben tegen de vele on
eerlijke processen, tegen elke 
overtreding van de internationaal 
aanvaarde rechtsnormen. Of we 
verder zouden gegaan zijn is niet 
duidelijk, nu is men elk van die 
dossiers individueel aan het on
derzoeken hetgeen na de oorlog 
helemaal het geval niet was, dat 
verandert de zaak toch wel een 
beetje. Met de dossiers die nog 
lopen houden we ons niet bezig 
omdat dit vooral financiële kwes
ties zijn of problemen aangaande 
het statuut van de veroordeelde. 
Er zitten geen repressieslachtof-
fers meer in de gevangenis. 

WIJ: Tegen welke onrecht
vaardigheden gaat U dan wel 
tekeer? 

G.Hubert: „Wij nemen het in 
de eerste plaats op voor mensen 
die in de gevangenis zitten omwil
le van het feit dat ze op niet 
geweldadige wijze gebruik heb
ben gemaakt van hun recht op 
vrije meningsuiting. Ook voor 
mensen die omwille van hun ge-
loofs-of andere overtuiging vast 
zitten, kortom gewetensgevange
nen, personen die geen geweld 
hebben gebruikt of geen geweld 
gepropageerd hebben. We ko
men als organisatie niet tussen in 
vraagstukken van,,oorlog en vre
de" of van kollaboratie: een land 
moet uiteraard het recht hebben 
om zich in staat van oorlog te 
verdedigen, het is ook begrijpelijk 
dat in zulke gevallen mensen die 
met de bezetter hebben samen
gewerkt een zekere straf oplo
pen: mits de internationale i<on-
venties worden nageleefd. Dus 
over het politieke konflikt als dus
danig spreken we ons niet uit, wel 
over de wijze waarop de gestrafte 
wordt behandeld. Of de veroorde
ling terecht is of niet, dat is het 
werk van de rechter, wij kijken 
aleen of er een eerlijk proces 
komt. En zoals ik al zei houden 
we ons ook niet bezig met finan
ciële kwesties, tenzij het over fi
nanciële problemen gaat waar 
familieleden van de gestrafte tij
dens zijn hechtenis mee te kam
pen hebben, soms ook in een 
korte periode erna. 

Eerlijk proces 
WIJ: Geen geweld zei U daar

net, maar wat met het IRA-lid, 
de ETA-militant of de ANC'er 
die omwille van een aanslag in 
de nor geraakt? 

G.Hubert: ,,lk zei in de eerste 
plaats gewetensgevangenen. 
Daarnaast werken we voor poli
tieke gevangenen, dat zijn dus 
mensen die in een politieke kon
tekst een misdrijf hebben ge-

Moot meer Informatie om
trent de aktie Mensenrech
ten Nu!: 
Amnesty International 
Vlaanderen, Kerkstraat 156, 
2008 Antwerpen, 
03/271.16.16. 

pleegd. Ook hier, geen standpunt 
van onze kant in het konflikt maar 
wel gaan we na of de veroordeel
de een eerlijk proces krijgt. Wij 
zeggen nooit die of die politieke 
strekking of beweging heeft ge
lijk, maar we zegen wel dat ieder
een, volgens de Universele Ver
klaring van de Rechten van de 
Mens het recht heeft zijn opinie 
op een geweldloze manier te ver
dedigen en zich te organiseren, 
zijn geloof te belijden en zijn taal 
te spreken. Er zijn heel veel dos
siers waar taalproblemen of de 
problematiek van de etnische 
minderheid aan de basis liggen, 
denken we b.v. maar aan de 
Koerden, de Turken in Bulgarije. 
Die minderheden hebben het 
recht om voor hun eigenheid op 

WIJ: Op vier maart j.l. teken
de ook VU-voorzitter Jaak Ga
briels de petitie van Amnesty 
International. Wat is volgens U 
het belang van zulk een ge
baar? 

G.Hubert: „Als het de bedoe
ling van vooraanstaanden is om 
hun geweten t.o.v. de publieke 
opinie op die wijze te sussen, dan 
zou ik dat maar droevig vinden. Ik 
geloof dit echter niet, trouwens, 
wij zullen hen ten gepaste tijde 
aan die ondertekening herinne
ren! Wij hebben er hen duidelijk 
op gewezen wat ze ondertekend 
hebben. Eén van de zeer konkre-
te zaken waartoe een parle
mentslid zich geëngageerd heeft 
na het ondertekenen van de peti
tie, is ons aktiepunt rond de inter-

,Voor het leven en voor de vrede.. Stop de moorden!" 
(foto Amnesty International) 

te komen, maar voor welk politiek 
systeem zij moeten kiezen of voor 
welke staatsvorm, dat is een zaak 
die op het politieke vlak moet 
worden uitgevochten." 

WIJ: Te pas en te onpas 
wordt er over 1992 gesproken. 
Hoe gaat Amnesty International 
werken anno '92? 

G.Hubert: ,,Wij wachten niet 
op 1992, wij hebben een verte
genwoordiger bij de Europese in
stellingen, die is gevestigd in 
Brussel. Hij voert namens de der
tien Europese afdelingen (er zijn 
maar twaalf lidstaten, maar ge
zien de belgische situatie...) het 
woord rond de betreffende pro
bleemsituaties bij de minister
raad, de Europese kommissie en 
het Europees parlement. Die per
soon koördineert alle gesprekken 
tussen onze organisatie en de 
Europese instellingen, momen
teel is het een Spanjaard. Zo'n 
vertegenwoordiger is niet onbe
langrijk, gezien het steeds toene
mend belang van b.v. het Euro
pees Parlement als drukkings^ 
middel. We hebben ook een ver
tegenwoordiger bij de UNO, zo
wel in Geneve als in New-York en 
in de toekomst waarschijnlijk ook 
in de Organisatie van Afrikaanse 
Eenheid, de politieke besluitvor
ming wordt steeds meer naar die 
organen verlegd." 

nationale verdragen die België 
nog niet heeft ondertekend. Als 
de regering klaarblijkelijk het ini
tiatief niet neemt zal het parle
ment de handschoen moeten op
nemen en druk uitoefenen om de 
ratifikatie van die verdragen nog 
dit jaar te bekomen. Maar met die 
ondertekening schaart men zich 
ook achter de filosofie van de 
ganse aktie, wij drukken erop dat 
de aktie geen eigendom van onze 
organisatie is, maar een zaak die 
iedereen aanbelangt. In iedere 
politieke familie zou de aktie 
moeten kunnen cirkuleren, op ie
dere Volksunie-afdelingsverga
dering zou de handtekeningenak-
tie op de agenda kunnen staan, 
om maar een voorbeeld te noe
men. " 

Viseren 
WIJ: Bepaalde staten en regi

mes voelen zich geviseerd door 
uw organisatie. 

GJiubert: „Ja, heelwat rege
ringen denken dat we uitsluitend 
tegen hen aktie voeren, een mooi 
voorbeeld is Zuid-Afrika. Niets is 
minder waar, elk jaar verschijnt 
er een verslagboek waarin prak
tisch élle Afrikaanse regimes aan 
de tand worden gevoeld. In het 
totaal zijn in dat verslagboek zo'n 

120 landen opgenomen, over de 
hele wereld verspreid, gegrond
vest op de meest uiteenlopende 
ideologieën. Maar ja, als je nu 
bevoorbeeld met een blanke re
gering te doen hebt zoals in Zuid-
Afrika kan je toch moeilijk de 
zwarte ministers uit die regering 
gaan aanklagen." 

WIJ: Toch wordt er nogal 
eens een boompje over Zuid-
Afrika opgezet. 

G.Hubert: ,,Juist maar daar 
gebeuren dan toch ook wel schrij
nende dingen. Wat daar gebeurt 
kan gewoonweg niet door de beu
gel, en of de repressie nu uitgaat 
van blanken of zwarten is ons om 
het even, ze dient aangeklaagd te 
worden! Het optreden van het 
politieapparaat in Zuid-Afrika is 
tegen élle internationaal aanvaar
de normen. Het is niet omdat een 
aantal mensen in Zuid-Afrika een 
taal spreken die venvant is met 
de onze, dat we daarvoor de 
ogen dienen te sluiten, en als 
Vlaamse sektie van Amnesty In
ternational een andere houding 
zouden moeten aannemen. Als 
Vlaming zou je je zelf eerder druk 
moeten maken over Zuid-Afrika 
dan over gelijk welk ander land, 
juist omwille van die kulturele 
band. Wij zouden ons moeten 
schamen dat één van de weinige 
Nederlandse woorden die inter
nationaal gekend zijn ,,Apart
heid" is! We veroordelen elke 
schending van de mensenrech
ten, door wie ook begaan, maar 
in onze aktie richten we ons enkel 
tot regeringen, daar zij de verkla
ringen hebben getekend en het 
respekteren ervan moeten garan
deren. 

WIJ: Staat België in het jaar
lijks veslagboek van Amnesty 
international? 

G.Hubert: ,,Neen, dat wil zeg
gen dat we geen schendingen 
van de mensenrechten hebben 
vastgesteld die binnen ons man
daat vallen. We werken maar 
rond een aantal artikels van de 
Universele Rechten van de 
Mens: gewetensgevangenen, 
eerlijke processen, geen marte
ling en geen doodstraf. Voor dit 
laatste punt, het afschaffen van 
de doodstraf blijven we uiteraard 
ijveren. Een tweede bekommer
nis is de behandeling van de 
politieke vluchtelingen, hier rijzen 
heelwat kritische vragen omtrent 
de toepassing van de wet op het 
onthaal van de vluchtelingen." 

WIJ: José Happart trok des
tijds naar het Europees hof in 
Straatsburg, als zouden de 
mensenrechten in Voeren ge
schonden worden, is hij niet 
komen aankloppen bij Amnesty 
International? 

G.Hubert: (lacht),,Ween, en bij 
mijn weten ook niet bij de Waalse 
afdeling van Amnesty. Overigens 
heeft hij toen ongelijk gekregen, 
trouwens de punten waarover hij 
het had vielen buiten ons werkter
rein. Anderzijds is het ook zo dat 
er binnen onze organisatie op 
internationaal vlak een ijzeren 
wet bestaat die bepaalt dat geval
len van gewetensgevangenen 
(doodstraf en vluchtelingen zijn 
uitzonderingen) niet door de sek
tie van het land in kwestie worden 
behandeld, dit om te vermijden 
dat men te zeer in het plaatselijke 
politieke debat verwikkeld zou ra
ken." 

(t.s) 

iMENSEN 
BU^ 
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