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Nloams Nationaal M/eekbbd 

Opzondag 17 april 25ste VU-kongres 
Een nieuwe politieke icultuur 

Wil deze datum absoluut vrijhouden! 

Er komt geen „ja" 
zonder „neen" 

Sinds de verkiezingen van 13 december zijn 109 dagen verlo
pen, wat meteen betekent dat de huidige regeringskrisis nu 
reeds de langste is uit de geschiedenis van het koninkrijk. Dat is 
geen toeval. Wel integendeeel zou men de wetmatigheid ervan 
kunnen uitdrukken in een wiskundige formule: de lengte van de 
huidige krisis staat in rechtstreekse verhouding tot de lengte 
van de tijd, tijdens dewelke de vorige regering een aantal 
problemen heeft verwaarloosd en heeft laten aanrotten. 

Het is niet overbodig er even aan te herinneren dat de rooms-
blauwe koalitie einde vorig jaar gestruikeld is over Voeren, 
zowat vijf jaar nadat diezelfde koalitie Happart er tot burge
meester had benoemd. Wat in die vijf jaar werd samengedragen 
aan bitterheid en onverstand, aan politieke chantage en politie
ke lafheid, aan echte wetsverkrachting en simbolisch venijn ligt 
nu als een bijna niet te overstijgen stapel puin op de weg naar 
eender welke overeenkomst. Het behoort tot de ironie van de 
ontwikkelingen dat de bulldozer die zich thans in beweging 
heeft gezet om te pogen de puinhoop op te ruimen, tijdens de 
vorige regering quasi-ongebruikt stond te roesten op het kabinet 
van Institutionele Hervormingen. 

Het siert de formateur, dat hij geleerd heeft uit de fouten van 
de minister voor Institutionele Hervormingen. Hij is een aantal 
weken geleden zijn informatieronde begonnen met het voor hem 
nieuwe inzicht, dat het sociaal-ekonomisch beleid onlosmakelijk 
verbonden is met de staatshervorming. Als formateur blijft hij 
nadrukkelijk naar dit inzicht handelen en streeft hij naar een 
akkoord zowel over het sociaal-ekonowisch vernieuwingsbeleid 
als over het doorvoeren van de staatshervorming. 

Evenmin als de Volksunie moeite had met haar ja-woord aan 
de informateur,, heeft zij thans moeite met haar ja-woord aan de 
formateur. Het uitzicht op een diepgaande hervorming en een 
ruime federalisering blijft bestaan. Het is tijdens de voorberei
dende besprekingen zelfs ruimer geworden. Wat tijdens deze 
besprekingen samengedragen werd aan ideeën over de uitbrei
ding van de bevoegdheden en middelen naar de gemeenschap
pen toe, wettigt de volgehouden poging om een dergelijke 
diepgrijpende hervorming mogelijk te maken. 

Of het méér zal worden dan een poging, is thans nog even 
lastig te voorspellen als tijdens de informatieronde. De forma
teur zelve is terzake geen irrealist. Hij geeft zichzelf niet méér 
kansen op sukses dan op mislukking. Hij beseft dat de vijf bij de 
diskussie over de krachtlijnen van de staatshervorming eigen
lijk nog nergens staan, zolang het gesprek niet begonnen is over 
de grote knelpunten: Voeren en de gemeenten met een bijzonder 
taaistatuut. 

Tijdens het informatieberaad is men terzake niet verder 
gegaan dan randverkenningen. Ver genoeg nochtans om de 
Vlaamse partijen toe te laten, een eensgezind „neen" te plaatsen 
tegenover de aanspraken en de ambities van de franstaligen. 

Hebben de franstaligen dit „neen" reeds mentaal verwerkt? 
Dat is nog niet gebleken. Midden april kongresseert te Charleroi 
de door Happart in het leven geroepen wallingantische druk-
kingsgroep, een kongres waarop de Waalse politieke wereld van 
alle kleur zich thans reeds aanwezig meldt. De datum is een 
bijkomende hindernis voor de formateur, precies in de periode 
dat hij tot besluiten zal moeten komen. 

Indien de Vlaamse partijen wensen dat het formatieberaad 
met sukses wordt bekroond, dan zullen zij zich dermate moeten 
opstellen dat zij op geen enkel ogenblik een mislukking vrezen 
of uit de weg gaan. Het gesprek van gemeenschap tot gemeen
schap is nu eindelijk op dreef gekomen. Het kan alleen tot een 
duurzame overeenkomst leiden wanneer de franstaligen eens en 
voor goed begrepen hebben dat zij aan de grens staan waar niet 
meer over te komen is. ledere Vlaamse zwakheid, iedere Vlaam
se moeheid zal rechtstreeks of onrechtstreeks zwaar worden 
gesanktioneerd en uiteindelijk dus leiden naar mislukking. 

Om „ja" te zeggen aan een eerlijke en diepgaande federalise
ring, zullen de Vlaamse onderhandelaars onverbiddellijk 
„neen" moeten blijven zeggen aan iedere onrechtmatige Waalse 
aanspraak. tvo 

Gej« 

Voorzitter Jaak Gabriels wil 

De kans grijpen 
De reeds maanden vastgelegde VU-kaderdagen 

vielen biezonder goed: na afloop van de,,preliminai
re, informele"gesprel<l<en en voorde ex-informateur 
tot formateur werd benoemd. 

VU-voorzitter Jaak Gabriels maakte vanzelfspre
kend dankbaar van deze gelegenheid gebruik om 
toelichting te verstrekken bij wat er reeds besproken 
werd, en hoe het nu verder moet. 

IEMAND had na de in 
Vlaanderen nogal ver
warde verkiezingsuitslag 

durven denken dat de Volksunie 
op zulke verbluffende wijze door 
de gebeurtenissen in het gelijk 
zou worden gesteld. 

Voorspelling 
komt uit 

Men had de Vlamingen inder
daad moegezeurd met het refrein 
dat alléén het herstelbeleid van 
belang was. Alleen de VU stelde 
dat dit hersteleleid op zand ge
bouw werd, als niet meteen een 
grondige federalizering van de 
staat werd doorgevoerd. Alle an
dere partijen beweerden dat dit 
kon wachten tot later. De Vlaam
se kiezer liet zich in slaap wie

gen, de Waalse kiezer waakte. 
Het ontwaken van de Vlamingen 
is er op gevolgd, weliswaar na 13 
december. 

De politieke toestand van van
daag beantwoordt volkomen aan 
de voorspellingen van de Volks
unie, m.n. dat dit land niet meer 
ernstig bestuurbaar is zonder 
ruim zelfbestuur voor de beide 
gemeenschappen. ,,Informateur 
J.L. Dehaene is uiteindelijk en 
noodgedwongen tot deze vast
stelling gekomen en heeft ge-
zoctit naar een kombinatie van 
partijen die enerzijds de tweeder
den en dubbele meerderheid 
konden leveren (nodig voor de 
staatshervorming) en anderzijds 
op sociaal ekonomisch gebied 
voldoende raakpunten vertoon
den om ook hierover een regeer

akkoord mogelijk te maken." 
Het is in die omstandigheden 

dat de VU zich bereid heeft ver
klaard en moest verklaren aan de 
gesprekken deel te nemen, want 
het ware onverantwoord gweest 
te vluchten in een gemakkelijk 
oppositie-houding. Precies op het 
ogenlik waarop onze stellingen 
bewaarheid werden en waarop 
eindelijk bij de twee grootste poli
tieke partijen van dit land, de 
bereidheid aanwezig bleek om 

(Lees verder biz 6) 

Goed en 
gezond 

„De Vlaamse kulinaire 
pers is niet autentielc 
Vlaams, maar eigenlijk uit 
het Frans vertaald.", be
weert Herwig Van Hove. 
Die tevens een hartelijk 
pleidooi houdt voor de 
goede en gezonde volks
keuken. 

(Lees bIz. 24) 



IMi 

... en W U 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijr. 
Naamloze bneven 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 in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrie f, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

REGERING JA OF NEE 

Komt er een regering met de Volks
unie ja of nee ? Als de VU er bij zal zijn 
hoop ik dat zij en de andere Vlaamse 
partijen zullen standhouden. Want na 
150 jaar België moei het toegeven 
gedaan zijn. De Walen moeten nu 
maar eens stoppen met hun roofpoli-
tiek. Ontploft België dan, voor mij met 
gelaten! 

A. Vanacker, Wevelgem 

BUIS-TERREUR 

Hiermede wens ik de redaktie van 
harte te feliciteren met het artikel 
„Buis-terreur" (Wij van 24 maart j I.) 

Wat we de jongste weken op het 
scherm kregen aan gruwelijkheden, 
meer bepaald in de nieuwsuitzendin
gen — om 19u.45, was inderdaad al 
te gortig. 

Voor m'n kinderen is bedtijd dan 
ook een kwartuur vervroegd. 

Nu maar hopen dat er vanuit de VU 
hierrond dringend initiatieven worden 
genomen. 

Luk Eeckhaut, Wetteren 

Advertentie 

Pieker niet langer omtrent uw beste 
keuze inzake fotokopieertoestellen 

VOEREN 

Ik ben het met de radikale stelling-
name van Huub Broers volkomen 
eens. Vlaanderen moet duidelijk neen 
zeggen tegen de frankofone arrogan
tie van Deprez en anderen (gesprek 
met Broers in het Belang van Limburg 
van 23 maart j.l.). 

Mag ik de h Broers er evenwel op 
wijzen dat 

— de achtereenvolgende Martens-
regeringen — dus met de CVP — de 
Voerproblematiek hebben laten rot
ten 

— dat vanuit diezelfde kringen het 
krankzinnige voorstel kwam toender-
tijd, om Voeren bij Brabant te voegen 
Gelukkig werd dit onder druk van de 
basis afgeschoten (De Limburgse 
CVP heeft dit voorstel terecht mee 
helpen kelderen i). 

— dat de uitspraak van de Raad 
van State van 30 sept. '86 tot nu toe in 
de vuilnisbak belandde De CVP keek 
toe! 

— dat de CVP het wetsvoorstel-
Galle als onnodig en overbodig heeft 
bestempeld en heeft afgeschoten. 

— dat het Waalse mmi-partijtje, de 
PSC, tot nu toe altijd de hand boven 
het hoofd werd gehouden door de 
CVP. Hoe IS het anders te verklaren 
dat de PSC zoveel macht heeft? 

Ik ben het eens met de radikale 
standpunten van Broers, maar ik heb 
echt de indruk dat zijn eigen partij — 
de CVP — hem ferm in de kou laat 
staan I 

Wilfried Roslers, Neeroeteren 

ZO^K^RCJC 

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

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

D Tweetalige 32j. gescheiden A2 se-
kretaresse zoekt opnieuw een betrek
king bij voorkeur in het Brusselse Ze 
heeft een goede ervaring als faktuns-
te en stopte een aantal jaren om haar 
2 kinderen van 14 en l i j . op te voe
den Voor ml. zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel. 
02/569 16 04. 
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^ ^ lepel & vork 
Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

m 
Idrhre-inl 

S. M. B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBIEBHANDEI 

ELLINCK (X 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — Piuur — 
verhuur van cate's 

Wi| bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
3enngen, Markt 17-011/43.20.01 
Mulste, Brugse stwg 1 -056/71 15.36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 - 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtereelde - 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 

ï ^ f f i ^ 7 I Wolvengracht 

r^P „„t'"iZ' Leopoldstraat 

Tel 21791 53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
in 't hartje van Brussel 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

et ^aling^uijö 
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 

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 

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

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen. 

Feestzaal Kasteel T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen. 

Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen. 

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

alle materialen ter uwer beschikking. 

TWeel 
T.-eieru^ 

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 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANfT-FRmjUR 

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

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

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — 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 

•' Caf'^ Zj^ J^fi»^ 

ktcp^^sttnal 3 3690 Bree 

ai JS 
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Wi\ 
Ter perse 

Vorige week hadden wij eigen
lijk pech met ons blad. Woens
dagmiddag besliste onze hoofd-
redakteur het blad met enkele 
uren uit te stellen, omdat ver
wacht kon worden dat de politie
ke toestand in de loop van de 
avond of nacht duidelijker zou 
worden. 

Groot was echter ook onze ver
bazing toen wij iets vóór 19 uur 
het bericht vernamen dat de ge
sprekken op het kasteel van Stuy-
venberg plots gestopt waren. Ér 
bleek geen akkoord, maar ook 
geen breuk te zijn. Ook de nach
telijke en ochtendlijke uren 
brachten weinig klaarheid. 

Donderdagochtend werd dan 
de laatste hand gelegd aan deze 
WIJ-editie. Tot amper vijf minuten 
vóór het blad ter perse ging, de 
teleks van het paleis binnenliep, 
waarop te lezen stond dat de 
informateur van zijn opdracht 
ontheven werd. Meteen was een 
deel van de inhoud van de kom-
mentaarstukjes achterhaald, zon
der enige mogelijkheid er nog 
iets aan te wijzigen. Gelukkig viel 
uiteindelijk alles toch nog mee, 
vermits de koning zondagavond 
informateur Dehaene bevorderd 
had tot formateur. 

Niet zonder vreugde merken 
we dat WIJ in deze kruciale poli
tieke dagen en weken gretig ter 
hand wordt genomen, door VU-
sympatisanten maar evenzeer 
door politieke tegenstrevers. Bo
vendien verwijzen de grote dag
bladen nu toch eens naar de 
specifieke duiding in WIJ. 

Het blijft de eerlijke intentie van 
de redaktie de snel wijzigende 
politieke evolutie van zeer dichtij 
te volgen, weliswaar vanuit de 
Vlaams-nationale gezichtshoek. 
Mediaspeciallsten noemen dit 
laatste onze unieke ,,selling pro
position". 

Ten paleize 

Toen de koning donderdag
middag informateur Jean-Luc 
Dehaene ontlastte van zijn op
dracht, voelden sommige waar
nemers aan dat dit niet het einde 
was van het gesprek tussen de 
vijf partijen (PS, CVP, SP, PSC 
en VU). Maar veeleer een soort 
rustpauze, een tussenstap naar 

de echte formatie. Amper drie 
dagen later bleek dit ook zo te 
zijn. 

In die tussentijd bleef Boude-
wljn I echter niet bij de pakken 
zitten. Behalve enkele geleerden 
in grondwettelijk recht, riep hij 
ook een reeks staatsministers bij 
zich. Telkens één van elke politie
ke kleur. Bijgevolg werd ook de 
stichter-ere-voorzitter van de 
Volksunie, staatsminister Frans 
Van der Eist, door de koning 
ontvangen. Dit gebeurde vrijdag. 

De inhoud van gesprekken met 
het staatshoofd zijn vanzelfspre
kend strikt konfidentieel. Toch 
lijdt het geen twijfel dat meester 
Van der Eist aan de koning de 
VU-inzichten zal verduidelijkt 
hebben. Enkele uren daarvoor 
was er trouwens nog een kontakt 
geweest tussen de stichter-voor
zitter en de huidige partijvoorzit
ter. 

Daags nadien was deze laatste 
trouwens zelf te gast op het pa
leis. 

t 1?^ horenbeek: 

HKSv-J-%W! geweldfilms 

Buisterreur 

Op ons vorige week versche
nen artikel ,,Buis-terreur" ontvin
gen wij enkele reakties. Ook VU-
kameriid Luk Vanhorenbeek 
stuurde een briefje met felicita
ties. 

Toch merkt hij, volkomen te
recht, op dat hij reeds tijdens de 
vorige legislatuur een wetgevend 
initiatief nam om het steeds na
drukkelijker vertonen van geweld 
op het witte doek te gaan beper
ken. Uit respekt voor het heilig 
principe van de persvrijheid 
houdt hij het voorlopig bij een 
verbod op al te gruwelijke ge
weldfilms. 

Vanhorenbeek stelt konkreet 
voor het eerste lid van artikele 
383 van het Strafwetboek te ver-

NUFSS^ 
VU-Kamerfraktieleider 

Hugo Coveliers 
* Vorige week werd het VU-
voorstel tot oprichting van een 
onderzoekskommissie, die het 
dossier van de ziekenfondsen 
wit uitpluizen, niet weerhouden 
in de betrokken Kamerkommis
sie. Wie verhinderde dit en wat 
steekt daarachter? 

,,Zowat ledereen in de Kamer
kommissie ging al<l<oord dat er 
i.v.m. de geldstroom binnen het 
RIZIV onduidelijkheid heerst. 
Een onderzoekskommissie werd 
echter als te verregaand be
schouwd. 

Daar waar andere onderzoeks-
kommissies verder opgericht 
worden zonder grondwettelijke 
bezwaren, werd nu het argument 
van ,,de scheiding der machten" 
van stal gehaald. Sta me toe, dit 
is „meten met twee maten en 
twee gewichten." Het voorstel 
werd verworpen door de CVP, 
PSC, SP en PS. De liberale frak-
tie onthield zich. enkel de verte
genwoordiger van Agalev-Ecolo 
steunde het VU-voorstel. 

Wat daarachter steekt ? Het be
lang van de politieke zuilen of 
koncerns en de verbondenheid 
van politieke vertegenwoordigers 
en hun partijen met deze ekono-
mische, financiële en sociale 
machtsgroepen." 

* U bent echter vastbesioten 
deze kwestie opnieuw aan de 
orde te stellen tijdens de ple
naire vergadering. Hoopt U dan 
op een ander stemgedrag van 
de andere partijen? 

,,Zodra het verslag van de 
kommissie zal gedrukt en rond
gedeeld zijn, zal ik inderdaad 
trachten het voorstel in de plenai
re vergadering terug aan de orde 
te stellen. De liberalen hebben 

aangekondigd dat zij mij deze 
keer zullen steunen. 

Wij zullen zien!" 

' Wat wenst U precies te berei
ken met nog maar eens een 
onderzoekskommissie? Kan 
hetzelfde resultaat niet gehaald 
worden door het organiseren 
van zg. hoorzittingen? 

,,De bedoeling van een onder
zoekskommissie situeert zich in 
de eerste plaats in het lokaliseren 
van de uiteindelijke begunstigde 
van de gelden, die de overheid 
besteedt. 

Er bestaan twijfels omtrent het 
nut van deze geldstroom. Wor
den deze gelden gebruikt voor 
werkelijke sociale doeleinden, of 
hebben de zienkenfondsen hun 
impakt dusdanig uitgebreid dat 
zij zich op het louter ekonomisch 
vlak begeven ? 

Aan de hand van het antwoord 
op deze vragen zou kunnen uit
gemaakt worden welke echte no
den door de gemeenschap die
nen gefinancierd te worden. Al 
het overige — zoals reizen, voor-
huwelijkssparen, verzekeringen 
in de ekonomische betekenis van 
dit woord — hoort thuis in de 
privé-sektor. 

Ik ben ervan overtuigd dat op 
deze manier ettelijke miljarden 
kunnen bespaard worden, zon
der dat één sociale onrechtvaar
digheid wordt begaan. 

De hoorzittingen, zoals voorge
steld door de tegenstemmers, 
zijn in feite een vorm van voor
drachten die zullen gehouden 
worden. Men kan in dit geval op 
geen enkele manier kontroleren 
wat er door de „genodigden" 

gezegd wordt. Daarenoven staat 
het iedereen vrij te weigeren aan 
zo'n hoorzitting deel te nemen, 
wat niet het geval is bij een echte 
onderzoekskommissie." 

* Vreest U door dit initatief 
geen moeilijkheden te krijgen 
met mogelijk toekomstige koa-
litiepartners van de Volksunie? 

„Indien het opsporen van de 
werkelijkheid en de waarheid 
moeilijkheden zou kreëren bij 
eventuele toekomstige koalitie-
partners, dan rijzen bij mij toch 
vragen omtrent de bbindingen 
van deze laatsten. 

Bovendien zie ik helemaal niet 
in wat een eventuele regerings
deelname zou veranderen aan de 
onafhankelijkheid en de eerlijk
heid van de Volksunie." 

* Laatste vraagje: voelt U zich 
als fraktieleider niet een beetje 
werkloos, nu het Parlement ei
genlijk slechts zeer sporadisch 
vergadert? 

,,Persoonlijk voel ik mij hele
maal niet werkloos. Integendeel. 
De zg. informele gesprekken 
brachten heel wat werk aan voor
bereiding en bespreking met zich 
mee. 

Ook de fraktie is geenszins 
passief. Heel wat initiatieven wor
den besproken, voorbereid en 
startklaar gemaakt. Verder be
schouw ik het als mijn taak alle 
fraktieleden regelmatig uit te no
digen om de politieke evolutie 
van zeer nabij te volgen en te 
bespreken. De opmerkingen en 
suggesties die tijdens deze bij
eenkomsten gedaan worden zijn 
trouwens erg opbouwend en heel 
erg nuttig bij de aan zijnde onder
handelingen." 

MENSEN 
HET NIEUWS 

vangen door volgende tekst: ,,Hij 
die liederen, vlugschriften of an
dere geschriften, al dan niet ge
drukt, afbeeldingen of prenten. 

Zaterdag werd in het Waasland betoogd tegen de zg. Grote Ring die 
PVV-gemeenschapsminister Ward Beysen kost wat kost wil aanleg
gen. Boeren van het Algemeen Boerensyndikaat en het Boerenfront, 
die hun landbouwgrond terecht willen beschermen, openden met hun 
trakteren de lange stoet. 
Onder de aanwezige politici bemerkten wij o.m. VU-senator Walter 
Peeters, VU-kamerlid Nelly l^aes en de Kruibeekse VU-burgemeester 
Antoine Denert. (foto: studio dann) 

die strijdig zijn met de goede 
zeden — onder deze strijdigheid 
met de goede zeden wordt ook 
verstaan: de weergave van uitin
gen van ongebreideld geweld — 
tentoonstelt, verkoopt of ver
spreidt, wordt gestraft met gevan
genisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met geldboete van 
zesentwintig tot vijfhonderd 
frank.". 

In de toelichting bij zijn voorstel 
vraagt Vanhorenbeek zich trou
wens af welke de negatieve ge
volgen (kunnen) zijn van het zo
maar verspreiden van geweldda
dige beelden. Tot besluit roept hij 
de woorden in herinnenng van 
een zittinghoudend magistraat, 
die verklaarde dat ,,de makers 
van dit soort films de laagste 
instinkten bij de mens wakker 
roepen. Zij zijn er op gericht het 
lijden van de medemens als een 
genot te beschouwen en de mens 
te verlagen tot een op bloed en 
geweld belust beest.". 

Hopelijk kan Vanhorenbeek op 
steun van de andere frakties re
kenen, wanneer zijn wetsvoorstel 
straks in de kommissie justitie 
wordt besproken. 

Kompliment 

Het overvalt je natuurlijk niet 
elke dag en precies ook daarom 
besteden wij er enige aandacht 
aan, nl. dat een toppolitikus van 
een konkurrerende partij de 
Volksunie met komplimentjes 
overlaadt. 

In een vraaggesprek met ,,La 
Libre Belgique" verscheen giste
ren een gesprek van de huidige 
CVP-financieminister onder de ti
tel: ,,Mar/f Eysken préféré la 
Volksunie aux liéraux". Uit lezing 
blijkt dat Eyskens inderdaad 
waardering opbrengt voor de 
voorstellen die de Volksunie tij
dens de afgesloten ,,preliminai
re" gesprekken opperde: „Je 
dols dire que les membres de la 
Volksunie ont apporté des ele
ments positifs dans ces discus-
slons sur Ie plan économique, 
budgétaire et fiscal". 

Rekening houdend met het feit 
dat uitgerekend professor-politi-
kus Eyskens geen man is die 
makkelijk de verdiensten van an
deren kan erkennen en goed we
tend dat die man in het verleden 

herhaaldelijk smalend uithaalde 
naar de Volksunie, kan zo'n uit
spraak tellen. 

Memoranda 
De formateur en de onderhan

delende partijen worden dezer 
dagen overstelpt met moties, me
moranda en standpunten aller
hande. 

Dinsdag ontvingen zij een brief 
van het Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(NCOS), dat de gesprekspartners 
vraagt om tijdens de volgende 
regering werk te maken van een 
heuse programmawet over ont
wikkelingssamenwerking. 

De NCOS-voorstellen zijn ei
genlijk het gevolg van het Vlaams 
beraad over ontwikkelingssa
menwerking, dat in april vorig 
jaar plaatsvond. Eén van de ei
sen behelst de overdracht van 
het terzake te voeren beleid aan 
de gemeenschappen. Dit princi
pe werd trouwens, mede op 
vraag van de Volksunie, ook al 
door informateur Dehaene over
genomen. 

Ook inhoudelijk wil het NCOS 
één en ander wijzigen. 

Alvast VU-voorzitter Jaak Ga
briels heeft gezegd dat hij de 
NCOS-inzichten ter sprake zal 
brengen én verdedigen tijdens 
het formatieberaad. 
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Wi 

In memoriam Valeer Portier 
Het schielijk overlijden van Valeer Portier op 

maandag 26 maart heeft geen enkel bewust Vla
ming, van welke strekking ook, onbewogen gelaten. 
In de Vlaamse beweging bestaat er zoiets als een 
spontaan tot stand gekomen hiërarchie, een rangor
de van aanzien en bekendheid. 

Dr. Valeer Portier behoorde tot die top en hij was 
er op zijn plaats. Dat had hij vooral te danken aan zijn 
jaarlijks optreden als spreker op de Vlaamsnationale 
Zangfeesten. 

VORIG jaar was dat de laat
ste maal, omdat hij zijn 
funktie van voorzitter van 

de inrichtende vereniging, het Al
gemeen Nederlands Zangver
bond had neergelegd zoals was 
afgesprol<en. 

Hij heeft in die hoedanigheid 
35 jaar onafgebroken een zware 
verantwoordelijkheid gedragen 
voor het behoud en de ontwikke
ling van een instelling die een 
onvervangbare hefboom is van 
het Vlaams-nationale gemeen
schapsgevoel. Valeer Portier 
heeft 35 maal een Vlaamse mas
sa toegesproken, die van hem elk 
jaar verwachtte dat hij de kulture-
le, politieke en maatschappelijke 
doelstellingen van onze ontvoog-
dingsstrijd zou verwoorden in 
overeenstemming met het tijds
klimaat en de omstandigheden. 
Voor een publiek waarin alle ge
neraties van het bewuste Vlaan
deren aanwezig waren met hun 
eigen gevoeligheden en smaak 
en vanuit hun kollektieve en per
soonlijk soms zeer verschillende 
ervaringen. 

We menen in alle objektiviteit 
te mogen getuigen dat onze over
leden vriend die bijna bovenmen
selijke opdracht in goede trouw 
en met goed resultaat heeft vol
bracht. 

Zangfeesten en VEV 
Voor vele tienduizenden is hij 

het medium geweest waarin ze 
enkele uren hun volk en hun 
onderlinge verbondenheid aan
voelden en herkenden, over 
scheidingslijnen en innerlijke ver

scheurdheid heen. Zonder enige 
partijpolitieke of bijbedoeling 
heeft Valeer Portier steeds de 
betekenis en het belang van de 
Volksunie ten volle begrepen, 
naast de andere gegevens die 
voor de toekomst van Vlaanderen 
bepalend kunnen zijn. Het is een 
elementaire plicht van dankbaar
heid dat we hem ook om die 
reden met piëteit gedenken. 

Benevens zijn hoofdrol als 
voorzitter van het Algemeen Ne
derlands Zangverbond heeft dr. 
Valeer Portier een belangrijk aan
deel gehad in de redding en de 
heropstanding van een volwaar
dig Vlaams Ekonomisch Ver
bond, waaraan hij sedert 1 janua
ri 1948 als juridisch adviseur ver
bonden was, en waar hij tot 1979 
funkties op het hoogste vlak is 
blijven bekleden. 

Rechtlijnig leven 
Gedurende die dertig jaar heeft 

Vlaanderen op elk gebied ingrij
pende stoffelijke en mentale ver
anderingen ondergaan, en zijn 
de taken van een organisatie 
zoals het Vlaams Ekonomisch 
Verbond steeds maar ruimer en 
technischer geworden. Valeer 
Portier is steeds een van dege
nen geweest die beseften dat, in 
een veranderend Vlaanderen, de 
bezieling en de fundamentele 
doelstellingen van het VEV moes
ten behouden blijven, over alle 
mutaties heen die voortvloeien uit 
de sociaal-ekonomische ontwik
keling en uit een gewijzigd be-
schavings- en waard en patroon. 

Het kost ons enige moeite op 

Valeer Portier was een man naar ons hart, met wie de redal<tie van dit weekblad trouwens de beste 
relaties onderhield. 

In een vraaggesprek met dit blad op 24 april zei hij:,,Zolang wij de macht niet hebben, nu ja, dan kunnen 
onze achterkleinkinderen blijven aan Vlaamse Beweging doen, zonder dat zij ooit iets zullen te vertellen 
hebben in den Belgiek." 

Woorden die tot op vandaag biezonder betekenisvol blijven... (foto: studio dann) 

die onbewogen toon te schrijven 
over het leven en de daden van 
de overledene. Het toeval heeft 
gewild dat we hem, twaalf dagen 
voor zijn overlijden, een laatste 
maal gesproken hebben na het 
bijwonen van de lijkdienst voor 
een gemeenschappelijke beken
de. 

Valeer haalde herinneringen 
op uit zijn jeugdjaren toen hij, 
jong advokaat bij de balie van 
Brugge, aan politiek begon te 
doen, Vlaams-nationale politiek 
vanzelfsprekend. Zoals men van 
een oud AVKS-er kon verwach
ten. Hij was geboren te Gistel in 
1913, en spande zich, met afwis
selend resultaat, in om in zijn 
eigen streek en meer bepaald te 
Oostende, de grondslagen van 
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H ET zal zowat einde van 
de vijftiger jaren ge
weest zijn. Van der Eist 

zat al in de Kamer, moederziel 
alleen en zich afvragend of hij 
de laatste zou zijn van een uit
stervend ras dan wel de eerste 
van een nieuwe generatie. De 
Vlaamse Beweging kroop stille
tjesaan weer recht. De socio-
kulturele sektor — maar die 
heette toen nog niet zo — zag 
langzamerhand weer brood in 
spreekbeurten en debatavon
den over flamingantische on
derwerpen. Het was de tijd van 
de sprekerspannelen, pluralis
tisch samengesteld, over on
derwerpen zoals de zetelaan
passing of de talentelling. 

Het grootste deel van de so-
cio-kulturele sektor — dat was 
toen reeds het geval — bevond 
zich in het vaarwater van de 
traditionele partijen, met een 
grote uitschieter voor de chris
telijke sektor. De kneep be
stond er in, het herlevend 
Vlaams-natlonalisme zo mond
dood te maken als maar moge
lijk was. En dat was best moge
lijk, zo dachten de traditionele 
socio-kulturelen, door de spre
kerspannelen te beperken tot 

de erkende families: een socia
listische flamingant (hoe moei
lijk ook te vinden vaak), een 
liberale flamingant (Idem) en 
een katholieke flamingant. 
Genre Verroken in het beste 
geval, maar de slechtere geval
len waren talrijker. Géén 
Vlaams-nationalist, in géén ge
val een Vlaams-nationalst. 

Van ergens kwam toen het 
ordewoord dat wij, het handje
vol jonge Vlaams-nationalisten 
ter plaatse, een aanwezigheid-
spolitiek zouden voeren in de 
socio-kulturele sektor en dat 
wij in de allereerste plaats tel
kens een Vlaams-nationale 
spreker in ieder panneeldebat 
zouden eisen. Van dezelfde 

bron ergens kwam tevens de 
suggestie, als Vlaams-nationa
le spreker overal Valeer Portier 
voor te stellen. 

Zo is Valeer Portier enkele 
seizoenen lang het vaste 
Vlaams-nationaal bestanddeel 
geweest van tientallen debat
avonden overal in Vlaanderen. 
Toegegeven, we gaven een 
duwtje aan de spelregels. We 
zorgden ervoor, met reizende 
ploegen, dat we op iedere de
batavond een flinke groep 
vormden die de traditionelen 
kon overschreeuwen en onder
vragen en die zijn applaus op
spaarde voor de apotheose na 
de spreekbeurt van Valeer Por
tier. 

De avond eindigde er mee 
dat we Valeer Portier mee-
troonden naar de plaatselijke 
nationalistische kroeg. Daar zat 
hij dan, boeiende verteller en 
bezielde nationalist, niet te be
roerd om tot na middernacht 
het vuur van zijn overtuiging 
door te geven aan ons, het half 
dozijn jonge snaken voor wie 
hij ,,meester" was. En ,,mees-
ter" sloeg daarbij niet op zijn 
kwalifikatie als jurist. 

een Vlaamsnationale politiek te 
verstevigen. Tijdens de bezet
tingstijd werd hij schepen van 
Oostende, volbracht zijn funktie 
tot tevredenheid van alle betrok
ken personen en belangen, ver
loochende zijn overtuiging niet 
maar was in de eerste plaats een 
gemeentelijk mandataris toegan
kelijk voor elke burger zonder 
onderscheid. 

Na de oorlog was het niettemin 
voor Valeer Portier niet meer mo
gelijk zijn advokatenberoep bij de 
Brugse balie verder te zetten. De 
verhuizing naar Antwerpen was 
er een gevolg van. Zijn opname in 
de staf van het Vlaams Ekono
misch Verbond had hij te danken 
aan de geboren Westvlaming 
Pieter Delbaere, een belangrijk 
zakenman tegen wie, na de be
zetting, ook de meest wantrouwi
ge auditeur niets kon inbrengen: 
onvervaard vlaamsgezind, mede
oprichter van het Vlaams Ekono
misch Verbond in 1926. 

Pieter Delbaere was bereid om 
in januari 1945 het voorzitter
schap op te nemen van een in 
haar voortbestaan bedreigde ver
eniging. Zijn voorganger in die 
funktie. Carlo Gevaert, was na de 
bezetting een tijdlang van zijn 
vrijheid beroofd. Pieter Delbaere 
heeft toen het Vlaams Ekono
misch Verbond gered, met mede
werking van jongeren zoals Va
leer Portier en Frans Wildiers en 
een kern vastberaden zakenlui, 
die geen roem of eer betrachtten 
en wier namen meestal vergeten 
zijn. 

Trouw in donkere 
tijden 

Het zou ons te ver voeren een 
volledige levensbeschrijving van 
Valeer Portier te geven. Namens 
het VEV heeft hij belangrijke eko-
nomische en sociale mandaten 
bekleed. Hij behoorde tot dege
nen die de oprichting van de 
Antwerpse Universiteit hebben 
mogelijk gemaakt. 

In dit ,,ln memoriam" mag niet 
onvermeld blijven welke belang
rijke en belangeloze rol onze 
overleden vriend vervuld heeft in 
de katakombentijd van de Vlaam
se politiek: in en rond de Vlaam
se koncentratie te Antwerpen, in 
en rond de talrijke initiatieven van 
Walter Bouchery. 

Ik ben niet de enige wiens 
vriendschap voor Valeer Portier 
vooral steunt op de ervaringen in 
die donkere jaren, toen slechts 
weinigen in staat of bereid waren 
op politiek gebied iets te doen. 
De enkele malen dat de Vlaamse 
koncentratie-politiek inderdaad 
operationeel geweest is, heeft 
Portier een belangrijke rol ge
speeld, o.m. in het vooruitzicht 
van de verkiezingen van 30 april 
1950, die in het teken stonden 
van de beslissende faze van de 
koningskwestie. Samen met dr. 
Spincemaille heeft Valeer Portier 
toen onderhandeld met de Ant
werpse CVP-leiding. Het belang 
hiervan wordt onderstreept in het 
boek van de voorzitter-stichter 
van de Voksunie Frans Van der 
Eist ,,Twintig jaar Volksunie" 
(biz. 25 en 26). 

Dr. Valeer Portier mocht terug
blikken op een leven waarin de 
heropstanding van Vlaanderen 
weerspiegeld wordt. Sommige 
oude vriendschapsbanden uit de 
periode van de hoogste nood 
hebben wellicht nadien geen 
stand gehouden. Het heeft hem 
pijn gedaan, en hij bleef geloven 
in kameraadschap over geschil
len heen. 

Aan zijn echtgenote en familie 
kunnen we de verzekering geven 
dat hij voor ons en voor velen, 
binnen en buiten de Volksunie, 
een hooggewaardeerde vriend is 
geweest, die we over het graf 
heen zullen blijven herdenken 
met erkentelijkheid en vreugde 
om wat we samen met hem be
leefd en ondernomen hebben. 

Hektor de Bruyne, 
ere-senator 

De redaktie van dit week
blad biedt langs deze weg 
haar oprechte blijken van 
deelneming aan in het verdriet 
dat de familie Portier treft. Te
vens nodigen wij uit tot 
het bijwonen van de uitvaart
dienst die, tengevolge van de 
Goede Week en de Paasreli-
gie, pas volgende week dins
dag 5 april om 10 uur plaats
vindt in de Sint-Jozefskerk te 
Antwerpen (vlakbij het stads
park). 

Wij zullen Valeer alvast erg 
missen! 
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Wh 
Blijft het ABVV dwarsliggen? 

Ook de SERV 
wil staatshervorming 

Vorige week kon het ontwerp-standpunt van de 
Sociaal-Ekonomische Raad voor Vlaanderen (SERV) 
betreffende de konkrete uitwerking van de staatsher
vorming niet worden goedgekeurd, omwille van de 
bezwaren van het ABVV. 

Voldoende reden om stil te staan bij het ontwerp-
standpunt zelf en de oorzaken van de terughoudend
heid vanwege het ABVV. 

DE basisprincipes van de 
verdere staatshervorming 
werden reeds op 17 de

cember 1987 door de SERV een
parig goedgekeurd. Hierin werd 
gesteld dat de el<onomische en 
monetaire unie moet gevrijwaard 
blijven en er een zekere mate van 
uniformiteit moet blijven bestaan 
inzake sociale levensomstandig
heden en werkvoorwaarden. 

De SERV ging er van uit dat de 
federale uitbouw van het land 
moet vertrekken vanuit de Ge
meenschappen en de deelgebie
den de twee gewesten en het 
hoofdstedelijk gebied Brussel. 
Dit betekent homogene en eks-
klusieve bevoegdheidspakketten 
en een eigen financiële en politie
ke verantwoordelijkheid voor de 
gemeenschappen en de deelge
bieden. 

Materiële 
bevoegdheids
verdeling 

Uitgaande van de tekortkomin
gen van de biezondere wet op de 
staatshervorming van augustus 
1980 moeten er volgens het ont-
werpstandpunt van de SERV, mi
nimale eksklusieve bevoegdhe
den worden toegewezen aan de 
nationale overheid om de EMU te 
vrijwaren en een zekere mate van 
uniformiteit inzake sociale le
vensomstandigheden en werk
voorwaarden te behouden. 

Homogene bevoegdheidspak
ketten betekenen dat materies, 
die logisch en funktioneel één 
geheel vormen, aan één beleids
niveau worden toegewezen. Dit is 
belangrijk om betwistingen te 
voorkomen. Het moet hierbij dui
delijk zijn dat de residuaire be
voegdheden aan de Gemeen
schappen moeten toegekend 
worden, teneinde konkurrerend 
optreden te voorkomen. Voor de 
gemengde materies, die uitdruk
kelijk en beperkend moeten vast
gelegd worden, kan aan de natio
nale overheid enkel omkade-
ringsbevoegdheid worden toege
kend. Deze zal in vele gevallen 
beperkt blijven tot de overname 
van internationale en Europese 
normen. 

Het industrieel beleid dat het 
geheel van maatregelen omvat 
die de aanbodsstruktuur aanpas
sen van de technologische ont
wikkeling, de evolutie van de 
vraag op de wereldmarkt, de in
ternationale arbeidsverdeling, 
teneinde op gerichte wijze de 
sociaal-ekonomische doelstellin
gen te realiseren. Dit beleid moet 
de eksklusieve bevoegdheid zijn 
van de deelgebieden. 

Dit heeft uiteraard gevolgen 

voor het bestaande instrumtari-
um en betekent konkreet dat ook 
de nationale sektoren onder de 
bevoegdheid komen van de deel
gebieden. Op nationaal niveau 
kan er geen ruimte meer zijn voor 
een industrieel beleid wat ook 
gevolgen heeft voor de taak en de 
opdracht van het NIM (Nationale 
Investeringsmaatschappij). Ook 
inzake overheidsbestellingen zul
len de bestaande strukturen moe
ten aangepast worden en moet er 
een grotere betrokkenheid en 
medebeslissingsrecht komen 
van de deelgebieden, ook van de 
nationale materies (zoals leger
bestellingen). 

Het ganse wetenschapsbeleid, 
zowel toegepast als fundemen-
teel, komt integraal en eksklusief 
onder de bevoegdheid van de 
deelgebieden. Alle diensten die 
te maken hebben met eksport en 
buitenlandse handel worden ge
regionaliseerd. Hieruit volgt dat 
ook het werkgelegenheidsbeleid 
regionaal wordt, zowel wat betreft 
de arbeidsbemiddeling, de pro
fessionele scholing en de bij
scholing als voor de tewerkstel
lingsprogramma's met uitzonde
ring van de regels voor de sociale 
zekerheid. 

Het volledig pakket van het 
onderwijs met inbegrip van de 

universiteiten worden regionaal ; 
enkel de bepalingen inzake het 
einde van de leerplicht en de 
minimum voorwaarden voor het 
behalen van diploma's wordt na
tionaal geregeld. 

Het beleid inzake ruimtelijke 
ordening, landinrichting en na
tuurbehoud, leefmilieu en water
beleid wordt volledig toegewezen 
aan de deelgebieden. Inzake de 
normering opteert de SERV voor 
het aanvaarden van de Europese 
normen als minimumvoorwaar
den, waarbij de deelgebieden de 
bevoegdheid hebben deze nor
men strenger te maken. Het na
tionaal niveau kan inzake de nor
men enkel als postbus fungeren. 

Wat het gezondheidsbeleid be
treft spreekt het ontwerpstand-
punt van de SERV zich nog niet 
duidelijk uit. De voorkeur gaat 
blijkens de tekst uit naar de kor-
rektle en integrale toepassing 
voor wat reeds is voorzien in de 
wet van augustus 80 maar dan in 
ruime interpretatie. 

De Raad wenst dat de gemeen
ten, OCMW's en provincies tot de 
eksklusieve bevoegdheid van de 
deelgebieden behoren. Dit bete
kent dat de regelingen voor in
richting, benoeming burgemees
ter en gouverneurs alsook het 
administratief toezicht toekomt 
aan de deelgebieden. Uiteraard 
heeft dit ook tot gevolg dat provin
cie- en gemeentefonds, en de 
biezondere hulpoperaties tot de 
uitsluitende bevoegdheden van 
de deelgebieden behoren. 

De SERV is tevens van mening 
dat op internationaal vlak de deel
gebieden moeten kunnen optre
den, met inbegrip van het sluiten 
van verdragen. De overheveling 
van de ontwikkelingssamenwer

king moet tot gevolg hebben dat 
het ABOS wordt gesplitst. 

De middelen
voorziening 

De autonomie van uitgaven be
voegdheden moet uiteraard ge
koppeld worden aan de bevoegd
heid en politieke verantwoorde
lijkheid voor de verwerving van 
de nodige middelen. Dit betekent 
het vermijden van voorwaardeij-
ke en onvoorwaardelijke dotaties 
en het tot stand brengen van een 
rechtstreekse band tussen de fis
kale opbrengsten van elk deelge
bied met zijn middelenvoorzie
ning. 

De interregionale solidariteit 
kan slechts opgelegd worden 
wanneer er belangrijke verschil
len ontstaan inzake bestedings
mogelijkheden per hoofd van de 
bevolking. Een solidariteitsprinci
pe moet automatisch en weder
kerig georganiseerd worden en 
gebonden zijn aan de spelregels 
van de ekonomische en monetai
re unie. 

Elke bevoegdheidsoverdracht 
zal gepaard moeten gaan met 
een gelijktijdige en evenredige 
overdracht van voldoende finan
ciële middelen. Als uitgangspunt 
moet hierbij uitgegegaan worden 
van het recentste begrotingsjaar. 
Teneinde de inkomenszekerheid 
van de deelgebieden te vrijwaren 
kiest de SERV voor de regeling 
van de financiële middelenvoor
ziening door een wet te stemmen 
met biezondere meerderheid. 
Verder wil de SERV dat de mid
delenvoorziening niet op één en
kele belasting wordt gekoncen-
treerd en pleit daarom voor de 

Wat bezielt ABVV ? 
Het ontwerp'Startd' 

punt ¥êm de SEBVkon 
vorige week met wor
den geedgekeurd om-
wiiie van de houding 
van het ABVV. 

Officieel werd ge
zegd éat men onvol
doende üjd had gekre
gen om de federmies 
te raüépleen. 

DÊZÊ verklariftö ^Pt ©eb-
ter veeleer een smoes 
te i3|R, omdat dë eer

ste ont«?e?ï>tekster) reeds 
meer <lar) drie weken vóór de 
vergïKlertng bekerwJ ^m.mn. 
Ua öWerse faronner» kodden 
we vernuften dat er dar* oc*; 
andere oo^faken waren ^<m 
<je höudir^ v«rt hei fiSW, 

Ernst er> voor^ was er wiri* 
ge wesli nog steeds de onze-
kertieiö over iiet aJ óm rmt 
weisfaseft van <fe ^^Ifpart^w 
formule van mtormateur tte- j 

haene. Vervolgens iihjkt dat io 
sommige ASW-kringen nog 
eteeös emn grote angst Ie im-
staan voor mrnoriseringf birv-
ner> een groie Vlaamse auto
nomie. De Volksynie h e ^ 
$teeds vooropgestsfd dal alle 
bergers ziel) io een autonoom 
Vlaand«8W5 vrij moeten kun
nen voelen tm zich vnj moeten 
kunnen bewegen- Wij wensen 
Nertoe ocrf̂  de nodige waar-
tjorgen voor lederen.-

ArJdere bronnen wöjste er op 
dat de nationafe ASW-letdIng 
de regionafisermg nog steeds 
niet genegen is, omdat ge-
vreeds wordt voor te grote ver
schillen lussen de gewesten 
Inzake bedrijfskultüuri sociale 
akkoorden en zelfs de ioon-
vormirsg, De belangrijke on-
derafdeJIrjg ACOD zou even-
eerjs erg lerughoudend zijn 
l.v.m. de regionalisering van 
het onderwijs, te meer daar 
liiertolj duidelijk werd gesteld 
dat de wedderegeltng ook aan 
de gemeer^schappen toe
komt, In ACOD-knngen wordt 
gevreesd voor het statuut van 
hel personeel tn het onder
wijs. 

Al deze Oeschouwingen zijn 
echter voorbarig en geven 
bJI|k van een blijvende aanwe
zigheid van unitaire refleksen 
op basis van valse argumen
ten. £lkei3ekorr>mernis is eer
baar, maar men kmi toch geen 
grote SIÉ^ In de rlohting van 
een grotere autöfi(»nie bestrij
den omwille van Irïdrükken en 
bescliouïwns^n die niet geba
seerd zlfn op feiten 1 

De bereidheid van atfe par
tijen om de nodige waarbor
gen m te schrijven m de 
grondwet alsook de gemeen
schappelijke wens om een ob-
jektieve autonome raad voor 
het rijksonderwlje op te richten 
moet toch een geruststeltmg 
zijn, ook voor het ABVV 

WIJ hopen dat de federalis
ten binnen het ABVV uitetnde-
li|k de rueerderheid zullen 
kunnen halen en daardoor 
een eer>sgezind standpunt 
van de S£RV helpen mogell|k 
te maken. Het zou Jammer zijn 
indien men binnn de SERV 
niet tot een eensgeztnd stand
punt zou komen over dergelij
ke belangrijke materie 

André Geens 

overdracht van 50% van de per
sonenbelasting en een gedeelte
lijke overdracht van de BTW-in-
komsten, gebaseerd op de bevol
kingscijfers. 

Daarenboven zou aan de deel
gebieden de bevoegdheid gege
ven worden bijkomende opcen
tiemen te heffen om de eigen 
middelenvoorziening te kunnen 
bijsturen. De eigen middelen
voorziening roept uiteraard ook 
het probleem op van de intrest
last op de overheidsschuld. Het 
spreekt vanzelf dat wanneer zo
veel bevoegdheden en middelen 
{ + 1- 600 miljard fr) aan de deel
gebieden worden overgedragen, 
er ook een regeling moet getrof
fen worden voor het aandeel van 
de deelgebieden in de schulden
last. Aangezien een reële schul
denoverdracht niet aangewezen 
is zal een regeling moeten ge
zocht worden voor een rechtvaar
dige verdeling van de lasten inza
ke de betaling van de intrestlast 
op de overheidsschuld. 

Solidariteit 

Voor de regeling van de inter
regionale solidariteit opteert de 
SERV voor een sisteem dat ge
lijkaardig is aan het Duitse sis
teem, waarbij de solidariteitsre-
geling gebaseerd is op de fiskale 
draagkracht van de deelgebie
den. In dit sisteem begint de 
solidariteit automatisch te spelen 
wanneer een bepaalde gemeen
schap minder dan 92% van de 
gemiddelde fiskale draagkracht 
bereikt. 

Het spreekt vanzelf dat de 
overdracht van bevoegdheden 
moet gepaard aan met de gelijk
tijdige overdracht van ale roeren
de en onroerende goederen, als
ook van het noodzakelijk perso
neel om de bevoegdheden te 
kunnen uitoefenen. Ook alle 
overheidsinstellingen en parasta-
talen die verbonden zijn met de 
overgedragen bevoegdheden 
van de deelgebieden. 

Het dokument van de SERV is 
een interessante oefening en legt 
de grenzen vast waarbinnen de 
sociale gesprekspartners kunnen 
instemmen met een nieuwe 
staatshervorming. 

Merkwaardig is echter dat zij 
geen aandacht besteden aan het 
probleem Brussel en ook geen 
enkel voorstel formuleren om dit 
te regelen, noch wat het 
statuut betreft, noch wat de be
voegdheden aangaat, noch wat 
de middelenvoorziening betreft. 
Dit is uiteraard een belangrijke 
tekortkoming van dit dokument. 

In een apart stukje peilen we 
naar de oorzaken van de weer
stand van het ABW tegen het 
ontwerp-standpunt van de SERV. 
Indien onze inlichtingen juist zijn 
zouden de andere partners bin
nen de SERV nog verder willen 
gaan dan het huidige ontwerp-
standpunt. 

Afwachten dus wat er tijdens 
de komende bijeenkomst uit de 
bus komt. 

André Geens 
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vt/^i 
(Vervolg van biz. 1) 

De kans grijpen grijpen 

Voorzitter Jaak Gabriels: „ Wij willen voor Vlaanderen ook het zelfbe
stuur veroveren waar de frontsoldaten reeds droomden, tiet zelfbe
stuur waarvoor de partij meer dan dertig jaar geleden de fakkel van tiet 
Vlaams-nationalisme terug opnam." (foto: studio Dann) 

ditmaal een serieuze staatsher
vorming onder ogen te nemen. 

,,Onze weigering had mis
schien enig sukses geoogst bij 
die groepen, voor wie het niet 
slecht genoeg kan gaan en die 
alleen gedijen in een voortdurend 

klimaat van negatieve kritiek. De 
overgrote meerderheid van de 
bewuste Vlamingen zou ons niet-
begrijpend en terecht hebben af
geschreven als een overbodige 
sloganpartij, zonder funktie, zon
der nut en zonder toekomst", zei 
de VU-voorzitter. Al is het nog te 
vroeg om met enige zekerheid te 
kunnen voorspellen of deze po
ging ditmaal met meer zal be
kroond worden. 

PVV: hol en vals 
Jaak Gabriels gaf de liberalen 

een fikse wreef uit de pan, toen 
hij de verontwaardiging van de 
PVV over de nieuw samen te 
stellen Vlaamse regering ,,hol en 
vals" noemde: „Waar asymme
trische regeringen in deelregerin-
gen inderdaad tot de normale 
verschijnselen behoren in geves
tigde federale staten, kan dit ar
gument niet terecht ingeroepen 
worden in een staat die eigenlijk 
voor het grootste deel nog moet 
gefederaliseerd worden!". Het is 
er de liberalen blijkaar alleen om 
te doen het kleine stukje macht 
dat zij in de Vlaamse regering 
hebben thuisgehaald, jaloers te 
bewaken,,,zelfs al moet daaraan 
de grote machtsuitbreiding die 
wij voor de Vlaamse regering na
streven, opgeofferd worden.". 

De rol die de VU tot nog toe in 
de besprekingen heeft gespeeld, 
is overigens duidelijk merkbaar. 
Inzake het te voeren sociaal-eko-
nomisch beleid is de VU het eens 
met een strak begrotingsbeleid, 
maar werd tevens geëist (én be
komen) dat dit gepaard moest 
gaan met een weloverwogen te
werkstellingsbeleid. „Omdat een 
blind besparingsbeleid alléén 
geen oplossing biedt.". 

Vlaams front 
Dat de aanwezigheid van de 

VU erg betekenisvol is, blijkt ech
ter vooral uit de vorming van het 
Vlaams front rond het vijf-punten
programma dat Hugo Schiltz 
reeds vóór de stembusdag be
kend maakte. „Voor het eerst 
sedert tien jaar is er opnieuw een 
Vlaams front tot stand gekomen 
dat inzake de staatshervorming 
uit één mond spreekt, namens 
heel Vlaanderen." 

Er ligt natuurlijk nog biezonder 
veel werk op de onderhande
lingsplank. Zo zal de VU biezon-
dere aandacht vragen voor initia
tieven ten gunste van een nieuwe 
politieke kuituur: „Konkreet zul
len wij aandringen op klare wets
ontwerpen die de depolitisering 
van het openbaar ambt en de 
magistratuur in daden moeten 
omzetten.". 

Met zicht op de Europese ont-
grenzing wil de VU dat Vlaande
ren zijn welvaart, kuituur, ekono-
mische troeven en welzijn kan 
veilig stellen. Ook moet Vlaande
ren zijn eigen gelaat aan de we
reld tonen, o.m. door eigen bui
tenlandse vertegenwoordigingen 
en het sluiten van bilaterale ver
dragen. Ontwikkelingssamen
werking moet een zaak van de 
gemeenschappen worden. 

Op ekologisch vlak dient de 
hele bevoegdheid inzake leefmi
lieu eveneens te worden overge
heveld en van een nieuwe kern
centrale kan geen sprake zijn. 

„ Wij weten nog niet waartoe dit 
alles zal leiden", erkende Ga
briels. „Ongetwijfeld gaan wij 

nog vele en harde konfrontaties 
met de franstaligen tegemoet. 
Het is mijn vaste wil ervoor te 

AMPER een uurtje nadat de 
tweede gezinsdag afgelo
pen was, verscheen op 

alle teleksen immers het bericht 
dat het staatshoofd de Vlaamse 
kristendemokraat Jean-Luc De-
haene tot formateur had be
noemd. Drie dagen daarvoor was 
diezelfde politikus ontheven van 
zijn opdracht als informateur. 

Toen het Volksunie-partijbe
stuur begin januari besliste het 
partijkader tijdens twee ontmoe
tingen bijeen te roepen, ver
moedde nochtans niemand dat 
deze gezinsdagen op zo'n kruci-
aal ogenlik zouden komen. Kruci-
aal voor de politieke evolutie in dit 
land, kruciaal ook voor de partij. 

Het koncept was al evenmin 
klassiek, 's Ochtends ging er 
voor de kaderleden een semina
rie door met zicht op de gemeen
teraadsverkiezingen, terwijl hun 

zorgen dat het Vlaams front ook 
dan standhoudt en de essentiële 
eisen van de Vlaamse Beweging 

partners en kinderen o.l.v. een 
topmandataris een fikse wande
ling maakten doorheen het na-
tuurdomein van Puyenbroeck of 
langsheen het Zilvermeer. Over 
de middag ging iedereen aan 
tafel voor een lekkere (en over
vloedige) broodjesmaaltijd. 

Rond 14 uur was het dan de 
beurt aan partijvoorzitter Jaak 
Gabriels voor een belangrijke po
litieke boodschap. Waarna het 
spel- en muziekgedeelte van start 
kon gaan, o.l.v. Ter/oops-journa-
list Fred Janssen en opgeluisterd 
door de volksgroep ,,'t Kliekske". 

Het geheel werd besloten rond 
17 uur. Alhoewel er — gelukkig 
— weer die paar tientallen natio
nalisten overbleven, die tussen 
pot en pint bleven nakaarten, dit
maal weliswaar onder het toe
ziend oog van partner-lief. 

Alvast 'n formule die voor her
haling vatbaar blijft! 

worden gehandhaafd. Wij kun
nen en zullen niet toegeven op de 
essentiële punten die voor Vlaan
deren belangrijk zijn, nl. grond, 
geld en middelen." 

Hoofd koel houden 
Waarop de VU-voorzitter even 

lyrisch werd: ,,lk wil als jonge, 
moderne Vlaming de graven tooi
en van al diegenen die voor 
Vlaanderen geleden en gestre
den heben, met de mei van de 
voltooiing, het resultaat dat zij 
nooit hebben mogen beleven.". 
Hij beloofde zich met doel voor 
ogen tot het uiterste te zullen 
inzetten. Daarvoor vroeg Ga
briels om steun en vertrouwen. 

Dat de VU uiteindelijk niet alles 
zal kunnen binnenhalen, is geen 
geheim. Want er is slechts de 
weg van de politieke metode. Dit 
betekent samenwerking met an
deren en bij dit alles moeten 
hoofd- en bijzaken van elkaar 
gescheiden worden. Daarom 
waarschuwde Jaak Gabriels er 
voor het hoofd niet op hol te laten 
brengen, ,,noch door scherpslij
pers die eigenlijk geen oplossing 
willen en voor wie het nooit aoed 
zal zijn, noch door versgebakken 
flaminganten wier Vlaamsgezind-
heid afhangt van het feit of hun 
partij al dan niet in de regering 
zit". 

Hij besloot met alle mede-on
derhandelaars, het partijbestuur, 
de frakties en de staf van het 
Barrikadenplein te danken voor 
de steun bij het bereiken van dat 

Partijsekretaris Paul Van Grem-
bergen hield in Wachtebeke het 
slotwoord. Hij maakte gebruik 
van het gedicht van René De 
Clercq ,,Er ligt een staat te ster
ven" en nodigde de aanwezigen 
meteen uit op de „uitvaart", die 
onvermijdelijk zal worden... 

(studio dann) 

ene doel: ,,de poort open te bre
ken die nu nog ons volk verspert 
naar een zelfbewuste opmars in 
de wereld. Een wereld die wijd 
voor ons openligt en die op ons 
afkomt. Waarin wij als Vlamingen 
onze plaats moeten kunnen inne
men, bewust van onze identi
teit. ". 

De VU-voorzitter zei dat hij 
deze kans wil grijpen. En afgaand 
op het nadrukkelijke applaus dat 
Gabriels kreeg, bleek dat ook het 
vu-kader dit wil. 

Volksunie-kader te gast m Wachtebeke en Mol 

Gezellige gezinsdagen 
Pakweg zo'n zeshonderd VU-kaderleden en hun 

familiegenoten waren zaterdag in Wachtebeke of 
zondag in Mol te gast, waarmee zij iningen op de 
uitnodiging van het partijbestuur om deel te nemen 
aan de VU-gezinsdagen. En wie erbij was, zal graag 
getuigen dat het een gezellige bedoening werd. 

Bovendien kreeg de toespraak van Jaak Gabriels 
plots een heel speciale politieke betekenis. 

Het werd inderdaad geen kurkdroge namiddag boordevol politieke 
toespraken, maar een ontspannen gezinsdag. Ook het nieuwe kamer
lid Paul Vangansbeke „jeunde" zich... (studio dann) 

't Kliekske hield er de sfeer in met zijn onovertroffen volksmuziek. 
(studio dann) 

^achtebeke en Mol 

nsdagen 

In Wachtebeke won de ploeg van het arrondissement Sint-Niklaas de 
kwis, in l^ol eindigde Tongeren-Maaseik als eerste. De winnaars 
ontvingen een prachtig boek — geschonken door het weekblad WIJ — 
de overigen kregen een lekker paasei. 

(studio dann) 

't Kliekske hield er de sfeer in met zijn onovertroffen volksmuziek. 
(studio dann) 
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Wi 
Boeiend seminarie over gemeenteraadsverl<iezingen 

Met zicht op 9 oktober 
Vorig weekeinde l<regen de VU-l<aderleden de 

kans om, tijdens de gezinsdagen in Wachtebeke en 
Mol, dieper in te gaan op de problematiek rond de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. 

Vele geïnteresseerden luisterden naar een semi
narie door senator André Geens (zaterdag), kamerlid 
Johan Sauwens (zondag) en senator Bob Van Hoo-
land. 

ZOWEL Sauwens als Geens 
besteedden ruime aan
dacht aan het ontwerp 

van programma, dat de VU aan 
de kaderleden voorlegt onder de 
titel ,,De gemeente: een echte 
thuis voor haar burgers". Zonder 
de brochure volledig te behande
len, werden toch een aantal be
langrijke onderwerpen ter sprake 
gebracht. 

Financieel beleid 
Geens toonde zich sterk als 

over de financiën werd gespro
ken. Hij drukte ondermeer op de 
noodzaak van een doorgedreven 
onderzoek naar de behoeften en 
naar de verantwoording van de 
kostprijs bij aankopen. Dit kader
de hij in een evaluatie van de 
gemeentefinancièn tijdens de re
centste jaren en een blik naar de 
toekomst, die niet zo schitterend 
is. Ook aan de autonomie van de 
gemeenten en aan het perso

neelsbeleid besteedde hij ruim 
aandacht. 

Vele taken 
Sauwens ging eveneens die

per in op de noodzaak van een 
breed personeelsbestand, dat 
voor de nodige kontinuiteit moet 
kunnen zorgen. Hij pleitte voor 
een verregaande depolitisering. 
HIJ wees op het feit dat er een 
grote evolutie was in het taken
pakket van de gemeentelijke 
overheid sinds de jongste decen
nia Naast ordehandhaving en 
brandbeveiliging, is er nog de 
problematiek van de openbare 
nutsvoorzieningen, de afvalver
werking, de tewerkstelling, het 
toerisme, de urbanisatie en ruim
telijke ordening, de permanente 
vorming, de gezondheidszorg 
ens. bijgekomen. 

Beide sprekers merkten op dat 
vanuit de gemeenteraadsleden 
en de plaatselijke afdelingen best 

Zaterdag in Wachtebeke moest de Westvlaamse senator Michel 
Capoen inspringen als begeleider van de wandelaars. Partijvoorzitter 
Jaak Gabriels was op dat ogenblik immers te gast bij koning 
Boudewijn I. (eigen foto) 

een programma wordt opge
bouwd dat rekening houdt met de 
situatie ter plaatse 

Ambtenaren 
Bob Van Hooland sprak dan 

over de aanpak van de verkiezin
gen. Hij wees op de nood aan een 
direkte en duidelijk boodschap, 
die rekening houdt met het pro
gramma van de partij en de eisen 
die de bevolking stelt. Ook de 
verpakking van de boodschap 
telt: de mensen houden van een 
verzorgde, aangepaste vormge
ving Foto's en scherpe, even
wichtig gedoseerde teksten zijn 
van het grootste belang. 

Na de verkiezingen komt het 
erop aan blijk te geven van zeker
heid bij het uitwerken van een 
beleidsnota Zeer belangrijk is de 
dienstverlening, die men m de 
loop van de ,,regeerperiode" op
bouwt. Van Hooland pleitte voor 
een menselijke en financiële her
waardering van de ambtenaren. 

De interesse van de toehoor
ders bleek uit de stortvloed van 
vragen die de sprekers te verwer
ken kregen. Opmerkingen rond 
het verschil in voorbereidingswij-
ze tussen de afdeling aan het 
bewind of in de oppositie, schets
ten de moeilijkheden die zich 
kunnen voordoen. Vooral rond 

Een spitse en leuke senator André Geens op de praatstoel bij Fred 
Jansen, anders dan de meesten hem kennen. 
Gust Geens hield, als skorebord-verantwoordelijke, een oogje in 't zeil. 

(studio dann) 

inspraak en participatie, dienst
betoon en dienstverlening, en op
nieuw het personeelsbeleid wer
den pertinente vragen gesteld. 

Lijst 

Sauwens en Van Hooland ne
pen op tot een bewuste selektie 

bij de lijstvorming: ook de man
datarissen, niet in het minst bij 
het OCMW, dienen bekwaam te 
zijnl 

Stof genoeg dus voor een ver
dere bespreking in de afdelin
gen! 

(fs) 

De West- en Oostvlaamse wandelaars hadden meer geluk dan hun partijkollega's uit Limburg, Brabara 
en Antwerpen, want zij bleven tenminste gespaard van regen. (ogoi takt) 

Een 
nieuwe 
politieke 
kuituur 

25ste Volksunie-kongres 
17 april 1988 
Casino Oostende 

10 uur Sektievergaderingen 
* ,,De gewetensvrijheid van de burger" onder voorzitterschap van pa^^-

bestuurslid Annemie Van de Casteele 
* „De rechtsbescherming van de burger" onder voorzitterschap van 

volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers 
* ,,Een doorzichtig politiek bestel' onder voorzitterschap van volksverte

genwoordiger Johan Sauwens 
* „Zindelijk omgaan met de mocht" onder voorzitterschap van Euro

parlementslid Jook Vondemeulebroucke 

15 uur Openbare slotzitting. 
Verslaggeving sektievergaderingen en stemmingen 
„Kodeks van de mandatarissen van de Volksunie 
Kongrestoesproak door Hans Brocquené lid van het Partijbestuur 
Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Jook Gabriels algemeen voor
zitter 

Gelegenheid tot middoglunch [ter plaatse inschrijven vóór 10'_. ] 
Kinderoppas is voorzien 
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8 Wi\ 
Rapport Vandemeulebroucke over 

Het regionaal beleid in de EG 
In januari 1984 werd op initiatief van het Europees 

Parlement de Eerste Konferentie van de Regio's van 
de Europese Gemeenschap gehouden te Straats
burg. Er werd gepleit voor rechtstreekse kontakten 
tussen de gemeenschapsinstellingen en de regio's, 
voor meer regionale autonomie en voor een samen
hang van alle beleidslijnen in plaats van de afzonder
lijke sektoriële EG-politieken. Tevens werd de orga
nisatie van een nieuwe konferentie in het vooruitzicht 
gesteld. 

OOR tegenstand in het bu
reau van het Europees 
Parlement en doordat de 

regio's ondertussen zelf een 
Raad van de Europese Regio's 
hadden opgericht, die o.m. in 
november vorig jaar te Brussel 
vergaderde, werd besloten om de 
inrichting van een nieuw/e regio
nale konferentie te vervangen 
door een themazitting van het 
Europees Parlement over het 
kommunautair regionaal beleid 
en de rol van de regio's. De 
Kommissie Regionaal Beleid van 
het EP zou daartoe een zestal 
rapporten opstellen waarvan de 
konklusies zouden samenge
bracht worden in één resolutie. 
Als vice-voorzitter van deze kom
missie kreeg VU-Europarle-
mentslid Jaak Vandemeulebrou
cke het rapport over de samen
hang van het regionaal beleid 
van de lidstaten met dat van de 
EG toegewezen. 

Planningsproces 
In zijn inleiding gaat hij ervan 

uit dat niettegenstaande het in de 
lidstaten gevoerde regionale ont
wikkelingsbeleid een weerspie
geling is van verschillende eko-
nomische beleidsopvattingen en 
tradities, alle Westeuropese sta
ten fundamenteel bevraagd wor
den m.b.t. hun beleidseffektiviteit 
om een welvaartsbeleid te verze
keren waarvan alle landsdelen de 
vruchten kunnen plukken. In ruil 
voor de toewijzing van centraal 
beheerde financiële middelen 
werden de regio's al te zeer be
trokken bij een planningsproces 
waarin ze slechts een sekundaire 
actor zijn, aan wie de verdere 
besluitvorming inzake de eigen 
ontwikkelingskansen ontsnapt. 
De daaruit voortvloeiende identi-
teitskrisis is een van de sleutele
lementen in de verklaring van de 
vorming van subnationale entitei
ten die aansturen op grotere be-
leidsautonomie. 

In het hoofdstuk over het regio
nale beleidsinstrumentaren be
steedt Vandemeulebroucke aan
dacht aan de aard van de regio
nale steunmaatregelen, aan de 
betrokkenheid van de regionale 
overheden bij het regionaal be
leid en aan het aanvullend karak
ter van de EFRO-steun. Wij kun
nen deze aspekten hier slechts 
summier weergeven. Wat de ard 
van de regionale steunmaatrege
len betreft, stellen we vast dat de 
kapitaalpremie het basisinstru-
ment '"'^n het regionale steun-
maatreybienbel!-'.d in alle lidsta
ten blijft, met uitzondering van 

België, waar vooral in Vlaande
ren meer gebruik wordt gemaakt 
van rentevoetverminderingen bij 
leningen. 

Griekenland is de enige lid
staat waar de steun boven een 
bepaalde investeringsschijf de 
vorm aanneemt van een over-
heidsparticipatie in het aandelen
kapitaal van de betrokken onder
neming. Andere maatregelen zijn 
o.m.: zachte leningen, fiskale 
voordelen en de vermindering 
van de sociale zekerheidsbijdra
gen betaald door de werkgevers. 

Wat doen 
de landen? 

Wat de betrokkenheid van de 
regionale overheden bij het regio
naal beleid betreft, gaat de Belgi
sche regering het verst. Sinds de 
staatshervorming van 1980 zijn 
de Gewesten bij ons volledig be
voegd voor de uitvoering van ex
pansiewetgeving. De voorstellen 
tot afbakening van de steunzo-
nes en de projekt- en programm's 
worden door de Gewesten zelf 
via de Belgische Permanente 
Vertegenwoordiging aan de EG-
Kommissie overgemaakt. In de 
Duitse Bondsrepubliek waar het 
regionaal beleid grondwettelijke 
ook onder de bevoegdheid van 
de Lander valt, werkt de Bond 
daaraan mee in het kader van de 
gemeenschapsopdracht verbete
ring van de regionale ekonomi-
sche st rukt uren. In Spanje wor
den de Autonome Gemeen
schappen daarentegen met be
trokken bij het nationale koördi-
natieinstrument voor het 
regionaal beleid, de zgn. Consejo 
Rector. In Frankrijk en Nederland 
wordt het beheer van en de be
slissing over subsidieaanvragen 
tot een bepaald investeringsbe
drag overgelaten aan de regio's 
of provincies. Italië en Frankrijk 
kennen ook de techniek van plan-
kontrakten tussen de centrale 
overheid en de regio's. De aan
vraag om EFRO-bijstand bij de 
EG-Kommissie gebeurt in de 
meeste lidstaten evenwel door 
het nationale ministerie van Eko-
nomische Zaken en niet door de 
betrokken regionale overheid. 

Het aanvullend karakter van de 
EFRO-steun kan in de meeste 
lidstaten met aangetoond wor
den. Zo wordt in Vlaanderen de 
EG-steun door Gaston Geens in 
mindenng gebracht van de eigen 
begrotingsmiddelen. In de rijkere 
lidstaten wordt het eigenlijke re-

De vi/eg naar de zelfstandigheid van de Europese regio's is er een geweest van vele jaren betogen en 
manifesteren (zoals hier in een Katalaanse betoging in Barcelona, aangevoerd door de huidige president 
Jordi Pujol). Meer en meer wordt de erkenning een feit, nu ook door het Europese parlement, (foto epa) 

gionaal beleid aangevuld door 
een automatisch/\usg/e;'c/)-effekt 
doordat het beginsel van de juste 
retour er niet geldt, waardoor de 
rijkere regio's niet evenveel uit
gaven toevloeien als ze belastin
gen opbrengen. Een dergelijke 
automatische herverdeling komt 
slechts tot stand bij een voldoen
de groot financieringsvolume. 
Terwijl in de lidstaten het over
heidsaandeel in het nationaal 
produkt rond de 30-50 % ligt, 
bedraagt het EG-financieringsvo-
lume ongeveer 1 % van het ge-
meenschaps-BNP, wat een mini
maal herverdeüngseffekt geeft. 
Een zinvol regionaal beleid van 
de EG hangt dan ook niet alleen 
af van de voorziene verdubbeling 
van de middelen van de struk-
tuurfondsen, maar evenzeer van 
een diepgaande wijziging van het 
financieringssiteem van de EG 
en van een vernieuwde equiordi-
nazione, een evenwichtige taak
verdeling tussen de Gemeen
schap, de lidstaten en de regio
nale overheden m.b.t. de beleids
instrumenten voor de totstand
brenging van de ekonomische en 
sociale samenhang. 

Schuchtere aanzet 
De Europese Akte heeft hiertoe 

een schuchtere aanzet gegeven 
door het inlassen in het EEG-
Verdrag van een nieuwe titel over 
de sociaal-ekonomische samen
hang van de Gemeenschap. 

Daardoor worden de struktuur-
fondsen, en in het bijzonder het 
regionaal fonds dat voor het eerst 
expliciet in de verdragstekst op
genomen wordt, uitdrukkelijk 
aangeduid als integratie-instru
menten. Daarnaast wordt ook ge
steld dat de lidstaten hun ekono-
misch beleid derwijze dienen te 
voeren en te koördineren dat de 
regionale en sociale doelstellin
gen van de integratie mede door 
het algemene ekonomisch beleid 
verwezenlijkt worden. In zijn be
sluiten legt J. Vandemeulebrou

cke er dan ook de nadruk op dat 
het regionaal beleid van de EG 
niet alleen het EFRO, de andere 
struktuurfondsen en de lenings
faciliteiten dient te omvatten, 
maar ook de koördinatie van het 
regionaal beleid van de lidstaten 
en van de nationale steunregelin
gen met regionale strekking, de 
koördinatie van alle EG-beleids-
maatregelen door een stelselma
tige beoordeling van de gevolgen 
voor de regio's van de uitvoering 
van die maatregelen, en maatre
gelen voor een Europese ruimte
lijke ordening, met name met het 

oog op de problemen van de 
grensstreken. Hij acht het even
eens noodzakelijk dat, teneinde 
de tussenkomst van de EG via 
het EFRO niet hoofdzakelijk te 
beperken tot het ondersteunen 
van de nationale steunmaatrege
len, de EG de nodige middelen 
krijgt om daarnaast eigen regio-
naalpolitieke koncepten te ont
wikkelen. Bovenal dringt hij aan 
op een daadwerkelijke betrok
kenheid van de regionale overhe
den bij het regionaal beleid zowel 
op nationaal als op EG-vlak. 

F. Ingelaere 

Deze week 
in Knack Magazine 

De kantoor-ziekte 
Duizenden bedienden zitten piepend en Icreunend achter 
hun bureau. Niet zij zijn zieli, maar wei hun l^antoor. 
Maar breng dat de baas aan zijn verstand. Het zielce 

gebouwen-syndroom, deze week in Knacli. 

Justitie in opspraak 

SP-Kamerlid Luc Van den 
Bossche sprak onlangs krasse 
taal in verband met de banden 
tussen bepaalde politie
diensten en extreem-rechts. In 
de besloten parlementskom-
missie noemde hij man en 
paard. Deze week in Knack. 

Pat Robertsen 

Wie is de televisiepredikant die 
een gooi doet naar het Ame
rikaanse presidentsschap? 
Knack volgde Pat Robertson 
op campagne, en bericht. Een 
reportage. 

Het Ride-rapport 
De eerste Amerikaanse 
kosmonaute Sally Ride stelde 
een rapport op over de toe
komst van de Amerikaanse 
ruimtevaart. Waar wil de Na-
sa naartoe? De vier wensen 
van Sally Ride, deze week in 
Knack. 

Jan Vercruysse 
Jan Vercruysse is internatio
naal de hoogst gekwoteerde en 
meest gesolliciteerde heden
daagse kunstenaar die dit land 
rijk is. Een bericht bij een ten
toonstelling in het PSK, deze 
week in Knack. 
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André De Beul en Hans De Belder 

Voorstellen ten 
bate van fatsoen 
en demokratie 

De aanslepende krisis — nu reeds 108 dagen oud 
— zet de parlementaire werking op een laag pitje. 
Vorige week kwamen slechts de senatoren heel 
eventjes bij mekaar om in te stemmen met voorlopi
ge kredieten voor de maanden april, mei en juni. 

Gretig grijpen heel wat verkozenen deze gedwon
gen rust aan om alvast wetgevende initiatieven voor 
te bereiden en in te dienen. We pikken er deze week 
twee uit, allebei met betrekking tot de kieswetgeving. 

HET eerste — en dat zal wel 
niet verbazen — slaat op 
de aanduiding van de 

provinciaal en nationaal te koöp-
teren senatoren. 

Bij de jongste verkiezingen 
heeft deze procedure alweer aan
leiding gegeven tot weinig hart-
verheffende toestanden die het 
geloof in de demokratie zeker 
niet ten goede komen. De vele 
„marchandages" tussen de par
tijen, het „afkopen" van stem
men, het sluiten en verbreken 
van akkoorden en toezeggingen, 
de onderlinge en wederzijdse be
schuldigingen van woordbreuk 
en bedrog... het is allemaal wei
nig fraai, maar het zit nu eenmaal 
ingebakken in de mogelijkheden 
van het bestaande sisteem. 

Stelsel D'Hondt 
Met goede voornemens alleen 

zal aan al deze praktijken geen 
einde worden gesteld. Enkel 
wanneer het sisteem afdoende 
wordt gewijzigd, kunnen de 
steeds wederkerende ergerlijke 
maneuvers worden vermeden 
Na de zware, onrechtvaardige 
aantijgingen van de PVV stelde 
de VU overigens een initiatief 
terzake in het vooruitzicht. 

Senator André De Beul voegde 
de daad bij het woord en legde 
een voorstel neer. Erg bondig 
samengevat komt het hierop neer 
dat de provinciale senaatsman
daten worden toegewezen op 
grond van een verdeling volgens 
het stelsel D'Hondt, uitgemaakt 
door de Bestendige Deputatie 
aan de hand van het aantal ver
kozenen van iedere lijst. 

Eenzelfde sisteem wordt dan 
naderhand in de Senaat toege
past voor de benoeming van de 
nationaal te koöpteren senato
ren. 

Op deze wijze wordt ieder kom-
promis, iedere stemafspraak, ie

dere lijstverbinding enz. eens en 
voorgoed vermeden. Bovendien 
wordt de uitslag van de recht
streekse verkiezingen maksimaal 
gerespekteerd. Terecht verzoekt 
De Beul zijn kollega's met spoed 
zijn initiatief aan te nemen, ,,op-
dat het politiek fatsoen zoveel 

mogelijk zou worden gevrijwaard 
van verleidingen waartegen het 
blijkbaar niet opgewassen is." 

14-10-1 
Het tweede voorstel is van de 

hand van Hans De Belder en 
betreft de Europese verkiezingen 
van volgend jaar. Tot op vandaag 
komt Vlaanderen erg bekaaid uit 
deze kiesstrijd. De verhouding 13 
Vlamingen en 11 Franstaligen is 
op z'n zachtst uitgedrukt erg on
rechtvaardig. 

Maar alvorens dit te staven wil 
de gewezen diplomaat dat de 
Belgische regering stappen on
derneemt om een 25ste Europe
se zetel te verwerven. En terecht. 
België heeft immers recht op 
evenveel zetels als Nederland. 
Maar in 1976 stond de toenmali

ge regering één zetel af aan De
nemarken dat aldus de vertegen
woordiging van de Eskimo's van 
Groenland kon waarborgen. Se-

Verhofstadt becijferd 
JE zou kunnen stellen dat 

het toch fiormaal is, tn 
een periode aJs liete, 

voorlopige kredieten goed te 
keuren. Maar dtt ctoen voor 
een regering die fatfefilang 
..vooriopig" geieef-cf tweft er» 
die — ir» hoofde ^sm> Ve^sf-
stadt — meent ms m^^ 
tingsWf}s held ïn pssïht ie heb
ber», is toch wat veel ge
vraagd. Dal vond ooi? voorzit
ter Hik Vandekerckhove van 
de senaatsfraktie. 

De kritiek van de liberale 
ekselientte op bvb. de resulta
ten van hef begrotingsonder-
zoek tijdens de ZQZ. informele 
preliminaire gesprekken, ge
tuigt ztjns inziens van wemig 
Rtaatsmanschap en eerlijk
heid. 

Juist IS dat het begrotingste
kort in 1987 zowat 125 mitjard 
lager ligt dan het jaar voor
dten. Onj'uist IS dat dit voor 
meer dan 80 miljard moet wor
den toegeschreven aan een 
vermindering van de uitgaven 
De Limburgse senator gaf de 
korrekte samenstelling van de 
125 miljard: welgeteld 42,5 
miljard ais gevolg van een utt-
gavenvermindering (en hier 
zitten dan nog het resultaat 
van de rentevermmdenng en 

de (ndel<söprong In). 44,6 mil
jard te danken aan een on* 
vangstenetijglng, 11,2 miljard 
wegens een resültaatsverbe* 
tering van de andere verrich
tingen en 24,1 miljard door het 
oversfchot van gewesten en 
gemeertöcha$)pen. En het ts 
zeker de centrale regering 
niet die op dit laatste moet 
prat gaan 

Hoe dan ook, de uitgaven-

Volgens Rik Vandekerckhove 
zat het begrotingstekort m 
t988 zo'n 70 tot 90 miljard 
hoger liggen dm war Verhof
stadt vom^re&fe. 

vermindering ligt gevoelig la
ger dan wat Verhofstadt voor
opstelt. Zijn resultaten moeten 
overigens over de ganse lijn 
gerelativeerd worden. Als 
maagd van de ortodoksie wa
ren de truukjes hem met min» 
der vreemd. Zoals de door
storting van slechts 11 maan
den van het belastingsaan
deel van de gemeenten. Zoals 
het doorschuiven naar 1988 
van de betaling van de sociale 
enveloppes voor KS en enkele 
Waalse staalbedrijven Of 
zoals het dekken met een le
ning van het tekort van 8,8 
miljard van hef RIZIV Samen 
met deze overhevelingen naar 
1988 moet men weten dat al
leen reeds in januari voor 
meer dan 48 miljard uitgaven 
werden verricht op kredieten 
van 1987. 

Al deze elementen en het 
feit dat de maatregelen van 
augustus 1987 niet werden 
uitgevoerd hebben volgens 
Vandekerckhove tot gevolg 
dat het tekort in 1988 min
stens 70 tot 90 miljard hoger 
zal liggen dan door Verhof
stadt geraamd. En dan moe
ten de resultaten van de be-
grotinpKontrote nog afge
wacht-. 

I ii ittwii ̂M hVn^wttS-iïirtaS AliitiMI'%*i£ffi»i»Jó!^lln%§^^j^^^^i;y^i^ 

Wans De Belder wil 14 Neder-
landstaligen, 10 Franstaligen en 
één Duitstalige naar het Euro
parlement. 

dert 1985 is Groenland uit de 
Europese Gemeenschap getre
den en logischerwijze moet de 
zetel terug naar ons land. 

Eens deze kaap genomen 
dient uiteraard de interne Belgi
sche verdeling opnieuw bekeken. 
Het voorstel van De Belder luidt: 
14 zetels voor Vlaanderen, 10 
voor de Franstaligen en 1 voor 
het Duitstalig gebied. 

Momenteel is Vlaanderen sterk 
omJerv»rtegenwoordigd. Uit-
gawKle van het aantal kiesge-
raoMiftfen in 1982 had het 
Vlaams kleskollege recht op 
14,93 verkozenen, het franstalig 
kleskollege op 9,07. Een verhou
ding van 15 tegen 9 ware dus 
heel wat logischer geweest. Al 
even betekenisvol is de vaststel
ling dat de franstalige partijen 
voor hun zetels gemiddeld 30 % 
stemmen minder nodig hadden 
dan de Vlaamse. Zo dienden de 
Waalse socialisten slechts 
152.458 stemmen te scoren per 
bekomen zetel, de VU 242.663 
stemmen. 

Tot slot vindt de senator het 
terecht passend, dat ook de 
Duitstalige gemeenschap haar 
stem moet kunnen laten weer
klinken in het Europees halfrond. 
Zij is de derde gemeenschap in 
ons land en als dusdanig door de 
grondwet erkend. 

Beide voorstellen van de VU 
verdienen een korrekte en snelle 
behandeling, en een ruime goed
keuring. Zonder enige twijfel ko
men zij de politieke en demokrati-
sche geloofwaardigheid ten 
goed. 
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Patrik Vankrunkelsven van Zuivere Laak en Nete: 

"Minister Dupré neemt ons 
voorstel over!" 

De Laak, een klein riviertje dat ergens in Leopolds-
burg ontspringt en dan via de fabrieken van Tessen-
derlo door de Antwerpse Kempen stroomt, haalde 
reeds ettelijke malen het nieuws. Vooral omwille van 
de ernstige vervuiling door Tessenderio Chemie. Dit 
bedrijf loost vooral zouten (CaCI 2), zware metalen 
zoals cadmium en arsenicum, en radioaktief radium. 

AANGEZIEN deze vervuiling 
het slib zwaar vergiftigde, 
werden zeven jaar gele

den de ruimingswerken stilge
legd, omdat het sib niet zomaar 
op de oevers kan gedeponeerd 
worden. Ondertussen slibde de 
Laak dicht en stroomde het ver
vuilde water over de weiden, de 
kwalijke gevolgen daarvan wer
den steeds zichtbaarder. 

Slibbekkens 
Na zes jaar vergaderen en stu

deren kwam de Vlaamse Ekseku-
tieve met een tamelijk absurd 
voorstel voor de pinnen: het sib 
zou in vier grote slibbekkens ge
deponeerd worden van elk onge
veer een hektare groot. Al deze 
bekkens werden in natuurgebie
den gepland. Het betrof een pro-
jekt van meer dan 40 miljoen dat 

bovendien de natuurlijke biotoop 
ernstig verminkte. De grote onbe
kende was dan ook: wanneer 
wordt het gedroogde slib afge
voerd en hoeveel zou dat kos
ten? 
De aktiegroep Zuivere Laak en 
Nete, ooit opgericht door Rob 
Geeraerts, zette zich fors af te
gen tegen deze gang van zaken. 
De huidige voorzitter Patrik Van
krunkelsven (net zoals zijn voor-
anger een VU- gemeenteraadslid 
te Laakdal) formuleerde alterna
tieve ruimingsmetoden. Centraal 
daarin stond het versneld droog
maken van het slib d.m.v. hydro-
cyclonage en filter persen en on
middellijke afvoer naar een daar
toe uitegruste stortplaats. Deze 
milieuvriendelijke en definitieve 
oplossing bleek niet eens duur
der te zijn dan de waanzinnige 
slibbekkens. De nieuwe inzichten 

HOTEL PULLMAN ASTORIA 
Koninossir.i.il 10.1 1000 Bni'.'.ol lol (O?) ? 17 62 90 Tax (02) 217 11 50 

Restaurant "Palais Royal", het hart van Pullman Astoria 
stelt voor: 

"ALL IN" MENU 
aan 1 280.- fr 

bv Cocktail Salvatore 

Fijne zalmsnede op een bedje van courgetten 

Gelarceerde parelhoen in licht korstdeeg 

Vachenn met aardbeien of Getiak of Kaasschotel 

Kohie 
Wijnen naar believen 

3 corfefenltezalen 

in pnvéKX}iierenliehuis 

naast 7 andere zalen 
Voor uw colloquia, symposia, 

conferenOes. studiedagen 
en werk«rgaderingen 

Foffaitajre pnis van 1 290 • fr 
per persoon per dag 

• gebnjik van zaal 

• basismateriaal 
• 2 kotliepauzes 
• i|swaler op tafel 

• w«rkmiddagmaal met 
2 glazen wijn of tnei 

Besctiikbaar 

• simultaanvertaling 

• ingencht pnvé-secretariaat 
• video-training 

mfmbtr ol 
1'Uf LMAN 

INItRNATIONAL 
HOTELS 

Seminane met oveinachtmg 

» eenpersoonskamer 4 725 Ir/persoon 

werden via alle mogelijke kana
len bij de overheid aangekaart. 
Tussenkomsten in de gemeente
raad en de provincieraad, 
akties op de kabinetten van de 
verantwoordelijke ministers en 
talrijke brieven werden de wereld 
ingestuurd. Overal vond men de 
voorstellen origineel en op het 
verantwoordelijke ministerie zei 
men van deze nieuwe metode 
nog nooit gehoord te hebben. 
Men betreurde er het feit dat 
firma's, bekwaam om deze tech
niek toe te passen zich nog nooit 
bekend hadden gemaakt, en nog 
meer van dat fraais... 

P.Vankrunkelsven: "Wij wer
den werkelijk met verstomming 
geslagen bij het vernemen van 
zoveel amateurisme in de Vlaam
se regering! Tenslotte bleef de 
verantwoordelijke minister bij het 
oude en "degelijke" procédé: de 
slibbekkens. Onteigeningsbeslui-
ten werden genomen, de provin
cieraad keurde een eksploitatie-
vergunning goed. Voor ons leek 
de strijd verloren." 

Toch rezultaat! 

Ondertussen bestookte de ak

tiegroep Jos Dupré, de nieuwe 
minister van Landinrichting. Van 
de streek zijnde lag deze materie 
bij hem zeer gevoelig. En als klap 
op de vuurpijl pakte deze minister 
met veel publicitair gedruis uit 
met een pilootprojekt dat 100 % 
beantwoordt aan één van de al
ternatieve metoden die de aktie
groep lanceerde! 

P. Van Krunkelsven: "Gans 
deze zaak bewijst dat de vele 
milieuproblemen vaak op een 
klungelige manier worden aange
pakt door de overheid. Ze toont 
ook aan dat met wat studiewerk 
en volgehouden aktie wel dege
lijk iets kan bereikt worden. De 
Volksunie moet ook daar het 
voortouw nemen. Dit is meteen 
een pleidooi voor overleg met de 
milieubeweging. En daar waar de 

vu deel uitmaakt van de be-
stuursmeerderheid zou dit prin-
ciepe moeten gehuldigd worden. 

Wat nu de konkrete ruiming 
van het slib betreft draait er op dit 
ogenblik een proefopstelling. Be
langstellenden kunnen voor ver
dere informatie steeds bij ons 
terecht want indien dit procédé 
lukt, opent dit immers perspektie-
ven voor het ruimen van ander 
probleemslib. En daar is in Vlaan
deren spijtig genoeg geen gebrek 
aan. Ik denk hierbij aan de pro
blemen rond Gent- Terneuzen en 
't Schijn..." 

- Aktiegroep Zuivere Laak en Nete, 
p.a. P. Van Krunkelsven, Meer-
laarstr. 67, 3998 Vorst- Kempen. 

W IJ hebben schijnbaar nog ruim de 
tijd om warme gewassen als 

bonen en allerhande komkommer-
achtigen onder glas voor te kweken. 

Met de tomaten en aanverwante 
ligt het anders. De meeste van deze 
gewassen komen later definitief in de 
serre terecht of soms, al dan niet 
beschut, buiten. 

Er zijn weinig zomers dat deze 
buitenteelten van het begin tot het 
einde van de oogst een werkelijk 
sukses zijn; daarom dit telen onder 
glas of plastiektunnel. 

De meeste liefhebbers zullen de 
tomaat, paprika en zelfs de eierplant 
{aubergine) zo warm mogelijk uitge
zaaid hebben. Om een som van rede
nen is het nodig deze plantjes zo vlug 
mogelijk te verspenen op afstanden 
van 4 tot 5 cm. Wie zeer dun zaaide in 
de zaaibakjes kan het zich veroorlo
ven om langer te wachten met het 

verspenen en desnoods rechtstreeks 
in te putten, dus zonder verspenen. 

Wie de zaden op 3 cm legt in alle 
richtingen zal bijzonder stevige plan
ten bekomen; vooral dan bij een be
lichting en voldoende temperatuur. 

Verspenen 
of tweemaal 
inpotten? 
INDIEN men in de gelegenheid was 

om ruim te zaaien kan men ook 
langer de zaaibakjes laten staan op 
een eventueel zeer gunstige plaats. 
Indien men dan inpot in niet te grote 
potten (diameter 6 tot 8 cm) kan men 
dan later ontpotten in grotere potten 
van 10 tot 12 cm 0 . 

Het kan gebeuren dat men later 
dan nog verplicht is om de potten wat 
uit mekaar te plaatsen om zeer stevi

ge planten te bekomen. De bezorgd
heid om zolang als verantwoord is te 
wachten om in serre of onder plas
tiektunnel uit te planten is begrijpelijk, 
omdat het nog de ganse maand april 
soms vrij koud kan zijn onder niet 
venwarmd glas. 

Het ruimer zetten of gewoon ver
plaatsen van de potten, heeft boven
dien nog het voordeel dat de wortels 
niet in de onderliggende grond kun
nen groeien. 
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Dit laatste is soms zo erg dat de 
planten bij het definitief uitplanten 
moeilijker aanslaan omdat er node
loos heel wat wortels werden afgebro
ken bij het wegnemen. 

Nu weten wij wel dat deze gewas
sen zich vrij gemakkelijk herstellen, 
maar dan verspeelt men soms een 
deel van de eerste tros, en dat is toch 
zeker niet de bedoeling. 

Gieten en 
nog maar gieten... 
HET is duidelijk dat men geneigd is 

om deze snelgroeiende platen, 
zo in de verspeenbak, als in de pot 
geregeld en voldoende te begieten. 

Net als bij alle goede dingen, mag 
men hiermee echter niet overdrijven. 

Planten gaan overdag gemakkelijk 
slap hangen omdat het b.v. 's nachts 

te koud geweest is en het verschil 
tussen bodem- en luchttemperatuur 
in een daaropvolgende zonnige voor
middag te groot kan worden. 

Het is duidelijk dat hier meer te 
verdienen is door tijdig te luchten dan 
door de planten overvloedig te begie
ten. Even broezen mag uiteraard wel 
om de intussen fel gedaalde turgor-
druk te herstellen. 

In principe giet men de jonge plan
ten, en trouwens bijna altijd en alles 
onder glas, in de vroege morgen. 

Men zorgt ook nog voor een goede 
gietrand in de potten en in de ver-
speenbakken; hierbij is het belangrijk 
dat die diepte onderling, dus van pot 
tot pot en van bak tot bak, niet teveel 
verschilt. 

Volgende week bespreken wij de 
andere, gevoeligere warme gewas
sen. 

Rik Dedapper 

31 MAART 18SC 



Wi\ 11 

Wij tussen volkeren en staten 64/6 

Vlamingen trappelen ter plaatse 
Het nationaal bewustzijn is bij de Vlamingen wat 

ingedommeld sedert zij in hun binnenland geen last 
meer ondervinden omwille van hun taal. 

De wetgevende verkiezingen van 13 december 
verschaffen de politieke kracht van het Vlaamse 
nationalisme slechts een onbeduidende winst. 

WAT meer is: terwijl de 
Waalse partijen een uit
gesproken anti-Vlaam

se kieskampanje voeren met of
fensieve nadruk op uitbreiding 
van het taaleiland Brussel en op 
de betwiste Voerstreek, vermeien 
de Vlaamse partijen zich in so-
ciaal-ekonomische (,,de ware") 
problemen. Ze vermijden de kie
zer mee te delen in welke zin zij 
zich voornemen de grondwet te 
wijzigen. 

Brussel 
Inmiddels blijft het Nederland

se onderwijs in de agglomeratie 
Brussel een lichte maar gestadi
ge groei kennen. Het telt in de 
herfst 15.095 kinderen: 557 meer 
dan hetjaar voordien. Toch stuurt 
van de Belgische Brusselaars die 
hun kinderen Nederlandse kleu-
terklasjes laten bezoeken (25 %) 
een groot gedeelte diezelfde kin
deren naar Frans lager onder
wijs. Het Nederlandse aandeel 
bedraagt daar namelijk slechts 
15 %. 

De Vlaamse winst komt voort 
uit taalgemengde gezinnen die 
vroeger uitsluitend Frans onder
wijs wilden; zelfs uit nederlands-
onkundige die wegtrekken uit 
Franse klassen met een meerder
heid van vreemde kinderen. 
Sommige Vlaamse leerkrachten 
en schoolbesturen moeten al
weer aangepord worden om zich 
niet „aan te passen" aan deze 
franstaligen. 

Uit de verkiezingsuitslagen 
blijkt — zelfs „La Libre Beigique" 
erkent het — dat binnen de 19 
gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie niet minder dan 24,8 
van de kiezers op een Vlaamse 
lijst gestemd hebben. In 1985 
moet het ongeveer 20 % geweest 
zijn. 

Brusselse rand 
In de rand van Brussel blijven 

plaatselijke incidenten de taal
strijd voeden. Een juridische mal
lemolen, vergelijkbaar met die in 
Voeren, is ook in de faciliteiten
gemeenten Kraainem en Wezem-
beek-Oppem aan 't draaien. 

Het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens verwerpt in 
maart de klacht van twee FDF-
ers, volgens welke zij ten onrech
te niet kunnen verkozen worden 
voor de Vlaamse Raad. 

Op 8 juli neemt de Franse Ge
meenschap met 93 stemmen bij 1 
onthouding een dekreet aan dat 
franstalige mandatarissen het 
recht verleent, zich ook buiten 
het Franse taalgebied hun taal te 
bedienen. Zodoende treedt zij 
buiten haar grondwettelijke be
voegdheid maar dit is haar geen 
zorg. 

Dat de verfransing van de 
Brusselse raad geen ijdele vrees 
is tonen cijfers aan over de taal
keuze van dienstplichtigen. In de 
faciliteitengemeenten schomme
len die van 55,40 % (Wemmei) tot 
26 % (Linkebeek) voor... het Ne
derlands. 

Taalgrens 
Langs de dwars doorheen Bel

gië lopende Romaans-Germaan-
se taalgrens is er niet veel bewe
ging te bespeuren. 

Een wet van 13 april maakt het 
voortaan onmogelijk, lijstenver
bindingen tot stand te brengen 
die meer dan twee van de drie 
Brabantse kiesarrondissementen 
betreffen. Me\ deze wet wil men 
verhinderen dat Vlamingen ver
kozen worden in het Waalse ar
rondissement Nijvel en Walen in 
het Vlaamse arrondissement 
Leuven. Splitsing van de provin
cie Brabant ware een zuiverder 
maatregel geweest. Maar de taal
grens wordt toch belangrijker dan 
de provinciegrens. 

Voor de parlementsverkiezin
gen van 13 december is er in het 
Leuvense geen Franse partij 
meer opgedaagd: het einde van 
een tijdperk. 

Een bedenkelijk spelletje wordt 
gespeeld rond een stukje auto
weg dat Henegouwen aiover 
West-Vlaanderen met zijn Ko-
mense enclave zou moeten ver
binden. Een aantal bewuste Vla
mingen zien daarin een gevaar 
voor isolering, en dus mettertijd 
verfransing, van een Vlaamse 
taalgrensstrook rond Menen. Een 
aantal alleen op geldgewin belus
te Vlamingen is bereid aan de 
desbetreffende Waalse chantage 
toe te geven. Voor het eerst vin
den laatstgenoemden openlijk 
steun binnen de regering. 

Uit Komen zelf een taalge
mengde gemeente, komt bemoe
digend nieuws. Het Vlaamse 
schooltje groeit: van 22 leerlin
gen in 1984 tot 37 nu. Anderzijds 
beginnen Franse staatsburgers 
in te wijken omwille van de gun
stiger huurprijzen. Het gaat wel 

streek 
natuurlijk, rustig 

Ook in 1987 speelde het Voerense egeltje zijn rol in de Belgische politiek. Het is verre van uitgespeeld... 

degelijk om verfranste Frans-Vla
mingen of om inwijkelingen uit 
andere Franse gewesten. 

Overmaas 
De Belgische kranten hebben 

het hele jaar door bol gestaan 
van het juridische en politieke 
steekspel rond de Limburgse 
taalgrensgemeente Voeren. Er is 
zelfs een regering over gevallen. 

Ter plaatse uit zich dit in vele 
kleine incidenten. Tot nu toe hou
den zelfs niet-Vlaamsgezinde 
partijen het been stijf, althans 
naar buiten uit. De vraag of dit 
Diets kwartier uit het land van 
Overmaas ter elfder ure zal kun

nen gered worden dan wel aan 
verfransing prijsgegeven is nog 
niet beslist. De plaatselijke ver
kiezingsuitslag schijnt op een 
lichte winst voor de vlaamsgezin
den te wijzen. 

Ten oosten van de Voerstreek 
ligt een nog groter Diets stuk 
Overmaas. Het is door Vlamin
gen (en Duitsers) praktisch opge
geven en wordt door de Walen 
als eigen gebied bestuurd. Toch 
blijven de mensen er hun Neder
duitse dialekten spreken. Tot 
zelfs op de planken, waar de vóór 
11 jaar gestichte ,,Bleyberger 
Theaterfreunde" weer met een 
nieuw stuk uitpakken. 

Daar staat tegenover de ope
ning van een ,,tempel der Franse 
kuituur" (aldus de Waalse burge
meester) te Welkenraat. Wallo-
nië's Gemeenschapsminister 
Wathelet noemt het grootscheep
se kulturele centrum een vesting 
van de Francité. 

Karel Jansegers 

Volgende week: 
De dubbele moraal 
van Rome 
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Uit Skandinavië geen nieuws 

Friezen en Denen 
Van de Friese volks

groepen in Denemar
ken, Duitsland en Ne
derland is de laatste 
de grootste en ook de 
enige waarvan wij in 
1987 iets vernomen 
hebben. 

DE Frysk Nasjonale Party 
(FNP) viert op 28 fe
bruari haar eerste 

kwarteeuw. 
Even te voren wordt het 

EVA-kongres (de Europese 
Regenboogfraktie) te Leeu
warden gehouden. 

Fries geweigerd 
En op 18 maart zijn er de 

provinciale Statenverkiezin
gen. Die zorgen at vooraf voor 
herrie Hollandse ambtenaren 
maken er namelijk een punt 
van friestalige kandidatenlij
sten te weigeren. Zulke weige-
ritng schakelt in één slag de 
FNP, de Partij van de Arbeid 

en enkele uiterst-linkse partij
tjes uit. In arren moede dienen 
ze dan allen maar Hollandse 
lijsten in. 

De Friese nationalisten 
doen het niet zo best. Zij halen 
1500 minder stemmen dan in 
1986 voor de gemeenteraads
verkiezingen. Wat weliswaar 
niet zonder meer vergelijk
baar is. Toch geeft de FNP toe 
dat ,der is ferlet fan nij élan, 
fan enerzjy, noed, ynset en 
wurksamheid". 

Voor het eerst worden in 

september Friese en inder
daad ook in het Fries opge
stelde TV-programma's over 
Nederland 2 uitgezonden. Ze 
vallen heel wat ernstiger uit en 
graven veel dieper dan de do-
kumentaire die de Belgisch-
Vlaamse televisie er van te
recht brengt op 30 augustus. 
Tot ergernis van de friesgezin
den maar niet tot verwonde
ring van de vlaamsgezinden, 
slaagt onze BRT er in, het 
levensbelangrijke taaivraag
stuk tot een randje folklore te 
herleiden. 

Brug naar 
Noorden 

Het is geen gril of toeval dat 
wij in dit kader Friezen en 
Denen samen behandelen. 
Beiden vormen zij een brug 
met het noordelijke Europa. 

Aan de grenzen van Slees-
wijk en Holstein met Dene
marken woont een 55.000 
man sterke Deense volks
groep. Met Denemarken heeft 
de Bondsrepubliek na de oor
log een ruime overeenkomst 
gesloten, die des te vlotter tot 
stand is kunnen komen door
dat in Zuid-Denemarken een 
Duitse volksgroep woont. 

Op 13 september zijn er 
verkiezingen in de deelstaat 
Sleeswijk-Holstein. Het Deen
se .Südschleswiger Wahler-
verband" haalt één vertegen
woordiger, dezelfde als de vo
rige keer. Hij zit dan nog op de 
wip. 

Uit Denemarken zelf is niets 
te melden, evenmin uit de an
dere Skandinavische landen. 

K.J. 
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Donderdag 7 april 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 2 april 
D BRT 1 • 14.00 
Mijn stem in de gemeente, info 
D BRT 1 • 16.00 
De meisjesgelt, film 
D BRT 1 - 18.10 
Speel op sport, voetbal 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
De hut van Oom Tom, film 
D BRT 1 - 21.50 
Terloops, een aparte kijl< op de wereld 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.05 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT 1 - 23.50 
Katoliek-Oekraïense paasviering 
D Ned. 1 - 16.05 
Silas, jeugsdserie 
D Ned. 1 - 16.30 
The passion, muziekwerk voor roek-
ban en simfonieorkest 
D Ned. 1 • 18.30 
The Cosby show, komische reeks 
D Ned. 1 • 19.20 
Switch, dramaserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Kramer vs Kramer, film 
D Ned. 2 - 20.35 
„ V " , SF-serie 
D Ned. 2 - 21.20 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 23.15 
Blame it on Rio, film 

Zondag 3 april 
D BRT 1 - 12.00 
Urbi et Orbi, pauselijke zegen 
D BRT 1 - 12.30 
Sunday Proms, Haendel 
D BRT 1 - 14.00 
De granen. Info 
D BRT 1 - 14.30 
De geschiedenis van de wereld, film 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer. De droevige bloe
mentuin 

D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Geschiedenis mijner jeugd, serie 
D BRT1 - 21.40 
De jaren zestig, info 
D BRT2 - 14.30 
Stadion, sportmagazine 
D Ned. 1 - 15.30 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 15.55 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 16.25 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 16.50 
Vijftig jaar Britse film, fragmenten 
n Ned. 1 - 18.03 
De film van Ome Willem, voor de 
kleintjes 

D Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.53 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 20.42 
A perfect spy, serie 
D Ned. 2 - 22.30 
14 dagen in mei, dok. over de 
doodstraf in de VS 

Twee vaders op stap met dochterlief in Rio: Josepti Boiogna, Demi 
Moore, l\/licliael Caine en Mictiele Johnson in,,Blame it on Rio", zater
dag 2 april op Ned. 2, om 23u. 15. 

Maandag 4 april 
D BRT 1 - i t t o 
Ben Hur, film 
D BRT 1 - 18.05 
Rondom ons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 18.30 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
Walt Disney World on ice, reportage 
ijsshow 
D BRT 1 - 20.10 
Een volmaakte spion, serie 
D BRT 1 - 21.05 
Labyrint: omdat het zo moet, dok. 
over manieën en obsessies 
D BRT1 - 21.55 
Terugblik, Dimitri Van Toren 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 • 20.50 
Er was een een man die bomen 
plantte, Kanadees verhaal 
D BRT2 • 21.20 
De avonturier, serie 
D BRT2 - 22.10 
De draad van Ariadne, info 
D Ned. 1 - 19.13 
Emmerdale Farm, familieserie 
D Ned. 1 - 21.15 
Twee banen op een kussen, komi
sche reeks 
D Ned. 1 - 21.40 
Uit het verborgene, Russische dok. 
D Ned. 1 - 22.35 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 2 - 16.30 
Het oneindige verhaal, film 
D Ned. 2 - 18.00 
Toppop, eigentijdse muziek 
D Ned. 2 - 19.00 
Spanning in Slagharen, dramaserie 
D Ned. 2 - 20.19 
L.A. Law, TV-film 
D Ned. 2 - 22.02 
Same time next year, film 

Dinsdag 5 april 
D BRT 1 - 15.50 
Europese Volksverhalen, De dra-
keslak 
D BRT 1 - 16.00 
Een kleine prinses, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
De kasteelgeesten, kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Angst, info 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT1 - 21.55 

De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 

n BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, natuurprogramma 
D BRT2 - 20.45 
E.K. Basketball, reportage 
D Ned. 1 - 19.18 
Walt Disney's World on Ice, ijsshow 
D Ned. 1 - 20.30 
BZN in Marokko, muzikale reis 
D Ned. 1 - 22.07 
Op verhaal komen in de Wester, 
verhaal 
D Ned. 1 • 22.40 
Het dispuut, drama 
D Ned. 2 - 17.30 
Tros popformule, popmuziek 
D Ned. 2 - 19.00 
Alf, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Animal Crackers, progr. van André 
Van Duin 
D Ned. 2 - 20.35 
Medisch Centrum West, serie 
D Ned. 3 - 19.10 
Het klokhuis, jeugdprogramma 
D Ned. 3 - 21.30 
Antilliaans verhaal, dok. serie 

Woensdag 6 april 
D BRT 1 - 15.50 
Oliver Maass, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.40 
Speel op sport, voetbal 
D BRT 1 - 18.35 
Kiimanjaro, tienermagazine 
D BRT 1 - 20.10 
Vlaanderen erger je niet, kwis 
D BRT1 - 21.10 
Stardrift, Helen Shapiro in Knokke 
D BRT 1 - 22.00 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT2 - 18.45 
Bijleren, een nieuwe kans, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
De kus, film 
D BRT2 - 21.15 
Marilyn Monroe, dok. 
D Ned. 1 - 20.05 
De Campbells, dokterserie 
D Ned. 2 - 15.50 
De grote meneer Kaktus show, 
jeugdshow 
D Ned. 2 - 16.40 
Square Pegs, serie 
D Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 2 - 20.29 
Miami Vice, serie 
D Ned. 2 - 22.25 
Beverly Hills Cop, film 
D Ned. 3 • 19.35 
TV-3, variété 
D Ned. 3 - 20.29 
Vroeger is dood, film 

D BRT 1 • 15.50 
Europese Volksverhalen, de prinses 
en de geitehoeder 
D BRT 1 - 16.00 
Een kleine prinses, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.10 
In het spoor van Marco Polo, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.00 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT1 - 21.50 
Dallas, serie 
D BRT2 - 18.45 
Mijn stem in de gemeente, info 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Plant een bos, informatie 
D BRT2 - 20.25 
E.K. Basketbal, reportage 
D BRT2 - 22.00 
Meesters van de Westerse filosofie, 
G.W.F. Hegel 
D Ned. 1 - 19.45 
Nieuwe buren, serie 
n Ned. 1 - 20.10 
Howard's Way, serie 
D Ned. 1 - 21.07 
Cagney and Lacey, serie 
D Ned. 1 - 21.54 
Ravotto Bizzarra, humor 
D Ned. 2 - 15.30 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 18.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 2 - 18.30 
The Real Ghostbusters, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
De blauwe lagune, film 
n Ned. 2 - 22.17 
The China Odyssey: Empire of the 
sun, dok. 
D Ned. 3 - 19.10 
Het klokhuis, jeugdprogr. 
D Ned. 3 - 21.15 
RVU, dok. over patiëntenrechten 
D Ned. 3 - 21.40 
Uit de kunst, info 

Vrijdag 8 april 
D BFTTI - 15.25 
De Freggles, poppenserie 
D BRT 1 - 15.50 
Europese Volksverhalen, Halewijn 
D BRT 1 - 16.00 
Een kleine prinses, serie 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT 1 - 20.50 
De tijd der vergelding, dok. over de 
aanslagen 
D BRT 1 - 22.40 
Koncert door het jeugdorkest van de 
E.G. 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, filmnieuws 
D BRT2 - 20.55 
The Big Red One, film 
D BRT2 - 22.45 
Filmspot, filmaktualiteit 
D Ned. 1 - 15.30 
Amazone, natuurdok. 
D Ned. 1 - 17.46 
Kinderkookkafe, jeugdmagazine 
D Ned. 1 - 23.30 
David en Lisa, film 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, politieserie 
D Ned. 2 - 21.20 
Koester mijn droom, miniserie 
D Ned. 2 - 23.00 
Onze ouwe politieserie 
D Ned. 3 - 20.29 
Van kaars-en neonlicht!, tema-avond 
over liefde, vriendschap en gezel
ligheid. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 2 april 
Blame it on Rio 

Amerik. film uit 1983 met Michael 
Caine, Joseph Bologna en Valerie Har
per. Victor en Matthew hebben allebei 
een dochter van nagenoeg dezelfde 
leeftijd. Zij brengen samen hun vakan
tie door in Rio, waar het tot een ver
houding komt tussen Matthew en de 
dochter van Victor. (Ned. 2, om 
23U.15). 

Zondag 3 april 
A passage to India 

Britse film uit 1985 met Judy Davis, 
Peggy Ashcroft, Victor Banerjee, e.a. 
Angela wil in Indie gaan trouwen met 
de zoon van Mrs. Moore. Zij staan er 
versteld van de onbeschofte houding 
van de Britse kolonisten tegenover de 
plaatselijke bevolking. (BBC 1, om 
20U.15). 

Maandag 4 april 
Same Time Next Year 

George, een bescheiden boekhou
der en Doris beleven een intense lief
desnacht in een hotelletje in Californië. 
Het is het begin van een reeks ontmoe
tingen tussen de twee minnaars die el
kaar elk jaar op dezelfde plaats weer
zien... Amerik. film uit 1978 met Alan 
Alda en Ellen Burstyn. (Ned. 2, om 
22U.02). 

Dinsdag 5 april 
Candleshoe 

Amerik. film uit 1977 met Jodie 
Foster, David Niven, e.a. Een straat
jochie uit Los Angeles wordt door een 
keurige Engelsman overgehaald om 
zich voor te doen als erfgenaam van 
een landgoed in Londen. Daar zou im
mers een schat verborgen zijn. (Ned. 
1, om ISu.SO). 

Woensdag 6 april 
Beverly Hills Cop 

Deze film uit 1984 dankt zijn sukses 
aan één persoon: Eddy Murphy. Als 
een politieman uit Detroit gaat hij op 
zoek naar de moordenaar van zijn 
beste vriend. Veel steun van de plaat
selijke politie van Beverly Hills krijgt hij 
niet, toch vindt hij een spoor... (Ned. 
2, om 22U.25). 

Donderdag 7 april 
Blue lagoon 

Amerik. film uit 1980 met Brooke 
Shields en Christopher Atkins. Na een 
schipbreuk belanden twee kinderen op 
een onbewoond eiland. Samen 
groeien ze op in een ongerepte natuur 
en worden volwassen. Nieuwe gevoe
lens ontwaken in hen... (Ned. 2, om 
20U.29, ook op BBC 1, zaterdag) 

Vrijdag 8 april 
The Big Red One 

Amerik. film uit 1980 met Lee tvlar-
vin. Mare Hamill, Robert Caradine en 
Stéphane Audran, over de lotgevallen 
van een oudere sergeant en vier van 
diens jonge manschappen aan diverse 
fronten tijdens WO II. (BRT 1, om 
20U.55). 
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Er IS een periode ge
weest dat de kerken 
bomvol zaten voor het 
bijwonen van de kruis
weg Het was in een 
tijd dat alles nog moest 
zoals Onze Moeder de 
Heilige Kerk het wou 

^ ^ ^ ^ « • S ^ Een schone film op 
^ ^ B ^ t o l teevee, inkopen doen, 

^ ^ ^ L ^ naar de kapper gaan 
^ ^ ^ ^ ^ ^ waren geen geldige 

• ^ ^ ^ ^ ekskuses om met deel 
^ ^ ^ ^ te nemen Een eksa-

^ ^ ^ ^ men leren, werd door 
de vingers gekeken 

Op vrijdagavond, de dag van Zijn 
Dood, zat onze kerk stampvol Het ri
tueel was nauwgezet- de klokken luid
den met en dat was erger dan wel, de 
kerkgangers liepen er in rouwstemming 
bij, in de kerk droegen de heiligenbeel
den een vool van paars en het interieur 
was nauwelijks verlicht In de donkere 
krocht die onze kerk toen was sprak de 
pastoor met omfloerste stem. Voorafge
gaan door twee krealen en achterna 
gelopen door drie nonnen die het koortje 
vormden stapte de priester van statie 
naar statie, de kerk rond De goedgelovi
gen keerden hun stoel met het verhaal 
mee, de pastoor sprak de passie van ons 
heer, traag en met de nadruk op 'onze 
zonden. De nonnen zongen van statie 
tot statie een eendere melodie, een 
klaagzang stabat mater dolorosa Het 
dompelde de massa onder in een bad 
van zelfbeklag en van totale nietigheid 
Zelfs de twee misdienaars, anders met 
verlegen om een stoot liepen er ernstig 
bij. Deze avondlijke kruiswegen in de 
vastentijd waren grootse nummers van 
regie Maar dat is nu toch al een poos 
geleden. 

Stabat mater 
dolorosa 

In de meeste kerken werd de kruisweg 
weggemoderniseerd door een nieuwe 
beeldenstorm, uitgevoerd door een ei
gentijdse kapelaan daarin bijgestaan 
door Ijverige leken die het begrip in
spraak naar eigen goeddunken interpre
teerden 

De staties werden van de muren gehe
sen en verdwenen op de zolders van muf 
ruikende patronaten met lekkende da
ken of in lege pastorijen Als ze met 
eerder verkocht werden aan kristende-
mokratische ministers die er hun reeds 
wansmakelijke livings mee opfleurden 

De staties van ons heer, generaties 
geleden door liefdevolle en artistieke 
handen uitgebeeld, werden vervangen 
door moderne kunst. Het was alsof ons 
heer een tweede passie beleefde 

Waar ik kan, hier of in den vreemde, 
loop ik een kerk binnen Niet zo zeer uit 
devotie maar uit nieuwsgierigheid, ik 
beken het Ook met om de praal te zien 
want Vondel waarschuwde reeds " Ver-
gaep u met te seer aen de prael van 
kercken", maar omdat een kerk door
gaans de spiegel van de maatschappij is 
Vooral de kruisweg verraadt hoe de 
mensen hun eigen lijden in dat van ons 
heer hebben geprojekteerd. Ik ben er 
zeker van dat de gewone gelovige en 
vaak ook de ongelovige meer in het 
menselijke verhaal van de gekruisigde 
gelooft dan in dat van die grote, verre en 
alles bedisselende Kerk. 

In de meeste kerken van mijn streek 
kan je een Kristus op de koude steen 
bekijken Een eindeloos droef beeld van 
een naakte man op een arduin, de han
den geboeid, met afwezige blik, het 
hoofd met doornen gekroond; naïeve 
maar ontroerende volkskunst Deze 
beelden dateren haast allen uit de zes
tiende eeuw, maar zijn angstvallig goed 
bewaard gebleven 

Op een of andere manier zie ik er de 
mens van vandaag in, zoals hij door de 
machthebbers gekleineerd en mishan
deld wordt. In de gasbombardementen 
van het koerdische Halabja, onteerd 
door wrede regimes in zwart en wit 
Arika, nog steeds uitgemoord door zuid-
amerikaanse doodseskaders, opgeslo
ten in noordamerikaanse reservaten en 
in psichiatrische klinieken achter het 
IJzeren Gordijn Onteerd door de nieuwe 
armoede van het Westen 

Als zovele Kristussen op een koude 
steen. • 
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Tot 24 april loopt in het Museum Van Bommel-Van 

Dam te Venio (NI) de tentoonstelling „Na Beervel-
de", een overname van het Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst te Oostende. De titel verwijst 
rechtstreeks naar de twee aspekten die de tentoon
stelling omvat: enerzijds Beervelde en anderzijds de 
periode erna. 

IN 1966 krijgt Roger Raveel de 
opdracht om de keldergan-
gen van het kasteel van 

Graaf de Kerckhove de Denterg-
hem in Beervelde te beschilde
ren 

Roger Raveel (1921) doet hier
toe een beroep op de schilders 
Raoul De Keyser (1930), Etienne 
Elias (1936) en Reinier Lucassen 
(1936), die elk op hun beurt een 
interesse voor Roger Raveel heb
ben Ook Roger Raveel is ge
boeid door wat elk van deze kun
stenaars afzonderlijk presteert, 
vandaar zijn uitnodiging tot sa
menwerking 

De Beerveldse muurschilderin
gen bestaan uit een inkomhal, 
een tussenkamertje, trapruimte 
en drie gangen 

Deze architekturale werkelijk
heid wordt getransformeerd tot 
een pikturale werkelijkheid De 
beschildenngen hebben voor een 
groot deel de keldergangen zelf 
tot onderwerp Daarnaast vinden 
we thema's uit het persoonlijke 
oeuvre van de schilders, evenals 
hun zelfportretten en een portret 
van de grafelijke familie 

Afgezien van individuele ver
schillen staat het probleem van 
schilderkunst en ruimte centraal 
voor deze kunstenaars Ruimte 
wordt gesuggereerd en dan weer 

opgeheven Dnedimensionele ar
chitekturale elementen worden 
als een plat vlak behandeld, 
soms liet mn de realiteit van de 
innchting van de keldergangen 
doorlopen in een geschilderde 
illusie ervan 

Het Museum Van Bommel-Van 
Dam toont een fotografische re-
konstruktie van een gedeelte van 
de Beerveldse keldergangen 
Daaraan zijn bovendien van de 
vier betrokken kunstenaars tel
kens schilderijen uit de periode 
1966-1970 toegevoegd 

De plastische happening 
,,Beervelde" is één van de duide
lijkste voorbeelden van de ,,Nieu
we Visie" De dichter Roland 
Joons gebruikt in 1956 de term 
Nieuwe Visie voor het eerst in de 
kontekst van het oeuvre van Ro
ger Raveel 

Het tweede luik van ,,Na" 
Beervelde brengt werk uit de ja
ren 80 van De Keyser, Elias, 
Lucassen en Raveel 

De tentoonstelling wordt bege
leid met een geïllustreerde kata-
logus bestaande uit vijf delen 
een volledig gewijd aan Beervel
de en een per kunstenaar 

Museum Van Bommel-Van 
Dam, Deken Van Oppensingel 8 
te 5911 AD VenIo (Nederland) 
Tel 077/13 457 

c/M^,,, 
Liefst 49 lezers stuurden ons het korrekte ant

woord op ons 216de spelletje in reeks: het betreffen
de citaat was inderdaad van Theodor Herzl, grond
legger van het Zionisme. 

Theo Keulen uit Bilzen werd, na loting, aangeduid 
als winnaar van ons boekenpakket. Proficiat. 

D
IT keer laten we een staats

man aan het woord, die 
zijn mening geeft over de 

persoonlijkheid van een ander 
staatsman Wij vragen U uit te 
zoeken over wie hij het heeft 

De man aan het woord is de 
Oostenrijker Metternich (1773-
1859), een van de bedrijvigste 
diplomaten in het toenmalige Eu
ropa, vurig verdediger van de 
absolute monarchie en tegen
stander van de geestelijke vrij
heid 

,,Als hl] dit hoorde ontstak hij in 
toorn, hij werd bleek en zijn ge
laat verwrong zich ,,Gi] zijt geen 
soldaat", zie hij mij, „en gij weet 
niet wat zich in de ziel van een 
soldaat afspeelt Ik ben op het 
slagveld opgegroeid, en een man 
als ik bekommert zich weinig om 
een miljoen mensenlevens 

BIJ deze uitroep wierp hij zijn 
hoed, die hij tot op dat ogenblik in 
zijn hand gehouden had, in de 
hoek van de kamer Ik bleef zeer 

I rustig, ik leunde op een zuiltje 

tussen twee vensters, en diep 
onder de indruk van hetgeen ik 
gehoord had, zei ik ,,Waarom 
hebt U mij ontboden om datgene 
wat U nu gezegd hebt tussen vier 
muren te verklaren laten wij de 
deuren openzetten en laat uw 
woorden van de ene kant tot de 
andere kant van Frankrijk ho
ren " 

HIJ herpakte zich en op rustige 
toon zei hij mij toen het volgende, 
het was trouwens met minder 
merkwaardig dan wat hij zopas 
zei ,,De Fransen kunnen met 
klagen over mij om hen te spa
ren heb ik de Duitsers en Polen 
opgeofferd Ik heb in de slag bij 
Moskou 300 000 man verloren, 
en er waren met meer dan 30 000 
Franse bij ,,U vergeet Sire", nep 
ik, ,,dat U met een Duitser praat " 

Indien U meent het antwoord te 
kennen, aarzel dan met dit op 
een kaartje of een briefje te schrij
ven en naar ons door te sturen 
WIJ, ,,l^eespelen(218)", Barrika-
denplein 12, 1 000 Brussel 

Veel geluk 
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"QnthoudBn 
In haar tijdschrift ,,Heuvelland in 8 genomen" 

besteedt de Heuvelandse VVV uitvoerig aandacht 
aan de slag om de Kemmelberg die 70 jaar geleden 
in de Zuid-Vlaamse heuvels woedde. 

Tijdens de mijnenslag om Wijt-
schate Quni 1917) kwamen de 
Geallieerden in het bezit van de 
heuvelrug Wijtschate-Mesen On
danks Duitse tegenoffensieven 
hielde de Geallieerde legers 
stand 

In het voorjaar van 1918 kon
centreerden de Duitsers zich op 
een massale aanval vanuit het 
zuiden om van daaruit de Noord
franse kust te bereiken Daarbij 
konden de Duitsers rekenen om 
60 frisse divisies (720 000 man) 
die uit het Oostfront overgebracht 
werden 

Kost wat kost wilden de Duit
sers een doorbraak forceren naar 
de Franse kanaalhavens In 
maart 1918 vallen zij het Britse 
leger aan De Britten wijken tot 
Amiens Vanaf 9 april 1918 vol
gen verdere aanvalgsgolven ten 
zuiden van de Leie het Engels-
Portugese front tussen Armentie-
res en La Bassee stuikt meen 

De Duitse opmars is met te 
stuiten op 11 apnl volgt een 
harde beschieting met gasgrana-
ten op Armentières De inwoners 
vluchten naar veiliger oorden Op 
12 apnl nemen de Duitse troepen 
Ploegsteert, Mesen en Wijtscha-
te in. Nieuwkerke en Wulvergem 
vallen op 14 apnl Ook meer naar 
het zuiden boeken de Duitsers 
aanzienlijke suksessen Meville, 
Neuf-Berquin en Steenwerck 
worden veroverd, op 15 april 
wordt Belle ingenomen De weg 
naar de Kemmelberg ligt breed 
open 

De Britse generaal Plumer ziet 
de kritieke toestand in en besluit 
op 16 april om zijn troepen terug 
te trekken tot op enkele kilometer 
van leper en geeft aldus de op 7 
juni 1917 veroverde heuvelrug 
Wijtschate-Mesen prijs Maar
schalk Foch, opperbevelhebber 
van de Geallieerde legers, stuurt 

60 000 man ter hulp naar Kem-
mel 

Er volgen enkele dagen van 
betrekkelijke kalmte, maar op 22 
april vallen de Duitsers met vijf 
frisse legerdivisies opnieuw aan 
In de voormiddag van 25 april 
1918 bestormen Hannoverse Ja
gers de Kemmelberg en bezetten 
die ZIJ nemen 8 200 Franse en 
Britse soldaten gevangen De 
Duitse artillene, die de Kemmel
berg had bestookt had, waarbij 
op sommige periodes tot 200 gra
naten per minuut insloegen, kon 
echter de opmars met volgen 

Verdere Duitse aanvallen vol
gen op 27 apnl en op 29 apnl, dit 
maal tegen de posities op de 
Rode- en de Scherpeberg Hun 
opmarks wordt echter gestuit op 
de lijn Bruloze-Dikkebusvijver Al
dus eindigde de Kemmelslag, 
ook nog Leieslag of derde Vlaan-
derenslag genoemd 

De balans in het Franse kamp 
luidde bij het einde van de slag 
om Kemmel 5 379 doden in de 
28ste divisie en 5 119 slachtof
fers in de 154ste divisie Maar 
ook de Duitse bataljons in de 
vuurlijn waren tot meer dan de 
helft gereduceerd Vanuit Sint-
Elooi streed in deze aprildagen 
van 1918 rond de Kroonaardbos-
sen o m een kapitein van het 
124ste Alpenjagerskorps Zijn 
naam was Erwin Rommel 

Op zaterdag 30 april 1988 heeft 
aan het Frans massagraf een 
herdenking van de slag om Kem
mel plaats 

Het blad vermeldt verder een 
aantal interessante bezienswaar
digheden, stille getuigen van de 
dramatische slag Voor uitvoeri
ge informatie hieromtrent, richt u 
tot VVV Heuvelland, 
Polenlaan 1, 8948 Heuvelland. 
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— Tot 6 april loopt in het Kultureel Centrum, Dekenstraat 40, 3540 
Neusden Zolder nog de foto-tentoonstelling HET VERWONDERD 
OOG VAN PATRICK MERCKAERT. 

,, Er zijn talrijke dingen in het leven die wij voorbijgaan, waar wij geen 
oog voor hebben. Ik probeer het oog te zijn dat ons doet zien naar de 
schoonheid van de dingen, naar de diepgaande schoonheid van het 
meest elementaire objekt. Hierbij wordt de fotografie slechts als 
middel gebruikt en ondergeschikt gemaakt aan het totale koncept. De 
gebruikte elementen worden niet gemonteerd maar bevinden zich in 
de realiteit ergens in Parijs, Kassei, Tilburg of Brussel..." om het maar 
eens met de woorden van Patrick Merckaert te zeggen. Meer info: 
011/53.33.15. 

— Tot 10 april kan u in ,,Huize Zwartebroek", Zwartebroekstraat 127 in 
1680 Lennik terecht voor een tentoonstelling met werk van ELISE 
DEWAELE, ANDRE MENTEN en JEAN DE KEERSMAEKER. De 
tentoonstelling van deze Vlaamse kunstenaars uit Brussel loopt onder 
de auspeciën van de Raad voor Kuituur van de gemeente Lennik. 

— Twee vrouwelijke kunstenaars 
stellen nog tot 15 april tentoon in 
galerij ,,Embryo", Naamsestraat 
49 in Leuven: GERDA BLINDE-
MAN en KATRIEN CAYMAX. 
Meer info: 016/23.56.40. 

Gerda Blindeman 

— De aktiviteit van Yves De Smet (° Gent 1946) als beelend 
kunstenaar heeft te maken met koncepten, projekten en ideeën. Hij 
beoogt hierbij een relativering van de werkelijkheid. Hij wil aantonen 
dat er meer dan één waarheid (realiteit) is. 

Hij ontdekt, toont aan, suggereert en legt relaties tussen polaritei
ten: teken/betekenis; individu/gemeenschap; vrijheid/discipline; le
ven/dood; relativiteit/realiteit; objektiviteit/subjektiviteit; vorm/inhoud; 
ruimte/tijd; natuur/kultuur. 

Hij gebruikt hiervoor diverse media: naast minutieuze tekeningen, 
teksten in een anoniem handschrift, integreert hij gevonden objekten 
en dokumenten evenals foto's en ander beeldmateriaal. 

De tentoonstelling RESOLVING CONTRADICTIONS geeft een 
overzicht van het oeuvre van Yves De Smet. Tot 24 april in het 
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 
Oostende, 059/50.81.18. 

— Op 15 april organiseert het Davidsfonds ,,Leiekant" een licht 
klassiek koncert door het ANTIQUORUM ENSEMBLE o.l.v. M. Bou-
che. De sekretaris-generaal van het DF, Norberi D'Hulst is uitgeno
digd als gastspreker. Het koncert gaat door in het Europahotel, 
Gordunakaai, 59 te Gent. Inkom: 130,-, DF-leden 100,-. Aanvang: 20u. 

— POEZIE-BEOORDELINGSPROJEKT — De werkgroep Literatuur 
van het Algemeen-Nederlands Verbond organiseert voor de zesde 
maal een poëzieprojekt waarbij jongeren tussen 16 en 30 jaar in 
Nederland en Vlaanderen de mogelijkheid wordt geboden om hun 
dichtwerk te laten beoordelen. De bedoeling is dat zij enig zicht krijgen 
op hun literaire mogelijkheden. 

Voor meer inlichtingen betreffende deelnemingsvoorwaarden en 
inschrijvingen: Algemeen-Nederlands Verbond Gallaitstraat 80, 1210 
Brussel, 02/241.31.64. (alle inzendingen worden vóór 1 mei inge
wacht). 

— Van Paasmaandag 2 april tot 24 april stelt kunstgalerij „HET 
LABYRINT OPNIEUW" zijn deuren OPEN VOOR KUNST. Dit keer 
zijn er vier keramiekers te gast. Eén met naam en faam José 
Vermeersch en drie jongere kunstenaars: Philippe Bouttens, Katrien 
Maenhout en Tjok Dessauvage. De galerij is elke dag open vanaf lOu., 
sluitinsdag: dinsdag. 

Galerij ,,Het Labyrint", Dries 29, 8948 Kemmel, 057/44.65.81. 
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Een Oostfrontroman van Julien Librecht 

Een genadeloze tijd 
,,lk heb enkel geprobeerd mezelf te realiseren en 

dat is fout geweest. Men kan zichzelf realiseren op 
een gelaten en voorzichtige manier, men kan het ook 
op een tragische wijze. Ik heb de tweede gekozen en 
daarin ben ik verkeerd geweest" (92). Zo luidt in een 
ogenblik van twijfel en ontmoediging de brief van een 
jonge Oostfrontstrijder aan zjn vader. 

AAR er zijn ook momen
ten van bezonnen rust: 
,,En dan hoort men erg 

onbekende stemmen schreeu
wen om het heilig offer: het be
langeloos en grootmoedig weg
schenken van zijn eigenheid, zijn 
trots, zijn hoop, zijn leven. Ten 
dienste stellen van een hoger 
goed, zo noemen de stemmen 
het. Men doet het omdat het de 
enige weg is om de hoge broe
derschap en de depste idealen te 
verwezenlijken". (105). 

Vervreemding 
Aan het woord, Nick Muls, een 

jonge student. Zijn Vlaamse be
wogenheid en kristeliijke idealen 
brengen hem ertoe met een aan
tal vrienden dienst te nemen in 
het Vlaams Legioen dat de Duit
sers steunt in de strijd tegen de 
Bolsjevisten die de Germaanse 
stam en de kristelijke kuituur be
dreigen. Door de harde opleiding 
in het Oost-Pruisische oefen
kamp van Arys vervreemdt hij 
van alles wat hem dierbaar is 
geweest. De eerste militaire ak-
ties voorbij Riga maken Nick be
wust van het feit dat hij gevoel
loos is geworden voor het spel 
van leven en dood. Maar wan
neer zjn vriend Joost sneuvelt, 
realiseert hij zich welke weg zij 
gegaan zijn om hun idealen te 
verwezenlijken. De echte kon-
frontaties in de vooruitgeschoven 
gevechtsposten bij Dolgowo en 
Osjeja zijn ware verschrikkingen 
en de ontberingen die het front 
met zich meebrangt, brengen de 
heimat in gedachten dichterbij. 
Pijnlijk is het gevoel weinig steun 
te krijgen van daaruit: ,,lk voel 
zelden de hand in de mijne van 
hen voor we ik hier sta. Ik geloof 
dat er zo weinig zijn die begrij
pen" (110). Na een korte vakan

tie in Vlaanderen wacht het front 
van Leningrad, een hopeloze si
tuatie, zoals weldra blijken zal. 
En dan is er alleen nog de trouw, 
de strijd, het offer. 

Met hartstocht 
Het verhaal van Librecht is ge

groeid uit eerbied en genegen
heid voor Vlaamse jongens die in 
hun jeugdige overmoed de keuze 
maakten voor hun volk en hun 
kuituur. De roman is even rechtlij
nig als hun keuze en biedt geen 
verrassende wendingen of inge
wikkelde struktuur. Dialogen, 
waarin gezocht wordt naar de zin 
van het gebeuren dat zich aan de 
jongens voltrekt, wisselen af met 
vaak epische beschrijvingen en 
stille overwegingen, soms in een 

associatieve stijl. Wellicht had de 
auteur niet op de eerste plaats 
een literaire kreatie voor ogen 
maar het schilderen van een 
menselijk beeld van een genera
tie vol jeugdig enthoesiasme, die 
in haar idealen bevestigd werd 
door ouderen. ,,lk rekonstrueer-
de het relaas van de genadeloze 
tijd die hen op aarde werd toege
meten. Ik boetseerde hun beeld 
met hartstocht en in een geest 
van rechtvaardigheid. De liefde 
zette me aan tot schrijven" ge
tuigt Librecht. Vanuit een dialoog 
met zijn figuren over de dood 
heen, weet de auteur een gevoe
lig beeld te schetsen van de kon-
sekwente weg die zijn helden 
hebben afgelegd. Kameraad
schap en trouw aan zichzelf hou
den hen recht, ondanks de kna
gende twijfels en het onbegrip 
van het thuisfront. 

Vooral voor hen die geen weet 
hebben van die genadeloze pe
riode, is dit verhaal een menselijk 
dokument. . 

— Een genadeloze tjd. Julien Li
brecht. Ultg. De Nederlanden, Ant
werpen, 1987, 192 biz. 575 fr. 

Julien Librecht 
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IN John Huston & The Dubliners 

van Lilyan Sievernich leren we 
de legendarische John Huston 

en ook zijn bizondere manier van 
werken kennen. De film werd ge
draaid op de set van wat zijn laatste 
film zou worden: The Dead. Hier ziet 
men dat ouwe John het verhaal van 
James Joyce én het scenario van 
zoon Tony van voor naar achter en 
omgekeerd kent. En dat is steeds zijn 
grote kracht geweest, hij wist waar hij 
naartoe wilde met iedere scène, zo
dat ieder stukje van zijn film afzonder
lijk kon en mocht ademen (in tegen
stelling tot hem zelf die daar proble
men mee had). Huston zegt hier 
,,Naar mijn iedee is de definitie van 
actie niet de doordeweekse autoach
tervolging, neen, actie kan er ook zijn 
in de menselijke geest en gedachten 
— zolang ze maar racen, onstaat er 
actie". En dat is er in The Dead, die 
speelt in 1904. Het eerste uur zitten 
we in het warme gastvrije huis van 
twee ouwe vrijster zussen, die hun 
jaarlijks feest geven voor familie en 
vrienden. We zien een bont opgetut 
gezelschap, zingend, pianospelend, 
dansend en reciterend. Huston laat 
bijvoorbeeld de 78-jarige Cathleen 
Delaney als Tante Julia een liedje 
zingen (de Ierse tenor Frank Patter
son — ook in de film — was haar 
coach, dat leerde ons voornoemde 

dokumentaire). Dan wordt er aan tafel 
gegaan en in de levendige dialogen 
en de ontroerende speech over de 
Ierse gastvrijheid, zien we Ierland, 
Joyce en Huston ten voeten uit. De 
aandachtige Joyce lezer zal vele de
tails terugvinden, de oningewijde zal 
wel enige problemen hebben met het 
feit dat er niemand echt zijn stempel 
op het gezelschap drukt. Maar dan, 
wanneer het knappe echtpaar Gretta 
(Angelica Huston) en Gabriel (Donal' 
MacCann) op hun hotelkamer belan
den, worden zij de hoofdpersonages. 
Gabriel vindt daar uit dat Gretta nog 

NIEUW 
IN DE BIOS 

steeds treurt om een verloren jeugd
liefde, die zou zijn gestorven omdat 
zij hem afwees — gelooft ze. Dan 
steekt Gabriel een schitterende dia
loog af over leven en dood. Een 
ontroerende finale voor de film en 
voor John Huston. 

Amsterdamned van Dick Maas 
komt net niet aan de hoogte die hij 
bereikte met De Lift, maar steekt 

mijlenver boven zijn Flodder. Het is 
goedgemaakte thriller, met ook alle 
fouten van het genre. Het motief van 
de moordenaar lijkt me iets te ver 
gezocht, net zoals de moordenaar 
zelf, die ineens uit het niets komt 
opduiken, terwijl het psychologische 
aspekt me ook iets te verwaarloosd 
blijft. Huub Stapel is gewoon goed als 
politieinspekteur en Serge-Henri Val-
cke speelt een glanzende bijrol, ter
wijl Monique Van de Ven maar even 
ligt te hijgen. Knappe aktiescènes, 
die met een veel kleiner budget dan 
de Amerikanen — waar 80.000.000 
Bfr. — erg professioneel zijn ge
maakt. In ieder geval, zolang je in de 
bios zit, heb je er plezier van. 

Ongeveer één jaar na de rest van 
de wereld is daar Startrek IV: The 
voyage home van en met Leonard 
Nimoy (Spock) en alle anderen. Vol
gens mij de beste van de serie, alhoe
wel de aanloop wat te lang duurt. 
Vanaf het ogenblik echter dat de 23-
ste eeuwers in de huidige tijd aanko
men, is de humor en spanning troef. 

Als je dan nog weet dat het allemaal 
rond de mensonterende jacht op de 
uitstervende walvis draait, weet je dat 
ook die boodschap is meegenomen. 
Als je een lid bent van Greenpeace is 
dit verplicht voedsel. 

Willem Sneer 
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Analyse en recept 

De Amerikaanse idee 
Een analyse van de oorzaken van de ekonomsche 

krisis van de jaren zeventig en het begin van de jaren 
tachtig is al herhaalde malen gemaakt. Recepten 
voor een nieuwe politiek om uit de krisisatmosfeer te 
geraken en het kader te scheppen voor een nieuwe 
periode van groeiende welvaart tieren minder welig. 
Roland Leuschel's boek ,,De Amerikaanse Idee" is 
een poging om analyse en recept te kombineren. 

DE auteur, adjunkt-direkteur 
bij de BBL, grijpt daarvoor 
gretig in het gedachten-

goed van Reagonoom Jack 
Kemp. De ster van deze republi
keinse ex-presidentskandidaat is 
na ,,Super Tuesday" gedoemd 
om zonder gevolg te verzinken in 
een heelal van ongerealiseerde 
wensen. 

bodge en onnuttige reglemente
ringen. Een liedje dat ook hier, 
aan de andere kant van de 
oceaan steeds harder wordt mee
gezongen. 

Nietten onrechte: het 
is niet alleen een meeslepend 
wijsje (getuige de partijprogram
ma's bj de verkiezingen), maar 
ook een gerechtvaardigd strijd
lied. 

Liedjes 
Deze Kemp is een fervent aan

hanger van de ekonomische poli
tiek zoals die de afgelopen jaren 
in de VS werd gevoerd. Elemen
ten van die poltiek zijn zoals be
kend de versteviging van de aan
bodzijde van de ekonomiie, maar 
ook belastingverlaging, een mo
netair beleid dat naar prijsstabili
teit streeft en afbouw van over- Reagonoom Jack Kemp, vader van de Amerikaanse idee.. 

Een in de VS reeds gereali
seerd programmapunt van Kemp 
s een drastische verlaging en 
hervorming van de belastingen. 

Die staat ook hier, maar naar alle 
waarschijnlijkheid minder radi-
kaal, hoog in de politieke agen
da's geschreven. Leuschel legt 
met steekhoudende argumenten 
uit hoe dat programma in de VS 
tot ekonomische groei leidde. 

Star Wars 

De auteur voelt zich echter ook 
geroepen om een balans op te 
maken van de internationale poli
tiek. En daar durft hij republikein
se Kemp-propaganda en rabiaat 
antikommunisme wel eens ver
warren met objektie gefundeerde 
zakelijkheid, zoals een pamglet-
toir pledooi voor Star Wars en 
een levensgroot sceptisme tegen 
de Gorbatsjov-ouvertures illustre
ren. 

Nochtans is de politieke analy
se van de tandem Kemp-Leu-
schel niet geheel zonder inhoud: 
in een verrassend lucide betoog 
wordt de vinger gelegd op de 
stinkende wonden van de Euro
pese en Belgische politiek-eko-
nomische situatie: verzuilde be
langengroepen die met hun 
alomtegenwoordige tentakels 
roofbouw plegen op elke brood-
nodge maatschappelijke her
oriëntering van onze gezwollen 

verdeel-overheid, de geboorte 
van een onder de demografische 
evolutie gebukt gaande betaaige-
neratie voor de sociale zeker
heid, de onder invloed van wur
gende Belgische belastingsstel
sels stijgende brain drain, een 
Europese landbouwpolitiek waar
in de subsides de waarde van de 
totale Europese netto-landbouw-
produktie overtreffen,... allemaal 
problemen die volgens Leuschel 
moeten opgelost worden door 
staatsmannen i.p.v. door politici 
die slechts aan de volgende ver
kiezingen denken. 

Verloren droom 
De Amerikaanse Idee bevat 

ruim 120 bladzijden toespraken 
van Kemp. Door de aboninabele 
resultaten van deze ex-football 
speler bij de presidentsverkiezin
gen in de VS verliezen deze re
de's natuurlijk aan belang. Het 
zou anders wel mooi zijn als een 
sportvedette een akteur opvolgt 
in het Witte Huis. Amerikaanse 
dromen worden niet altijd werke
lijkheid... 

P.D.J. 

— De Amerikaanse Idee, Roland 
Leuschel. Uitg. Tijd, Antw. 305 biz., 
660 fr. 

Bij een herdruk van Aeneis l-VI 

Vergilius in Viaanderen 
Tussen de Aeneis-bewerking van Henric van Vel-

deke (ca. 1175) en de volledige Aeneis-vertaling van 
Anton van Wilderode (1973) liggen acht eeuwen, 
waarin het werk van de Latijnse dichter Vergilius een 
niet geringe invloed heeft uitgeoefend op de litera
tuur in ons taalgebied. Die invloed die uiteraard in de 
ganse Europese letterkunde valt na te trekken, werd 
op de eerste plaats gestimuleerd door het direkte 
kontakt met de auteur via de Latijnse tekst. 

AAR ook vertalingen heb
ben in deze een niet on
belangrijke rol ge

speeld. Het lijkt er overigens op 
dat in de toekomst een goede 
vertaling van wezenlijk belang zal 
zijn voor het doorgeven van ons 
klassiek erfgoed. 

Verwantschap 
Het staat nu reeds vast dat in 

onze eeuw de vernaamste Neder
landse vertaling van Vergilius' 
oeuvre in het algemeen en van 
zijn Aeneis in het bijzonder, het 
werk geweest is van Anton van 
Wilderode. Zelfs Nederland blijkt 
dat de jongste tijd te bevestigen 
te oordelen naar een aantal uit
spraken in recente publikaties én 
naar het sukses van de herdruk
ken van deze vertaling aldaar. 

Van Wilderodes vertaling is het 
resultaat van jarenlange ver
trouwdheid met Vergilius' werk 
maar ook, en niet in het minst, 
van een innerlijke verwantschap 
waaraan nog te weinig aandacht 
werd besteed. Ook wat de gene
se van de vertaling betreft, lijkt de 
vertaler de dichter heel nabij te 
komen. Wij weten dat Vergilius 
bij het schrijven van zijn Georgica 
elke morgen een aantal regels 
neerschreef om die dan in de 
loop van de dag in hexameters 
om te zetten. De vertaler ging ook 
uit van een letterlijke omzetting in 
proza om vervolgens via een me
trische vertaling tot de definitieve 
versie te komen. De reis die Ver
gilius in 19 v.Chr. ondernam (de 
12 boeken van de Aeneis zijn dan 

voltooid), had tot bedoeling het 
materiaal uit sagen en legenden 
in Hellas en Klein-Azië aan de 
realiteit te toetsen om het nadien 
scherper te formuleren. Van Wil
derode trok naar het land van 
Vergilius, herlas er zijn vertalin
gen en heeft er korrekties aange
bracht onder invloed van de Ver-
giliaanse wereld die op zoveel 
plaatsen nog terug te vinden is. 
Deze twee voorbeelden reiken 
verder dan een oppervlakkige en 
okkasionele vergelijking. Ze ver
raden iets van het métier, het 
ambacht dat dichter en vertaler 
gemeen hebben én van de hoge 
eisen die beide auteurs zich op
legden inzake afwerking. 

Odusseia 
Bij het Davidsfonds verscheen 

de zesde druk van de vertaling 
van de eerste zes zangen van 
Vergilius' Aeneis. In dit eerste 
deel van de Aeneis, vaak de 
Odusseia van Aeneis genoemd, 
verhaalt Vergilius hoe Aeneas, 
door het fatum geroepen, vanuit 
Troje in Italië aankomt. Wanneer 
Aenaes na een storm in Carthago 
belandt (I), vertelt hij aan konin
gin Dido zijn wedervaren: de ne
derlaag en verwoesting van zijn 
vaderstad Troje (II) en zijn zwerf
tocht van Troje naar Sicilië (III). 
De verliefde Dido moet ervaren 
hoe Aenaes, niet zonder pijn, 
door het fatum wordt weggeroe
pen (VI). Na een oponthoud op 
Sicilië (V) bereikt Aenaes Italië 
waar hij in Cumae de Sibylle 

raadpleegt en de onderwereld 
betreedt om er in een visionair 
hoogtepunt de toekomst van zijn 
volk (en van Rome) te aanschou
wen (VI). Zijn strijd om het land, 
zijn Ilias kan beginnen (Aeneis 
VII-XII). 

Uit een getuigenis van Ovidius 
blijkt dat reeds in de oudheid 
zang IV het meest geliefde boek 
van de Aeneis was en, mede 
bepaald door het onderwijs, blijft 
het zo dat de eerste zes zangen 
ook vandaag het meest gelezen 
worden. De kwaliteiten van deze 
Aeneis-vertaling werden vroeger 
reeds voldoende in het licht ge
steld. Hier volstaat één vaststel
ling: deze vertaling, waarvan de 
eerste druk dateert uit 1962, blijft 
25 jaar later een even sterke 
indruk maken als bij de eerste 
lezing. 

Over land en zee 
Deze nieuwe editie, verfraaid 

met enkele oude gravures, kreeg 
een mooie titel mee: ,,Veel werd 
hij over land en zee gedreven". 
Het is het multum ille et terris 
iactatus et alto (1,3) uit de be
roemde (en vroeger veel geme
moriseerde) aanhef van de Ae
neis. Omwille van zijn volledige 
Vergilius-vertaling werd Anton 
van Wilderode meermaals gelau
werd. Wellicht is het voor de ver
taler-dichter een bron van even 
grote vreugde te mogen vaststel
len dat het werk van zijn vriend 
Vergilius steeds opnieuw wordt 
gelezen en dat door zijn vertaal
werk het epos van Europa 's voor
avond ook in ons taalgebied Ver
gilius' droom levendig houdt. 

l.p. 

— Veel werd hij over land en zee 
gedreven. Het epos van Aenaes I, 
Publius Vergilius Maro. Vertaald en 
ingeleid door Anton van Wilderode. 
6e druk. Uitg. Davidsfonds, Leu
ven, 1987, 233 bIz., 425 fr. 
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Passie 

De Generale Bank organiseert in haar zetel te Hasselt, Ridder 
Portmansstraat 1 tot 15 april een tentoonstelling gewijd aan de 
religieuze kunst uit de Late Middeleeuwen en de Renaissance. 

De titel,,Passie" verwijst duidelijk naar de paastijd. De tentoonstel
ling is opgebouwd rond het Lijdensverhaal van Kristus dat als rode 
draad gebruikt wordt. 

Gedurende lange tijd stelde men de Middeleeuwen voor als een 
periode beheerst door barbaarsheid, intellektuele en zedelijke achter
lijkheid. 

De tentoonstelling toont de bezoeker echter de verfijnde kulturele 
ontwikkeling die de kunstenaars uit die tijd eigen was. 

De kunstwerken zijn van hoge kwaliteit; zij zijn de tastbare getuigen 
van onze voorgeschiedenis en behoren tot het mooiste wat ons 
kultuurpatrimonium te bieden heeft. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een mooie en 
boeiende katalogus (136 bIz., 500 fr.) uitgegeven met afbeeldingen 
van alle tentoongestelde kunstwerken. 

Openingsuren: van maandag tot donderdag van 9 tot 16 u., vrijdag 
van 9 tot 16 u. 45 en zaterdag van 9 tot 12 u. 

Gesloten op zon- en feestdagen, en op zaterdag 2 april. 
Een aanrader! 
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16 Wi\ 
Een wereld van verschil 

De dromer en de realist 
Vorige week op de Nederlandse televisie naar 

,,een wereld van verschil" gekeken. In een debat 
zaten Ben De Graaf, hoofdredakteur sport van ,,de 
Volkskrant", en Hans Kraay, oud-voetballer, oud-
trainer en oud-manager bij diverse topklubs, tegen
over elkaar. Gespreksonderwerp: de toekomst van 
het betaald voetbal. 

H ET debat haalde onmis
kenbaar niveau. Beide 
heren namen immers 

loodrecht tegenover elkaar staan
de stellingen in. Ben de Graaf, 
een uitstekend journalist overi
gens, was de dromer. Hans 
Kraay de realist, de Graaf gelooft 
niet meer in het betaald voetbal. 

Onverwoestbaar 
Hij voorspelt de ondergang op 

de lange termijn. Kraay redeneert 
als de nuchtere zakenman. Hij 
gaat uit van de onverwoestbare 
kracht (lees populariteit) van het 
voetbal. Hij kadert het spel in de 
voortdurend wijzigende sociaal
maatschappelijke kontekst. Hij 
twijfelt er niet aan dat de voetbal
sport zich zal blijven aanpassen. 

Wat verkondigde de Graaf dan 
wel? Waarop stoelde zijn, welis
waar gereserveerd, pessimisme? 
De voetbalsport is in de voorbije 
twintig jaar onafgebroken ,,blij
ven verharden". Er staan te grote 
financiële belangen op het spel 
en de kommercialisering dreigt 
totaal te worden. Het individueel 
en technisch brio is teloor ge
gaan. De fysiek en de taktiek 
worden overgewaardeerd. Het fa
tale proces geraakte in een 
stroomversnelling toen Ajax en 
het Nederlands elftal in het begin 
van de zeventiger jaren (onder 
Rinus Michels) het totaalvoetbal 
als heilsboodschap propageer
den, de Graaf heeft daar toen 
voor gewaarschuwd. Het werd 
hem door de in euforie verkeren
de natie niet in dank afgenomen. 
Hij begrijpt overigens dat hij 
vecht met de allures van een Don 
Quichot. Maar Ben verkiest strij
dend ten onder te gaan. Want hij 
is natuurlijk een „echte" voetbal
liefhebber en hij stelt (met blijd
schap?) vast dat briljante indivi
dualiteiten op de spelersmarkt 
nog altijd het hoogst scoren. Veel 
hoger dan de gestandarizeerde 
voetbalarbeiders die nu vrijwel 
overal de dienst uitmaken. 

IJzerstreng 
Ziet Ben de Graaf nog een 

uitweg? Amper. De spelregels 
dienen gewijzigd in het voordeel 
van de meest begaafden. De ar
bitrage moet ijzerstreng worden 
(de tacklings van achter, de aan
vallen in de rug moeten gewoon 
verboden worden) want het ge
weld rond de velden ,,vond" zijn 
oorsprong in het geweld op het 
veld. (N.v.d.r.: een standpunt dat 
ook al eerder door ,,Wij" werd 
ingenomen). 

De kommercialisering moet 
worden teruggedrongen. Maar 
Ben maakt zich weinig Illusies. 

Hans Kraay, een voortreffelijk 
debatter, laat zich niet verleiden 
tot doemdenken. Voetbal Is een 
bestanddeel van het sociaal
maatschappelijk leven en de ze
den zijn nu eenmaal verhard (of 
sportief venwilderd?). De maat

schappij denkt resultaatsgericht. 
Iedereen moet zichzelf voortdu
rend bewijzen. De prestatiedruk 
is konstant. In hetzelfde kader Is 
de kommercialisering onvermij
delijk. Een produkt moet zichzelf 
proberen verkopen. Dat is niet 
eens een noodzakelijk kwaad. 
Het is een kultuurverschijnsel. 
(Ben de Graaf wilde betaald voet
bal niet onder kuituur rangschik
ken en het heeft daarom voor 
hem — en voor ons — ook geen 
recht op enige subsidie) Kraay is 
optimistisch omdat hij gunstige 
signalen opvangt. Het technisch 
vermogen van een voetballer 
wordt opnieuw opgewaardeerd. 
De spelverharding wordt afge
remd. Al geven verdedigers nog 
altijd hun visitekaartje af. 
(N.v.d.r.: in de volkstaal betekent 
dit dat zij de aanvaller vroeg in de 
wedstrijd onderuit schoffelen als 
,,verwittiging"). Het geweld Is bo
vendien niet eigen aan het voet
bal. Kraay wijst er ook op dat de 
voetballers van vandaag niet min
der begaafd zijn dan hun voor
gangers. Integendeel. Zij moeten 
sneller beslissen en handelen. 
De ruimte werd ingeperkt. Om 
een en ander zou Kraay zich ook 
niet verzetten tegen doordachte 
reglementswijzigingen. De spek

takelwaarde moet inderdaad wor
den opgetrokken. 

Kapers 
Wij herhalen het: het was bijne 

een debat van niveau. Met ons 
hart zaten we op dezelfde lijn als 
Ben de Graaf. Met ons gezond 
verstand (?) konden we Kraay 
bijtreden. Kraay had het duidelijk 
allemaal zelf beleefd. Hij praatte 
als een ,.gelovige". 

Blijft natuurlijk de vraag of het 
overbetaald voetbal echt nog toe
komst heeft. Wij hebben altijd 

gezegd dat het talent, dat de 
klasse meer en beter moest wor
den beschermd. Door de trainers 
en door de arbiters. Misschien 
moet het puntensysteem worden 
gewijzigd. En de klubs moeten er 
voor zorgen baas te blijven In 
eigen huis. Want er zijn kapers 
op de kust en die kapers zijn 
commerganten. 

Ons voetbal schijnt zich van 
een en ander bewust te worden. 
Zonder enige waarborg evenwel. 
Vorige zaterdag werd, onder mi
serabele weersomstandigheden, 
de eerste J-dag opgezet. Om de 

kleinsten naar het voetbalveld te 
lokken. Het Initiatief was op zich
zelf lovenswaardig. Daarna volg
de de vriendschappelijke inter
land tegen Hongarije, dat een 
stelletje gedemotiveerde vakan
tiegangers had afgevaardigd. 
België won met 3-0 maar maakte 
weinig indruk. Op Mare Emmers 
na, die we nu al de grootste 
revelatie van de jongste vijf jaar 
durven noemen. 

De wedstrijd kwam recht
streeks op de buis. Zogezegd om 
het voetbal te propageren. Een 
grap natuurlijk. Enig opzet was 
de adverteerders en sponsors 
van de voetbalbond gunstig te 
stemmen. De match was alleen 
maar het dekorum waarin de pu-
bliclteitsborden de hulskamer 
werden binnengespuwd. 

Flandrien 

De wedstrijd België—Hongarije bracht de oude glorieën van beide landen nog eens samen. Herkenden zij 
in het gespeelde spel het voetbal van hün tijd ? 

137 km. op kop 

Capiot serveert straffe kost... 
Johan Capiot, nog geen vierentwintig en derde

jaars prof, heeft straffe koffie geserveerd tijdens de 
jongste Brabantse Pijl. De Limburger verscheen op 
137 kilometer van de finish in de kop van de 
wedstrijd. 

c APIOT bleef daar tot... de 
finish. Het zal wel waar 
zijn dat niet alle deelne

mers even gemotiveerd op de 
pedalen duwde maar voorin werd 
wel strijd geleverd. En geen beet
le-

Geducht 
Capiot was altijd al een belofte. 

De beschermeling van Lomme 
Driessens werd nationaal kam
pioen bij de amateurs. Hij Is een 
geducht finisher — in de spurt 
vreest hij niemand — en een 
onvervalste machtsmens die 
nooit om een boude uitspraak 
verlegen zit. Dit heeft hem al 
evenveel vijanden als vrienden 
opgeleverd. Vorig jaar werd Ca
piot door pech achtervolgd — hij 
liep twee sleutelbeenbreuken op 
— en meteen was hij al half 
afgeschreven. Temeer daar hij 
ook moeilijkheden kreeg met zijn 
sponsor en via een juridische uit
weg van ploeg veranderde. Maar 
Capiot schijnt dus terug van weg
geweest. Zijn topprestatie vraagt 

nu om bevestiging. In de Ronde 
van Vlaanderen of Parijs-Roubaix 

bijvoorbeeld. Want de Brabantse 
Pijl — weliswaar verreden op een 
selektief parcours — is een seml-
klassieker die zich al vaker leen
de tot Individuele bravourenum-
mertjes. Vorig jaar was Hedwig 
Van Hooydonck er de grote uit
blinker. Die kwam zondag (voor
lopig) nog wat tekort. Maar de tijd 
van voorzichtig proberen, van ge
duld uitoefenen is inmiddels voor

bij. De topkoersen volgen nu snel 
na elkaar. De dagen van de waar
heid breken aan en, waarom het 
ontkennen, we houden ons hart 
vast. 

Zullen onze coureurs hun sterk 
klassiek voorseizoen van 1987 
kunnen bevestigen? Of zal Bon-
tempi toeslaan? Een van die 
zeldzame Italianen die zich bij 
ons schijnt thuis te voelen. 

Zwart was troef... 

Tien op tien 
We hebben in de atletiek blijkbaar nog niet alles 

meegemaakt. Wat de Afrikaanse atleten er op de 
wereldkampioenschappen veldlopen in Auckland 
van bakten, was niet meer om eten... Bij de seniores 
eindigden ze op de eerste tien plaatsen. Bij de 
juniores op de eerste acht. Europa mocht zelfs geen 
figurantenrol meer opeisen. 

O M over de Belgen maar te 
zwijgen. Vincent Rous
seau en William Van 

Dijck moesten terug naar ,,af". 
Beiden gaven op. Te warm. Geen 
lucht genoeg. En zo kunnen wij 
en zij nog een tijdje door gaan. 
Vooral als men er rekening mee 
houdt dat de Belgische delegatie 
veertien dagen vooraf naar 
Nieuw-Zeeland afreisde om te 
kunnen ,akklimatizeren". Geluk
kig was er Lieve Siegers om de 

eer te redden. Ze eindigde prach
tig achtste bij de dames. Bij de 
vrouwen blijft Afrika voorlopig 
nog afwezig. Zou het te maken 
hebben met,,emancipatieproble
men"? Vermoedelijk. 

„Oud" 
Maar de heren... En die Kenla-

nen. John Ngugi Is nu al een 
legende. Drie wereldtitels op rij. 
Nooit eerder vertoond en nie

mand durft beweren dat voor 
hem het einde In zicht is. Een 
bronzen plak voor William Kos-
kei, een man waarvan beweerd 
wordt dat hij tussen de zevenen
dertig en de eenenveertig oud 
is... 

Echt, niemand weet hoe die nu 
al jarenlang aanhoudende 
machtsgreep ,,echt" kan ver
klaard worden. Het zal wel waar 
zijn dat de Afrikanen minder ver
wend zijn dan de Europeanen en 
veel meer kunnen afzien. Het is 
vermoedelijk waar dat zij reeds 
als kind dagelijks tien tot twintig 
kilometer op en af naar school 
lopen en we vermoeden dat de 
Keniaanse hoge luchten ook niet 
vreemd zullen zijn aan hun Ijzer
sterke prestaties. Maar toch. De 
vraag of fysiologische verschillen 
niet zwaar beginnen doorwegen 
wordt alsmaar luider gesteld. Na 
Seoul weten we vermoedelijk 
meer. Want als dat verpletterend 
ovenwicht in de afstandnummers 
ook op het tartan wordt doorge
trokken dreigen er twee atletiek-
werelden te ontstaan. Een Afri
kaanse en... een andere met de 
tweedeklassers. Of zijn het der
deklassers? 
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De Loméverdragen 
Ze werden in 1974 voor het eerst gesloten, in tiet 

raam van een nieuwe internationale ekonomische 
ordening. De petroleumkrisis had pas toegeslagen... 

HET zijn internationale over
eenkomsten (de grootste 
ter wereld!) tussen Noord 

en Zuid inzake handel en hulp
verlening. Ze betreffen de 12 EG-
landen en 66 ontwikkelingslan
den, uit Afrika (43), de Cariben 
(13) en wat Stille Zuidzee-eilan-
den. 

Mijn inziens te groot voor de 
beperkte hoeveelheid beschik
baar geld. Bovendien zijn er nog 
heel wat Europese staten die bij-
lange niet voldoen aan de des
tijds afgesproken 0,7 % BNP-
bijdrage. En de EG-hulp bedraagt 
nauwelijks 4 % van het inkomen 
van de ontwikkelingslanden... 

Anderzijds doorkruisen dikwijls 
de afzonderlijke, wederzijdse ak
koorden tussen Europese (en an
dere!) staten met de betrokken 
ontwikkelingslanden de Lomé-
strategiën. In feite zou er nog 
alleen een multilaterale samen
werking mogen bestaan. Zeker 
nu vanaf 1992 een Europese een-
heidsmarkt groeit. Vooral Frank
rijk en Groot-Brittannië blijven in 
grote mate hun eigen ,,gemene-
besf'-politiek handhaven met 
alle mogelijke middelen, niet in 't 
minst de militaire. Alleen al in 't 
piepkleine Togo maken een 150-
tal Franse militaire families de 
dienst uit. Onlangs werden in Eri
trea door het Bevrijdingsfront 3 
hogere Sovjetofficieren gevan
gen genomen; een 50-tal Ethiopi
sche tanks — eveneens geleverd 
door de Sovjetunie! — werden 
veroverd en zowet 18.000 Ethio
pische militairen gaven zich 
over... Gejuich bij 't Eritrees Be
vrijdingsfront: voor 't eerst im
mers in hun (meer dan kwart
eeuw oude) strijd leggen ze aan 
de wereldgemeenschap ,, Af
ghaanse" bewijzen voor... Maar 
hoe moeten ze In godsnaam al 
die krijgsgevangenen — die ove
rigens niet naar Ethiopië terug 
willen — voeden? ,,Hun oorlog" 
is niet erkend... Het is maar een 
binnenlandse kwestie! Zodoende 
kan ook de EG-voedselhulp 
slechts met mondjesmaat en over 
sluikse wegen in de bevrijde Eri-
trese gebieden toekomen. De Lo
méverdragen werken immers of
ficieel, van staat tot staat, en 
mogen zich niet uitlaten over de 
politieke toestand of de interne 
konflikten van de betrokkenen. 

Slechts de 3e akkoordenreeks, 
in werking sedert 1 januari 1985, 
werd uitgebreid met een ,,korf" 
mensen- en volkerenrechten. 

Van daaruit kan geijverd wor
den voor vrede, kulturele eigen
heid, autonomie enz... De han-

delsgroei tussen de ACS- en de 
EG-landen is teleurstellend. De 
Aziatische wedijver zit daar ook 
voor heel wat tussen. Maar zeker 
ook het schuldenprobleem, zoel 
in Noord als Zuid. De voedsel-
strategie had sukses m Mali, 
Zambia, Kenia en Ruwanda. 

Overal elders bleef de honger 
woeden! De Sysmin (overdracht 
van industriële technieken) werk
te magertjes; de Stabex (toeken
nen van stabiele exportprijzen 

aan de ontwikkelingslanden) vol
deed wel, maar voor te beperkte 
hoeveelheden. En vermits vele 
produkten en grondstoffen uit de 
Aziatische verkoopsruimte goed
koop aanrukken... Tenslotte spe
len de Wereldbank, de Europese 
Investeringsbank en andere kre
dietverschaffers hun (winstge
vend!) spel met hun regels! En 
geld maakt prestigeprojekten mo
gelijk, waar handige verkoops- en 
bouwbureaus op inspelen en... 
de toekomst van zovele volkeren 

schuldig belasten. De eerste ge
neratie ,,onafhankelijkheid" wil 
maar al te graag (met haar fami
lie!) Europa nabootsen in praal 
en pracht van kostelijke uitrustin
gen: presidentiële paleizen, 
vliegvelden, hotels, havens, 
krachtcentrales enz... 

Een verhaal dat bij de koelkast 
begint! 

Willy Kuijpers 

EP-lid Willy Kuijpers in Lomé: 

„Respekt voor 
volkse eigenheid" 

WIJ: Wat kan Vlaanderen — 
en dus jij — nu gaan doen In 
zo'n wereldgrote parlementaire 
vergadering? 

W. Kuijpers: ,,Vooreerst be
staat er voor ons allen de geopoli
tieke samenwerkingsnood, naast 
de solidariteitsplicht van het rijke
re Noorden naar 't Zuiden op. 
Maar er is meer. Vlaanderen is 
aangewezen als grondstoffenarm 
gebied op het buitenland — bin
nen en buiten Europa. Afrika is 
onze eerste zuiderbuur, waar nog 
zowat alles te beleven valt over 
het Jaar 2000 heen! Geen een
voudige buur weetje. Zo'n 30-tal 
van onze Afrikaanse partners 
hebben slechts een jaarlijkse in-
komenskoopkracht van nog geen 
25.000 fr. per inwoner! Maar 
toch. Wel begrepen handels- en 
grondstoffenverbindingen zijn er 
nodig voor beiden. Bovendien zal 
Vlaanderen en de andere kleine 
naties van de EG nooit een vre-
desverstorende wil kunnen op
leggen, wat zo dikwijls het geval 
was tijdens de kolonisatie en nu 
vanuit de wereldgrootmachten." 

WIJ: Trek je de „besten on
zer broeders en zusters" ach
terna? 

W. Kuijpers: ,,Ja en neen. 
Neen, als je daarmee een verou
derd beeld zou bedoelen. Het 
kerkbeeld vanuit de logge scha
duw van de kolonisatiebalast 
kwam na een kwarteeuw onaf-

!n het Europees Parlement 
IS Willy Kuijpers ltd van de 
Kommissie Jeugd, Onderwiis 
en Kuttuuf en van de OntwiK-
keli ngssamenwerJctngskom-
missie. Zopas werd M| fn die 
laatste hoeclönigheld onder
voorzitter van de ACS-E6G-
Parlementaire Vergadering. 
Dit soort wereldwijd parlement 
behartlQt een goed deel der 
tjelangert van meer dan 11 % 
Mw\ de wereldbevotkiTig op zo-

wat 16 % van net wereiaop-
pervlak Hij woonde in Lomé 
de halfjaarlijkse bijeenkomst 
bij en bezocht een hete nj 
Ontwtkkelingsprojekten m 
Ghana, ivoorkust en Togo. 

^' ieze drie kleine West-
afrikao.i^e staten, eertijds be
rucht VOO, hun slavenhandel, 
drijven we nu een fhnk stuk 
van ons chocoladeverbruik! 

Na Zwitserland en Neder
land, verwerkt ons land alleen 
al voor binnenlands gebruik, 
als 3e grootste in de EG, zo
wat 3 kg chocolade per inwo
ner De naamgeving ,,Cóte 
ct'Or" (Goudkust — Goldcoast 
= het huidige Ghana!) met 
zijn bekoorlijk olifantje, is 
daaraan met vreemd Dat de 
kakaoprijs de jongste jaren 
met wel 40 o/o daalde voor 
dezeprodukttelanden, ervaar
den wtj niet tn onze huishou
ding... Zij echter wel! Dat al
leen al stelt deze 3 staten voor 
onoverkomelijke ekonomisch-
sociale vraagstukken. Ge
noeg materiaal om met Willy 
Kuijpers even te praten. 

hankelijkheid overal in beroering. 
En het is opvallend hoeveel 
Vlaamse zendelingen en ontwik
kelingshelpers hierbij een dina-
misch aandeel hadden. De schei
ding tussen Kerk en Staat is ook 
voor de ontwikkelingswereld aan
gewezen. Alhoewel we moeten 
durven zeggen dat de Kerk in 
vele landen de enige kontinue 
kracht van organisatie, inzet en 
motivatie is voor de hele maat
schappij. Denken we maar aan 
Zaïre of aan Ghana. In de drie 
Golfstaten — Ivoorkust, Ghana 
en Togo — en ook elders — drijft 
de godsdienstpraktijk boven in 
allerlei vormen. In Elmina bv., 
een Ghanees vissersstadje aan 
de Golf van Benin, wisten Neder
landse paters me te vertellen dat 
er wel 88 verschillende kerken 
hun gelovigen trachten te berei
ken met kompleet verschillende 
ontwikkelings- (lees: beheer-
sings)technieken. Dat roept vra
gen op. De mensen zijn er zo 
arm, dat het zich wenden tot een 
of andere priester (veelal op bij
gelovige basis) hun enige overle-
vingsdroom-houvast is. Hijzelf 
krijgt daardoor grote macht en 
gezag. Maar de volkse identiteit 
en religieuze zingeving worden 
niet bevorderd, integendeel..." 

WIJ: En wat heeft je nu tij
dens die rondreis in opdracht 
van het EP het meest getrof
fen? 

W. Kuijpers: ,,Natuurlijk de 
enorme, schrijnende armoede en 
haar tegenstellingen. In Ghana 
bv. kan een gewone mens nor
maal niet meer overleven. Hij 
wordt gedreven omwille van de 
werkloosheid en zeer lage lonen 
tot kleine khminaliteit en margi
naliteit: stelen en bedelen, prosti
tutie en ,,dash" (steekpennin
gen). Louis Paul Boon's „Mijn 
kleine Oorlog" zou hier kunnen 
herschreven worden. Duizenden 
Ghanezen — men spreekt over 2 
miljoen! — verlieten hun land, 
zeker vele gediplomeerden. En 
als is er ,,hergroei" (5 %!) toch 
zal het nog jaren duren — bij 
belijke tred — indien er nieuw 
echt leven mogelijk is. En dan 
verlaat je Ghana op weg naar 
Ivoorkust. Een totaal kunstmatige 
grens over, gelijk bij ons. Plots, 
niettegenstaande hetzelfde Ewe-
volk, wordt alles Frans naar de 
vorm. Zo zie je maar hoe een 
staat ingrijpt in 't normale leven. 
Omwille van de grote jarenlange 
koffie- en kakao-opbrengsten 
konden enorme struktuurwerken 
zoals wegen en elektriciteit wor
den aangelegd. Abidjan is een 
hoofdstedelijk centrum dat voor 
Kalifornië of Florida niet moet 
onderdoen. In Yamassoekro, het 

geboortedorp van Félix Houp-
houet-Boignie, de 84-jarige presi
dent, die samen met Mobutu en 
de Togolese Generaal Gnassing-
bé (vroeger: korporaal Etienne!) 
Eyadéma tot de oudste Afrikaan
se chefs in dienst behoort, wordt 
een kopij van de Romeinse St.-
Pietersbasiliek gebouwd. In be
ton en namaaksteen! Een karwei 
die zowat 8 miljard Belgische 
frank kost. ,Oncle Félix" betaalt 
het zélf, zo zegt de officiële kom-
mentaar... Ingewijden legden me 
daarentegen uit hoe het koffie- en 
kakaostabilisatiefonds, de ver
voer- en elektriciteitsmaatschap
pij tussenbeide kwamen! ,,Un ba
ilment digne de sa foil" bazelt de 
voorlichtingsambtenaar... Ik denk 
dat de Paus, in deze arme streek 
Kristus wel geweld zal moeten 
aandoen, als hij dit bouwwerk in 
ontvangst moet nemen..." 

WIJ: Een nabootsingspro
ces? 

W. Kuijpers: ,,lnderdaad,, de 
heersende — meestal korrupte 
— klasse wil Europa met zijn 
kastelen en kathedralen, op één 
generatie (de hare!) evenaren. 
En vergeet het niet: dit is een 
proces waarbij enkele groepen in 
Europa allesbehalve armer bij 
worden! Bovendien liggen derge
lijke projekten in het verlengde 
van de gewone en doodarme vol
geling. Dat zijn Chef doorvoed is, 
met schitterende wagens rijdt, 
zich een mausoleum bouwt in 
Pya, zoals Oncle Etienne van 
Togo, vindt hij schitterend. Zoals 
hij juicht voor zijn voetbalploeg, 
die met speicale vliegtuigen reist 
op zijn zwetende inspanningen, 
zo juicht hij om dit spektakel. 
Tenslotte is er tussen dat én 
Nero, én Lodewijk VIX, én Napo
leon of Hitler weinig verschil... 
Folie de grandeur; brood en spe
len... zijn van alle eeuwen. Ook in 
Afrika. Vergeet bovendien niet 
dat reeds in 1484, toen de Portu
gese Admiraal Diego Cao de 
mondig van de Zaïrestroom ont
dekte, hij verbaasd stond over de 
buitenmatige weelde van de ko
ninklijke gewaden der Bantoes, 
Balubas, Luandas enz..." 

WIJ: En wat heb je tijdens die 
bijeenkomst, namens de VU-
EVA kunnen bereiken? 

W. Kuijpers: „Wel, ik denk dat 
wij er aksenten gelegd hebben 
die niemand anders legde... ol 
wilde leggen. Neem nu de ,,een
zijdige verontwaardiging". Het 
militaire buitenlands optreden 
van de VSA, van Zuid-Afrika en 
ook van Frankrijk in de ontwikke
lingswereld, krijgen van de ACP-
staten een verbale kritiekstorm te 

verduren. De eigen overbewape
ning of de Sovjetagressie t.a.v. 
Eritrea behoren echter tot hun 
„staatssoevereiniteit"! Zelf werd 
ik in Togo bijgestaan door een 
Eritrese raadgever met Belgische 
nationaliteit. De ACS-ondervoor-
zitter, de Ethiopiër dr. Berhane, 
minister van Sociale Zaken in het 
totalitaire Menghisturegime, wil
de hem tot persona non grata 
laten verklaren en hem laten uit
wijzen. De Togolese staatsveilig
heid kwam er bij te pas. Wij 
moesten hem tot en met bescher
men tot die storm overging. Het 
probleem der socio-ekonomische 
vluchtelingen uit de ontwikke
lingswereld in West-Europa is zo 
een ander heet hangijzer. De te 
hoge radioaktiviteit in West-Euro
pees voedsel voor de ontwikke
lingswereld vormt een regelrecht 
schandaal voor een aantal multi
nationale firma's. Toch moet ik je 
vertellen dat noch socialisten, 
noch kristen-demokraten me 
steunden in deze resoluties. Zo 
zie je maar weer, waar het 
schoentje nijpt. Ook voor het plei
ten van meer respekt t.a. v. iedere 
volkse eigenheid bij de ontwikke
lingshulp, stond de VU omzeg
gens alleen. Het staatsnationalis-
me viert in de meeste ontwikke
lingslanden vanuit eenpartijen
stelsels en al of met militaire 
staatshoofden hoogtij. En het zijn 
de Europese staatsnationale par
tijen niet, die hen hierin zullen 

tegenspreken!'' 
(lees door biz. 18) 
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Lomé in Togo 
Lomé is de hoofdstad van het dunbevolkte Togo 

(3,2 miljoen inwoners), een langwerpige (ong. 600 
km) bijna tropische staat met een korte 50 km-kust 
aan de Golf van Benin in Westelijk Afrika. Het ligt — 
amper twee keer de Belgische staat in oppervlakte ! 
— gekneld tussen Ghana in het westen en Benin in 't 
oosten. Vandaar dat de Togolese volkeren — ook zij 
— verdeeld leven over de betrokken staten, inbegre
pen het noordelijke Boerkina Faso. 

DE militaire president van 
Ghana, luitenant-vliege
nier Jerry Rawlings bij

voorbeeld, is de zoon van een 
Schotse kolonist en een Ewe-
moeder. De Ewe's domineren de 
Ghanese ,,Revolutionaire Raad" 
en maken eveneens een groot 
deel van de Togolese bevolking 
uit... De nationaliteitenvraag in 
Afrika duikt overal op. De kolonia
le onnatuurlijke staatsgrenzen, 
vastgelegd tijdens de Konferentie 
van Berlijn in 1885 zullen tijdens 
de eerstvolgende eeuw in 't op
stuwend Afrika veel zorgen ba
ren. Aan vele namen en forten 
langsheen de kust kan je merken 
dat ook Togo de Portugezen een 
hele tijd op bezoek kregen. De 
twee spoorweglijnen naar het bin
nenland en de geasfalteerde 
hoofdweg van Zuid naar Noord 
waren het werk van de Duitsers 
die er koloniseerden tussen 1884 
en 1918. (De laatste aanhangers 
van de Keizer hebben er nu nog 
een oud-strijdervereniging!). Dan 
werd tot 1956 Togo als ,,man
daatgebied" opgedeeld tussen 
Frankrijk en Groot-Brittannië. Het 
,,Britse" deel sprak zich uit voor 
aansluiting bij de Goudkust (het 
latere Ghana) en het ,,Franse" 
wilde braafjes een soort onafhan
kelijk republiekje worden binnen 
het Franse gemenebest. Op 27 
april 1960 werd het ,,echt" (?) 
onafhankelijk. Maar reeds snel 
zal de In Frankrijk ,,voorvormde" 
Etienne (later: Enassingbé!) Eya-
déma — een legerman — ,,orde" 

op zaken stellen. Hij richt zijn 
RPT, een eenheidspartij op (Ras-
semblement du Peuple Togolais), 
die tot op heden, samen met 
hem, alle dienst uitmaakt. 

Deze zwaarlijvig chef (ex-kor
poraal!) speelt met 6 andere 
Westafrikaanse staten in Frans 
verband, zowel financieel, ekono-
mische als militair-politiek. Dat 
kwarteeuw ,,evenwicht" brcht 
Togo heel wat op. Niet alleen is 
het zelf-voorzienend voor zijn 
voedsel maar internationaal ver
wierf het aanzien, weliswaar met 
de Franse driekleur in de rug. 
Eyadéma bemiddelde in 1972 na 
de vreselijke Biafraanse oorlog; 
loste grensgeschillen tussen Mali 
en Boerkina Faso (Opper-Volta) 
op. Ook in 't Tsjaadkonflikt speel
de hij een rol. En zolang de prijs 
van het fosfaaterts, dat 13 % van 
Togo's BNP uitmaakt, niet verder 
daalt, en hetzelfde waar wordt 
voor: cacao, koffie, katoen en 
palmolie, die zowat de helft vor
men van de Togolese uitvoer, 
kan het marginaal loslopen... 
Mits de Europese Gemeenschap 
haar hulp handhaaft. En daarvoor 
zijn de Lomé-akkoorden zo be
langrijk. Op hun beurt is de inzet 
van de niet-goevernementele ont
wikkelingsorganisaties van be
lang. Vooral de Vredeseilanden 
in het Noorden van Togo. De 
Leuvense Studentengemeen-
schap zette er dit jaar een hele 
aktie voor op. 

Willy Kuijpers 

W. Kuijpers 
over Lomé 

WIJ: Hoe zie je de toekomst? 
W. Kuijpers: ,,Alleszins zit er 

stapsgewijze verbetering in. Een 
feit dat bv. de Ivoorkust beschikt 
over zowat 6.000 uitgevoerde of 
geplande waterputten — voor elk 
dorp eentje, Is een sukses. 

Rechtstreeks betekent dit een 
flink deel van vrouwenontvoog
ding in dat deeltje Afrika. Dat in 
het kleine Togo 25 % van de 
begroting naar onderwijs gaat, 
vormt een belofte voor de toe
komst. Niettegenstaande de ge
zondheidszorg In het binnenland 
erg zorgwekken blijft, steeg de 
gemiddelde levensverwachting 
bij de geboorte er van 37 tot 47 
jaar, sedert de Lomé-overeen-
komsten. Voorrang moeten wij in 
de samenwerking geven aan: 
vrede, volkerenrecht en ontwik
keling. Het zijn afgezaagde woor
den wellicht, maar je kan er niet 

omheen, wiiien we eenijk zijn met 
onszelf. En we moeten in deze de 
daden naast de woorden plaat
sen. En dan kan bij elkeen begin
nen, met kleine zaken zelf. Zo 
tracht ik bv. bij zo een dergelijke 
vergadering, steeds de lege ruim
te van het vliegtuig te benutten 
om geneesmiddelen en andere 
hulpgoederen gratis mee te ne
men voor de ene of andere mis
siepost of projekt. Dit keer ging 
het voor een dispensarium in Be
nin. Vier grote kratten vol. Boven
dien zamelden we — na de ver
gadering — alle overtollig papier, 
de potloden en ander kantoorma
teriaal van de diensten bij me
kaar. Daar was men in een dood-
arm Togolees schooltje — geleid 
door een Frans-Vlaamse Francis-
kaan uit Rijsel — erg blij mee. We 
beseffen maar al te weinig hoe
veel men met wat verbeelding 
aankan..." 

vî ecoodt 
VERZEKERINGSMAKELAARS 
E3 Plein 1, 9218 Gent 

Tel.: 091/31.25.25 - Telex: 12581 

De Brit Michael l\AcGowan en Willy Kuijpers samen met de plaatselijke Togolese verantwoordelijken tijdens 
een hoorzitting i.v.m. de regionale ontwikkelingsproblemen van Zuidoostelijk Togo. 

In de raad van Europa 

Handvest voor 
de minderheidstalen 
aangenomen 

STRAATSBURG — Na ruim acht jaar van diskussie, afzwakken, politiek en 
diplomatiek overleg is het dan toch gelukt. De Raad van Europa heeft met 
overgrote meerderheid het Handvest voor de l\/linderheidstalen aangenomen. 
Dat gebeurde in de daarvoor aangewezen kommissie van lokale en regionale 
bestuurders van de 21 lidstaten die het Handvest in oktober vorig jaar nog 
terugwezen. Dat het Handvest nu toch is aangenomen wordt door menigeen als 
een klein wonder beschouwd, een wondertje dat in de toekomst van grootbelang 
kan zijn voor het bewaren van de kulturele verscheidenheid van Europa. 

H ET grote voordeel van het 
Handvest is dat het in 
tegenstelling tot de reso

luties in het Europese Parlement 
in die landen die het Charter 
ratificeren ook rechtskracht krijgt. 
Regeringen die met de mond gro
te simpatie belijden voor de min
derheden in hun land, kunnen 
straks door dit handvest door de 
rechter gedwongen worden, om 
ook metterdaad minderheidsta
len gelijke kansen op ontplooiing 
te bieden. Lidstaten die onderte
kenen zullen tweejaarlijks verant
woording voor hun beleid moeten 
afleggen bij de Raad van Europa. 
Het Handvest beroept zich onder 
meer op de resoluties van Gaeta-
no Arf'e en Willy Kuijpers in het 
Europese Parlement, die voorlo
pig echter nauweiijk meer status 
hebben dan een aanbeveling aan 
de lid-staten. 

In één klap 
De Nederlandse delegatie zet

te tot de aangename verrassing 
van de enige Friezin in het gezel
schap haar beste beentje voor in 
de diskussie, door tussen oktober 
en maart druk te lobbyen voor het 
Handvest. Ratificatie door Neder
land betekent voor Fryslan dat 
een belangrijk deel van de pro
blemen in principe in één klap 
zijn opgelost. De recente weige
ringen van het kabinet Lubbers 
om middelbaar onderwijs in het 
Fries of Friestalige televisie te 
financieren zouden in één klap 
onwettig worden. Voor onze 
vrienden in Frans-Vlaanderen of 
Schotland lijt het Handvest voor
alsnog weinig hoop te bieden, 
want de Franse en de Engelse 
delegatie probeerden tot op het 
laatst om het Handvest onderuit 

te halen. Een in de praktijk niet zo 
tolerant land tegenover minder
heden als Griekenland stemde 
echter wel voor, terwijl Turkije — 
dat zich in Koerdistan totalitair 
gedraagt — zich van stemming 
onthield. 

Zéér grote stap 
Uiteraard bevindt zich een ad

der onder het gras in de vorm van 
de bepaling dat staten een be
perkt aantal, hun onwelgevallige, 
bepalingen van de ratificatie kun
nen uitsluiten zonder het gehele 
Handvest te venwerpen. En ook 
elders in het dikke pak papier, dat 
overigens (nog) niet in het Neder
lands beschikbaar was, komen 
formulieren voor die niet uitblin
ken in duidelijkheid. Niettemin 
moet gesproken worden van een 
daverend sukses, dat enkele 
maanden geleden weinigen voor 
mogelijk hielden. 

Het Handvest, waaraan sinds 
1983 door de genoemde kommis
sie wordt gewerkt, bevat dan ook 
een aantal in positieve zin verras
sende bepalingen, waar veel klei
nere volkeren hun voordeel mee 
kunnen doen. Eén daarvan is het 
artikel overr de geografische inte
griteit dat stelt dat administratie
ve grenzen van de staat die een 

minderheidstaal in de weg zitten 
niet langer zijn toegestaan. Voor 
wie nog niet overtuigd is: de 21 
lidstaten dien onderwijs te verzor
gen in minderheidstalen op alle 
niveau's en elke vorm van diskri-
minatie onmiddellijk uit te ban
nen. Bovendien moeten kuituur 
en geschiedenis van de minder
heden in de staat op school on
derwezen worden. Voor Neder
land een zeer grote stap, en dient 
er per staat een organisatie te 
komen die toeziet op de naleving 
van de onderwijsbepalingen in 
het Handvest. 

De ondertekenaars verplichten 
zich verder tot het verzorgen van 
een zelfstandig televisiestation in 
de minderheidstalen. Als dat ab
soluut onmogelijk is zijn reguliere 
televisie-uitzendingen in de min
derheidstaal op andere kanalen 
verplicht, waarbij de staat de fi
nanciële en technische kondities 
verzorgt. Ook het sociaal-ekono-
mische verkeer is niet over het 
hoofd gezien; personeel in de 
gezondheidszorg moet verplicht 
worden om de minderheidstaal in 
ieder geval passief te beheersen 

OPF 
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Het Paitllbestuur deelt mee... 

19 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag 28 maart j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers... 

Bereid 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
sprak zijn bereiding uit om, wanneer 
de VU daarom verzocht wordt, deel te 
nemen aan het formatieberaad. 

Er kan echter geen twijfel over 
bestaan dat een regering waarin de 
VU verantwoordelijkheid draagt, het 

Zaterdag 7 mei '88 
vu-feest 
te Brussel 

Het feest van de Volksunie ar
rondissementen Brussel en Hal-
le-Vilvoorde kende vorig jaar een 
reusachtig sukses. 

Nu reeds staat het vast: in 
1988 wordt het tweede Volks
unie-feest in 't hart van Brussel 
opnieuw een voltreffer. 

Een echt feest met zang, mu
ziek en dans. 

Voor jongeren en ouderen. 
Met artiesten die borg staan 

voor kwaliteit. 
f^et tombolaprijzen die U doen 

watertanden. 
Kortom: een feestelijke en zelf

bewuste Vlaamse manifestatie in 
het hart van onze hoofdstad. 

VOLKSUNIE .as^ 
CONNIE NEEFS 

GERY LIEKENS 
BIG BAND 

BALLETGROEP 
DANSPROJECT 

SUPERFUIF 
met 
Disco-Bar 
IMAGINATION 

in 't hart van Brussel 

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

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

Donderdag 7 april 

Dag zonder tabak 
Op voorstel van de VU-senatoren 

R. Blanpain, W. Peeters en J. Valke
niers, heeft de Vlaamse Raad een 
resolutie aanvaard waarbij de Vlaam
se Exekutieve gevraagd wordt ter 
gelegenheid van de-dag-zonder-ta-
bak, georganiseerd door de Wereld
gezondheidsorganisatie op 7 april 
a.s., zijn akties ter bestrijding van het 
roken verder te zetten en uit te brei
den, vooral op het domein van ge
zondheidsvoorlichting en opvoeding. 

sociaal-ekonomisch dossier onlosma
kelijk samen moet behandelen met 
het kommunautaire vraagstuk. 

De VU blijft vasthouden aan haar 
bekende vijf basisprincipes en roept 
de beide overige Vlaamse partijen op 
tot verdere Vlaamse frontvorming, 
ook wanneer de moeilijkste proble
men ter sprake zullen komen. Pas 
dan zal uit de konfrontatie tussen 

VU op TV 
Het VNOS-programma van dins

dag 5 april om 21 u30 bevat volgende 
onderwerpen: 

- ,,Dilbeek, waar Vlamingen thuis 
zi jn": een portret van deze Brusselse 
randgemeente en van zijn burge
meester, Jef Valkeniers; 

- kommentaar bij de aktualiteit; 
- gesprek over de regeringsvorming 

met senator André Geens, Euro-par-
lementslid Jaak Vandemeulebroucke 
en Hugo Schiltz, VU-fraktievoorzitter 
van de Vlaamse Raad; 

- „Vlaanderen, een wereld groot"; 
eerste reisverslag van de twee 
Vlaamse globetrotters vanuit Marok
ko met een bezoek aan Vlaamse 
emigranten. 

beide gemeenschappen beide ge
meenschappen, een voor Vlaanderen 
eerbaar akkoord kunnen bedongen 
worden. 

Nagorno-Karabach 

De Volksunie drukt naar aanleiding 
van de recente dramatische gebeur
tenissen in de historische provincie 
Nagorno-Karabach — die in 1923 ar
bitrair door Stalin bij de Moslim pro
vincie van Azerbaidjan werd gevoegd 
— haar simpathie uit voor de pogin
gen der Armeniërs om aan hun natio
nale ambities konkrete gestalte te 
geven. 

De Volksunie onderstreept het feit 
dat de Armeniërs met hun driedui
zend jaar kuituur en met hun eretitel 
van oudste kristelijke natie, in een 
rivaliteit zijn gewikkeld met de kz.e\-
ni's. Moslim chiïeten. De Volksunie 
spreekt de hoop uit dat het aangekon
digde speciale plenum van de kom-
munistische partij zou inzien dat de 
aloude nationalistische bewegingen 
in het monolitisch blok van de ,,pax 
sovietica", de belangrijke krachten 
inhouden, die bronnen zijn van vitali
teit en van energie voor de toekomst. 
Zij moeten dus gesteund worden, be
schermd en aangemoedigd. De 
Volksunie zet zich daarom in. 

Zij herinnert hierbij overigens aan 
de resoluties over de Armeense 
kwestie die in juni 1987 en in maart 
1988 door het Europees Parlement 
werden aangenomen en waarin de 
Volksunie haar steun aan de Armeen
se zaak heeft kenbaar gemaakt. 

14 tot 24 juli 1988 (11 dagen) 
naar Aostavallei 

Vallée d'Aoste en 
Finistère, Bretagne 

Zonder enige betoelaging, de Icosten de lend, t rekken al 12 jaar 
lang groepen Vlaamse Volksnat ional isten op bezoek bi j bevriende 
volkeren. 

Zo kwamen reeds aan de beur t : Zuid-Vlaanderen, Friesland, 
Elzas, Oksi tanië, Korsika, Sardinië, Zuid-Tiro l , Wales, Basken
land, Katalonië en Aoste. 

Telkens werden het schi t terende reizen — vormend én ontspan
nend. 

Elkeen kan mee: oud of j ong , famil ie of al leenstaande. Wie met 
humor en st i j l 't groepsleven wi l delen is we lkom. 

Na het sukses van vorig jaar wordt 
deze reis met de Union Valdötaine 
hernomen dit maal onder leiding van 
Jan Taelemans. 

De Vallée d'Aoste is het kleinste 
der 5 autonome gebieden in de Ita
liaanse Staat. 

De franstalige minderheid bewoont 
er in het uiterste Noordwesten een 
zonovergoten dalenrechthoek langs-
heen de Dora, die aan de Mont Blanc 
ontspringt en naar de oostelijke Po 
loopt. 

De Union Valdötaine zoekt voor 
onze groep een hotelmogelijkheid in 
Montjovet, een bergdorp in het Ooste
lijk deel van de vallei. 

Een aantal bezoeken (Grand Para
dis de musea van Saint-Pierre, de St.-
Bernardpassen enz...), wandelingen 
en verbroederingen worden uitge
werkt. 

De heer Aurélien Morise stelt zich 
— zoals vorig jaar — weer ter be
schikking. 

Richtprijs: ± 17.500 fr. = alles 
inbegrepen. Volledig verblijf in hotel, 
tweepersoonskamers met bad/dou
che en WC, reis per luxebus en 500 
km. uitstappen ter plaatse. 

Van 12 tot 23 augustus 1988 (12 
dagen) naar Bretanje-Flnlstëre 

Samen met Wales, Cornwall, 
Schotland, Ierland en enkele eilan
den, vormt Bretanje het restgebied 
voor de Keltische bevolking in Euro
pa. 

We zijn er te gast in het Keltisch 
Vormingscentrum Oales Diwan, gele
gen aan de boord van de Albert-
Benoit, 'n inham van de Atlantische 
Oceaan, te Treglonou, 20 km. noor
delijk van Brest. 

Drie slaapzaaltjes voor de jongeren 
en 16 kamers met twee (drie) bedden 

en wastafel staan ter onzer beschik
king. 

We mogen er ook leslokalen, au
diovisuele middelen en een cafetaria 
gebruiken. 

Mevrouw Soazig Daniellou en de 
heer Erwann Denes leiden samen 
met Willy Kuijpers deze veertiendaag
se kontakten met de Bretoense bewe
ging: folklorefeesten; lessen over 
Bretoense kunst, muziek, architek-
tuur; bezoeken aan het Armoricapark 
enz... zijn gepland. 

Een gelijklopend jongerenprogram
ma wordt — indien er voldoende deel
name is — uitgewerkt. Zeilwagentjes, 
plankzeilen, boogschieten, poney- en 
paardrijden, strandaktiviteiten, beho
ren tot de mogelijkheden. 

Richtprijs: ± 13.000 bfr. = alles 
inbegrepen. Volledig verblijf, reis per 
luxebus en 500 km. uistappen ter 
plaatse. Kinderen tot 12 jaar genieten 
vermindering voor het verblijf. 

Hoe inschrijven voor beide reizen? 
1. Door storting van 1.000 fr. voor

inschrijving per persoon op rekening 
979-3407966-70 van Willy Kuijpers — 
3020 Herent, met vermelding van het 
aantal personen en het reisdoel. 

2. Toezenden van: naam, adres, 
geboortedatum, beroep, belangstel-
lingspunten, nummer identiteitskaart, 
telefoonnummer, speciale wensen, 
aan de verantwoordelijke van de Eu
ropese Volkshogeschool: Rik 
Keyaerts — Europees Parlement — 
Remardgebouw — kantoor 3.04 — 
Belliardstraat 89, 1040 Brussel. 

3. Begin juli wordt er een voorberei
dingsvergadering gehouden. Elke 
deelne(e)m(st)er krijgt een volledige 
werk- en dokumentatiemap toegezon
den. 

Willy Kuijpers 

Leefruimte is belangrijk, daarom: 

Neen aan de 
Antwerpse 
Grote Ring! 

Dat de Volksunie zich tegen de aanleg van de geplande Grote 
Ring kant, is vor ige zaterdag nog maar eens duidel i jk gebleken uit 
een aktie die op touw was gezet door VU-arrondissement Antwer
pen. 

Zoals bl i jkt uit een rapport van het minister ie van Openbare 
Werken zal de aanleg van de Ring geen wezenl i jke oploss ing voor 
het Antwerpse verkeersprobleem bieden. 

De Volksunie is van mening dat de 
verkeersproblematiek in zijn geheel 
moet worden bekeken, samen met de 
aanpassing van de bestaande we-
geninfrastruktuur en met de klemtoon 
op een aanpassing, uitbreiding en 
heroriëntering van het stedelijk en 
voorstedelijk openbaar vervoer. 

De Volksunie stelt dat de aanleg 
van nieuwe wegen in de toekomst 
alleen nog maar nieuwe wegen nood
zakelijk maken. De bouw van de Gro
te Ring zal wat dit betreft verkeerswis
selaars en toevoerswegen met de 
bestaande wegeninfrastruktuur nood
zakelijk maken. Hiervoor is in Antwer
pen (en in heel Vlaanderen) geen 
plaats meer. 

Verstedelijking 
De leefruimte voor de mens is een 

al te belangrijk gegeven om achteloos 

mee om te springen. Wat dit laatste 
betreft kant de VU zich tegen bepaal
de PVV-uitspraken die stelden dat er 
in Vlaanderen een overschot aan 
open vlakten is. Niets is minder waar. 
Onlangs werd op een internationaal 
seminarie nog aan de noodrem ge
trokken. Er werd gesteld dat het 
Vlaamse platteland dreigt te verdwij
nen, dit door het roekeloos omsprin
gen met open ruimten, ten voordele 
van de onrustbarende en steeds ver
der om zich heen grijpende verstede
lijking... Het wordt meer dan hoog tijd 
dat er orde gebracht wordt in de 
ruimtelijke wanorde zoniet dreigt 
Vlaanderen één grote stad te worden. 

Omdat het leefmilieu, ook na het 
officiële tema-jaar belangrijk blijft, 
pleit de Volksunie voor de aanleg van 
een groene bufferzone rond de stad 
in plaats van een Grote Ring. 

Zo'n 120 kinderen hadden elk 
met waterverf, wascokrijtjes of 
kleurpotloden een tekening van 
zowat 1 meter lengte gemaant, 
met als onderwerp tiet bos, de 
bomen en de bloemen. Al deze 
tekeningen samen vormden een 
papieren ketting van wel meer 

dan 100 meter, die zaterdag jl. op 
het trace van de Grote Ring op de 
grensscheiding Kontich-Edegem 
opgehangen werd. Tegelijkertijd 
werden enkele tientallen boomp
jes, versierd met kleurige linten 
en papieren bloemen, aange
plant. 
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20 Wi\ 
Kulturele kring Paul Van Ostaijen 
herdacht te Hove 

Een grote Vlaamse 
dichter 
en dorpsgenoot 

Op zondag 13 maart II. herdacht de Kulturele Kring Paul Van 
Ostaijen uit Hove het feit dat de grote Vlaamse dichter Paul Van 
Ostaijen, 75 jaar geleden, als zeventienjarige samen met zijn 
ouders en zijn broer Constant zijn intrek nam in ,,Villa Jeanne" op 
de Lintse Steenweg 5. 

De voorzitter van deze kring, J. 
Meulepas, wees er in zijn herden-
(«ingsrede op dat het kort verblijf van 
de Van Ostaijens te Hove — maart 
1913 tot oktober 1914 — toch wel 
indruk heeft gemaakt op de jonge 
Paul. Een reflektie hiervan vinden we 
terug in de nooit voltooide autobiogra
fische roman: „Het Landhuis in het 
Dorp". 

„Mare" 
Het is In dit landhuis en wel in de 

kleine slaapkamer van de eerste ver
dieping achteraan dat de artistieke 
loopbaan van Paul Van Ostaijen be
gint. Hij raakt in die periode bevriend 
met Paul Joostens Floris en Oscar 
Jaspers en met de komponist Jef Van 
Hoof, die toen nog in Edegem woon
de. Hij schrijft in het landhuis zijn 
eerste gedichten die later worden 
opgenomen in zijn eerste dichtbundel 
,,Music-Hair, zoals ,,Avondlast", ,,lk 
heb mijn venster" en ,,Stemming". 

Waarschijnlijk ook het door ieder
een bekende lieve kinderversje: 
,,Marc groet 's morgens de dingen", 
voor dit gedichtje, dat hij eerst anders 
had betiteld gebruikt hij een voor
naam die pas 20 jaar later ingang zal 
vinden. 

Zijn dekadente en extravagante 
verschijning in de Antwerpse kunst
kringen — men noemde hem omwille 
van zijn kledij ,,Monsieur 1830" — 
maakt toch wel indruk. Zeventig jaar 
geleden was hij reeds een voorvech
ter van een autonoom Vlaanderen in 
een federaal België. Naar aanleiding 
van een betoging en een scheldpartij 
tegen kardinaal l\4ercier tijdens een 
processie te Antwerpen werd hij zelfs 
veroordeeld. Het fonetisch taalge
bruik van Paul Van Ostaijen liep fel 
vooruit op onze hedendaagse ,,nieu
we spelling" en zijn poëzie ging ande

re wegen op, waarbij gebroken werd 
met de klassieke versritmiek en waar 
tonaliteit, schikking en grafische voor
stelling voorrang genoot. 

Villa Jeanne 
Weinig dichters kregen na hun 

dood, nu 60 jaar geleden (17 maart 
1928), een zo opmerkelijke belang
stelling voor hun werk als Paul Van 
Ostaijen. Onze kulturele kring is er 
fier op dat zij, bijna als enige vereni
ging, zijn nagedachtenis in ere houdt. 

Zoals de bekende Van Ostaijen 
kenner, wijlen dr. Gerrit Bergers ooit 
zei, naar aanleiding van het feit dat 
Van Ostaijen drie keer werd begra
ven: ,,Hoe meer hij begraven werd, 
hoe meer zijn werk tot leven kwam." 

Zo sprak Jef Meulepas samengevat 
een 30-tal genodigden toe, waarna 
mevr. Griet Verhulst en mevr. Nelly 
Bellens, als enig gemeenteraadslid 2 
ruikers rood-gele tulpen neerlegden 
aan het monument in de tuin van 
,,Villa Jeanne". 

J. Meulepas 

zoeK^ege 
Gevraagd 

n Opvoedster A2, Verpleegster A2 of 
middelbaar onderwijs niveau A2 liefst 
met enige ervaring in de sociale sek-
tor. Voor D.A.C, in opvanghuis voor 
thuisloze vrouwen en kinderen. Bij 
voorkeur omgeving Antwerpen en be
reid zijn in ploegverband te werken. 
Telefonisch kontakt opnemen met: 
Mevr. De Doncker Irene, tel. 03/ 
455.40.05. 

Bloemen aan de herdenkingssteen voor Paul Van Ostaijen. 

Kunst- en landelijke meubelen 

^ 

Qfc^ccÉ 
In eik, den en fruithout. 

Reprodukties in eigen atelier. 
Dit alles gepresenteerd op de authent ieke Tibetaan

se DOC-tapijten. Decoratie o.a. Laura Ashley. 

Eegenen 105 Bevrijdingslaan 135a 
Schoonaarde Appels 
052-42.21.56 052-22.31.57 

V^elkom ook op zondag Slui t ingsdag: donderdag. 

EMMÜIM] 
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! 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. 

15 TONGERLO-WESTERLO: Ka-
pellekeshoef. Om 20u.30 spreekt 
Jean Vermeire over het Waals Le
gioen en de Stormbrigade Wallonië. 
Org.: SMF-Kempen-Limburg. 

16 RANST: Kaas- en Wijnavond in 
de Molenhoeve te Broechem/Ranst 
om 20u. Deelname: 400 fr. voor kaas 
-(- 1/2 fl. wijn. Inschrijven en info bij 
Monique Van Oekelen (383.19.86). 
Org.: VU-Ranst. 

16 BORNEM-MARIEKERKE: 19e 
Volksunie-Lentebal in zaal Roxy, Jan 
Hammeneckerstraat 41. Aanvang: 
21 u. Inkom 70 f r . wk 50 fr. 

23 WIJNEGEM: Bormsavond. Ver
toning uniek filmmateriaal. Om 20u. 
in Ontmoetingscentrum 't Gasthuis. 
Inkom gratis. Org.: VUJO-Wijnegem. 

23 WOMMELGEM: Stadswande
ling doorheen Oud-Antwerpen met de 
Kulturele Kring Jan Puimège. Info 
Ludgaar Boogaerts (332.27.75) en 
Koenraad Vandenbuicke (353.07.73). 

24 WOMMELGEM: Naar Zang-
feest-Antwerpen. Vertrek om 13u. in 
groep. Kaarten bij Ward Herbosch 
(353.68.94). 

24 ANTWERPEN: Vlaams Natio
naal Zangfeest. Om I4u.30 Sportpa
leis. 

27 KAPELLEN: Kursus Gemeente-
financiën met o.a. begroting. Aan
vang: 20u. POS, Hovensebaan 12. 
Info: 03/664.79.61. Org.: VVM. 

SKM wordt dubbel zo groot 
AARTSELAAR — Per jaar méér dan 150.000 tevreden klan

ten... Per jaar een omzet van 400 miljoen Bfr onder één dak... 
Een aanbod van alle bovenkleding, in jonge en klassieke 
modellen, in alle prijsklassen en in 94 verschillende maten 
(grote maten, tussenmaten, lengtematen, buikmaten,...). 

Een logisch gevolg van dergelijk sukses is... plaatsgebrek I 

SKM krijgt de unieke kans om 
hieraan iets te doen. Op 1 septem
ber 1989 wordt SKM dubbel zo 
groot, dubbel zo mooi! 

Met een veel duidelijker over
zicht op de kollekties, in een veel 
aangenamere sfeer, en .. opnieuw 
een kinderafdeling (die we 10 jaar 
geleden, na een traditie van méér 
dan 50 jaar, wegens plaatsgebrek 
moesten sluiten). 

Dat houdt wel in dat onze maga
zijnen ten laatste maart/april 
1989 volledig leeg moeten zijn, om 
de aannemers de gelegenheid te 
geven, hun werken volgens een 
nauwgezet tijdschema tegen de 
vooropgestelde datum uit te voe
ren. 

G é é n a p r i l g r a p ! 

Een bedrijf als SKM heeft ech
ter met de meeste fabrikanten lo
pende kontrakten, waardoor tal 
van aankopen méér dan een jaar 
vóór de leveringstermijnen wor
den gepland. Om deze ketting stil 
te leggen is er praktisch méér dan 
een jaar nodig. 

Daarom start op 1 april a.s., 
deze week dus, de eerste uitver
koop. De normale lente- en zomer-
koUektie zal gewoon doorgaan en 
op 3 juli uitmonden in een gewone 
soldenverkoop. Daarna volgt een 
normale zij het dan kortere, 
herfst- en winterkollektie en zeer 
waarschijnlijk zal dan op 1 no
vember of 1 december met een 
totale uitverkoop worden gestart. 
Vervolgens zal SKM op 1 maart 

1989 volledig sluiten en kunnen 
we ons voorbereiden op het ,,Nieu-

we, dubbel zo grote, dubbel zo 
mooie modehart van België". 

En wat zeker meegaat naar de 
nieuwe SKM in september 1989 
zijn: de realistische prijs/kwali
teitsverhouding, de service en het 
vakmanschap van onze medewer
kers, (med.) 

Meyers Succes Club organiseert 

Nationale wedstrijd 
,,Laarkaper 9 » 

De wedstrijd staat open voor 
alle kunstschilders en tekenaars, 
zonder leeftijdsgrens of nationali
teit, maar wettelijk verblijvende in 
de Beneluxlanden. 

Thema is de ,,Laarkapel" van 
Schelle, en als disciplines worden 
aanvaard schilderijen en tekenin
gen, maximum formaat is 70 x 70 
cm Elke deelnemer mag slechts 1 
werk inleveren. 

De werken worden verzekers k 
20.000 fr./stuk. 

Er zijn drie grote prijzen voor
zien: 

Iste prijs: 25.000,-
2de prijs: 15.000,-
3de prijs: 10.000,-
Verdere aanmoedigingsprijzen, 

kunstboeken en gedenkpennin
gen. 

De jury staat onder voorzitter
schap van de kunstkritikus Fiemi 
De Cnodder 

De ingzonden werken dienen in
gelijst, zodat ze in de SKMgalerij 

kunnen geëxposeerd worden. De 
tentoonstelling van de geselek-
teerde inzendingen loopt van 1 
september tot 7 januari 1989. De 
toekenning van de prijzen heeft 
plaats op donderdag 27 oktober 
om 19 uur. 

De werken dienen ingeleverd 
vanaf 15/8 en ten laatste op 25/8 
tussen 9 en 18 uur op het adres: 
SKM, Boomsesteenweg 35 te Aart-
selaar Bij de inlevering dienen er 
2 kleurenfoto's van het werk afge
leverd te worden. 

De werken mogen geen naam of 
enige herkenbare aanduiding dra
gen. Wel moeten zij vergezeld zijn 
van een gesloten omslag waarin 
naam en adres van de deelnemer, 
titel van het werk en de eventuele 
verkoopprijs. 

Het volledige reglement en in
lichtingen kunnen bekomen wor
den op het adres: Prijs Laarkapel, 
SKM, Boomsesteenweg 35 te 2630 
Aartselaar, tel 03/887.38.41. 

(med.) 

Het Gemeentebestuur van Borsbeek organiseert bekwaamheidsproe-
ven met het oog op de aanwerving van twee 

SCHOONMAAKSTERS/SCHOONMAKERS 
(20u/week) (contractueel verband). 

Voorwaarden: 
— Belg zijn 
— Van goed zedelijk gedrag zijn 
— In regel zijn met de diensplichtwet voor wat betreft de mannelijke 

kandidaten 
— Minimumleeftijd: 18 jaar 

Maximumleeftijd: 45 jaar 
— Lichamelijk geschikt zijn 
— Slagen voor een examen bestaande uit een praktische en schriftelijke 

proef. 
De eigenhandig geschreven sollicitatiebrief, vergezeld van: 
— een bewijs van goed gedrag en zeden 
— een volledig curriculum vitae 

dient uiterlijk op 20.04.1988 toe te komen bij het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen van Borsbeek, de Robianostraat, 64 te 2210 Borsbeek, 
bij een ter post aangetekende zending. 

Het Gemeentebestuur van Borsbeek organiseert bekwaamheidsproe-
ven met het oog op de aanwerving van één 

ONGESCHOOLD WERKMAN 
Voorwaarden: 

— Belg zijn 
— Van goed zedelijk gedrag zijn 
— In regel zijn met de dienstplichtwet 
— Minimimileeftijd: 18 jaar 

Maximumleefjtijd; 45 jaar 
— Lichamelijk geschikt zijn 
— Slagen voor een examen bestaande uit een praktische en schriftelijke 

proef. 
De eigenhandig geschreven sollicitatiebrief, vergezegd van: 
— een bewijs van goed gedrag en zeden 
— een volledig curriculum vitae 

dient uiterlijk op 24.04.1988 toe te komen bij het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen van Borsbeek, de Robianostraat, 64 te 2210 Borsbeek, 
bij een ter post aangetekende zending. 
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Zondag 3 april te Leuven 

Een Baskisch feest 
in Vlaanderen 
Gedurende de Leuvense Paasfeesten is de Baskische volks

kunstgroep „Onatz Dantza Taldea" uit Onati en Bergara (Gipuz-
koa-San Sebastian) te gast. Deze groep verwierf reeds veel 
bekendheid m Euskadi (Baskenland) en ver daarbuiten. 
Aberri Eguna 

Vier jaar geleden trad de eerste 
danser van de groep, Kalm Agirre, op 
te Boise (VSA) tijdens het Aberri Egu-
nafeest (dag van het vaderland) van 
de Baskische Gemeenschap in de 
Verenigde staten Vorig jaar in mei 
trad de groep op in Antwerpen en 
Brussel 

Naar aanleiding van het Baskisch 
Nationaal feest op zondag 3 april 
organiseert ANAI ARTEA Vlaande 
ren het solidanteitskomitee met Bas 
kenland, een Abern Egunafeest te 
Leuven 

Op dit feest brengt Onatz Dantza 
Taldea volkskultuur uit Baskenland 
volksdans , muziek (Txitularisfluit 
trommel en txalaparta-tamtam) en po
pulaire sporten Daarnaast treedt ook 
de Baskische volksdansgroep Txala-
parta uit Brussel op 

Op de Abern Eguna van Leuven zal 
ook de aandacht vestigen op de re 
pressie die tegen het Baskisch volk 
gevoerd wordt Er zullen video's ver
toond worden over de Spaanse bur
geroorlog, de situatie van de politieke 
gevangenen en de vluchtelingen Er 
zal eveneens een groet gebracht wor
den door de Europese Parlementsle
den Willy Kuypers en Txema Montero 
(Baskenland) 

Volkskaffee 
Omdat een mens met enkel leet 

van kuituur en politiek zal er ook een 

,,Hernko Taberna", een Baskisch 
volkskaffee zijn met Baskische wijn 
(Rioja en Navarra), likeur en toog
hapjes 

Zondag 3 april vanaf 14u tot 22u 
zaal „Ons Huis", Goudbloemstraat 
28, 3000 Leuven (vlakbij de St. 
Jacobskerk). 

Kamerlid Candries te St.-Niklaas: 

„Vlaanderen niet 
meer dan 'n KMO" 

,,'t Was gezellig" was de reaktie 
van allen die op 12 maart aanwezig 
waren op de vijfde kaas- en wijnavond 
van de A Verbruggenkring van Sint-
Niklaas 

Als eregast was er dit jaar de recent 
verkozen volksvertegenwoordiger 
(kolonel) Herman Candries die door 
zijn kollega Nelly Maes geïnterviewd 
werd Herman Candries geboren in 
1932 heeft eerst een loopbaan opge
bouwd bij het leger Daarna ging hij 
zich bezighouden met de Vlaamse 
industrie en vanuit de vaststelling dat 
in het Belgische bestel het altijd 
Vlaanderen is dat de rekening be
taalt, kwam hij tot het besluit dat een 
politiek engagement bij de Volksunie 
de enige manier is om er wat aan te 
doen Volgens Candries is het hoog 
tijd dat de Vlamingen die de meer
derheid hebben in dit land, hun meer
derheid ook gaan gebruiken om zich 
voor te bereiden op het Europa van 
1992 

In dat perspektief is heel de Vlaam
se industrie eigenlijk met meer dan 
een KMO, wat volgens de gastspre

ker met te onderschatten voordeel 
biedt dat het veel vlotter kan inspelen 
op de eisen van een veranderende 
tijd Geen enkel bedrijf kan immers 
nog alleen op zichzelf bestaan, daar
voor zijn er veel te veel specialiteiten 
en IS het onderzoekswerk al te duur 
Vandaar ook dat Vlaanderen de kans 
moet krijgen volop te investeren in 
fundamenteel wetenschappelijk on
derzoek Opdevraag watdit konkreet 
betekent voor een ,,klassiek" bedrijf 
als de Boelwerf antwoordde Herman 
Candries dat ook dit voorbeeld van 
sinds lang gevestigde industrie zal 
moeten leren zich aan te passen door 
het op de markt brengen van nieuwe 
produkten door het exploreren van 
nieuwe markten en door eventueel 
zelf als toeleveringsbedrijf op te tre
den voor andere bedrijven, zodat 
door diversifikatie het bedrijf opnieuw 
leefbaar wordt 

Na dit ernstig maar op luchtige 
toon gebracht intermezzo werd er 
verder van de gezelligheid genoten 
tot m de kleine uurtjes 

Willy Tote 

Nelly Maes en Herman Candries, samen op de praatstoel De grote 
groep geïnteresseerden kregen voor het eerst kontakt met kamerlid 
Candries 

m 
BRABANT 

APRIL 

8 TIELT-WINGE- Vlaams bal in 
Tielt-Cit Vanaf 20u 30 Org VU 
Tielt-Winge 
9 ASSE-Jaarlijks VU-etentje m 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 
16 JETTE. 16e Bal in het St Pie-
terskollege Deuren om 19u Org 
VBGJ 
22 HUIZINGEN: Optreden ,'t Kliek-
ske" in zaai Union Torleylaan Gast 
stpreker Willy Kuijpers Om 20u 
Kaarten vvk 100 fr Org Vernieu 
wing-Huizingen 

21 

Gemeente Herzele 

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 
een deeltijdse betrekking (30 uur/week) van bibliotheekassistent (M/V) 
in vast verband te begeven is bij de Plaatselijke Openbare Bibliotheek 

Eigenhandig geschreven kandidatuur dient aangetekend te worden 
gestuurd aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 
9550 Herzele uiterlijk tegen 23 04 1988 (datum poststempel geldt als 
bewijs) 

Inlichtingen en volledige aanwervingsvoorwaarden zijn telefonisch te 
bekomen op de Personeelsdienst, telefoon 053/62 79 01 binnenpost 404 

Namens het Kollege van Burgemeester en Schepenen 
Op last, 

De Gemeentesecretaris, 

M DE BACKER 

Voor de Burgemeester, 
De Schepen van Personeel, 

L FERMON 

10 april a.s. Bormsherdenking te Etterbeek en Merksem 

„Het beloofde 
een mooie dag te worden" 

Onder het motto ,,Het beloofde een 
mooie lentedag te worden" organi
seert de aktiviteitsgroep van de 
Volksunie op zondag 10 april e k om 
10 u 's morgens een korte Bormsher
denking in de Jul Weytsmanstraat te 
Eisene, aan de achterzijde rijks
wachtkazerne Kroonlaan Etterbeek 

Programma 
Aanvang 10 u stipt'Woordevoka-

tie van 
— Borms' laatste brief aan zijn 

vrouw, lied Mijn Schilt ende Betrou
wen 

— Uittreksel boek ,,Borms ' van 
Valere De Pauw lied Vaarwel mijn 
broeder 

— Bormsgedicht van Willem El-
schot lied Gebed voor het Vader
land 

— Bormslied van Jef Eibers waarna 
korte bloemenhulde, oplaten vredes
duiven, ontsteken van de fakkels 

— Vlaamse Leeuw 

OOST-VL. 
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 m Gildenhuis Volwassenen 
500 fr jongeren 350 fr Aanvang 
19u30 Org VU-St-Demjs-Wes-
trem 
7 BELZELE: Geleid bezoek aan de 
Zuivelfabriek Inex te Bavegem Ver
trek om 13u stipt met bus aan kerk te 
Belzele Terug rond 18u Deelname 
leden 150 fr , met-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 
15 GENT: Provinciale Bedevaart
avond in VTB-VAB-zaal Paddenhoek 
te Gent om 20 Met toespraak van 
Koen Baert diareeks en de Vagan
ten Inkom gratis Org Provinciale 
Ijzerbedevaartwerkgroep O VI 
16 20IV1ERGEM. Goelash-festijn in 
het Parochiaal Centrum Lt Dobbe-
laerestraat 14 om 20u Prijs 400 
fr p p Gezinskaart 1000 fr Inschrij
ven tot 10 april bij Frieda (72 88 91), 
Wiet (72 98 23) en Willy (72 78 71) 
Org Vlaamse Kring en VU-2omer-
gem 
23 AALST Eetfestijn van afdeling 
Aalst-Centrum In zaal 't Kapelleken, 
Meuleschettestraat Deuren 19u , 
deelname in de kosten 350 fr 
23 GENT-BRUGSEPOORT: Gent
se kabaretavond met Moereloere" 
om 20u in Centrum Reinaert, Rei-
naertstr 26 Deuren 20u Grote par
king op binnenkeer Inkom 100 fr , 
kaarten bij Jaak Taghon (26 41 91) of 
bestuursleden Org VU-Gent-Brug-
sepoort 

Toelating werd gevraagd om door 
de volksvertegenwoordiging bloemen 
te laten neerleggen op de plaats van 
terechtstelling in de kazerne 

10 40 u vertrek fakkels 
11 u officieel vertrek fakkelloop op 

de Grote Markt van Mechelen Daar
na over Walem, Rumst, Kontich, Ede-
gem Mortsel, Berchem, Borgerhout, 
Deurne naar Merksem 

13 u Onmiddellijk aansluiting met 
de officiële stoet naar het graf van dr 
Borms op de gemeentelijke begraaf
plaats van Merksem Groeten aan het 
graf en toespraak door Clem De Rid
der 

14 u Knapzak in VU-lokaal Vlanac 
op de Bredabaan waar boterhammen 
en warme dranken kunnen bekomen 
worden (op voorhand inschnjven) 

De initiatiefnemers doen een war
me oproep aan alle VU- en VUJO-
afdelingen Lopers, volgwagens mo-
tards, radiowagens Wie schrijft in ' ' 

Inschrivingen en inlichtingen bij Er-
win Brentjens, Edegemse Steenweg 
2 (bus 5) te 2550 Kontich tel 03/ 
457 72 40 (18u-20u) liefst voor 
6 april 

ZO€K€RC3€ 
n 20j met kwalificatiegetuigschrift 
buitengewoon secundair beroepson-
derwjs BUSO, in de afdeling metaal-
bewerkmg-laswerk zoekt een betrek
king in het Brusselse of ten westen 
van Brussel Voor ml zich wenden tot 
Senator-Burgemeester dr J Valke
niers, 02/569 16 04 

SIEMENS 

>'C^'Öt-Ji\,^t^Üt'>M^ 

Viervoudige stoffiltering dubbele papieren 
filter, container-filter behandeld tegen bakte-
rien, 2 bijkomende filters aan de luchtuitlaat 
5 elektronisch regelbare vermogens, 
van 250 W tot 1100 W 
4 hulpstukken onder het deksel 
Praktische bevestiging van de zuigbuis 
Automatische voetbediende snoeropwikke-
ling. 
Dne uitvoenngen • ivoor, wit en fluweelbruin in 
oogstrelend design. 

Alleen bij 
de vakhandel • Vergelijk en ... kies Siemens. 
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üel̂ o is door 

latiTVê^^ 
binnen 

KM ̂ ^̂ !̂ 

Vandaag start de 

TOIALE 
UITVERKOOP 

van de SKM voorraden! 

AAN HALVE PRIJS 
Wegens verbouwing in gebouw 2 

•dBKWÏBWWÏW!!'" 

ÎN AFDELING 1 ^ ^ ^ ^ 
!DE NIEUWE LENTE- EN ' 

^ZOMERCOLLECTIE 
^ Dagelijks geopend van 9-18 uur, ook zaterdag. ^ ^ 

^ ^ Zon- en feestdagen gesloten. ^ | | | j | | | | | 
^^ Vrijdag: feest- en koopavond tot 21 u. ^ ^ ^ ^ ^ 

ANTWERPEN BOOMSESTEENWEG A 12 BOOM 
^•Miiiiiiiiiiiiiii&a&ïiiiiii^^ lïiaiiiiiiiiiitliiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 

het modehart 
van België 

Boomsesteenweg 35 Aartselaar 
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MTt 23 

Willem 
van 
Saeftinghe 

Enkele weken geleden stemde 
het Brugse kollege van burge
meester en schepenen in met het 
VU-voorstel, om in Lissewege 
een skulptuur op te richten ter 
nagedachtenis van de beoeiende 
en kontroversiele Ter Doest-mon-
nik Willem van Saeftinghe Dins
dagavond verleende ook de vol
tallige Brugse gemeenteraad 
hieraan haar goedkeuring 

Bovenstaande maquette toont 
hoe het beeld eruit zal zien In 
werkelijkheid wordt het een geel
koperen monumentje van 2,30 m 
hoog, gemaakt door de gekende 
beeldhouwer Jef Claerhout De 
kostprijs bedraragt 1,378 miljoen 
fr Het zal vlak voor de prachtige, 
eigen-aardige kerk van Lissewe
ge worden neergezet 

In zijn tussenkomst sprak onze 
kollega en raadslid Pol Van Den 
Driessche zijn tevredenheid uit 
„A/u het met de kennis van de 
geschiedenis van eht eigen volk 
met zo bijster goed gesteld is, 
kan dit beeld aanzetten tot enige 
re f lekt ie", zei hij 

Namens de Brugse Volksunie 
drong hij ook aan op de spoedige 
afwerking en plaatsing 

(foto stad Brugge) 

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

IJH 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

T e l . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vractitw^agens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582.29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Si l t ioue t te 
Marw i t z 
R o d e n s t o c k 

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 

DEVRIESE 
woonverllchtine 

baron ruzcttclaan "S 
S32O bruKge 4 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

WEST-VL. 
31 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u30 ,,Van 
kwaal tot erger" over druggebruik, 
om 19u 30 ,,Thuisbegeleiding van 
een gehandicapt kind door de 
ouders" Org Welzijnszorg W VI 

APRIL 

1 ASSEBROEK: Passiekoncert 
door de Bob Boon Singers in de 
parochiekerk van Ver-Assebroek Om 
20u Org DF-Ver-Assebroek 

5 BRUGGE: Geleid bezoek aan de 
kunstateliers Slabbmck Verzamelen 
om 14u 15 in de Lieven Bauwens-
straat (Waggelwater) Org DF-Ver-
Assebroek 

5 MIDDELKERKE: Komputerles-
sen voor 12-jangen op 5, 6, 7 en 8 
april Van 9u 30 tot 12u In vzw De 
Pangel, Onderwijsstraat 1 Deelna
meprijs 500 fr Aantal leerlingen be
perkt tot 20 Inschrijven bij Pascal 
Van Looy (30 47 95) 

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 , Ik kom 
uit therapie een hele ervar ing" 
Org Welzijnszorg W VI 

7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u30 ,,Ons 
een zorg gevolgen v/d besparings
maatregelen v/d psychiatnsche in
stel l ing" , 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 welvaar tz iekte ' " Org Wel
zijnszorg W VI 

14 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u30 ,,Een 
straat zonder einde (over drugge
b ru ik ) ' , om 19u30 ,,Praktische 
wenken bij de aanpassing v/e woning 
voor hulpbehoevenden" Org Wel
zijnszorg W VI 
14 MENEN, leperstraat 65 Om 
19u30 ,,Stress" Org Welzijnszorg 
W V I 

15 BRUGGE: Katelijnestraat 115 
Om 14u30 ,,Dan is er altijd het 
OCIVIW nog" Org Welzijnszorg 
W V I 
20 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, Om 19u 30 , De psy-
cho-sociale en organisatorische as-
pekten van de thuisgezondheidszorg 
Org Welzijnszorg W VI 
21 KORTRIJK. Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u 30 ,,Nieuwe 
projekten om gehandikapten te inte
greren in de samenleving" Om 
19u 30 De diagnose van borstkanker 
Org Welzijnszorg W VI 

Wie schrijft wat 
over Oostende? 

De Volksuniejongeren van Groot-
Oostende richten een Scriptie-
wedstrijd in met als thema 

Oostende" Elke Oostendse 
jongere tussen 15 en 25 jaar kan 
deelnemen 

Hoofdprijzen 

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

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

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

Verdere inlichtingen Carmen 
Verheyen Nieuwlandstraat 52 te 
Oostende 059/50 20 75 

LIMBURG 
APRIL 

8 GENK: Voordracht over, ,Het tes
tament van de IJzer, vrede of M i r ' " 
door Edwin Truyens en ,,De Vossen 
van Troje" door Mare Jons In zaal 
Slagmolen, Slagmolenstraat om 20u 
Toegang vrij Org SMF-Limburg 
15 BREE: Zangstonde m café Cam-
bnnus o 1 v Jef Geebelen, ter voorbe
reiding van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest, vanaf 20u 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
G r o e n s t r a a t 8 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 
Open van 10 tot 19u Zondag ges lo ten 

H l n M M W V f l l 
Z O ' V U L S B T C I I 

M « M t « r k l « * r a a l M r 

- É 1 1 : - : 
(TCENHOUWIRSVCtT U 
ANTWCNKN T.-131.MM 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36 36 

Werkhu izen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraik instraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

T e l . : 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

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

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

31 MAART 1988 



24 m 
Herwig Van Hove over gezond en goed tafelen: 

„Aan tafel is de leugen 
uitgesloten !" 

LEUVEN - " De jonge Vlaamse kulinaire pers is 
niet autentiel< Vlaams maar eigen lijk-vertaald uit het 
Frans. Wat de kwaliteit en de manier van doen 
betreft is zij nog een beetje als in de tijd toen men 
Frans begon te spreken in Brazzaville. Ik vind het 
rampzalig dat er geen waarachtig platform is waar de 
echte, streekgebonden, autentieke keuken tot haar 
recht kan komen." 
Aan het woord is de kulinaire joernalist Herwig Van 
Hove, gekend en ook een beetje gevreesd van zijn 
vrijmoedige kommentaren o.a. in Knack-Weekend 
en het TV-programma Krokant. 

EN gesprek dus over goed 
en gezond eten en drinken 
met een fijnproever en au

teur van liet smakelijke citaat: 
„Lekker eten, naar Bach luiste
ren, of van Permeke fiouden, fiet 
is tenslotte allemaal hetzelfde." 

En toch is Herwig Van Hove 
geen beroeps in een of ander 
restaurant of In een hotelschool 
maar buitengewoon docent aan 
de KU te Leuven, specialiteit: 
fysico- chemie van de vaste op
pervlakten. De ietwat vreemde 
kombinatie van een exakte we
tenschap en grote kulinaire inte
resse.... 

H. Van Hove: ,,Dat is geen 
vreemde kombinatie, het is er 
geen. Il< meng die zaken ook niet 
graag. Natuurijk zal mijn oplei
ding doorklinken wanneer ik iets 
over wijn zeg. Ik kan mij niet 
dommer voordoen dan ik ben. 
Maar in princiepe staat mijn be
roepsbezigheid daarbuiten en 
hoort mijn publiek leven thuis in 
de hobby- sfeer. Vergeet ook niet 
dat aan eten en drinken veel 
nauwelijks gekamoefleerde che
mische aspekten zitten. Het gaat 
om produkten die transformaties 
ondergaan en die vaak ook che
misch gekleurd zijn. De mensen 
denken daarbij altijd aan vergif, 
maar dat is onjuist. Scheikunde is 
de leer van het dagelijkse leven." 

Frankrijkachtig 
WIJ: Vanwaar uw interesse 

voor eten en drinken? 
H.Van Hove: „Eten en drinken 

is iets wat iedereen van ons min
stens drie keer per dag doet. De 
voeding en de lucht zijn elemen
ten die rechtstreeks op ons orga
nisme inwerken, wij zouden dus 
meer aandacht moeten hebben 
voor onze voeding en ons dran
kenpakket en ons minder afhan
kelijk moeten opstellen van de 
kommerciële informatie. In Bel
gië is er voor voeding, buiten wat 
diëtisten geen enkele struktuur. 
Dat gebeurt altijd op kommercië
le basis. Vandaar ook dat tijd-
schriten die alleen kulinaire infor
matie brengen vaak zeer ver
dacht zijn, heel hun publiciteit-
spakket is kulinair of wijnachtig. 
De schrijvers daarin zijn dan ook 
zeer kwetsbaar." 

WIJ: Is er te weinig aandacht 
voor de voeding? 

H.Van Hove: ,,De burger heeft 
niet alleen te weinig informatie 
maar bovendien ook verkeerde 
informatie. U moet weten dat 
onze kulinaire joernalistiek van 
het koloniale tipe is. Zeker de 
Vlaamse waarin wij geteisterd 
worden door een Frankrijkachtig 
normenstelsel, en dat is zeer erg. 
Daarbij komt dat restaurants bij 
ons door de pers gedraineerd 
worden, geduwd als het ware 
naar een integraal franse wijn-

enige platform dat voor hen toe
gankelijk is. Tussen de boekweit-
koeken uit Bokrijk en de kreeft 
van de Comme Chez Soi ligt een 
immense kloof; die afstand is 
gegroeid ondat de chichi-keuken 
ongelooflijk onmenselijk is en on
volks. Ik ben geen nationalist in 
de zin van: mijn volk alléén bo
ven. Ik ben een nationalist in de 
zin van: ge moet menselijk blij
ven. Dat wil ook zeggen méér 
humanizeren, overtuigd zijn van 
het volkse, het menselijke,het al
ledaagse, het werken met pro
dukten van eigen bodem. Dat is 
ook veel gezonder." 

Herwig Van Hove:,,Niemand kan mij beletten grondig geërgerd te zijn 
als ik dwaasheden gedrukt zie. Zeker als je weet dat er in de kulinaire 
joernalistiek zoveel gechanteerd wordt..." (foto Knack) 

kaart, naar produkten die Frans 
zijn en naar dito keukengewoon
ten. Dan zeggen : België, het 
summum van de Franse keuken 
is iets waar ik heel beschaamd 
over ben. Dat is gelijk een kolonie 
die de gewoonten van haar mees
ter slaafs overneemt. Dat wordt 
gesteund en gestuurd door de 
pers. En dat vind ik zeer erg." 

Zonder chichi 
WIJ: U houdt regelmatig een 

pleidooi voor de goede volks
keuken... 

H.Van Hove: ,,lk trek inder
daad de kaart van de streekge
bonden, volkse en waarachtige 
keuken zonder chichi, een keu
ken die bovendien redelijk is in de 
prijs. De miserie van de kaviaar, 
van de rivierkreeftjes uit Parijs en 
van de krab uit Japan die al nu al 
sintetisch wordt gemaakt leidt tot 
een exotisme dat vroeg of laat 
uitmondt in ongelooflijk hoge en 
elitaire prijzen ofwel in verval
sing. Ik zou het zeer op prijs 
stellen mochten de vaandeldra
gers van het Vlaamse politieke en 
sociaal-kulturele leven wat meer 
aandacht zouden besteden aan 
dit aspekt van het leven." 

WIJ: Zit de Vlaamse keuken 
niet te veel in de folkloresfeer? 

H.Van Hove: ,,Dat is zo, maar 
ik kan de fokloremensen geen 
ongelijk geven want dat is het 

WIJ: Zijn onze koks daar niet 
een beetje bang voor? 

H.Van Hove: ,,Dat is juist, 
maar de grootmeester van de 
keuken moet de intiemste ek-
spressie brengen van het alle
daagse, niet van het exotisme dat 
de wereld biedt. Chefs zijn inder
daad bevreesd om in middelma
tigheid te vervallen maar dat is 
een vrees die alleen maar voor 
een betere keuken kan zorgen. 
Ze zijn ook bevreesd, en dat is 
veel erger, om appreciaties te 
verliezen in de frankrijkachtige 
gidsen. Om sterren kwijt te spe
len als hun wijnkaart niet genoeg 
allure heeft of als zij niet genoeg 
Franse produkten verwerken. 
Onlangs vertelde een chef mij dat 
hij geen Italiaanse wijnen op zijn 
kaart durft zetten omdat dat de 
Michelin- inspekteurs niet welge
vallig is. Waar gaan wij naar toe ? 
Ik vind dat daarop moet gerea
geerd worden." 

WIJ: Kollega's van U kletsen 
maar wat aan over wijn en wijn
proeven. 

H.Van Hove: ,,Sommige wijn
proevers orakelen alsof ze in Del
phi geboren werden. Ze denken 
de waarheid te spreken, alleen al 
als hun mond opendoen. Bij de 
appreciatie van wijn heb je twee 
niveau's. Ten eerste de observa
tie: dit is rode wijn. En ten tweede 
de appreciatie van het feit: dit is 
mooi rood, dat is intens rood, of 

diep rood of charmerend rood, 
die kleur spreekt mij aan. Nu 
worden dié twee zaken vaak door 
mekaar gehaald, vooral door 
technisch onbevoegden. Wat dan 
bij lezers verwarrend overkomt. 
Een kanker is het geven van 
punten aan wijn. Ik heb sterk 
geijverd om dat niet meer te 
doen, het geven van punten aan 
een wijn is in 99% van de geval
len totaal waardeloos." 

Me\ één fles 
WIJ: Heeft u voor de leek die 

een goede wijn wil kopen enke
le raadgevingen? 

H.Van Hove: ,,Het eerste wat 
die moet doen is maar één fles 
kopen en die een paar dagen 
later thuis rustig proeven. Ten 
tweede moet die leek zich een 
beetje informeren over de ver-
houdindg kwaliteit-prijs, vooral 
wanneer hij zich een groot aantal 
flessen wil aanschaffen. Te veel 
mensen kopen stomweg té dure 
wijn. Vervolgens moet hij de wijn 
leren evalueren op zijn toekomst. 
Dat is een techniek die iedereen 
zichzelf kan aanleren." 

WIJ: En hoe gebeurt dat? 
H.Van Hove: ,,Zowel aan de 

kleur, aan de geur als aan de 
smaak kan de leek weten of hij 
met wijn te doen heeft die kan 
bewaren of niet. De kleur is de 
simpelste meter. Met de ouder
dom gaat de wijn meer en meer 
naar een minder hevig jong rood 
en wordt stilaan baksteenrood; 
van purper gaat hij naar het oude 
rood. Wie wijn wil kopen voor de 
toekomst, moet zien dat zijn kleur 
jong is. Hij begint dus niet met 
een bruine wijn. Ten tweede de 
geur. Jonge wijn is gekarakteri
seerd door twee groepen van 
geurkomponenten. Dat is een 
heel vluchtige wat dan dikwijls 
associeert met het fruit van de 
wijn, of met de druivigheid van 
wijn, en dan de wat zwaardere 
aroma 's die maar loskomen als je 
met de wijn walst. Het is de aan
wezigheid van zwaardere aro
ma's die een garantie bieden 
voor het bewaren. Dat zijn dingen 
die later gaan ontwikkelen tot 
finesse. Om te weten of die er 
zijn, moet je dus ruiken aan het 
stilstaand glas, vóór het walsen 
heb je alleen de lichte, na het 
walsen heb je de lichte en de 
zware aroma's. Het verschil tus
sen die twee geursensaties iso
leert de aanwezigheid van zwaar
dere aroma's. Als die er zijn heb 
je een aanduiding meer dat de 
wijn kan evolueren." 

WIJ: Met een beetje oefening 
kan iedereen dat leren? 

H. Van Hove: ,,Dat kan inder
daad iedereen leren. Neem een 
oude en een jonge wijn en doe de 
oefening. En dan de smaak. Als 
wijn in de mond komt krijgt die 
een temperatuurschok. De wijn 
beleeft de sensatie van zijn leven. 
Dat is trouwens het einde van die 
wijn. De manier waarop die 
smaak in de mond, van het begin 
dat ge hem binnen hebt tot als hij 
doorgeslikt is, zich gedraagt, is 
de voorafbeeding van de smaak 
als die wijn oud zal zijn. Als de 
wijn in de mond al verbrokkeld is, 
m.a.w. als ge die smaken apart 
kunt proeven en het is jonge wijn, 
dan zal die wijn slecht evolueren, 
want dan gaat het verbrokkeld 
karakter intensiveren. Als die wijn 
daarentegen als één geheel blijft, 
als je niet die zuurheid, alkohol, 
en bitterheid apart proeft, maar in 
zijn geheel langzaam wegsterft. 

dan heb je een wijn die evenwich
tig gebouwd is. Dat is een aandui
ding meer dat het een goeie be
waarwijn betreft. Deze proef ie
dereen leren, maar veel van de 
wijnschrijvers zeggen dat niet. 
Het smaken van de dingen ligt in 
het bereik van iedereen." 

Twee keer 
te duur 

WIJ: Is wijn duur? is wijn 
goed? 

H. Van Hove: ,,,Wijn,1$ nog 
nooit'zo goedkoop en zo goed 
geweest als deze nu. Men kan 
uitstekende rode Bordeaux van 
zeer goed jaar, 85-86, aan 150 fr. 
kopen. De grootwarenhuizen lig
gen er vol van. Wijn is goedkoper 
dan bier. Natuurlijk zijn er ook 
heel dure wijnen maar zij die 
deze kopen moeten maar weten 
hoe ze er zelf aan uitgeraken." 

WIJ: In restaurants blijven 
wijnen toch zeer duur... 

H. Van Hove: ,,ln restaurants 
is gemiddeld genomen de wijn 
twee keer te duur en het voedsel 
twee keer te goedkoop. Ik denk 
dat de restaurateurs zich een 
beetje moeten bezinnen. Het 
gaat niet op dat wijn die bij aan
koop slechts 200 fr. kost op de 
kaart naar 800 fr. de fles gaat. 
Dat is belachelijk." 

WIJ: Dat kan toch niet blijven 
duren? 

H. Van Hove: ,,Het blijft duren 
omdat vele restaurants drijven op 
mensen die de rekening niet zelf 
moeten betalen. Dat is misbruik 
van de gastronomie door de za
kenmensen. Zij zetten voedsel op 
tafel en doen de affaires onder de 
tafel. Maar ik denk dat er ook 
reaktie komt van de restaura
teurswereld tegen de dwaze ge
woonte wijn te duur te maken en 
het voedsel te goedkoop. De res
taurants zouden er beter aan 
doen de menu's te verdubbelen 
in prijs en de wijn te halveren. Zo 
zou men tot een beter evenwicht 
komen." 

Ritueel 
WIJ: U besteedt grote aan

dacht aan het ritueel van het 
samen eten. 

H. Van Hove: ,,lk vind eten 
een soort solidaire humanististi-
sche kollektiverende bezigheid. 
Een goed gezelschap aan tafel 
en een goed gezond voedings
pakket maken het leven aange
naam en interessant. Aan tafel 
kunt gij kontakt nemen met een 
medemens op een manier die 
ergens anders niet mogelijk is. 
De dekadente versie ervan is de 
receptie. Dat is het meest onno
zele wat er bestaat. Daar heb je 
ook geen kontakt met de men
sen, daar worden affairekes be
disselt. Maar daar leer je nie
mand kennen. Aan tafel wel. Aan 
tafel is een leugen uitgesloten. 
Ge zit daar gewoon té lang, en de 
compagnons aan tafel, die zijn in 
hun meest natuurlijke versie aan
wezig. Als hongerende mens die 
gelaafd wordt, en zijn dorst en 
honger verslaat. Dit voert tot ni
veau's van waarachtigheid in ge
sprek en kontakt die gij nergens 
anders kunt bereiken. De tafel is 
werkelijk essentieel als je het le
ven gezond wilt houden in enge 
en in geestelijke zin. Gij moogt 
dat ritueel niet storen door dom-
migheden, of door verkeerde ge
rechten of door verknoeide pro
dukten.Met fanatici van hambur
gers en ketchup kunt ge meeëten 
maar daar kun je niet mee tafe
len. " 

(m.v.l.) 
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