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VU-kongres „Gemeenteraadsverkiezingen '88" 
Wil deze dag vrijhouden! 

Een risikovolle operatie 
ET is inderdaad geen 
fraai schouwspel, dat ge
sjoemel met ministerpos

ten en andere politieke manda
ten. En bepaald geen voorafbeel
ding van wat wij verstaan onder 
een nieuwe politieke kuituur. 

Los van een reeks excessen 
kan men zich afvragen of zo'n 
ingewikkelde konstrukties niet 
onvermijdelijk zijn bij elke ingrij
pende omwenteling. Een heel
kundige operatie in het best uit
geruste ziekenhuis en uitgevoerd 
door de knapste chirurgen biedt 
op het ogenblik van het snijden 
evenmin een mooie en frisse aan
blik. Belangrijk is alleen of de 
toestand van de patiënt nadien 
beter wordt dan voorheen en het 
litteken zoveel mogelijk ver
dwijnt. Eenmaal deze voor België 
zeer drastische ingreep voorbij 
is, bestaat naar onze mening de 
kans dat dit thans hoedanook 
onzindelijk bestuurde land en 
vooral de beide voiksgemeen-
schappen er totaal anders en fi
naal ook een flink stuk beter zul
len aan toe zijn. 

De vaststelling dat de vijfpartij
en-regering bij de vertrouwens-
stemming in Kamer en Senaat 
behoorlijk makkelijk tweederde 
van de parlementsleden achter 
haar programma kon scharen, is 
alvast een teken van hoop. Het 
feit dat de gekozenen uit de diver
se frakties daarbij andere aksen
ten legden en uiteenlopende in
terpretaties gaven, is „klassiek". 
De teksten zijn weliswaar duide
lijk en kunnen niet opnieuw gene-
gocieerd worden, maar het be
hoort tot het politieke spel dat 
elkeen precies dèt belicht wat 
hem het best uitkomt. 

Bovenstaande relativeringen 
mogen geenszins de indruk wek
ken dat wij naïeve dromers zou
den zijn of dat de champagne ter 
viering van de Vlaamse staat in 
de koelkast borrelend klaarstaat. 
Integendeel. Toch willen wij de 
schijnbaar grote verontwaardi
ging en het dito scepticisme van 
een reeks kommentatoren tot 
ware proporties herleiden. Het 
valt overigens op dat sommigen 
van die waarnemers zich nu ge
roepen voelen om moord en 
brand te schreeuwen over het 
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hybriede en tijdelijke geknutsel 
met de instellingen en strukturen. 
Daar waar zij in het recente verle
den de mantel der stilte spreid
den over het flagrant negeren 
van de rechtsspraak of het degra
deren van het staatshoofd tot een 
Jan met de gekende korte 
naam... 

Ook de geveinsde ergernis om
dat het parlement de komende 
weken en maanden biezonder 
hard en snel zal moeten werken 
teneinde de afgesproken kalen
der te halen, klinkt eerder hypo-
kriet. Met uitzondering van hen 
die van dichtbij betrokken waren 
bij de voorbereidende gesprek
ken en formele onderhandelin
gen, vermeerderd met de parle
mentsleden die in één van de 

onderzoekskommissies zetelden, 
maakte de overgrote meerder
heid van kamerleden en senato
ren deel uit van het selekt groepje 
van „best betaalde werklozen". 
(Een situatie waarvoor zijzelf van
zelfsprekend geen schuld tref
fen.) 

ledere gekozene heeft nü de 
plicht ten volle gebruik te maken 
van zijn parlementaire rechten. 
Voor de beide VU-frakties, die 
niet meteen traditie bezitten in 
het steunen van de centrale rege
ring, wordt het inderdaad even 
wennen. Met argusogen moeten 
zij er nochtans op toezien dat het 
regeerakkoord korrekt wordt uit
gevoerd, zonder toe te geven aan 
platvloerse obstruktietruukjes 
van andere regeringspartijen of 

oppositiefrakties. Want ook dit 
heeft te maken met de door ons 
zo hoog aangeprezen nieuwe po
litieke kuituur: het zoeken en vin
den van een konstruktief-kritisch 
samenspel tussen parlement en 
regering. Ongetwijfeld zal in dit 
verband met speciale interesse 
uitgekeken worden naar de pres
taties van de parlementsleden 
die op 5 januari voor het eerst de 
eed hebben afgelegd. 

In het verre en nabije verleden 
lieten de nationalisten zich al 
eens meer verleiden tot deelna
me aan avonturen, met wisselend 
sukses. Ook deze operatie is in
derdaad risikovol en niemand 
kan op voorhand waarborgen dat 
de onderneming uiteindelijk zal 
lukken. Terzake doet men er ech

ter goed aan te beseffen dat het 
alternatief zich aktueel beperkte 
tot het verder laten verrotten van 
de hele toestand. En het is nog 
maar zéér de vraag of de Vlamin
gen daar dan beter door gediend 
zouden worden... WIJ 

Vice 
Voor het eerst in haar 

34-]arige geschiedenis 
heeft de Volicsunie onder 
haar mandatarissen een 
heuse vice^erste minis
ter, met name Hugo 
Schiitz. 

Zijn eerste vraagge-
sprel( in deze nieuwe 
funictie reserveerde hij 
voor dit weeicbiad. Lees 
biz. 20. 
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... en WIJ 
Wi] ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

WERKENDE HANDEN 

Omdat de arbeiders het de dag van 
vandaag terug zeer moeilijk l<rijgen in 
onze maatschappij en omdat de han-
denart>eld miskend wordt, heb ik het 
idee opgevat een vereniging op te 
richten: „Vlaams-nationale Arbei
derskring". Waarom? 

— Men stelt steeds meer eisen aan 
arbeiders en de nodige opleiding is er 
niet. 

— Sektoren zoals de voedingssek-
tor zijn onderbetaald. (± 28.000 netto 
voor een alleenstaande). 

— Sindikale organismen gebruiken 
veel woorden maar laten hun mensen 
in de kou staan, het zijn inderdaad 
enkel zuilen om eigen zakken en 
deze van partijkassen te vullen. 

— De Vlaamse beweging beter te 
leren kennen binnen de arbeidersmi
lieus, en ook andersom (men vergeet 
de art>eider). 

— Geen echte vakbond dus, maar 
een degelijk verdedigingsorganisme. 

Dit zijn maar enkele punten en 

daarom vraag ik: arbeiders, bedien
den enz... om mee te doen, ook 
advokaten omdat juridische bijstand 
steeds noodzakelijk is. 

Als wij allen strijden voor een auto
noom Vlaanderen zijn er ook arbei
ders nodig! 

Wie geïnteresseerd is kan schrijven 
naar Maurice Thirry, Postbus 30, 
1090 Jette (Brussel). 

AFGODERIJ? 

Ik ben het niet eens met wat lezer 
Peetroons uit Wemeel in WIJ van 28 
april j . l . schrijft over de verschenen 
boekbespreking van ,,Een zachte ver
nieling" door Hugo Claus. 

Is een goed gedokumenteerde 
boekbespreking „tolerantie die wij 
kunnen missen"? Bovendien heeft 
de recensent In zijn artikeel het boek 
niet opgehemeld zonder te zeggen 
waarom. Maar veel belangrijker lijkt 
mij het feit dat hij goed gedokumen-
teerd is over de achtergronden van 
deze naoorlogse Claus-periode in 
West-Vlaanderen. Als geïnteresseer

de lezer van boekbesprekingen in 
een groot aantal tijdschriften — waar
door ik kan vergelijken — en lezer van 
belletrie weet ik zeker dat het bewus
te artikel een boeiend leesstuk is. 
Claus schrijft vaak zo hermetisch dat 
sleutels welkom zijn. 

Afgoderij? De briefschrijver uit 
Wemmei zal weten dat WIJ een paar 
weken geleden het teaterstuk Gilles! 
van Claus niet zo best vond en dat 
dan ook schreef. 

Dat Claus het Vlaams-nationaal ge-
dachtengoed niet genegen zou zijn 
kan best, maar mag nog geen reden 
zijn om zijn produktie met te vermel
den en navenant te beoordelen. Wij, 
Vlaams-nationalisten, leven toch niet 
op een eiland. Bovendien ben ik nog 
met zo zeker dat Claus het Vlaams-
nationalisme zo verafschuwt. Wan
neer hij in het buitenland is venwijst hij 
maar al te graag naar zijn roots. 
Hopelijk komt er een dag dat de 
onderliggende Vlaamse stroom in het 
werk van Claus ernstig bestudeerd en 
uitgerafeld wordt. Ik denk dat wij ver
steld zouden staan van de bevindin
gen. 

P.L., Hofstade 

NSB EN AMNESTIE 

Op het nationaal kongres te Hoei, 
een paar weken terug, werd een kei
hard ,,Njet" uitgesproken tegen am
nestie. Er werd integendeel, alleen 
maar een pleidooi gehouden voor 
unitarisme en een radikaal verzet te
gen elke vorm van amnestie. 

De NSB doet alsof er geen VOS-
sen geweest zijn, alsof ze nog nooit 
gehoord hebben van de oproep tot 
verzoening uitgaande van de bis
schoppen. Ze hebben blijkbaar nog 
nooit naar de uitzendingen van M. De 
Wilde waar hoe ,,gekleurd" soms ook 
toch een gans andere kijk op de feiten 
gegeven wordt. 

Erg, heel erg is zulk een houding 
van onverzoenlijkheid. Zulk een hou
ding dwingt ons als Vlaams-nationale 
beweging van te blijven ijveren voor 
amnestie en de gevolgen van een 
laffe en onrechtvaardige repressie. 

Ijzerbedevaartwerkgroep, gewest 
Maaseik 

HUGO SCHILTZ 

In WIJ van 12 mei jl. staat dat Vice-
eerste minister Hugo Schiltz hoogle
raar is aan de UFSAL. Dit is echter 
onjuist. Het is wel degelijk aan de 
EHSAL, dat deze eminente politikus 
doceert. De Ekonomische Hoge
school Sint-Aloysius ligt in het hartje 
van Brussel en telt bijna 2000 studen
ten. Je kan er het diploma van licen
tiaat in de Handelswetenschappen of 
het diploma van Handelsingenieur 
behalen. Onze hogeschool mag er 
fier op zijn dat zo'n groot staatsman 
als Hugo Schilts tot het professoren
korps van de EHSAL behoort. 

Ik ben er van overtuigd dat Hugo 
Schiltz, André Geens en Jef Valke
niers al hun inzet zullen gebruiken om 
van Vlaanderen een volwaardige fe
derale staat te maken. Ik wens hen 
dan ook veel sukses met deze moeilij
ke opdracht. 

Henk Damme, 
EHSAL-student, Staden 
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ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — ^uu^ — 
verhuur van cafe's 

Wi) bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Bermgen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Hulste, 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 Lichtervelde - 051/72 28 22 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

iKastautant 

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

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 
i Hoek 

' I Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thu is zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
,^^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

et ^alin0^ui;0 
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 

>*:.S^«*^ 
e»**- R. DE BEULE 

Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

AFSPANNIN& ÎERBbRG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongereprte natuur! 
Specialiteiten: 
oannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

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 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRfTUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamlra stone grill 
Prijzen yoor 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 — H/luziek-
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 

' C*f^ Z^ Jfotot-
'CtimbriHus ~ 
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Jaak 
Gabriels: 
even 
uitblazen 

Vakantie 
Zondagmiddag, amper enkele 

uren na de vertrouwensstemming 
in de Kamer, stapte VU-voorzitter 
Jaak Gabriels in het vliegtuig 
met bestemming Catalonië. Sa
men met zijn echtgenote Lies 
Jacobs neemt hij immers een 
weekje vakantie en iedereen zal 
graag erkennen dat zij deze korte 
rustperiode méér dan verdiend 
hebben. Na zo'n vermoeiende én 
uitputtende onderhandelingen, 
die liefst drie maanden in beslag 
namen, is het inderdaad de hoog
ste tijd om de boog eventjes te 
ontspannen. 

Onmiddellijk daarna wordt het 
trouwens weer keihard werken. 
Het parlement zal op volle toeren 
moeten draaien wil men de voor
opgestelde kalender respekte-
ren, voorts is er op 11 juni het 
partijkongres ter voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezin
gen (met alles wat daarbij hoort 
en daarop volgt) en bovendien 
heeft de voorzitter zich voorgeno
men van heel dichtbij het werk 
van de drie VU-regeringsleden te 
volgen. Ondertussen wenst hij 
ook in tal van arrondissementen 
kontakten leggen met wat men 
de ,.opinion-makers" pleegt te 
noemen. 

Ongetwijfeld in naam van het 
hele VU-partijkader hopen wij dat 
het echtpaar Gabriels een prach
tige vakantie mag beleven. En 
zelfs daar zullen zullen ze trou
wens niet van politieke aktie ge
spaard blijven, vermits de Cata
laanse partijen volop de regiona
le verkiezingen voorbereiden... 

Kabinetten 
De vele ministers en staatsse-

kretarissen zijn druk bezig met 
het bevolken van hun onder
scheiden kabinetten. Ook de VU-
eksellenties zijn hieraan toe. Al 
dient hierbij opgemerkt dat deze 
operatie in nauw overleg met de 
VU-partijtop en het algemeen 
partijsekretariaat gebeurt. Om al
dus tot de best mogelijke samen
werking te komen. Bij het ter 
perse gaan waren alle topfunk-
ties nog niet ingevuld. 

Erilc Van Lerberghe en Alex 
Nys worden respektievelijk kabi
netschef en kabinetssekretaris bij 
vice-eerste minister Hugo 
Schiltz; zij vervulden deze taak 
al eens toen Hugo Schiltz in de 

iMf 
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Vlaamse regering gemeen
schapsminister was. 

Gust IMombaerts, thans be-
stuurssekretaris bij ABOS, en El
sie De Raedt worden de topme-
dewerkers van minister André 
Geens. 

Staatssekretaris Jef Valke
niers vond UL/e-hoogleraar Fons 
Bukkens, een internationaal ver
maard specialist in afvalverwer
king en waterzuivering, bereid 
zijn kabinetschef te worden. Jan 
Rampelberg, de gewezen ad-
junkt-sekretaris van het NCC, 
wordt zijn kabinetssekretaris. 

In een volgende editie hopen 
wij nog meer namen te kunnen 
bekendmaken. 

Erilc Van 
Lerberghe, 
kabinetschef 

Wonen 
De dne Vil«9ks$ltent(e$ na-

mefi eind vorige week hun 
Intrek In hun ministerieel kabi
net. Ten t)ehoeye van onze 
lezers drukken wij Hieronder 
de precieze adressen en tele
foonnummers al waar U deze 
natlonaJistsn kont bereïKen, 

Hego S«Mte <vlce«eerste 
minister, minister van Begro
ting en Weteosctiapsbeteic^ 
woont in de Wetstraat 2è te 
1040 amasei (tet.: 02/ 
237.93,t1}. 

André éeens (minister van 
Ontwfl<k îngssamenweri<}ng) 
heeft Voorlopig onderdak ge« 
vonden in de Qualre-Bras-
aftraat 2 te 1000 Oniasai {tef.: 
0a/5t6.84.11), 

Asif Valke^rs |staat$se-
kretaris van het Brusseta ^ 
west) huisk in do ftegetiifsAn 
at-23 ie 1000 Brussel (tel.: 
02/513.83.00). 

Politielce... 
Onder de politieke joernalisten 

kan men a.h.w. drie kategorieën 
herkennen. 

^ M C I I M O E N 
AAN... 

Bertine Vandercruys 
van Greenpeace 

• Op 28 mei a.s. organiseert 
Greenpeace een groots opge
zette promotiedag. Waarom 
deze dag, wat valt er tijdens die 
„Greenpeacedag" allemaal te 
beleven? 

,,Een steeds terugkerende 
vraag ,,Waar haalt Greenpeace 
toch dat geld vandaan om al die 
akties te voeren ?" Met de organi
satie van deze promotiedag geeft 
Greenpeace België daar een ant
woord op. De bielangrijkste bron 
van inkomsten zijn enerzijds de 
lidgelden van onze leden, en an
derzijds de verkoop van Green
peace artikelen. Op 28 mei willen 
we met een groots opgezette 
kampagne 10.000 nieuwe leden 
werven. Bij deze gelegenheid 
kan men ofwel startend lid wor
den (door het kopen van een T-
shirt ,,No Time to Waste) ofwel 
door gewoon 250 fr. (voor studen
ten) of 500 fr. over te maken op 
onze bankrekening. Telefonisch 
melden als lid kan ok (tel. 050/ 
33.67.57). 

Voor deze promotiedag wor
den in verschillende Vlaamse ste
den verkoops- en infostands ge
organiseerd. 
• Wij vernamen dat Greenpea
ce dit jaar ook een vaste ver
schijning wordt op alle muzika
le evenementen die Vlaanderen 
rijk is. Kan U deze zomerkam-
panje, genaamd „Greenpeace 
on the rocks", even toelich
ten? 

„Jaarlijks organiseert Green
peace België een rondrit langs 
Festivals en toeristische evene
menten. Deze toer loopt steevast 
van begin juli tot eind augustus. 
Met deze aktiviteit beogen we 
ons financieel te versterken en 
onze leden- en simpatisanten-
groep uit te breiden. Voor velen is 
dit een unieke gelegenheid om 
nader kennis te maken met 
Greenpeace en haar werking. 

Maar door de grote koncentra-
tie van deelnemers en toeschou

wers is zo'n bustoernee telkens 
zeer suksesvol. De Greenpeace 
bus of de Greenpeace karavaan 
zal U de volgende weken aantref
fen o.a.: 2 juli Rock Torhout, 3 juli 
Rock Werchter, 16 en 17 jul 
Rhytm & Blues festival Peer, 22 
en 23 juli Beach Festival De Pan
ne, 27-28-29 juli Mallemunt Brus
sel, 30 en 31 juli Sfinksfestival 
Boechout, 6-7augustus Folkfesti-
val Dranouter, 10-11 augustus 
Paulusfeesten Oostende, 12 au
gustus Lokerse feesten, 14-15 
augustus Marktrock Leuven, 2 
september Dijlefeesten Meche-
len, 4 september De Gordel St.-
Genesius-Rode, 10 september 
Jazzfestival Dendermonde, 23-
24 september Festival van Vlaan
deren te Gent." 

• Is deze ,,Greenpeacedag" en 
de zomerkampanje een initia
tief van Greenpeace-België of 
kaderen ze in een grote interna
tionale kampanje? 

„Deze Greenpeacedag vindt 
alleen in België plaats. Dit neemt 
niet weg dat dergelijke initiatie
ven ook in andere Greenpeace 
landen werden of worden geno
men. Op internationaal vlak staat 
het elk Greenpeace land vrij om 
zulke initiatieven te nemen. Bij de 
ene is dit een rock festival, bij de 
andere een nationale tv-uitzen-
ding, in België is het een goede-
renverkoopdag." 
• Greenpeace speelt in op de 
huidige Peeters-Vandermaat-
rage. Werkt dit niet een beetje 
de indruk in de hand dat Green
peace zich uitsluitend tot een 
zéér jong publiek richt? 

„Het is een feit dat Greenpea
ce bijzonder veel bijval geniet bij 
jongeren, die daarom niet nood
zakelijk lid worden. Door Bea 
Vandermaat en Bart Peeters aan 
te trekken richt Greenpeace zich 
niet uitsluitend tot de jongeren, 
maar het is mogelijk wel een 
stimulans voor hen om nu eens 
definitief te beslissen om Green-

peace-lid te worden. Bovendien, 
jeugd is de dag van vandaag een 
zeer rekbaar begrip. Spreekt men 
ook niet over de derde jeugd? 

Mogelijk zijn zij ook geïnteres
seerd in een poster van Bea of 
Bart, die in elk ASLK-kantoor kan 
afgehaald worden. Haast u, want 
de oplage is beperkt." 

• In het gloednieuwe regeerak
koord staat te lezen dat vereni
gingen voor natuurbehoud 
over een wettelijk vorderings
recht voor burgerlijke en straf-
echtbanken dienen te beschik
ken. Wat vindt Greenpeace 
hiervan? 

(Antwoord van Mare Palle-
maerts, voorzitter Greenpeace-
België) 

„Greenpeace verheugt zich 
dat voor het eerst deze funda
mentele kwestie in het regeerak
koord is opgenomen en dat de 
politieke wil bestaat om dit op 
regeringsniveau te onderzoeken. 

Greenpeace betreurt dat het 
oorspronkelijke voorstel van for
mateur Dehaene, dat zeer duide
lijk was geformuleerd, tijdens de 
onderhandelingen is afgezwakt 
en hierdoor de mogelijkheid 
opent dat dit voorstel niet of 
slechts onder restriktieve of se-
lektieve omstandigheden zal wor
den toegepast. 

Greenpeace dringt erop aan 
dat alle betrokken regeringspar
tijen er een zaak zullen van ma
ken." 

Voor alle verdere inlichtingen: 
Greenpeace België 
Waversesteenweg 335 
1040 Bmssel. 
Telefoon: 02/647.87.65. 

Wie tussen 15 mei en 30 juni lid 
wordt van Greenpeace, en dit kan 
door overmaken van 500 fr. op 
rekeningnummer 001-1870000-13 
van Greenpeace België vzw, ont
vangt een uitzonderlijk welkomst
geschenk. 

A1ENSEN IN 
HET NIEUWS 

Zelfs de Belgische kardinaal kwam de Mechelse voetbalklub, die 
vorige week de Europese beker wist te veroveren, feliciteren. In ruil 
kreeg hij een rood-geel supporterspetje opgezet. 

De Brugse voetbalgoden mochten zich zaterdagavond dan weer 
gelukkig prijzen meibloemen vanwege ex-formateur Jean-Luc Dehae
ne. 

Vooreerst zijn er de gewone 
verslaggevers, die een samen
vatting brengen van een politiek 
nieuwsfeit en dit doorgaans situe
ren in een bredere kontekst. De 
één doet dit al tteter en nauwge
zetter dan de ander. Vooral de 
kunst om het essentiële te onder
scheiden van het bijkomstige is 
daarbij een belangrijke aanwij
zing. 

De tweede groep wordt ge
vormd door de kommentatoren, 
die in de editorialen van hun 
respektieve kranten duiding 
brengen bij de politieke aktuali-
teit. Zij doen dit vanuit hun eigen 
gezichtshoek binnen het kader 
van de zg. lijn van de krant. 

De derde soort politieke joerna
listen — meteen het ras van de 
onuitstaanbare betweters — zijn 
zij die proberen een brouwsel te 
maken van het één en van het 
ander. Die dus de verslaggeving 
over een politieke gebeurtenis 
heel zwaar gaan bijkleuren met 

hun persoonlijke visie, waardoor 
het voor de lezer moeilijk wordt 
precies te weten wèt er zich in 
werkelijkheid heeft afgespeeld en 
wèt de redakteur er zelf heeft aan 
toegevoegd. Sommigen onder 
hen voelen zich zelfs geroepen 
om vanuit deze positie het politie
ke reilen en zeilen te gaan bepa
len; vooral tijdens de afgelopen 
onderhandelingsperiode was dit 
nadrukkelijk merkbaar. 

...joernalistiek 

Zo heeft het weekblad Knack 
zich tijdens die voorbije weken 
terzake zwaar negatief laten ken
nen. In de berichtgeving over de 
regeringsformatie voelde de re-
daktie van dit magazine zich 
schijnbaar geroepen om steevast 
en niet zelden op slijmerig-perfie-
de wijze aan stemmingmakerij te 

doen: zo werden venijnigheden 
tegen bv. de VU-voorzitter als 
citaten van vooraanstaanden af
gedrukt, weliswaar zonder erbij 
te vermelden wie deze woorden 
had uitgesproken (en bijgevolg 
hoogstwaarschijnlijk slechts be
staand in het hoofd van de stel
ler...). 

Deze week trouwens wordt in 
dit zg. intetlektueel blad nóg maar 
eens geïllustreerd tot welke on
nauwkeurigheid dergelijk geklets 
kan leiden. In het ,,Woord Voor
af" van direkteur Frans Verleyen 
staat letterlijk: „Ook de potentië
le VU-dissident Jef Valkeniers 
komt slechts voor een poosje in 
de Vlaamse regering.". Tot nader 
order is Valkeniers staatssekreta
ris voor het Brussels Gewest en 
bijgevolg lid van de centrale Bel
gische regering...! 

Frans 

Verleyen, 

onjuist 
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Intellektuelen in Vlaanderen 

Dossier Kultuurleven 
vier die dagelijks aan de man 
worden gebracht, zijn van CVP-
signatuur) helemaal niet overeen
komt met de electorale betekenis 
van die politieke stroming.". 

Toch nuanceert Reynebeau de 
„propagandafunktie" van de 

dat uit deze citatenrij opdoemt, is 
dat van een cultuurredactle die 
zich conservatief, conformistisch, 
zuilgetrouw, soms zelfs bekrom
pen en gelijkhebberig opstelt, en 
elke tegenstem zonder meer als 
waardeloos wegwuift...". Al 

In het vierde nummer van de lopende jaargang van 
,,Kultuurleven. Maandblad voor kuituur en samenle
ving" verscheen een kontroversieel maar boeiend 
dossier ,,Intellektuelen in Vlaanderen". 

Ook WIJ komt daarin aan bod. 

IT dossier telt zeven bijdra
gen, vooral geschreven 
door sociologen. 

Rob Devos en Rudi Laermans 
brengen een nogal filosofische 
beschouwing over de maat
schappelijke betekenis van de in
tellektuelen, ingenieur Paul 
Zeeuwts haalt uit naar de zg. 
DIrv-öenkers, Georges Adé 
maakt een kritische analyse van 
het Vlaamse landschap der lite
raire intellektuelen en stelt terza
ke een verkaveling vast dit lijdt 
onder verschraling. 

Geen ontzuiling 
Merkwaardig is alvast de bij

drage van de Vlaamse socioloog 
Dany Jacobs die vanuit zijn stu
die-opdracht in Nederland zoekt 
naar de intellektuele kernen in 
Vlaanderen. Intellektuelen zijn 
volgens deze vorser mensen die 
behoefte hebben om zich te ui
ten, tussen te komen in publieke 
diskussies, zowel om daaruit te 
leren als om invloed uit te oefe
nen. Biezonder interessant in dat 
verband is zijn poging om een 
reeks publikaties en organisaties 
in een schema te vatten (zie teke
ning hiernaast). 

Hij onderscheidt daarbij zeven 
richtpunten: sociaal-demokra-
tisch, liberaal, kristen-demokra-
tisch, uiterst rechts, Vlaams-na
tionaal, alternatief en uiterst 
links. Binnen dit geheel van Ideo
logische interpellaties — a.h.w. 
een vijfhoek aangevuld met twee 
ekstremen (uiterst-links en uiterst 
rechts) — heeft de auteur ge
poogd deze media en verenigin
gen te vatten. Het moet gezegd 
dat Jacobs aardig geslaagd is in 
zijn onderneming. 

De Morgen plaatst hij netjes 
tussen sociaal-demokratisch en 
alternatief. De Nieuwe Gazet 
dicht bij liberaal, de KWB tussen 
kristen-demokratisch en sociaal-
demokratisch maar eerder nei

gend naar dit laatste, 't Pallieter-
ke bij uiterst-rechts. Het Davids-
fonds is veeleer kristen-demokra
tisch dan Vlaams-nationaal. Het 
IJzerbedevaartkomitee staat o.i. 
wat ongelukkig in de buurt van 
uiterst-rechts. 

WIJ staat vanzelfsprekend 
vlakbij Vlaams-nationaal, maar 
gaat toch ook een eindje op weg 
naar kristen- en sociaal-demokra
tisch mét een tikkeltje alternatie
ve inslag en behoorlijk ver van 
het liberale gedachtengoed. 
Vlaanderen Morgen situeert zich 
mooi in het centrum van alle ideo
logische uithoeken. 

Jacobs besluit uit zijn tekening 
dat er in Vlaanderen nog geen 
sprake is van echte ontzuiling en 
dit moet blijken uit de afstand 
tussen de intellektuele kernen. 
„Rond elk van de ideologische 
interpellaties structureren zich 
een aantal intellectuele circuits, 
maar er zijn relatief weinig com
municerende vaten. Elk heeft 
contact met de buren, maar niet 
veel verder." De Vlaamse intel
lektuelen funktioneren dus onge
twijfeld in een bijzonder geseg
menteerde macht en de beperkte 
ontzuiling heeft daar niet veel 
verandering in gebracht. 

Studenten en 
Vlaamse Beweging 

De historici Lieve Gevers en 
Louis Vos evalueren de rol van 
intellektuelen in de Vlaamse Be
weging en speuren in het biezon
der naar de „roeping van de 
Leuvense studenten". Daarbij 
onderscheiden zij twee duidelijke 
periodes, deze van 1864 tot 1968 
(toen de Leuvense studenten een 
,,organische rol" speelden in de 
Vlaamse Beweging) en het post-
'68 tijdvak. 

Over het einde van de zestiger 

1968, daarna haakte de Leuvense studentenbeweging van de 
Vlaamse Beweging af... 

socidal democratisch 

DE GROEIEN 
DE GROEMÉ'SCI 

alternatief 

christen-democratisch 

«ITEE ^ ' ' 

(TOPICS) 
^ AMZ 

7 ^ L L l E T E g K E T ^ 

uiterst-rechts 

Een proeve tot situering van de intellektuele kernen in Vlaanderen, getekend door socioloog Dany 
Jacobs. (overgenomen uit Kultuurleven 4/88) 

jaren zeggen de auteurs dat de 
Leuvense studentenbeweging 
eenvoudigweg afhaakte van de 
Vlaamse Beweging en principieel 
weigerde in gelijk welke bestaan
de politieke formatie mee te spe
len. ,,Voor het katholieke Vlaan
deren betekent dit enerzijds dat 
er een hapering is bij de organi
sche inschakeling van de opeen
volgende generaties in de Vlaam
se Beweging, de christen-demo
cratie of bepaalde zuilorganisa
ties, anderzijds dat er wellicht 
voor het eerst op een zo grote 
schaal „kritische intellectuelen" 
in ideaaltypische zin zijn gaan 
manifesteren." 

De Vlaamse 
journalistiek 

/Cnac/c-redakteur Mare Reyne
beau veegt in zijn bijdrage „Het 
verraad van de pers. De Vlaamse 
jounalist als intellectueel" eigen
lijk de vloer aan met de Vlaamse 
journalistengilde. Volgens hem 
biedt het Vlaamse medialand
schap een ,,vrij stabiel, ge
stroomlijnd en, onder meer via de 
verzuiling ook een staatsbehou-
dend persbeeld op. De politieke 
evolutie is zelfs dynamischer dan 
het journalistieke. Daarvan ge
tuigt de scheve ideologische 
„opiniewaaier", waarde domine
rende positie van de christende
mocratie (bijna drie kranten op 

kranten omdat deze gereduceerd 
is tot de kommentaarstukjes 
{„die dan nog, zo wordt beweerd, 
uitsluitend bestaan bij de gratie 
van het dagelijks persoverzicht 
op de radio"), die slechts een 
marginale rol spelen in het lees
gedrag dat alvast bij de keuze 
van een krant grotendeels lijkt 
bepaald te zijn door (gezins)tradi-
tie. „En inderdaad, de concurren
tie onder kranten heeft niets meer 
te maken met politiek, slechts 
zelden met journalistieke kwali
teit, maar bijna uitsluitend met 
het kwantitatieve aanbod van 
voornamelijk (a-politiek) sport- en 
streeknieuws." De schrijver 
noemt deze evolutie niet erg 
rooskleurig, vermits de politieke 
voogdij de journalistieke adem-
ruimte vernauwt tot kleine varian
ten van een ideologische main
stream, die scherp wordt be
waakt. 

Het ergste, zo stelt Reyne
beau, dat een intellectueel in 
Vlaanderen kan overkomen is tot 
geen énkele zuil te behoren. 
Want „dakloosheid staat immers 
gelijk met onbetrouwbaarheid"... 

Bij wijze van besluit doet Rey
nebeau een zg. lakmoesproef. 
Op zijn gekende netelige manier 
harkt hij eenzijdig een reeks cita
ten bijeen uit het dagelijks kom
mentaartje op de kultuurpagina 
van De Standaard. „Het beeld 

haast hij zich om ook de intellek
tuelen in de andere media erdoor 
te halen: Ed Leef lang citerend 
zegt hij bv. van Humo „het abat
toir van de moderne intellec
tueel" en zijn eigen blad noemt 
hij in dat verband ,,saai"... 

Deze omschrijving voor Knack 
kunnen wij volmondig beamen, 
maar blijft in wezen nog veel te 
vleiend; de betweterige, zelfge
noegzame, vooringenomen en 
luie manier waarop dit,,weekblad 
voor mensen die denken" de bin
nenlandse politiek verslaat, valt 
immers sinds geruime tijd niet 
meer te pruimen! 

Mark Grammens tenslotte 
peilt naar de mogelijkheden van 
journalisten als ongebonden ,,kri
tische intellektuelen". Daarover 
zegt hij dat ze voorzeker nooit 
zeer talrijk zijn geweest, „maar 
zoals in het bijbelse verhaal, zo
lang er één is wordt de fakkel 
doorgegeven". Er is dus nog 
hoop... 

(pvdd) 

Wie geïnteresseerd is In dit 
werkelijk knappe nummer van 
Kultuurleven kan terecht in de 
Ravenstraat 112 te 3000 Leu
ven (tel.: 016/22.92.21). De 
prijs bedraagt 150 fr. 

Advertentie 

VIERMAANDELIJKSE BERICHTEN 
VAN HET ADVN 

(januari — april 1988) 

Werving van fondsen 
(documenten, afbeeldingen, boekwerken enz...) 

In de perioiie januari-april 1988 verwierf het 
ADVN 168 fondsen in eigendom of in bewaring. 
Voor concretere gegevens hieromtrent verwijzen 
wij graag naar de ADVN-Tijdingen. 

Werkg^-oep Historiografie van 
de Nationaliteiten in Europa 

De Wetenschappeljke Bibliotheek voor Nationali

teiten in Europa blijft aangroeien De laatste maan
den werden een aantal woordenboeken en gramma
tica's verworven (o.m. Baskische), terwijl verder het 
knipselarchief aangevuld werd. Op 15 januari ver
gaderde de Werkgroep Historiografie van de Natio
naliteiten van Europa. Een bijeenkomst van de 
Werkgroep had plaats op 6 mei 1988. 

Antwerpen, 9 mei 1988 

Frans-Jos Verdoodt, 
Afgevaardigd Behereder 

Reinoud D'Haese, 
Archivaris 

ADVN — Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme, 
Minderbroedersstraat 24, B-2000 Antwerpen, 

tel.: 03/225.18.37, v.z.w. Bankrekening: 419-8059591-83 
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Voorzitter Jaak Gabriels: 

„Wie ruiten ingooit, moet 
er Icunnen inzetten" 

Al is het investituurdebat in de Senaat nog volop 
bezig, enkele politieke besluiten kunnen reeds ge
trokken worden. Zo werd, alvast in de Kamer, een 
tweederde meerderheid gescoord. Verder blijkt voor
zitter Spitaels zijn PS-troepen opnieuw in handen te 
hebben, wat helemaal niet van zijn PSC-kollega kan 
gezegd worden. En tot slot kreeg de zo hard aange
kondigde liberale oppositie een lelijke deuk. 

Dat laatste heeft te maken met een andere vast
stelling. De debatten verliepen oeverloos, weinig 
spitant en erg mak. Van een gebalde liberale opposi
tie was geen sprake. Het schaduwkabinet ging 
tenonderin de veelheid van tussenkomsten. Of is het 
Neyts en Verhofstadt enkel te doen om wat vertra-
gingsmaneuvers ? 

E beide VU-frakties hielden 
het bij een paar degelijl<e, 
evenwichtig uitgebouwde 

tussenkomsten. Zowel Hugo Co-
veliers als Rik Vandekerckhove 
— onze twee voorzitters — wis
ten een bijwijlen erg boeiende 
balans te brengen van het re
geerakkoord. Minder positieve 
scores, zowel kommunautair als 
sociaal-ekonomisch, werden niet 
verzwegen. Beiden zegden even
wel het vertrouwen en de loyale 
medewerking van hun fraktie toe. 
,,Maar", zoals Vandekerckhove 
het uitdrukte, ,,dit zal ons niet 
beletten om in een open en op
bouwende geest zo nodig ook 
onze kritiek aan te brengen". 

Uitgekeken werd uiteraard 
naar het betoog van voorzitter 
Gabriels van wie als mede-onder
handelaar een politieke besluit
vorming en de krijtlijnen voor de 
toekomst werden verwacht. 

Geen breuk 
De VU-voorzitter ging te rade 

bij Karel Jonckheere om zijn poli
tieke overtuiging en zijn persoon
lijk temperament te verwoorden. 
Ooit zegde deze Oostendse dich
ter dat ,,wle rulten ingooit, er ook 
moet kunnen Inzetten". In de lijn 
hiervan stelde Gabriels: ,,lk heb 
de ruiten van het unitaire België 
bekogeld en uitgegooid, niet zo
zeer met de wellust van Iemand 
die alleen maar glas wil horen 
rinkelen, maar vooral met de 
Vlaams-natlonale overtuiging dat 
wij een nieuw huls nodig hebben 
met bredere en wijdere ramen, 
met een ruime inkijk voor de ei
gen burgers en met een even 
ruime uitkijk op de wereld". Men
taal betekent de overstap van 
oppositie naar meerderheid dan 
ook geen onderbreking of een 
nieuwe denkrichting. Het is een
voudig de overstap van de ingooi-
fase naar de Inzetfase! 

Het regeerakkoord tekent hier
toe de ramen, die straks van 
ruiten moeten worden voorzien. 
Maar voorafgaand stelt zich de 
vraag of deze ramen — het kom-
munautaire en het sociaal-ekono-
mische — de kosten van het glas 

en de risiko's van het delikate 
inzetwerk waard zijn. 

Welnu, voor de voorzitter duldt 
het geen twijfel dat het kommu-
nautaire raam uitzicht biedt op 
een federale hervorming die 

De kamerfraktie van voorzitter Hugo Covellers: vertrouwen en 
loyale medewerking voor de verwezenlijking van het regeerprogram
ma, maar zo nodig erg kritisch In een open en opbouwende geest. 

Vlaanderen de macht geeft en de 
middelen om een eigen beleid te 
voeren en dit aan de wereld te 
tonen. 

„Maar", zo vervolgde hij, 
„wanneer het regeerakkoord bij 
een deel van de publieke opinie 
een slechtere beurt maakt dan 

Zeteldans 
...ï-'^l-;--

DE samensieHliig en de 
bevoe^dheldsvertle' 
Hf^ var» Maïtens VRf 

z l ^ verre van eenvoudig eo 
ddörzlohllg. Nu is dat C|J z k ^ 
z^f Qeen nieuws. Afie vooralle 
regeriftgefi tecten aan dez© 
tewsÈö. Ditmaal ls«r overig^ts 
een wrzachtend© onsstartólg-
held. De qp S( staande staats-
hervornaing zal een enorme 
v^schwlvhig van bevoegd-
helds(>aketten met z\ch m&B-* 
fareogen. Wat leidt lot de leeg» 
iöop van d^^utementen «is 
orwleivŝ ls en openlî tre wer-
kett. £n üm hst verdwljoert 
van de bevoegde eteelfentieö. 

Ock Jet Vall^iifers zal bin-
mn een laar de hand moeten 
siasm aan zi|n staaleselore^ 
fjiaar. Samen met de Èuro^ 
verklenlngen wwdt ie Brussel 

een hoofdstedeJijJ® 
verkoj^n, die £ten het 

heft in ttanden 
rteemt. 

IjkjïioeteerjeHaft. 

der uitmonden in t^n afge-
^anicte cemrate regering en 
voïffai In een stevige federale 
staat. Open en doorztehög, 
Met lï^iöctie en vereenvoti' 
digde struidurerii. De huidige 
M^mor nemen we er hlercsn 
graag even bij. 

ietö totaï^ anders is de ze-
tet- en por|«feailleda»ts die 
0Vf>, Sf» m hun Waaise sais-
ters momeRteei cqsvoeren. 

Nog bra^jes is de vervanging 
van de Europees getipte Hn-
demans door 21^ parfi^enoot' 
reservist £)«iKen£ op Buiten
landse Sflcen. GevwwnvsPBg 
ergeNllk was tiet spektakel in 
de Kamer ««ar dlerwstdc^id 
voorzitter Venit^lr^llck de 
plaats dl»nde te m&neo voor 
PSC-baron N«:rtfe*»nb. En ai 
even ergerf l|k ging b^ er In de 
S««aa4 am toe. Vborzlöer Lal-
lemaad van de PS stapte op 
voor K^Ght^tnans van de 
CVP, die op zijn beort In okto» 
b&t zi^ moetert (^p t̂̂ ^pen 

voor voorzJtter-in-opzeg 
Swaelen, Bijkomende kiap op 
de vuurpijl kwam uit SP-hoek. 
Daar trekt voorzitter Van Mtert 
begin 1989 naar de Europese 
Komtntssie. Htj wordt vervan
gen door Tobback, dte op zijn 
beurt ais minsster van Binnen
landse Zaleen vwsrdt vervarv-
gen door CoHa, die op zijn 
beurt als staatssekretarts voor 
Weteosciiapsbeteid wordt ver
vangen door X. 

Dat de !>beraien van Neyts 
hierop kritiek leveren, moet 
simpef ofvi&r bet trefwoord 
„i^ypokriet*' ^ k a t a l t ^ e r d . 
Maar dl l neemt niet weg dat 
een \weni9 fraai scfiouwspel 
wordt G^evoerd, Siectit voor 
de gelowvaardigb^d van het 
partement. Sed ï l voor de ge-
iootwasffd^beid van óe poii-

Het vocwitemen van deze 
regering om de ^agkracht en 
het demokratisch gehalte van 
onze instellingen te verhogen, 
la ddr^er^ âan daden toe! 

het verdient, dan Is het omwille 
van de lange casuïstische rege
ling die wij hebben moeten on
derhandelen Inzake Voeren en 
de Brusselse rand." Terecht ver
wees de VU-voorzitter naar de 
fout die men vroeger nooit had 
mogen begaan. Dat hij zich toch 
heeft verzoend met het uiteinde
lijk ingewikkeld akkoord, heeft te 
maken met het resultaat: het is 
gedaan met de karoessels van de 
Happarts en de Caparts. 

Lange tijd bleef de voorzitter 
ook stilaan bij de Brusselse rege
ling. „Alhoewel Brussel slechts 
een gewest sul generis wordt en 
alhoewel aan de beleldstop de 
Vlaamse aanwezigheid bevredi
gend wordt, blijven de waarbor
gen voor de Vlamingen op ge
meentelijk vlak verre van slui
tend." In dat opzicht pleitte hij 
voor een mentale rekonversie bij 
de Franstaligen. Zij moeten we
ten dat Brussel-hoofdstad niet 
meer te besturen is zonder de 
Vlamingen. „Zij kunnen hoog
stens de illusie koesteren, een 
aantal van de 19 gemeenten te 
besturen tegen de Vlamingen. 
Dat zal zich echter tegen hen 
keren niet alleen op kommunau
tair vlak, maar op alle vlakken van 
het bestuur in deze gemeenten 
met hun precaire verhoudingen 
en hun onzekere toekomst." 

Kans benutten 
Even uitgebreid ging Gabriels 

nadien in op de vele andere ra
men. Het sociaal-ekonomische, 
dit van de kwaliteit van het leven, 
het ekologische, het internationa
le... Al deze ramen zijn de loyale 
inzet van de VU waard. Maar is 
het ontwerpen van de ramen al 
een lastige bezigheid geweest, 
de echte moeilijkheden zullen 
pas komen in de fase van het 
inzetten van de ruiten. „Zoals 
steeds zal dan blijken hoe deli-
kaat de omgang met glas is en 
hoezeer het geboden Is omzich
tig en planmatig maar vooral snel 
en vastberaden te werk te gaan." 
Een strikte naleving van de agen
da en de uitvoering van het ge
heel van de afspraken zijn dan 
ook een noodzaak. 

Tot slot richtte voorzitter zich 
rechtstreeks tot de Eerste minis
ter: „Gij hebt veel ervaring opge
daan, veel Invloed verworven, 
veel macht vergaard. Thans krijgt 
gij de kans, al uw ervaring en al 
uw invloed en al uw macht In 
dienst te stellen van een diep
gaande staatshervorming, van 
Vlaamse en Waalse autonomie. 

Deze kans moet benut worden. 
Daarom zullen we U krachtig on
dersteunen met hart en ziel." 
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Rik Vandekerckhove 

Herstel 
én 
hervorming 

Voorzitter Rik Vandekerckhove 
van de senaatsfraktie bouwde 
zijn rede op rond twee l<ruciale 
vragen: betekent liet regeerak
koord een belangrijke vooruit
gang en versterking van de auto
nomie van de deelgebieden en 
staan er voldoende klemtonen en 
prioriteiten van het Volksunie
programma in. 

De eerste vraag toetste hij zo
wel naar het geheel van Vlaande
ren toe, als voor Brussel, de 
grensgebieden en Europa. Zijn 
besluit luidde ,,dat de uitvoering 
van de nu geplande staatshervor
ming inderdaad een onomkeer
bare stap betekent in de federali
sering van dit land. Het is voor 
ons, Vlaams-nationalisten, lang 
nog geen eindpunt maar het laat 
wel toe de louter defensieve pe
riode van de Vlaamse Beweging -
omme 't lant te bescerme - af te 
sluiten." 

Bij het beantwoorden van zijn 
tweede vraag kon Rik Vande
kerckhove aanvangen met een 
verheugende vaststelling. Einde
lijk is ingestemd met het inzicht, 
dat een grondig herstelbeleid 
voor dit land niet mogelijk is zon
der tegelijkertijd ook een hervor
ming van de instellingen van de 
staat door te voeren. Deze opvat
ting is nu mede de basis van het 
regeerprogramma. 

Ook aan de voornaamste 
Volksunie-kritiek op het vorig her
stelbeleid werd tegemoetgeko
men : het probleem van de werk-
gelegeheid krijgt prioritaire aan
dacht. Anderzijds moet wel het 
saneringsbeleid doorgezet wor
den. „Het zal een zware dobber 
worden om het netto te financie
ren saldo in 1989 tot 7% van het 
bruto nationaal produkt terug te 
dringen." Ook de noodzakelijke 
fiskale hervorming, met oog voor 
de gezinsvriendelijkheid en met 
zorg voor de zwaksten, vond ge
nade in de ogen van de fraktie-
voorzitter. Minder was hij te spre
ken over de hoofdstukken sociale 
zekerheid en gezondheidsbeleid. 
Maar al bij al vond hij dat de 
balans gunstig neigde zeker wan
neer men dan nog rekening 
houdt met de ekologishe inzich
ten en het luik „Kwaliteit van het 
leven" van het regeerakkoord. 

Tot slot ruimde Rik Vande
kerckhove alle misverstand uit de 
weg met betrekking tot de passa
ge over de maatregelen die moe
ten bijdragen tot de verzoening 
tussen alle burgers. „Ik wil van 
voorafaan stellen dat de uitvoe
ring van deze passus voor ons 
van wezenlijk belang is. Het is 
dezelfde tekst als in 1977, met 
dezelfde inhoud. Voor de uitvoe
ring ervan is het voorbereidende 
werk reeds op diverse terreinen 
gebeurd." 

]M 

De bakens uitgezet... 
nu aan het werk 
Aandacht 
voor 
de vrouw 

Een tussenkomst die terecht 
heel wat aandacht kreeg, kwam 
van Nelly Maes. Ditmaal sprak zij 
echter niet namens de Volksunie, 
maar namens het advieskomitee 
voor de emancipatie. Zij had het 
immers over de emancipatie van 
de vrouw. 

Maes somde een aantal grie
ven en eisen op voor problemen 
waar de vrouw niet of onvoldoen
de aan bod komt. Nog steeds 
immers blijkt het principe van 
,,gelijk loon voor gelijk werk" bij 
lange niet aanvaard. 

Het moederschap en de positie 
van vrouw en kind in de maat
schappij genoot ook de aan
dacht. „De wens van vele vrou
wen om kinderen te hebben mag 
ze niet beletten hun plaats in te 
nemen in het ekonomisch le
ven." Een pleidooi voor dekumu-
latie van de inkomens begeleidde 
de wens om eindelijk de ekono-
mische zelstandigheid van de 
vrouw te bewerkstelligen. 

De echtscheidingsproblema-
tiek vormt een oud zeer: „De 
wetgeving moet humaner en een
voudiger gemaakt worden." Ui
teraard liggen de bio-ethische 
problemen de vrouwen nauw aan 
het hart. Het VU-kamerlid pleitte 
voor een diepgaande parlemen
taire bespreking van deze kwes
ties. „Alle vrouwen in het advies
komitee menen dat het probleem 
van de zwangerschapsafbreking 
een waardige oplossing moet krij
gen." In dit verband drongen de 
vrouwen aan op de herwaarde
ring van het gebruik van anti-
konceptiva en de vergoeding er
van door de ziekenfondsen: mo
gelijk kan dit een rol spelen bij de 
oplossing van deze problematiek. 

Een opgemerkt slot rondde 
deze belangrijke tussenkomst af: 
„Vrouwen vormen de meerder
heid van de bevolking. Het zou 
dan ook normaal zijn dat ze, in 
een waarlijk demokratisch bestel, 
evenredig vertegenwoordigd 
zouden zijn in alle mogelijke ad
vies- en bestuursorganen. De 
huidige machtsongelijkheid tus
sen mannen en vrouwen blijft ons 
immers een doorn in het oog." 

Deze uiteenzetting ontving een 
stevig applaus op de banken van 
meerderheid en oppositie. Het 
komt er nu echter op aan deze 
eisen met konkrete maatregelen 
tegemoet te komen. 

Nelly Maes 

Hugo Coveliers 

Een grote 
stap 

Fraktieleider Hugo Coverliers 
behandelde in hoofdzaak de pa
ragrafen in verband met de 
staatshervorming. Hij herhaalde 
de standpunten waarvan de 
Volksunie niet zal afwijken: de 
onaantastbaarheid van de ge
westelijke grenzen, de Vlaamse 
bevoegdheid over èlle Vlaamse 
gemeenten, de wederzijdse niet-
inmenging, de eigen belasting-
sbevoegdheid met de vrijwillige 
en doorzichtige solidariteitsmo-
gelijkheid, en de volwaardige par
ticipatie van de Vlamingen in het 
Brusselse bestuur. Volgens hem 
kan men hier dan ook spreken 
van „een grote stap in de richting 
van het federalisme". Als belang
rijkste elementen hierbij citeerde 
hij de enorme uitbreiding van de 
bevoegdheden en het toekennen 
van de residuaire bevoegdheid 
aan de gemeenschappen en ge
westen. 

Coveliers schrok er niet voor 
terug om te vermelden dat het 
nationaal houden van landbouw, 
sociale zekerheid en ontwikke
lingssamenwerking voor de 
Volksunie negatief zijn. 

Positief daarentegen is de her
vorming van het tweekamerstel
sel en het afschaffen van het 
dubbel mandaat. Hij waarschuw
de wel voor het uitbreiden van de 
bevoegdheden van het Arbitrage
hof. 

De hervormingen in verband 
met Brussel en de faciliteitenge
meenten werden door hem over 
het algemeen goed bevonden. 
Hij ging trouwens reeds verder en 
wierp een blik in de toekomst: 
„De splitsing van de provincie 
Brabant, die nog niet werd gerea
liseerd, kan volgens ons niet lang 
meer uitblijven.", en: „Deze 
staatshervorming is geen eind
punt, wel brengt zij ons een zeer 
grote stap in de goede richting; 
het is een eerbaar kompromis." 

Coveliers behandelde dan nog 
de maatregelen i.v.m. de kwaliteit 
van het leven. Ondermeer de 
maatregelen voor de politieke 
vluchtelingen en de migranten 
kwamen hier aan bod. Hij ver
woordde verder de Volksunie-ei
sen rond de nieuwe politieke kui
tuur: „De Volksunie zal scherp 
toekijken opdat de elementaire 
vorm van zindelijk omgaan met 
de macht niet zal worden over
schreden. " 

Hij besloot dat het voor de 
Volksunie niet gemakkelijk is een 
evenwicht te zoeken tussen de 
principes en de praktijk van de 
machtsdeling, maar: „Het is een 
verantwoordelijkheid die we ern
stig nemen." Met dit voor ogen 
zegde hij de steun aan het bereik
te akkoord toe. 

Demokratie 
versterken 

Kersvers senator Laurens Ap-
peltans zorgde voor een opge
merkte tussenkomst, zijn mai-
denspeech overigens. Het is ge
weten dat de versterking van de 
politieke demokratie hem nauw 
aan het hart ligt. Dit kwam dan 
ook tot uiting in zijn toespraak. 

Hij begon met te wijzen op de 
krisis van de instellingen in ons 
land, en de erg negatieve beoor
deling van deze toestand door de 
modale burger. Om dit te keren is 
de regering van plan om tijdens 
deze legislatuur „de slagkracht, 
de doorzichtigheid en het demo
kratisch gehalte van onze instel
lingen te verhogen." 

De Limburger toonde zich bij
zonder verheugd over een aantal 
voornemens. Hij noemde onder
meer „de openbaarheid van be
stuur, de werking van onze verko
zen instellingen, een wetsont
werp over de financiering van de 
politieke partijen en de beperking 
van de verkiezingsuitgaven, en 
de herwaardering van de rol van 
de administratie met daaraan on
middellijk gekoppeld het ontpoliti-
seren van benoemingen en be
vorderingen in het Openbaar 
Ambt en de magistratuur." 

Voorts drong hij aan op het 
verwezenlijken van een funda
menteel emancipatorisch beleid 
om de nu bestaande kloof tussen 
de burger en het bestuur te dich
ten. 

Hij klaagde verder het feit aan 
dat het vijf maanden geduurd 
heeft eer men met dit debat kon 
starten. Ondertussen werd hij 
reeds ettelijke malen gekonfron-
teerd met onrechtvaardige en 
scheefgetrokken toestanden, 
waarmee men zelfs in de Hoge 
Vergadering te kampen heeft. 
Het stelsel D'Hondt vond geen 
genade in zijn ogen: „onrecht
vaardig volgens mij omdat het 
niet rechtlijnig is". Verder veroor
deelde hij „hoe men strukturen 
uitdenkt die door hun ondoorzich
tigheid iedereen kunnen tevre
den stellen en de oplossing ver
schuift naar een latere datum." 

Tenslotte verwees hij naar de 
resoluties van het Volksunie-kon-
gres in Oostende, dat de nieuwe 
politieke kuituur als thema had. 
„De verstarring, de verzuiling en 
de kolonisatie van de staat door 
zichzelf instandhoudende 
machtsgroepen moet doorbroken 
worden... De weg naar een nieu
we politieke kuituur is bijzonder 
moeilijk. Dit is echter de enige 
weg die de moeite waard is." 

Laurens Appeltans 

Hans De Belder 

Europa 
1992 
een schok 

Zoals van hem verwacht mocht 
worden, heeft Hans De Belder 
zijn maidenspeech in de Senaat 
gewijd aan de internationale pro
blematiek zoals die aan bod komt 
in het regeerakkoord. En in de 
eerste plaats schonk hij aandacht 
aan de Volksunie-inzichten terza
ke. 

De staatshervorming zal ook 
een weerslag hebben op de be
voegdheden van de gemeen
schappen en de gewesten inzake 
internationale betrekkingen. 
„Voor ons is het aan de gang 
zijnde interne kommunautarise-
ringsproces geenszins in tegen
spraak met ons streven naar een 
steeds intensere Europese fede
rale struktuur." De Belder ver
heugde zich over het toekennen 
van het recht om met het buiten
land verdragen af te sluiten aan 
de gemeenschappen en de ge
westen. Weliswaar moet het 
overleg met het centrale ministe
rie van Buitenlandse Zaken nog 
gestruktureerd worden. 

Een tweede belangrijke stap is 
het onderbrengen van de uitvoer 
bij de gewestelijke materies. De 
enorme rol van de Vlaamse klei
ne en middelgrote ondernemin
gen dient hier onderstreept: zij 
zullen van deze maatregelen pro
fiteren. De Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel zou daarom 
moeten gekommunautariseerd 
worden. Bovenal moet de doel
treffendheid van de organisaties 
die zich met deze zaken bezig
houden, worden nagestreefd. 

De VU-senator stelde overi
gens duidelijk dat de gehele tekst 
in verband met de buitenlandse 
politiek moet geïnterpreteerd 
worden in funktie van de nakende 
overdracht van een aantal be
voegdheden naar de gewesten 
en de gemeenschappen. Onder
meer de onderwerpen ,,Europe
se integratie", de rol van Brussel 
op Europees vlak en als interna
tionaal centrum en de bevoegd
heden inzake ontwikkelingssa
menwerking dienen vanuit deze 
invalshoek belicht en uitgewerkt 
te worden. 

Een belanrijk punt van de toe
spraak vormde Europa 1992. De 
Belder stipte aan dat deze datum 
voor een ekonomische en sociale 
schok zal zorgen. Terloops wees 
hij op de noodzaak om de Euro
pese kieswet aan te passen voor 
de komende Europese verkiezin
gen. Hij bepleitte tevens een her
ziening van de zetelverdeling 
voor de Vlaamse en de Frans-
sprekende Euro-parlementairen. 
Tot besluit merkte hij op dat de 
voorbereiding van 1992 „zowel 
de verantwoordelijkheid van de 
centrale als van de regionale in
stanties" wordt... Aan het werk!" 
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M^j 
Bij het overlijden van dr. Rob Van Roosbroeclc 

Een Vlaming 
in de maalstroom van zijn tijd 

Dr. Rob Van Roosbroeck, een late terugkeer... 

Op 14 mei overleed te Oosterhout (Nederland) dr. 
Rob. Van Roosbroeck. Vier dagen later werd deze in 
1898 geboren Antwerpenaar begraven op het 
Schoonselhof: een late terugkeer naar de stad 
waarvan hij, als geleerde en als politikus, een zeer 
opmerkelijk burger is geweest. Hoe uiteenlopend 
overigens het oordeel mag zijn over de rol die hij 
vervuld heeft in een tijd van historische katastrofen 
die Vlaanderen en West-Europa getroffen hebben. 

A LS mens en als historikus 
zal hij onbetwist een im
ponerende figuur blijven, 

zelfs voor zijn bitterste politieke 
tegenstanders. In 1917, 19 jaar 
oud, behaalde hij een onderwij
zersdiploma, gaf les in het stede
lijk onderwijs te Antwerpen, en 
was zeer uitgesproken bij het Ak-
tivisme betrokken. Dat kostte 
hem na de Eerste Wereldoorlog 
zijn betrekking, en een moeizame 
herbenoeming in het lager onder
wijs te Hemiksem. Van dan af 
bleek duidelijk dat deze uitzon
derlijk begaafde jonge man nog 
zéér ver zou gaan. 

Alle moeilijkheden ten spijt, 
vond hij de tijd en de kracht om 
een humanioradiploma te beha
len voor de Centrale Eksamen-
kommissie, en geschiedenis te 
studeren aan de Leuvense uni
versiteit. Zijn doctoraat behaalde 
hij in 1930 met het ook thans nog 
merkwaardige proefschrift ,,Het 
wonderjaar te Antwerpen (1566-
1567)". Het was het begin van 
een historisch levenswerk, waar
van de zestiende en de zeven
tiende eeuw het kernstuk uitma
ken. Maar ook op andere terrei
nen bleek van In de dertiger jaren 
dat Rob Van Roosbroeck een 
ongewoon krachtige en produk-
tieve verrijking aanbracht van het 
historisch denken in de ruimste 
zin. 

In 1935 verraste hij de Vlaamse 
akademische wereld met een vlot 
geschreven ,,Van Bismarck tot 
Poincaré". Welke professor of 
student in de hedendaagse ge
schiedenis heeft het destijds niét 
gelezen en gebruikt? 

Volksuniversiteit 
Van Roosbroeck bleef daaren

boven nauw betrokken bij de tus-
senoorlogse Vlaamse Beweging, 
in haar soms chaotische en te
genstrijdige rijkdom. Hij behoor
de tot de (veel te weinig bekende) 
,,Clarté"-groep, waarvan de 
vaag-humanitair-politieke oriën
tering thans veeleer ,,links" zou 
geheten worden. Hij leefde in een 
ideeënwereld waarvan, op het 
politieke vlak, de Frontpartij te 
Antwerpen een tijdlang de uit
drukking kon zijn , en die een 
ontmoetingsplaats is geweest 
van een intelligensia, wier wegen 
nadien soms tot in de uitersten 
zéér ver links en rechts zijn uit
eengelopen. De Volksuniversiteit 
Herman Van den Reeck beleefde 
in die tussenoorlogse jaren haar 
bloeitijd. Samen met Karel Pee
lers en dr. Jan Brans heeft Rob 
Van Roosbroeck er een leer- en 
denkcentrum van gemaakt, waar 
plaats was voor alle godsdiensti
ge, wijsgerige en politieke over
tuigingen. 

Maalstroom 
De overgang van de Frontpartij 

naar het VNV (in de jaren dertig) 
werd door Van Roosbroeck niet 
gemakkelijk verwerkt, en feitelijk 
nooit zonder voorbehoud aan
vaard. Hij bleef bevriend met so-

in een tornado, vergelijkbaar met 
de gebeurtenissen in de door Van 
Roosbroeck zo grondig bestu
deerde zestiende en zeventiende 
eeuw. 

Ondergang 
Hoe dr. Van Roosbroeck die 

totale ondergang menselijk en 
geestelijk doorstaan en overleefd 
heeft, is alleen begrijpelijk voor 
wie zijn onuitputtelijk zelfvertrou
wen en zijn fenomenale intellek-

cialistische kringen waarin hij 
zich, indien hij het gewenst had, 
gemakkelijk had kunnen integre
ren. 

Tweede 
Wereldoorlog 

Maar de maalstroom, die toen 
reeds in Europa en in Vlaanderen 
duidelijk voelbaar werd, zoog 
hem zó sterk aan dat hij fataal 
voorbestemd was om erin te wor
den meegesleept. Een akademi
sche loopbaan lag nochtans als 
het ware op hem te wachten, en 
hij had zijn leven veel eenvoudi
ger en veiliger gemaakt indien hij 
die richting was ingegaan. Dat 
gold ook voor velen van zijn be
gaafde vrienden en tijdgenoten in 
het wetenschappelijk en kulturele 
leven van Vlaanderen tijdens het 
interbellum. 

De Tweede Wereldoorlog, de 
Duitse bezetting en het vage, be
drieglijke of tegenstrijdige we
reldbeeld dat ermee verbonden 
was, hebben er anders over be
slist. Dr. Rob Van Roosbroeck 
was er de man niet naar om dat 
alles passief en in veilig attentis-
me te ondergaan. Hij speelde een 
belangrijke rol in de SS en in de 
DeVlag. Zijn keuze tijdens de be
zettingstijd was van meet af aan 
zeer duidelijk, zowel in zijn joer-
nalistiek werk, o.m. een tijdlang 
bij ,,Volk en Staat" (waarvoor hij 
na de oorlog bij verstek ter dood 
veroordeeld werd), als voor de 
ambten die hij op universitair, 
stedelijk en nog vele andere ter
reinen heeft bekleed. Het bete
kende het einde van menige 
vriendschap (die jaren later 
meestal werd hersteld in wijsheid 
en loutering). Na de ondergang 
van het Derde Rijk eindigde dr. 
Van Roosbroeck in het totale 
geestelijk, politieke en menselij
ke nihil. 

We kunnen het gerust aan de 
toekomstige historiografie overla
ten deze politiek op de spits ge
dreven levensperiode van dr. Van 
Roosbroeck te beoordelen. Dat 
zal dan echter tevens een oor
deel zijn over zeer velen. Het zal 
een oordeel moeten zijn over een 
Vlaanderen en een Europa die 
verzwolgen en vernietigd werden 

tuele kracht heeft leren kennen. 
We nemen aan dat de lezers van 
deze bijdrage weten dat hij na 
1945 onderdook in Nederland, en 

er jaren lang onder vele dekna-
men joernalistiek werk leverde. 
Hij schreef vlug, gemakkelijk en 
onvermoeibaar. De weemoed die 
zijn mede-banneling in Neder
land, Wies Moens, voor goed ge
tekend heeft, schampte af op Van 
Roosbroecks ondoordringbaar 
pantser. Hij trok jarenlang door 
een woestijn van armoede, 
naamloosheid en geestelijke ver
latenheid, maar trad uit die perio
de te voorschijn als de ,,listenrij
ke" in de zin van de Griekse 
Ulysses-tragedie. 

Na jaren kwamen er nieuwe 
mogelijkheden om ten volle aan 
het historisch-wetenschappelijk 
leven deel te nemen. Tot in de 
jongste jaren is de overledene 
naar voren gekomen met hoog
geschat wetenschappelijk werk. 
Hij vond erkenning in Nederland, 
in zijn woonplaats Oosterhout, 
waarvan hij de gouden erespeld 
ontving; in Vlaanderen, waar 
o.m. de trouwe Maurits Naessens 
hem nooit verloochend heeft. 

In 1978 kende de Kultuurraad 
voor de Nederlandse Kultuurge-
meenschap, waarvan Maurits 
Coppieters toen de voorzitter 
was, hem de Erepenning toe. 
Ook vanwege officiële Belgische 
instanties werden stilaan scherpe 
hoeken afgerond. Wijlen mijn 
vriend, dr. Willy Van Cauwenberg 
(die Belgisch ambassadeur te 's 
Gravenhage is geweest van 1966 
tot 1974), een diplomaat wiens 

loyauteit jegens België en het 
demokratisch bestel steeds bo
ven elke verdenking stond, wend
de — naast anderen — zijn in
vloed in de twee hoofdsteden aan 
om dr. Van Roosbroeck en Wies 
Moens ongemoeid te laten. Dr. 
Van Roosbroeck werd in NAVO-
verband zelfs met wetenschap
pelijke kurussen gelast. 

Hij behield zijn belangstelling 
voor Vlaanderen, al kon hij er 
slechts tijdelijk verblijven. In dit 
weekblad dient gezegd dat hij 
zijn sympatie voor de Volksunie 
niet verborg, en o.m. de eerste 
deelname van de partij aan een 
Belgische regering goedvond. 

Indien we ons niet vergissen is 
met dr. Van Roosbroek het laat
ste lid overleden van het Ant
werps schepenkollege tijdens de 
Duitse bezetting. Dat kollege was 
zeer heterogeen van samenstel
ling: burgemeester Delwaide, 
P.W.Segers, A. Moltere.a. maak
ten er langere of kortere tijd deel 
van uit. Alle ideologische ver
schillen ten spijt hebben de bur
gemeester en het schepenkolle
ge tijdens die akelige jaren in de 
mate van het mogelijke menig 
onheil van de Antwerpse bevol
king kunnen afwenden. 

„Repos allleurs" 
Aan de familie Van Roos

broeck maken we ons oprecht 
rouwbeklag over. Ze draagt met 
fierheid de naam en eert de nage
dachtenis van iemand die de leu
ze had kunnen overnemen van 
één der hoofdfiguren uit de door 
Van Roosbroeck bij voorkeur be
studeerde 16e eeuw:,,Repos all
leurs". 

Die rust heeft hij, na een zeer 
lang en stormachtig leven, einde
lijk gevonden. 

Hektor de Bruyne, 
ere-senator, 

oud-minister. 

Prof. Walter Prevenier prijst 
prof. Rob Van Roosbreck 

De noord-zuid-relatie 
Rob Van Roosbroeck was vooral ook een 

belangrijk historikus. 
Zowel zijn proefschrift „Het wonderjaar te 

Antwerpen (1566-1567) afs zijn zesdelige „Ge
schiedenis van Vlaanderen" blijven tot op van
daag gelden als basiswerken. 

VOORAL de studie over 
de eenheid van de Ne-
deriafKlen boeide Rob 

Van Roosbroeck ft»ateloos. Hij 
publiceerde in dit verband 
merkwaardige boeken over 
Wlilem van Oranje, FHjps H 
en de Zuidnededandse emi
gratie. 

Wij vroegen aan de Gentse 
lijstorikus professor Waiter 
Preventer, mediëvist en ver
maard deskundige mzake his
torische kritiek, naar een be-
oordéfing van het geschied-
Jcuhdig werk van wijlen profes
sor Rob Van Roosbroeck. 

W. PrevenJer: ,Jk kan mij 
moeiti}k uitspreken over de 
WBATde vm het pure ambach-
t0{ijk-hfstor^che w&rk^ vermits 
ik geen specMst van ée teoe 
eeuw ben, 

wm ik wet weet i$ dat ik ztin 
putflfksttfes zeer op pr^$ heb 
gesteld, niet in het minst wat 
zifn afgemene visfe betree fn-
xeke de relatie let het noorden 
en het impakt vm de ztMer-
Ungen ep de geschiedend vm 
het noorden tijdens de CSp-

standsperiode. Rob Van 
Rombroeck was één vsm de 
eersten die hiervoor grote 
aandacht had en met binnen 
het tielgiQistische kader is bitj-
ven hangen. Pat is ongetwij
feld zijn grote verdienste 

Ben andere grote verdien
ste van hem was het feit dat, 
afhoewei hij de reeks „Ge
schiedenis van Vlaanderen" 
patroneerde — twtgeen paste 
in de kontekst van het voor
oorlogse ftamingantisme — 
tevens aktief bleef in een tijd
schrift dat precies Belgtsch-
Nederiands was. Hetgeen la
ter evolueerde naar de „Ge
schiedenis der Nederlanden'', 
Rob Van Boosbroeck had na
tuurlijk heel veel aandacht 
voor de specifiek Vlaamse ge
schiedenis. maartegeSjkertip 
verioor hij nooit A©e/-Ajfedter' 
larwfee <^^k uit het oog. 

Indien Rob Van Rtxxsbroedi: 
niet cfcw hmowhgsè'ama en 
de m^ifeme gevat m^ oe-

m i^-ix^g t^:<mi6f 

nauw betrokken zip} gewof' 
den in destudie van de noord-
zuid-geschiedeflis." 

Kontinuïteit 
WU: Hoe zit het aktueel 

met de Interesee voor de 
historische relatie tusser» 
Vteanderen en Nederland? 

W. Preventer: „Alies is 
thans vanzelfsprekend gewor-
den, hetgeen betekent dat er 
eigenlijk minder over gepraat 
wordt Nu hoef je niet meer 
eindeloos te redetwisten over 
de noodzaak om de geschtO' 
denis van het noorden en het 
zuiden geïntegreerd behan
deld moet worden. 

Toch twstaan er nog gepn-
viligieerde kontakten. Zo 
greep vorige week nog het 
Belgisch-Nederlands kongres 
plaats, net zoals elk Jaar. Vol
gend Jaar wordt het trouwens 
iets speciaals, i^rmits het dan 
150 jatff Rieden is dat noord 
en ztild definitief uiteen gin
gen. Sr zaf gespeurd woRfen 
naar i^gene imt getmen-

schekkien de we^n. Men zal 
dm trachten een bafans c^ te 
maken van wei ^ smmmi 
gm^piigd is in de cpvmr^gen 
vm b^e landen. 

Debeh(xsfteommtedoen 
ö«*fsf ml <m^mn *swj#-
rHJ^eit begaat." 

(pvdd̂ ' 
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Europees programma EVA vordert 

Vrede, veiligheid en 
ontwiiclceiingssamenwerlcing 

De bijeenkomst van de achttien EVA-partners in 
Sardinië was de voorlaatste in een reel<s van vijf 
vergaderingen, gericht op de uitbouw van het EVA-
programma. In Caerdydd (Wales) kwamen de Euro
pese regionalistische partijen tot een gezamenlijk 
standpunt inzake landbouwbeleid, een regionaal 
wergelegenheidsbeleid en een Europees energiebe
leid. In Ljouwert (Friesland) volgde de institutionele 
problematiek, het kuituur- en het sociaal beleid. De 
bijeenkomst van Brussel in september vorig jaar 
leidde tot een gemeenschappelijke tekst inzake een 
Europees milieubeleid. En in Sardinië kwamen vre
de, veiligheid en ontwikkeling aan bod. 

E Europeve Vrije Alliantie 
(EVA) gaat ervan uit dat 
elk Europees ontwikke

lingsbeleid gericht op de ontwik
keling van de derde wereld reke
ning moet houden met twee es
sentiële luiken: de Noord-Zuiddi
aloog (of de regeling op interna
tionaal vlak van de verhouding 
tussen het rijke noorden en de 
derde wereld) en de internationa
le samenwerking. Daarmee 
wordt de wijze bedoeld waarop 
de rijke staten de ontwikkelings
landen helpen en steunen bij het 
opzetten van de ontwikkeling op 

de diverse terreinen van het 
maatschappelijk leven. 

Demokratie 
Bijzondere nadruk wordt ge

legd op maatregelen ter bescher
ming van de diverse kuituren, de 
volkerenrechten, het toerisme, 
enz. De EVA-leden stellen ook 
dat het streven naar demokrati-
sche strukturen tussen de landen 
onderling en binnen de staten 
centraal moet staan. Er wordt 
echter geen eenheidsmodel op
gedrongen. Wel moeten de rech

ten van elke burger op participa
tie aan hef maatschappelijk ge
vrijwaard worden. 

Plaid Cymru en de Scottish 
National Party dienden een 
amendement in dat de oorspron
kelijke tekst betreffende de belof
te van hulpverlening gelijk aan 
0,7 % van het BNP optrok tot 1 
%. 

De tekst gaat ook uitgebreid in 
op de problemen inzake voedsel
hulp. Allereerste prioriteit is de 
ontwikkeling van akties gericht 
op de zelfvoorziening van voed
sel. Alleen bij noodsituaties is 
voedselhulp gerechtvaardigd. In 
alle andere gevallen moet ze ge
richt zijn op een overbodig wor
den. Voedselhulp mag niet lan
ger gebruikt worden om de pro
blemen van het Gemeenschap
pelijk Landbouwbeleid van de EG 
te verdoezelen. Europa moet ter
zake haar verantwoordelijkheid 
nemen. 

Ekologie 
Ook de band ontwikkeling-eto-

logie wordt benadrukt. Een 
amendement van de Fryske Nas-
jonale Party onderstreept het be
woonbaar houden van de aarde 
als een belangrijk uitgangspunt. 

Tenslotte komt ook de bekom-

DEZE WEEK IN KNACK 
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mernis voor de allerarmste bevol
kingsgroepen aan bod. Projekten 
moeten aansluiten aan de be
hoeften van het te steunen ge
bied. Ze moeten ontwikkeld en 
voortgezet woden in nauw over
leg met de plaatselijke bevolking 
en aansluiten bij hun kuituur. 

De diskussie over vrede en 
veiligheid vormde een boeiend 
geheel, niet in het minst omwille 
van de schitterende inleiding van 
oud-Lehendakari en Europees 
Parlementslid Karlos Garaikoet-
xea. 

Een alternatief 
vredesbeleid 

Veiligheid, zo stelt de eind
tekst, is meer dan wat binnen de 
enge grenzen van het militaire 
denken past. Geweld komt in ver
schillende vormen voor: een 
agressieve buurman, ekonomi-
sche sankties, een hoog werk
loosheidscijfer, de achteruitgang 
van het milieu of de uitbuiting van 
de derde wereld. Elk evenwichtig 
vredesbeleid moet bijgevolg ge
weld in al zijn vormen tegengaan. 
Het moet gericht zijn op het tot-
standbrengen van de fundamen
tele voorwaarden voor vreedza
me relaties onder volkeren en 

staten. Een goed vredesbeleid 
houdt zich dus niet alleen met 
militaire maar ook met niet-mili-
taire kwesties bezig. 

De basistekst werd onder de 
Volksunie- en de Plaid Cymru-
afgevaardigden voorbereid. Hij 
werd aangevuld met belangrijke 
opmerkingen van de Union Dé-
mocratique Bretonne en de Par-
tel der deutschsprachigen Bel
gier. 

Basisprincipes zijn o.m. het af
wijzen van geweld als middel om 
politieke doeleinden te bereiken, 
het principe van de non-agressie, 
het afwijzen van de afschrik
kingstheorie, het gebruik van re
gionaal beleid en gedemilitari
seerde zones in Midden-Europa 
als positieve bijdragen tot de vre
de en het openen van een dialoog 
met de Islamwereld. 

De eindparagraaf vat de tekst 
uitstekend samen. De EVA be
vestigt zijn doelstelling op lange 
termijn: de progressieve ontman
teling van de machtsblokken en 
het einde van de (kern)wapen-
wedloop. De EVA blijft zich ver
zetten tegen elke poging om in 
Europa nieuwe kernwapens te 
ontwikkelen of op te stellen en 
biedt steun aan alle organisaties 
die werken voor vrede en bewa
pening. 

In vijf aktualiteitsresoluties 

De strijd van 
voilceren 
en regio's 

Helemaal op het eind van de EVA-bijeenkomst 
werden ook een hele reeks aktualiteitsresoluties 
goedgekeurd. Op voorstel van de Friezen werden de 
lage hoogte-vluchten van diverse NAVO-partners 
boven de leefgebieden van de Innu-indianen in 
Labrador en Quebec veroordeeld. 

DE Korsikanen klaagden 
eens te meer de willekeur 
van de Franse staat aan 

ten aanzien van Korsikaanse mili
tanten. Het geval Felice Tomasi 
staat hierin centraal. Deze man 
zit reeds vijf jaar in voorhechtenis 
op grond van feiten die hij ont
kent. De EVA-resolutie vraagt de 
Franse Staat het proces van To
masi te bespoedigen. Verder 
worden de herhaaldelijke schen
dingen van de mensenrechten op 
Korsika veroordeeld. 

Eigen onderwijs 
Katalanen, Basken, Frans-Vla

mingen en Bretoenen lieten een 

motie goedkeuren inzake de wer
king van hun scholen in de Fran
se Staat. Ikastolas, Diwan-scho-
len, Calandetas, Bressola en 
Vlaamse Leergangen moeten 
échte kansen krijgen. Willy Kuij-
pers zal deze problematiek in het 
kader van zijn verslag over een 
Europees Charter voor talen en 
Minderheden aankaarten bij de 
Europese Kommissie. 

Korsen, Oksitanen en Bretoe
nen tenslotte vroegen ook aan
dacht voor de vrijheidsstrijd van 
de Kanaken in Nieuw-Kaledonië 
terwijl de Sarden om een tussen
komst vroegen bij de Italiaanse 
Regering omwille van hun zwak
ke ekonomische situatie. 

IN 
EURO 
PA 
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Wij tussen volkeren en staten (slot) 

Onderdrukking staat 
ontplooiing in de weg 

Open venster 

Wie dit overzicht tot het einde toe gelezen heeft, is 
misschien geneigd te verzuchten: al die volkeren, 
rassen en talen zorgen toch maar voor veel ellende 
in de wereld! 

Dit is slechts gedeeltelijk juist. 

JUIST maar onomkoombaar 
omdat het mensdom zich 
nu eenmaal, sedert zijn 

verschijning op aarde, heeft moe
ten aanpassen en aangepast 
heeft aan zeer uiteenlopende le
vensvoorwaarden. Een eenvor
mig mensdom heeft nooit be
staan en kan vermoedelijk nooit 
bestaan. 

Bedenkingen 
Zonder in te gaan op de rijk

dom die deze verscheidenheid 
evengoed in zich draagt, passen 
hier toch twee bedenkingen. 

Vooreerst: ook zonder volke- | 

renverscheidenheid zou er tus
sen de mensen haat en nijd zijn, 
machtstrijd allerhande. 

De ware stille oorlog op onze 
dagen wordt uitgevochten door 
grosso modo progressief tegen 
konservatief en niet door Russen 
tegen Amerikanen... 

Ten tweede: de mate waarin 
volkeren tot herrie en vaak tot 
geweld komen, wordt niet be
paald door hun ontplooiing maar 
door hun onderdrukking. Of 
denkt iemand dat er nog gevoch
ten zou worden tussen leren en 
Engelsen indien eerstgenoem-
den het niet zo kwaad hadden in 
Ulster? 

Het is de niet-erkenning van 
volkeren, het Is de afwezigheid 
van strukturen die hun bestaan 
beschermen, die de tegenstellin
gen aanscherpt. Men kan van de 
volkeren zonder staat toch niet 
verlangen dat ze zonder meer uit 
de geschiedenis weg stappen. 

1992 niet meer ver 
Ook de moeilijkheden in België 

worden wezenlijk veroorzaakt 
door de ontoereikende strukturen 
voor Vlamingen, Walen en Duit
sers. 

1992 is niet ver meer af. Straks 
staan wij in Europa zonder de 
hefbomen die het ons moeten 
mogelijk maken, ons als volk te 
handhaven. Dan zitten wij in het
zelfde schuitje als de Zuidtirolers 
en Basken. 

De verenigbaarheid van een 
ekonomische en monetaire unie 
met volkerenverscheidenheid 
raakt de grondvesten van de Eu
ropese struktuur; en daarover-

IN twaalf weken heeft onze 
medewerker Karel Janse-

gers een wereldwijd overzicht 
gebracht van het wel en wee 
dat volkeren zonder staat in 
1987 hebben meegemaakt en 
meestal ondergaan. Voor zo
ver wij hebben kunnen achter
halen is ons weekblad het eni
ge medium dat een dergelijk 
overzicht brengt, in dat op
zicht is de serie dus uniek. 

Een klein aantal lezers heeft 
op de reeks gereageerd. De 
kommentaren vielen in twee 
blokken uit mekaar. Sommige 
lezers zijn sterk in het gege
ven geïnteresseerd en vragen 
meer dokumentatie aan. In de 
mate van het mogelijke heb
ben wij hen die bezorgd. An
dere lezers vragen zich af 
waarom wij het steeds zo ver 
moeten gaan zoeken terwijl er 
in eigen land — en op ons 
kontinent — met eigen volk en 
aanverwante volkeren toch al 
genoeg problemen zijn. 

Wat deze kommentaar be
treft verwijzen wij naar de slot
beschouwing van Karel Jan-
segers zelf. 

De redaktie blijft er echter 

heen de vraag naar een harmoni
sche wereldsolidariteit. Het is 
een universeel probleem. Alleen 

van overtuigd dat ze met deze 
en voorgaande reeksen voor 
vele van haar lezers een ven
ster opent op een wereld 
waarin onderdrukking en mis
kenning nog steeds de be
langrijkste hindernissen zijn 
om een volk zijn eigenheid en 
zelfontplooiing te laten bele
ven. 

Tot slot heeft de redaktie 
voor zover mogelijk de serie 
naar de buitenlandse bewe
gingen doorgestuurd. Velen 
van hen kregen voor het eerst 
een stem in het buitenland, 
zelfs bulten hun kontinent. Of 
ze daar blij mee zijn kunnen 
wij vermoeden maar konden 
wij niet met zekerheid achter
halen. 

Voor wie zich in deze mate
rie verder wil verdiepen verwij
zen wij naar het Archief en 
Dokumentatiecentrum voor 
het Vlaams-nationalisme 
(ADVN, Minderbroedersstraat 
24 te 2000 Antwerpen 03/ 
225.18.37) waarbinnen een 
werkgroep bestaat omtrent de 
historiografie van Nationalitei
ten in Europa. 

in dit kader heeft de Vlaamse 
beweging toekomst. 

Karel Jansegers 

Wereld leeft op gifbom 

Naar een verbod op liet 
gebruik van chemische wapens 

Het recente gebruik van gifgassen tegen de 
Iraaks-Koerdische stad Halabja konfronteerde ons 
op een brutale wijze met de chemische oorlogsvoe
ring. Om zowel de chemische als de biologische 
wapens definitief te verbieden, legde Europarle
mentslid Willy Kuijpers deze week in Straatsburg 
een ontwerp-resolutie tot algeheel verbod voor. 

Tijdens een druk bijgewoonde perskonferentie op 
maandag 16 mei jl. stelde Kuijpers, samen met de 
Gentse toxikoloog, prof. Aubin Heijndrickx zijn dos
sier over chemische wapens aan de pers voor. 

IN zijn voorstel van resolutie 
stelt Willy Kuijpers dat de 
traditionele definities van 

chemische wapens niet langer 
volstaan: de ontwikkeling van de 
binaire chemische wapens heeft 
ervoor gezorgd dat ook bepaalde 
,,sleutelvoorlopers" onder de de
finitie van chemische wapens 
moeten gebracht worden. 

Halabja 
Binaire chemische wapens 

kenmerken zich immers door het 
feit dat het chemische strijdmid
del pas gevormd wordt wanneer 
de bom is afgeworpen of het 
projektiel afgevuurd. Dit wordt 
bereikt door de twee stoffen die 
door met elkaar te reageren het 
strijdmiddel vormen, pas na het 
afvuren met elkaar in kontakt e 
brengen. Daarom is het van ui
terst belang dat deze stoffen ook 
onder een verbod op gebruik van 
chemische wapens vallen! 

Professor Heijndrickx bracht 
daarbij verslag uit van zijn be
zoek aan de stad Halabja, na de 
recente aanval met chemische 
wapens. Dia's waarop verschil
lende gewonden te zien waren, 

met volledig weggebrande huid, 
aangetaste ledematen (ogen, 
huid...) en dia's van gestorven 
dieren (honden, runderen...) illus
treerden overduidelijk de ver
schrikkelijke gevolgen van een 
dergelijke aanval. 

Wereldwijd 
Toch moet niet alleen Irak aan

geklaagd worden, deze wereld 
leeft immers op een gifbom\ 

• VSA: Volgens SIPRI-gege-
vens zou de VSA 42.000 ton gif
gas bezitten, waarvan 10 % in de 
Bondsrepubliek gestapeld ligt. 
Voor het eerst — sedert 1969, 
aanvang van de internationale 
bespreking inzake een scheikun
dige wapens-verdrag — keurde 

het Amerikaans Kongres een be
grotingslijn van 23 miljoen dollar 
goed voor de aanmaak van schel-
kundige wapens! Ditmaal goed 
voor de bouw van een bedrijf voor 
binaire scheikundige wapens in 
Pine Bluff (Arkansas). 

• SU: Voor de Sovjetunie vin
den we verschillende gegevens 
gaande van 30.000 ton tot 
700.000 ton! 

Prof. Aubin Heijndrickx en Willy Kuijpers samen ten strijde tegen de 
ctiemische wapens... 

* De Warscfiaupaktlanden 
hebben ongeveer 50 % van hun 
raket-ladingen en zowat 30 % 
van hun artilleriemunitie met 
scheikundig spul uitgerust. 

• Ook Frankrijk, Groot-Brittan-
nië, Israël en Italië bezitten voor
raden. Maar hoeveel? 

Goedkoop 
Met man en macht moeten we 

het Protokol van Geneve (1925) 
betreffende het verbond van het 
gebruik in de oorlog van stik-, gif 
of dergelijke gassen en van bak-
teriologische middelen én het 

Biologiscfie Wapensverdrag 
(1972) verder uitbouwen. Chemi
sche en bakteriologische wapens 
zijn de ,,atoomwapens" van den 
arme! Ze zijn goedkoop, verhou
dingsgewijze gemakkelijk han
teerbaar. 

De bewijzen zijn te rapen: de 
Boerenoorlogen, Italië in Abessi-
nië (1936), Japan in China (1939-
1942), Jemen (1967-69), de VSA 
in Vietnam (Gele Regen), Zuid-
Oost Azië en nu Irak in Koerdi-
stan. 

De laatste bekende reeks da
teert van 3 mei: acht Iraakse 

vliegtuigen dropten scheikundige 
bommen kx)ven een reeks Koer
dische dorpen ten noorden van 
Arbil. 

Wat moet een scheikundige 
wapens-verdrag omvatten? 

1. De ondertekenende landen 
moeten van het voortbrengen, 
het ontwikkelen en het bezit van 
scheikundige wapens afzien. 

2. Zij dienen hun voorraden 
bekend te maken en een vernieti-
gingsplan te aanvaarden. 

3. Zij mogen geen soldaten in 
deze technieken specialiseren. 

4. Een regelmatige internatio
nale inspektie dient aanvaard. 
Deze voert geregeld steekproe
ven uit. 

5. Ook een „uitdagingsinspek-
tie", uitgaande van bedreigde 
landen dient aanvaard te worden. 

Welke is de haalbaarheid van 
ons voorstel? 

1. Vanaf 1969 zijn er — met 
wisselend sukses! — besprekin
gen hierover aan de gang in Ge
neve tussen de grootmachten. 

2. Elk land kan voor zichzelf 
klaarheid ter zake scheppen en 
een aktie opzetten (De huidige 
regeerverklaring voorziet dit uit
drukkelijk). 

3. Wederzijdse samenwerking 
kan de aanzet zijn voor een we
derzijdse toepassing. In septem
ber 1985 startten Bondskanselier 
Helmut Kohl, de Tsjechoslowaak-
se Minister-President Strougal en 
de DDR-Partijvoorzitter en eerste 
man Eric Honnecher bespreking 
om een scheikundige wapens-
vrije zone voor hun landen op te 
zetten. 

Politieke wil is er nodig en... 
aktie! 

Wllly Kuijpefs, 
lid van het Europees Pariement 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 21 mei 
D BRT 1 - 14.45 
Bedrijfsanalyse, info 
D BRT 1 - 15.15 
60-Plus, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 15.55 
Juke-Box, muziekfilmpje 
D BRT 1 - 16.00 
Een uurtje met jou, film 
D BRT 1 - 18.10 
Klim op, magazine voor tieners 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristische info 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT1 - 20.20 
Gewapende overval, mini-serie 
D BRT1 - 21.55 
Johnnywood, op zoek naar nieuw 
talent 
D BRT 1 - 22.55 
De vereffenaar, serie 
D BRT 1 - 23.45 
Poolshoogte, astronomische rubriek 
D Ned. 1 - 19.18 
Thomas en Senior, vierdelige jeugd-
serie 
D Ned. 1 - t9.49 
Murder she wrote, detektiveserie 
D Ned. 1 - 20.34 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
St.-Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 17.05 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Magnum, detektiveserie 
D Ned. 2 - 18.15 
Top 40, Nederlandse top 40 
D Ned. 2 - 21.00 
Miami Vice, politieserie 
D Ned. 2 - 22.30 
An American Werewolf in London, 
film 
D Ned. 2 - 0.20 
Hotel des Amériques, film 
D Ned. 3 - 20.30 
Tracey Ullman show, flitsend show-
programma 

Zondag 22 mei 
D BRT1 - 12.00 
Sunday proms. Concerto nr. 3 in d 
opus 30 van Rachmaninov 
D BRT 1 - 14.45 
Luister van Leuven, rechtstreekse re
portage praalstoet 
D BRT1 - 16.15 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer, verhaaltjes door Jef 
Burm 
D BRT 1 - 18.20 
Geldregen, jeugdreeks 
D BRT1 - 18.45 
Juke-Box, muziekfilmpje 
D BRT 1 - 18.50 
Reis naar de zomer, dok. 
D BRT 1 - 20.00 
Kijk uit!, verkeerstips 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Blut, serie 
D BRT 1 - 21.30 
De steek-er-wat-van-op-show, praat
programma 
D BRT 1 - 22.30 
Foundation Ballet Gala, galakoncert 
voor AIDS-preventie 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, 3 uur sport 
D Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, dokterserie 

Jean-Louis Trintignant wordt gehinderd in zijn onderzoek naar de moord 
op een vooraanstaand Griel<s politil<us in „Z". Vrijdag 27 mei op Ned. 
1, om 23U.30. 

D Ned. 1 - 19.53 
Bergerac, serie 
D Ned. 1 - 22.48 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 9.10 
Sprookjesteater, Jaak en de Bo-
nestaak 
D Ned. 2 - 10.10 
Zorca de zilvermeeuw, natuurfilm 
D Ned. 2 - 10.40 
Theo & Thea In de gloria, jeugdserie 
D Ned. 2 - 19.04 
The untouchables, politiesersie 
D Ned. 2 - 20.10 
Het orkest, 100-jarig bestaan Concert
gebouw Amsterdam 
D Ned. 2 - 22.42 
Miss Julie, TV-bewerking toneel 
n Ned. 3 - 21.15 
M.S. De weereld, serie 

l\/laandag 23 mei 
D BRT 1 - 16.00 
De vier musketiers, film 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, toeristisch magazine 
n BRT 1 - 20.10 
ik wil Manhattan, serie 
D BRT1 - 21.00 
Gezondheid, magazine 
D BRT1 - 21.30 
Over handen en hoop, dok. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
De kus, film 
D BRT2 - 21.50 
Koncert, Symf. nr.8 in Es, van Mahler 
D Ned. 1 - 16.45 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.30 
De kleine kraanvogel, TV-film 
n Ned. 1 - 19.20 
Emmerdale Farm, serie 
D Ned. 1 - 19.52 
De gokker, TV-western 
D Ned. 1 - 22.35 
In 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned. 2 - 16.17 
First men in the moon, film 
D Ned. 2 - 18.00 
Toppop, eigentijdse muziek 
D Ned. 2 • 19.00 
Spanning in Slagharen, jeugdserie 
D Ned. 2 - 20.19 
Die Scharzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 21.05 
De brekers, komische reeks 
D Ned. 2 - 22.50 
L.A.Law, serie 
D Ned. 3 - 20.20 
Rol en rol, vrouwenprogramma 

Dinsdag 24 mei 
D BRT 1 - 18.10 

De kasteelgeesten, kinderserie 
D BRT1 - 18.25 
Dieren in beweging, korte film 
D BRT1 - 18.35 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Garfield vermomd, tekenfilmpje 
D BRT 1 - 19.05 
Juke-Box, muziekprogramma 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT1 - 20.10 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Modem, info 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 21.55 
Angst, vriend en vijand, info 
D Ned. 1 - 15.30 
Hoe langer hoe gekker, serie 
D Ned. 1 - 15.57 
De regenboogknikker, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.15 
De kikker, tekenfilm 
D Ned. 1 - 19.18 
De Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Lost Empires, serie 
D Ned. 2 - 15.50 
De Jordaches, serie 
D Ned. 2 - 17.30 
Popformule, popprogramma 
D Ned. 2 - 19.00 
Alf, serie 
D Ned. 2 - 21.30 
Derrick, krimi-serie 
D Ned. 2 - 23.00 
De vijf zintuigen, dramaserie 
D Ned. 3 - 22.40 
Milieu, dok. 

Woensdag 25 mei 
D BRT 1 - 15.00 
Er was eens... het leven, tekenfilm
serie 
D BRT1 - 15.25 
De Freggels, poppenfilmserie 
D BRT 1 - 15.50 
Een schat In niemandsland, jeugd
serie 
D BRT 1 - 16.40 
Klim op, tienermagazine 
D BRT 1 - 18.05 
Plons, voor de kleintjes 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Pak de poen, loterijshow 
D BRT 1 - 21.25 
Moviola, filminfo 
D BRT 1 - 22.25 
Hasselt musiceert, muzikaal portret 
D BRT2 - 19.00 

Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.10 
PSV Eindhoven-Benfica Lissabon, 
voetbal 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Jody en het hertejong, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.45 
Het gebeurde in Antwerpen, dok. 
D Ned. 1 - 20.05 
De Campbells, dokterserie 
D Ned. 2 - 17.30 
MacGyver, serie 
D Ned. 2 - 18.15 
Club Veronica, jeugdmagazine, tema 
liefde en seks 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 2 - 20.29 
Moonlighting, detektiveserie 
D Ned. 2 - 22.05 
Trading places, film 

Donderdag 26 mei 
T 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.58 
Fiertelstoet, reportage 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, aktualiteiten 
n BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Waarheen en terug, trilogie 
D Ned. 1 - 17.46 
Het dorpje in de wolken, poppenserie 
D Ned. 1 - 17.58 
Jem, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.23 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.20 
Howard's Way, serie 
n Ned. 1 - 20.35 
Nieuwe buren, serie 
D Ned. 1 - 21.00 
't Bloed van anderen, dramaserie 
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, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 20.29 
The deep, film 
D Ned. 3 - 21.57 
Uit de kunst, kunstrubriek 

Vrijdag 27 mei 
D BRT 1 ' - 18.30 
Bingo I, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT 1 - 20.50 
De tijd der vergelding, dok. 
D BRT 1 - 22.45 
Kaminsky's nacht, film 
D BRT2 - 19.02 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 19.45 
Koningin Elizabethwedstrljd voor 
zang, reportage 
D Ned. 1 - 16.20 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Brideshead revisited, serie 
D Ned. 1 - 23.30 
„Z" , film 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, krimi-serie 
D Ned. 2 - 19.25 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 21.50 
Dempsey and Makepeace, politie
serie 
D Ned. 2 - 23.05 
De erfenis, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 21 mei 
An American Werewolf In London 
Brits-Amerik. griezelfilm uit 1981 met 

o.a. David Naughton, Griffin Dunne en 
Jenny Agutter. David en Jack, twee 
Amerikaanse studenten in Engeland, 
raken na een avondwandeling ver
dwaald in een afgelegen veengebied. 
Zij horen afgrijselijke geluiden en Jack 
wordt aangevallen door een vreselijk 
monster... (Ned. 2, om 22u.45) 

Zondag 22 mei 
Domicile Conjugal 
Franse film van Franpois Truffaut uit 

1970 mat o.a. Jean-Pierre Léaud en 
Claude Jade. Antolne Doinel is pas ge
trouwd met Christine. Terwil zij viool
lessen geeft doet hij eksperimenten 
met het kleuren van bloemen. Hij ver
dient er echter niets mee en aanvaardt 
een baantje in een groot Amerikaans 
bedrijf. (Télé 21, om 20u.) 

l\/laandag 23 mei 
The Four Musketeers 
Richard Lester verfilmde in 1975 het 

boek van Dumas op een uiterst grap
pige manier. Michael York, Oliver 
Reed, Richard Chamberlain en Frank 
Finlay werken in opdracht van de ko
ningin maar worden voortdurend lastig 
gevallen door de mannen van Milady 
De Winter (Faye Dunaway), die een 
komplot heeft opgezet tegen het 
Franse koningshuis... (BRT 1, om 
16u.) 

Dinsdag 24 mei 
Le Leopard 
Franse avonturenfilm uit 1983 met 

o.a. Claude Brasseur, Dominique La-
vanant en Marius Weyers. Kommissa-
ris Lartigue werd door de geheime 
diensten ontslagen omdat hij zich niet 
aan de regels kon houden. Hij werkt 
nu als schrijver onder het pseudoniem 
„Leopard". (A2, om 20u.35) 

Woensdag 25 mei 
Trading Place 
Amerik. komische film uit 1983 met 

Dan Aykroyd, Eddie Murphy en Jamie 
Lee Curtis. Louis en Billy Ray zijn twee 
jonge zakenmannen die hun eerste 
grote kans krijgen in het pas opge
richte koncern van de gebroeders 
Duke. (Ned. 2, om 22u.05) 

Donderdag 26 mei 
The Deep 
David en Gail, twee venwoede sport-

duikers, brengen hun wittebroodweken 
door op de Bermuda's. Op de bodem 
van de zee ontdekken zij een gezon
ken onderzeeër uit WO II. Het nieuws 
doet vlug de rond. Amerik. avonturen
film van Peter Yates uit 1976 met Jac
queline Bisset en Nick Nolte. (Ned. 2, 
om 20U.29) 

Vrijdag 27 mei 
Franse politieke thriller van Costa-

Gravas uit 1969 met Yves Montand, 
Irene Pappas en Jean-Louis Trintig
nant. Op 27 mei 1963 stierf de Griekse 
politikus Lambrakis na een ,,verkeer
songeluk" dat in feite een politiek 
moord bleek te zijn geweest. (Ned. 1, 
om 23U.30) 
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Wie een beetje van 
voetbal houdt heeft 
het de voorbije week 
breed gehad. Vanuit 
de luie zetel kon hij 
meesupporteren met 
twee grote voetbal
matchen. Vanuit 
Straatsburg werd 
hem de match KV Me-
chelen - Ajax doorge
straald en vanop 
Wembley de cup fi
nal Liverpool- Wim
bledon. 

Nu weet de nuchter 
gebleven voetbalfan 

dat matchen op zo'n hoogte ver weg 
zijn van het partijtje sjotten, dat ein
deloze voetbalplezier. Zeer ver weg, 
want de financiële belangen zijn zo 
adembenemend dat voetbal niet lan
ger meer sport Is maar oorlog; zoals 
Kinus MIchels zo schaamteloos wist 
te vertellen. En Inderdaad, voetbal is 
levensgevaarlijk, niet meer het doel 
maar de aanleiding. In die mate zelfs 
dat allerhande truuks dienden uitge
dacht om nog erger te voorkomen. 

Voetbal 
Gaande van koncentratiekampachti-
ge prikkeldraad, politiebegeleiding 
van uitzinnige spionkoppen tot het 
ontwerpen van een nieuw kaartspel 
met gele en rode kaarten. Het gele 
sinjaal om dagelijkse voetbalzonden 
te gipsen ,het rode om doodzonden 
met onmiddellijke uitwijzing te straf
fen. Tevens werd een nieuwe optel
som bedacht: geel + geel = rood. 
Maar wie uit verschillende matchen 
geel overhoudt blijft achtervolgd en 
krijgt later de rekening gepresen
teerd. Het heet dat met dergelijke 
spitsvondigheden die mooie ploeg-
sport gered is van de kwaal van het 
geweld. Er wringen in de shoes nog 
andere steentjes... 

Men moet gevoetbald hebben om 
die afgang te betreuren. Voetbal is 
een evenwichtige sport met twee 
ploegen van elk elf gelijkgezinden 
waar iedereen een plaats heeft. Waar 
niemand alleen mag lopen of het spel 
bestaat nlet,anders valt de konstruk-
tle in mekaar, draait het wiel vierkant, 
sputtert de machiene tot ze in schan
de stilvalt. 

Voetbal is zo'n totale ploegsport 
dat het gemeenschapsgevoel wint of 
verliest. Datzelfde gevoel beheerst 
het hele stadion, voetbal is wij — 
spelers en kijkers —, voetbal is wij 
winnen of wij verliezen. De scheids
rechter is niet tegen iemand maar 
tegen ons. Voetbal dat is samen of is 
niets. Wielrennen dat is anders, daar 
draait het om de enkeling die uitein
delijk alleen over de eindstreep moet 
geraken. Met twee win je geen koers. 

Voetbal dat is samenspel, een aan
val opbouwen: een voorzet, een 
dwarse pas, een dribbel, een hakje , 
even op het hoofd of de borst en dan 
naar de uitersten...om vervolgens en 
liefst in één tijd op doel te besluiten. 
En dan weer opbouwen, van speler 
naar speler volgens een ander stra
mien want voetbal Is ook de taktlek 
van de tegenstrever doorhebben en 
ontmantelen. Voett>al dat Is plots van 
snelheid veranderen, een gat zien, 
zich vrijmaken van de tegenstrever, 
de andere met behendigheid uit zijn 
kot lokken, heen en terug en weer 
opnieuw omzeilen en vooruit op de 
keeper af. Voetbal dat is de logika 
zelf, voetbal Is doorzicht, intelligen
tie. Zei onze leraar Wiskunde niet: 
„Als je het in de Mas niet kunt zul je 
het op het veld ook niet kunnen." En 
hij kon het, als voortrefelijke aanval
ler, weten. Zijn stichtend voorbeeld 
daarbij was Albert Camus, in zijn jon
ge jaren een niet onaardige doel
wachter In Algiers. 

Als je naar de twee topmatchen van 
verleden week hebt gekeken weet je, 
dat ondanks de doortrapte en weinig 
fraaie kanten van het voetbal, grote 
ploegen het spel in al zijn finesse 
kunnen serveren. 90 minuten grote 
inzet tot je er bij neervalt en je je 
benen niet meer voelt en weet dat 's 
avonds en 's nachts al de vezels van 
je lijf nog zullen natrillen en pijn doen. 

En wat als je verliest? Dan rest er 
het zalige gevoel je best te hebben 
gedaan en dat het verlies gedragen 
wordt door 22 benen. Het zijn sterke 
benen die het verlies kunnen dra
gen... • 
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Volgens het nog altijd toonaangevende van Dale's 
Handwoordenboek der Nederlandse Taal (wat een 
opeenstapeling van archaïsmen, maar kom) is 
groente een „moeskruid als gewas en als spijs". De 
Winkler Prins Culinaire Encyclopedie geeft al even 
summier aan dat,,groente een levensmiddel is dat 
evenals vruchten bij iedere maaltijd een plaats moet 
krijgen." Och, taalstrijd of niet, we zijn het ermee 
eens. Daarom gaat deze Proeven-rubriek even over 
een van de nu meest voordelige voorhanden en 
veelzijdige groenten van het fel ontluikende voor
jaar: rabarber (principiële oogstmaanden van mei tot 
juli). 

ABARBER (Rheum rhabar-
barum) is een vanouds 
hier bekend als stengel-

en wortelgewas, dat daarom wel
licht wat ten onrechte beschouwd 
wordt als een overblijvend kruid 
uit Noordwest-China en Tibet. 

Maar de fruit-vruclit mag in onze 
gewesten toch wel als inheems 
beschouwd worden, al bestaan er 
tussen de Europese en Aziati
sche variëteiten wel enige ver
schillen, kleine weliswaar. 

Rabarber bevat zeer weinig ka-
lorieën, amper 3(12,6 kJ) per 100 
gram. Jammer maakt het oxaal
zuur de rabarber zo zuur, zodat 
er voor konsumptie en verwer
king behoorlijk wat suiker toege
voegd wordt. Rabarber wordt 
rauw gegeten, als moes of kom-
pote. Een aparte lekkernij is ra-
barberpudding, een rode gelati-
nepudding met daarin kleine 
stukjes van de stengel, liefst be
reid met fikse scheuten rijnwijn. 

De pudding wordt bij voorkeur 
geserveerd met vanillesaus en 
een glas droge, witte wijn... als 

nagerecht, maar in een lichtere 
versie ook als voorgerecht. 

Rabarber is sowieso gezond en 
algemeen bevorderend voor de 
spijsvertering, ook bloedzuive-
rend. Rabarberwortels worden in 
poedervorm ook genomen als na
tuurlijk medicijn tegen kronische 
verstopping, maag- en darmca-
tarre en tegen gebrek aan eet
lust. 

Rabarberstengels moeten dag
vers inekocht worden. De stelen 
moeten dan frisglanzend zijn, 
zonder aangestoken plekken of 
verkleuringen. Zij mogen hooguit 
2 dagen in een niet te droge sfeer 
bewaard worden, daar de stelen 
anders te slap worden. De sten
gels hoeven, in tegenstelling met 
wat wel gebruikelijk is, niet ge
schild te worden (de kleur van de 
gekookte of gestoofde rabarber 
blijft dan aantrekkelijker). Andere 
zelf gemakkelijk te maken toe
passingen van rabarber zijn vla, 
gebakvulling, jam en zelfs limo
nade. Rabarber, een lentegroen
te bij uitstek. 

(/M^, 
In onze 223ste editie drukten wij een citaat af van 

de Amerikaanse president Harry S. Truman. Negen
tien lezers wisten dit te achterhalen. 

Lezer J. Vandeplas uit Zichem wint ons wekelijks 
boekenpakket. Proficiat! 

VAN de Truman-doktrine 
stappen we over naar een 
Oostblok-visie. Onder

staande woorden zijn van de par-
tijsekretaris van een kommunis-
tisch land, die bekend staat voor 
zijn onafhankelijk optreden. 

Tegenover het proletarisch in
ternationalisme van de Sovjets 
met beperking van de soevereini
teit van de socialistische landen, 
legt hij grote nadruk op begrip
pen als ,,natie" en ,,solidariteit". 

,,Het socialistisch internationa
lisme behelst niet de opoffering 
of aantasting van de nationale 
belangen van het eigen volk, 
maar bevestigt die. Evenzo bete
kent de zorg voor de belangen 
van het eigen volk niet dat de 

eisen van het internationalisme 
worden genegeerd. Maar dat juist 
de voorwaarden worden gescha
pen voor de ontwikkeling van de 
internationale solidariteit. 

Ondereen socialistisch wereld-
blok verstaan wij niet een blok 
waarin de landen met opgeving 
van hun nationale soevereiniteit 
versmelten. Wij zien daarin de 
bevestiging van het socialisme 
als een internationale kracht..." 

Wie meent te weten wie deze 
doktrine ontwikkelde, kan met 
zijn antwoord terecht bij WIJ, 
„Meespelen (225)", Barrikaden-
plein 12, 1.000 Brussel. 

Misschien wint U straks ons 
wekelijks stapeltje boeken? 

f/er HenbjeLi^eieiD 
WOKDT Dus 
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Tijd, techniek en heelal lijken in hun grootse 
totaliteit en samenhang voor de leek moeilijk te 
vatten begrippen. Voor de Lierse geleerde en vak
man Louis Zimmer (1888-1970) waren zij echter 
tastbaar werkmateriaal voor zijn studie en verwezen
lijkingen... denken we maar aan de wereldunieke 
Zimmertoren. Geen wonder dus dat nog tot 29 
september in het Stedelijk Museum van Lier een 
even bevreemdende als verduidelijkende tentoon
stelling loopt onder de titel ,,Tijd, Techniek en 
Cosmos"... een expositie die een uitstap naar de 
Pallieter-stede tot een nog meer aangename en 
leerzame belevenis maakt. 

T IJD is een in wezen vrij 
abstrakt begrip. Maar 
sinds de vroegste oudheid 

heeft de mens de noodzaak aan
gevoeld de tijd te kunnen bepa
len, te meten dus. Aan de heden
daagse precisie-meeting, is een 
eeuwenlange aanloop voorafge
gaan... van zonnewijzers, zand
lopers, mekanische uurwerken 
tot de aktuelere elektronische, 
quartz- en radiogestuurde uur
werken. 

Aan de basis van al deze vor
men van tijdmeting liggen even
wel astronomische, alledaagse 
verschijnselen... vooral de steeds 
veranderende en weerkerende 
gestalten van de maan, plus na
tuurlijk de zonnedans die de leng
te van dag en nacht bepaalt. 

Beide fenomen bepalen o.a. 
legendarische verduisteringen 
en al dan niet rampzalige storm
vloeden. 

De loop der kometen volgen 
daar nog wat spektakulaire num-
mertjs aan toe, waaruit zogezeg
de zieners ons lot en noodlot 
meenden en menen te kunnen 
bepalen ,,Het einde is nabij... 
e tc" . 

Al deze verschijnselen worden 
sinds lang nauwlettend gevolgd, 
dankzij de nieuwste technologi
sche vorderingen met steeds 
meer nauwkeurigheid. Zimmer 
heeft daar decennia geleden al 
een zekere hedendaagse vorm
geving aan gegeven. De tentoon
stelling maakt zichtbaar hoe tijd
meting en astronomie — ook in 
de huidige ruimtevaart — onaf
scheidelijk verbonden zijn. Waar 
Zimmer met soms nog erg be
scheiden middelen een toch fas
cinerende wetmatigheid van het 
zonnestelsel bestudeerden, zijn 
het thans voornamelijk satellieten 
die dit doen. 

Een eveneens boeiend aspekt 
van de tentoonstelling is de evo-
katie van de huidige stand van 
zaken op het gebied van ruimte
onderzoek, met verbluffende 
beelden vanuit Amerikaanse, 
Russische en Europese ruimte-
tuigen. De tentoonstelling is (be
halve op woensdag en vrijdag) 
geopend van 10 tot 12 en van 
13.30 tot 17 uur. Groepsbezoe
ken zijn aan te vragen op de 
Dienst van Toerisme, Stadhuis, 
2500 Lier, telefoon 489.11.11, 
toestel 212. 
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— Op 20 mei komt de Franse joernaliste Anne Tristan verslag 
uitbrengen over haar avonturen bij het FRONT NATIONAL van Jean-
Marle Le Pen, in de Kleine Aula, St.Michielsstraat 2-6 nabij het 
Hogeschoolplein te Leuven. Aanvang 20u., organisatie Masereel-
fonds. 

— De 4DE ANTIKWARISCHE BOEKENBEURS in Brussel is een 
jaarlijks hoogtepunt dat de waarachtige bibliofiel en boekenliefhebber 
niet mag missen. Antikwarische, geïllustreerde, mooi gebonden geli
miteerde boeken, grafiek, posters en ander gedrukte zaken, hand
schriften en originele uitgaven. Dit alles is te vinden van 20 tot 22 mei 
in de Magdalenazaal, St.Janstraat 25 — Duquesnoystraat 14 te 1000 
Brussel. Open van 10 tot 19u. Meer info: 02/511.63.88 of 539.06.01. 

— ONTMOETING, 3 ATELIERS BEELDHOUWKUNST, is de titel van 
een tentoonstelling, georganiseerd door het gemeentebestuur van 
Beersel. De ekspositie loopt nog tot 24 mei in de ,,Herman Teirlinck 
Galerij", Uwenberg 14 in Beersel. Er is werk te bezichtigen van 
studenten van de Akademies van Antwerpen en Gent en van het Sint-
Lukas Instituut-Brussel. Meer info: 02/376.45.57. 

— De vrolijke flapdrollen van DE FRIVOLE FRAMBOOS treden op 
vrijdag 27 mei om 20u. op in de stadsschouwburg van St. Niklaas 
(Richard van Britsomstraat). Plaatsbespreking: 03/776.83.06. 

— MARIETTE TEUGELS laat zich door de natuur inspireren. Emotio
neel geladen portretten, levensblijve figuren, gevoelens als geborgen
heid en eerbied voor de mens schept ze in brons, polyester, gips en 
terrakotta. Beheerst, rustig en speels maakt ze vreugde en jeugd 
waarneembaar met volle ronde vormen. Werk van Mariette Teugels is 
tot27mei\e zien in het klantenburo van ,,lverlek-lnterkom", Aug. Van 
Landeghemplein 2 te Willebroek. 

— Honderd jaar geleden werd het tijdschrift „VOLKSKUNDE" opge
richt. Naar aanleiding van die verjaardag heeft de Vereniging voor 
Volkskunde een tentoonstelling georganiseerd. Ze is tot 28 mei te zien 
in de Fernand Ck)llin-zaal van het KB-Torengebouw. De bestaansre
den van het tijdschrift, de studie van het volksleven worden belicht aan 
de hand van foto's, dokumenten en allerlei voorwerpen. De tentoonge
stelde dokumenten zijn afkomstig van Het Archief en Museum van het 
Vlaams Kultuurleven en het archief van het Volksundemuseum van de 
stad Antwerpen. De ekspositie is vrij toegankelijk tijdens de kantoor
uren. 

.%! — Werk van de dierenschilder 
JOHAN DE CREM uit Schepdaal 
is tot 30 mei te zien in kunstgalerij 
,,Het Labyrint", Dries 29, 8948 
Kemmel. 

,,De perfekte weergave op zich 
is onvoldoende. Ik wil het leven 
zelf in de dieren voelbaar ma
ken", aldus Johan de Crem. 

De tentoonstelling is elke dag, 
behalve dinsdag, toegankelijk 
vanaf lOu. 

Johan de Crem 

— JEAN-PIERRE DE SAEDELEER liet zich verleiden tot de onver
woestbare schoonheid van de halfedelstenen. Zijn ringen, hangers en 
armbanden met doorkliefde en ingedrukte, gehamerde en in bochten 
geplooide oppervlakken zweven uit eigen beweging, voortgedreven 
door een onvoorziene kracht. Tot 31 mei in galerij ,,Embryo", 
Naamsestraat 49, Leuven. Meer info: 016/23.56.40. 

— Tot 31 mei kan U nog werk van 
LUCIEN GUINOTTE gaan bekij
ken te Oostende (Leffingestraat 
1). De tentoonstelling is toegan
kelijk van 10 tot 17 uur, op zater
dagen, zon- en feestdagen van 
13 tot 18u. 

'tf('mCBlA Luclen Guinotte 

— Schilderijen, gouaches, pastel, brons en zilveren kleinskulpturen 
van ETIENNE LE COMPTE zijn tentoon gesteld tot 31 mei in Kultureel 
Centrum ,,De Werf", Molenstraat 51 te Aalst. 

— HET MASKER, een tentoonstelling met werk van René Buggen-
hout, Francis De Bolle, Etienne De Vis, Alex Ketele, Octave Landuyt, 
Guy Leclercq, Erik Leon, Frans Minnaert, Paul Reniere, Roger 
Sommeville, Imelda Van Kerkhoven en Godfried Vervisch is tot 26 juni 
te bezichtigen in kasteel ,,Nederloo", Postweg 265,1712 Sint-Pieters-
Leeuw. 

Samenstelling t.s. 

-IMj 
Grimbergs abdijkoor jubileert 

Straalplaatje 
Vorig weekeinde was de Norbeiiijnerabdij van 

Grimbergen in feestkledij: haar abdijkoor bestaat 
immers twintig jaar, en dit was dé gelegentieid om 
met muziek te vieren. Het werd een nationaal getint 
gebeuren, want niet minder dan zeven gelijkaardige 
koren uit het Vlaamse land kwamen de vreugde 
klank bijzetten. 

GRIMBERGEN en haar 
machtige abdij met stati
ge vierkante toren staat 

als een boegbeeld van Vlaamse 
bewustwording op amper een 
boogscheut van het Atomlum en 
de hoofdstad, en was door meer 
dan zeven eeuwen heen een ves
ting van religieuze belevenis en 
muziek. 

Straalplaatjes 
Het Gregoriaans Abdijkoor on

der leiding van Gereon Van Boes-
schoten kan terugkijken op twee 
decenia volgehouden inzet en 
entoesiasme, dat zich in de jong
ste tien jaar vooral ook buiten de 
abdijmuren manifesteerde. Dit 
door het opluisteren van allerlei 
jubilea, misvieringen en kongres-
sen, en deelname aan de komst 
van de paus te Koekelberg en 
twee langspeelplaten in eigen be
heer. De jaren tachtig zijn vooral 
gekenmerkt door de opnamen 
van de drie elpees In opdracht 
van het Davidsfonds, die onder 
de titels Passie en Pasen, Hemel
vaart en Pinl<steren en Advent en 
Kerst het hele kerkelijk jaar muzi
kaal bestrijken. Omdat het in de 
vernieuwde Stuerbautstudio te 
Gent digitaal kon gebeuren zijn 
dit jaar aanvullende opnamen ge
maakt om onder zelfde titels drie 
compact-discs of straalplaatjes 
aan te bieden. 

Dat deze religieuze muziek 
nauw verbonden is met onze 
Vlaamse kuituur hoeft geen be
toog, ze groeide uit oorspronke-

door kleine maar opmerkelijke 
wijzigingen. 

Springlevend 
Het was onder een stralende 

meihemel dat Grimbergen zijn 
talrijke gasten uit het hele Vlaam
se land ontving met na een sfeer
volle hoogmis een uitgebreid 
feestelijk maal en een bezoek 
aan de Parel van Brabant, in casu 
de prachtige abdij en de water
molens met musea langs de 
Maalbeek. In de late namiddag 
kwamen het Schola Cantorum uit 
Achel, het Gregoriaans Koor van 
Leuven onder leiding van Frans 
Mariman, Ad te levavi uit Herent-
Winksele, de Scholae van de 

^ ^ 

Het Grimbergs abdijkoor '88, twintig jaar inzet en entoesiasme... 
(foto Fr. Adams) 

lijk Keltische melodielijnen die 
aangevuld door Frankische en 
vroeg-kristelijke teksten enkele 
eeuwen later uit tot een stijl die 
door de eeuwen heen een stijlvol
le omlijsting van de liturgie is 
gebleven. Een klein dieptepunt 
halfweg deze eeuw werd over
wonnen en een heropleving is 
duidelijk. 

De Norbertijnen gaven er, 
vooral naar voorbeeld van Pré-
montré een eigen klankkleur aan 

EN film als The Mllagro Bean-
field War, de tweede film van 
Robert Bedford als regisseur 

— acht jaar na zijn prijswinnende 
Ordinary People — verzoent je met 
het feit, dat je als recensent dikwijls 
een boel rotzooi te slikken krijgt. Ach
tergrond en plaats van handeling zijn 
het woeste landschap van de Ameri
kaanse Staat New Mexico en het 
dorpje Milagro, met een hele rist 
kleurrijke bewoners. 

Film opent — onder de generiek — 
met het langzaam dagen van de dag, 
en in het dorre woestijnachtige land
schap een ouwe — zich dansend 
voortbewegend — speelman, die de 
heerlijkste noten onttrekt aan zijn 
trekzak. Later leren we hem kennen 
als Coyote Angel (Robert Carricart), 
om wat later te begrijpen dat het om 
de doodsengel gaat — die we bij 
Bunuel ook dikwijls zien aantreden. 

Want dit moet gezegd — deze film 
flopte in Amerika en het is duidelijk 
waarom — hoe Amerikaans het on-
denverp ook is, de uitwerking en̂ an is 
Europees. Van alles is er een juiste 
dosering en vooral de humor — een 
toegeving aan het kommerciële vol
gens sommigen — is in zulke juiste 
doses aanwezig, dat het enkel je 
bewondering kan wegdragen. Nu het 
verhaal. Dat begint bij Joe Mondra-
gon [Chick Vennera), die op een mor
gen in een boze bui, ongewild de 
afsluiting van de afwatering naar zijn 
veld — die gerechterlijk werd afgeslo
ten — terug opent en hierdoor zijn 
bonenveld irrigeert. Deze kleine 
daad, meer van wanhoop dan uit 
verzet, is echter aanleiding dat het 

hele dorp uitloopt om naar dat veld te 
komen kijken. Ook de mooie Ruby 
Archuleta (Sonia Braga), een garagis-
te — maar ook aktiviste tegen de 
aanleg van een groot plezierpark in 
de omgeving, zodat het oorspronkelij
ke van de hele streek teniet zal wor
den gedaan — die het feit opblaast tot 
het helemaal buiten zijn proporties 
groeit, ook al omdat ze de advokaat 
en joernalist Charley Bloom {John 
Heard), die de grootstad ontvluchtte. 

NIEUW 
IN DE BIOS 

nadat hij daar meermaals in kontakt 
kwam met de gevangenis doordat hij 
er uitgesproken — en dit volgens de 
Amerikanen — linkse ideeën opna-
houdt, zo ver krijgt een artikel in de 
krant te publiceren en een bijeen
komst toe te spreken. Ladd Devine 
{Richard Bradford) de bezitter van het 
toekomstige pretpark, kon het eerst 
niet zoveel schelen dat Mondragon 
zijn water stal, maar nu hij publiek te 
kakken wordt gezet krijgt hij het toch 
op de zenuwen. Hij aanvaardt gretig 
de hulp van Kyrill Montana {Christo
pher Walken), een doortrapte schurk-
achtige politieman — hem gezonden 
uit Washinton. Maar deze krijgt te 
maken met het feit dat ook de lokale 
gezagsdragers verdeeld zijn in hun 
keuze voor arm of rijk en sheriff 
Montoya (een sublieme Ruben Bla
des) zal al zijn dipbmatie nodig heb
ben om het niet tot een openlijke strijd 
te laten komen. Hier en daar zien we 

Brusselsee St. -f\/lichielskatedraal 
en de Basiliek van Koekelberg, 
het koor Laudate Dominum uit 
Kortrijk en het St.-Ceciliakoor uit 
het verre Poperinge weer samen 
om samen de vespers te zingen. 

Gregoriaans is springlevend 
als tevoren, en een religieuze 
muziek die zelfs menig niet-gelo-
vig toehoorder niet onberoerd 
laat. Ook dat heeft de viering te 
Grimbergen aangetoond... 

P.C. 

de bovennatuurlijke tussenkomst van 
Coyote Angel, die werkt aan zijn plan, 
en dat is om zijn ouwe vriend Amaran-
te Cordova (glansrol van Carlos Ri-
quelme) mee te nemen naar de over
kant. Ga dat zien, ga dat zien I 

Fred Dekker is de dader van The 
Monster Squad en het moet gezegd 
dat ook deze tweede film van deze 
regisseur — zijn eerste was een ver
nieuwing In het horrorgenre The 
Night of the Creeps — getuigt van 
een groot vakmanschap. Dit Is een 
horrorfilm voor kinderen die van het 
genre houden —• en alle volwassenen 
eveneens — over kinderen die van 
het genre houden, want de antagonis
ten zijn de monsterbrigade en dat zijn 
kinderen van vijf tot vijftien. Ze ont
dekken dat er in hun stad een soorte-
ment kongres plaatsvindt van beken
de monsters: Dracula, Frankenstein, 
The creatur of the Black Lagoon, een 
tweeduizend jaar oude mummie en 
een weenwolf. Dat allemaal omdat 
zich in de stad een juweel bevindt, dat 
de sleutel is tot een poort die zich pas 
iedere honderd jaar opent en waarin 
dan weer alle kwaad kan worden 
weggezogen. Hier wordt gelachen 
met horror, zonder om horror te la
chen, want Dekker heeft het grootste 
respekt voor het genre, zodat de lief
hebbers zowat alle klisjees zullen her
kennen, maar ze zijn zo subliem ge
bruikt dat het zeer begrijpelijk is dat 
deze film de Grote Prijs jury Festival 
Fantastische Film Brussel '88 kreeg. 
Wil je ze allemaal eens ontmoeten en 
misschien ook uw recensent die dit 
nog een tweede maal wil zien, heb je 
afspraak met 

Willem Sneer 
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Een zekere matigheid is geboden 

Beeldenstorm in medialand? 
De achterflap van ,,Beeldenstorm in Medialand", 

de neerslag van een Davidsfondskongres terzake, 
belooft een indringende analyse van de bewegingen 
op het mediafront. De 7 bijdragen die het boekje telt 
lossen die belofte slechts zeer gedeeltelijk in. 

ARCEL JANSSENS 
weidt in „Woord en 
beeld: konkurrenten of 

partners?" uit over het de jong
ste jaren enorm toegenomen be
lang van de audiovisuele media. 

Verdomhoek 
De televisie als elektronische 

akropolis nam tal van funkties 
van het gedrukte woord over 
maar venwekte volgens de auteur 
een aantal maatschappelijke en 
kulturele wijzigingen die minder 
positief zijn, zoals een verschra
ling van het taalvermogen (een 
nieuw analfabetisme) en de hang 
naar spektakel. 

Het boek raakte door een ge
brek aan beleid een beetje in de 
verdomhoek. Volgens Clem 
Neutjens is er meer nodig dan 
wat ekonomische, statutaire of 
organisatorische korrekties om 
deze nefaste ontwikkeling tegen 
te gaan. De leeskultuur met gere
valoriseerd worden, ook buiten 
het onderwijs. 

Opiniewaaier 
Marcel Van Nieuwenborgh 

stelt dat de heisa rond de be
scherming van een pluralistische 
opiniewaaier in de pers een dub
belzinnig trekje vertoont. Volgens 
deze Standaarsjoernalist hoeft 
een kristendemokratisch over
wicht in de Vlaamse krantentuil 
niet automatisch een bedreiging 
voor de opinieverscheidenheid te 
betekenen. Veel meer dan de 
stempel van de uitgever vertonen 
onze kranten de weerslag van de 
ideeën van de individuele joerna-
listen. En de sociale verkiezingen 
bewijzen volgens Van Nieuwen
borgh dat op kristendemokrati-
sche redakties een groot aantal 
joernalisten met socialistisch pro
fiel verwijlen. 

Kris Rogiers waarschuwt voor 
een machtsgreep van de fransta-
lige mediagroepen op de toekom
stige kommerciële zender in 
Vlaanderen. Het volstaat niet dat 
de Vlaamse eigenheid van deze 
zender beperkt blijft tot de taal 
van de uitzendingen. De Vlaamse 
beweging moet volgens deze be
heerder van de Vlaamse Beeldin
dustrie een antwoord vinden op 
de volgende dubbele uitdaging: 
ten eerste het feit dat franstalige 
standpunten steeds meer (kijk 
bv. naar Wathelet) in het Neder
lands verspreid worden; en ten 
tweede het verschijnsel dat frans
talige financiële groepen zich pa
trimoniaal aan het inkopen zijn in 
strategische sektoren in Vlaande
ren. 

Film 
Joz van Liempt duid in „Film 

tussen kunst en koopwaar" de 
evolutie van de film tegen een 
achtergrond van opkomend tele
visiespektakel. In het kader van 
de financiële onoverkomelijkhe
den waar de Vlaamse film mee 
worstelt (de voorstellingen in ei
gen taal kunnen nooit volledig de 
produktiekosten dekken) pleit hij 
er zelfs voor om met Vlaams 
overheidsgeld nlet-nederlandsta-
lige films te maken. Daarbij moe
ten weliswaar zeer strenge kwali
teitsnormen gehanteerd worden, 
bv. de verplichting dat de Vlaam

se films iets leren over on land of 
volk. Het zou immers zonde zijn 
dat de kwaliteit die onze filmscho
len afscheiden zomaar in de 
werkloosheid verzeilt. 

Revolutie 

Norbert D'hulst wil dat we de 
revolutie die zich in medialand 
afspeelt mee gaan maken. Tech
nische vernieuwingen impliceren 
Immers ook inhoudelijke ver
schuivingen, die we zelf mee be
palen, liefst niet alleen door ze 
gelaten te ondergaan. 

Matigheid 

De sekretaris-generaal van het 
Davidsfonds overschouwt vervol
gens het landschap van de kom
merciële televisie, met een in 
Vlaanderen op stapel saand du-
opolie, en de opiniewaaier in de 
geschreven pers, die ruimer be
keken moet worden dan de dag
bladpers. Hij wijst erop dat de 
weekbladpers, die in veel sterke
re mate duidend werkt, een ster
ke ondervertegenwoordiging van 
de kristelijke visie kent. D'hulst 
verwijt de BRT een grote verspil
ling van kapitaal aan goodwill. Zo 
vindt hij dat er, wat het joernaal 
betreft, in de selektie, de beklem
toning en de volgorde van de 
feiten teveel verkeerd liep. 

„Het gebruik van de massamedia eist een zekere matigheid en zelfs onthechting...' 

Herwig Arts komt tenslotte tot 
de konklusie dat de hedendaag
se mens in 5 opzichten getekend 
is door de massamedia: hij is 
meer een kijkend dan lezend we
zen geworden, kent een hogere 
graad van beïnvloedbaarheid, 
zijn verbeelding gaat achteruit, 
hij is een nog groter kuddedier 
geworden en hecht meer belang 
aan de vorm dan aan de inhoud. 
De auteur verweeft deze inzich

ten met de achteruitgang van het 
spirituele en diepere in onze 
maatschappij, en meer bepaald 
met het groeiend ongeloof en de 
leeglopende kerken. 

Zijn laatste woorden zijn een 
kernachtige samenvatting van de 
filosofie waarvan dit boekje door
drenkt is: „Het gebruik van de 
massamedia vereist een zekere 
matigheid en zelfs onthechting, 

zoniet geraken wij er evenzeer 
aan verslaafd als aan alkohol, 
nikotjne, geld of werelds suk-
ses". pdj 

— „Beeldenstorm In medialand", 
Ultg. Davidsfonds, Leuven, 1987, 
124 biz., 295 fr. 

Het Provinciaal IMuseum voor Fotografie, Antwerpen 

„Kijk eens naar het vogeltje!" 
Het driemaandelijks tijdschrift,,Openbaar Kunst

bezit" is aan haar zesentwintigste jaargang toe. De 
jongste jaren evolueerde dit periodiek tot een vol
waardig, mooi uitgegeven en bijzonder goed gedo-
kumenteerd kunstmagazine. Nummer twee van 
deze jaargang handelt integraal over het Provinciaal 
Museum voor Fotografie, Antwerpen. 

E opkomst van de fotogra
fie in het midden van de 
vorige eeuw zorgde voor 

een ware omwenteling in de 
beeldkultuur. Volgens de Oosten
rijkse filosoof Karl Pawek was de 
eeuw van het beeld aangebro
ken. De meeste uithoeken van de 
wereld waren nu bereikbaar. Fo
tografie evolueerde al gauw tot 
een populair massamedium, 
waar de nadruk op kijken kwam 
te liggen. 

Het provinciaal Museum voc. 
Fotografie heeft een overweldi
gende hoeveelheid materiaal, fo
to's en apparatuur, om die ont
staansgeschiedenis en haar ver
dere evolutie te illustreren en ze 
binnen haar sociale kontekst te 
plaatsen. 

Phénakistikoop 
Openbaar Kunstbezit is een 

tijdschrift ,,voor inwijding in de 
beeldende kunsten door repro-
dukties, teksten en radiouitzen

dingen (onder de auspeciën van 
de Vlaamse provincies i.s.m. de 
BRT". 

Inwijding, precies. Na een bon
dige, doch verhelderende uitleg 
over enkele basisbegrippen uit 
de geschiedenis van de Fotogra
fie, maken we samen met Roger 
Goenen, auteur van dit nummer 
en eerstaanwezend maatschap
pelijk assisten van het museum, 
een wandeling langsheen de be
langrijkste toestellen, kamera's 
en fotodokumenten. 

Toestellen met illustere namen 
zoals de Miragioskoop of de Phé
nakistikoop worden hier bespro
ken. Het museum schenkt niet 
alleen aandacht aan de zuiver 
fotografische toepassingen, 
maar ook aan uitbreidingen daar
van: de stereo(foto)grafie en de 
cinematografie. 

Ook de geschiedenis van het 
gebouw waarin het museum nu is 
gehuisvest (het pakhuis ,.Vlaan
deren") en de museologische op
vattingen komen aan bod. 

Het Provinciaal Museum voor 
Fotografie is open van dinsdag 
tot zondag doorlopend van 10 tot 
17u. 

Goed om weten 
Een jaarabonnement (vier 

nummers) kost 600,-, met op-
bergband voor twee jaargangen 
850,-. U kan dit betalen op reke
ningnummer 220-0722400-77. 

Losse nummers kosten 180,-, uit
sluitend door overschrijving op 
hetzelfde rekeningnummer. 

Volgende afleveringen staan 
nog op stapel voor 1988:,,Indus
triële disign in België" en ,,Het 
Rubenshuis". 

Voor meer inlichtingen kan U 
zich wenden tot Openbaar Kunst
bezit, Trommelstraat 1, 9000 
Gent, telefoon 091/23.82.39. 

(t.s.) 
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Plezierige fantast: Anthony Horowitz 

Publieke vijand nummer twee 
Zoals men wellicht reeds heeft gelezen — en 

gezien op televisie in Kilimanjaro — was de Engelse 
wonderboy van het jeugdboek Anthony Horowitz in 
Antwerpen. Zijn uitgever Facet nv had hem onderge
bracht in het riante Pullman-hotel, wat de schrijver 
zeer leuk vond. Al was het alleen al maar voor het 
uitgebreide ontbijt dat men er krijgt voorgeschoteld. 
Horowitz vindt zoals vele Engelsen, het ontbijt de 
belangrijkste maaltijd... 

DEZE 33-jarige (5 april 1955) 
spring-in-het-veld iiuwde 
half april in Hongkong, 

waar hij opzoekingswerk verricht
te voor een nieuw jeugdboek. 
Hiervan heeft hij er de jongste elf 
jaar liefst veertien op zijn aktief, 
naast diverse scénario's voor te
levisie (Robin of Sherwood; 
Crossbow — over Willem Tell) en 
het scénario voor zijn eigen boek 
De Malteser erfenis, die op het 
Filmfestival van Cannes op 18 
mei in wereldpremière gaat. 

Estland 
De naam Horowitz zou uit Po

len afkomstig zijn en in het Brits 
Museum in Londen ligt er een in 
het Duits gesteld boek, dat aan 
de familie Horowitz is gewijdt en 
dat tot op de dag van vandaag is 
bijgewerkt, dit door zijn oudere 
broer, een advokaat die gek is op 
stambomen; een jongere zus is 
aktrice. 

Vier generaties geleden verlie
ten de Horowitz' Estland om zich 
in Engeland Ie vestigen. (Toen 
wisten ze nog niets over That
cher, zegt Anthony knipogend). 
Zijn Engelse jeugd bracht hem de 
lektuur van meesterverteller Di
ckens, die hij samen met de an
dere klassieken als Jane Austen 
en George Gissing in zijn vaders 
(die overleed toen Anthony 20 as 
— een vreselijk slag voor de jon
ge man, die had gehoopt hem 
ooit zijn eerste publikatie in de 
hand te kunnen geven) boeken
kast vond. Zijn moeder die nog 
leeft — hij noemt haar zelf een 
excentrieke dame — in een huis 
de 14/15/16/17/18/19e eeuw, met 
alle gemakken van de 20ste, ver
telde hem met voorliefde griezel
verhalen, van filmen uit de Ham-

EEN eerste belangrijke sa-
menwerkingsprojekt was 
het uitstippelen van de 

Heuvellandroute in 1970 (in 
Frankrijk: het Circuit des Monts 
de Flandre). Sedertdien volgde 
een veelheid van gemeenschap
pelijke initiatieven: gemeen
schappelijke folders, een Heuvel-
landgids voor het gehele gebied 
in België en Frankrijk, samen uit
gewerkte tentoonstellingen 

merstudio's zoals Frankenstein 
en Dracula, naast The Fly (die 
recent een goeie remake kende) 
en The Invastion of the body snat-
chers (met een slechte remake). 

School 
In zowel Daar ga je, Frederick 

K. Bower, De Malteser erfenis als 
Publieke vijand nummer twee 
hebben we te maken met kinde
ren die helemaal niet van school
gaan houden. In de eerste komen 
de ouders om in een auto-onge
val en in twee en drie wonen 
diezelfde ouders in Australië. In 
zijn recent in Engeland versche
nen Groosham Grange drijft Ho
rowitz het zover, dat hij aan het 
end van het boek de knaap zijn 
ouders iaat verstenen — door 
een mislukte goocheltruuk. 

Horowitz die zelf een leuke 
schooltijd had — altans na z'n 
twaalfde — en een overbe-
schermde jeugd in de hogere 
burgerklasse (en hierdoor ook 
alle persoonlijk initiatief zag afge
sneden) laat zijn hoofdpersona
ges graag het heft zelf in handen 
namen. Trouwens, zegt hij, een 
Engelse knaap van tien jaar mag 
nauwelijks alleen een straat over
steken, terwijl in Thailand — waar 
ik net vandaan kom — diezelfde 
10-jarige, indien hij al naar school 
gaat, na school nog uren op het 
veld moet gaan werken en in 
extreme gevallen helemaal al
leen in de wereld staat. 

Horowitz bezoekt ook scholen 
in het kader van zijn schrijven en 
keert 's avonds soms erg ont
moedigd huiswaarts. Op de 
vraag wat zijn toehoorders zoal 
gelezen hebben volgt zeer dik
wijls een pijnlijk stilzwijgen en na 

(zoals die in 1981 bij de opname 
van Marguerite Yourcenar in de 
Académie frangaise). 

Op de Hoogte 
Nu is een nieuwe belangrijke 

samenwerking gestart: de uitga
ve door de twee VVV's van een 
gemeenschappelijk toeristisch 
blad in het Nederlands en het 
Frans. In het Nederlands onder 

de vraag, of ze iets van hem 
lazen, wordt het meestal nog stil
ler. Eens maakte hij mee dat hij 
na een uur uiteenzetting over zijn 
boeken en de vraag of er nog 
vraagtekens waren, een vraag 
gesteld kreeg over het merk van 
zijn jeans. ,,Maar ik denk dat dit 
overal ter wereld wel zo zal zijn'', 
weet hij de Engelse jeugd te par-
doneren. 

De Maltese valk 
Zoals reeds gezegd werd zijn 

boek De H/lalteser erfenis ver
filmd. De oorspronkelijke titel 
hiervan is The Falcon's Malteser 
en deze vormt een verwijzing 
naar het bekende boek van Das-
hiell Hammett (en verfilmd door 

de titel Op de Hoogte, in het 
Frans onder de titel Sommets de 
Flandre. Beide uitgaven geven 
dezelfde inhoud: artikels en be
richten op 20 bladzijden. 

In het eerste gemeenschappe
lijk nummer wordt een dossier 
gewijd aan de slag om de ,,ber
gen" (april 1918): de verovering 
van de Kemmelberg door de Duit
sers, de taaie weerstand van de 
Fransen, de verwoesting van 
Kemmel, Loker, Belle worden er 
uitvoerig en goed geïllustreerd 
beschreven. In het midden van 
het blad prijkt een gedetailleerde 
kaart met alle ,,bergen", hillen en 
hoogten, van Roekelooshille bij 
Vleteren (F) tot Hill 62 bij Zillebe-
ke (B). Artikels over de molen van 
Boeschepe, knotbomen in het 
landschap, praktische tips en een 
gevulde wandelkalender maken 
er een boeiend geheel van. 

John Huston, met Humprey Bo-
gart): The Maltese Falcon. Dat is 
echter ter ore gekomen van erven 
Lilian Hellman — bij leven de 
vrouw van Hammett — en deze 
zouden er proces voor over heb
ben om de titel van Horowitz' 
boek en film gewijzigd te zien. 

Dat stoort hem echter in het ge
heel niet, dan wordt naar alle 
waarschijnlijkheid de titel van het 
Nederlandse boek vertaald naar 
het Engels en krijgen we The 
Maltese Heritage voorgescho
teld. 

Toen dit gevierde jeugdboek 
omstreeks Boekenbeurs '87 ver
scheen, werden hiermee de ge
broeders Nick en Herbert Timot-

Bij deze nieuwe stap over de 
grens — 1992 nadert vlug — is 
ook een welkomgeschenk voor
zien voor al wie abonneert. Dit 
welkomgeschenk geldt tot en met 
Pinkstermaandag 23 mei. 

Winnen! 
In het Streekhuis Malegijs ging 

reeds van 9 tot 17 april een ten
toonstelling door en van 12 tot en 
met 23 mei loopt er een tweede. 
Op die tentoonstelling hangen 21 
schitterende reprodukties op 
groot formaat van bekende schil
derijen. Daarnaast grafisch werk. 
leder abonnee mag er dagelijks 
van 10 tot 12 en van 14u.30 tot 
16U.30 meespein en krijgt er ze
ven spelbeurten. Hoe dan ook 
komt hij bij een van de 21 repro
dukties of bij een grafisch werk 
terecht dat hij of zij meteen kan 
meenemen. 

hey Simpel geïntroduceerd, beter 
bekend als de gebroeders Dia
mant, van het gelijknamige de-
tektivebureau. 

Publieke vijand nr. 2 
Weer eens 159 bladzijden dol

le, onweerstaanbare, meeslepen
de, ademloos geschreven en ver
taalde (door Annemarie van 
Ewyck) avonturen, van een au
teur die zegt geen moralist te zijn, 
maar een verteller, die er toeval
lig op sommige gebieden een 
eigen mening op nahoudt, en dat 
gaat dan over de verloedering 
van het stedelijk klimaat, de kern
energie — die niet ons, maar de 
volgende generaties parten zal 
spelen — het geweld en het ruck-
sichtloos gezag. 

Het begint allemaal met een 
Frans diktee en eindigt met een 
Franse vertaling. Daartussenin 
echter hebben we Nick Diamant 
weten veroordelen voor diefstal 
van de Woburn karbonkels (hij is 
er in geluisd door inspekteur Sna-
pe van Scotland Yard — die 
wordt geholpen door zijn verre 
van charmante — die dol is op 
lichamelijk geweld — assistent 
Boyle). Hij geraakt in de cel met 
Johnny Powers (wat de bedoeling 
van Snape was) zodat hij deze de 
naam van de grote Heler zou 
kunnen ontfutselen. Maar Johnny 
Powers ontsnapt en Nick moet 
met hem mee. Nu gaan pas de 
poppen aan het dansen, want zijn 
oudere broer Herbert is ook van 
de gangsterpartij en die heeft 
zo'n kolibribrem dat hij alles ver
raadt. Nick komt in handen van 
Dikke Ed, belandt op de rails van 
de sneltrein enz. enz. 

Als je eens echt amusement wil 
kennen en je zoon of dochter 
hebben hun Horowitz laten slin
geren, neem hem dan eens vast; 
ik ben er zeker van dat je evenals 
hen voor altijd verslaafd zult zijn. 

Laagvlieger 

— Publieke vijand nummer twee. 
Anthony Horowitz. Ultg. Facet, Ant
werpen. 160 biz. 371 fr. 

Een abonnement op het tijd
schrift kost 300 frank (wie ook de 
Franse uitgave wil tïetaalt 500 
fr.). Men kan in het Streekhuis te 
Kemmel betalen of storten op 
rekening 469-2129591-01 van 
VVV Westvlaamse Bergen te 
Kemmel. Voor dat bedrag krijgt 
men 4 nummers van ,,0p de 
Hoogte", een deelname aan een 
boeiende zomerwedstrijd en tot 
23 mei een schitterende repro-
duktie (waarde minstens 300 
frank) of als het speelgeluk mee
zit een ander fraai werk. Hier is 
de topper: de zesdelige Malegijs-
legende van Jean-Jacques de 
Grave (waarde 18.000 frank). 

Voor abonnees die niet naar 
Kemmel kunnen komen tijdens 
de ,,speelweken" wordt op Pink
stermaandag vanaf 16u.30 door
lopend gespeeld door bestuursle
den tot de voorraad op is (die is 
ruim — meer dan 800 nummers 
— en zo nodig staan er aangena
me troostprijzen klaar). 

— VVV-Westvlaamse Bergen, 
Streekhuis Malegijs, 8948 Kem
mel (057/44.47.10). 

Gemeenschappelijk toeristisch blad geboren 

Twee VVV's uit liet 
Heuveiland werlcen samen 

Het landschap van het Vlaamse Heuvelland stoort 
zich niet aan de rijksgrens. Kemmelberg, Scherpe-
berg en Rodeberg liggen in Vlaanderen, Zwarteberg, 
Kokereleberg en Katsberg liggen in Frankrijk. 

Sinds ruim 20 jaar is er een goede samenwerking 
tussen VVV-Westvlaamse Bergen, met zetel in het 
Streekhuis Malegijs te Kemmel en het S.l. les Monts 
de Flandre, met zetel onder het belfort te Belle. 

Anthony Horowitz: dol, onweerstaanbaar, meeslepend (foto D. Farreii) 
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Erkenning in den vreemde 

KV Mechelen stopt niet 
KV Mechelen is niet te stoppen. Nadat de ploeg 

van Aad de Mos vorig seizoen opklom naar de 
Belgische top, veroverde zij in de voorbije weken 
Europa. Eerst was er de halve finale in Bergamo — 
waar toch wel indrukwekkend sterk werd gespeeld 
— en vorige week woensdag was er de finale van de 
Europacup II in Straatsburg. KV werd meteen de 
tweede Belgische klub die een Europacup mee naar 
huis bracht. Anderlecht ging Malinwa voor maar 
niets of niemand zegt dat KV het bij dit eerste sukses 
wenst te laten. Integendeel... 

EN mens geeft er zich niet 
altijd rel<enschap van 
maar het is toch goed om 

te weten dat de l<lub van John 
Cordier in een minimum van tijd 
veel roem heeft verworven. In 
1982 nog tuimelden de roodgelen 
uit de hoogste klasse. Het was in 
dat jaar dat de huidige voorzitter 
aan het roer ging staan. 

Aad de Mos 
Cordier pakte de zaken profes

sioneel aan, zette een organisatie 
neer en... beging fouten waar hij 
onmiddellijk van leerde. Cordier 
ging zich almaar nadrukkelijker 
met bekwame medewerkers om
ringen en hij deed een gouden 
greep toen hij zich Aad de Mos 
als trainer liet aanpraten. De Mos 
veranderde de mentaliteit van de 
klub en de spelers. Deze Hage
naar is een bezeten winnaar die 
heilig gelooft in werkvoetbal, in 
automatismen, in discipline, in 
ijver en karakter. Hij kneedde zijn 
ploeg naar zijn... gelijkenis. Dat 
hij zijn eerste grote internationale 
triomf behaalde tegen de klub die 
hem voor enkele jaren eigenlijk 

onheus had doorgezonden moet 
zijn eergevoel hebben ge
streeld... 

De finale in Straatsburg kwam 
anders niet in aanmerking voor 
een schoonheidsprijs. Het was 
geen grote of meeslepende maar 
wel een spannende wedstrijd. 
Voor Malinwa verliep alles naar 
wens. Het jonge Ajax werd vlug 
tot tien man herleid en Piet Den 
Boer kopte kort na de rust de 
winning-goal op de geijkte manier 
tegen de touwen. De trainer kon 
het scenario wel geschreven heb
ben... 

Kil rezultaat 
KV oogstte dus het loon van de 

arbeid. Want eens het 1-0 voor
kwam plooide het vreemd ge
noeg en ondanks de numerieke 
meerderheid terug in eigen ver
dediging. Het zakelijke Malinwa 
bleek niet op avonturen inge
steld. Het koos naar gewoonte 
voor het kille resultaat. Het speel
de een voetbal dat kon worden 
geanalyseerd, waar een systeem 
achter stak maar... dat nog te 
weinig beroerde. 

Suksestrainer Aad de Mos voert ook zijn KV-spelers aan in vreugde en plez,er a de Euro-titel... 
(foto F. Marien) 

Het gegeven was niet nieuw. 
Maar adel verplicht en de club die 
meteen het recht venwierf vol
gend seizoen een Supercup-
match in eigen huis te mogen 
spelen tegen PSV of Benfica 
moet nu toch maar eens meer 
aan het spektakel beginnen den
ken. Er lopen al flink wat,,echte" 
klassespelers rond in het team 
(0'Hana, Emmer en Dewilde bij
voorbeeld) maar die moeten nu 
nog tot volle ontwikkeling kunnen 
en mogen komen. Het taktisch 
keurslijf mag niet te strak worden 
aangespannen. Er moet nog 

ruimte overblijven voor ideeën 
die niet vooraf op het taktisch 
bord werden uitgetekend. Op een 
heel andere manier dan voor 
Henk Houwaert in Brugge komt 
nu ook voor Aad de Mos in Me
chelen ,,het moeilijkste". Geld is 
voor KV blijkbaar geen probleem. 

Gunstig klimaat 
The sky is the limit. Maar het 

publiek moet nog worden ver
overd. Daarvoor zijn suksessen 
én spektakel nodig. Het klimaat is 
nu gunstig voor de uitbouw van 

een nieuwe Vlaamse topklub. In 
de bestuurskamers mag men 
zich nu niet stukredeneren op 
cijfers en balansen. Een nieuw 
stadion is mooi maar er moet ook 
nieuw voetbal gebracht. Voort
aan zal de vereniging trouwens 
met andere maten worden geme
ten. Men kan zich niet eeuwig als 
underdog in topmatchen aanmel
den. Eens moet men de favorie-
tenrol durven opnemen. Daar
voor is nu de tijd aangebroken. Of 
Aad de Mos dat nu graag heeft of 
niet. Er is geen weg meer naast. 

Flandrien 

Eerherstel in binnen- en buitenland 

De kampioen woont weer in Brugge 
Club Brugge werd vorige zaterdag voor de zeven

de maal landskampioen. De eerste keer gebeurde dit 
in 1920. Op het tweede sukses (1972) moest tweeën
vijftig jaar worden gewacht. 

ADIEN waren de gouden 
H appeljaren (van 1975 
tot 1978) met drie opeen

volgende titels en twee Europese 
bekerfinales. In 1980 werd onder 
Han Grijzenhout en mét de jonge 
Jan Ceulemans een zesde kam
pioenschap binnengehaald. 
Daarna volgde een onwaarschijn
lijke terugval. De klub geraakte 
sportief en bestuurlijk ontred
derd. In 1982 kon de degradatie 
pas op de laatste speeldag wor
den vermeden. Club Brugge was 
een puinhoop die door... Georges 
Kessler opnieuw werd geordend. 

Eindspurt 
Maar het heeft wel tot 1988 

geduurd eer een nieuwe kompeti
tietriomf kon worden ingeschre
ven. Tussenin werd wel twee
maal tweede geëindigd en voor 
twee jaar waren er zelfs testwed-
strijd nodig om Anderlecht en 
Club van elkaar te scheiden. De 

totaalscore was toen 3-3 maar de 
Brusselaars hadden het meest 
gescoord op verplaatsing... 

1987-1988 wasvoor Club Brug
ge het seizoen van het eerher
stel. Zowel buiten- als binnen
lands want in de Uefacup werden 

opmerkelijke suksessen behaald. 
Meer dan eens werd in een zie
dend Olympiastadion een (ruime) 
achterstand weggewerkt. Club 
geraakte tot in de halve finale en 
hield intussen zijn titelkansen 
gaaf. In de eindspurt moesten 
Antwerp en KV Mechelen ten
slotte loslaten. 

We schreven het reeds eerder: 
het sukses van Club is een goede 
zaak voor ons voetbal. De meest 
aanvallende ploeg werd beloond 
en hopelijk vinden andere klubs 
en trainers (!) daarin inspiratie. 

Club Brugge ving in de voorbije 
maanden even vaak kritiek als 
lof. Het heette dat de ploeg zich 

Club Brugge voor de zevende maal landskampioen. Van de ,,oude" aanvoerder Jan Ceulemans tot de 
,,jonge" De Gryse is het vooral het sukses van de héle ploeg! (foto van seiie) 

achterin niet kon organiseren en 
dat een verworven voorsprong 
maar moeilijk kon worden verde
digd. Dat was enkel waar voor die 
kenners die niet geloven dat aan
vallen de beste verdediging blijft. 
Die oude waarheid werd door 
Club altijd aangehangen. Omdat 
de supporters anders in opstand 
zouden komen. 

Traditie 
De populariteit van Club Brug

ge steunt nu eenmaal op een 

traditie van onvoorwaardelijk of
fensief voetbal. Na 2-0 wil de 
aanhang 3-0 en na 4-0 moet 5-0 
volgen. Zo simpel is dat. Want 
Club voetbalt altijd met en voor 
het hart. In rechte lijn naar voor. 
Snel en zo mogelijk met enige 
bravoure. Want de ploeg wordt 
gedragen door een oudere (Ceu
lemans) en een jongere (De Gry
se) klasbak. 

Club, dat in de voorbije maan
den rekordontvangsten boekte, is 

dus helemaal terug van wegge
weest. Voor Henk Houwaert bre
ken nu evenwel moeilijke tijden 
aan: het sukses moet bestendigd 
worden. De kern moet kwalitatief 
worden uitgebreid en enkele ba
sispionnen verouderen. Er wordt 
beter niet miskocht want volgend 
seizoen worden de opdrachten 
zwaarder. Zeker in Europees ver
band waar de beker voor lands
kampioenen nog altijd veel meer 
voorstelt dan de Europacup II en 
de Uefabeker. Maar dat zal men 
ook in Brugge wel weten. 
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11^=^ LODEWIJK DOSFEL v.z.w. 
Zaterdag 28 mei te Sint-Niklaas 

Studienamiddag 
gemeentelilk Jeugdbeleid 

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel organiseert te Sint-
Nikiaas op zaterdag 28 mei om 13.30 uur een landelijke studiena
middag over gemeentelijk jeugdwelzijnsbeieid. Deze vindt plaats 
In het auditorium van zalen „Het Centrum" Grote Markt 40. 

Bedoeling van de studienamiddag 
is een doorlichting te maken van het 
lolcaal jeugdbeleid, zoals het de voor
bije zes jaar in Vlaanderen gevoerd 
werd, en een aantal perspektieven te 
schetsen die na de gemeenteraads 
verkiezingen kunnen geopend wor
den. Voor schepenen, gemeente
raadsleden en VU- en VUJO-kaderle-
den die op een of andere wijze met 
het jeugdbeleid begaan zijn, is deze 
studienamiddag dus alleszins een 
aanrader. 

De ruim 300 Vlaamse gemeenten 
hebben nagenoeg allemaal een sche
pen voor de jeugd en ongeveer twee 
derden heeft ook een jeugdraad, 
maar op zich is dat geen garantie 
voor een volwaardig jeugdbeleid. 

Vele gemeenten moeten het nog stel
len zonder jeugdkonsulent en jeugd
dienst. De mogelijkheden die vanuit 
de Vlaamse Gemeenschap worden 
aangeboden, zijn niet altijd gekend. 

Het jeugdbeleid is bovendien dikwijls 
enkel gericht op de georganiseerde 
jeugd en vrijetijdsbesteding. Niette
min wint de gedacht veld dat het moet 
worden opengetrokken tot een echt 
jeugdwelzijnsbeieid, dat bij de be
leidsbeslissingen in alle sektoren 
(dus ook verkeer, kuituur, ruimtelijke 
ordening, OCMW, huisvesting enz.) 
stelselmatig de plaats en de wensen 
van kinderen en jongeren inkalku-
leert. 

Op deze verschillende aspekten en 
problemen zal tijdens de studiena
middag ingegaan worden door vier 
inleiders, die stuk voor stuk topdes
kundigen zijn in hun terrein. Daarna 
volgt een gesprek, geleid door VU-
volksvertegenwoordiger Herman 
Lauwers. Als lid van de kultuurkom-
missie in de Vlaamse Raad en als 
gewezen verbondskommissaris van 
de scouts en gemeentelijk jeugdkon
sulent van Brasschaat, kent VU-ka-
merlid Lauwers zowel het Vlaams als 
het lokaal jeugdbeleid. 

Programma 

14u.; verwelkoming door Lieven 
Dehandschutter, direkteur Vormings
centrum Lodewijk Dosfel; 

14.05U.: ,,Van jeugdbeleid tot 
jeugdwelzijnsbeieid" door Guy Re-
dig, jeugdkonsulent te Mechelen; 

14.30U.: ,,Jongereninspraak en -
participatie in de gemeente door Thé-
rèse Coens, stafmedewerkster 
Jeuggdienst voor Maatschappelijke 
Participatie en Emancipatie (JEMP); 

14.55U.: ,,De Vlaamse Gemeen
schap en het lokaal jeugdwerk" door 
Koen Lambert, bestuurssekretaris 
Dienst Jeugdwerk, sektie regionaal 
en lokaal jeugdwerk; 

15.20U.: ,,Jeugd en verkeer" door 
Mare Huys, voorzitter vzw Verkeers
veiligheid; 

15.45U.; koffiepauze; 

16.15U.: panelgesprek met de vier 
referaathouders en vragen van het 
publiek o.l.v. Herman Lauwers, volks
vertegenwoordiger. 

De deelname aan deze studiena
middag is gratis. Inschrijving vooraf is 
wel vereist. 

Een voorstel dat navolging verdient 

Overpeit paid uit 
met miiieupremie 

Op voorstel van het VU-raadsiid Jeanne Van Hoof werd in de 
begroting 1988 van de gemeente Overpeit een bedrag voorzien als 
tussenkomst voor de installatie van een regenwaterput. 

Elke premieaanvrager die er recht op heeft zal 6.000 fr. als 
toelage uitgekeerd worden. 

De motivatie van deze milieupre-
mie, die een primeur is in Limburg, en 
waarvoor grote belangstelling bestaat 
bij andere gemeentebesturen, is dub
bel 

Waarom? 
Op dit ogenblik vloeit het regenwa

ter via afvoerbuizen van de gemeen
teriolering naar het zuiveringsstation. 
In principe is dit niet nodig om de 
volgende redenen: 

Het regenwater behoort niet naar 
een zuiveringsstation afgevoerd te 
worden maar dient zoveel mogelijk 
ter plaatse opgevangen te worden of 
te bezinken. 

De dimensionering van de rioolbui
zen kan bijgevolg verminderd worden 
wat kostenbesparend werkt. 

Alleen huishoudelijk afvalwater 
dient afgevoerd te worden naar een 
waterzuiveringsinstallatie. 

Volgens de voorschriften van de 
Hogere Overheid wordt nu reeds een 
zo groot mogelijke scheiding van af
val- en regenwater aanbevolen d.m.v. 
een totaal gescheiden reioleringssis-
teem. 

VU op TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 

20 mei aanstaande om 19u15 op 
BRT-1 bevat volgende onderwerpen: 

— „Een ballon, een ballon, een 
ballonnetje": een reportage over een 
merkwaardige verzustering tussen 
het Vlaamse Bree en het Noorditali-
aanse Volpago; 

— de politieke aktualiteit doorge
licht door Mark Demesmaeker; 

— ,, Vlaanderen, een wereld 
groot": reisverslag van de Vlaamse 
globetrotters Jan en Frank, op zoek 
naar Vlamingen In de wereld. 

Niet vergeten dus, nu vrijdag om 
kwart na zeven op BRT-1. 

l̂ĉ JMCM'>!yL•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
Naam: 

Funktle: 

Adres en tel.: 

O schrijft in voor de studienamiddag ,,Naar een gemeentelijk jeugd
welzijnsbeieid" op zaterdag 29 mei te Sint-Niklaas; 

O kan niet aanwezig zijn, maar wenst het verslagboek te ontvangen; 

Gelieve dit formulier tegen uiterlijk woensdag 25 mei terug te sturen 
naar het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 Gent 
(tel. 091/25.75.27). 

Voorbeeld 
De premie zet aan tot meer milieu

bewustzijn en wordt toegekend voor 
zover er een geldige bouwvergunning 
afgeleverd wordt/werd voor alle wo
ningen en verbouwingen van be
staande woningen én wanneer vol
daan wordt aan bepaalde technische 
minimum voorwaarden. 

De installatie bestaat in principe uit 
een regenwaterput, één of twee reu-
kafsluiter(s) en een zinkput. 

De regenwaterput (inhoud min
stens 3.000 liter) en de zinkput (in
houd minstens 3.000 liter) en de reu-
kafsluiter(s) mogen in metselwerk, 
beton of een geprefabriceerd produkt 
zijn uitgevoerd. 

Verdere inlichtingen over de milieu-
premie kunt U bekomen bij schepen 
Jef Van Bree (tevens VU-provincie-
raadslid), Zavelstraat 53 te 3583 
Overpeit (011/64.35.40) of bij raadslid 
Jeanne Van Hoof, Heesakkerstraat 
151 te 3583 Overpeit (011/64.36.79). 

Dit initiatief kan beslist ook in ande
re gemeenten met sukses worden 
overgenomen. 

Uilenspiegel 
gedenkt... 

21 MEI 
Aan Jozef Simons 

Oit ZIJN GEBOORTEDAG IN 1888 
Gij waart de goede Kempenaar; 
Uw werk 'n gouden korenaar 
gevxmnen op de schrale hei; 
de grondtoon mild en levensWj I 

Gij mieht het hoek tot... ^>olksge-' 
ibrulkl 

Uw € BonifcBcius Suyckerbuyck » 
en evenzeer c De laaUte Jles > 
bevatten naast een lach, een les / 

En ieder hoek door u geschreven 
ging als een hremstndk hrandend 

[leven l 
Zo stondt gij met uw pen paraat, 
paraat * Eer Maanderen vergaat!» 

TJJL. 

In de jaren vijftig, reeds meer dan dertig jaar geleden, publiceerde 
Bert Peleman, onderde schuilnaam „Tijl", gedurende driejaar, haast 
dagelijks in „De Standaard" en „Het Nieuwsblad" een „berijmde 
verjaardagskalender". 

Het werden honderden kleine, bescheidene gelegenheidsverzen 
die meestal op speelse wijze de nagedachtenis huldigden van een of 
andere vooraanstaande Vlaming. Met de toestemming van de dichter 
publiceert ons weekblad vandaag het versje n.a. v. de 100ste geboorte
dag op 21 mei van Jozef Simons. 

Minister André Geens 
geiiuldigd te Aalst 

De jongste Arrondissementele Raad te Aalst was in menig 
opzicht buitengewoon. Niet alleen wegens de zomerse warmte die 
de opgekomen leden moesten trotseren, maar ook om inhoudelij
ke redenen. 

Eerst was daar de kersverse sena
tor Bob van Hooland die zichtbaar 
genoegen beleefde aan zijn optreden 
in het arrondissement waar hij op
groeide, en nog veel vrienden telt. 
Deze geboren Herzelenaar kon zelfs 
het dienstpersoneel boeien met een 
uiteenzetting over een doelmatig ge
meentebeleid. Niet te venwonderen 
voor wie weet hoe geestig hij uit de 
hoek kan komen. 

Huldiging 
Het hoogtepunt van deze avond 

was evenwel de huldiging van André 
Geens, de eerste naoorlogse Zotte-
gemse minister. Een oververdiende 
aanstelling, vinden we hier in Aalst. 

De bloemen van het Arrondissemen
teel Bestuur gingen desalniettemin 
naar Jo Geens-Nachtergaele, omdat 
ze — naar het zeggen van voorzitter 
Willy De Saeger — zal moeten wen
nen aan haar nieuwe rol. Zijnde die 
van huis- en bedgenoot van iemand 
die voortaan nog minder thuis zal 
zijn... 

Het bleef nog lang een gezellig 

onderonsje in de Ajuinenstad. Maar 
of het gratis vat bier is leeggeraakt 
konden we niet meer vernemen. 

Tenslotte, voor wie denkt iets ge
mist te hebben, is er geen reden tot 
wanhoop. Het laatste weekeind van 
deze maand is er immers het jaarlijks 
eetmaal van onze nationale mandata
rissen. Deze keer met daarbij een 
heuse minister! 

Arr.-voorzitter Willy De Saeger, senator Bob van Hooland, minister 
André Geens en echtgenote. (foto Erwin Vermeire) 

19 MEI 1988 



Wi\ 17 

BRABANT 
MEI 

19 LENNIK:19u30 Vlanajo-Leda 
Kursus „Wegwijs in eigen st(r)aat" 
Deel 1 „Huize Zwartenbroek", Zwar-
tenbroekstraat 127, Lennik Deelna
me gratis 
21 LENNIK: „Het gemeenteraads
lid" door Mark Demesmaecker In 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127, van 14 tot 17u 30 Inschrij
ven op nr 02/532 53 14 van Autono
me Centra voor Welzijnswerk 
26 AARSCHOT: Landelijke ont
moetingsdag in Houthalen Om 
8u 30 Inschrijven bij bestuursleden 
VU-Aarschot 
26 LENNIK: 19u 30 Vlanajo-Leda 
Kursus ,,Wegwijs in eigen st(r)aat" 
Deel 2 ,,Huize Zwartenbroek", Zwar-
tenbroekstraat 127, Lennik Deelna
me gratis 
28 VOSSEM: Groot VU-bal in zaal 
Edelweis,, Vossemberg 13 Met DJ 
Eddy De Dekker Aanvang 21 u In
gang 100 fr Org VU-Vossem 
28 LENNIK: ,,De gemeenteraad" 
Voordracht door Annemie Vandecas-
teele, in Huize Zwartenbroek, Zwar-
tenbroekstraat 127, te Lennik Van 14 
tot 17u30 Inschrijven op tel 02/ 
532 53 14 Toegang gratis 

JUNI 
2 AARSCHOT: Diareeks over Indo-
nesiPe in lokaal Schalumevest om 
14u Nadien koffietafel Org VU-
Aarschot 
11 HEKELGEM: Jaarlijks VU-eet-
maal Van 18 tot 22 uur Ook op 12 
juni, van 11 u 30 tot 15 en van 17 tot 
20u In de Parochiezaal, Fosselstraat 
(achter de kerk van Hekelgem) Org 
VU-Hekelgem (Affligem) 

Te huur 
D In De Haan aan Zee, voor 4 perso
nen Gem App — eetplaats — keu
ken — stortbad -H WC, 2 slaapka
mers -I- garage Inlichtingen tel 050/ 
82 44 63 

Franse eis voor Vlaamse rechtbank... 

Vrijspraak 
voor Arendonkenaar? 

Voor de rechtbank van Tongeren verscheen vorige dinsdag de 
dertigjarige Herman H. uit Arendonk. Hij werd er gedagvaard op 
verdenking van het toebrengen van schade aan de wagen van 
José Happart. Dit naar aanleiding van een Voerwandeling op 7 
december '86. De burgerlijke partijstelling van Happart, een In het 
Frans gesteld dokument, werd door verdediger meester Sauwens 
fel betwist. 

Volgens de getuige ten laste, een 
Vlaamse (') rijkswachter uit het Ant
werpse, zou Herman H aan het por
tier van Happarts auto getrokken heb
ben 

Dit getuigenis werd echter tegen
gesproken door acht getuigen ,,è de
charge", allen voerwandelaars, die 
die dag vanuit de Kempen naar Voe
ren waren afgezakt, om er te proteste
ren tegen de benoeming van Happart 
tot burgemeester Volgens deze ge
tuigen was Herman H de hele tijd bij 
hen gebleven, eerst in frituur-café 
Wijnants, en nadien, toen Happart 
het kerkplein kwam opgereden, bij 
hen op de stoep 

Eén van de getuigen, een free
lance fotograaf uit Geel, had zelfs zijn 
foto's meegebracht om zijn getuige
nis kracht bij te zetten 

Bevoorrecht getuige 
Volgens VU-senator Walter Luyten, 

die zich een bevoorrecht betuige 
noemde, had Happart geprovoceerd 
Er waren eerder al mensen opgepakt 
Dankzij de bemiddeling van Walter 
Luyten zouden ze vrijgelaten worden 
Maar net toen het weer rustig was en 
de wandelaars aanstalte maakten om 
naar de bussen temg te keren, kwam 
Happart op de menigte ingereden 
Voorts vond VU-senator Luyten dat 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat bij 
het politiekorps 3 betrekkingen van hoofdinspekteur eerste klasse 
(M/V) te begeven zijn aan de gemeente Grimbergen 
De kandidatuurstellmgen, eigenhandig geschreven, worden gericht 
aan de Heer Burgemeester met een aangetekende bnef en dienen 
uiterlijk ter post afgegeven te worden op 7 jum 1988 
De benoemingsvoorwaarden, de bij de kandidatuur te voegen doku 
menten alsmede bijkomende inlichtmgen kunnen bekomen worden op 
de dienst Sekretane — Personeelszaken tijdens de werkuren of telefo 
msch 02/269 12 47 of 02/269 60 00 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
In opdracht 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
J VAN DE VELDE J MENSALT 

GEMEENTE HERENT 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat 
volgende betrekkingen (man/vrouw) te begeven zijn 
A) dne geschoolde B arbeiders, vereist diploma lagere secundaire 
techmsche school of gehjkgesteld of zes jaar praktijk m gevraagde 
specialiteit, 
B) drie geschoolde A arbeiders, vereist diploma lagere secimdaire 
beroepsschool of gehjkgesteld of dne jaar praktijk m de gevraagde 
specialiteit, 
C) tien halfgeschoolde arbeiders, geen diploma vereist, 
D) eén voltijds en één halftijds schoonmaakpersoneel, geen diploma 
vereist, 
De kandidaturen voor deelneming aan het voorgeschreven examen, 
met vermeldmg van de nationaliteit en vergezeld van een voor eenslui 
dend afschrift van hogervermelde diplomaCs) of een attest i v m prak 
tijkjaren in specialiteit, moeten bij aangetekende brief gezonden wor 
den aan het College van Burgemeester en Schepenen, V^ilselsesteen 
weg 28 te 3020 Herent en dienen mterlijk op vrijdag 3 jum 1988 toe te 
komen 
Nadere inhchtingen zijn te bekomen op de gemeentesecretane van 
Herent (tel 016/22 99 91 - bmnenpost 211) 
In opdracht I 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 
W VANAERSCHOT M HENSMANS 

BERICHT 

OCMWHERENT 
De Raad maakt bekend dat één betrekking van OCMW Secretaris te 
begeven is (man/vrouw) 
De kandidaturen voor deelneming aan het voorgeschreven examen, 
moeten, eigenhandig geschreven met vermelding van de nationahteit 
en vergezeld van een voor eensluidend verklaard afschrift van het 
vereiste diploma, ingediend worden, per aangetekend schrijven aan de 
Voorzitter, de Heer W Vanhorenbeek, Mechelsesteenweg 485 te 3020 
Herent en wel mterhjk op woensdag 01 06 1988 
Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij Mevr Diane Taels, Tdlk 
Secretans, tel 016/23 52 30 
In opdracht I 
De Tdlk Secretarial De Voorzittert 
D Taels W Vanhorenbeek 

de rijkswacht wel erg hardhandig was 
tewerkgegaan en dat „zomaar enkele 
personen uit de hoop werden ge
scharreld" HIJ staafde dit zelfs met 
foto's Tenslotte bekloeg senator Luy
ten er zich over dat hij ooit slagen had 
gekregen van Jean-Marie Happart, 
de tweelingbroer van José, maar dat 
de behandeling van deze zaak voor 
de politierechter in het Waalse Aubel 
,,sine die" verdaagd werd op bevel 
van de Luikse prokureur-generaal 

Groepsvorming 
Meester D'Hooghe, de Fransdolle 

advokaat van Happart, verweest naar 
de getuigenis van de rijkswachter en 
noemde de andere getuigen ietwat 
smalend „Vlaamse militanten" die 
aan „groepsvorming deden" Hij be
schouwde de beklaagde als mededa
der en dus „solidair verantwoorde
lijk" voor de opgelopen schade 
D'Hooghe ontkende provokatie van
wege Happart Hij zou zich vergist 
hebben, want „hij dacht dat de Vla
mingen al lang weg waren'' Happarts 
advokaat stelde zich dan ook burger
lijke partij en vroeg 36 341 frank scha
devergoeding 

Ook het openbaar ministerie hecht
te met al te veel geloof aan de acht 
getuigen van Herman H uit Aren
donk, die „een lesje kwamen opzeg
gen " en vroeg dan ook de toepas
sing van het strafwetboek 

Vrijspraalc...? 
Dat was buiten de waard gerekend 

vooral dan bij monde van verdediger 
Johan Sauwens, burgemeester en 
VU-volksvertegenwoordiger uit Bil
zen Woedend viel hij uit tegen Hap
parts advokaat en tegen het open
baar ministerie, die iets hadden ge
suggereerd in de richting van ,,een 
bende" extremistische getuigen 

deze impliciete beschuldiging van 
meineed hoeven volstrekt eerbare 
mensen die nog nooit met het gerecht 
in aanraking zijn geweest, van nie
mand te nemen'" 

Voor het geval rechter Dupain enig 
geloof zou hechten aan het getuige
nis van de rijkswachter, die zich ver
giste, moest er volgens meester Sau
wens toch nog een vrijspraak volgen 
omwille van de duidelijke provocatie 
vanwege Happart 

Meester Sauwens weigerde ten
slotte rekening te houden met de 
burgerlijke partij omdat zij m het 
Frans was gesteld' 

Rechter Dupain doet uitspraak op 7 
juni eerstkomende 

Wordt vervolgd dus' 

• 39j viertalige (Nederlands, Frans, 
Engels, Duits en noties Spaans) on
gehuwde man die reeds verschillen
de administratieve kaderfunkties uit
oefende m binnen- en buitenland, 
zoekt een nieuwe job bij voorkeur in 
het buitenland Voor ml zich wenden 
tot staatssekretans dr J Valkeniers, 
tel 02/569 16 04 

• Eigenaars van gronden en/of ei
gendommen te Koksijde-Oostduin-
kerke nemen kontakt op met Yves 
Boullet — Resedalaan 19, Koksijde 
— tel 058/51 72 00, en dit met het 
oog op oktober '88 

LIMBURG 
MEI 

28 LOMMEL: Schepenenbal in zaal 
Modern, Dorp Vanaf 20u Inkom 100 
fr Org VU-Lommel i s m schepenen 
en OCMW-voorzitter 
29 BREE: 18e Wandel- en fiets-
zoektocht ,,Ontdek Bree", Vertrek 
vanaf 13 uur aan de Boneput 

ANTWERPEN 
MEI 

20 TONGERLO-WESTERLO- EP 
Herte over ,,De opvoeding en opvang 
van jeugdige boefjes" Om 20u 30 in 
Kapellekeshoef Org SMF-Kempen-
Limburg 
21 NIJLEN: Handwerktentoonstel-
ling in Kempenland van de onafhan
kelijke gepensioneerden Ook op 22 
en 23 mei Telkens vanaf 14 uur 
23 KESSEL: Natuunwandeling met 
Fernand Geyselings Aanvang 14u 
samenkomst Sas te Emblem Org 
VU-Kessel 
24 SCHILDE: Dienstbetoon door 
Hugo Coveliers en Marita Schadick 
In Café De Schilde, hoek Turnhoutse 
en Brasschaatsebaan te Schilde 
27 WOMMELGEM-LAAR- Volks
zangavond o I V Ludgaar Boogaerts 
Muzikale begeleiding Joz De Hou
wer, in ,,'t Candonckske", Volkaerts-
Iei,om20u Inkom gratis Org KKJan 
Puimège 
27 ZWIJNDRECHT: Voordracht 
door Bart Vandermoere van het IJzer-
bedevaartkomitee, daarna film ,,ln de 
bocht van de kleine rivier", waarna 
diamontage van laatste IJzerbede
vaart Om 20u op de zolder van het 
Vlaams Huis, PoWerstraat 15 Org 
VOS Vlaemsch Hooft 
29 WILRIJK: De zevende dag te 
Wilrijk, in CC De Kern Aanvang 
10u 30 , m m V Fred Jansen, Hugo 
Schiltz, André De Beul, e v a Ontbijt 
tegen matige prijs Org VU-Wilrijk 
31 WILLEBROEK: Vanaf 22 april 
tot eind mei Tentoonstelling Piet Van 
Den Bossche Armoede Federatie 
van Vlaams Sociale Diensten, Den-
dermondsestwg 72 Org Vlanajo-
Willebroek 

Uitslag tombola 
Ekeren 

De winnende nummers van de 
steuntombola n a v het jaarlijks len
tebal van VU-Ekeren zijn 589 733 
874 1091 1145 1262 1295 1402 1636 
1828 

De gelukkige winnaars kunnen hun 
prijs ophalen t e m 19 juni op het 
sekretanaat Tulpenlaan 9 te Ekeren 

Met dank aan al diegenen die VU-
Ekeren steunde en tot weerziens op 
het volgend lentebal op 18 maart 
1989 

Tönissteiner ^ HET ^ 
Hi LEVENDE s; 

^^^SQ\\£^ is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de bui tengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudel» 

In latere t i jden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend middel , 
maar ook en vooral om zijn samenstel l ing met magnesium en 
calcium Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in vierhonderd jaar oude oorkonden 

BIJ de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabil is» ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerk ing en 
« de beroemdste bron onzer t i jdrekening » 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor 

ziekten der urine-afvoerkanalen 
a) reinigen der nieren, unnewegen, blaas- en voorstanderkl ier 

(prostatis) 
b) reinigen bij n ierstenen, ook fosfaat- en karbonaatstenen 
chronische maagsli jmvliesontsteking Herstellen na 
darmontsteking Zenuw- en funkt ionele stor ingen 
chronische ontsteking der luchtpi jpen (pharyngit is tracheitis, 
chronische spastische bronchit is, allergische huidaffectie) 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling 
Urinezuur diathese met haar gevolgen Jicht 

Vraag een „TÖNISSTEINER" in uw café, 
maar eis het oorspronicelijlt glas met 
't flesje op tafel. 

import ABTS — TIensesteenweg 63 — 3040 Bierbeelt Korbeek-Lo — Tel. 016/46.03.11. 
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18 -m 
Gentse raad breidt Flanders Expo uit 

Milieuhinder: twee maten, 
twee gewicliten 

Flanders Expo is een onderwerp waar In Gent reeds vele 
woorden aan besteed zijn, maar dat nog steeds niet Is uitgepraat 
De gemeenteraad diende zich eind april uit te spreken over 
uitbreiding en aanvulling van de erfpachtovereenkomst tussen de 
stad en de nv Flanders Expo. 

VU-raadslid Hugo Waeterloos inter-
pelleerde het kollege. Hij herinnerde 
de raad aan de oorspronkelijl<e over
eenkomst met beperkte duur (66 jaar) 
en beperkte prijs (100.000 fr/jaar) en 
beperkte oppervlakte (94.000 m^). 

Bezwaren 
De huidige uitbreiding betreft 

14.700 m^ en de overeenkomst voor
zag oorspronkelijk een vergoeding 
ten bate van de nv Flanders Expo ten 
bedrage van 60 miljoen. Dit bedrag is 
afkomstig van een Engelse hotelke
ten die op de terreinen een hotel wil 
bouwen. Dank zij bezwaren van de 
oppositie in een vorige gemeente
raadszitting zijn de voorwaarden 
thans veranderd: 20 miljoen zal be
taald worden aan de stad Gent, uiter
lijk op 1 mei 1989 en 40 miljoen wordt 
betaald aan Flanders Expo maar 
wordt gestort in een bijzonder inves
teringsfonds dat slechts kan besteed 
worden met goedkeuring van de stad 
Gent. Waeterloos vroeg zich wel af op 
welke post dit geld zal geboekt wor
den : resultaatsrekening, reserve, 
kosten ? Zal het geld niet in de stroom 
uitgaven en inkomsten verdwijnen? 
Andere raadsleden hadden bezwaren 
tegen het ter beschikking stellen van 
uitgeruste parking aan een hotelke
ten, of stelden zich vragen over het 
rendement en de ligging van dergelijk 
hotel. Schepen Van Quaquebeke ver
zekerde dat het investeringsfonds uit
sluitend voor investeringen zal die
nen en niet in eventuele verliezen zal 
verdwijnen. Waarvan akte. 

Ideeën 
Het floraliapaleis, dat nu niet meer 

gebruikt wordt voor beurzen e.d., 
dient een nieuwe bestemming te krij
gen. Door het schepenkollege wordt 
een ideeënwedstrijd voorgesteld bij 
architekten of studieburelen uit Oost-
Vlaanderen. Bedoeling is Floraliapa
leis en park herin te richten voor 
kulturele doeleinden. Museum van 
Hedendaagse Kunst, MIAT en Mu
seum voor Hedendaagse Technolo
gie moeten er een plaatsje krijgen, en 
Integratie van Museum voor Schone 
kunsten is wenselijk. Heel wat raads
leden hadden bedenkingen, zij het 
vooral in positieve zin. 

Wel werd een gebrek aan totaalvi
sie inzake kultuurbeleid aange
klaagd. Te weinig aandacht wordt 

besteed aan ruimte voor andere doel
einden, zoals vergaderingen, e.d. Er 
werd ook aandacht gevraagd voor de 
verkeerscirculatie rondom het park, 
m.n. de drukke Citadellaan. 

VU-raadslid Van Hoorebeke had 
aandacht voor de koncessie van de 
kantine van sporthal Wolfput te Oost
akker. Niettegenstaande een algeme
ne offertevraag wordt uitgeschreven 
wordt terzelfdertijd voorzien dat de 
huidige koncessionaris prioriteit krijgt 
tegen de prijs van het laagste bod. 
Ook zijn rechtspersonen uit de offer
tevraag uitgesloten, alhoewel de hui
dige koncessionaris een vzw is. Aan 
het voorstel van het kollege klopt dus 
een en ander niet; het kollege was 
dan ook bereid dit punt van de agen
da terug te trekken en opnieuw te 
onderzoeken. 

Bijkomende raad 
Ook de afbouw van de stedelijke 

Architektuurschool werd van de 
agenda afgevoerd, op voorstel van de 
SP. Enige maanden geleden werd 
immers een motie gestemd om bij de 
formateur aan te dringen de ministe
riële beslissing tot sluiten te herzien. 
In het kader van de regeringsvorming 
Is er terzake weer hoop. 

Traditiegetrouw werd er een bijko
mende raad ingelegd om de interpel
laties te behandelen en dit ondanks 
de afwezigheid van heel wat schepe
nen en raadsleden. 

Eerst en vooral werd bij ordemotie 
de bezetting van de Opera besproken 
waarbij de houding van het kollege en 
de oplossing voor de Opera zelf ge
laakt werd evenals de houding van 
min. Dewael die weigert zijn financië
le verplichtingen na te komen. 

Rampenplan 
Dezelfde personen waren het on

derwerp van interpellatie van J. Beke 
die inzake de aktie ,.Vlaanderen 
leeft" en de,,Happening 88" heel wat 
vragen had en vooral peilde naar de 
Intenties van het kollege terzake. 
Maar het kollege wacht op een brief 
van de minister! 

Naar aanleiding van een incident 
met radioaktief afval in het station te 
Merelbeke waarbij het uren duurde 
voor het ongeluk ontdekt werd en er 

KANTOOR 
COiVIPUTERKAST 

art nr 29 836 DD 

- kleur licht grijs 
gelakt staal 

- 4 verstelbare legborden 
- verstevigde deuren 
- ciljnderslot + 2 sleutels 
- afmetingen: 198 cm hoog 

95 cm breed 
49 cm diep 

Prijs: 

/ • W W W a ^ B i c I B T W 

(9 460,-incl BTW) 

Opties 
' ophangrek dataverwerking 
- rekken voor magneetbanden 
- ultschuitbare laden 
- ulttrekbare hangmappen rek 
- uittrekbaar legbord voor 
data schijven 

Wij LEVEREN UIT VOORRAAD / 
VRAAG ONZE 
KLEURENKATALOGUS 

LUCAS 
kB]\ft©mmmM 

3590 HAMONT-ACHEL 

3500 HASSELT 
1040 BRUSSEL 
2800 MECHELEN 
2300 TURNHOUT 
8700 IZEGEM 

Bosstraat 189 
Telex 39 440 
Leopotdplein 14 
Kortenberglaan 1 18 
Edgard Tinellaan 10 
Merode-Center 1 
Nieuwstraat 2 

Tel 011/62 19 60 
Fax 011'44 65 17 
Tel 011 22 80 15 

02 736 03 04 
015 20 62 21 
014'41 80 19 
051'30 91 40 

Tel 
Tel 
Tel 
Tel 

nadien zelfs het rampenplan werd 
afgekondigd. Heel wat raadsleden 
hadden hieromtrent heel wat vragen, 
vooral naar de meldingsplicht inzake 
nukleair transport en de doeltreffend
heid van de bestaande rampenplan
nen. Ook de informatie van de omwo
nenden kwam ter sprake maar uit het 
antwoord bleek heel duidelijk dat er 
geen enkele meldingsplicht bestaat. 

Als laatste punt kwam het mime-
teater Hoste-Sabattini aan de orde. 
Op klacht van 1 buur en na zeer 
dubieuze metingen door de stedelijk 
dienst leefmilieu vergunde het stads
bestuur een voorlopige vergunning 
van 1 jaar waarvan de voorwaarden 
het teater financieel nekken. 

Door verschillende raadsleden wer
den vragen gesteld zowel naar de 
kulturele beleidsvisie als naar de me
tingen en de geluidsnormen die Hos
te-Sabattini moet halen, want het kol
lege bestaat het om in 1 vergunning 
twee tegenstrijdige normen te verwer
ken. 

Of hoe zogezegde milieuhinder 
met twee maten en twee gewichten 
behandeld wordt: 1 decibel wodt on
genadig beteugeld tenwijl het Oostak
kers stof zonder gevolg blijft. 

C. Brion 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn — Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst heeft de 
hiernavolgende funkties opengesteld: 
— 1 neurochirurg (halftijds) 
— 1 algemeen chirurg met bijzondere bekwaamheid in de torax en 

vasculaire chirurgie (voltijds). 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden ge
stuurd aan de Voorzitter van het O.C.M.W., Gasthuisstraat nr. 40 — 
9300 AALST, en dienen MET DE BEV ÎJSSTUKKEN uiterlijk tegen 31 
MEI 1988 ter bestenmiing te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot economische 
heroriëntering van 04.08.1978, genaamd anti-crisiswet, zijn de openge
stelde funkties toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdruk
kelijk anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij dhr. Humbert 
BARREZ, direkteur ziekenhuis, tel. 053/78.33.66 — biimenpost 110. 

Volksvertegenwoordiger 
JAN CAUDRON 

Advertentie 

bijgestaan door een aantal specialisten, 
helpt U bij het invullen van de 
BELASTINGSAANGIFTEN. 

WAAR? Bovenzaal café 
HET GULDEN VLIES 
Esplanade 13 
9300 AALST. 

WANNEER? Zaterdag 14 en 21 mei 
van 9 uur tot 12 uuren 
van 14 uur tot 17 uur. 

GRATIS — Strikte geheimhouding 
Via de COMPUTER kunnen wi] U meedelen 
hoeveel belastingen U zal moeten 
betalen of terugtrekken. 
Vergeet de nodige dokumenten niet. 

IEDEREEN WELKOM. 

Bij A.Verbruggenkring te Sinaai 

Aktivlteit rond kinderrevalidatie 
Kinderen zijn ons een danicbaar bezit dat we omringen met 

liefde, zorg en aandacht. We maken dat ze in de beste omstandig
heden kunnen opgroeien opdat ze zich zouden ontwikkeien tot 
harmonieus gevormde mensen. Niet aitijd verloopt dit even 
probleemloos. 

Ouders, familieleden, de huisarts 
en/of de leerkracht merken soms dat 
er iets niet in orde is met dit bepaald 
kind. Het luistert niet, is niet aandach
tig in de klas, het kan niet mee op 
school, het speelt niet zoals andere 

kinderen... is het lul, moe, is het dom 
of gewoon tegendraads? 

Omtrent deze problematiek organi
seert de A. Verbruggenkring van Si-
naai een informatieavond op 28 mei 
88 om 20u. in het Buurthuis. 

Sprekers zijn senator Walter Pee
tere, arts, socioloog en docent UIA en 
Koen Maes, direkteur van het Waes 
Revalidatiecentrum te Lokeren dat 
gespecialiseerd is in het opzoeken en 
behandelen van ontwikkelings- en 
leerstoornissen. Gespreksleider is 
Theo Van Landeghem, kinesithera
peut. 

Deelname in de kosten: leden 30 
fr., niet-leden 50 fr. 

OOST-VL. 
MEI 

Aanwerving twee staffunktionarissen 
• Eén halftijdse betrekking bij de vzw Trefcentra Sint-Jans-Molenbeek. 
Voor inlichtingen en aanvraag sollicitatieformulieren: 
Trefcentrum De Vaartkapoen, Schoolstraat 76 te 1080 Brussel (Tel • 02/ 
427.49 07). 
Sollicitaties vóór 20 juni 1988. 
• Eén voltijdse betrekking (voor 1 jaar omwille van loopbaanonderbre
king vanaf half september 1988) bij de vzw Trefcentra Sint-Gillis. 
Voor inlichtingen en kandidaatstelling: 
N.C.C. (Dienst V.O.), Saincteletteplein 30 te 1080 Brussel. (Tel- 02/ 
426.99.78). 
Sollicitaties vóór 8 juni 1988 

VOORWAARDEN EN BAREMA: 
• KB van 26 oktober 1976: „aanwerving statuut en weddetoelagen van 
staffunktionarissen van de erkende Nederlandstalige Culturele Cen
tra". 
• Bij voorkeur in de Brusselse agglomeratie wonen. 

20 AALST: ,,Belgium Nostrum", 
een vergelijking tussen Noord en Zuid 
door Hugo De Schepper. In de kleine 
theaterzaal van De Werf, Molen
straat. Om 20u. Org. FVV-Aalst. 
21 EVERGEM: Twee-jaarlijkse hob
bytentoonstelling in de Jongens
school, Oostendestraat. Officiële vie
ring 5 jaar FW-Belzele. Ook op 22 
mei. Info: M. Roglers 53.04.36 en J. 
Poets 53.06.28. 
23 SINT-AMANDSBERG: Bezoek 
aan Plantentuin te Meise. Vertrek om 
13U.45 aan het Oud-gemeentehuis 
van St.Amandsberg. Verplaatsing 
met eigen wagen. Meerijders betalen 
tarief taxi-stop. Toegangsprijs: 50 
fr.p.p., 25 fr. -i-3-pas, studenten en -
15j. Org.: FVV-St.Amandsberg. 
25 GENT: „Jongeren en hun rech
ten" deel II, V.Z.FIandria Gent, Hol
straat 21, om 20u. Org. Vlanajo Flan-
dria Gent. 
27 SINT-LIEVENS-ESSE:3eKaas-
, wijn- en maatjesavond. Eregasten 
voorzitter Jaak Gabriels en minister 
André Geens. In ,,De Truweel", 
Doornstraat. Vanaf 20u. Org.: VU-
Steenhuize-St.Lievens.Esse-St.Ante-
links. Info: Dr. Van de Roy 054/ 
50.04.76. 
27 SINAAI: Revalidatie helpt. Kin
deren met leermoeilijkheden of ont
wikkelingsachterstand. In het Buurt
huis, Sinaa, om 20u. Org. A. Verbrug-
genkring-Sinaai. 
28 MERE: Familiefeest in Hof Ten 
Dale, vanaf 19u. 300 fr. p.p. Eregast: 
Jaak Gabriels en Jan Caudron. Info: 
Herman Van den Berghe 053/ 
80.33.97. Org.: VU-Mere-Erpe. 
28 DENDERLEEUW: Arrondisse
menten Vlaamse Tafel in zaal Hori
zon, Ninovesteenweg 56, Dender
leeuw. Vanaf 18u. Ook op zondag 29 
mei, van 12 tot 15u. Volw.: 300 fr., 
kinderen 150 fr. Org.: VU-arr. Aalst. 

JUNI 

4 ZELE: Bal van burgemeester Jo
zef De Bruyne in Sporthal De Zeven. 
Vanaf 20u. Orkest: The Springfield 
Band Zanger Peter Springfield. 
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Bachten de Kupe, zelfs 
voor kenners weer een 
openbaring 

Oostduinkerke — De vrije tijd sctiijnt één van de grote ontdek
kingen van de iaatste decennia te zijn. Welk rijkdom aan vrijheid, 
ontspanning, kuituur, verrijking, zelfrealisatie gaat er in dee twee 
woordjes niet scKiuil? 

De mens schijnt de waarde van de tijd te hebben ontdekt, de tijd 
waarover hij zelf, vrij, ongebonden, ongedwongen, naar believen 
wenst te beschikken. 

De stille omwenteling het is haast 
onopmerkzaam gebeurd, maar on
houdbaar snel Zo vlug dat wij het 
reeds vergeten zijn, hoe onze groot
ouders per week 60 uren werkten, 
hoe ZIJ slechts op ,zon- en heiligda-
gen" mochten rusten, hoe de jaarlijk
se kermis en de weinige familiege-
beurtenissen hun enig feestprogram
ma vormde, hoe slechts één op hon
derd de hoofdstad had gezien Door 
de technische vooruitgang is de ar
beidsduur steeds ingekrompen Maar 
en meer wordt op deeltijdse arbeid 
beroep gedaan, wordt de werkweek 
enger ingekort, wordt de professione
le loopbaan steeds jonger afgesloten, 
wordt de levensmarge van de vrije tijd 

verder uitgelengd Ziedaar de nieuwe 
trend, de nieuwe dimensie, die de 
rekreatieve tijdsduur heeft aangeno
men. 

De vrijetijdsbesteding zoekt nieuwe 
vormen, waarbij alle menselijke ei
genschappen worden aangesproken 
manuele vaardigheid, lichamelijk 
evenwicht en spierkracht, intellektue-
le bevrediging, scheppingsdrang en 
artistieke beleving. De geestesarbei-
der heeft geleidelijk de waarde van 
zijn handen ontdekt, de handarbei
ders die van hun geest. Meer en meer 
verglijdt de aandacht van de heden
daagse mens van wat hij vroeger als 
elementaire en noodzakelijke levens
behoeften moest ervaren naar sekto-

HET WEKELIJKS Advertentie 

NIEUWSWEEKILAO VOOR WEST-VLAANDEREN 

en BACHTEN 

«èÖry^' JHAPPENING 

18 JUNI 
OOSTDUINKERKE VERWACHT U 

w^t 
19 

ren waar hij zich vrijer en kreatiever 
kan uitleven m een daadwerkelijke 
sportbeoefening, m een effektieve en 
persoonlijke geestesontwikkelmg, in 
eigen kunst kreatie en hobby Mijn 
opdracht is optimaal tegemoet te ko
men aan deze nieuwe behoeften, en 
al mijn verbeeldingskracht, durf en 
kreativiteit in dienst te stellen van de 
mens in zijn vnje tijd Vandaar mijn 
oproep aan alle Vlaamse vrienden uit 
het ganse land om er op 18 juni bij te 
zijn, op het prettige feest, dat onder 
de benaming Bachten de Kupe-hap-
pening '88 van wal steekt 

Luc Vanmassenhove 

IJzerbedevaart-
avond te Kortrifk 

De Ijzerbedevaartwerkgroep Kort-
riijk organiseert i s m tal van vereni
gingen voor de achtste keer een Ge
westelijke Ijzerbedevaartavond 

De Bedevaartavond heeft plaats op 
donderdag26 mei 1988om20u inde 
Koncertstudio, Konservatoriumplein, 
Kortrijk (bij station) Thema Vlaande
ren in wijk en wereld 

Medewerkers Hilde Velghe, Jons 
Sustronck en dr van Egeraat 

Treden op de vendeliers Creachor 
en volksdansgroep De Zwingelaars 

Nadien wordt door de werkgroep 
een drankje aangeboden 

Kantoor van Notaris Yvan WILLEMOT 
te Brugge, Geerwijnstraat 13, tel.: 050/33.15.75 — 33.37.42 

Vrijwillige openbare verkoping van 
A. BEERNEM - OEDELEM: 

KOOP 1 
Weiland, Meulestee Qiiiks naast huis nr 4), groot 51a, kad ink 950 
KOOP 2 
Bouwland nabij de Hanngstraat (achteraan rechts van huis nr 2), groot 
69a 17ca, kad ink l 100 

B. BRUGGE: 
KOOP 3 
Weiland nabij de Oostendse steenweg (toegang langs eigendom Tant, 
Oostendse steenweg 215), groot Iha 03a, 60ca, kad mk 2 250 

C. BRUGGE - DUDZELE: 
KOOP 4 
Weiland nabij Landslag en Eyvoordebeek, groot 80a 18ca, kad ink 
2 400 

D. DAMME - OOSTKERKE: 
KOOPS 
Bouwland Leopoldvaart Noord en Zuidbroekstraat, groot 45a 80 ca, kad 
ink 1300 
Gebruik kopen 1, 2, 4 en 5 vnj van gebruik 

koop 3 vnj op 1 10 1988 
Gelegen koop 1 in landbouwzone met mogelijkheid dat het m de 

bouwzone wordt gebracht 
koop 2, 3 en 5 m landbouwzone 
koop 4 in landschappehjk waardevol agransch gebied 

TOEWIJZING IN ENIGE ZITDAG 
op DINSDAG 31 MEI 1988 

om 15 uur, te Brugge, Spanjaardstraat 9, m het Huis der Notanssen 
Plan en verdere mlichtmgen m het kantoor 

MEI 

19 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Kinderen 
en leermoeilijkheden Om 19u 30 
Ouders en de gevoelens van jonge 
kinderen Org Welzijnszorg W VI 
19 lEPER: Ooievaarlaan 11, om 
14u 30 Dementie'het huis van HOD 
opvang van demente bejaarden 
Org Welzijnszorg W VI 

20 MOORSLEDE: De Vlasschaard, 
Roeselarestraat 22 om 20u In de 
put-depressies Org Welzijnszorg 
WVI 
24 IZEGEM: 't Spiegelaarke, 20u 
voordracht over,,planten van zomer-
bloeiers" (Arboretum-tuincentrum) 
Org FVV-lzegem 

WEST-VL. 
25 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Hoe men
selijk IS het ziekenhuis? Org Wel
zijnszorg W VI 

26 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Vrouwen 
en borstamputatie psychologische 
gevolgen Om 19u 30 De multidisci
plinaire aanpak bij de behandeling 
van kanker Org Welzijnszorg W VI 
26 KORTRIJK „Vlaanderen in wijk 
en wereld", 8ste IJzerbedevaart-
avond, om 20u in Koncertstudio BRT 
2, Konservatonumplein (bij station) 
m m v A van Wilderode, dr van 

Egeraat, Hilde Velghe, Jons Su-
strunck, Creachor en De Zwinge
laars Inkom 50 fr Nadien gratis glas 
aan alle aanwezigen Org Ijzerbe
devaartwerkgroep Kortrijk I s m an
dere verenigingen 

26 MENEN: leperstraat 65, om 
19u 30 De gezondheid van peuters 
en kleuters Org Welzijnszorg W VI 

27 HARELBEKE: Ontmoetingscen
trum om 20u AIDS 't is maar pech 
hebben — de verspreiding van AIDS 
in België Org Welzijnszorg W VI 

20 IZEGEM: Dosfelkursus „Vrede 
moet je leren", deel 2 Om 20u in 't 
Leeuwke Org VUJO-arr Roesela-
re-Tielt 

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

HWl 
' ^ c h e m i c a l i ë n 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddel l i j k te bekomen bij 

FRANS V A N M O O R T E R 
Vi j fhuizen 6, Erpe 

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

DEVRIESE 

karon ruztttclaan 7» 
t320 kru||r * 

- baan bru||c Oostkamp 
*•. 050/35 74 04 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cort ier 
0 2 / 4 2 8 . 6 9 . 8 4 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto -onderde len 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 

Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

nv 

% 

de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

type - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Oeurne-Z. 
Tel 03-321 08 96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

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

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

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 
Aanneming Begrafenissen 

B L O E M E N 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

KEUKENS-SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzager i j 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout enplatenhandel 

Schaverij 
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 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

19 MEI 1988 
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Vice-eerste minister Hugo Schiltz: 

„Begroting is niet liet 
populairste departement..." 

BRUSSEL. — Vrijdagnamiddag de dertiende, liet 
Paleis der Natie. Terwijl het buiten zomert, slepen de 
Kamerheren en -dames zich door het investituurde
bat. Op de eerste rij in dit behoorlijk koele halfrond 
en vlakbij eerste-minister Wilfried Martens zit ook 
Hugo Schiltz. 

Sinds vorige week maandag is zijn officiële titel 
,, Vice-eerste minister, Minister van Begroting en 
Wetenschapsbeleid." 

Een primeur-gesprek met deze kersverse eksel-
lentie. 

H UGO SCHILTZ aan WIJ-
lezers voorstellen is ei
genlijk overbodig. Pro 

memorie zetten we één en ander 
toch nog even op een rijtje, in 
telegramstijl. 

Schiltz is 60 jaar, gehuwd met 
Suzannah Olieux en vader van 
zes kinderen. Doctor in de rech
ten, licentiaat ekonomische we
tenschappen, baccalaureaat tho
mistische wijsbegeerte, advokaat 
bij de Antwerpse balie en hoogle
raar aan de UFSAL. 

Sinds 1958 is Hugo Schiltz ge
meenteraadslid van Antwerpen 
en sinds 1965 lid van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. 
Van 1975 tot 1979 was hij voorzit
ter van de Volksunie, tussen 
1981 en 1985 ondervoorzitter. In 
de eerste Vlaamse regering fun
geerde hij als gemeenschapsmi
nister van financiën en begroting 
en in de afgelopen twee jaar leid
de hij de Volksunie-fraktie in de 
Vlaamse Raad. 

Overbodig er nog aan toe te 
voegen dat Hugo Schiltz binnen 
en zeker ook buiten de partij een 
wel biezonder groot gezag ge
niet. 

WIJ: U bent behalve vice-
eerste minister ook nog minis
ter van Begroting én verant
woordelijk voor het Weten
schapsbeleid. Ook de andere 
vice-eerste ministers hebben 
stuk voor stuk een aanzienlijk 
aantal bevoegdheden. 

Dit lijkt erop te wijzen dat 
men heel wat macht heeft toe
gespeeld aan het groepje van 
zes (de premier met zijn vijf 
vice-premiers). Welke bedoe
ling steekt daar achter? 

H. Schiltz: ,,Deze regering is 
ruim, meer dan ruim eigenlijk. Dit 
is een gevolg van de politieke 
noodzaak. Maar om zo'n ruime 
regering operationeel te houden, 
is het nodig kernen van besluit
vorming samen te stellen. 

Buiten de klassieke ministerko-
mitees voor speciale aangele
genheden, is het inderdaad zo 
dat men deze ploeg van zes per
sonen wil hanteren als een soort 
beleidsvoorbereidend lichaam 
om de besluitvorming in de ruime 
regeerraad mogelijk te maken." 

WIJ: Het ambt van „vice-eer
ste minister" omvat vermoede
lijk het hele politieke veld? 

H. Schiltz: „Inderdaad. Het 
volgen dus van het algemeen 
beleid en samen met de premier 
de belangrijkste regeringsdos
siers voorbereiden." 

Geen tweede 
Verhofstadt 

WIJ: Uw voorganger op Be
groting heeft onmiskenbaar 

naam en furore gemaakt. Wordt 
Hugo Schiltz een tweede Guy 
Verhofstadt? 

H. Schiltz: ,,Het departement 
Begroting is voor nogal wat men
sen een vreemd iets, omdat zij 
niet goed weten wat het precies 
inhoudt. In feite komt het hier op 
neer: het opstellen van het finan
cieel kader van het hele rege
ringswerk, én daarop toezien. 

Het kost mij voorts geen moeite 
te erkennen dat mijn voorganger 
enige furore heeft gemaakt op dit 
departement. Op het vlak van de 
begrotingstechnieken en -regels 
heeft hij vernieuwend werk ver
richt. Hij heeft getracht een reeks 
ortodokse principes opnieuw in 
ere te herstellen. (Ik kan U trou
wens verklappen dat ik hem bij 
zijn aantreden enkele raadgevin
gen kado heb gedaan uit de erva
ring die ik had opgedaan als 
Vlaams gemeenschapsminister 
van begroting.) Anderzijds heb ik 
het gevoelen dat mijn voorganger 
van de begroting a.h.w. een ob
sessie had gemaakt. 

Ik zal dus geen tweede Verhof
stadt zijn, o.m. omdat ik nog altijd 
meen onmogelijk een duplikaat 
van iemand anders te kunnen 
zijn... (lacht). Wat het streven 
naar eerbiediging voor gezonde 
begrotingsregels betreft, denk ik 
wel op dezelfde golflengte te zit
ten. 

Ik zal echter niet die obsessie 
van de cijfers hebben, die hij 
kennelijk wel had. Ik zal meer oog 
hebben voor de Begroting als 
instrument van de globale ekono
mische politiek." 

WIJ: Iedereen is het er — 
tenminste verbaal — over eens 
dat een nieuw en zwaar bespa
ringsplan onvermijdelijk Is, en 
dit zelfs nog vóór het zomerre
ces. Terzake staat In de regeer
verklaring dat er geen taboes 
bestaan, wat betekent dat alles 
dus besproken kan worden? 

H. Schiltz: ,,We mogen echt 
niet in een toestand van over
moed of gelukzaligheid verkeren, 
verre daarvan. 

Na zeven jaar CVP-PVV-be-
wind is er een begin gemaakt met 
de sanering van de overheidsfi
nanciën. fJlaar ook deze rooms-
blauwe regeringen hebben heel 
wat tijd laten verloren gaan. Het 
is pas de jongste twee jaar dat 
men getracht heeft er iets ern
stigs aan te veranderen. 

Maar we zijn nu amper halver
wege de rit. Er moet dus hoedan-
ook nog heel wat tekort worden 
weggewerkt. Daar is niet aan uit 
te komen. De schuldenlast moet 
afnemen en de rentelast moet 
teruggedrongen worden. Men 
doet er bijgevolg goed aan zich 
geen illusies te maken...! 

Dit is meteen ook de reden 
waarom een fiskale hervorming 
op dit ogenblik niks anders kan 
zijn dan een meer rechtvaardige 
herschikking van de belastingen 
en het verlichten van de belas
tingsdruk op het arbeidsinkomen. 

zich een dosis ondergeschikte 
inpopulariteit mag en moet ver
oorloven. 

Ik reken erop dat er in Vlaande
ren voldoende mensen zijn die de 
ernst van de toestand beseffen. 
Ik wordt dat overigens nu reeds 

„Al is deze regering dan een moeilijke geboorte geweest, zij is op dit 
ogenblik de enige denkbare regering die eventueel de frontale botsing 
tussen franstaligen en Vlamingen kan opvangen en omzetten in een 
kreatieve en positieve struktuur", meent vice-premier Hugo Schiltz. 

Hier onverwacht gekiekt met zijn jongste dochtertje, (eigen foto) 

Verder kunnen we nu niet gaan." 
WIJ: Alles kan dus...? 
H. Schiltz: ,,lk ben ervan over

tuigd dat de overheid in alle sek
toren uitgaven doet waarvan men 
het nut, de rechtvaardigheid en 
de noodzaak kan betwijfelen. Ik 
ken dus geen fetisjen." 

Vlaamse 
nuchterheid 

WIJ: Vreest U daardoor niet 
de weinig populaire jongen van 
de ploeg te worden? 

H. Schiltz: ,,lk vrees dat niet 
alleen, ik ben daar zeker van. 

Begroting is inderdaad niet het 
meest populaire departement dat 
men mij heeft toevertrouwd. Toch 
is het een tikje vleiend dat men 
hiervoor op de Volksunie beroep 
doet, omdat men denkt dat alleen 
de VU te betrouwen is wanneer 
het erop aankomt het zindelijk 
gebruik van het overheidsgeld te 
bewaken. De VU is immers min
der blootgesteld aan het gevaar 
het overheidsgeld te misbruiken 
voor partijpolitieke of andere 
doeleinden waarvoor het niet be
stemd is. 

Ik ben er mij terdege van be
wust dat ik bepaalde groepen 
voor het hoofd zal moeten stoten. 
Ik hoop echter dat vooral de Vla
mingen voldoende nuchterheid 
en realiteitszin zullen opbrengen 
om te beseffen dat het veilig stel
len van de toekomst van de ko
mende generaties een dwingen
de opdracht is, waarvoor men 

gewaar in een aantal kontakten; 
men hoopt dat de Volksunie er 
mede zal voor zorgen dat de 
toekomst veilig wordt gesteld." 

WIJ: Daar bovenop tekent U 
ook nog verantwoordelijk voor 
het Wetenschapsbeleid? 

H. Schiltz: ,,lk ben wel erg blij 
dat ik naast Begroting ook de 
bevoegdheid over het Weten
schapsbeleid heb. Omdat dit 
naast het dorre, harde en on
dankbare werk op Begroting, een 
kreatief departement is. Waar 
men op een andere manier aan 
de toekomst kan werken. Niet 
door te saneren maar door de 
toekomstige ekspansie mee te 
helpen voorbereiden en het we
tenschappelijk onderzoek te 
oriënteren in de goede richting. 
Ervoor zorgen dus dat wij onze 
achterstand op dat vlak kunnen 
inhalen. 

Bovendien is dit een departe
ment waar de Vlamingen nooit 
erg aan bod zijn gekomen. Mis
schien kan ik op dat vlak ook een 
aantal situaties recht trekken. Ik 
zal daar alvast mijn best voor 
doen. 

Wetenschapsbeleid betreft 
hoofdzakelijk de deelname aan 
Europese onderzoeksprogram
ma's, de ruimtevaart en wat al 
meer. Evenals het kontakt met de 
universiteiten. Vermoedelijk zal 
ik daarbij af te rekenen hebben 
met enkele stevige traditionele 
Belgische lobby's, maar iedereen 
die mij kent weet dat ik dergelijke 
uitdagingen niet uit de weg ga." 

Interne logika 
WIJ: U beschikt evenmin 

over een glazen bol. Toch 
graag uw pronostlek m.b.t. de 
overlevingskansen van deze re
gering? 

H. Schiltz: „Het tot stand ko
men van deze regering is een 
huzarenstuk geweest. De forma
teur heeft in dit verband grote 
verdiensten. De partners zijn im
mers van heel erg ver naar me
kaar moeten toegroeien. 

Er zit evenwel een natuurlijke 
logika in deze regering. De aktue-
le Belgische situatie laat bijna 
geen andere zinvolle regering 
toe, tenzij men denkt aan een 
klassieke driepartijenregering. 
Maar in dat geval zou de samen
hang van de regering kleiner zijn 
dan deze in de huidige ploeg, 
omdat de afstand tussen deze 
drie politieke familes nog groter is 
dan deze tussen de aktuele rege
ringspartners. Daarenboven 
heeft de noodzaak tot verregaan
de federalizering zich dermate 
opgedrongen dat het bijna on
denkbaar is dat men, zeker langs 
Vlaamse kant, tot een behoorlijk 
resultaat zou komen zónder dat 
de nationalisten van de Volksunie 
daarbij betrokken zouden wor
den. 

M.a.w., al is deze regering dan 
een moeilijke geboorte geweest, 
zij is op dit ogenblik de enig 
denkbare regering die eventueel 
de frontale botsing tussen frans
taligen en Vlamingen kan opvan
gen en omzetten in een kreatieve 
en positieve struktuur. Het ge-
brel< aan een zinnig alternatief 
moet voor alle partners een inspi
ratie zijn om te trachten deze 
regering haar werk te laten doen. 

Voor het overige zal ook ik niks 
voorspellen, omdat ik mij goed 
bewust ben van het feit dat er in 
deze regering nog vaak van 
Vlaams front tot franstalig front 
zal moeten genegocieerd wor
den. Dit is nu eenmaal de Belgi
sche situatie. Leidt deze konfron-
tatie niet tot dialoog en oplossing, 
dan zal men in dit land in een 
vacuüm terechtkomen. Iedereen 
doet er goed aan dit te beseffen. 

Dat men dus maar niet te hard 
roept op de val van deze rege
ring, want wat daarna komt zou 
wel eens voor een aantal bevol
kingsgroepen een akelig avon
tuur kunnen worden." 

WIJ: Beleeft U nu de realiza-
tie van een jeugddroom? 

H. Schiltz: „Als het program
ma van deze regering inderdaad 
verwezenlijkt wordt, dan zal dit 
inderdaad de realizatie van een 
stuk jeugddroom zijn. 

Vandaar dat ik er ook hard wil 
voor werken." 

Naar Vlaams 
zelfbestuur 

WIJ: U voelt U goed in uw 
vel... 

H. Schiltz: ,,lk voel mij goed in 
mijn vel. Wel met de zorg dat de 
verantwoordelijkheid die op mij 
rust toch wel heel groot is, en dat 
ik voor mezelf misschien wel een 
ietwat rustiger leven had ver
wacht dan hetgeen mij nu wacht. 

Ik voel mij uitstekend in mijn vel 
om deze grote poging naar het 
Vlaamse zelfbestuur te wagen. 
Welke nationalist zou geen trilling 
voelen wanneer deze kans hem 
aangereikt wordt?" 

(pvdd) 
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