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Zaterdag 21 januari te Berchem-Antwerpen 

Welkom op VU-winterhappening 

Ons grote ongeduld 
Wat maandag 9 januari even na elf uur in de Kamer van Vollisvertegen-

woordigers gebeurd is mag van een dergelijl< groot belang genoemd 
worden voor de toekomst van het Vlaamse en Waalse volk dat men van 
een historische feit kan spreken. 

De gebeurtenis is een van de zwaarwichtigste uit de geschiedenis van 
dit land en een datum in de kalender van een beweging die de unitaire 
staatsstruktuur van België steeds heeft willen vervangen. 

Reeds in 1832 werd duidelijk gemaakt dat de taal en de eigen gewoonten 
de ware kentekenen zijn van een onafhankelijk volk. Aldus werd voor het 
eerst ingegaan tegen het jakobijns gestruktureerde België. 

Van die dag af groeide het zelfstandigheidsstreven, met horten en 
stoten maar gestaag. Toch geraakten de plannen, en er waren er vele, 
nooit verder dan een entoesiast kongres of een verwerping in een van de 
Kamers. 

Een lichtpunt was beslist het Vlaams Komitee voor Federalisme dat in 
de zomer van 1950 werd opgericht. Aan de wieg stonden dr. Corneel 
Heymans en Max Lamberty. Zij zagen hun federalisme niet enkel 
Belgisch maar m een Europees kader. Nu, haast 40 jaar later, moet gezegd 
worden dat zij goed hadden gezien. Spilfiguren van de beweging waren 
Walter Couvreur en de Waal Francois Schreurs. Een Vlaams-Waals 
kollege, waarvan de jonge Frans Van der Eist de sekretaris was, stelde 
een ontwerp van federale grondwet voor België op. Van der Eist zou in 
1962 het ontwerp bij de Kamer indienen. 

Een kwarteeuw lang is de strijd voor een waardige staatshervorming 
een sukkelgang geweest. Maandag 9 januari werd een belangrijke stap 
gezet. Belangrijke bevoegheden werden aan de Gemeenschappen toever
trouwd. 

Brussel blijft beperkt tot de 19 gemeenten, de carcan blijft gesloten. De 
hoofdstad krijgt, wat men ook moge beweren, niet dezelfde autonomie als 
de Gewesten. Het is een hoofdstedelijk gebied. Bovendien, en dat zullen 
de Walen erkennen, lopen alle sociale en kulturele levenslijnen vanuit 
Vlaanderen ook door Brussel en omgekeerd. Een voordeel dat Vlaanderen 
niet genoeg onder ogen heeft en te weinig kultiveert. Dit is een navel
streng die Wallonië totaal ontbeert. 

De omvorming van dit land is ook belangrijk naar buiten toe. Zij zal 
mogelijk maken wat vele nationalisten steeds voor ogen hadden: Neder
land! 
Eindelijk zal onze gemeenschap in staat zijn een eigen, volwassen en 
waardevolle verhouding met Nederland op te bouwen. De Taalunie zal 
daarbij meer en meer aan belang winnen. 

Naar Europa toe zijn de oude verlangens van het Vlaams Komitee voor 
Federalisme nog als nieuw. Vlaanderen en Wallonië zullen voortaan als 
gelijken tegenover Europa staan en niet langer meer als de dupe van 
mekaar. Buren zullen zij zijn, maar elk met een eigen gelaat. Aldus zullen 
zij het voorbeeld geven in het Europa van morgen: een lappedeken van 
volkeren. Niet langer meer van staten die hun grenzen bevochten hebben 
in oorlogsverdragen, grenzen die hoe langer hoe meer achterhaald zijn. 

Na de onrustwekkende verklaringen van de CVP- voorzitter om de 
derde faze van de staatshervorming op de lange baan te schuiven is de 
hemel even opgeklaard. Andere CVP- stemmen hebben het vertragings-
manoeuver gerelativeerd, ontkend en zelfs als schadelijk afgedaan. 

Het lijkt er op dat de dringende oproep tot de partijvoorzitters door Jaak 
Gabriels opnieuw vaart in de geesten heeft gebracht. Sommige kommen-
tatoren wijzen op het grote VU- ongeduld en pleiten voor bezinning en 
verdaging. Wanneer thans een korte periode van reflektie zinvol is dan 
mag deze geen sur p/afe betekenen. Daar komt vaak vallen van. 

De oproep van Gabriels was inderdaad een uiting van ongeduld maar 
niet zomaar. Wat de Volksunie leidt is de „rust noch duur voor zelfbe
stuur.,. 

De eerste en de tweede faze hebben voor een revolutie gezorgd, een 
verschuiving waar niet iedereen de draagwijdte van inziet, van kan 
inzien omdat het grote werk zich binnenskamers heeft afgespeeld en 
haast onder specialisten. Het heeft de bevolking weinig beroerd. 

Om de burger bij deze evolutie te betrekken moet hij/zij merken dat de 
instellingen ook zichtbaar zullen gewijzigd worden. Eigen nieuwe struk-
turen hebben hun eigen demokratisch verkozen kamers, leiden een eigen 
leven, werken met een eigen administratie. Daarom moet deze hele 
staatshervorming gedragen worden door de nodige voorlichting. Waarom 
zou de overheid, die anders om de haverklap en soms meer te onpas dan te 
pas regeringsmededelingen houdt, nu geen Operatie Duidelijkheid om
trent deze staatshervorming op touw zetten? 

Waarom de schoolgaande jeugd niet onderrichten in deze slaatshervo-
ming? Waarom de ontwikkeling van de Vlaamse gemeenschap van de 
vroegste verknechting tot de jongste ontvoogding niet aanleren? De ware 
geschiedenis van ons volk zal nu door geen enkele Belgische instantie of 
minister vervalst noch verminkt worden. 

Men kan zijn volk pas echt begrijpen en liefhebben als men weet van 
zijn sterkte en van zijn zwakheden, maar ook van zijn strijd om te komen 
waar het thans staat. Dit Grote Verhaal moet allen, maar vooral de 
jongeren, geleerd worden. Het zal het grote ongeduld van de Vlaams
nationalisten verduidelijken. 

(m.v.1.1 

Lees biz. 11 

Internationale konferentie in Parijs 

VU: Weg met die 
chemische wapens! 

In 1916 werd er aan de IJzer voor het eerst gebruik 
gemaakt van gifgas, naar leper Yperiet genaamd. 
Sindsdien wordt de wereld nog regelmatig opge
schrikt door chemische bombardementen. Verleden 
jaar nog keek heel de wereld verbijsterd naar de 
afgrijselijke televisiebeelden uit Halabdja. 

Een verdrag uit 1926 bepaalt nochtans dat het 
gebruik van scheikundige wapens in oorlogstijd 
verboden is. Produceren en opslaan mag dus wel, en 
de eigen bevolking naar hartelust bestoken is ook 
toegestaan. 

ET de bedoeling een 
sterk signaal te geven 
dat het gebruik van C-

wapens opnieuw in de taboesfeer 
moet brengen, en een impuls te 
geven aan de VN-ontwapenings-
konferentie in Geneve, werd te 
Parijs een internationale konfe
rentie op touw gezet waar 145 
landen aan deelnamen 

De Sovjet-Unie maakte meteen 
van de gelegenfieid gebruik om 
weer een opgemerkte zet uit te 
voeren in het militaire ontwape
ningsschaakspel met de Verenig
de Staten Nog dit jaar wil het 
land van Gorbatsjov beginnen 
met de vernietiging van zijn voor
raad chemische wapens, en dat 
zonder een internationaal ver
drag af te wachten 

De VS hadden in 1969 al eens 

eenzijdig de produktie van chemi
sche wapens gestopt, terwijl de 
Sovjet-Unie onverdroten verder
ging Reagan besloot twee jaar 
geleden dan maar het Ameri
kaanse scheikundige arsenaal te 
moderniseren Met het Sovjet-mi-
tiatief ligt de bal nu terug in het 
Amerikaanse kamp 

Polemiek 
De konferentie m Parijs lijkt wel 

te verzanden m een polemiek 
tussen de geïndustrialiseerde 
landen en de ontwikkelingslan
den Deze laatsten staan nogal 
huiverachtig tegenover een uni
versele banvloek van de C-wa-
pens zonder deze aan de vernie
tiging van de kernwapens te kop
pelen De aanmaak van schei
kundige wapens valt immers rela

tief goedkoop uit en vormt een 
alternatief voor de produktie van 
nukleaire wapens De Arabische 
landen zien in scheikundige arse
nalen afschrikkingswapens voor 
de kerntuigen waar Israel over 
zou beschikken 

De Volksunie wenst nadrukke
lijk dat België een duidelijk sig
naal geeft om haar afkeuring met 
de produktie, de opstelling en het 
gebruik van C-wapens te laten 
blijken Vlaanderen moet als eer
ste strijdtoneel voor deze gruwe
lijke wapens, ook als eerste het 
gebruik, de produktie en de op
slag ervan zonder reserves en 
waar ook ter wereld veroordelen 
Ook dat is het doortrekken van de 
boodschap van de Frontsoldaten, 
70 jaar geleden 

Op initiatief van Vic Anciaux 
heeft de Vlaamse Raad trouwens 
een resolutie in die zin aangeno
men De centrale regering moet 
er nu werk van maken om deze 
resolutie gestalte te geven De 
Volksunie vraagt daarom het ab
solute verbod uit te vaardigen 
voor Belgische bedrijven om 
rechtstreeks en onrechtstreeks 
aan de aanmaak van C-wapens 
mee te werken Winstbejag mag 
onder geen beding deze princi
piële humane moraliteit overtref
fen En dit geldt evenzeer voor de 
nukleaire wapens 

(pdi) 



m 
... en WIJ 

De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

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

De redaktie 

DE BOUWHEER 

Dit jaar wordt ik 82 jaar en ben 
sedert september 1927 aktief in de 
Vlaamse beweging en nationalist 

Volgens mijn overtuiging heeft 
Frans Van der Eist in de jaren vijftig 
de eerste steen gelegd voor een voor 
spoedig en noodzakelijk gebouw voor 
Vlaanderen Federalisme 

Toen bespot en beschimpt door 
een ganse generatie parlementairen 
die beschaamd en bevreesd waren 
Vlaming te zijn 

Hun partijgenoten staan nu met 
palm en olijftakken gereed om dit 
prachtig en verdienstelijk werk dit jaar 
m te huldigen 

Frans Van der Eist was de archi 
tekt de bouwheer en metser maar 
kreeg zelfs geen diender 

L Van den Abbeele, Schoonaarde 

VOLMAAKT 

In deze tijden moet men streven 
naar volmaaktheid Alleen dan kan 
men stand houden Juist daarom 
kunnen wij Vlaams nationalisten tier 
achterom kijken Jarenlang als don 
kere schaduwen zijn de kleurpartijen 
ons in onze voetsporen komen nak 
ruipen Zij werden daartoe gedwon 
gen onder de kletsende zweepsla 
gen van de Volksunie Soms zagen 
WIJ ze nog even spijtig lonken naar 
hun oude lieve België dan weer kij 
ken naar ons met een grimas van 
woede op hun gezicht IVlaar ze de 
den hun best probeerden ons het 
zwaaien van de leeuwenvlag na te 
bootsen om even later de Vlaamse 
leeuw na te brullen 

WIJ zagen het wel het was soms 
moeilijk maar het ging Af en toe stak 
hun Vlaams masker nog schril af 
tegen de achtergrond van hun Belgi 
sche tronie En ze poogden haastig 
hun kramakkig wordend wrak af te 

ADVERTENTIE 

duwen in het vaarwater van de Volks 
unie ten zeerste bezorgd om hun 
Vlaamse trein met kwijt te spelen 

Maar Volksunie opgepast i De 
nieuwbakken leerlingen werden stout 
want plots rees bij nen een reddend 
idee op ZIJ probeerden ons wijs te 
maken dat als zij ons in alles goed 
nabootsten dat wij de VU er dan 
toch met meer nodig waren Zij besef 
ten het eigenlijk met dat zij reeds 
bezig waren om uit het prangende 
keurslijf van hun onderscheidene 
miskleunpartijen los te komen 

En hier nu begint de grootse taak 
van de Volksunie Wij begrijpen de 
potsierlijke toestand waarin de ande 
re partijen verzeild zijn geraakt Daar 
om reiken wij hen broederlijk de red 
dendehand Kom jongens het is toch 
met eens zo moeilijk Gij moet u zelfs 
met eens vernederen Alleen u wat 
vervolmaken Wij zijn van oorsprong 
toch een kristene partij Wij zijn toch 
de meest sociale partij en vechten 
reeds van bij ons ontstaan voor de 
vrijheid van ons volk Wat de anderen 
in drie partijen onderling verscheurt 
en verdeelt vindt u toch bij ons 
Vlaams nationalisten Het zal u zeker 
in mets misstaan u te verbeteren 
Juist daarom openen wij met blij en 
gul gebaar de poorten van onze par 
tij en wijzen hen de bevrijdende rich 
ting naar hun eigen volk de enige 
weg naar de zo ruim mogelijke vol 
maaktheid 

Achiel Goderis Oostduinkerke 

GEMEENTEFONDS 

Het Gemeentefonds wordt gespijsd 
door een jaarlijkse afneming van 
7 65 "o van de gewone belastingsont 
vangsten van de staat Met ingang 
van 1977 krijgt oe stad Brussel een 
speciale dotatie van 4 % van het 
totaal bedrag van het Gemeentefonds 
(ongev 70 miljard f r ) alvorens tot de 
verdeling wordt overgegaan voor al 
de andere steden en gemeenten De 
verdeling van de miljarden volgens de 
Gewesten verloopt volgens de ver 
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deelsleutel van een derde voor bevol 
king oppervlakte en opbrengst per 
sonenbelasting Dan wordt het 
Vlaamse aandeel via een ingewikkel 
de verdeelsleutel tussen de Vlaamse 
steden en gemeenten verdeeld 

Voor 1988 zou Brussel vooraf 2 594 
miljard fr krijgen en zou Vlaanderen 
6 066 fr per inwoner en Wallonië 
7 981 fr per inwoner en de Brusselse 
gemeeenten 7 589 fr per inwoner 
ontvangen 

Voor een gemeente zoals Asse met 
26 586 inwoners zou dat indien de 
normen voor alle gemeenten dezelfde 
zouden zijn 161 270 676 fr jaarlijkse 
ontvangsten zijn van het Gemeente 
fonds Een Waalse gemeente met 
hetzelfde inwonersaantal zou 
212 182 866 fr ontvangen of 
50 912 190 fr per jaar meer Hierme 
de kunnen teoretisch 50 personen 
jaarlijks meer tewerkgesteld worden 

Een gelijkaardige Brusselse ge 
meente zou 201 761 154 fr ontvan 
gen of 40 490 478 fr meer 

Zolang deze onrechtvaardigheden 
met gekend zijn door al de Vlamingen 
IS er een taak weggelegd voor de 
joernalisten verenigingen schrijvers 
aktievoerders 

Maar vooral voor politici en op zijn 
minst voor Vlaams nationale politici 

E Keymolen Asse 

TRIEST 

Ter gelegenheid van de komst van 
de bisschop van Brugge monsei 
gneur Roger Vangheluwe die op zon 
dag de 11 december j I naar Mesen 
kwam om er voor ons zo het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van Mesen te 
Kronen tot koningin van de vrede en 
te benoemen tot moeder van de ver 
zoening waren meerdere huizen be 
vlagd Er hingen vlaggen en wimpels 
van allerlei kleuren en geuren en er 
waren er zelfs van verschillende na 
tionaliteiten Ook aan de gevel van 
het stadhuis wapperden er vlaggen 
Slechts drie van de vier masten wa 
ren bevlagd de vierde mast was on 
bezet Eens te meer ontbrak de 
Vlaamse leeuw op het appel 

Ziedaar een toonbeeld van trieste 
mentaliteit en kleinzieligheid Dat be 
paalde elementen (zowel hier te Me 
sen als elders) allergisch zijn aan 
Leeuwevlaggen en aan al wat Vlaams 
IS IS een publiek geheim Dit hoeft 
daarom echter geen reden te zijn dat 
iedereen hiervoor zijn Vlaamse af 
komst moet verloochenen 

Ik ben Vlaming en daar ben ik fier 
op i 

Daarom doe ik een warme oproep 
tot alle echte Vlamingen Wees Vla 
ming die God Vlaming schiep en 
durf te tonen dat U Vlaming bent 
Draag met enkel en alleen op een 
Vlaams feestje (of op een mossel 
souper ) een leeuwespeldje maar 
draag het altijd en overal ' 

Henri Colson, Mesen 

RECHTVAARDIGHEID 

Zoals steeds heb ik WIJ aandachtig 
gelezen en dan ook graag volgende 
repliek op het artikel (van 5 januari 
j I ) Op biz 1 lees ik dat de Voerkar 
'oesel werd stopgezet een gematigd 
maar korrekt artikel Op bIz 3 vind ik 
in Happart Nederlaag de mening 
van PRL voorzitter Michel over het 
verraad van H de verbijstering van 
het FDF geuit bij monde van haar 
voorzitter en dan de waarschijnlijk 
door het VB met tegenzin geformu 
leerde erkenning over een weliswaar 

kleine Vlaamse overwinning en het 
zwaar Waals prestigeverlies 

In schril kontrast met het voor 
gaand neem ik dan op bIz 2 kennis 
van de lezersbrief van E Keymolen 
uit Asse die er nogal met de grove 
borstel doorgaat E K uit A moet het 
mij maar met ten kwade duiden maar 
ik deel zijn mening over de Vlaamse 
vernederingen en kaakslagen met 

De pogi ig tot oplossing van de 
Voerense zaak is ontegensprekelijk 
een kompromis en bestaat zoals alle 
dergelijke oplossingen uit geven en 
nemen Dat heeft de VU bij monde 
van algemeen voorzitter J Gabriels 
ook steeds volmondig erkend 

Hoewel ikzelf nogal kritisch ben 
ingesteld en de onderhandelmgspe 
node voor het vormen van een re 
geerakkoord nauwlettend volgde 
toch erken ik graag dat onze onder 
handelaars zich destijds met ere van 
hun taak hebben gekweten dit was 
met mijn mening m de Egmontperio 
de 

Tenslotte meen ik dat wij Volksunie 
met geroepen zijn om kaakslagen en 
vernederingen aan de Walen uit te 
delen noch om overwinningen te be 
halen maar wel om een rechtvaardi 
ge samenleving tot stand te brengen 
tussen de 3 gemeenschappen (VL 
W D) met een zo groot mogelijk 
zelfbestuur voor elk van de drie 

Een hansworstenvoorstelling zoals 
ten tonele gevoerd door de heren H 
en D uit V bij het omgorden van 
de burgemeesterssjerp mag ons daar 
met van af leiden 

Urbain Franco Oostende 

WEERMAKER 

In WIJ van 5 januari j I heb ik het 
hoofdartikel De CVP als weerma 
ker gelezen Over Van Rompuy als 
kersverse CVP voorzitter vroegen 
velen in de VU achterban zich af 

Wat kunnen wij vanuit onze Vlaam 
se verzuchtingen meer of anders ver 
tellen van deze man ' ' 

Welnu WIJ weten nu waar het grote 
verschil zit en vanwaar de wind komt 
Op een bijna reaktionaire manier gaat 
Van Rompuy tekeer tegen de noodza 
kelijke 3cfe fase van de federalise 
ringi 

Men moet er ook met aan twijfelen 
dat dit de grondslag vormde tol de 
plotse fenomenale uitverkiezing van 
Van Rompuy tot CVP voorzitter' 
Deze zogeheten man aller standen in 
de CVP zal blijken de katalysator te 
zijn voor processussen gestimuleerd 
door het Hof het hoogste Episkopaat 
dat redenen heeft om aan Waalse 
kant een vergaande federalisering te 
wantrouwen en zekere bedrijfbelan 
gen gekoppeld aan het groot kapi 
taal En is verder een Machiavelli 
achter machtsovereenkomsten op lo 
kaal vlak ten bate van ruimere regio 
nale invloeden 

Dat bewijst de CVP VB toenade 
ring in Antwerpen de CVP verzets 
stappen tegen SP PVV koalities n 
het Gentse etc etc 

Die duidelijk een Van Rompuy 
stempel dragen een Van Rompuy die 
de CVP reformatie identiek ziet aan 
een Belgische kontrareformatie' 

WIJ Vlamingen zijn er nog met met 
onze gerechtvaardigde federale ei 
sen t o V Van Rompuy die bezorgd 
IS om het broze breekbare België 
terwijl SP en PVV eerder met federa 
listische voorzitter kent ' 

Of zou de tanem Spitaels Happart 
ook voor Vlamingen voor betere evo 
luties kunnen zorgen al klinkt dat 
paradoksaal •' 

Elisabeth Janssen Ledeberg-
Gent 

NUCHTER BLIJVEN 

In WIJ van 5 januari j I lees ik de 
Wensen voor 1989 van VU voorzit 

ter Jaak Gabriels 

De ontspanning die Jaak Gabriels 
zag in de VSA USSR verhoudingen 
die iedere bewuste Vlaming verhoop 
te zal duidelijk een ijdele wens blij 
ken zolang de VSA brult tegen muis 
jes die nog met gepiept hebben zoals 
het neerhalen van de Libische migs 
bewees 

Deze evolutie die ongetwijfeld tot 
nog meer terrorisme zal leiden nog 
meer bloed en tranen van onschuldi 
gen is met de schuld van dhr Ga 
briels Verre van daar 

Voor echter gejuicht wordt over 
positieve tendensen moet men wel 
essentie en wezen vatten van gigan 
ten als de VSA de USSR e a Dat 
baart het nodige wantrouwen' 

Wat ontwapening betreft Altijd 
toe te ju ichen' Maar of men 10 000 

keer in een klap de ganse planeet kan 
vernietigen of 9 999 keer in een klap 
maakt weinig verschil ' 

Dhr Gabriels praat als rechtgeaar 
de Vlaming over volkeren zonder 
staat Laat alle volkeren in vrijheid en 
zelfbeheer hun eigen identiteitskeu 
zen maken en er zal een versnelde 
positieve evolutie zijn op het vlak van 
mensenrechten en wereldvrede Dat 
IS echter utopie waar mastodonten 
zoals (terug) VSA USSR e a sterk 
centraliserend beslissen over volke 
en en etnische groepen heen 

Dal Gabriels zich verheeugt dat 41 
°o der financiële mogelijkheden naar 
de gewesten wordt overgeheveld' ' 

Dit feit IS het meest verheugende in 
het ganse federaliseringsproces tot 
op heden' Maar nog met genoeg De 
CVP voorzitter Van Rompuy heeft 
woorden laten horen die zich drei 
gend opstellen tegen de voorziene 
3de fase Een veeg teken aan de 
wand dat soort verlate Tindemansef 
fekt via een uit de jongere CVP 
garde' 

Een Van Rompuy die even het 
Kristelijke uit zijn kruisbanier vergat 
en toelaat dat de CVP in het Antwerp 
se toenadering zoekt omwege een 
ietsje pietsje meer macht met het 
Vlaamse Blok 

Duidelijk een vos rad van tong die 
de passie preekt en ondertussen van 
het groene klaver der jongste politie 
ke tendensen proeft 

Wat de woorden van lof betreft die 
dhr Gabriels aanhaalt gesproken 
door een Kanadese delegatie 

Enkele jaen terug was er een stu 
diegroep van politici in ons land uit 
Quebec Ze lachten zich toen al rot 
over de ingewikkeldheid van onze 
staats en gemeenschapsstrukturen 
Of deze nu minder lachwekkend zijn 
valt te betwijfelen 69 excellenties 
3000 ministeriele kabinetsmedewer 
kers 4 a 5 parlementen 850 000 
staatsambtenaren en 1 politieman op 
270 burgers waar een bende onge 
straft 28 moorden kan plegen sinds 
1983'' Beste Wensen houden aan 
realiteiten met Vlaamse nuchterheid 
aan de andere kant van de taalgrens 
doet men al euforistisch genoeg 
wat ook tot nadenken stemt 

Gustaaf Creve Gent 

ZO^K€RC}ê 
Werkaanbieding 

Het Pajottenlands Centrum voor 
Gezins en Bejaardenhulp v z w 
Leda Kroonstraat 1 te 1680 Lennik is 
op zoek naar 

— 5 poetsvrouwen in DAC (2 jaar 
werkloos in de laatste 4 jaar) Halfti 
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u/week) beschikken over eigen wa 
gen liefst woonachtig in het Pajotten 
land 
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Bonamie 
in de Argo 

VU in ARGO 
In het verlengde van de goed

keuring van de financieringswet 
wordt thans een aanvang ge
maakt met de Autonome Raad 
van het Gemeenschapsonder
wijs Het houdt meteen in dat het 
vroegere rijksonderwijs wordt los
gekoppeld van de herhaalde poli
tieke herschikkingen en waarbij 
steeds meer excellenties het als 
inrichtende macht voor het zeg
gen te hebben Om hierin te voor
zien werd derhalve voor een 
meervoudig samengestelde Cen
trale Raad geopteerd, waarin de 
4 grootste politieke partijen verte
genwoordigd zijn 

Het spreekt vanzelf dat het 
hierbij om een heel belangrijke 
invuloefening gaat het verdere 
reilen en zeilen van het vroegere 
rijksonderwijs zal voortaan im
mers in menig opzicht bepaald 
worden door de konkrete inbreng 
en de aksentbepalingen zoals ze 
van de Centrale Raad mogen 
verwacht worden 

Voor de VU was dit alles alvast 
een buitenkans om Dr Jan Bona
mie als ondervoorzitter-sekretaris 
te laten benoemen Opgeleid als 
regent en nadien aan de RUG 
gepromoveerd tot licentiaat en 
doctor in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen 
beheerst Bonamie ten volle de 
komplekse onderwijsmateries 
zoals ze zich op de diverse ni
veaus aftekenen Met zijn — wel
iswaar kortstondige — inbreng in 
de VU-onderwijscel heeft hij dit 
reeds afdoende weten aan te to
nen Voorheen was hij als alge
meen sekretaris een gewaar
deerd medewerker in de Vlaamse 
Raad voor Wetenschapsbeleid 

Als gemeenteraadslid van 
Waarschoot neemt Jan eerst
daags zijn tweede mandaat op 
Tevens is hij als ondervoorzitter 
een van de drijvende krachten 
binnen het arrondissement Gent-
Eeklo BIJ de laatste parlements
verkiezingen fungeerde hij bo
vendien als eerste opvolger op de 
kamerlijst 

Jean-Louis 
Duplat 

De huidige voorzitter van de 
handelsrechtbank van Brussel, 
Jean-Louis Duplat, wordt de op
volger van Walter van Gerven als 
voorzitter van de Bankkommis-

sie De 51-jarige doktor in de 
rechten speelde een belangrijke 
rol m de strijd rond de Generale 
Tijdens twee kortgedingen sprak 
hij zich uit tegen de nachtelijke 
kapitaalverhoging van de Gene
rale en de kruisparticipatie die ze 
uitbouwde met Sodecom Even 
later bevestigde Duplat zijn eer
dere uitspraken en verbood hij de 
Generale bovendien om alle ver
vreemdingen boven de 100 mil
joen frank aan aktiva te staken 
De voorzitter van het Hof van 
Beroep te Brussel vervormde 
evenwel de beschikkingen van 
Duplat en daarmee barstte de 
strijd om de Sodecom-aandelen 
weer los 

De Bankkommissie is een kon-
trole-instellmg die toeziet op de 
banken, het aantrekken van 
spaargelden en de beursverrich
tingen 

Coveliers 
Kommissaris-generaal Moens 

van de gerechtelijke politie on
dernam verleden week een twij
felachtige poging om de show te 
stelen m de bendekommissie 
Eerst weigerde Moens de vragen 

Coveliers: 
onder vuur 

NUFSKi??' 
Hugo Schiltz, 

minister van Begroting 
• Was 1988 een goed jaar 

voor de begroting? 

,,Het afgelopen jaar kan ik 
geen suksesjaar noemen, maar 
anderzijds was het ook geen ver
loren jaar 1988 werd afgesloten 
met een tekort op kasbasis van 
433,9 miljard frank Er werd op 
fieel wat vlakken orde op zaken 
gesteld, waardoor de financiering 
van de federalisering mogelijk 
gemaakt werd We fiebben bo
vendien een behoedzaam beleid 
gevoerd, waardoor het tekort on
der de verwachtingen gebleven 
IS " 

" Zijn er nog lijken uit de kast 
van de vorige regering geval
len? 

,,Er moesten na de algemene 
toelichting nog bijkredieten voor
zien worden die op de rekening 
van de vorige regering geschre
ven moeten worden Het ging 
bvb om 1,4 miljard voor de Brus
selse metro en 1,4 miljard voor 
gehandikaptenzorg Voor die 
posten had de vorige regering 
wel begrotingskredieten voor
zien maar kende Verhofstadt 

geen betalingskredieten toe Het 
ainq dus om onbetaalde fakturen 
Daarnaast moest ook nog 0,7 
miljard betaald worden voor de 
antennemast van RTL die door 
een Belgisch vliegtuig werd neer
gehaald " 

* Men hoort overal luid ver
kondigen dat onze ekonomie 
aan de beterhand is. Mogen we 
ons nu ook van overheidswege 
aan een minder spannende 
büikriem verwachten? 

,Dat IS nu precies het gevaar 
dat ons bedreigt voor '89 Het 
klopt inderdaad dat onze ekono
mie op volle toeren draait, er is 
een onmiskenbare toename van 
de koopkracht, kortom er heerst 
een klimaat van optimisme Maar 
hier tekent zich een politiek-psy-
chologisch probleem af, want 
deze positieve indruk kan niet 
worden doorgetrokken naar de 
overheidsfinanciën De overheid 
zit nog steeds in de gevarenzo
ne " 

• Hoe komt dat? 

,,De overheid moet met 2 han-

dikaps afrekenen Er is in de 
eerste plaats een bijna ziekelijke 
rentegevoeligheid Voor elke be
grotingsminister IS een renteda
ling bijna een geschenk uit de 
hemel want met de enorme over
heidsschuld kan zo in een klap 
hetzelfde resultaat bereikt wor
den als na een zeer moeizame 
besparingsronde Die enorme 
rentegevoeligheid zal dus het 
probleem bij uitstek blijven tot het 
netto te financieren saldo sterk 
teruggedrongen is Anderzijds is 
er ook de omvang van het staats
apparaat " 

• Komen er dan nieuwe be
zuinigingen? 

.,Wel, de verschillende depar
tementen moeten tegen 15 fe
bruari hun voorstellen voor de 
budgetkontrole overmaken aan 
mijn kabinet Ik wil me nu niet 
vastpinnen op een konkreet cij
fer, maar ik verwacht toch dat er 
tijdens die kontroleronde zo 'n 30 
miljard gevonden zal moeten 
worden Rond maart-april wil ik 
ook het begrotingsoverleg met 
mijn kollega s uit gemeenschap
pen en gewesten starten " 

yHENSENiN 
HET NIEUWS 

van kommissielid en VU-kamer-
fraktieleider Hugo Coveliers te 
beantwoorden, omdat hij zichzelf 
en de gerechtelijke politie bele
digd voelde door een aantal uit
spraken van het kamerlid Zelfs 
na meerdere malen aandringen 
bleef Moens hardnekkig zwijgen, 
waarop kommissievoorzitter 
Bourgeois besloot de vergade
ring te schorsen Moens kreeg 
een tweede kans die hij na twee 
nachtjes slapen met beide han
den greep Een en al inschikke
lijkheid verwaardigde de ex-kam-
pioen zich deze keer wel te ant
woorden op de vragen van de 
kommissieleden, zij het af en toe 
nogal vaag 

Even later was het de beurt aan 
Tony Van Parys, verslaggever 
van de onderzoekskommissie om 

El zo na slaagde de Vlaamse Himalaya-expeditie erin de top van de 
Everest te bereiken Na een dodelijk ongeval met een sherpa werd op 
150 meter van de top rechtsomkeer gemaakt De expeditieleden zijn 
zinnens om, gesteund door de opgedane ervaringen, hun avontuur 
over te doen, deze keer in de zomer (lees ook biz 17) 

uit te halen naar Hugo Coveliers 
Volgens het CVP-kamerlid be
moeilijken verklaringen zoals de 
VU-fraktieleider die aflegt over 
onderwerpen die in de kommissie 
over banditisme en terrorisme 
worden besproken het werk van 
deze kommissie In een reaktie 
op de verklaring van Van Parys 
zegt Coveliers dat hij het als ver
tegenwoordiger van het volk tot 
zijn plicht rekent om de publieke 
opinie m te lichten over de werk
zaamheden in de kommissie 

VVL twintig jaar 

De Vereniging Vlaamse Leer
krachten publiceerde onlangs 
een onderwijsmanifest naar aan
leiding van de federalisering van 
het onderwijs De twintigjarige 
VVL groepeert meer dan 5 000 
leerkrachten van alle netten 

In het manifest, getiteld Van
daag ontbolstert zich een nieuwe 
kans", pleit VVL voor de vorming 
van een elite vanuit een demokra-
tische verzameling van gelijk 
aanvaarde en gewaardeerde jon
geren De leerkrachtenvereni
ging vindt dat de opleiding voor 
alle leerkrachten even lang en 
evenwaardig moet zijn Boven
dien IS nascholing onontbeerlijk 
VVL pleit voor een sabbatleerjaar 
om de zes jaar 

Aangaande het migrantenon-
derwijs stelt het manifest voor dat 
de leerkrachten in dit migrante-
nonderwijs elke dag een uur het 
nieuwe vaderland voorstellen 
met een jaar, maar tien jaar lang, 

van de kleuterklas tot het derde 
jaar middelbaar onderwijs 

De Vereniging beschouwt 
eveneens de kennis van de eigen 
geschiedenis biezonder zinvol en 
noodzakelijk De geschiedenis 
van de Nederlanden bestuderen, 
met de klemtoon op Vlaanderen, 
IS alle grote westerse problemen 
uit het verleden kritisch doorlich
ten en daardoor het heden en de 
mogelijkheden voor de toekomst 
beter leren begrijpen en inschat
ten " De VVL eist dan ook dat de 
"moeilijke" geschiedenis van de 
Vlaamse emancipatie bij herha
ling moet behandeld worden 

Vandammme: 
manager 
van het jaar 

Hugo 
Vandamme 

Het fmancieel-ekonomisch 
weekblad Trends nep Hugo Van
damme uit tot Manager van het 
jaar 1988 De 43-jarige Vandam
me leidt de Westvlaamse high
tech onderneming Barco Indus
tries Het bedrijf heeft een span
nend jaar achter de rug het 
maakte zich los van de Generale 
Maatschappij en kwam onder de 
vleugels van de Gewestelijke In
vesteringsmaatschappij voor 
Vlaanderen (GIMV) Vandamme 
mocht in verleden jaar in Holly

wood voor Barco een prestigieu
ze Emmy Award ontvangen met 
een geavanceerde studiomoni
tor 

De direkteur-generaal van Bar
co Industries is burgerlijk inge
nieur elektronica en bedrijfskun
de (RUG) en medestichter van 
het Interuniversitair Mikro Elek
tronisch Laboratorium (IMEC) HIJ 
werd de vierde Vlaamse bedrijfs
leider in de galerij van Trends 
John Cordier (Telindus), Luk De 
Bruyckere (Ter Beke) en Fernand 
Huts (Seaport Terminals — Ka
toen Natie) gingen hem vooraf 

Transfer 
Ulburghs? 

Jef Ulburghs, de socialistische 
doorbraakfiguur bij uitstek, is 
ouder dan 65 jaar Dit stelt de 
Genkse priester voor problemen 
aangaande het verdere verloop 
van zijn politieke karnère De SP-
statuten zeggen immers nogal 
duidelijk en streng dat 65 te oud 
IS Het socialistisch europarle
mentslid ambieert nochtans een 
nieuw mandaat Ulburghs streek 
eens door zijn baard en zag plots 
een groene ster schitteren. 

De geruchten doen nu de ron
de dat Ulburghs getransfereerd 
zal worden naar Agaiev Zijn kan
didatuur wordt alvast gesteund 
door Agalev-Limburg Zodoende 
zou Ulburghs wel eens de tweede 
plaats op de Agalev-Eurolijst kun
nen innemen Niemand lijkt er
aan te twijfelen dat Paul Staes, 
het uittredend Agalev-lid van het 
Europees parlement, opnieuw de 
lijst zal mogen trekken Zaterdag 
wordt er definitief over de samen
stelling van de Agalev-lijst ge-
polld 

Ulburghs: 
groene 
transfer? 
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Atoombommen 
Al 25 jaar liggen in de buurt van 

Kleine Brogel 25 atoombommen 
opgeslagen Dat zou meteen het 
volledige nukleaire wapenarse
naal vormen dat zich in ons land 
bevindt (België oefent wel nog 
enkele nuklaire taken uit in West-
Duitsland) De F-16-vliegtuigen 
van de luchtmachtbasis aldaar 
voeren met deze bommen met 
geaktiveerd weliswaar oefen-
vluchten uit 

De sleutel op deze bommen is 
m Amerikaanse handen Heeft er 
iemand ooit aan gedacht dat 
onze bondgenoot van over de 
grote plas daar met alleen de 
Sovjet-Unie mee afschrikt maar 
eveneens, indien nodig, de Euro
pese bondgenoten mee in het 
gareel kan doen lopen' ' 

ABL op VTM 
De Meteowing van de lucht

macht van Wezembeek-Oppem 
zal het weerbericht op de Vlaam
se kommerciele zender VTM ver
zorgen Tijdens de weekends, 
want dan werkt het leger met 
tenzij er oorlog is, zal deze be
langrijke taak op de schouders 
rusten van Eddy de Mey uit 
Grembergen-Dendermonde, een 
amateur-weerkundige die al ge
ruime tijd weerman van dienst 
speelt m de bladen van de groep 
Hoste (o a Het Laatste Nieuws) 

Totnogtoe mocht enkel het Ko
ninklijk Meteorologisch Instituut 

(KMI) van Ukkel de officiële weer
berichten opstellen Minister 
Coeme van Landsverdediging 
gaf evenwel de toestemming aan 
de luchtmacht om haar weers
voorspellingen door te geven aan 
de Vlaamse Televisiemaatschap-
Pi) 

VTM wil elke dag tijdens de 
journaals van 18 u, 19 u, 22 u en 
23 30 u een kort weerbericht uit
zenden dat door de nieuwslezer 
van dienst zal voorgelezen wor
den We krijgen dus geen weer
man of weervrouw in donker
blauw luchtmachtuniform te zien 

Het IS met bekend of het Bel
gisch leger in ruil voor haar weer
diensten aanspraak mag maken 
op gratis reklamespotjes van fris
geschoren parakommando's of 
neerstuikende F16-piloten 

Gevangenis-
direkteurs 
klagen aan 

In het jongste nummer van het 
vaktijdschrift voor krimmologen 
Panoptikon protesteren drie ge-
vangemsdirekteurs op met mis te 
verstane wijze tegen de overbe
volking in onze gevangenissen 
Pieters en Vanacker (Leuven) en 
Bollen (Sint-Gillis) schrijven dat 
deze overbevolking negatieve 
konsekwenties heeft voor de ge-
detemeerden zelf en voor de 
werkomstandigheden van het ge
vangenispersoneel Ze wijzen 
erop dat de huidige misnoegd-
heid onder de cipiers vooral daar-

Een Boeing 737 kwam zondagavond terecht in de berm van Engelands drukst bereden autosnelweg M1 
op minder dan een kilometer van de startbaan van het vliegveld van Bast Midlands De oorzaak van de 
vliegramp was het bijna gelijktijdig uitvallen van de twee motoren Volgens specialisten bestaat er nog geen 
een kans op tien miljoen dat zoiets voorvalt (foto AP) 

in zijn oorsprong vindt 

Het trio stelt voor om bepaalde 
kategorieen gevangenen uit de 
gevangenis te verwijderen en een 
aantal prefabgevangemssen te 
bouwen om de noogste nood te 
lenigen 

Euro-blok-
verkoop... 

De pers bracht het uit het 
Vlaamse Blok stelt zijn 24 rest-
stemmen in het Antwerps OCMW 

MENSBEELD 

Na een tang^ dooösstnjd is 
d« Japanse kmt&r Hirohlto op 
S7-|artge leeftijd overfedsn. 
Oe dood van d© keizet ging 
(liet dnopgefWrkt voorbtj. H't-
rohito werd door sommigen 
ate een onvervalste oortogs* 
misdadiger bestempeld, an
deren aanbedert hem m 
schreven hem een godde}ij*;e 
afkomst loe 

In Japan zelf weefete de 
dood van de leider veel emo* 
ties los bij de oudere genera-
tte Naar het traditioneel ge
bruik waarbij de soldaten esn 
overleden bevelhebber m de 
dood volgen pleegdent reeds 
enkele bejaarden op ntueie 
wijze zelfmoord. De eerste 
twee dagen na Hirohltó's 
dood kwamen meer dan een 
bail miijoen Japanners het 

fouwregister ondertekenen. 
De kranten namen geen ad
vertenties op en de tetevisie» 
ketens zonden uitsteöend 
rouwprogramma's uit, v^at de 
verhuur van video's de hoogte 
Injoeg, rn afwachting dat het 
l lcfiaam van Htrohito op 24 
februari zat begraven worden, 
brengt men het lijk naar een 
"hei l ige hu t " in d e bergen, 
waar het zo koud i« dat het 
stoffelijk overschot met fot ont-
bindirtg kan overgaan 

Landen die nogal wat te 
H|den hadden onder de Japan
se agressie tijdens de tweede 
wereldoorlog reageerden nog
al koel In Nederland en 
Groot-Brlttanni# bvb, werd fel 
gedebatteerd over wie de na
tie wel zou gaan vertegen
woordigen op de begrafenis-
plechtighedeft in Japan 'De 

Japans© kon<:«r«rat(ekarïtjj©r( 
waren berucht voof de wreed
heden die er begaan werden 
en de onmenselijke toestar»-
den die er heersten 

Hirohlto dwong na de 
atoombonsjjardementen op 
Hiroshima en Nagasaki de re
gering tot kapitulatie. Het feit 
dat Hirohlto nooit voor een 
oorlogstribunaal moest ver
schijnen dankt hij aan gene
raat MacArihur dl© de keizer 
nodig had om Japan het pad 
van de westerse demoj^ra-
tieên op te sturen. In ruil 
moest Hirohlto opönlljk ^i jn 
goddelijkheid en het geloof In 
Japans supenontert afzweren 
en de nieuwe grondwet aan
vaarden. 

Hirohlto wordt opgevofgd 
door zijn SS-jange zoon AKihi-

to. Het beeld van de troonop
volger strookt niet bepaald 
met waJ van het boegbeeld 
van de Japanse traditie ver
wacht wordt. Hij had een Ame
rikaanse lerares, huwde de 
dochter van een schatrijjce 
middeftstander, speelt graag 
tennis en stuurde zijn zoons 
nam Oxford, 

Aan de troonopvolging zijn 
heel wat traditionele rituelen 
verbonden. Pas over twee jaar 
zal Akihitö volwaardig keizer 
zijn. Hoewel de troonopvofger, 
straks de 125ste keizer' van 
het Rijk van de Rijzende Zon, 
naar aloude traditie de teke
nen van de ketóerlijke waar-
dtgheid ontving, wordt toch 
verwacht dat hij een nieuwe, 
moderne wind in het keizenijk 
zal doen waaien 

ter beschikking van de CVP In 
ruil krijgen zij handtekeningen 
voor de Europese verkiezingen 
Hoe valt deze stemmenverkoop 
te rijmen met de uitspraak on
langs m Exclusief van Filip De-
winter ..Alleen vanuit een doel
gerichte oppositie kan je de 
zweep hanteren Een kleine partij 
die met grotere partijen samen
gaat, moet altijd toegevingen 
doen'"' 

Of met de verklaring van Gerolf 
Annemans in De Nieuwe Gazet 
van verleden donderdag Let 
op. WIJ doen aan de CVP geen 
politieke concessies De koalitie 
van CVP/SP moet voor ons nog 
altijd struikelen ' 

Dat alles moet wijken voor en
kele handtekeningen van de 
CVP Daarvoor worden de rest-
stemmen van de VU, 4, dus ge
noeg om de vijftiende OCMW-
zetel in de oppositie te houden, 
opzijgeschoven Er werden bij de 
installatie van de CVP-schepe-
nen minstens 2 ja's en 7 onthou
dingen geleverd Een eerste af
betaling voor deze Euroverkoop 

...in Antwerpen 
Verschillende Antwerpse kie

zers denken aan een monster-
koalitie bij het vernemen van de 
samenwerking tussen CVP en 
Vlaams Blok Er zijn de CVP-ers 
die hun voorzitter horen verkla
ren dat hiermee de vierde zetel 
veilig gesteld is om een konse-
kwent migrantenbeleid in het 
OCMW te voeren Er zijn de 
ACOD-ers die een week geleden 
samen met het AFF betoogden 
tegen die "10 fascisten in de 
raad" en nu hun SP-ers gerugge-
steund zien door diezelfden 

Er zijn de ACW-ers die na al 
hun CVP-standenkompromissen 
weer eens een ideologische toe
geving moeten doen Er zijn de 
nationalisten bij de Blokkiezers 
die nu plots de CVP als nationa
listische partij moeten waarde
ren 

Er zijn er nog meer die zich 
door deze monsterkoalitie in hun 
stemgedrag bedrogen voelen 

De zwendel werd achteraf door 
een mededeling uit de Tweeker-
kenstraat ontkend De kristende-
mokratische krant Het Volk was 
eerlijker daar noemde men de 
logenstraffing door het CVP-
hoofdkwartier zelfs een ..politiek-
leugentje-om-bestwil" Bepaalde 
CVP-ers (o m Van Peel) schijnen 
het, nog steeds volgens Het Volk, 
met deze handelwijze alvast met 
eens te zijn 
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Minister André Geens over 

Rol van de wetenschap, 
Descartes voorbij 

Dat de huidige minister van Ontwil<l<elingssamen-
werking, André Geens, een erudiet en begaafd man 
is, wordt niet enl<el binnen de VU erl<end. Als 
gewezen senator en direl<teur van de VU-studie-
dienst liet hij zich opmerken door de deskundigheid 
van zijn politieke tussenkomsten. Op korte tijd ver
gaarde hij als minister een zekere faam omwille van 
de gedegenheid waarmee hij de ontwikkelingspro
blematiek benadert. 

ANDRE GEENS heeft zich 
nooit opgesloten in één 
vakgebied. Telkens tracht 

hij een (deel) probleem in een 
bredere kontekst te benaderen. 
In een toespraak voor de Konink
lijke Vereniging van Technische 
en Industriële ingenieurs van Me-
chelen sprak hij medio december 
over de rol van de ingenieurs en 
de wetenschap tegen de achter
grond van de huidige en eigenlijk 
eeuwige maatschappelijke ver
andering. 

Krisis en 
uitdagingen 

De huidige problemen en uit
dagingen vereisen een alomvat
tende aanpak en visie, waarbij de 
mens zichzelf en zijn denken 
voortdurend in vraag moet stel
len. De supprematie van het 
menselijk vernuft, die sinds Des
cartes de wereld beheerst staat 
een adekwate probleemanalyse 
in de weg. Nieuwe wegen moeten 
worden bewandeld. Geens ver
tolkt hiermee een visie die in de 
wetenschap opgang maakt maar 
nog door (te) weinig politici er
kend wordt. 

De problemen van de Wester
se wereld toeschrijven aan een 
ekonomische krisis is te beperkt. 
Hetgeen op dit ogenblik op mun-
diaal vlak geschiedt is fundamen
teler. Het is een samengestroom
de, multldimensionele verande
ring die alle aspekten van het 
leven beïnvloedt, onze gezond
heid, de kwaliteit van de leefom
geving, de menselijke relaties, 
ekonomie en technologie en alles 
wat zich in de politiek en het 
rechtsleven afspeelt. 

De maatschappelijke omwen
teling raakt het morele én het 
geestelijke vlak en plaatst de we
reldsamenleving voor een resem 
bijzonder grote uitdagingen. Zo is 
er, ondanks alle vredesbespre
kingen nog een enorme bewape
ningswedloop gaande die per 
dag ongeveer 80 miljard aan mid
delen opslorpt. Terzelfdertijd 
sterven jaarlijks meer dan 15 mil
joen mensen de hongerdood, zijn 
500 miljoen mensen ernstig on
dervoed en kent 40 % van de 
wreldbevolking geen professio
nele gezondheidszorg. Van de 
ganse mensheid heeft 35 to 40 % 
geen onbesmet drinkwater, ter
wijl ongeveer de helft van de 
wetenschappers zich op één of 
andere manier bezighouden met 
de technologie van de wapenpro-
duktie. 

De ekologische verloedering 
brengt het hele eko-sisteem van 
de aarde in gevaar. Onze ge
zondheid en ons welzijn wordt 
bedreigd. Luchtvervuiling beïn
vloedt menselijke en ekologische 
sistemen. Zure mist en zure re
gen verspreiden zich over steeds 
grotere gebieden. Het water dat 
we drinken en het voedsel dat we 
eten worden verontreinigd door 

een uitgebreide scala van giftige, 
chemische stoffen. 

De verslechtering van de na
tuurlijke omgeving tast de alge
mene gezondheidstoestand van 
mensen aan. De Derde Wereld
landen kennen ondervoeding en 
infektleziekten, de industrielan
den hebben hun ,,beschavings-
ziekten": kanker, stress, depres
sies... Heel wat psychiatrische 
stoornissen lijken voort te komen 
uit een verslechtering van onze 
sociale omgeving. Tekenen van 
sociale desintegratie zijn zicht
baar. Ook onze ekonomie is ver
stoord. De uitgebreide werkloos
heid en de ongelijkheid in de 
verdeling van de inkomsten zijn 
strukturele eigenschappen ge
worden van de meeste Westere 
ekonomieën. 

De problemen zijn velerlei en 
indrukwekkend. De vraag die, 
volgens minister Geens, hierbij 
moet worden gesteld is funda
menteel of het gebrek aan oplos
singen niet aan een ideeënkrisis 
te wijten valt. Werken intelligentia 
en t^eleidsmensen niet te zeer 
vanuit een te nauw blikveld op de 
werkelijkheid? Een veld dat to
taal onvoldoende is om greep te 
krijgen op de voornaamste vraag
stukken van onze tijd. 

Krisis en 
verandering 

Alle vraagstukken die zich van
daag stellen zijn sisteemvraag-
stukken, ze zijn nauw met elkaar 
verbonden en onderling afhanke
lijk. Ze kunnen niet worden be
grepen met de versplinterde me
todes, kenmerkend voor vele 
akademische vakgebieden en 
politieke benaderingen. Wellicht 
dient de struktuur van het maat
schappelijk web zelf veranderd te 
worden vooraleer oplossingen 
kansen op slagen hebben. Om de 

Minister André Geens liet zich reeds als senator en direkteur van de 
VU-studiedlenst opmerken door de deskundigheid van zijn politieke 
tussenkomsten. 

uitdaging van de nieuwe maat
schappij van morgen aan te kun
nen moeten we ons gezichtsveld 
verwijden en onze situatie her
zien in samenhang met de hele 
menselijke kulturele ontwikke
ling. Het blikveld moet verruimd 
van het einde van de 20ste eeuw 
tot een periode die duizenden 
jaren omdvat. De samenleving is 
immers geen statische sociale 
struktuur maar ondergaat dinami-
sche veranderingen die meestal 
met krisissen gepaard gaan. De 
Chinezen hadden dit 3000 jaar 
geleden reeds begrepen! 

Een beschaving ontstaat wan
neer ze overgaat van een stati
sche toestand naar een krachtige 
aktiviteit. Het beschavingsproces 
wordt ingezet, maar nadat ze de 
top van haar vitaliteit heeft be
reikt heeft ze de neiging haar 
stootkracht te verliezen en te ver
vallen. Een essentieel kenmerk 
van dit verval is een verlies aan 
flexibiliteit. Dit leidt tot verstar-
rinci, gebrek aan aanpassing aan 
veranderende omstandigheden 
en uiteindelijk ook desintegratie. 

De overgang die we nu mee
maken is dramatisch maar houdt 
ook zeer veel mogelijkheden in 
zich. Het tempo van de verande-

O.m. in de ruimtevaartindustne kan de komende jaren een sterke 
groei verwacht worden. Op de foto een toekomstbeeld: Ariane 5 met 
het Hermes-ruimteveer. 

ringen is hoger dan ooit tevoren, 
de veranderingen zijn uitgebrei
der en omvatten de ganse wereld 
en daarenboven vinden er ver
schillende belangrijke overgan
gen tegelijkertijd plaats. 

Descartes voorbij 
Kan men de huidige verande

ringen terugdraaien? Neen, drie
duizend jaar geleden schreven 
Chinese filosofen reeds: ,,Bewe
ging is natuurlijk en ontstaat van
zelf. Daardoor verloopt de omvor
ming van het oude gemakkelijk. 
Het oude wordt afgeworpen en 
het nieuwe naar voor gebracht. 
Beide handelingen stemmen 
overeen met de tijd, daarom 
wordt niets geschaad". Verande
ringen van deze omvang kunnen 
niet worden tegengehouden. Wel 
zal een grondige voorbereiding 
hierop noodzakelijk zijn. De hui
dige denkmodellen, de geestelij
ke instelling van onze Westerse 
kuituur, maar ook de meeste so
ciale verhoudingen en organisa
tievormen zullen grondig gewij
zigd (moeten) worden. 

,,lk denk, dus ik besta", de 
beroemde uitspraak van Descar
tes, geeft een krachtige samen
vatting van de supprematie die 
onze kuituur aan de ratio toekent. 
De mens en de menselijke geest 
overheerst de materie. Het uni
versum wordt beschouwd als een 
mechanisch sisteem, bestaande 
uit onderling gescheiden voor
werpen waarvan op hun beurt 
weer wordt gedacht dat ze opge
bouwd zijn uit fundamentele ma
teriële bouwstenen. 

Nieuwe denkrichtingen en na
tuurkundige vaststellingen leiden 
evenwel tot andere konklusies. 
ZIJ wijzen erop dat het menselijk 
bewust-zijn ekspliciet in onze toe
komstige visie op de materie én 
op de natuur moet opgenomen 
worden. Geest en materie wor
den zelfs gezien als wederzijds 
afhankelijk en onderling verwe
ven. De sinds Descartes opge
deelde wetenschappen dienen 
stukje voor stukje terug in elkaar 
gepast. Het mechanisme moet 
als groot raderwerk terug worden 
hersteld. 

André Geens, zelf ingenieur 
van opleiding, ziet hier voor de 
ingenieurs (en akademici) een 

belangrijke taak weggelegd. Op 
de drempel van een nieuw tijd
perk, met meer behoefte heeft 
aan syntese op alle gebieden van 
de intellektuele aktiviteit moet de 
ingenieur streven naar deze bre
dere denkwijze. De dwangmatige 
nadruk op het detail leidt er im
mers toe dat we steeds meer over 
steeds minder gaan weten. Waar
door de huidige problemen onop
gelost blijven. 

Rol van de 
wetenscliap 

Het werk van ingenieurs is bij
zonder belangrijk geweest. Zij 
zetten de teoretische verworven
heden om in de praktijk. De resul
taten hiervan vinden we door
heen de ganse industriële revolu
tie. Oude industrieën, geken
merkt door energieverbruik, ver
vuiling, arbeidsintensief en 
monotoon werk en een sterke 
centralisatie werden en worden 
verdrongen door nieuwe indus
trieën. Dit vraagt strukturele aan
passingen. 

In vier grote kategorieën indus
trieën kan vandaag een sterke 
groei worden verwacht. Het zijn 
de informatie-industrie, de ruim
tevaartindustrie, de eksploitatie 
van de oceanen en de bio-tech-
nologie en de genetica. Al deze 
industrietakken houden zowel 
enorme mogelijkheden als nieu
we risiko's in zich. Naar alle 
waarschijnlijkheid zullen zij de 
ruggegraat vormen van het zoge
naamde post-lndustriële tijdperk 
en grote verschuivingen teweeg 
brengen in de ekonomische 
krachtsverhoudingen, de sociale 
en de politieke konstellatie. 

De informatietechnologie biedt 
bijvoorbeeld enorme mogelijkhe
den om de efficiëntie van organi
saties te verhogen en meer zaken 
met minder geld te ontwikkelen 
maar houdt ook reële gevaren 
voor de privacy en de vrijheid in. 
Genetische manipulaties kan zo
wel bijdragen tot de verbetering 
van de wereldvoedselproduktie 
als tot de ontwikkeling van een 
virussen-oorlog. 

De omvang van een dergelijke 
sprong voorwaarts in de weten
schap en het belang ervan voor 
de toekomst maken het noodza
kelijk de verschillende evoluties 
in de hand te houden. In de 
eerste plaats moet gezorgd voor 
menselijke toepassing en mag de 
wetenschap zichzelf niet over
schatten. Door de ongevallen in 
bepaalde kerncentrales en in be
paalde laboratoria werd voldoen
de bewezen dat de wetenschap 
en de ingenieur niet onfeilbaar 
zijn. 

Tevens dienen wetenschap en 
ingenieur oog te houden voor de 
menselijke waardigheid en waar
den, voor de moraliteit en de 
etiek doorheen al deze verande
ringen. 

Waarden 
Het belang van waarden en 

etiek neemt volgens minister 
Geens gestaag toe. Techniek en 
wetenschap evolueren elke dag, 
snel en kontinu. De menselijke 
waarden, de kulturele gebonden
heid en de diep menselijke be
hoeften blijven dezelfde. Weten
schap en techniek kunnen en 
moeten bijdragen om op wereld
schaal gelijke kansen voor ieder
een te kreëen. Ook het verwijde
ren van de onvoorstelbare tegen
stellingen tussen rijke en arme 
landen behoort tot de opdrach
ten. Het IS de kreatieve denker 
die de evolutie van de weten
schap omzet in praktisch bruik
bare toepassingen. Hij moet dit 
morgen, meer dan vandaag, 
doen met oog voor de filosofie en 
kulturele waarden van de mens. 
Aldus minister Geens, die eens te 
meer bewees een bescheiden 
maar bekwaam politiek beleids-
man te zijn. 

Stefan Ector 
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Tweede fase goedgekeurd: 

Welslagen is kwestie van 
zelfvertrouwen 

Alvast is in de Kamer de tweede fase van de staatshervorming goedgel<eurd. 
De bijsturing van tiet Arbitrageiiof, liet nieuwe statuut voor Brussel en de 
financiering van Gewesten en Gemeenscfiappen vonden er de vereiste bijzon
dere meerderfieid. 

Na de laatste druk op het stemknopje steeg er recht een spontaan applaus op 
bij de meerderheid. Want zoals de Waalse liberaal Gol (tot eigen spijt) diende op 
te merken gaat het hier niet om zomaar een hervorming. Wél om een werkelijke 
revolutie. Definitief en onomkeerbaar krijgt België een federale vorm aangeme
ten. 

W IE had dit ooit kunnen 
hopen"? Tot voor een 
paar decennia was het 

slechts een kleine minderheid 
van Vlamingen die droomde, die 
m Vlaanderen een natie-in-wor-
ding zag die eens — en liever 
vroeg dan laat — boven het Bel
gisch feit zou uitgroeien 

Ooit nog als gevaarlijk bestem
peld IS deze minderheid erin ge
slaagd haar ideeengoed te doen 
aanvaarden door de bevolking, 
door het politieke milieu en nu 
ook door de Belgische wetgever 

Fier 
Aldus wordt de droom van de 

stichter van de Volksunie, thans 
minister van State, Frans Vander 
Eist eindelijk werkelijkheid Voor 
een omschrijving van zijn droom 
citeerde fraktievoorzitter Hugo 
Coveliers uit een brochure van in 
het begin van de zestiger jaren: 
,,Federalisering. De oplossing.". 
De toenmalige partijvoorzitter 
schreef toen het volgende ,,Het 
komt er thans op aan de moed te 
hebben om de les te trekken uit 
de geschiedenis. België te her
denken op een andere basis, de 
reële staatsopvatting te huldigen 
de unitaire, gecentraliseerde 
staatsstruktuur is onverenigbaar 
met de noden en de eisen van 
een goede staatsordening in een 
plunnatinale staat. Het federalis
me IS de aangewezen staatsvorm 
om op soepele wijze de staats
struktuur aan te passen aan de 
werkelijkheid, om de staat tevens 
demokratischer te maken, dich
ter te brengen bij het volk Het is 
de ware verdraagzaamheid de 
werkelijkheid geen geweld aan te 
doen de staat aan te passen aan 
het bestaan van een Vlaams en 
een Waals volk in plaats van deze 
verscheidenheid te willen opslui
ten in de eenvormigheid van een 
unitaire staatsstruktuur " 

Sedertdien is de VU onafge
broken deze droom blijven koes
teren en verspreiden Terecht 
mocht Coveliers dan ook net voor 
de laatste stemming verklaren 

De vu IS fier op haar bijdrage tot 
de belangrijke stap die heden 

wordt gezet in het proces van het 
federalisme " 

Geloof 
Even fier mag de fraktievoorzit

ter zelf zijn op de inzet van zijn 
kollega's Vooral Vic Anciaux en 
Herman Candnes gingen tot het 
uiterste Beiden namen zij dan 
ook het woord tijdens de openba
re afronding van de tweede fase 
van de staatshervorming. 

Vooral de tussenkomst van het 
Mechels kamerlid getuigde van 
een zeer groot geloof m de moge
lijkheden van een eigen Vlaamse 
dinamiek ,,De kansen kreeren 
om aan de mooiste erfenis die 
een volk ooit heeft ontvangen 
eigen toegevoegde waarde mo
gelijk te maken voor de komende 
generaties Is het met dit wat de 
vu steeds heeft bezield''" Erg 

ontgoocheld toonde hij zich over 
bepaalde stemmen uit de opposi
tie ,,/WeA7 hanteert er koude cij
fers, een statisch model, alleen 
kwantitatieve gegevens Het kwa
litatieve komt met aan bod Het is 
gespeend van elk geloof in eigen 
kunnen, dat kan omgezet worden 
in groeikracht" 

Durf 
Een en ander is volgens hem 

een kwestie van zelfvertrouwen 
De federale formule werkt wel 
doeltreffend in andere landen. 
Ook bij ons kan dat, ,,als we maar 
willen'' 

Candnes is overigens de me
ning toegedaan dat er geen alter
natief is Er wachten immers twee 
belangrijke vervaldate — 1992 en 

Kamerlid Herman Candnes- ,,De Vlaamse staatsvorming waarma
ken met eigen prioriteiten, met geloof en vertrouwen in eigen kunnen, 
in goede nabuurschap en internationale samenwerking " 

2000 — zonder dat wij daar eer 
impakt op hebben 

Toekomst als metropool 
IK ben er niet geboren, 

maar ik leef er reeds meer 
dan 30 jaar in sterke be

trokkenheid met alles wat in 
Brussel reilt en zeilt. Beroeps
halve kon ik doordringen „tot 
in de keuken" van de mensen, 
en ontdekken wat er zich te 
Brussel aan behoeften opsta
pelt. Ik heb er de armoede van 
nabij aangevoeld, maar bo
vendien beseft hoezeer het 
nodig is voor een multiraciale, 
voor een anonieme stad als 
Brussel een geïntegreerd be
leid te voeren. 

Ik zegde reeds vaak hoe 
sterk ik eveneens het pro
bleem van de grote koncen-
tratie van migranten heb ont
dekt. Ik heb in die vele jaren 
tevens de Vlaamse proble
men niet alleen teoretisch 
maar ook praktisch aange
voeld, en ervaren hoe er de 

jongste Jaren een evolutie ten 
goede is. 

Ik heb Brussel vooral erva
ren als een gebied waar men
sen wonen. Deze mensen en 
de stad zijn erg afhankelijk 
van een internationale en 
hoofdstedelijke funktie. Zij zijn 
afhankelijk van heel het land, 
en vooral van Vlaanderen. 

Het is door al deze ervarin
gen dat ik als Vlaams politicus 
steeds heb gezegd dat Brus
sel niet mag ontplooien tot 
„une region è part entière". Ik 
vind dat degenen die dit hoog 
in hun vaandel droegen, Brus
sel veel kwaad hebben ge
daan. 

Hierop zal u mij zeggen dat 
ik nergens sta met mijn kritiek, 
want dat Brussel nu toch een 
derde gewest wordt. Ik heb 
nooit beweerd dat Brussel 
geen afzonderlijk gebied zou 

zijn. Men moet het wel gewest 
noemen, omwille van het arti
kel 107 quater van de grornJ-
wet. Brussel is niet te voegen 
bij het Vlaamse gewest, even
min bij het Waalse gewest. 
Brussel is duidelijk het tweeta
lig gebied. 

Zij die zouden wensen dat 
Brussel enkel maar „une ville 
francophone" zou zijn, zijn 
verkeerd en bereiden Brussel 
een troosteloze toekomst 
voor. Brussel heeft alleen 
maar een toekomst als een 
werkelijke metropool, wan
neer het zich volop tweetalig 
ontwikkelt met respekt voor 
de twee gemeenschappen die 
grondwettelijk zijn erkend tot 
in de Brusselse agglomera
tie." 

(Vic Anciaux, Kamer van Volksverte
genwoordigers, 6 januari 1989) 

In 1992 krijgt Europa een nieu
we relatiepatroon. Dat Europa zal 
ooit moeten uitmonden in een 
Europa der volkeren, ,,/n dat Eu
ropa zal Vlaanderen, zullen de 
gewesten zich moeten gedragen 
als KMO's performant en soe
pel, met aandacht voor de kwali
teit" 

En dan is er het jaar 2000 Het 
IS interessant, aldus het kamerlid, 
de geschiedenis te bestuderen 
van de jaren voor de eeuwwisse
lingen Telkens werd een eeuw
wisseling ervaren als een uitda
ging Telkens werd een klimaat 
voor technologische stroomver
snellingen geschapen, een kli
maat dat meteen aanleiding was 
voor gedurfde vooruitgang en 
vernieuwing De Franse Revolu
tie en de Amerikaanse grondwet 
situeren zich m een dergelijk ver-
nieuwingsklimaat 

Vandaag staat ook ons land 
voor een uitdaging van durf en 
vernieuwing ..Vlaanderen wil dat 
waarmaken met eigen prioritei
ten, met geloof en vertrouwen in 
eigen kunnen, in goede nabuur
schap en internationale samen
werking " 

En besloot Herman Candnes 
de staatshervorming gaat in deze 
richting, daarom staat de VU er 
achter 
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KIMER 
Kamerlid Vic Anciaux: 

„Prefiguratie van liet Europa 
van morgen" 

Oud-voorzitter Vic Anciaux was duidelijl< een ziclit-
baar tevreden man na de eindstemming over de 
financieringswet. Dat er aldus een punt werd gezet 
actiter de vele zware kommissievergaderingen, zal 
er ook wel iets mee te maken hebben. 

TEN gronde evenwel was het 
vooral de grote stap In de 
richting van meer Vlaams 

zelfbestuur, die hem verheugde. 
,,Met dit federalisme krijgt Vlaan
deren eindelijk het noodzakelijk 
middel voor de emancipatie van 
de Vlaamse mens en van de 
Vlaamse Gemeenschap, vooral 
met het oog op de Europese 
integratie". 

Dat de nieuwe financieringswet 
ook beperkingen heeft, stak Vic 
Anciaux met onder stoelen of 
banken. Vooral de overgangsfa-
ze is erg kompleks. In de eindfa-
ze evenwel komen de zaken klaar 
en duidelijk te liggen. ,,Het aan
deel van de gemeenschappen 
stijgt zowel naar bevoegdheden 
als Inzake middelen, en op basis 
van financiële verantwoordelijk
heid." Ook de verdeling van de 
middelen verloopt volgens de 
Brusselse volksvertegenwoordi
ger heel wat rechtvaardiger. Dat 
het stelsel ook een solidariteits-
mechanisme bevat, achtte hij ze
ker geen hinderpaal. ,,Als VU zijn 
we steeds principiële voorstan

ders geweest van het zelfbe
stuur, ook als we er nadien voor
deel zouden bij inschieten. Het 
belangrijkste is dat nu elke ge
meenschap verantwoordelijkheid 
draagt en het recht krijgt de eigen 
middelen te beheren". 

Derde fase 
Ten overstaan van de derde 

fase verwachtte hij eenzelfde so
lidariteit en loyauteit van alle 
meerderheidsfrakties. De over
heveling van de verdragsrechter-
lijke en de residuaire bevoegd
heid en de afschaffing van het 
dubbel mandaat zijn ekspiiciet 
opgenomen in het regeerak
koord. ,,Dit politiek en moreel 
engagement moet uitgevoerd 
worden." En dan kan zijns in
ziens de in België afgedwongen 
federale konstruktie beschouwd 
worden als een prefiguratiee van 
het Europa van morgen. 

Ook over het nieuwe statuut 
voor Brussel toonde Vic Anciaux 
zich tevreden. De grenzen liggen 

Kamerlid Vic Anciaux: „Dit fe
deralisme biedt het noodzakelijk 
middel voor de emancipatie van 
de Vlaamse mens en van de 
Vlaamse Gemeenschap." 

vast, en er wordt een goede band 
behouden tussen de Brusselse 
Vlamingen en de Vlaamse Ge-

Kamerlid Herman Candries: 

„Een nieuwe 
dinamielc" 

,,Naar het einde toe van de jaren '70 ontwaakte 
ons land uit een diepe droom van weelde en over
vloed. 

Vooral in Vlaanderen groeide het besef dat dit land 
boven zijn stand leefde. Er diende gezocht naar 
nieuwe hefbomen ter bestendiging van de welvaart." 

HET werd duidelijk, aldus 
volksvertegenwoordiger 
Herman Candries, dat de 

gouden tijd van de zestiger jaren 
voorgoed voorbij was. Een bezin
ning rond beleid en strukturen 
was dringend nodig. 

In dit opzicht bracht de grond
wetsherziening van 1980 nieuwe 
hoop. ,,De dinamiek van de ei
genheid en van de specialisti
sche kleinschaligheid zou kun
nen aangewend worden voor een 
nieuw industrieel beleid ter be
vordering van sociaal-ekonomi-
sche groei. " Maar de herziening 
gaf met wat men er had kunnen 
van verwachten. Het dotatiesis-
teem was met bevorderlijk voor 
nieuwe initiatieven. Er kwamen 
geldstromen op gang, zonder 

echt sociaal-ekonomisch tegen-
gewicht Er groeide een klimaal 
van kommunautaire achterdochl 
en naijver ..Enkel federale struk
turen die zouden uitmonden in 
een eigen beleid, leken een op
lossing te kunnen bieden." 

Erfenis 
Zover staan we vandaag In 

augustus werden de domeinen 
bepaald waar een eigen beleid 
wenselijk en mogelijk is. De ver
gelijking met andere federaal ge-
struktureerde landen werkte vol
gens het VU-kamerlid inspire
rend, ..ook al blijkt dat men vroeg 
of laat ook de sociale zekerheid in 
federale zin zal moeten aanpas
sen". Het huidig wetsontwerp tot 
slot stelt een nieuw financierings

stelsel op punt, dat moet leiden 
tot de grootst mogelijke verant
woordelijkheid op begrotingsvlak 
en een einde moet maken aan de 
onverantwoorde transfert- en wa-
felijzerpolitiek. 

De nieuwe, soms ingewikkelde 
formules, de overgangsfaze en 
het sohdariteitsmechamsme de
ren Herman Candries niet. Es
sentieel is zijns inziens dat ge
westen en gemeenschappen in 
staat worden gesteld een aantal 
eigen noden te formuleren, eigen 
aksenten te leggen naar de op
lossing van die behoeften toe Dit 
gaat een nieuwe dinamiek op 
gang brengen, en is het dat met 
wat de VU steeds bezield heeft? 

..De kansen kreëren om aan de 
mooiste erfenis die een volk heeft 
ontvangen, eigen toegevoegde 
waarde mogelijk te maken voor 
de komende generaties Vlaan
deren evolueert mee in een snel 
veranderde wereld. De Vlaming 
wenst daarbij zijn eigenheid te 
behouden en mee te ijveren voor 
een echt Europa, voor welvaari 
en welzijn, voor kulturele bloei" 
Met de huidige staatshervorming 
kan Vlaanderen dit waarmaken' 

meenschap. ,,Brussel komt eruit 
als een tweetalige agglomeratie, 
met specifieke hoofdstedelijke en 
internationale behoeften, die als 
een derde — zij het niet aan de 
andere gewesten evenwaardig — 
gewest kan worden beschouwd." 

Het IS juist omwille van de 
hoofdstedelijke funktie dal Brus
sel niet dezelfde autonomie heeft 
als Vlaanderen en Wallonië. Dat 
laatste blijkt vooral uit de rechts
kracht van de ordonnanties. 
Deze zijn geen dekreten. Zij kun
nen getoetst worden door de 
rechtbanken, geschorst door de 
regering en vernietigd door de 
Senaat. 

Vreedzaam 
De Vlaamse minderheid achtte 

het Brussels kamerlid beschermd 
door de pariteit en de alarmbel. In 

de Brusselse Eksekutieve speelt 
bovendien de konsensus. 

Kortom, eindelijk kunnen Vla
mingen en Franstaligen samen 
een doeltreffend, samenhangend 
en globaal beleid uitstippelen 
voor het hoofdstedelijk gebied. 
De nood daaraan is zeer groot. 
,,Wij bouwen aan een hoofdstad 
die niet alleen de hoofdstad Is 
van België en van de Vlaamse 
Gemeenschap, maar ook van Eu
ropa. Brussel Is onze poort op de 
wereld." En bij de uitbouw van de 
internationale rol van Brussel 
hebben de Vlamingen een grote 
rol te spelen. ,,De Vlamingen wil
len Brussel positief benaderen. 
Zij bepleiten een vreedzame on-
plooiing van de Nederiandse kui
tuur te Brussel, naast de Franse, 
en in een integrerend verband 
met de vele en andere kuituren 
die de stad nik is." 

PARLEMENIAIRE 

SRK)KKEIS 
• De heer Ohoore (CVP): ,,...De 
voorzitter van mijn partij en onze 
fraktie wensen zonder twijfel een 
goede derde fase. In het regeer
akkoord werd dienaangaande 
een verbintenis gesloten, die we 
blijven honoreren. 

De derde faste behelst stuk 
voor stuk belangrijke elementen, 
waar we als CVP volledig achter 
staan." 

' De heer Michel (PRL) (in het 
Frans): ,,...Een betere voorlich
ting zou aangetoond hebben dat 
er een enorme kloof bestaat tus
sen de demagogische redevoe
ringen van de Franstalige verte
genwoordigers van de meerder
heid en het feit dat zij zijn inge
gaan op de scherpste Vlaamse 
eisen. 

Franstaligen en Walen zullen 
geen enkel kompensatie- of soli-
dariteitshefboom in handen heb
ben aangezien zij bestendig de 
vragende partij zullen zijn, terwijl 
de Vlamingen op bestendige en 
wettelijke wijze steeds over bati
ge saldo's zullen beschikken. 

.. Van hun kant zullen de Wa
len en de Franstaligen de keuze 
hebben tussen een streng sober-
heidsbeleid of een aanzienlijke 
schuldenlast gekoppeld aan hel 
sneeuwbaleffekt." 

• De heer Clerfayt (FDP) (in het 
Frans) Het voorgestelde sis-
teem is voordeliger voor Vlaande
ren, dat zijn hegemonie zal ver
sterken. De voorgestelde tech
nieken geven een nieuwe impuls 
aan Vlaanderen, terwijl Wallonië 
en Brussel het moeilijker zullen 
hebben." 

" De heer Louis Olivier (PRL) (in 
het Frans)- te u een plaats 

bekend waar autowegen geregio
naliseerd en onder de bevoegd
heid van de provincies, de Lan
der of andere lagere overheden 
wordt gebracht ? Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor de grote waterwe
gen en voor de rivieren. Dit is 
absurd, dit Is Belgisch." 

' De heer de Donnea (PRL) (in 
het Frans): ,,...Eerst en vooral 
hebt u de grenzen van Brussel 
bevestigd... De heer Moureaux is 
dus afgestapt van zijn wetsvoor
stel van 11 februan 1988, waarin 
werd gestreefd naar een Brussel 
van tenminste 25 gemeenten. 
Vandaag zijn we verder dan ooit 
verwijderd van dit idee. U hebt de 
randgemeenten gewoon laten 
vallen." 

• De heer Gol (PRL) (in het 
Frans): Volgens mij is dat 
geen benijdenswaardig lot voor 
ons gewest. Dat betekent minder 
belastingen in Vlaanderen en 
meer belastingen in Wallonië, 
minder schulden in Vlaanderen 
en meer schulden in Wallonië 

...In feite zullen de Walen mor
gen minder kunnen doen, en dat 
IS zonneklaar als men het ont
werp bekijkt. En wat stelt het 
solidanteitsmechanisme voor ? 
Dat mechanisme betekent 
slechts 7 miljard op ongeveer 700 
miljard of ëën procent.'' 

• De heer Di Rupo (PS) (in het 
Frans) .,.. Zoals Montaigne en 
Maupassant geloven wij dat wij
zelf verantwoordelijk zijn voor wat 
ons leven wordt.'' 

• De heer De Croo (PVV) (m het 
Frans) ..Shakespeare kent u ze
ker ook: Words, words, words'" 
(Gelach). 
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Coveliers over de bendekommissie: 

De IRA van de loper 
Als dertienjarige l<naap volgde ik met spanning de 

finale van de 800 meter tijdens de Olimpische spelen 
te Rome. Bij het uitkomen van de laatste bocht loopt 
Roger Moens, de 30-jarige hoop op een gouden 
medaille voor dit land, op kop. Hij voelt als het ware 
de adem van zijn belager in de nek, vertwijfeld kijkt 
hij over zijn rechterschouder, wanneer hij terug 
vooruit kijkt kan hij reeds het rugnummer van de 
Nieuwzeelander Peter Snell aflezen. Moens, wereld-
rekordhouder, is geklopt! 

De ontgoocheling is groot, Moens kan zijn leed 
niet verbergen wanneer hij geïnterviewd wordt. 

heeft een onderzoek van alle vor
men van korruptie, in dit perspek-
tief, een zeer groot belang. 

Georganiseerde 
misdaad 

Nu kan korruptie vele vormen 
aannemen. Een notabele die aan 
een politieambtenaar vraagt om 
een proces-verbaal wegens over
dreven snelheid of foutief parke
ren te verscheuren, maakt zich 
schuldig aan korruptie. Een politi-
kus die tussenbeide komt om een 
strafvervolging, weze het bvb. 

in Time Magazine over de aan
houding van een Italiaans-Ameri-
kaans net van de drugmaffia, ver
geleek ik bepaalde aspekten die 
omtrent Siciliè werden gezegd 
met sommige verschijnselen in 
België. Soms kwam een treffen
de gelijkenis naar voor. 

Uiteraard werd tijdens het ge
sprek de naam van Moens niet 
genoemd, ik noch mijn gespreks
partners dachten zelfs aan die 
man. 

Het is overigens merkwaardig 
hoe sommigen om het even wel
ke kritiek op bepaalde sistemen 

IGENLIJK voelde ik toen 
mee met deze man die zo 
hard had gelopen en ten

slotte slechts tweede werd omdat 
hij langs de verkeerde kant om
keek. 

Toen Roger Moens, wiens car
rière ondertussen is opgelopen 
via sportmonitor tot kommissaris-
generaal van de Gerechtelijke 
Politie, de eerste keer in de vroe
ge zomer van 1988 getuigde voor 
de parlementaire kommissie 
keek hij weer om. 

Hij projekteerde driftig tabellen 
en schema's op het witte doek 
van de kommissiezaal, en wou 
kost wat kost bewijzen dat zijn 
dienst te weinig geld krijgt. 

Voorgeschiedenis 
Zelfs het lidgeld van Interpol, 

een internationale politiebrieven-
bus, was gedurende 2 jaar niet 
betaald. Moens vreesde in Bang
kok, waar hij de jaarvergadering 
van deze dienst ging bijwonen, 
met rode kaken te staan. Eerlijk, 
ik deed ernstige pogingen om mij 
een dergelijk beeld voor te stel
len, maar ik stopte ermee. Het 
past immers niet in een parle
mentaire kommissie zonder aan
wijsbare reden luidop te denken, 
dat risiko mocht ik niet nemen. 

De vragen die ik had voorbe
reid werden met grote omwegen 
beantwoord, maar ook daaraan 
raak je tenslotte gewend. Ook de 
voorzitter en de andere kommis-
sieleden bleven blijkbaar op hun 
honger ziften. 

Moens moet terugkomen, zo 
oordeelde de kommissie. 

Moens kwam terug, en hoe? 
De derde keer was het raak. 

Moens keek niet om, stevende 
recht op zijn doel af, het incident 
volgde onvermijdelijk! 

Zoals bij alle incidenten is de 
voorgeschiedenis erg belangrijk. 

Toen er nog geschiedenis on
derwezen werd in het middelbaar 
onderwijs, maakte men bij ieder 
konflikt een onderscheid tussen 
de oorzaak en de aanleiding. 

Laten wij deze goede pedago
gische gewoonte toepassen. 

Eerst de oorzaak. 
Sinds de parlementaire kom

missie onderzocht op welke ma
nier in België de strijd tegen het 
banditisme en terrorisme wordt 

&^« 

gevoerd, werd reeds herhaalde 
malen gesteld, en naar mijn be
scheiden mening bewezen, dat 
de georganiseerde misdaad in dit 
land bestaat. Algemeen wordt 
aangenomen dat deze vorm van 
misdadig optreden vijf kenmer
ken heeft, nl: 

— een hiërarchische struk-
tuur in de bende met een eigen 
sanktiesisteem; 

— aktivlteit in meer dan één 
sektor van de misdadigheid; 

— het witwassen van geld, 
meestal afkomstig uit de drug
handel; 

— een participatie aan het 
normale ekonomische leven 
en tenslotte 

— een verregaande vermen
ging via chantage en korruptie 
met de politiediensten, de ma
gistratuur en de politieke we
reld. 

Indien de georganiseerde mis
daad aktief is in dit land, dan 
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een bouwmisdrijf, te laten klasse
ren maakt zich schuldig aan kor
ruptie. Alhoewel bijzonder afkeu
renswaardig kan men dit uiter
aard niet beschouwen als zijnde 
een aanwijzing van het bestaan 
van georganiseerde misdaad. 

Wanneer echter de beïnvloe
ding op het onderzoek en de 
vervolging ernstige vormen aan
neemt, zodat b.v. aanslagen on
opgelost blijven of bepaalde ar
restaties niet gebeuren dan is er 
een grotere kans dat deze aktivl
teit in een breder kader moet 
gezien worden. 

Er zijn bijzonder ernstige ver
moedens dat deze vormen van 
korruptie in dit land bestaan, en 
er bestaat blijkbaar geen enkele 
mogelijkheid om deze hardnekki
ge vermoedens te onderzoeken, 
eventueel te ontkrachten. Pre
cies het gebrek aan ernstige kon-
trole, en het verzet van een aan
tal instanties ertegen doen de 
vermoedens steeds meer groei
en. 

In de Verenigde Staten sprak ik 
hierover met enkele Amerikaan
se politiemensen. Zij worden im
mers herhaaldelijk met deze pro
blematiek gekonfronteerd. 

Tijdens een vraaggesprek met 
enkele Vlaamse kranten herhaal
de ik een uitlating van een Ameri
kaanse gesprekspartner, waar 
deze zegde: ,,België moet oplet
ten om niet het Libanon van 
West-Europa te worden". 

Naar aanleiding van een artikel 

als verboden beschouwen en dan 
door het veralgemenen van be
paalde uitspraken eindelijk iets 
vinden om zich beledigd te voe
len. 

Pars pro toto 
De aanleiding werd immers 

vlug gevonden. Toen ik in de 
kommissie een nieuwe vertwijfel
de poging deed om van de kom-
missaris-generaal van de Ge
rechtelijke Politie bevestiging te 
krijgen van iets wat ik reeds ge
ruime tijd wist, nl. het bestaan 
van illegale informatiesekties in 
de brigades van de Gerechtelijke 
Politie, barstte de bom. 

Kamerlid Hugo Coveliers wek
te de gramschap van de loper 
op... 

Moens wou niet antwoorden op 
mijn vragen want ik had hem 
beledigd, hij incarneerde meteen 
de ganse Gerechtelijke Politie en 
voelde zich beledigd omwille van 
het feit dat iemand het vermoe
den durfde te opperen dat de 
korruptie in dit land werkelijk aan
wezig is. Deze houding is merk
waardig. Tijdens zijn ren naar de 
top van de Gerechtelijke Politie 
passeerde de Heer Moens im
mers langs de School voor Krimi-
nologie van de VUB en behaalde 
het diploma licentiaat in de krimi-
nologie. Men zou dus enige zin 
voor historische kritiek van een 
akademikus mogen verwachten. 
In de logika noemt men, zo dacht 
ik althans, dit een: pars pro toto. 

Wanneer men zegt dat zijn 
Peugeot 404 slecht start 's mor
gens bij regenweer, heeft men 
dan meteen gezegd dat alle Fran
se auto's waardeloos zijn? als 
men vaststelt dat één burge
meester in Vlaanderen geen Ne
derlands praat, zegt men dan dat 
alle burgemeesters franstalig 
zijn? Ik kan zo voortgaan. 

Uiteraard zijn de meeste poli
tieambtenaren, van welk korps 
ook, niet korrupt, de meeste le
den van de staande en de zitten
de magistratuur zijn schitterende 
juristen, dit alles belet echter niet 
dat enkelen blijkbaar afwijken 
van de deontologische regels. 

Dit feit en de vaststelling dat er 
blijkbaar geen enkel middel be
staat om hiertegen op te treden, 
zelfs niet om het op te sporen, 
vormt precies het gevaarlijk as-
pekt. Wanneer men dan nog via 
geveinsde verontwaardiging 
tracht zelfs het formuleren van de 
vaststelling als een ,,belediging" 
te laten doorgaan, dan rijzen de 
twijfels opnieuw. 

De gramschap, de toorn, de 
woede, kortom de ,,IRA" van de 
heer Moens kan inderdaad niet 
anders dan geveinsd zijn. 

Leest hij dan geen weten
schappelijke literatuur waarin al 
deze fenomenen worden be
schreven? Leest hij misschien 
geen krant waarin tal van deze 
zaken worden besproken? Heeft 
hij echt een zo lage dunk van de 
Vlaams-nationalisten dat hij 
denkt dat ze geen onderscheid 
kunnen maken tussen de enke
ling en het geheel? 

Neen, dat kan ik van de kom-
missaris-generaal van de Ge
rechtelijke Politie niet aannemen, 
hij moet toch beter weten. 

Vrijdag, twee dagen en twee 
nachten na de akute aanval van 
gramschap gaf de kommissaris-
generaal zelf een aantal verzach
tende omstandigheden aan (hij 
heeft geen zeggingschap over de 
23 brigades van de Gerechtelijke 
Politie, soms durft men zelfs al 
eens iets achter zijn rug doen, de 
rijkswacht organiseert dezelfde 
diensten als de Gerechtelijke Po
litie, wanneer de kommissaris-
generaal een advies geeft in ver
band met een onderzoek komt 
men hem nadien met het resul
taat vertellen). 

Nu ja, als men dat allemaal 
meemaakt, dan begrijp ik dat 
men al eens kwaad wordt, maar 
heeft de kommissarris-generaal 
met opnieuw het verkeerde mo
ment gekozen? 

Hugo Coveliers, 
VU-fraktieleider Kamer 
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Ondanks plechtige verklaringen 

1988 was ook het jaar 
van de chemische oorlog 

Ondanks plechtige verklaringe 

1988 was ook I 
van de chemisi 

Op 22 april 1915 gebruikte tiet Duitse keizerlijke 
leger voor het eerst een dodend gas om de soldaten 
van de tegenpartij uit te roeien. Dit gebeurde in 
Boezinge bij Steenstrate. Dit Westvlaams dorpje 
boven leper stapte hiermee op een trieste manier de 
geschiedenis is. Vlak ten noorden van dit gruwelijk 
toneel zaten de Belgische troepen verscholen in hun 
loopgraven. De groengele wolken verstikkend 
chloorgas dreven traag over het slagveld in de 
richting van de Fransen. Even later sloegen soldaten 
hoestend en schreeuwend op de vlucht, het vrije veld 
in. Velen vielen om nooit meer op te staan. Bij deze 
eerste gasaanval sneuvelden 5000 soldaten; meer 
dan het dubbele aantal was in paniek op de vlucht 
geslagen... 

DE streek van leper zou op 
11 juli 1917 weer het to
neel worden van een 

scheikundige oorlogsnieuwig-
heid. Ditmaal gebruikten de Duit
sers mosterdgas. Het zou de ge
schiedenis ingaan als Yperiet. 

Aan Willy Kuijpers die zich zo
wel in het eigen als in het Euro
pees parlement steeds tegen 
chemische wapens heeft uitge
sproken de vraag naar het waar
om van dit verzet. 

W. Kuijpers: ,,lk vind dat de 
mens uitermate voorzichtig moet 
zijn met giftige stoffen. I-let meest 
ergerlijk zijn dan uiteraard de 
sctieikundige wapens. Ik voel mij 
daarin gesterkt door de vele dui
zenden Vlaamse Oudstrijders die 
na 11 november 1918 aan hun 
vredesaktie begonnen. De VOS-
sen hoopten dat ze de laatste 
oorlogsveteranen zouden zijn, 
was de wereldoorlog immers niet 
uitgevochten om het oorlogsmon
ster definitief uit te bannen door 
het militarisme te verslaan? Ze 
werden snel ,,wijzer"! 

De gifgassen werden na 1918 
niet vergeten. Ook niet door de 
Amerikaanse militairen en ik ci
teer uit VOS: ,,Uit New York komt 
daar juist het bericht, dat men 
daar een nieuw gif heeft uitge
vonden dat prachtige perspektie-
ven opent voor de Frans-Belgi
sche alliantie. Drie druppels van 
dit vloeibaar vergif op de huid van 
een mens, en hij sterft gelijk een 
slak onder 't zout. Vliegers zou
den dit vergif op de vijand spui
ten. Men ziet, dat de oorlog er 
veel menselijker zou door wor
den: geen bajonetaanvallen 
meer, geen schrapnellwonden en 
geen gassen, die een mens zijn 
leven lang doen lijden. Met het 
nieuw vergif is men op een kwar-
tuurken naar het pierenland." 

De ontwikkeling van de bom
bardementsvliegtuigen was in dit 
verband zeer verontrustend. 
Deze maakte het mogelijk om 
ook de burgerbevolking van een 
vijandelijk land massaal te vergif
tigen. De verdediging van de 
grenzen door een leger werd 
daardoor technisch waardeloos. 
De vrouwen en de kinderen ble
ven immers weerloos achter in de 
steden ver achter de frontlijn. 

VOS-leider Armand Suis stelde 
in 1925 dat dit voor het dicht 
bevolkte en verstedelijkte Vlaan
deren ernstige gevolgen zou heb
ben: ,,Wie in de toekomst een 
oorlogsverklaring tekent of aan
neemt, tekent ook zijn eigen 
doodvonnis; het sterkste leger 
zal dat niet kunnen verhinderen". 
VOS' strijd tegen de oorlogs
geest haalde het in Vlaanderen 
echter niet. De voorstanders van 
een sterker militair apparaat en 
van meer militaire geest behiel

den de overhand in België en 
zelfs ook in de Vlaamse Bewe
ging" 

WIJ: Een nieuwe verdrags
tekst is dus hoogstnoodzal<e-
lijl<? 

W. Kuijpers: ,,Sinds het einde 
van de jaren zestig zijn er in het 
kader van de Verenigde Naties in 
Génève onderhandelingen bezig 
aangaande het bezit en het ge
bruik van scheikundige wapens, 
gepaard aan besprekingen be
treffende de biologische wapens. 
Over biologische wapens werd 
vrij snel — in 1972 — een radi-
kaal verbiedend akkoord uitge
werkt. Naast het eventueel ge
bruik werden ook het ontwikkelen 
en het aanmaken, het oefenen en 
het uitrusten van de troepen ver
boden. Eventueel bestaande 
voorraden moesten vernietigd 
worden. 

Anders verliep het met de 
scheikundige wapens. De onder
handelingen slepen al jaren aan. 
De belangstelling van de mo
gendheden was gering en de pu
blieke opinie was oorspronkelijk 
stellig te laks, vooral in die landen 
die scheikundige wapens beza
ten. En alle aandacht ging im
mers naar het kernwapen." 

Golfoorlog 
WIJ: IVIaar ondertussen wer

den scheil<undige wapens 
kwistig gebruikt in de Golfoor
log? 

W. Kuijpers: ,,Na een jaren
lange stellingenoorlog, die herin
nerde aan de fronten van de eer
ste wereldoorlog, dreef Iran vanaf 
1984 met zijn nummeriek over
wicht de Iraakse vijand in het 
nauw. Irak beantwoordde de 
Iraanse aanvalsgolven met de in
zet van scheikundige wapens. Er 
werd een verschrikkelijke slach
ting aangericht in de rangen van 
het leger van de ayatollahs. De 
onbeschermde en onvoorbereide 
Iraanse infanteristen kwamen als 
vliegen om. De Westerse landen 
reageerden met het afkondigen 
van een embargo op de sleutel
voorlopers van scheikundige wa
pens. Sleutelvoorlopers zijn die 
stoffen die strikt noodzakelijk zijn 
voor het aanmaken van chemi
sche wapens. België was in dat 
verband al in opspraak gekomen 
nadat Phillips Petroleum uit Tes-
senderlo in 1983 500 ton thyodi-
glycol, nodig voor de produktie 
van mosterdgas, had geleverd 
aan Bagdad. De Belgische rege
ring verbood daarna de uitvoer 
van dit produkt en trok de produk-
tievergunning van het spul in. 

De meeste andere Westerse 
landen stelden hun eigen lijstje 
op van sleutelvoorlopers waarvan 
de uitvoer naar het Midden-Oos

ten verboden werd. Maar zeker 
binnen de Europese Gemeen
schap was dit een maat voor 
niets. Gezien de interne markt zo 
nazi-vernietigingskampen aan de 
kant geschoven..." 

Waardeloos? 
WIJ: Er bestaan nochtans 

toch verdragsteksten die han
delen over scheikundige wa
pens. Zijn die dan waardeloos? 

W. Kuijpers: ,,Er bestaat 
reeds lang een verdragstekst die 
beperkingen stelt aan het gebruik 
van scheikundige wapens: het 
beroemde (of beruchte?) Proto-
kol van Génève uit 1925. België 
was een der eerste onderteke
naars en dit voorbeeld werd tot 
dusver door meer dan honderd 
staten gevolgd. Maar hield deze 
ondertekening veel in? Het ver
drag verbood het gebruik van 
scheikundige strijdmiddelen. Bel
gië, zoals de andere onderteke
naars, hield zich uitdrukkelijk het 

recht voor om een eventuele gas
aanval met gelijke munt te beta
len. Onderzoek, aanmaak, op
slag van scheikundige strijdmid
delen en het oefenen en uitrusten 
van de troepen, werden dus niet 
verboden, hiet Protokol beteken
de een lege huls die slechts zo
lang dienst deed tot één der on
dertekenaars scheikundige wa
pens zou inzetten op het slag
veld. 

Het Protokol moet nog in een 
andere zin gerelativeerd worden. 
De verdragstekst sprak immers 
over een mogelijke oorlogstoe
stand tussen ,,mogendheden". 
Maar wat met de zogenaamde 
binnenlandse opstanden, onder
meer in verafgelegen en ,,onbe
schaafde" kolonies? Voor 1940 
doken al regelmatig berichten op 
over het gebruik van gifgas in de 
Britse en Franse kolonies en ook 
Japan zou het gebruikt hebben 
op het Chinese slagveld. Mussoli
ni's troepen gebruikten gifgas bij 

hun verovering van Abessinië in 
1935. De protesten van de Vol
kenbond bleken waardeloos. De 
internationale statengemeen-
schap trad niet op." 

WIJ: Ondertussen ging het 
vergiftigen van mensen ver
der... 

W. Kuijpers: ,,Inderdaad en 
ook hier bleef de Belgische staat 
in gebreke. Anderzijds had Bel
gië een belangrijke rol kunnen 
spelen door de Europese Ge
meenschap — en de NAVO? — 
over te halen om ernstige ekono-
mische en diplomatieke sankties 
te nemen tegen Irak dat in de 
Golfoorlog jarenlang mosterd- en 
zenuwgassen... gebruikte tegen 
de Iraanse troepen. Zelfs in ver
gelijking met de reakties van de 
Verenigde Staten bleef de Belgi
sche staat ver achter. Nochtans 
is Washington zelf een overtuigd 
voorstander van scheikundige 
bewapening. Ook de partij van de 
minister van Buitenlandse Be
trekkingen, de CVP, verklaarde 

op haar kongres te Antwerpen 
enkele jaren geleden, dat België 
en het Belgische leger zich verre 
moesten houden van deze soort 
massavernietigingsmiddelen. 
Maar waar bleven de konkrete 
stappen op het internationale fo
rum wanneer de geschikte gele
genheid zich voordeed?" 

Internationale 
overeenkomst 

WIJ: En de Koerden betaal
den het gelag? 

W. Kuijpers: ,,De Koerdische 
bevolking in het Noorden heeft 
een traditie van zelfstandigheids-
wil ten aanzien van het Arabize-
rende gezag in Bagdad. Om deze 
Koerden uit te dunnen en op de 
vlucht te drijven heeft het leger 
van diktator Saddam Hoessein 
de dorpen in het bergland be
stookt met scheikundige wapens. 

Deze poging tot volkeren-

open is, kon via doorvoer het 
nationale verbod gemakkelijk 
omzeild worden. Daarom hebben 
wij, na de aanvallen op de Koerdi
sche burgerbevolking in 1987, 
aan het Europees Parlement een 
resolutie voorgesteld waarin de 
hele Gemeenschap één lijst zou 
erkennen en waarbij niet enkel de 
materiële uitvoer maar ook de 
technische kennis aan strenge 
beperkingen onderhevig zou 
zijn." 

WIJ: En tijdens de tweede 
wereldoorlog? 

W. Kuijpers: ,,De voorafspie
geling ervan door VOS werd wer
kelijkheid: het luchtwapen werd 
massaal gebruikt om ook de bur
gerbevolking aan te vallen. Het 
gebruik van gifgas bleef uiteinde
lijk achterwege. Het bleek niet 
nodig want de massale bombar
dementen waren vernietigend 
genoeg. Naar het einde van de 
oorlog toe stierven ten gevolge 
van de bombardementen bijvoor
beeld op Hamburg, Dresden, To
kio... tot 100.000 mensen bij één 
enkele aanval. De vuurzee die de 
fosforbommen — en nadien de 
napalm! — veroorzaakten zoog 
de zuurstof weg en vele mensen 
verstikten in hun schuilplaatsen. 
Was dit ook geen vorm van,,che
mische" oorlogsvoering? 

Na het einde van de tweede 
wereldoorlog kwam een kernwa
penwedloop op gang tussen de 
grootmachten. Het publiek staar
de zich blind op het bestaan van 
de atoombom en vergat de schei
kundige wapens. Het feit dat ze 
niet gebruii<t werden tijdens de 
tweede wereldoorlog suste het 
wereldgeweten. Het feit zelf leek 
een bevestiging van het afschrik
kingsprincipe. In ieder geval werd 
de tweede wereldoorlog erdoor 
niet verhinderd! Tientallen mil
joenen mensen werden gedood 
niettegenstaande de ,,af schrik
king" met scheikundige wapens. 
Gemakshalve werd zelfs het ge
bruik van het Zyklon B-gas in de 
moord is misschien de vooraf
spiegeling van een afschuwelijke 
toekomst in het Nabije Oosten. 
De Arabische landen, zowel als 
Israël, hebben de laatste jaren 
het vermogen verworven om 
scheikundige wapens in verschil
lende vormen massaal voort te 
brengen. Israël zou daarenboven 
ook beschikken over kernwa
pens. Nu beschikt Israël voorals
nog over de sterkste luchtmacht 
van de hele regio. Als deze staat 
het wil kan ze de burgers in de 
Arabische steden bombarderen 
zonder dergelijke terreur tegen 
de eigen steden te moeten vre
zen. Om aan dit militair-politieke 
feit te ontkomen hebben de Ara
bische landen lange-afstandsra-
ketten aangekocht die de Israëli
sche jagers niet kunnen onder
scheppen. Geladen met schei
kundige wapens en ondermeer 
gericht op Tel Aviv en Haifa vor
men zij de Arabische vorm van de 
afschrikking. Wanneer dit slag 
van massavernietigingswapens 
zo algemeen wordt, zijn ook de 
volstrekt onkontroleerbare ter
reurorganisaties niet ver uit de 
buurt... 

Meer dan scheikundige ontwa
pening — hoezeer we ze ook 
wensen — tussen NAVO en War-
schaupakt, hebben wij behoefte 
aan een internationale overeen
komst tussen Oost en West om 
elk eventueel gebruik in de Derde 
Wereld te voorkomen. Die over
eenkomst moet hard gemaakt 
worden door afspraken die kun
nen leiden tot een totale ekono-
mische en diplomatieke boycot. 
Een blokkade door zeemach-
teenheden onder de vlag van de 
Verenigde Naties is mogelijk. In 
dit verband kan de Europese Ge
meenschap een voorhoederol 
spelen. De Europese Akte kent 
nadrukkelijk de Gemeenschap 
een rol toe in het verzekeren van 
de veiligheid. Wel, dat ze het dan 
ook doet!" 

(WIJ) 

De internationale konferentie te Parijs wellicht een maat voor niets. 
Tenzij alle partijen hun gezond verstand gebruiken. 
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Gekneld tussen Athene en Ankara 

Cyprus, 
een ander verdeeld land 

Cyprus is een ekonomisch nogal welvarend eiland 
in de Middellandse Zee, op nauwelijks 75 km ten 
zuiden van het Turkse vasteland en op 100 km van 
de kust van Syrië verwijderd. Zoals België is Cyprus 
een klein land waar je op een dag gerust kunt 
doorrijden. Alle belangrijke westeuropese kuituren 
hebben er hun sporen achtergelaten. De bevolking 
(niet eens één miljoen) bestaat voor minder dan 20 
% uit Turks<)yprioten en voor 80 % uit een meerder
heid van Grieks-Cyprioten. 

VOOR 1960 was het eiland 
een Britse kolonie Van
daar dat vrijwel iedere 

Gneks-Cyprioot uitstekend En
gels praat, dat het Verenigd Ko
ninkrijk er nog steeds twee mili
taire bases heeft (zoals in Gibral
tar) en dat de administratie er zo 
keurig werkt 

Tussen Athene 
en Ankara 

Het land werd onafhankelijk in 
1960 sedertdien heeft het nooit 
zichzelf kunnen vinden omwille 
van de invloed van buitenuit 
(Griekenland en Turkije maar ook 
het Verenigd Koninkrijk e a) 
Athene en Ankara moeien zich 
rechtstreeks met hun respektieve 
Cypriotische aanhang en de in
ternationale verdragen van Zu
rich en Londen, die tot de onaf
hankelijkheid hebben geleid, 
hebben grondwettelijke waarde 
Cyprus zit dus steeds aan de 
betrekkingen tussen Athene en 
Ankara gekluisterd 

De inwoners van het eiland en 
hun politieke woordvoerders be
weren nochtans dat de zaken wel 
eenvoudiger zouden zijn indien 
de beide gemeenschappen ge
rust zouden gelaten worden en zij 
verwijzen naar hun harmonische 
samenleving uit de periode van 
voor de britse overheersing Ik 
geloof echter dat de kern van het 
probleem daar ligt de ,,Enosis"-
beweging die Cyprus bij Grieken
land wou doen aansluiten provo-
keerde de reaktie van de Turks-
Cyprioten en m 1974 besloot Tur
kije zowaar tot een militaire inva
sie op Cyprus 

De was 
bleef hangen... 

Dit IS de toestand vandaag 
zoals in Berlijn loopt er een 
,,muur" dwars door het eiland en 

'II Zaat 
vo0riieilii0.«« 

Voor öe gewon© borger fe 
het pr<M^m vm O/prm 
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ÜNO mm prt^ren oer» öp« 
tosslft^ n «fwJen, waarover &t 
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l(er>teRd-töri<i|o erj <lat in het 
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slaan de wederzijdse troepen, tot 
de tanden gewapend, elkaar 
voordurend gade De UNO-
blauwhelmen (UNFICYP) obser
veren de wapenstilstand en pa
trouilleren tussen beide legers in 
SOms vallen er nog doden De 
spanning is duidelijk voelbaar in 
de hoofdstad Nicosia of in de 
nabijheid van Famagusta, de ha
venstad in het Oosten 

Tijdens de militaie operaties in 
1974, die van Turkse zijde gemo
tiveerd werd door de noodzaak 
om de Turkse minderheid te be
schermen tegen de majoritaire 
Gneks-Cypriotische opdringerig
heid en tegen de flagrante inmen
ging vanwege de Griekse kolo
nels, kwamen ca 6 000 Cyprio
ten om het leven, ca 2 000 zijn 
nog steeds vermist en 200 000 
mensen werden uit het Noorden 
verdreven (De was bleef aan de 
lijn hangen omdat de vrouwen 
meenden dat ze hun huis slechts 
enkele ogenblikken moesten ver
laten ZIJ zijn er sedertdien nooit 
meer weergekeerd Van ver de 
prikkeldraad heen wees mijn tot 
tranen toe bewogen chauffeur 
zijn geboortedorp aan het lag er 
bij als een spookstad, een Turkse 
vlag op de kerktoren) 

Sedertdien ,.pompte" Turkije 
ca 60 000 ,,settlers" in het be
zette gebied, de armsten uit Ana-
toliPe worden naar Noord-Cyprus 
overgebracht en vestigen zich in 
de veroverde dorpen, zeer tot 
ongenoegen zelfs van de Turks-
Cyprioten Vaak organiseren de 
verdrevenen manifestaties onder 
het motto ,,Women walk home" 
Dit land heeft verse, pijnlijke won
den die maar met willen helen 37 
% van de oppervlakte blijft mili
tair bezet 

Ondertussen hebben de Tur
ken in het Noorden een sistemati-
sche kulturele uitroeiingspoiitiek 
gevoerd uit de kerken zijn alle 
sporen van de ortodokse ere
dienst verdwenen, sporen van de 
Griekse oudheid uitgewist en 
worden de namen der dorpen 
veranderd De levensstandaard 
IS er met eens 1/3 van die in het 
Zuiden dat, om humanitaire rede
nen, gratis elektriciteit blijft leve
ren aan de bezetter die ze door
verkoopt aan de verbruikers 

In 1983 nep de leider van de 
Turks-Cyprioten, Rauf Denk-
tasch, Noord-Cyprus uit tot een 
onafhankelijke Staat Geen land 
ter wereld heeft hem erkend ten
zij natuurlijk Turkije Zo zijn ook 
de Twaalf van de EEG van me
ning dat het probleem niet mag 
opgelost worden door een split
sing in twee afzonderlijke staten 
Ook de meerderheid van de 
plaatselijke bevolking wenst dat 
met Wat dan'? 

Wat nu? 
Officieel IS de positie van Bel

gië (dezelfde houding wordt ook 
door de EEG-partners aangeno
men) dat de oplossing zou moe-

Grieks-Cypnotische vrouwen betogen in Nicosia Zij willen terug naar hun huizen in het door de Turken 
bezette deel VN-blauwhelmen houden hun ,,walk home ' tegen (foto AP) 

ten komen langs de UNO Niet 
iedereen is daarmee ingenomen 
men kan ook denken aan de 
formule van direkte onderhande
lingen tussen de drie partijen of 
aan een internationale konferen-
tie of — en deze formule is zopas 
nogmaals — tevergeefs — gepro
beerd, — aan besprekingen tus
sen Grieks- en Turkse Cyprioten 
onder de hoede van de UNO-
sekretans-generaal 

Senator De Belder ,Dit land 
heeft pijnlijke wonden die maar 
niet willen helen' 

Hoe men het ook draait of 
keert, er komt geen schot in de 
zaak en de tijd werkt tegen de 
meerderheid der bevolking Er 
lijkt wel een akkoord te bestaan 
tussen beide gemeenschappen 
over het feit dat de grondwet van 
1960 met meer kan gebruikt wor
den ZIJ voorzag een vetorecht 
van de turkse minderheid Blijk
baar IS men het ook eens over de 
formule van een federale staat 
(met twee gemeenschappen en 
twee regio's) en die over het gan
se land bevoegd zou zijn Klinkt 
dit voor ons met vertrouwd in de 
oren"? 

Anderzijds is er manifest geen 
akkoord over de strukturen van 
deze federale staat, over de inter
nationale waarborgen, over het 
vertrek der Turkse ,,settlers" en 
vooral met over enige terugtrek
king der Turkse troepen 

De Gneks-Cyprioten willen met 
aan enig gesprek beginnen voor

aleer de Turkse tanks terugrol-
len Voor de Turks-Cyprioten zijn 
deze troepen de enige waarborg 
voor de veiligheid van hun minori-
taire gemeenschap Zij laten het 
Turks leger slechts vertrekken 
nadat een volledig akkoord is ge
tekend 

En Europa? 
Men ontwaart vaak gelijkenis

sen tussen de toestand m Cyprus 
en b V Noord-lerland, de taaiver
houdingen in Brussel, Israel en 
de bezette gebieden, Oost-Timor, 
enz , maar nergens kan men de 
parallel helemaal doortrekken Er 
zal m a w naar een specifiek Cy
priotische formule moeten ge
zocht worden want andere geval
len bieden terzake geen inspira
tie 

Met uitzondering van de kom-
mumstische partij (15 op de 56 
zetels in het Gneks-Cypriotisch 
parlement) spreken de drie ande
re partijen — socialisten (6), kon-
servatieven (19) en liberalen (16) 
- zich allen zeer sterk uit voor hel 
perspektief van een volledig 
EEG-lidmaatschap van dit kleine 
eiland President Vassiliou be
vestigde dit n a V zijn bezoek 
aan ons land op 15 november 
1988 Welnu, waarom zou dit per
spektief geen elementen inhou
den van een oplossing'' 

Cyprus IS sedert 1972 met de 
EEG verbonden door een Associ
atieverdrag dat handel en bij
stand regelt en dat vroeg of laat 
moet uitmonden in een volwaar
dig lidmaatschap (Malta is in het
zelfde geval) Griekenland, dat 
lang met eenzelfde verdrag aan 

de EEG verbonden was, is onder
tussen reeds de 12e lidstaat ge
worden Turkije tenslotte heeft 
recent eveneens gevraagd om lid 
te worden Dit zal natuurlijk met 
kunnen zolang de Grieks-Turkse 
twisten over de Egeische Zee b v 
alsmede over Cyprus, met zijn 
bijgelegd 

Zowel Gnekenland als Turkije 
zijn NAVO-partners, Cyprus ech
ter behoort tot de groep van niet-
gebondenen en houdt sterk aan 
deze neutrale status Het verwijst 
naar Ierland om aan te tonen dat 
je blijkbaar tegelijkertijd wel lid 
kunt zijn van de EEG zonder 
Nato-partner te zijn en zonder je 
neutraliteit te moeten opgeven 
Deze redenering wordt nota bene 
ook van Oostenrijkse kant ge
hoord Dus'' 

Tienerbetoging 
Zo eenvoudig zal het wel met 

lopen maar toch geeft dit per
spektief hoop aan duizenden Cy
prioten die, telkens wanneer er 
sprake is van hernieuwde ,,com-
munity-talks" tussen de presi
denten Vassiliou en Denktasch, 
hopen dat zij,,naar huis" mogen 
terugkeren 

Ik zag te Paphos een ontroe
rende betoging van jonge tieners, 
zo'n 12 tot 14 jaar, zij manifes
teerden opdat ZIJ met hun ouders 
naar hun familiehuizen zouden 
kunnen terugkeren en die wilden 
vriendjes worden met hun Turks-
Cypriootse ,,klasgenootjes" 

Waren met alle mensen het
zelfde kind"? 

Hans De Belder, 
VU-senator 
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Op 21 januari 1989 zijn wij allen van de partij op de 
grootse Volksunie-Winterhappening in de Feestza
len Alpheusdal te Berchem (Antwerpen), 's Morgens 
begroeten we vooral alle gemeentelijke, provinciale, 
en nationale mandatarissen, 's Namiddags ver
wachten we U allen: leden, militanten, vrienden en 
simpatisanten voor een groots feest. 

Samen maken we dan van de partijde onmisbare 
hefboom om ,,Het betere Vlaanderen inhoud en 
vorm te geven. 

Programma 
10 uur 
Startvergadering VVM 

Een eerste samenkomst van 
alle gemeenteraadsleden en 
OCMW-mandatarissen. Aandui
ding van de nieuwe nationale 
VVM-stuurgroep. Toesprat<en 
van Johan Sauwens, gemeen
schapsminister van Verkeer en 
Openbare Werken, en Jaak Ga
briels, algemeen VU-voorzitter. 

12.30 uur 
Receptie en Breugheliaans 
middagmaal 

14.30 uur 
Winterhappening 

De daverende start van het 
nieuwe werkjaar 1989, de aan
loop naar de Europese en Brus
selse verkiezingen, de eerste 

stap naar diepgaande diskussie 
in voorbereiding tot het statutair 
kongres van 1990. 
Dé winterse feest- en strijddag 
voor alle VU-vrienden en hun ge
zin. 

,,Het betere Vlaanderen" toe
spraak door volksvertegenwoor
diger Herman Lauwers. 

Slottoespraak door volksverte
genwoordiger Jaak Gabriels, al
gemeen voorzitter. 

Presentatie door An De Baet-
zelier 

Muzikale omlijsting door „Pe
per en Zout" en „Aran" 

Optreden van Zjef Vanuytsel 

Kinderoppas, animatie, stem
ming en sfeer van het begin tot 
het einde. 

,,/Aran 

Keltische klanken van 

„Aran" 
Aran, één van de twee muziek

groepen die de Winterhappening 
muzikaal gaat omlijsten vindt z'n 
oorsprong in de Vlaamse folk-
groep Malegijs. Na de split van 
Malegijs zetten twee voormalige 
leden van deze groep hun passie 
voor Ierse folk in de praktijk om, 
m 1982 koos men definitief voor 
de Keltische (Ierse en Bretoense) 
volksmuziek. Het nieuwe ensem
ble werd Aran gedoopt, verwij
zend naar een eilandengroep ten 
Westen van Ierland, het laatste 
toevluchtsoord van de Kelten uit 
onze gewesten. 

Begin '88 kwam vanwege de 
BRT de vraag om BRT 2 te verte
genwoordigen op het Europees 
ERU-festival te Dranouter. Sa
men met Wim Chielens werd ge

werkt aan een suite over WO I. 
deze suite, ,,Het gekwetste ge
west" kreeg heel goede respons 
en werd zelfs overgenomen door 
de BBC. Er kwam tevens een 
uitnodiging voor ander BRT-op-
names en de groep gaf een live
optreden in Kortrijk dat door BRT 
2 werd uitgezonden. 

Aran heeft nu een nieuw reper
toire klaar en zal bewijzen via een 
reeks optredens dat de BRT-keu-
ze met toevallig was. 

Philip Hoessen, zang en akkor-
deon. Jan Ryckebosch, tin wistle 
(blikken fluitje), Jean-Paul Bouc-
quet, mandoline. Dirk Decombe-
le, viool, Bernadette Bossuyt, 
zang en Luc Desseyn, gitaar, 
bodhran (keltische trom) en zang, 
samen Aran zorgen op 21 januari 
voor het Europees aksentje 

Wïi 11 

.Peper en Zout' 

Zaterdag 21 januari 1989 

Volksunie-Winterhappening 

,,Stap voor stap wil de Volksunie naar het betere Vlaanderen gaan, 
bouwend aan haar ideaalbeeld. 

De huidige staatshervornning was ooit een utopie: de droom wordt er 
vanaf nu des te boeiender onr." 

(Manifest ,,Het betere Vlaanderen", novennber 1988) 

het betere 
laanderen 

Miss Vlaanderen '86 

An De Baetzelier 
De presentatie van de Winter-

happening wordt verzorgd door 
An De Baetzelier, de ,,Miss 
Vlaanderen" van 1986. In juni '87 
verscheen m ons blad een vraag
gesprek met An De Baetzelier, 

Jazjeker: 

Zjef 
Vanuytsel! 

...tja, Zjef Vanuytsel, hoeven 
we U hem eigenlijk nog voor te 
stellen? Een ouwe rot op de 
Vlaamse planken. De jongste ja
ren lijdt hij misschien een ietwat 
minder opvallend bestaan als ar-
chitekt, de gitaar verwisseld voor 
de tekenplank. 

Desondanks heeft Zjef er soms 
behoefte aan zijn planafdrukken 
en betonkonstrukties te vergeten, 
dan moet hij bij hoogdringend
heid de scène op. 

Wij zijn blij dat hij er op 21 
lanuan bij is! 

Volgende week in ons blad een 
vraaggesprek met Zjef over zotte 
morgens en ander fraais .. 

Een ludiek snuifje 

„Peper 
en Zout" 

De vrolijke flapdrollen van Pe
per en Zout komen uit Vilvoorde. 
Ondanks de jarenlange blootstel
ling aan industriële dampen en 
uitlaatgassen bezitten deze jonge 
muzikanten nog voldoende adem 
om sappige duentjes ten beste te 
geven 

Uit hun ,,kopers" pompen zij 
swingende old-time, dixie-en an
dere olijke melodietjes. Prettig 
gestoord deze kereltjes, doch vol
strekt ongevaarlijk' 

Peper en Zout legt voor U de 
rode loper uit en verwelkomt U 
feestelijk in het Alpheusdal. in
derdaad een waardige ont
vangst' 

onze redakteur, blijkbaar sterk 
aangegrepen, schreef toen m z'n 
inleiding: ,,Ze is 23 jaar, stralend 
mooi, heeft prachtig blond haar 
en ogen die heel wat adrenaline 
in de aders doen vloeien. Boven

dien heeft ze een stel hersens dat 
meetelt, een stevige mentaliteit, 
en beschouwt ze zichzelf als een 
professional wat ze doet wil ze 
goed doen, anders hoeft het 
met...". 

An De Baetzelier studeerde 
Engels en Spaans. Ze geeft les, 
maar bouwt stap voor stap een 
karrière op als fotomodel en man
nequin uit, met sukses overigens. 

Hoe de Feestzalen 
Alpheusdal bereiken? 

tel.: 03/230.47.14) (Filip WiHiotstraat 22 te 26(X) Berchem 

Met de wagen: 
« Vanaf de Ring uH da richting Turnhout (E34) of Hasselt 
(E313) 

Op de Ring afslag „4 " nemen in de richting Mortset. Na ± 
600 m, aan de tweede verkeerslichten linl<saf. Deze straat tenein
de rijden en dan rechtsaf. Aan uw rechterzijde ligt het,,Alpheus
dal". 

* Vanuit Lier of Kontich 
Vanaf Mortsei de Grote Steenweg volgen in de richting „Antwer

pen Centrum". In Berchem aan de eerste verkeerslichten voorbij 
de supermarkt GB, rechtsaf. Deze straat teneinde rijden en dan 
terug rechtsaf. Aan uw rechterzijde ligt het „Alpheusdal". 

* Vanuit Mecheien en Brussel vla de El 9 
In de Craeybecktunnel richting ,.Centrum" nemen. Aan de 

eerste verkeerslichten, juist over de Ring, rechtsaf. Na ± 600 m, 
aan de tweede verkeerslichten, terug rechtsaf en ± 700 m verder, 
aan de derde verkeerslichten, linksaf. Deze straat teneinde rijden 
en dan rechtsaf. Aan uw rechterzijde ligt het „Alpheusdal". 

* Vanuit Boom vla de Al 2 
Voorbij de viadukt van Wilrijk rechtdoor rijden in de richting 

„Antwerpen" — dus NIET de tunnel nemen — en voorbij het 
Bouwcentrum rechtsaf de Singel nemen. Aan de derde verkeers
lichten terug rechtsaf en na ± 700 m aan de derde verkeerslichten 
linksaf. Deze straat teneinde rijden en dan rechtsaf. Aan uw 
rechterzijde ligt het ,,Alpheusdal". 

* Vanuit Gent via de El7 
Op de Ring afslag ,,5" nemen en aan de verkeerslichten links 

afslaan. De volgende lichten rechtsaf, onder de tunnel door, aan 
de tweede lichten terug rechtsaf en na ± 700 m aan de 
verkeerslichten linksaf. Deze straat teneinde rijden en dan rechts
af. Aan uw rechterzijde ligt het „Alpheusdal". 

Met het openbaar vervoer: 
Wie treint naar Berchem (Antwerpen) moet afstappen in Ber-

chem-Station. Daar heeft hij twee mogelijkheden. Ofwel te voet 
langs de Posthoftei, de Roderveltlaan en de Berchem Stadion
straat naar het ,,AlpheusdaF': een frisse wandeling van om en bij 
20 minuten. 

Ofwel met de bus, nummer ,,9". 's Morgens is er een bus om 
9u.34 en om 10u.04, 's middags om 14u.04 en om 14u.24. De rit 
naar ,,Alpheusdal" duurt een 6-tal minuten. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 14 jan. 
D BRT 1 - 15.00 
Kulturele hoofdsteden van Europa, 
dok. serie 
D BRT 1 - 16.00 
Onder verdenking, film 
D BRT 1 - 17.40 
Comedy Capers, kort komisch filmp)e 
D BRT 1 - 18.10 
Klim op, magazine voor tieners 
D BRT 1 - 18.50 
Boelcetje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.25 
De vuurvelden, 2-delige TV-film 
D BRT 1 - 22.00 
Mona Lisa 1, easy-listening pro
gramma's 
D BRT 1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23,15 
The Bradbury Theatre, serie 
D BRT 1 - 23.40 
Poolshoogte, astronomische rubriek 
• BRT 2 - 12.25 
Wereldbeker skiën, rechtstreekse re
portage 
D BRT2 - 15.00 
Indoor voetbal cup, halve finales 
D Ned. 1 - 15.55 
De familie Knots, serie 
D Ned. 1 - 16.45 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.54 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.18 
Love leads the way, TV-film 
D Ned. 1 - 22.40 
Hooperman, politieserie 
D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
n Ned. 2 - 20.29 
Married with children, komische 
reeks 

D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & the Beast, misdaadserie 
D Ned. 2 - 22.35 
Command Five, TV-film 
D Ned. 2 - 0.15 
Wildschut, film 
D Ned. 3 - 20.29 
Don Donkersloot en Sander Pandje, 
serie 

Zondag 15 jan. 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, Slavische dansen van 
Antonin Dvorak 
D BRT 1 - 15.00 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 15.30 
Stars in de manége, cirkusgala 
D BRT 1 - 17.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Leven... en laten leven, millepro-
gramma 

D BRT 1 - 19.45 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.35 
Villa des Roses, serie 
D BRT1 - 21.25 
Cirque de Paris, cirkusprogramma 
D BRT 1 - 22.45 
Klassiek Wenen, dok. serie 
D BRT2 - 10.25 
Wereldbeker skiën, rechtstreekse re
portage 

D BRT2 - 17.00 
Indoor voetbal cup, finale 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 

H'idde Maas en Jack Monkau terroriseren een volledig landbouwers
gezin in ,,Wildschut". Zaterdag 14 januari op Nederland2, om Ou. 15. 

D Ned. 1 - 20.29 
Bankroet, serie 
D Ned. 2 - 10.00 
Hals over kop, dramaserie 
D Ned. 2 - 21.02 
A very British coup, dramaserie 
D Ned. 3 - 21.25 
Als het nou regent?, serie 

Maandag 16 jan. 
n BRT 1 - 18.10 
Postbus X, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Willem Teil, jeugdserie 
n BRT 1 - 18.58 
Ruwenzori, dok. 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.20 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20.30 
Captain James Cook, dramaserie 
D BRT 1 - 21.25 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 

D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 19.23 
Tweemaal zeven, kort spelletje 
• BRT2 - 20.00 
Extra time, sportmagazine 
D Ned. 1 - 15.30 
Neighbours, soapserie 
n Ned. 1 - 17.44 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 19.18 
Tom en Jerry, tekenfilm 
n Ned. 1 - 19.30 
Volmaakte vreemden, komische 
reeks 
D Ned. 1 - 19.55 
Mijn dochter en ik, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.25 
Artsen in de frontlinie, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Kompilatie Wedden dat...?, hoogte
punten uit vorige seizoen 
D Ned. 2 - 23.00 
Flairck 10, gedeelte live-koncert 
Flairck 

Dinsdag 17 jan. 
D BRT 1 - 17.30 
De snorkels, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.20 
Carlos en co, magazine waarin pop
pen vertellen 
D BRT 1 - 18.35 
De papegaai, kinderserie 
D BRT 1 - 19.00 
De muppets, poppenserie 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, soapserie 
n BRT 1 - 20.20 
Fanklub, nieuw talent 

• BRT 1 - 20.30 
Wij en de andere dieren, dok. serie 
D BRT 1 - 20.55 
lemandsland, toeristisch magazine 
D BRT1 - 21.40 
Moet kunnen, muzikaal programma 

D BRT 1 - 22.45 
Camera, magazine voor foto, dia, film 
en video 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT 2 - 19.23 
Tweemaal zeven, kort spelletje 
D BRT2 - 20.00 
De drie wijzen, praatkwis 
• BRT2 - 21.35 
Soepel werken, werken in krisistijd 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 18.11 
De stuntels, tekenfilmserie 
• Ned. 1 - 18.16 
Ducktales, tekenfilm 
D Ned. 1 - 18.41 
Kleine Isar, getekende serie 
n Ned. 1 - 19.29 
Een week om nooit te vergeten, korte 
jeugdfilm 
D Ned. 1 - 19.54 
De Cosby show, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.19 
A different world, komische reeks 
D Ned. 2 - 19.00 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Onze Ouwe, misdaadserie 
D Ned. 2 - 23.20 
Marblehead Manor, komische reeks 
D Ned. 3 - 21.30 
Het Europa van het Gulden Vlies, 
serie 

Woensdag 18 jan. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT 1 - 16.00 
Candy Candy, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.50 
Anna van het groene huis, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, detektiveserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuwsmagazine voor 
jongeren 

D BRT 1 - 20.00 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT 1 - 21.00 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 21.30 
Eiland, kunstmagazine 
n BRT 1 - 22.45 
So What...?, uittreksels uit Jazz Mid-
delheim '87 
D BRT 2 - 19.00 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 19.23 
Tweemaal zeven, kort spelletje 
D BRT 2 - 20.00 
Sportavond, gevarieerd sportpro
gramma 
D BRT2 - 22.45 
Mobiele mensen — auto, autopro
gramma 
D Ned. 1 - 15.00 
Nikolai, film 
D Ned. 1 - 18.30 
Jody en het hertejong, tekenfilmserie 

n Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, familieserie 
n Ned. 2 - 17.05 
Buck Rogers, SF-serie 
D Ned. 2 - 17.50 
Countdown: 10 jaar, pop 
• Ned. 2 - 20.29 
De spijkerbroek, dramaserie 
D Ned. 2 - 22.35 
China Beach, dramaserie 
C Ned. 3 - 20.29 
Pinter-Cyclus: Bedrog, film 

Donderdag 19 jan. 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.00 
Felice, kwisprogramma 
D BRT 1 - 20.40 
Panorama, aktualiteitenmagazine 
D BRT 1 - 21.30 
Medisch Centrum West, dramaserie 
D BRT 1 - 22.45 
Trommels uit Azië, dok. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, soapserie 
D BRT2 - 20.00 
Ivan de Verschrikkelijke, film 
D BRT2 - 21.25 
E.K Kunstschaatsen, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 16.01 
Neighbours, soapserie 
D Ned. 1 - 17.15 
Agent Pooch, tekenfilm 
D Ned. 1 - 18.00 
Vara's kindermenu, tekenfilms 
D Ned. 1 - 19.20 
De baas in huis, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.45 
Een klas apart, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.58 
Golden girls, komische reeks 
• Ned. 2 - 16.35 
Love Affair, film 
D Ned. 2 - 18.30 
David de kabouter, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwolf, avonturenserie 
n Ned. 2 - 20.29 
Nightcourt, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.55 
De wandelaar, misdaadserie 
D Ned. 2 - 22.55 
L.A. Law, advokatenserie 

Vrijdag 20 jan. 
n BRT 1 - 18.05 
Prikballon, kleutermagazine 
n BRT 1 - 18.20 
Schoolslag, spelprogramma voor leer
lingen 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.20 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20.30 
Rusland en de Sovjet Unie, dok. serie 
D BRT 1 - 21.45 
Diapason, serie over hedendaagse 
klassieke muziek 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters.apserie 
D BRT2 - 19.23 
Tweemaal zeven, kort spelletje 
D BRT2 - 20.00 
Première, filmnieuws 

• BRT 2 - 20.30 
To be or not to be, film 
D BRT2 - 22.15 
Filmspot, achtergrondinfo bij nieuwe 
films 
D BRT 2 - 22.45 
E.K. Kunstschaatsen, samenvatting 
D Ned. 1 - 20.30 
De zaak S-R, thrillerserie 
D Ned. 1 - 23.20 
De schorpioen, film 
• Ned. 2 - 17.35 
Diamond Awards Festival, laatste af
levering 
D Ned. 2 - 20.29 
Alf, komische reeks 
D Ned. 2 - 23.30 
Dempsey and Makepeace, politie
serie 

Een film 
per dag 

Zaterdag 14 jan. 
Wildschut 

Ned. film van Robby Eerhart uit 1985 
met Hidde Maas, Josse de Pauw en 
Chris Lomme. Op een ochtend dringen 
twee gewapende gangsters het afge
legen boswachtershuis ,.Wildschut" 
binnen en gijzelen de bewoners. Het 
duo wil hier zo lang wachten tot hun 
wonden geheeld zijn. Aan het huis 
grenst een militair domein... (Ned. 2 
om Ou.15) 

Zondag 15 jan. 
Fernand Ciochard 

Fernand, een schoorsteenveger, 
heeft een partij juwelen gevonden en 
laat die via de politie terugbezorgen 
aan de eigenares. Uit dankbaarheid 
besluit die — adellijke — vrouw Fer
nand een „beter betaan" te bezorgen. 
Franse film ui 1957, (RTL-TVi om 
17U.20) 

l\/laandag 16 jan. 
Loulou 

Franse film uit 1979 met Isabelle 
Huppert, Gérard Depardieu en Guy 
Marchand. Nelly is haar saai leven 
beu. Zij laat haar man André in de 
steek en gaat inwonen bij Loulou, een 
werkloze avonturier... (FR 3, om 
20U.30) 

Dinsdag 17 jan. 
No Mans Land 

In een klein dorpje in het Frans-
Zwitserse grensgebied woont een 
groepje marginalen. Zij leven hoofdza
kelijk van het smokkelen van allerlei 
vodingswaren. Op een dag willen zij 
het wat groter aanpakken en een la
ding goud over de grens brengen. 
Franse film van Alain Tanner uit 1985 
met o.a. Myriam Mézières, Hugues 
Quester, Betty Berr. (RTBF 1, om 
22U.50) 

Woensdag 18 jan. 
Gar9on 

Franse komische film uit 1983 met 
o.a. Yves Montand en Nicole Garcia. 
Alex, een zwierige zestiger, werkt als 
hoofdkelner in een Parijs restaurant. 
Hij koestert een grote droom: een kin
derpark openen. (ARD, om 20u.15) 

Donderdag 19 jan. 
Ivan de Verschrikkelijke 

Russische film van Sergej El-
senstein uit 1946/1958. Ondanks de te
genstand van de Bojaren laat Ivan zich 
tot tsaar kronen. Na zijn overwinning 
tegen de Tartaren komt er verzet tegen 
zijn beleid. (TV 2, om 20u.) 

Vrijdag 20 jan. 
To be or not to be 

Warschau 1939. Aan de vooravond 
van de oorlog wordt aktrice Anne 
Bronski het hof gemaakt door de jonge 
luitenant Sobinski. Maar die moet 
vluchten wanneer de nazi's het teater 
van de Bronski's opeigenen. Amerik. 
Film uit 1983 met o.a. Mei Brooks, 
Anne Bancroft. (TV 2, om 20u.30) 
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GIJ en ik, wi| hebben 
allemaal wel ergens 
gevochten voor het 
behoud van een 
boom, een merkwaar
dige holleweg of een 
dum Of tegen een 
met keurig afgedekt 
stort 

^ ^ ^ A < l ^ ^ Als ieder voor zijn 
^ ^ ^ I ^ ^ J eigen deur veegt zal 
^ ^ ^ • ^ ^ W de hele straat wel pro-
^ ^ ^ ^ ^ ^ per zi|n, was daarbij 

^ ^ ^ ^ ^ de ietwat nai eve ge 
M ^ ^ ^ dachtengang Maar 
^ ^ ^ ^ ^ d i e strijd bleek zo po-
^ ^ ^ ^ ver tegen de grote 

verloedering waaronder de aarde lijdt 

Het weekblad Time heeft er op gewe
zen door onze planeet als de figuur van 
het jaar te noemen Een eigenaardige 
keuze en dan weer met, want de aarde 
IS iemand, iemand om U tegen te zeg
gen Een moeder is de aarde 

De foto s die astronauten van haar 
hebben geschoten verhullen de litte
kens die WIJ haar hebben toegebracht 

Op de buik 
van de aarde 

Haar malse buik, waaruit wij allen 
geboren werden, is nog slechts wild 
vlees van verwoesting, haar gaaf ge
laat een pokdalige woestenij, de onme
telijke vuilnisbelten die wij steden dur
ven noemen haar stinkende oksels, de 
onophoudelijke walmen uit koeltoe-
rens van kerncentrales hebben haar 
anders zo weelderige kapsel omgeto
verd in gifstruiken Moeder aarde, 
onze moeder, en onze schaamheu-
vel 

Zo en misschien nog erger zou haar 
ware foto zijn Of maken wij ons wat 
WIJS' IS het allemaal zo erg met' Of 
nog erger' 

Time neemt elke twijfel weg Wie 
ogen heeft kan het zien, wie oren heeft 
het horen wie een neus heeft het 
ruiken 

Het IS goed dat een gezaghebbend 
medium aan de noordbel rukt, het kan 
met hard genoeg Time heeft er een 
handleiding voor dringende beter
schap bijgeschreven Het zijn geen 
lapmiddelen om de oermoeder wat bij 
te werken geen goedbedoelde potjes 
zalf meer, geen flesjes met vrijblijven
de stroop maar de Grote Middelen 
Middelen die pijn zullen doen vooral 
aan de dames en heren die poen, dikke 
poen verdienen aan de teloorgang van 
de aarde 

Tegen dit milieubanditisme zet Time 
geld, onder de vorm van zware belas
tingen en boeten op alles wat de aarde 
verder doet aftakelen 

Maar is dit wel voldoende' Met geld 
IS veel af te kopen, ook de smeerlappe-
rij die men produceert Zware milieu
belastingen zijn een aanzet, maar los
sen het probleem met op 

Alleen een nieuwe schroom voor de 
natuur kan de toekomst zijn, een Spar
taanse opvoeding voor de natuur Niet 
alleen op school maar overal In de 
letterkunde, de beeldende kunsten,m 
de muziek, m eten en drinken, in het 
wonen, op de televisie Een angstvallig 
respekt voor alles wat ademt, wat leeft 
En alles leeft, ook de hardste rotsen 

Wat voor zin heeft nog langer onze 
body te martelen m de fitness- centra, 
glanzend te houden met olie en gepar
fumeerd WC- papier als wij het huis 
waarin wij ademen verwaarlozen, ver
nietigen en schaamteloos afbreken 
Alsof er na ons geen mensen meer 
komen... 

De wetenschap, die de mens zoveel 
heeft bijgebracht en vermeerderd, 
heeft ons ook grote droefenis gege
ven ZIJ heeft de raadsels van de ultie
me natuurkrachten ontcijferd en mis
bruikt ZIJ weet geen blijf met de do
dende vonken Zij laat de mens achter 
als een luis onder een vernietigende 
duim 

De Romeinen legden hun pasgebo
ren kinderen op de grond om ze in 
kontakt te brengen met de levens
kracht van de aarde Ben je gek je 
eigen bloedje zo maar op de blote 
grond leggen' 

En toch zit er veel waarheid in dit 
gebaar Moet de mens wat primitiever 
worden om de grootsheid van de na
tuur te beseffen en te waarderen' 

Het IS maar een vraag 

m 13 

dool'dl&'Week^ 

Vorige week schreven we hier over oenologie, de 
bio-chemische, wetenschappelijke benadering van 
het begrip wijn. Dit geschenk der goden is echter 
gegist druivesap. Men kan wijn dus ook plantkundig 
bekijken. Vandaar dat we het nu even hebben over 
de plant, de wijnstok Later komt dan de druif zelf 
nog wel aan de beurt. 

HET druivesap is in wezen 
bodemw^ater dat door de 
trosdragende wijnstok in 

de vrucht gepompt wordt De 
plant heeft doorgaans 4 jaar no
dig om zijn wortels diep genoeg 
m de aarde te boren en een stam 
te ontwikkelen die sterk genoeg 
IS om de zware trossen te kunnen 
dragen Hij is geen gemakkelijke 
plant, want hij verwildert vlug en 
vormt dan ranken die zich op hun 
beurt m de bodem boren Dit is 
puur energieverlies tenkoste van 
de gewenste saprijke druiven 

Daarom wordt de wijnstok jaar
lijks zodanig gesnoeid dat enkel 
nog de stam overblijft Dit ge
beurt op het einde van de winter 
als er kwasi geen sappen in de 
wijnstok zijn overgebleven 

Een wijnstok kan in feite ge
woon uit een druivepit groeien 
Maar zo simpel gaat het niete 

Om een wijngaard aan te leggen 
gebruikt men stekjes van oudere 
planten die wel gezond en van 
goede kwaliteit moeten zijn De 
stekken laat men wortel schieten 
en worden dan uitgeplant door
gaans 1 meter van elkaar vaak 

ook verder, tot zelfs 3 meter 
Immers, allang geleden werd 
vastgesteld dat de wijnopbrengst 
dezelfde blijft als men op dezelf
de oppervlakte slechts de helft 
aan wijnstokken plant Vreemd 
maar waar 

Nog merkwaardiger Wist u dat 
de wijnstokken van ons kontinent 
bijna allemaal geënt zijn geweest 
op Amerikaanse ouderstokken'^ 

We schreven al eerder dat in de 
70-er jaren van de vorige eeuw de 
wijnluis dood en vernieling zaai
de m onze wijngaarden Om de 
epidemie tegen te gaan heeft 
men zowat alle wijngaarden in 
Europa gerooid en opnieuw be
plant met op Amerikaanse ouder-
stokken geënte loten Immers 
nog wordt er gediskussieerd over 
de vraag of de Europese wijnen 
daardoor geen kwaliteitsverlies 
geleden hebben Een vraag die 
weinig terzake doet want wie 
herinnert zich nog de preciese 
wijnsmaken van voor de r a m p ' 
En we kennen toch allen wel 
Europese wijnen die we voor 
geen dollars meer willen ruilen 
handelsoorlog of met 

^/l/eten 
MSTB, de Museum Stoomtrein der Twee Bruggen, 

IS een Vilvoordse vzw die poogt iets van de industrië
le geschiedenis verder te laten leven. 

DE vereniging houdt zich al 
sinds 1980 bezig met het 
restaureren van oud 

spoorwegmatenaal Hierbij tracht 
ZIJ de waarde van de stoomtraktie 
in het industriële België met te
loor te laten gaan, maar de ge
schiedenis en het belang ervan 
bekendheid te geven Hiervoor 
worden oude spoorwegrelikten 
opgezocht, aangekocht, gereno
veerd geoperationaliseerd en in 
dienst gesteld 

Bewust situeren de aktiviteiten 
zich m het oudere industriege
bied van Vilvoorde Immers hier 
wordt de bezoeker gekonfron-
teerd met de restanten van de 
verwerkende nijverheid Hier ziet 
men waar en hoe het vervoer per 
spoor inpast in de werkzaamhe
den van de verschillende nijver
heden aldaar gesitueerd 

Wat begon met een enkele lo-
komotief en een paar rijtuigen, 
groeide al snel uit tot een heus 

wagenpark Om geld m het 
herstellmgsbakje te krijgen, wor
den er verscheidene aktiviteiten, 
zoals o a toeristische ritten gas
tronomische ritten en ruilbeurzen 
georganiseerd, waarbij iedereen 
die het wil een organisatorisch 
handje kan toesteken 

De vereniging beschikt zelf 
over een kompleet ingerichte 
loods en kan dus bijna volledig 
zelfstandig werken Slechts bij 
grote moeilijke werken, wordt 
,professionele ' hulp ingeroe

pen 

Het restaureren brengt natuur
lijk veel werk mee en bereidwilli
ge handen worden dan ook met 
veel entoesiasme begroet leder 
die wenst mee te werken aan dit 
projekt wordt dan ook hartelijk 
verwelkomd 

Een specifieke kennis is met 
vereist en er worden ook geen 
moeilijke eksamenvragen ge
steld Enkel de wil om te helpen 
en de bereidheid om zich volledig 
m te zetten voor zijn vereniging 
zijn de vereisten Vanzelfspre
kend zouden personen die kun
nen lassen hout bewerken en 
schilderen een met te onder 
schatten aanwinst betekenen 
voor onze vereniging 

Wenst u mee te werken of had 
u liever een beetje meer informa
tie gehad schrijf of bel dan naar 
vzw MSTB Harensesteenweg 
494 1800 Vilvoorde Tel 02/ 
252 03 19 (na 18u ) of 02/ 
251 54 78 (maandag tot vrijdag, 
14 tot 18u ) 

c/y "^ H£&BEn p£ n£/i£^ 
HUN K£UZe &eHf\AKT ' 

^~\ 

VOOR. H'J E£N KIPPETJE 
MtT RUiT iJ\ y -

e>ej-

^ntbouxtert 
Enige tijd geleden verscheen in de krant De 

Standaard een artikelenreeks over de merkwaardige 
straat Cogels-Osylei en haar onmiddellijke omge
ving. Deze artikels van stadsgids Alex Elaut en leraar 
geschiedenis Jan Possemiers werden zopas gebun
deld tot een rijkelijk met foto's geïllustreerd en met 
handig uitneembaar wandelplan aangevuld boek 
(160 biz.). ,,0p wandel door de belle époque" werd 
door De Standaard zelf uitgegeven en kost 480 
frank, wat gezien de kwaliteit van de uitgave geens
zins overdreven is. 

Uw rubriekschrijver heeft 
het voorrecht genoten 15 
jaar pal in het midden van 

de even bizarre, nostalgisch 
overrompelende als prachtige 
straat te mogen wonen en kan 
met nalaten de eventuele WIJ-
wandelaars enige extra informa
tie mee te geven 

De Cogels-Osylei en aangren
zende straten behoorden tot voor 
de Groot-Antwerpen fuzie tot de 
gemeente Berchem die de buurt 
in ruil kreeg voor het Nachtega-
lenpark De fuzie zorgde tegelijk 
voor de hereniging van Groot-
Zurenborg, dat jammer genoeg 
door de spoorwegberm richting 
Nederland middendoor gesne
den wordt De wijk telt daardoor 
twee centra de lei zelf en dichter 
bij de stad de Dageraadplaats 
Voor een aandachtige wandeling 
door de dubbel-wijk moet u toch 
wel een halve dag uittrekken 
Vandaar dat ook het horecawe-
zen enige uitleg vergt WIJ maak
te een selektie 

Op de hoek van het plein voor 
Berchem Station ligt de taverne 
,,Triangel" wat protsering maar 
met goede snacks en u kan er op 
de bus-jetfoil naar Londen wach

ten Aan de Generaal Capiau-
mont zijstraat vindt u m het mooie 
huis ,Euterpia",wat prijzig, maar 
met een goede, veelzijdige keu
ken en een gezellig luisterrijk de-
kor 

Nu naar de Dageraadplaats 
Een voortreffelijk visrestaurantje 
IS ,,Kniertje" naar de grootmoe
derfiguur uit , ,0p hoop van ze
g e n " Boven de herberg Zeezicht 
eten we graag in de ,,Over
v loed", sfeervol met een degelij
ke kaart en schappelijke prijzen 
Wat verderop bewijst ,,De Schor
p ioen" dat vegetarisch eten met 
'n exotisch tintje best lekker kan 
zijn 

Terug op de Dageraadplaats 
mag u ,De Schraelen Troost" 
met missen die het fantasierijke 
midden houdt tussen bruin buurt 
kafee en artiestenkroeg Vooral 
's avonds ontmoet u er al dan met 
vermeende kunstenaars (vaak 
ook echt bekende) in zowat alle 
versies tussen nuchterheid en 
dronkenschap De muren han
gen tot aan het plafond vol schil
derijen tekeningen en gedichten 
van uiteenlopende aard en getui
gend van het al even wisselvalli
ge talent van hun scheppers 
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un reel D 

— In galerij „Kunstforum te Schelderode (Merelbeke) wordt tol en 
met 15 januari een tenoonstelling gehouden met beeldhouwwerk 
LYNN CHADWICK Sedert hij in 1956 op de Biënnale van Venetië de 
Grote Prijs voor Beeldhouwkunst won neemt hij een vooraanstaande 
plaats in de Engelse beeldhouwkunst in en is zijn naam, internatio
naal, een begrip 

Gelijktijdig wordt in de grote gaanderij van Kunstforum een tentoon
stelling gehouden van JAN VAN DIEMEN Deze m Amsterdam 
geboren kunstenaar (1954) geniet grote bekendheid en populariteit als 
schilder van sportmotieven In de loop der jaren ontwikkelde hij een 
kleurrijke vitale schilderkunst met sport als uitgangspunt, waarin het 
landschap voor treffende aksenten zorgt en waardoor hij een belangrij
ke bijdrage levert aan het nieuwe ekspressionisme 

In studio 1 van de galerij wordt een selektie getoond uit het werk van 
PIERRE CLAREBOUT 

— Eind 1989 zal voor de tweede maal door de vzw De Gulden 
Sporen de driejaarlijkse ETIENNE SABBEPRIJS voor geschiedenis 
uitgereikt worden uitgereikt De prijs ten bedrage van 75 000 fr is 
bestemd voor het bekronen van een al dan met eerder bekroond werk 
over algemene regionale of lokale geschiedenis Het werk moet voor 7 
april 1989 op de maatschappelijke zetel van de vzw worden ingediend 
U kan het volledige reglement aanvragen bij vzw De Gulden Sporen 
Grote Markt 50, 8500 Kortrijk, 056/23 24 42 

— Tot en met 15 januan kan U nog een kijkje gaan nemen op de 
tentoonstelling DE FIFTIES IN BELGIË Heimwee naar de , hoela
hoep", de ,,vespa" en de , ,ekspo" ' ' Deze tentoonstelling biedt alle 
nostalgiekers de mogelijkheid enige uurtjes weg te dromen bij al het 
fraais van de vijftiger jaren 

De ekspositie is alle dagen toegankelijk van 10 tot 18 uur, in de 
ASLK-galerij, Kreupelstraat 12 te Brussel. 

Adolf Croes 

— Op initiatief van Galerij Jan Op de Beeck loopt een tentoonstelling 
in het historisch pand ,,'t Vliegend Peert", Katelijnestraat 22 te 
Mechelen 

In de bovenzaal heeft de RETROSPEKTIEVE ADOLF CROES 
plaats Deze Antwerpse meester (1898-1979) wordt gerekend tot de 
3de generatie van Belgische Impressionisten Adolf Croes werkte 
volgens de beginselen van het ,,plein-airisme" Zijn schilderijen 
behandelen op een eerlijke wijze de destijds nog agrarische gebieden 
rond Antwerpen zoals Deurne, evenals de Schelde en de Haven De 
werken van Croes tonen een grote gevoeligheid voor lichtspelingen op 
het landschap zonder echt te vervallen in eksuberanties De eksposi
tie behandelt ook een ander facet van zijn werk nl het Stilleven 

De retrospetieve Adolf Croes loopt nog tot 29 janari 

De tentoonsteling is gratis toegankelijk, alle dagen van 13 30 tot 18 
uur 

— Op 20yanuan treedt m ,,Toogenblik", Kortenbachstraat 11, 1130 
te Haren-Brussel JOHNNY G op Een avondje gezellige ,pub-rock" 
Het optreden vangt aan om 21 uur 

— In het Kultureel Centrum Luchtbal te Antwerpen wordt een 
KURSUS VOLKSDANS ingericht De lessen zullen doorgaan op 
woensdagavond telkens van 20 tot 22 uur, op ?8 en 25yanuar/ 1 8 15 
en 22 februari. 1, 15. 22 en 29 maart. 5 12 19 en 26 april 3 10 17 24 
en 31 mei en 7, 14 21 en 28 juni 1989 

Kursus 20 fr per les of 350 fr per werkjaar (september-juni) ofwel 
lidgeld van het VDCV 300 fr 

Informatie CCL Columbiastraat 110 Antwerpen tel 542 49 40 

— Voor de 11e maal wordt overgegaan tot het inrichten van de 
TEKENPRIJSKAMP JORIS MINNE die voortaan tweejaarlijks wordt 
uitgeschreven 

Met deze prijskamp wil het Joris Minnefonds een jonge Vlaamse 
kunstenaar, die uitmunt in teken- en/of graveerkunst bekronen 

De deelname is kosteloos en staat open voor jonge kunstenaars die 
tenminste 25 jaar oud zijn en de leeftijd van 35 jaar met bereikt hebben 
op 11 mei 1989 

Informatie en deelnemmgsformulieren kunnen bekomen worden op 
het Sekretariaat van het Joris Minnefonds Eikenstraat 9 (ook ingang 
Meir 85) te Antwerpen of aldaar telefonisch aangevraagd worden op 
het nummer 03/231 49 60 — toestel 2991 of 2992 

De prijs die 50 000 fr bedraagt zal toegekend worden aan die 
kunstenaar die erin slaagt ,een lijn die gevoelig is" te scheppen Dit 
komt overeen met het streven van Joris Minne om de tekenkunst te 
herwaarderen met alleen met de bedoeling de tekening doch ook de 
kunstenaars te stimuleren om te tekenen, alvorens zij beeld schilderij 
boek of ander kunstwerk realiseren 

(samenstelling t.s.) 

- M ^ 
Het hoeft niet allemaal grauw te zijn... 

Onze treinen in Icieur 

tijdens de jongste jaren geelektri-
ficeerd, zijn de oude mechani
sche seinen bijna overal vervan
gen door moderne lichtseinen en 
werden vele lokomotieven en rij
tuigen recent m een nieuw kleu-

Fotoboeken over monumenten, gebouwen, kunst
werken, steden, dorpen, landschappen, dieren, enz. 
zijn reeds sedert jaren gemeengoed. Dat ook treinen 
het voorwerp kunnen uitmaken van dergelijke publi-
katies, bewijst het boek ,,De Belgische spoorwegen 
in kleur", dat eind '88 verscheen bij de Nederlandse 
uitgeverij Schuyt en C°. 

DE 152 groot-formaat kleu
renfoto's die m het boek 
zijn opgenomen, geven 

erg goed de enorme verschei
denheid weer van het NMBS-
spoorwegmateneel en van het 
landschap dat door de spoorlij
nen doorkruist wordt 

Reeds 
geschiedenis! 

Alle mogelijke types van loko
motieven en treinstellen komen 
in het boek aan bod, en de opna
men zijn gespreid over Vlaande
ren, Brussel, Wallonië, de Oost
kantons en het groothertogdom 
Luksemburg Niettegenstaande 
de recente opnamedatum (1980-
1988) hebben reeds een 130-tal 
foto's een historisch ka-akter Tij
dens de voorbije jaren werden 
inderdaad verschillende reekse 
diesellokomotieven en elektri
sche Iocs, rijtuigen, stations, 
baanvakken, enz definitief uit de 
dienst genomen (het volstaat, te 
verwijzen naar de invoering van 
het IC-IR-plan m 1984 en de be
sparingsmaatregelen die sedert
dien doorgevoerd werden) Bo
vendien werden vele spoorlijnen 

H OE kon ik Au revoir les 
enfants vergeten In mijn 
top lijst (WIJ van 5 jan '89)'' 

Dit even bovenaan zetten a u b 

Op het US-Filmfestival begin 1988 
werd de film van Michael Hoffman 
Promised land voor de eerste keer 
aan het grote publiek voorgesteld 
Dat kon kijken naar adembenemen
de, prachtige natuuropnamen van 
Utah en Nevada Utah, waar Ttie 
Sundance Institute is gevestigd, dat 
werd gesticht door Robert Bedford 

Nieuw 
in de bios 

om jonge kineasten een kans te ge
ven minder kommerciele projekten 
aan te vatten, en waar hij veel geld 
voor geeft en waar deze film ook werd 
ontwikkeld — Hoffman is daar een lid 
van de Adviesraad Hoffman werkte 
naar een eigen scenario, dat hij ba
seerde op een waar gebeurd feit, in 
zijn dorp in Idaho 

Kiefer Sutherland (groots m Stand 
by me en zelfs goed m de flop Brigtit 
lights big city) speelt de drop out 
Danny die zin dorp ontvlucht (dat hem 
met alleen te klem is maar hij is ook 
dolverliefd op het lief van zijn beste 
vriend) om een avontuurlijk leven te 
gaan leiden Meg Ryan {Top Gun en 
Innerspace) speelt Bev zijn liefje dat 
na drie dagen zijn vrouw wordt tijdens 
een bezopen huwelijksplechtigheid 
en in alles is ze extreem — geluk 
ongeluk opgewektheid downheid 
slimheid domheid liefde haat Ze is 
konstant high en loopt ook nog dik 
wijls niet een revolver te zwaaien 
Jason Gedrick {Bad Boys) is Davey 
Hancock, de basketbalster die uitein
delijk na een jaar universiteit taalt en 
terugkeert naar zijn geboortedorp 
om er het politieuniform aan te trek
ken Dan heb je ook nog Tracey 
Pollan in de rol van de all-American 
beauty Mary het liefje van Davey 

renjasje gestoken Bij het doorne
men van het boek beseft men, 
dat het spoorwegbedrijf er op 
zeer korte tijd veel rationeler en 
moderner is gaan uitzien 

Netkaart 
Het (tweetalig) tekstgedeelte 

van hel boek vormt een goede 
aanvulling bij de foto's Vooraan 
in het boek vindt de lezer heel wat 
gegevens over het effektief en de 
technische kenmerken van onze 
lokomotieven en treinstellen, en 
over het recente elektrifikatiepro-
gramma van de NMBS, de foto
bijschriften zijn erg verhelderend, 
en achteraan m het boek bevindt 
zich nog een netkaart van de 
NMBS en de CFL (de Luksem-
burgse spoorwegmaatschappij), 
waarop de fotostandpunten aan
geduid zijn 

BIJ het doorbladeren van dit 
schitterend kijkboek valt op, hoe 
fotogeniek tremen eigenlijk wel 
zijn en hoe prachtig de meeste 
spoorlijnen met hun ingravingen, 
bermen, tunnels en viadukten bij 
het landschap passen' Je kunt je 
een dergelijk fotoboek over De 
Belgiscfie autowegen in kleur on
mogelijk voorstellen 

jvo 

— De Belgische spoorwegen in 
kleur. M.L. Vocke, P. Herbiet en 
J.L. Vanderhaegen. Uitg. Schuyt en 
C, Haarlem, 1988. 176 biz., 152 
kleurenfoto's, 1.595 fr. 

De tocht van Danny en Bev, langs 
de highways van Amerika en het 
kleinsteedse gedoe in Ashville (een 
voorbestemde naam) en dit tijdens de 
kerstperiode, leiden naar een punt, 
dat men al vanaf het tweede beeld 
ziet aankomen, de konfrontatie van 
goed en kwaad, het ontploffen en 
opgaan in rook van alle dromen 

Deze film brengt heel wat diskus-
siepunten ter tafel (meer dan Amen-
can Graffiti) en de akteurs(trices) ver
dedigen de opinies in deze film vast
gelegd met verve — de Amerikaanse 
droom wordt hier op vier verschillen
de manieren doorprikt — maar het 
gaat allemaal veel en veel te lang
zaam, en wanneer er ook maar een 
tikkeltje potentieel drama m een sce
ne steekt, wordt deze uitgemolken tot 
de laatste druppel — dit waarschijnlijk 
onder de invloed van het weidse land
schap Een druppelteller of een zand
loper zouden hier zeker diensten heb
ben kunnen bewijzen, dan was het 
uiteraard geen te langspeelfilm ge
worden 

Dirty Harry m The dead pool is 
weer een Clint Eastwood vehikel, het 
vijfde m de Dirty Harryserie Het is 
hier met als met zovele andere series, 
heb je er een gezien heb je ze alle
maal gezien, maar The dead pool is 
nu toevallig net met de beste van de 
serie Miischien omdat er teveel na-
velgekeken wordt op Dirty Harry zelf 
en in tegenstelling met de andere 
films — waar men ook de moordenaar 
op de voet volgde — hier de moorde
naar veel te veel whodunnit figuur 
wordt — men probeert een spanning 
te kreeren die er met is omdat Dirty 
Harry nu eenmaal nog met dood mag, 
dus weet je sowieso wie er overwint 

Voor de liefhebbers is er ook nog het 
feit dat men de sterkste scenes reeds 
meermaals op MTV at the l\/lovies en 
in ander trailers kon bekijken Maar 
als je een liefhebber bent, ga dan 
toch maar 

Willem Sneer 

/Weg Ryan Kiefer Sutherland Tracy Pollan Jason Gednck goeie prestaties 
in een slechte film 
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Poëzie, het vereenzaamde raadsel... 

Een Stichting i\/laurice Giliiams 
Voor velen blijft het werk van Maurice Giliiams 

(1900-1982) relatief onbekend. Getuigend van een 
zeldzame fijnzinnigheid en een doorgedreven intro-
spektie, werd zijn oeuvre meermaals bekroond. 
Hoogtepunten daarvan waren de Constantijn Huy-
gensprijs in 1970, de Driejaarlijkse Staatsprijs in 
1972 en de Grote Prijs der Nederlandse Letteren in 
1980. 

DEZE bekroningen, die Gilii
ams in het laatste decen
nium van zijn leven te 

beurt vielen, lijken nu de aanzet 
te zijn geweest van een nieuwe 
belangstelling voor zijn oeuvre. 
Sinds de dood van de schrijver is 
het immers nooit stil geweest 
rond zijn figuur en zijn werk. 

Stichting 
Bij Meulenhoff verscheen in 

1984 een dundrukeditie van het 
verzameld werk en door een 
schenking van mevrouw Giliiams 
in 1985 zal de Koninklijke Akade-
mie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde vanaf 1990 de vier
jaarlijkse Maurice Baron Gilliam-
sprijs toekennen voor een ver
zenbundel, een essay over poë
zie of een gezamenlijk poëtisch 
oeuvre. Een andere schenking 
van mevrouw Giliiams heeft de 
oprichting mogelijk gemaakt van 
de Stichting Maurice Giliiams. 
Deze trad voor het eerst naar 
buiten op een akademische zit
ting in het Snydershuis te Antwer
pen op 23 oktober 1987. Recent 
verscheen de uitgewerkte tekst 
van de referaten in een verzorgde 
uitgave die aan de leden van de 

AAN hun proefstuk zijn ze 
niet toe: vorig jaar werd 
de mini-musical rond Ka-

rel Buis, enig Nederlandstalig 
burgemeester die Brussel rijk ge
weest IS, op de planken gebracht. 
Een felgewaardeerd hoogstandje 
van Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel, maar, zoals dat wel 
meer gaat in onze gewesten, uit
gebloeid door een ergerlijk ge
brek aan ondernemingszin bij de 
als promotor verhoopte kulturele 
verenigingen. 

Toulouse-Lautrec 
Bij een nieuwe kreatie zouden 

de makers hun horizon uitbreiden 
en waar konden ze in het herden
kingsjaar van de Franse revolu
tie, bij het eeuwfeest van de Parij-
se wereldtentoonstelling en de 
Moulin Rouge (net voor het Van 
Gogh-jaar), beter inspiratie put
ten dan over onze zuidgrens, 
waar zich aan het einde van vori
ge eeuw, m de roes van een 
turbulent nachtleven, enkele ek-
sentriekelingen rondom de figuur 
van Henrl de Toulouse-Lautrec 
verzamelden? 

Stichting als geschenk wordt 
aangeboden. 

De doelstellingen van de Stich
ting worden toegelicht door Ludo 
Simons, een van de initiatiefne
mers: de nagedachtenis van 
Maurice Giliiams te bestendigen 
en de studie van zijn leven, zijn 
werk en zijn literaire betekenis te 
bevorderen. Daartoe zal de be
langrijke nalatenschap, bewaard 
in het Archief en Museum voor 
het Vlaamse Kultuurleven, wor
den geordend, geïnventariseerd 
en voor wetenschappelijke studie 
ter beschikking worden gesteld. 
Ook In vertalingen van Giliiams' 
werk in het Engels, het Frans en 
het Duits ziet de Stichting een 
belangrijke opdracht en even
eens in het verspreiden van 
klank- en videocassettes rond het 
werk en de figuur van de schrij
ver. In de geest van Giliiams zelf 
hoopt zij bibliofiele uitgaven te 
verzorgen van onbekend mate
riaal uit de nalatenschap. 

Raadsel 
Pierre H. Dubois zoekt m zijn 

bijdrage, een portret van de 
schrijver en dichter Giliiams, naar 
de redenen waarom Giliiams zo-

,,Absinthe", genoemd naar de 
populaire maar sterk verslavende 
drank van toen, is een lyrische 
kanttekening bij het leven van 
deze merkwaardige schilder-aris-
tokraat, die op vrij jonge leeftijd 
het tijdelijke met het eeuwige wis
selde, zijn misvormde lichaam 
vernield door het bordeelleven en 
het overmatig gebruik van hoger-
vernoemde drank. 

Ria Breyne, die haar kundig
heid bewees in de produktie van 
Karel Buis, schreef de teksten en 
tekent ook voor de regie. Willy De 
Maesschaick, bekend om zijn 
muzikale film- en KVS-begelei-
dingen, staat borg voor nooit verf
lauwende nieuwe komposities. 
De koreografie is van de hand 
van Sylvia Printemps en de 
hoofdrol (de drie vrouwen -
leven van Toulouse-Lautrec) 
wordt door Sonja Pelgrims ver
tolkt. 

In de ,,Perroquet gris, plaats 
van ontucht en sentimentaliteit" 
speelt Roel De Nijn, winnaar van 
de Playerwatermonologenwed-
strijd '88, de rollen van Aristide 
Bruant en Vincent van Gogh, res-

lang onderschat en zelfs onbe
kend gebleven is. Die vindt hij m 
het ekletktisch karakter en de 
gereserveerde aard van Giliiams' 
werk. Als geen ander was Gilii
ams steeds op zoek naar de es
sentie van het dichterschap dat 
geen louter estetische aangele
genheid is maar bestaansverhel-
dering én zelfverwezenlijking in
houdt. Giliiams worstelde met 
,,het vereenzaamde raadsel van 
de poëzie als symbool van het 
eigen raadsel" (12). Gedreven 
naar het essentiële gaf Giliiams 
blijk van een ongemeen grote 
zelfkritiek: slechts 69 gedichten 
weerhield hij. In een brief aan 
Dubois (januari '76) schreef hij 
dat hij er geen spijt van had 
,,menig beschreven blad papier 
te hebben prijsgegeven aan de 

pektievelijk de pedante ontmas-
keraar en de getraumatiseerde 
ontmaskerde. Onder het alziend 
oog van hoerenmoeder marush-
ka (Mieke Aerts), die de sloppen-

heerlijke, heilige vergetelheid" 
(16). 

De bijdrage van Anton van Wil-
derode is een konkrete inleiding 
m de poëzie van Giliiams, onder
steund met talrijke citaten. Met 
het voorbehoud dat enerzijds het 
werk van de prozaïst, essayist en 
dichter Giliiams een eenheid 
vormt en anderzijds dat zijn poë
tisch oeuvre op zich wezenlijk 
één is, gewaagt hij toch van een 
drietal ,,ontwikkelingsfasen". 

Houvast 
In de gedichten van 1921-1936 

komt de dichter naar voren als de 
machteloze waarnemer in een 
verkillende wereld terwijl hij zich 
vaak uitdrukt in een terminologie 

wijken van Budapest ontvluchtte 
omdat het haar wat te heel onder 
de hielen werd, haalt het kind
hoertje Amandine (Pien Saonije) 
allerlei kattekwaad uit tot ze par

die verwijst naar de bijbel en naar 
de wereld van schilders en kom-
ponisten. Tussen 1936 en 1954 
(met nauwelijks 14 weerhouden 
gedichten) is het elegisch karak
ter nog sterker geworden door de 
ervaringen van ziekte en dood en 
zijn de gedichten zelf konkreter 
en ,,persoonlijker" geworden. 
Hier rekent de dichter reeds af 
met het leven dat als gemis wordt 
aangevoeld.,,Bronnen der slape
loosheid", de derde periode, 
brengt het besef dat geen enkele 
menselijke relatie en evenmin de 
daad van het schrijven een defini
tief houvast biedt. Een sterke ver
innerlijking mét expliciete vragen 
kenmerkt deze laatste gedichten. 

Deze uitgave, die met alleen 
intentioneel maar vooral inhoude
lijk een uitnodiging is om zich in 
het werk van Giliiams te verdie
pen, is een waardige start van de 
Stichting Maurice Giliiams. De 
publikatie is in de handel te ver
krijgen tegen 295 fr. Maar wie lid 
wil worden van de Stichting, door 
overschrijving van 200 fr. op re
kening 401-0030801-70 t.a.v. 
Stichting Maurice Giliiams vzw, 
Minderbroedersstraat 22, 2000 
Antwerpen, ontvangt de uitgave 
als present. 

lp. 

— Drie beschouwingen over Mauri
ce Giliiams. L. Simons, P.H. Du-
bols, A. van Wllderode. De Stich
ting Maurice Giliiams vzw. Kritak/ 
Leuven — Meulenhoff/Amsterdam. 
1988. 26 biz. 295 fr. 

does tegen de dikke buik van 
Monsieur Zidler (Marco Wijn) 
aanloopt, eigenaar van de kon-
kurrerende Moulin Rouge. Tou-
louses moeder (Pascale De 
Turck) roept de hulp van een hele 
kalender patroonheiligen in om 
haar zoon vooralsnog van de 
drank te houden, steun zoekend 
bij Maurice Joyant (Jean-Louis 
Van Eeckhout), de toegewijde ek-
sposant van Toulouses schilderij
en, 

Dekadent 
Tevergeefs echter: de kom-

pekse Lautrec, op overtuigende 
wijze vertolkt door Kurt Vervae-
ren, geeft zich over aan de uit
spattingen van zijn non-konfor-
mistisch leven. 

Bovenstaande ingrediënten 
zijn overgoten met het wervelen
de en lichtjes dekadente sausje 
van het Parijse uitgaansleven. 
Voor wie zich wil ergeren aan de 
— overvloedig als sfeerbeeld ge
bruikte — franse uitdrukkingen, 
nog het volgende: 95 % van de 
musical loopt in het Nederlands, 
de twee franstalige akteurs spre
ken het vlekkeloos, de overige 5 
% IS een smeltkroes van Franse, 
Engelse, Italiaanse, Duitse en 
Hongaarse uitdrukkingen. Zoals 
alleen Europees denkende Vla
mingen in de hoofdstad dat kun
nen... 

Wellicht een minder ortodokse 
metode, maar kom u ervan over
tuigen hoe jonge kunstenaars 
meer dan ooit uw Brusselse aan
wezigheid bevestigen. 

Denni 

— Absint in de Grote Aula VUB, 22 
februari '89, om 20u.30. 

Het leven van Toulouse-Lautrec op toneel 

Absint ais delcadente saus 
Wie dacht dat de nakende Europese éénwording 

de Vlaamse hoofdstedeling onberoerd zou laten, 
slaat de bal lelijk mis. Zeker niet voor wat een 
ambitieuze groep jonge teaterkunstenaars betreft 
die zich rond de vlag van VZW Anubis schaarden om 
zich aan de produktie van musicals — en aanver
wante spektakels — te kunnen wijden. 

Maurice Giliiams. 

3C op toneel 

idente saus 

, / 

Roel De Nijn in Absint:,,Bezoek onze spiegelpalleizen der fantasie, 
onze zwarte satijnen dromen, en je zal geneigd zijn terug te komen..." 

(foto W. Van Rengen) 

; 
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Linda Vinck, het begin van de taal 

Eigenzinnig taient 
in lierievende abstralctie 

De Antwerpse galerij De Groote Witte Arend, een 
voormalig kloosterpand in de oude binnenstad, heeft 
zich in relatief korte tijd een soiled e faam opge
bouwd, ook op de buitenlandse kunstbeurzen. Daar 
echter bleek de naam velen wel eens wat te moeilijk 
voor het oor en het geheugen. Daarom besloot de 
eigenaar zijn kunsttempel gewoon zijn eigen naam 
mee te geven. 

IN de aldus tot „Galerij Francis 
Van Hoof" herdoopte exposi
tieruimten stelt tot 12 februari 

grafica en schiilderes Linda Vinck 
haar recentste werken ten toon 
een heel persoonlijke aanwezig
heid m het wijdse landschap van 
de hedendaagse abstrakte kunst 

Herlevende 
abstraktie 

Zonder historische zekerheid 
wordt aangenonnen dat in 1909 
de Rus Wassily Kandinsky het 
eerste abstrakte schilderij maak
te De eerste wereldoorlog zette 
een domper op de verspreiding 
van deze kunststrekking, die pas 
daarna haar eerste opvlucht 
nam, doorheen heel Europa Ook 
Antwerpen was een modernis
tisch centrum met internationale 
uitstraling met o a Jozef Peeters, 
beeldhouwer Georges van Ton-
gerloo en Michel Seuphor (eerder 
teoretikus toen) als spilfiguren 
Het overrompelende Vlaamse ex
pressionisme zou de abstraktie 
hier echter van de kunstkaart ve
gen 

Pas in 1958 vond Antwerpen 
met de Hessenhuisgroep weer 
echt aansluiting met het niet-figu-
ratieve wereldgebeuren De ab
strakte kunst beleefde overal 
ware hoogtepunten In de 60-er 
jaren en later werd deze richting, 
zonder evenwel zonder ooit nog 
weggedrukt te worden, wel eens 
overschaduwd door nieuwe figu
ratie, pop art, nieuw realisme, 
konceptuele kunst, nieuwe wil
den, enz De laatste jaren noch
tans maakte de abstraktie een 
overtuigende come back en be
vestigde zich als een blijvend 
gegeven in de beeldende kunst 
De Galerij Francis Van Hoof heeft 
zich nu uitsluitend toegelegd op 
het brengen van abstrakt werk 
met in haar permanentie onder
meer namen als Jan Dries, Re-
naat Ivens, Gel Overberghe, de in 
Gent verblijvende Japanner Seji 
Onishi, nu ook Linda Vinck 

Ritmische patronen 
Linda Vinck werd in 1942 in 

Antwerpen geboren, waar zij aan 
de Akadernie studeerde, zij volg
de stages kalligrafie bij Cheng-
Kwo-Wang en kleuretsen bij 
Craig Zamiello in New York Zij 
doceert in het regentaat plasti
sche kunst aan het Instituut Sint 
Maria te Antwerpen en aan de 
Akademie voor Schone Kunsten 
te Mortsel In 1983 hield zij haar 
eerste individuele tentoonstelling 
in Polen, m 1986 exposeerde ze 
in het Frans Masereel centrum 
van de Vlaamse Gemeenschap in 
Kasterlee Het aantal groepsten
toonstellingen waaraan ze deel
nam IS te omvangrijk om op te 
sommen. Beperken we ons dus 
tot 1988 Triènnale Vlaamse 
Kunst (Casino van Blankenber
ge), Galerij Gouden Reaal (Ant
werpen), World Crafts Council 

(Diepenbeek), Happenin '88 
(Gent), Wakayama (Japan) Wer
ken van haar bevinden zich ook 
m de uitleenkollekties van ,,Kunst 
in HUIS" ZIJ werd onderscheiden 
met de Grafiekprijs van de Pro
vincie Antwerpen (1980) 

De werken die Linda Vinck nu 
in de immense ruimten van de 
Galerij Francis Van Hoof toont, 
getuigen van een verrassende 
veelzijdigheid en technische 
vaardigheid grote kleurenetsen, 
litografieen, monotypes, linosne-
den in diverse formaten, van zeer 
grote tot kleinere acryl- en olie-
verfschilderijen. 

Kritisch op dit werk ingaan 
heeft weinig zin, men moet het 
zintuiglijk ervaren en dan met de 
geest betreden Enige duiding 
kan daarbij wel zinvol zijn We 
laten daartoe eerst de kunstena
res zelf aan het woord in een pas 
geschreven notitie ,,Bij mijn 
Werk" ,,Ritme als vorm om de 
tijd zichtbaar te maken Het 

Linda Vinck, linosnede met repetitieve elementen. 

beeldvlak werkt als een magne
tisch veld, wanneer ik luisterend 
kijk, innerlijke klanken en ritmen 
registrerend Ik kijk hoe lijnen 
zich tnllend, dansend of scherp 
uitschietend samenvoegen en or
denen tot ritmische patronen 
waarin alles verbonden is en 

past Het medium bepaalt de ex
pressie scherp opent de linoguts 
het zwarte hermetische veld, 
zacht tekent de etsnaald in het 
zuurbestendige vernis, open en 
ruim vindt het penseel zijn weg 
op papier of doek, blij en kleu
rig" 

Over het werk schreeft kunst-
kritikus Mare Bourgeois ,,Hier 
wordt teruggegrepen naar enkele 
fundamentele pijlers van de beel
dendekunst de schriftuur, de ge
dragingen van het werkvlak, het 
repetitief aanbrengen van te
kens Het refereert naar muziek 
en poëzie, wat trouwens aan de 
basis ligt van elke abstraktie" 

Het begin van 
de taal 

Jan Walgrave, konservator van 
de provinciale musea van Ant
werpen schreef over de kunste
nares ,,Ze beheerst met een 
zeldzaam talent de schikking van 
massa's korte lineaire aksenten 
tot een anti-boodschap voor de 
puue rede, tot een intuïtief vatba
re kode voor de gevoelige kunst
liefhebber" 

Dichter Kris Geerts ,,De wer
ken van Linda Vinck roepen asso
ciaties op met de oudste vormen 
van uitbeeldend geschrift Zoals 
de poëzie is dit werk een zoek
tocht naar het begin van de taal 
De tekens staan voor het grote, 
onbenoembare heelal " Zelf ty
peerden we het werk van Linda 
Vincy in Vlaanderen Morgen 
,,Gestruktureerde vrijheid, ex
pressieve beheersing, ontmantel
de maar daarom met ontkende 
logika, repititieve bemeestering, 
ordening van de pikturale schep
pingsdrift " 

NIc van Bruggen 

Linda Vinck, Galerij Francis Van 
Hoof 
Reyndersstraat 12-18, 2000 Ant
werpen 
tot 12 februari. 
Van donderdag tot en met zondag, 
14-18 uur. 

In Vlaams Archief 88 

Steengoede stulcicen over 
iiet Vlaams Icuituurbeieid 

,,Dewael zandstraalt de fagade, maar laat de rest 
van het huis verkrotten en de fundamenten afschilfe-
ren . 

In deze beeldenrijke zin zit een resumee van 
Wil f ried Vandaeles spitse analyse van ,,Het cultuur
beleid van de Vlaamse Gemeenschap". 

DE auteur, licentitaat Ger
maanse Filologie en Pers
wetenschappen, auteur 

van opgemerkte publikaties over 
Floris Couteele en over het week
blad WIJ, bezorgt ons in Vlaams 
Archief 88 een kritische verken
ning van het beleid en tevens een 
ruim overzicht van wat er in 1987 
op het Vlaams kultureel forum 
aan de hand is geweest 

Geen spaander 
Vandaele schuwt de schilder

achtige en krachtige formulerin
gen met HIJ noteert dat een Leu
vense prof van het beruchte Bur-
ke-rapport over kultuurkonsump-
tie m Vlaanderen, bol van de 
taalfouten, geen spaander heel 
laat Als de beleidsman op zoek 
naar nieuwe financieringsbron
nen m het Brusselse Astoriahotel 
kunstenaars en industriëlen aan 
tafel brengt heet het dat zij ,,tus-
sen de soep en de patatten ook 
een beetje aken doen " Van 
,,kultuurpaus" Jozef Deleu sig
naleert fiij een bundeltje met re
cente toespraken en bij het lezen 
van een neo-unitaristisch verhaal 

van Herman Liebaers fronst hij 
de wenkbrauwen en zucht, zucht 
heel diep 

Inzake buitenlands beleid 
,,beet de Vlaamse Gemeenschap 
andermaal in het zand" toen na
tionaal minister van Buitenlandse 
Betrekkingen Tindemans de am
bassades verbood een brochure 
over Vlaanderen te verspreiden 
en de Vlaamse l\/lachtigen wor
den erop gewezen dat de Franse 
Gemeenschap in dit land relatief 
meer uitgeeft voor kunst en kui
tuur dan de Vlaamse (28 % van 
de dotatie tegen 23 %) 

Anders dan dit in sommige ge
ruchtmakende en veelal vrijblij
vende publikaties het geval is, 
schrikt Vandaele er met voor te
rug man en paard te noemen en 
de vinger op wonden te leggen 
Dit konkrete, ja onthutsende arti
kel wordt aldus een handzame en 
bruikbare inleiding tot het funda
mentele debat over het Vlaamse 
kultuurbeleid, dat 18 jaar na het 
uitbrekn van de kulturele autono
mie nog nauwelijks van de grond 
IS gekomen Het stuk somt een 
aantal incidenten op die de lezer 
als evenveel gemiste kansen er

vaart de afwezigheid van de 
Vlaamse kultuurmimster te Sin-
tra, de met-uitvoermg van het 
biblioteekdekreet, de moeilijkhe
den in de Nederlands-Vlaamse 
Stichting voor Vertalingen, de on
bevoegdheid van de Gemeen
schapsminister om een Europese 
ministerraad bijeen te roepen, de 
beperking van de mogelijkheden 
om BTK en DAC-personeel in het 
sociaal-kultureel werk op te ne
men, het faljiet van de Opera voor 
Vlaanderen. 

Politiek en waanzin 
Over die opera schrijft Johan 

Tielemans, de bekende gastheer 

Wilfned Vandaele, geen vrees 
om man en paard te noemen . 

van het BRT-programma ,,Ei
land", een steengoed stuk In zin 
inleiding schrijft hij een behar-
tenswaardige gedachte over de 
bekende zuinigheid van bewinds
lieden als het om kuituur gaat 
,,Bij de machthebbers gaan poli
tiek en waanzin moeiteloos hand 
in hand, als het gaat over het 
aankopen van wapens of het uit
bouwen van militaire basissen, 
maar inzake kunst verschijn er bij 
dezelfde mensen een onstuitbare 
drang naar zuinigheid en klein
burgerlijke redelijkheid" Aan de 
hand van het onthutsende opera
rapport van de Vlaamse Raad 
vertelt de recente geschiedenis 
van onze lyrische kunst Maar 
belangwekkend in dit artikel is 
vooral de aandacht voor de artis
tieke visies waarop een toekom
stig operabeleid zou moeten 
stoelen. 

Dit Jaarboek Vlaamse Bewe
ging bevat nog meer opmerkelij
ke bijdragen Zo schrijft uitgever 
Grammens m zijn inleiding onder 
titel Geen toegevingen ,,Wij be
schikken op dit moment in Vlaan
deren met over het politiek perso
neel om de konfrontatie met de 
frankofonie aan te kunnen". 
Waarvan akte 

D.J. 

— Jaarboek Vlaamse Beweging. 
Vlaams Archief 1988. Uitg. Gram
mens, Brussel 1988. 
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Gouden Schoen voor Lei Clijsters 

De gloriejaren van de verdedigers 
De radio (alweer) op maandagochtend. Vanmid

dag wordt de Gouden Schoen toegel<end. De klas
sieke, hoog begeerde beloning voor de beste voet
baller van het afgelopen jaar. 

R zijn vier kandidaten: Lei 
Clijsters, Michel Preu-
d'homme, Georges Grun 

en Mare Emmers. Drie Meche-
laars en één Anderlechtenaar. 
Eén vaststelling werd er niet aan 
toegevoegd; in wezen zijn vier 
verdedigers kandidaat voor de 
onderscheiding. Want ook de jon
ge Mare Emmers voelt zich best 
wanneer hij snel vanuit de achter
hoede de afstand kan overbrug
gen, de ruimte mag induiken. 

Herinnering 
Het is kenschetsend voor het 

voetbal van vandaag. De aanval
ler is een uitstervend ras, voor 
zover hij nog bestaat. De artiest 
die op de korte ruimte mannetjes 
kan (en mag) uitschakelen, de 
balgoochelaar die door de 
scheidsrechter wordt be
schermd, de door hun natuurlijke 
kreativiteit gedreven en gestuur
de spelmakers, de beheerste af-
werkers: ze zijn nog enkel herin
nering. In de vele interviews die 
rond de jaarwisseling de sport-
bladzijden van de kranten vulden 
werd het vaak onrechtstreeks en 
soms ook zonder berekende te
rughoudendheid toegegeven. In 
het Belang van Limburg stelde 
Jan Van Ussel van Beveren het 
onomwonden: toen we destijds 
jonge spelers gingen scouten ke
ken we eerst of ze over voldoen
de aanleg, over echte klasse be
schikten. Daarna ervoeren we 
snelheid als een pluspunt en 
soms stelden we ook nog vast dat 
de betrokkenen ook groot en 
sterk waren. Vandaag is die hië
rarchie van waarden omge
draaid : eerst groot en sterk, daar
na snelheid en soms, heel soms, 
ook nog aanleg en klasse. 

Jan Van Ussel vindt dit geen 
vooruitgang en hij heeft over
schot van gelijk. Maar dromen 
zijn bedrog: zeker in het tijdperk 
van de verdedigers, in de gouden 
jaren van KV Mechelen. Want 
vergeten mag maar hoeft toch 
niet: toen Piet Den Boer destijds 
zijn opwachting maakte in het 
eerste elftal van het toen nog 
bescheiden KV schatte niemand 
de Nederlander hoog in. Integen
deel zelfs. Groot en sterk maar 
geen klasse. Een volmaakte 
tweede klasser. In het voetbal 
van vandaag is Piet, die zich wel 

gunstig ontwikkelde maar nog al
tijd geen topper is, een onmisba
re matchwinnaar geworden. In 
het klassieke kluwen voor de goal 
kan hij troeven aanwenden waar
over weinigen beschikken: 
macht en kracht, timing en kop-
spel. Het wedervaren van Den 
Boer illustreert beter dan woor
den en theorieën de voetbalevo
lutie. Het zij zo en het doet op 
zichzelf natuurlijk niets af aan de 
verdiensten van Lei Clijsters die 
achter alles toch als ,,de laureaat 
van de logika" mag worden aan
gezien. 

Limburgers... 
De loopbaan van Lei is ken

schetsend voor de voetballers 
van onze oostprovincie. De Lim
burger werd zeer vroeg van Patro 
Eisden naar Club Brugge ge
transfereerd maar daar niet goed 
genoeg bevonden voor het grote 
werk. Hij was niet de eerste en 
niet de laatste klasbak die dit 
overkwam. Terug naar af, terug 
naar Tongeren. Na korte tijd zag 
Waterschei toch nog wat in de 
gebuisde krullekop. Met Thor be
leefde Lei enkele schitterende ja
ren: winst in de beker van België 
en opmarrs tot in de halve finale 
van de Europabeker voor beker
winnaars. Maar de grote erken
ning kwam pas nadat de miljo
nairs van Mechein hem inlijfden. 
Lei werd internationaal en... Gou
den Schoen. 

Net als Pier Janssen en zijn 
jonge ploegmaat Mare Emeers 
Kwam hij pas tot volle ontplooiing 
en tot volle wasdom nadat hij 
Limburg had verlaten. Een bijna 
tragische vaststelling waarmee 
wij al te vaak werden gekonfron-
teerd om ze nog als toevallig te 
kunnen katalogeren. 

Gouden Tijden dus voor Lei en 
KV dat drie spelers onder de 
eerste vier zag eindigen. De spel
breker heette niet Georges Grun, 
die eindigde pas vijfde, maar wel 
Marcske De Gryse. het troetel
kind van Club Brugge — hoe lang 
nog? — werd nog verrassend 
(maar verdiend) tweede. Hij 
dankte dit aan een uitmuntende 
eerste jaarhelft waarin Club Brug
ge eindelijk nog eens landskam
pioen werd. Indien Mare na de 
zomer van aanslepende kwetsu
ren zou zijn gevrijwaard gebleven 
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zou hij en niemand anders op het 
hoogste schavotje hebben ge
staan. Maar aanvallers worden 
nu eenmaal vaker gekwetst dan 
verdedigers. Hoe zou dat toch 
komen...? 

Veldrijden 
In de schaduw van de toeken

ning van de Gouden Schoen nog 
één opmerkelijke vaststelling in 
het voorbije weekend: Roland Li-
boton werd voor de tiende maal 
kampioen veldrijden. Wat weer 
goed was voor een aantal boude 
uitspraken van zijn kant. En de 
33-jarige Rudi De Bie, jawel, 
werd kampioen bij de amateurs. 
Over veldrijden is bijgevolg nog 
met alles maar toch al wel erg 
veel gezegd. 

Gouden Sctioen Lei Clijsters, 
de laureaat van de 
voetballogika... 

Terug van de Everest 

Voorbij de grenzen 
van liet zijn 

Zoals kon worden voorspeld hebben de sportjoer-
nalisten Ingrid Berghmans en Eric Geboers aange
wezen tot sportvrouw en sportman van 1988. Op 
zichzelf een gezonde, eerlijke keuze. En toch... 

TOEN we zondagaochtend 
naar de radio luisterden 
— want dat doen we nog 

vaak — hoorden we bergebeklim-
mer Rudy Van Snick vertellen 
over de in extremis mislukte 
Vlaamse ekspeditie naar de top 
van de Himalaya. De Everest be
dwingen in winterse omstandig
heden. 

Dood van een sjerpa 
Dat was het levensdoel van 

een stel mannen en vrouwen die 
daarvoor vijf jaar lang in touw 
waren geweest. Het heette dat de 
onderneming perfekt was voorbe
reid, dat de groep een onverbre
kelijk geheel vormde. Alles ver
liep dan ook naar wens. Kamp na 
kamp werd opgeslagen. De top, 
het doel van zoveel onzichtbare 
inspanningen, was in zicht en de 
omstandigheden wezen Rudi 
Van Snick aan tot ,,afwerker", tot 
,,vlaggeschip" van de ekspeditie. 
De droom was bijna werkelijkheid 
toen een begeleidende sjerpa 
stierf. In de armen van Van Snick 
en een andere sjerpa. Hoogte-
ziekte en uitputting waren een 
nochtans ervaren kracht fataal 
geworden. Men moet over enige 
verbeelding beschikken om het 
zich te kunnen voorstellen. Een 
vijandig landschap van sneeuw 
en ijs, uitdagende spottende 
diepvrieswinden en dan die hoop 
menselijke ellende, dat onvermij
delijk zieleleed. De opkomende 
twijfel: verder klimmen tot de fi
nish die vlakbij ligt of de vrucht 
van jarenlange kollektieve in
spanningen opofferen aan men
selijke solidariteit, aan menselij
ke waardigheid. De terugkeur 
met het dode lichaam naar het 
basiskamp en de beslissing de 

onderneming stop te zetten. Wat 
moet het gespookt hebben in de 
geesten van al de betrokkenen. 

Waar liggen in de gegeven om
standigheden de grenzen van het 
menselijk zijn? Wat zet er jonge, 
krachtige lieden toe aan zich ja
renlang nagenoeg onbegrepen 
inspanningen en opofferingen te 
getroosten om uiteindelijk toch 
maar weinig waardering en er
kenning te mogen ondervinden. 

Natuurlijk bestond er enige be
langstelling vanwege de pers 
voor het opzet. Vooral wanneer 
de fase van de konkretisering in 
zicht kwam. Vanzelfsprekend wil
den wel enkele sponsors hun 
naam aan de onderneming ver
binden. Maar wat blijft er van 
zoveel lichamelijke en geestelijke 
moed over wanneer men de ver
gelijking maakt met de welvaart 
en de roem die andere sportfigu-
ren in (vanzelfsprekend) overdre
ven mate te beurt valt? 

IVIeer dan avontuur 
De Everestekspeditie was veel 

meer dan een gedurfd avontuur. 
Het was voor een aantal meestal 
jonge mensen de bekroning voor 
en de uiting van een zeldzaam 
wordende levensinstelling. Des
kundige kommentaar over de on
derneming mag men van ons niet 
verwachten. Wij zijn niet-ingewijd 
en niet meer dan belangstellen

de, verwonderde en bewonde
rende toeschouwer. Het relaas 
van Van Snick voor de radiomik-
rofoon was waardig, indrukwek
kend en hartversterkend. Voor 
Van Snick hopen we dat er een 
nieuwe tocht mag komen. De 
man voelt zich duidelijk thuis in 
die bijna mistieke sfeer waarin 
leven en dood, de mens en de 
natuur, de opoffering en de be
trachting mekaar grensverken
nend ontmoeten. 

Oeverloos 
verlangen 

Wij hebben de grootste waar
dering voor Berghmans en Ge-
boers maar in vergelijking met de 
totaalervaring en de totaalinspan
ning van de Everestekspeditie 
hebben zij minimale prestaties 
neergezet. Vandaar dat wij er 
geen graten in zouden hebben 
gevonden indien in een Olim-
pisch jaar de Everestbeklimmers 
tot sportmannen en sportvrou
wen van het jaar zouden zijn 
uitgeroepen. Maar daar zullen de 
betrokkenen in hun kenmerken
de menselijke schroom en be
scheidenheid gegarandeerd 
nooit op hebben gehoopt. Toch 
schijnt de mikrobe van het berg
beklimmen zich verder te ver
spreiden. Want er staat al een 
nieuwe Vlaamse ekspeditie op 
stapel. Zij wil twee toppen van de 
Himalaya na elkaar beklimmen 
en de honderden kilometers tus
sen beide wil zij ,,te voet" over
bruggen. Het oeverloze verlan
gen van de mense naar wat 
,.groots" is... 

Flandrien 
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Het parlllbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

dinsdag 10januari j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

De VU houdt er aan de Kamerleden 
en Senatoren te danken voor de in 
drukwekkende en boeiende inbreng 
die ZIJ brachten bij de bespreking van 
de recente wetsontwerpen inzake 
Brussel en de financiering van ge
westen en gemeenschappen De des
kundigheid waarmee dit debat werd 
uitgevoerd het bijna volledig ontbre
ken van klein-politieke incidentjes en 
de tijd die door de kommissieleden 
aan de besprekingen werd besteed 
bewijzen dat het parlement, miets de 
juiste ingesteldheid van de regering 
een waardevolle en demokratische 

inbreng heeft in het wetgevende 
werk Het gepresteerde werk heeft 
zeker en vast bijgedragen tot de her-
waardenng van het parlement in de 
ogen van de pers en publieke opinie 
Dit steekt schril af tegen de jarenlan
ge volmachtenregeringen van voor 
heen 

Betrokkenheid 
Januari 1989 gaat, naast de ge

boortemaand van het nieuwe Vlaan
deren ook de geschiedenis is als de 
startmaand van de eerste gemeente 
raden schepenkolleges en OCMW-

raden in dit nieuwe Vlaanderen De 
VU roept alle lokale mandatarissen 
op om konkreet mee gestalte te ge 

veil aan de federale staatsstruktuur 
Onder voogdij van de Vlaamse rege 
ring — een voogdij die voor de VU 
wezenlijk moet neerkomen op een 
goede samenwerking tussen deze 
bestuursniveaus — kunnen zij mee 
instaan voor de vertaling en verdag-
dagelijksing van de staatsstruktuur 
naar de burger De VU wil zich voor 
deze nieuwe gemeente- en OCMW-
raden blijvend inzetten voor het ver
der doortrekken van het federale 
ideeengoed naar de plaatselijke enti
teiten toe Meer bevoegdheden toe
spelen aan de lokale raden moet het 
demokratisch gestalte van de Vlaam 
se samenleving verhogen en de be 
trokkenheid van de burger bij de over
heid vergroten 

West-Vlaanderen heeft 
acht VU-hurgemeesters 

In v o r i g e b i jd ragen h a d d e n wi j het r e e d s over d e s u k s e s s e n v a n 
s o m m i g e V U - b u r g e m e e s t e r s m W e s t - V l a a n d e r e n . Er zi jn er d e 
j o n g s t e t i jd n o g enke le b i j g e k o m e n e n e e n paar l iggen n o g „ m d e 
o l i e " . 

W a n n e e r a l les naar w e n s ver loopt z o u de V U er over 8 burge 
m e e s t e r s b e s c h i k k e n 

De b l a u w v o e t vl iegt w e e r m de Z e e g o u w . . . 

In de kuststeden Middelkerke en 
Koksijde IS dat vooral te danken aan 
uittredend volksvertegenwoordiger 
Julien Desseyn (burgemeester van 
Middelkerke) en zijn opvolger volks 
vertegenwoordiger Jan Loones (bur 
gemeester van Koksijde) Als geves 
tigde waarde vinden wi) verder Valere 
Ouaghebuer in Alveringem Markant 
IS ook de vrouwelijk burgemeester 
van Wervik Roza Lernoul En ook 
volksvertegenwoordiger Jean Pierre 
Pillaert (Roeselare Tielt) wist op 
prachtige wijze de burgemeesters 
sjerp van Hooglede in de wacht te 
slepen In het arrondissement Roese 
tare Tiell skoren de Vlaams nationa 
listen zelfs bijzonder goed Niet al 
leen haalt volksvertegenwoordiger 
Jean Pierre Pillaert het volle pond 
ook gewezen VU senator Willy Per 
syn wist met zijn lijst Gemeentebelan 
gen probleemloos 13 op 23 zetels te 
behalen en werd opnieuw voorgedra 
gen als burgemeester Intussen 
kreeg hij evenwel af te rekenen met 
twee overlopers die thans de kandida 
tuur van een CVP er ondersteunen 

Oostkantons 

Het grootste persoonlijk sukses 
boekte de 29 jange Wakkense advo 
kaat Koen Degroole Hij slaagde er in 
de rust te doen weerkeren in de 
Westvlaamse Voer Dentergem En 
tenslotte was er eerder onverwacht 
de voordracht van Lieven Demedts 
als burgemeester van Oostrozebeke 
Meteen beschikken de beruchte 

Westvlaamse Oostkantons plots 
over twee Volksunieburaemeestpr<; 

Verdmaso 

Historisch gezien zijn de West 
Vlaamse Oostkantons altijd al een 
Vlaams nationaal bastion geweest 
Voor de oorlog scoorde het VNV er 
zeer hoog Wakken dat intussen se
dert de fusie is opgegaan in Denter 
gem (en de gemeenten Dentergem 
Wakken Oeselgem en Markegem in 
houdt) was de geboorteplaats van 
Verdmaso leider Joris Van Severen 
Nog tot op vandaag is de Verdmaso 
geest met helemaal verdwenen m 
deze grenshoek van de provincie 
West Vlaanderen Ook Oostrozebeke 
leunde steeds sterk aan bij de 
Vlaams nationale traditie zij het wel 
iswaar in mindere mate dan Wakken 
In de Rozebeekse Mandelgemeenie 
kende bv de Visscherie tussen de 
twee oorlogen een traditie als trefpunt 
van veel bekende Vlamingen Slreu 
vels Vander Plaetse Demedts en 
anderen waren geregeld te gast bij de 
Westvlaamse kultuurmecenas Jozef 

Lootens (boezemvriend van Cyriel 
Verschaeve) Ook op vandaag blijft 
het Vlaams nationalisme een goede 
voedingsbodem vinden m deze Man 
delgemeenten Hel is duidelijk dat de 
twee jonge advokaten Koenraad De 
groote en Lieven Demedts daar thans 
het vertrouwen hebben gekregen van 
een sterke achterban 

Literair 

Beide burgemeesters hebben nog
al wat gemeen Niet alleen zijn zij 
alletwee beroepshalve als advokaat 
verbonden bij de Kortrijkse Balie het 
zijn ook leeftijdsgenoten Koenraad 
Degroote werd geboren op 30 sep 
tember 1959 Lieven Demedts werd 
geboren op 21 februari 1953 Beide 
zijn ook sterk geïnteresseerd in litera 
tuur en heemkunde Koenraad De 
groote is voorzitter van de heemkun 
dige Kring Het Bourgondisch Erf 
goed Lieven Demedts publiceerde 
ook verschillende bijdragen in de 
Roede van Tielt Samen schreven zij 
in 1986 een boek de geschiedenis 
van het gerechtelijk kanton Oostroze 
beke Ook zijn zij reeds sedert hun 
jeugdjaren medewerker bij het West 
Vlaams weekblad De Weekbode 
(Roularta) 

Demedts is een gewaardeerde me 
dewerkers aan de kulturele pagina s 
van het weekblad WIJ 

Koenraad Degroote werd intussen 
reeds benoemd en beëdigd als bur 
gemeester maar Lieven Demedts 
wachtte begin januari nog op zijn 
benoemingsbesluit Zijn voordracht 

r 

Jean-Pierre Pillaert, burge
meester van Hooglede 

dateerde van half december maar hij 
verwachtte niettemin een vnj vlotte 
benoeming De minister van Bin 
nenlandse Zaken maakt er een ere 
zaak van om de benoemingen zo 
spoedig mogelijk te doen dus leef ik 
in blijde verwachting Ik heb zelfs 
kunnen vaststellen dat burgemeester 
Nico Droeven op 28 december werd 
voorgedragen en op 31 december 
reeds zijn benoemingsbesluit zag ver 
schijnen m een extra bijlage van hel 
Staatsblad Voeren is een gemeente 
die best vergelijkbaar is met Oostro 
zebeke ongeveer 4200 inwoners wij 
tellen er ongeveer 6700 Voor kleme 
re gemeenten gaat dat redelijk 
vlug 

Aan alle Westvlaamse VU burge 
meesters en hun meerderheden veel 
sukses m de komende zes laar' 

Lieven Demedts voor Rozebeke en Koen Degroote voor Wakken 

Nieuwe leden 1989 

Het peleton nadert 
De eers te dr ie b l i jven op hun s te l l ingen maar achter hen nader t 

e e n k o m p a k t e g r o e p . O n d e r hen maar l iefst z e v e n n i e u w k o m e r s ' 
De stri jd is inmidde ls vo lop aan g a n g . T y p e r e n d h iervoor is e e n 

brief je van de a fde l ingen Marke waar in w e lazen „ w i j w i l len niet op 
d e laatste p laats b l i j v e n " e n z e s t u u r d e n ons p r o m p t dr ie n i e u w e 
leden t o e . T w e e te kor t . . . o m hun laatste p laats te b e h o u d e n . 

1 VU-Sint Niklaas C W (1) 53 
2 VU Wervik (2) 35 
3 VU Roeselare (3) 27 
4 VU-Assenede (4) 21 

VU-Oostende-Centrum (5) 21 
6 VU Berlare (5) 20 
7 VUZe le (-) 19 
8 VU-Aalst (9) 16 

VU-Schepdaal ( ) 16 
VU Lebbeke (7) 16 

11 

14 

16 

VU-Deerhjk (-) 
VU Genk (-) 
VU Zedelgem () 
VU-Huldenberg (-) 
VU-Rupelmonde (-) 
VU-Antwerpen-Stad (12) 
VU Ledegem (15) 
VU Maldegem (9) 
VU-Mortsel (18) 
VU Wingene (8) 

15 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 

De afdelingen van 
PLAID CYMRU 

de nationalistische zuster-partij uit Wales willen 

verbroederen/verzusteren 
met afdelingsbesturen van de Volksunie 

Doel IS wederzijdse uitwisseling van ervaringen van de dagdagelijkse 
partijwerking Deze uitwisseling kan uiteindelijk leiden tot een bezoek 
aan Vlaanderen en een verblijf van de VU-afdeling in Wales 
Indien met ernstig zich onthouden 

Schrijven aan 

Karl Davies 
Cymry yn Europe 
Swyddfa Plaid Cymry 
12 Teras Hennessey 
Dinbych 
Clwyd LL16 3TY 
Cymry (Wales) 

en aan 
Europese Vrije Alliantie 
Europees Parlement 
ARD 304 
Belliardstraat 79-81 
1040 Brussel. 

De redding 
van Afriica 

O p 21 ok tober 1 9 8 8 had m het E u r o p e e s Par lement e e n 
i n f o r m a t i e d a g p laats over de redd ing van Afr ika , en dit o p init iat ief 
van de Vo lksun ie en de R e g e n b o o g f r a k t i e van het E u r o p e e s 
P a r l e m e n t . Het heef t w e l e v e n g e d u u r d maar o n l a n g s v e r s c h e e n 
dan t o c h het ve rs lagboek van d e z e i n f o r m a t i e d a g . 

Het basisdokument van deze stu 
diedag was het onder redaktie van 
oud VU Europarlementslid Maurits 
Coppieters verschenen boek De 
redding van Afrika 

Het boek van Coppieters bundelt 
bijdragen van Rudy Doom Jean Bos 
suyt Mark Vandommele Steven de 
broey Rudy Demeyer Bert Peeters 
en Maurits Coppieters 

Krisis 

De Afrikaanse krisis het begrip 
raakt zo ingeburgerd dat het haast 
klinkt als een tautologie Er is met 
alleen een ekonomische krisis een 
dramatisch voedseltekort er is ook 
de verloedering van de politieke see 
ne de oorlog en burgeroorlogen er is 
de kulurele krisis 

Tegenover een krisis met een der 
gelijke omvang deugt geen defaitis 
me De redding van Afrika is tegelijk 
een indrukwekkende diagnose van 
de Afrikaanse krisis en een schets 
van een Europees Afrikaanse uitweg 
m solidanteit 

Het boek De redding van Afrika is 
verkrijgbaar bij de Europese Vrije Al 
liantie mils hel bezorgen van een 
gekruiste check len bedrage van 300 
Irank aan Europese Vrije Alliantie 

ARD/304 Belliardstraat 79-81 Ie 1040 
Brussel (lel 02/234 30 41 
234 34 23) 

Op aanvraag kan U op ditzelfde 
adres ook hel verslagboek van de 
informatiedag van 21 oktober gratis 
bekomen 

VU op TV 
Het VNOS programma van morgen 

vrijdag 13 januan om 19u 15 op BRT 
1 bevat volgende onderwerpen 

— een reportage over het bezoek 
van minister van Wetenschapsbeleid 
Hugo Schiltz aan de hoofdzetel van 
de Europese ruimtevaart (ESA) te 
Parijs 

— voorstelling van het onderzoeks
resultaat van het wateronderzoek m 
het Brussels Zeekanaal en van het 
beleidsplan terzake van staatssekre 
tans J Valkeniers 

— kommentaar bij de aktualiteit 

— voorstelling van het wetsvoorstel 
van senator R Blanpain ter bescher 
ming van de burgers tegen prediktief 
genetisch! onderzoek 

Niet vergeten morgen om 19u 15 

12 JANUARI 1989 
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OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

WERVIK 
De raad voor maatschappelijk welzijn brengt ter kennis dat 

- overgegaan wordt tot de samenstelling van een wervingsreserve 
(geldig tot en met 31 12 1990) voor de volgende betrekkingen (m/vr) 

gegradueerd verplegende gebrevetteerd verplegende ziekenhuisas 
sistent(e) sanitaire help(st)er rusthuishelp(st)er 

- een voltijdse betrekking van boekhouder (m/vr) wordt openverkl 
aard (universitair niveau) 

Het verplicht inschrijfformulier, alle voorwaarden en inlichtingen zijn 
te bekomen op het secretariaat van het O C M W kantoor nr 1, 
Steenakker nr 30 8670 Wervik, de maandag tot en met vrijdag vanaf 
9 uur tot 11 uur - telefoon 056/31 16 18 of 31 16 57 

Kandidaturen in te dienen uiterlijk op vrijdag 27 januari 1989 

Valse start voor 
koalitie te Ledegem 

Bestuursverkiezingen te Denderleeuw 

Wilfried de Metsenaere 
geeft niet af 

De dr ie jaar l i jkse s ta tuta i re ve rk iez ingsronde w e r d z o p a s a fge 
rond te D e n d e r l e e u w . V e r l e d e n m a a n d k r egen de 3 a fde l ingen 
reeds e e n n ieuw bestuur en g i n g e n 3 n i e u w e voorz i t ters van s tar t : 
Luk de Rop (a fd . We l l e ) , Marce l Freder icq ( I d d e r g e m ) en Erwin 
V e r m e i r e ( D e n d e r l e e u w ) . Nu w e r d ook het Pol i t iek Kol lege ver
n i e u w d o n d e r de d e s k u n d i g e le iding van a r r o n d i s s e m e n t e e l voor
z i t ter Wil ly de S a e g e r en met kamer l id J a n C a u d r o n . 

Zondag 1 januari werd het nieuw 
schepenkollege te Ledegem verko
zen Maar vooraleer het daarover te 
hebben moeten we eerst eens terug
keren naar oktober 1988 De lijst 
Vrijheid en Demokratie met sterke 
VU-inbreng haalde 9 zetels van de 
21 Uittredend burgemeester Firmin 
Debussere haalde de sterkste per
soonlijke score met 1878 voorkeur
stemmen (= 1 op 3) en zijn groep 
werd verder verrijkt met erg jonge 
mensen (21 26 en 33 jaar) Voor de 
bevolking leek het dan ook erg lo
gisch dat onze groep de besprekin
gen voor een koalitie konden aanvat 
ten met een derde ambtstermijn van 
Debussere m het vooruitzicht Het 
tegendeel gebeurde echter en de ver
liezende CVP sloot een akkoord af 
met de SP die bovendien als kleinste 
partij het burgemeesterschap op een 
presenteerblaadje aangeboden 

kreeg Voor de CVP was maar een 

zaak van belang Debussere in de 
oppositie krijgen en zelf hun postjes 
vrijwaren Bij de samenstelling van 
het schepenkollege werd zelfs een 
van de drie deelgemeenten Rolle-
gem-Kapelle genegeerd Het blijft 
jammer dat ondoordachte afspraak
jes, persoonlijk en andere belangen 
plus het feit dat Rollegem het kleine 
broertje is tot deze situatie geleid 
hebben VUJO-Ledegem en enkele 
jongeren van de lijst hebben dan ook 
een sandwichbord gemaakt en aan 
de kerk van Rollegem-Kapelle ge
plaatst Een aktie die de simpatie van 
de bevolking meekreeg en de voorpa
gina s van de streekpers haalde Via 
een konstruktievedoch harde opposi
tie maken we nu al een afspraak voor 
binnen 6 jaar En als we Daniel Lagae 
mogen geloven dan zal dat wat wor
den 

Geert Dessein 

Voor de funktie van tusievoorzitter 
kreeg uittredend schepen Wilfried de 
Metsenaere eenstemmig het vertrou
wen van de Politieke Raad Op zich
zelf misschien niet zo'n bijzonder feit 
Ware het met dat Wilfried al sedert 
1958 onafgebroken op de barrikaden 
staat HIJ blijft dus een van die voor
beeldige kaderleden op wie voor alle 
werk een beroep kan worden gedaan 
Daarenboven behoorde hij al die tijd 
tot de uitzonderingen die de plaatse
lijke partijwerking dagdagelijks vorm 
gaven en stuurden zelfs tijdens de 
voorbije 12 jaar, toen hij belast was 
met een schepenambt Vorig jaar 
nam hij vervroegd pensioen en daar
door kan hij meer dan ooit tijd vrijma
ken voor de partij Vandaar dat Wil
fried inderdaad de beste keuze is 
voor het voorzitterschap 

Daarnaast werd Bert van Vaeren-
bergh verkozen tot sekretaris en uit
tredend OCMW-raadslid Maurits Ver-
vaet — die ook steeds bereid is om m 
te springen — tot penningmeester 

OCMW 

Maken verder deel uit van het Poli
tiek Kollege Luk de Rop Roger 
d'Hoir, Frans Houtman, Herman 
Sonck en Erwin Vermeire evenals de 
overige mandatarissen Andre Ottoy 
en Erna Scheerlmck 

Als laatste punt van de dagorde 
werd de VU-kandidaat voor het 
OCMW aangeduid Roger d Hoir 

haalde het voor Julien d'Hoe en An 
Couck die m die volgorde zullen 
voorgedragen worden 

Roger d'Hoir heeft als postman 
dagelijks voeling met tal van mensen 
en IS op de hoogte van veel nood en 
onaanvaardbare toestanden Deze 
kennis van zaken zal hem ontegen
sprekelijk dienstig zijn bij zijn op
dracht m het OCMW 

Erwin Vermeire 

loimmt 
Oostduinkerke-
Koksijde-Wulpen 
n VOS ontwaakt Raymond Latruwe, 
Albert I laan, 75/4 wil een VOSsen-
afdeling stichten Alle inlichtingen 
daarover bij R Latruwe 058/51 31 26 

D Jonge dame met diploma Hoger 
Secundair Onderwijs Bijz Jeugd
zorg, zoekt werk als opvoedster bij 
mentaal gehandicapte kinderen, m 
een kinderknbbe, als verkoopster-
kassierster of als bediende Inlichtin
gen Vic Anciaux, tel 519 86 93 

Te huur 
C Te huur m de Haan aan Zee, voor 4 
personen Gem App - eetplaats, 
keuken, stortbad -i- WC, 2 slaapka
mers + garage Inlichtingen 050/ 
82 44 63 

Twee stenen tafelen met tien geboden te Sint-NIklaas 

VU brengt nieuwe politieke 
i(uituur in de prai(tijl( 

In S int -Nik laas blijft de V U in de b e s t u u r s m e e r d e r h e i d . De 
jongs te z e s jaar w a s dat in e e n koal i t ie m e t de C V P . De k o m e n d e 
p e r i o d e zi jn S P e n P V V de par tners van de V U . Nel ly M a e s w e r d 
v e r k o z e n tot eers te s c h e p e n , b e v o e g d voor Kui tuur , J e u g d , 
S p e e l p l e i n w e r k i n g , O n d e r w i j s , L a n d b o u w o r g a n i s a t i e , O n t w i k k e 
l i n g s s a m e n w e r k i n g , Emanc ipa t ie en V e r z u s t e r i n g . Mare Huys 
blijft op post als s c h e p e n van O p e n b a r e W e r k e n en V e r k e e r en 
kri jgt o p de koop t o e ook Landbouwin f ras t ruk tuur en Kerkfabr ie 
ken in zi jn korf. 

Naast hen zitten op de gemeente-
raadsbanken fraktievoorzitter Lieven 
Dehandschutter en Roger Van Ranst 
Wanneer laatstgenoemde in april her
kozen wordt tot OCMW-voorzitter zal 
hij ontslag nemen uit de gemeente
raad, waar Oswald Opgenhaffen zijn 
opvolger wordt 

Mede door toedoen van de VU zal 
de koalitie een nieuwe bestuursstijl 
ontwikkelen De bevolking en de ad
viesorganen zullen meer inspraak 
krijgen Een andere nieuwigheid is 
dat de schepenen zullen geassis
teerd worden door raadsleden-advi
seurs De gemeenteraadsleden uit de 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaaic 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe het zelvers ontvangen bi) het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning 

\ Omdat het onder Vlamingen blijft, 
r̂-"̂ ' „10% extra korting op onze laagste 

prijs" Recent nummer van ,,W1J" 
volstaat als bewijs 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur 

meerderheid zullen betrokken wor
den bij de konceptie en uitvoring van 
het beleid van de schepen waaraan 
ZIJ toegevoegd worden Zo wordt Lie
ven Dehandschutter raadslid-advi-
seur voor jeugdbeleid en Oswald Op
genhaffen voor alle dossiers m b t de 
deelgemeente Nieuwkerken 

TIen geboden 
voor jeugdwelzijn 

Raadslid-adviseur Lieven Dehand
schutter vatte meteen na de eerste 
vergadering van de gemeenteraad de 
koe bij de horens Hij stelde ,,Tien 
geboden voor jeugdwelzijn" op en 
bezorgde die m de vorm van twee 

stenen tafelen aan burgemeester 
Freddy Willockx en schepen voor 
Jeugdbeleid Nelly Maes 

In zijn Tien geboden geeft De
handschutter een reeks konkrete op
ties voor het jeugdbeleid van de SP 
VU-PVV koalitie Voorgesteld wordt 
1 Een regelmatig overleg tussen alle 
betrokken instanties opdat alle be
leidsmaatregelen mee vanuit het oog
punt van de jeugd worden opgeno
men 2 Uitbouw van de stedelijke 
jeugddienst o I v een jeugdkonsu-
lent 3 Ondersteuning van de jeug-
dorganisaties 4 Een afsprakennota 
stadsbestuur-jeugdraad, 5 Uitbouw 
van , Heywijck" tot volwaardig ver-
blijfscentrum met voorrang voor 
jeugdgroepen 6 Indijken van de 
jeugdwerkloosheid, 7 Bijzondere 
aandacht voor kleine kinderen (op
vang, voetpaden veilig verkeer e d ), 
8 Opfrissing van de speelpleinen, 9 
Invoering van een jeugdvakantiepas 
10 Tegengaan van de jeugdkrimmali-
teit 

Burgemeester Willockx en schepen 
Maes namen met de glimlach de 
,Tien geboden" in ontvangst Zij ga

ven de toezegging dat ze zullen opge
nomen worden in de beleidsnota van 
het stadsbestuur 

Een glimlachended burgemeester Freddy Willockx en jeugdsche-
pen Nelly Maes nemen de ..Tien geboden voor jeugdwelzijn" in 
ontvangst uit de handen van VU-gemeenteraadslid Lieven Dehand
schutter (foto Debro) 

WEST-VL, 
JANUARI 
13 KOKSIJDE- Nieuwjaarsreceptie 
om 20u 30 in Casino Koksijde Org 
VU Koksijde-Oostduinkerke 
13 IZEGEM Vlaams Huis vanaf 
20u Eerste kaarting Ook op zondag 
vanaf lOu Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 
13 MIDDELKERKE- Nieuwjaarsre
ceptie gratis aangeboden door de 
politieke raad voor alle VU-leden van 
Middelkerke-Leffinge-Spermalie-
Westende Vanaf 20u in zaal Bloe-
mendaal te Leffinge 
16 IZEGEM: Oud Stadhuis 15u 
Hendrik Creytens geeft een uiteen
zetting over porto met degustatie 
Org VVVG-lzegem 
18 DIKSMUIDE: Dienstbetoon in 

't Fort" van 19 tot 20u Inlichtingen 
051/50 21 71 
18 KOEKELAERE: Dienstbetoon in 

De Hoorn" van 20 tot 21 u Inlichtin
gen 051/58 06 85 
22 DIKSMUIDE: Uitgebreide arr 
Raad in 't Fort om 21 u 30 
25 VEURNE: Dienstbetoon in ,,De 
Beurs" van 19 tot20u Info 058/ 
31 11 84 
28 DE HAAN. Kaas- en Wijnavond 
in Ter Praet" te Vlissegem om 20u 
Inlichtingen Wilfned Vandaele 059/ 
23 30 55 

FEBRUARI 
2 IZEGEM: Auditorium muziekaka-
demie. Kruisstraat, om 20u Tine 
Ruysschaert met een totaalspektakel 

Ziezo dat is dat ' ' Toeqanq 150 fr 
Abonnees VSVK gratis Org Vlaam
se Studie- en Vormingskring en FVV-
Izgem 
4 LEDEGEM :5de Krokus TD in zaal 
De Kring te Sint-Eloois-Winkel met 
Studio Rainbow Aanvang 20u W K 
60 fr deur 80 fr Org VUJO-Lede
gem 

OOST-VL. 
JANUARI 
12 SINT-NIKLAAS: Ontmoeting 
met Nelly Maes Marc Huys Roger 
Van Ranst en Lieven Dehandschut
ter Om 20u in De Nectar Driekonin
genstraat 156 St Niklaas Org A 
Verbruggenkring St Niklaas 

13 AALST Het bestuur en de man
datarissen van de Volksunie-afdeling 
Aalst nodigen uit op de nieuwjaarsre
ceptie vanaf 21 uur in de bovenzaal 
van lokaal Gulden Vlies Esplanade 
13, Aalst 

13 AALST: Bestuursverkiezingen 
van 18 tot 21 uur in lokaal Gulden 
Vlies, Espanade 13 Aalst Kandidatu
ren voor 3 januari bij mevr Marcelle 
Tack-De Ganck, Pontstraat 27 

13 SINT-AMANDSBERG: Nieuw
jaarsreceptie en statutaire bestuurs-
verkiezing Gastspreker Bert An
ciaux Bestuursverkiezing van 19 tot 
22 uur Receptie vanaf 20u Zaal 
St Elooi Antw Stwg 275 te St 
Amandsberg Org VU-St Amands-
berg 

14 BAARDEGEM: Nieuwjaarsre
ceptie m afspanning Maxens te Baar-
degem Van 20u tot 2u Iedereen 
welkom Org VU-Baardegem 

15 GENT-SINT-PIETERS: Nieuw
jaarsreceptie met bestuursverkie
zing om 11 uur m de Salons Carlos 
Quinto Kammerstraat (nabij Vrijdag-
markt) te Gent Org VU-Gent-St Pie-
ters 

20 DESTELBERGEN: Nieuwjaars
receptie om 20u in zaal Stekkershof, 
Laarnebaan 99 te 9210 Heusden 
Gastspreker is Nelly Maes Org VU-
Destelbergen-Heusden 

22 DEINZE: Nieuwjaarsreceptie in 
de Vlasschuur te Gettem van 10 tot 
14u Org VU-Deinze 

24 BELZELE: Les in inkrusteren" 
door FVV Belzele in zaal Lescrau-
waet van 13u 30 tot 15u 30 

Weilfom 
In Wondelgem 

Het bestuur van VU-Wondelgem 
nodigt alle leden sympatisanten en 
hun familie uit op de nieuwjaarsre
ceptie op vrijdag 13 januari om 20 uur 
in zaal ,De Nachtegaal" Wester-
gemstraat 96 

Na de nieuwjaarswensen, het 
drankje en het hapje, vertonen wij de 
mooiste dia's over onze reis naar 
Friesland 
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In de Antwerpse gemeenteraad 

Van afdekken gesproken! 
Niet alleen de Hooghe Maey moet afgedekt worden! Er stinkt 

nog meer, ook binnen de Antwerpse muren. Het is een echt 
vervolgverhaal. Dit is geen gemeenteraad meer, wel een afdek-
raad. 

Het afscheidnemend groen raads
lid vuurde zijn laatste vragen af Hi| 
vergat eens te meer te vermelden dat 
tiet de VU-ers Viaene en Delie waren 
die al in 1981 de eerste stankstortin
gen van de Hooghe Maey opgraaf-
den 

Hoofdstuk 1 

De schepen antwoordde met orato
rische zoethouders Ja, er wordt ge
saneerd Ja er wordt nu volgens het 
boekje gewerkt Nogmaals ja, er zijn 
nog wel enkele problemen met de 
verwerking per computer Ja, er is nu 
een onderzoeksverslag en de schul
digen zijn gekend Natuurlijk ja, het 
beleid treft geen schuld Kortom 
neen er is geen reden tot paniek En 
vooral iedereen die anders denkt of 
spreekt is een slecht Antwerpenaar 
en lijdt aan achtervolgingswaanzin 

Scepticisme ten allenkante, de 
persjongens bekijken elkaar, de op
positie IS natuurlijk met overtuigd 
Gerard Bergers wijst scherp op het 
konstant m gebreke ziin van het gan
se kollege met zijn kollektieve verant
woordelijkheid voor al dat geklungel 
Ondergrond van alles blijft het slijk 
der aarde dat kwistig gebruikt werd 
om andere afval te storten Want de 
hoofdrolspelers blijven dezelfden Zij 
kunnen nieuwe kontrakten afsluiten 
(vervoer van het stadshuisvuil), enke
le maanden voor ze veroordeeld wor
den voor illegaal storten De VU lag 
toen dwars, de meerderheid wist van 
mets Maanden later ziet ze plots 
klaar en geeft de oppositie moreel 

gelijk Dan moet er natuurlijk gezocht 
worden naar juridische middelen om 
van het ondertussen ondertekend 
kontrakt af te geraken Wedden dat 
hun junsten dit met zullen kunnen' 

Hoofdstuk 2 
Zondagmorgen de groene publici-

teitsregie maakte foto's van de hele 
hoop onafgedekte asbestzakken 

Zoals het een scherpzinnig stads
bestuur past heten de volgende 
werkdag de verantwoordelijke sche
penen zich rondleiden En zij zagen 
hoogstens enkele aangewezen zak
ken Die luttele 2 zakken waren sinds 
7 december met afgedekt geraakt 
omdat er geen kraan beschikbaar 
was Niets menselijk is afvalbehande-
ling vreemd want de morgen nadien 
was er wel heel toevallig een kraan 
waren er wel heel veel zakken (met 
loodjes van juni 1987 ) en kon alles 
toch afgedekt worden Geen nood, de 
stortverantwoordelijke neemt alle fou
ten op zich en ontslag En dus IS er op 
de Grote Markt geen vuiltje aan de 
lucht 

Schepenen voeren te Antwerpen 
namelijk ,,het" beleid Zij trekken zich 
dus mets aan van het" dagelijks 
beheer en zijn er dus met voor verant
woordelijk Ook niet voor de kontrole 
op het dagelijks beheer Of het subtiel 
Antwerps onderscheid tussen bestu
ren en beheren Waarbij het vooral op 
afdekken op aan komt Met behulp 
van een door mandaten gedekte 
meerderheid 

Hoofdstuk 3 
De CVP-SP-meerderheid heeft de 

oktobervloedgolf met 1 zetel over
schot overleefd Beide partijen lever
den 5 zetels m maar ze houden 
mekaar recht Het middel bij uitstek 
zijn de mandaten in diverse interkom-
munales Ter regulering van de zwijg
plicht van mogelijke dissidenten 

De Antwerpenaar zelf besliste op 
kiezersdag op zijn minst dat de be
staande koalitie van deze stad een 
letterlijke puinhoop had gemaakt Op 
alle gebied, en met alleen op de 
Hooghe Maey Ekstern Antwerpse 
faktoren verzwakten de Antwerpse 
VU en daarmee ook de ganse opposi
tie Resultaat de hoop op verande
ring werd hierdoor voor gans Antwer
pen gehipotekeerd 

Ook de kritiek in eigen gehavende 
SP-CVP-rangen moest dus afgedekt 
worden Want het duo Cools-Devroe 
heeft iedere raadsstem nodig Dus 
werden AWW, IGAO, IMEA, enz , ter 
hulp geroepen om twijfelaars te over
tuigen De CVP-fraktieleider kreeg 
met de titel van AWW-voorzitter maar 
wel 2 mandaten van elk 192 000 fr 
plus nog andere De tweede CVP-
ontevredene kreeg een maksimum 
van 9 en de derde 5 goed betaalde 
bestuurspakjes Idem bij de SP waar 
broederlijk mandaten verdeeld wer
den om de krappe meerderheid van 
29 op 55 raadsleden veilig te stellen 

En de oppositie dan, zou men die 
dan met kunnen omkopen om gerus
ter te kunnen besturen"^ 

Hoofdstuk 4 

Het ACOD- en AFF-voetvolk be
toogde tegen ,,de fascisten" m de 

raad Zij beseffen nog altijd met dat 
polarisatie de aangevallen partij en
kel simpatieker maakt in de ogen van 
hun eigen kiezers die nu al jaren in 
verkrotte wijken woont 

Iets later op de avond wordt er in 
het stadhuis voor de schepenen ge
stemd Twee CVP-schepenen halen 
tot ieders verrassing meer stemmen 
dan er in de meerderheid zijn (Devroe 
30 en De Corte zelfs 311) Wie zijn 
dat •' Deleu en Schiltz zeker met, want 
afwezig De 7 onthoudingen wijzen 
eerst naar PVV kontrole wijst uit dat 
dit met juist is Agaiev en VU ook met 
Dus schiet er alleen het Vlaams 
Blok over dat met de ja-stemmen de 
CVP en dus ook de SP-betuurders 
komt versterken 

Verbijstering eerst, vraagtekens 
daarna Maar de prijs die de CVP 
betaalt voor deze blokstemmen wordt 
duidelijk 

Hoofdstuk 5 

De pers brengt het snel uit m ruil 
voor de nodige peters bij de Europese 
verkiezingen schenkt het Vlaams 
Blok zijn 24 OCMW-reststemmen aan 
de CVP ZIJ negeert dus de 4 VU-
stemmen (genoeg voor de 15de wip-
zetel), en de 12 Agalev-stemmen 
Een eerste loyauteitsbewijs tegen
over de CVP werd bij de schepen-
stemming gegeven aan Devroe en De 
Corte 

Dubbelzinnig als altijd, ontkent de 
plaatselijke CVP deze Europese deal 
met het Blok Maar zegt wel dat 
om een realistisch migrantenbeleid te 
kunnen voeren in het OCMW zij met 3 
maar 4 raadsleden nodig heeft En 
dat tot stand brengt met de hulp van 
het Vlaams Blok 

Hoofdstuk 6 

Veel moet er dagdagelijks afgedekt 
worden in Antwerpen Ten koste van 
alles en met alle middelen Zij die de 
moed hebben regelmatig de raadszit
ting te volgen weten dat Een greep 

uit de laatste tussenkomsten van 
onze raadsleden 

Terecht stakende politieagenten 
worden afgekeurd omdat hun aktie 
met bij de beviiende bond start en 
dus met door hen gedekt wordt Bart 
Vandermoere verwoordde de solidari
teit van deze VU-fraktie 

Gerard Bergers moest er, wat de 
haven betreft, eens te meer op wijzen 
dat een gemengde interkommunale 
beter zorgt voor de kapitaalbehoeften 
en ook door de soepele beheersstruk-
tuur voor een beter havenmanage-
ment Uiteindelijk veranderde deze 
havenregie mets aan de greep waarin 
bonden hun vriendengroep op het 
machteloos stadsbeheer houden 

Clara Govaert stelde dat de aanko
pen voor de turnzaal van de Speer
straat er zelfs moeilijk binnen gesta
peld konden worden Hamvraag is 
dan ook voor wie toch al deze aanko
pen ' 

Ondertussen had R/a Van Rompay 
ontdekt dat er een wel heel snel 
afgesloten jundisch onderzoek was 
geweest naar de verdachte brand
stichting van 2 vuilwagens tijdens de 
stakingen Maar de stad zag zelf geen 
reden om dit te onderzoeken Is men 
dan met te vriendelijk, vroeg de VU 
terecht' Of kent men de vriendelijke 
daders' Of is dit eens te meer een 
afdek-operatie, vragen w i j ' 

Het Sportpaleisdossier moet ook al 
afgedekt worden zei Gerard Bergers 
Nu moet de stad borg staan voor de 
doorgeeflemng en krijgt in ruil een 
zogenaamd nsikoloze eersterangshi-
poteek van de bank 

Slot 
De VU zal gehalveerd de leidende 

rol verder moeten spelen in de oppo
sitie Geen louter dwarsliggerij en 
zeker geen afdekken van de meerder
heid Wel een doordacht opkomen 
voor de belangen van alle Antwerpe
naren 

Hugo Hermans 

BEKENDMAKING 
Stad Maaseik: openstelling van een werfreserve. 

Het stadsbestuur steil een werfreserve samen voor de functie van 

POLITIEAGENT 

Inlichtingen betreffende de aanwervingsvoorwaarden kunnen beko
men worden ten stadhuize - Personeelsdienst, tel 011/56 57 06 

De eigenhandig geschreven aanvragen, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken, moeten onder aangetekende zending ingediend worden 
aan het adres van 

de Heer Burgemeester 
Markt 1 
3680 MAASEIK 

en ten laatste op 28 januari 1989 ter post besteld worden 
Het College, 

De Secretar is , 
P GRAUX 

De Burgemeester , 
G VERMASSEN 

BEKENDMAKING 
Stad Maaseik: openstelling van een Betrekking. 

Het stadsbestuur stelt een betrekking open van 

CONSERVATOR - ARCHIVARIS 

Inlichtingen betreffende de aanwervingsvoorwaarden kunnen beko 
men worden ten stadhuize — Personeelsdienst, tel 011/56 57 06 

De eigenhandig geschreven aanvragen vergezeld van de nodige 
bewijsstukken, moeten onder aangetekende zending ingediend worden 
aan het adres van 

de Heer Burgemeester 
Markt 1 
3680 MAASEIK 

en ten laatste op 28 januari 1989 ter post besteld worden 
Het College. 

Fred Entbrouxk opnieuw burgemeester 
De Volksunie-afdeling Boechout/ 

Vremde organiseert haar traditionele 
Nieuwjaarsreceptie voor haar leden, 
haar simpatisanten en voor alle be
langstellenden 

Met bijzonder genoegen kijkt de 
afdeling terug op 1988 In juni j I 
mocht ZIJ haar 20-jang bestaan vieren 
met een talrijk bijgewoonde feestzit-
ting En m oktober j I werd de jaren
lange keiharde inzet van mandataris
sen en bestuursleden bekroond met 
een onverwacht groot verkiezings-
sukses De afdeling kon het aantal 
van haar mandatarissen verhogen 
van vier tot zeven, en werd hiermee 
de grootste partij van de gemeente 
Vooral burgemeester Entbrouxk zag 
hierdoor het rezultaat van zijn onon
derbroken aktie ten bate van alle 
inwoners beloond 

HIJ zal in de komende zes jaar de 

nieuwe koalitie van VU, Gemeentebe
langen en SP leiden 

Bestuur en mandatarissen van de 
Volksunie Boechout/Vremde, en in de 
eerste plaats voorzitter Eddy Gau-
blomme en burgemeester Fred Ent
brouxk, nodigen iedereen dan ook 
hartelijk uit op deze Nieuwjaarsrecep
tie, die doorgaat op vrijdag 13 januari 
e k m de benedenzaal van het Gil-
denhuis te Boechout, aanvang 20 
uur 

w>»vJWfe 

1 op 7 
9 oktober 1988: Een stralende 

burgemeester Fred Entbrouxk (1 
op 7 Boechoutenaren stemde op 
hem) mag, na de klinkende over
winning van zijn VU-lijst (+ 3 
zetels; grootste partij in de ge-

De Secretar is , 
P. GRAUX 

De Burgemeester , 
G VERMASSEN 

BEKENDMAKING 
Stad Maaseik: openstelling van een Betrekking. 

Het stadsbestuur stelt een betrekking open van 

TOEPASSINGSANALYST 

Inlichtingen betreffende de aanwervingsvoorwaarden kunnen beko 
men worden ten stadhuize - Personeelsdienst, tel 011/56 57 06 

De eigenhandig geschreven aanvragen, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken moeten ondei aangetekende zending ingediend worden 
aan het adres van 

de Heer Burgemeester 
Markt 1 
3680 MAASEIK 

en ten laatste op 28 januari 1989 ter post besteld worden 
Het College. 

De Secretar is , 
P GRAUX 

De Burgemeester , 
G VERMASSEN 

Minister Sauwens spreekt vrijuit 

Informatie-avond te Heusden-Zolder 
Op maandag 16 januari a s heeft 

om 20u een mformatie-avond plaats 
in aanwezigheid van de Vlaamse mi
nister van Openbare Werken Johan 
Sauwens 

De minister zal het o m hebben 
over 

— de VU inbren in de Vlaamse 
regering 

— Hoe zal de nieuwe struktuur van 
België eruit zien in 1989' 

— Hoe ziet het departement-Sau-
wens er uit en wat zijn de bevoegdhe 
den en materies' 

— Wat kan een VU-afdeling in 1989 
doen om het nieuwe Vlaanderen mee 
gestalte te geven' 

Op al deze en andere vragen zal 
een antwoord gegeven worden, maar 
een open diskussie is mogelijk 

Daar het om een open vergadenng 
gaal kan iedereen vrij het woord ne
men Leden kunnen dus gerust vrien
den, kennissen en alle belangstellen
den meebrengen 

Deze info-avond gaat door in zaal 
Oude Kring, in Heusden-Centrum en 
begint om 20 uur 

meente) talloze gelukwensen van 
zijn simpatisanten in ontvangst 
nemen. 

Intussen werd hij opnieuw tot 
burgemeester benoemd. In de 
periode 1989-1994 leidt hij een 
VU-Gem. Bel. -SP-koalitie. 

LIMBURG 
16 HEUSDEN-ZOLDER: Informa
tieavond met minister van Openbare 
Werken en Verkeer, Johan Sauwens 
Om 20u in zaal Oude Kring Iedereen 
welkom 
28 SINT-TRUIDEN: VU-afdelings-
bal Zaal Veemarkt, Speelhoflaan te 
St -Truiden Aanvang 20u 30 In
kom 99 fr Voorverkoop bij bestuurs
leden 80 fr 

Limburgse VU-fral<tie tot Bestendige Deputatie 

„Geen woorden maar daden!" 
Via het Belang van Limburg dat 

vernam Guido Maes VU-fraktieleider 
m de Limburgse provincieraad, dat 
vanuit de partijcenakels van CVP en 
SP te Brussel werd gemeld dat er 
, niets in huis kan komen van een 
integratie van de Ekonomische Hoge
school Limburg in het LUC" (citaat 
bericht E D ) 

In het recente verleden heeft Guido 
Maes een motie ingediend omtrent 
deze problematiek Het siert al de 
frakties dat deze motie unaniem werd 

onderschreven Meer recent werden 
vanuit de VU-fraktie kritische vragen 
en bedenkingen naar voren gebracht 
I V m uitspaken van Limburgse re-
konversieverantwoordelijken (de he
ren Geerkens en Geyselinck) Na
mens de Bestendige Deputatie werd 
telkens gesteld dat al de Limburgse 
partijen achter de idee van integratie 
staan Onze vrees dat vanuit de Lim
burgse CVP- en SP-kringen niet vol
doende werd aangedrongen bij Brus
selse partij-instanties blijken nu ge
grond te zijn 

In een brief aan de leden van de 
Bestendige Deputatie schrijft Maes 
,,Namens de VU-fraktie verzoek ik als 
Limburgse beleidsverantwoordelijke 
om uw recente uitspraken in daden 
om te zetten en krachtig te proteste
ren tegen deze CVP- en SP-par1ij-
standpunten i Ten voordele van Lim
burg' 

Voor Limburg geen woorden, 
maar daden'" 

Afwachten wat de dame en heren 
zullen antwoorden 

12 JANUARI 1989 



Wit 21 

iil^ii'i'iJ;1Jii 
JANUARI 
13 WONDELGEM: Nieuwjaarsre
ceptie m zaal De Nachtegaal Wester-
gemstraat 96 Om 20u Iedereen wel
kom Org VU-Wondelgem 
13 ANTWERPEN De Nieuwe 
Snaar met Hackadja in Arenberg-
schoüwburg om 20u 15 Tweede 
voorstelling op 13/1 Kaarten bij Core-
manskrmg (03/232 82 08) en Aren-
berg (232 11 14 en 232 86 20) 
16 KALMTHOUT- Nieuwjaarsont
vangst Een kop koffie of tee -i-
bakspecialiteiten van FVV-Kaimtfiout 
Gratis Om 20u in De Raaf Witfioef-
lei Heide Tevens bespreking jaar
programma Org FVV-Kalmthoul 
18 BERCHEM: Nieuwjaarsreceptie 
om 20u in het Kultureel Centrum 
Met voorstelling jaarprogramma 
Org FVV-Berchem 
19 EDEGEM: Om 20u in Drie Ei
ken Spreekbeurt door Gust Teugels 

Evolutie van het volkslied' Org 
Kultureie Kring Edegem 
20 BORGERHOUT: Jaarlijkse wor-
stenbroodavond in zaal De Oude 
Worstepan Turnhoutsebaan 9, om 
20u 30 Spreker Hugo Schiltz over 

Wat met de Volksunie m de groot
stad A n t w e r p e n ' " Deelname m de 
kosten 100 fr Org VU-Berchem 
21 HERENTHOUT : Groot VU-dans-
feest met orkest Eddy Smets in zaal 
Lux Markt Herenthout Aanvang 
20u 30 
21 EDEGEM: Om 20u in Drie Ei
ken Kaartavond Inschrijven op voor
hand Org VNSE 
27 HEIST-OP-DEN-BERG: 22ste 
Nacht der Zuiderkempen In zaal 
Eden Bergstraat Orkest The Dukes 
Aanvang 21 u Org VU-Groot-Heist 
o/d Berg 
28 EDEGEM. Om 20u in Drie Ei
ken Worstenbrood met appelbollen 
Inschrijven op voorhand m lokaal of 
bij bestuursleden Org VNSE 
29 EDEGEM: In Drie Eiken vanaf 
9u 30 Kontrolepost Zonnestappers 

vu-
Antwerpen- stad 
Verhuis 

Het sekretariaat van de Volksunie 
afdeling Antwerpen-stad zal op 31 
januari verhuizen vanuit de Wetstraat 
12 te 2008 Antwerpen naar de Jozef 
Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen Het 
sekretariaat zal gesloten zijn vanaf 28 
januari 1989 tot en met 1 februari 
1989 Vanaf die datum is het nieuwe 
telefoonnummer 03/238 82 08 Er zal 
elke maandag iemand aanwezig zijn 
van 16 tot 18 uur 

Bestuursverkiezing 

De bestuursverkiezing van de 
Volksunie-afdeling Antwerpen-stad 
zal doorgaan op vrijdag 10 februari 
1989 van 17 tot 21 uur m de Jozef 
Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen Wij 
doen een arme oproep naar al onze 
leden toe om zich kandidaat te stel
len Kandidaturen met vermelding 
van naam voornaam adres dienen 
gericht te worden aan de sekretaris, 
Stef Andries Robert Molsstraat 9 te 
2018 Antwerpen (met aangete
k e n d ' " ) De kandidaturen moeten 
ten laatste op 3 februari in het bezit 
van de sekretaris zijn 

Vlaamse 
Zieledienst 

Voor de zevende maal wordt te 
Antwerpen deze Vlaamse Zieledienst 
opgedragen Steeds meer aanwezi
gen bewijzen, dat dit initiatief op de 
instemming van velen mag rekenen 
Alle overleden vrienden van het voor
bije jaar met bijzondere aandacht 
voor de getrouwen uit het Antwerpse 
worden herdacht 

De zieledienst gaat door op zater
dag 25 februari 1989 om 11 uur m de 
St Walbrugiskerk aan de Volksstraat 
te Antwerpen (Zuid) Voorgangers 
zijn pastoor Soetewey, o p A Aer-
nouts en diaken H Sommen Met 
medewerking van SMF-Scheldekoor 
Antwerpen en lektoren Walda van 
Oncklen en H Bogaert 

Op initiatief van het BDAC is deze 
Zieledienst een gezamenlijke inrich
ting van Broederband Antwerpen S t -
Maartensfonds Antwerpen en Borms 
Dokumentatie en Aktiecentrum (Na 
de mis is er gelegenheid elkaar te 
begroeten bij een kop koffie in de 
bovenzaal) 

ADVERTENTIE 

KWAUTEIT MAAKT 
ONDERSCHEID 

...Ook bij Bulo's opbergkasten. Hun mogelijkheden, hun kwaliteit en afwerking 
zijn onvolprezen. Zij kunnen best een stootje verdragen. En praktisch ! 
Met één enkele vingertip rollen beide luiken probleemloos en geruisloos 
open. En wat een plaatsbesparing, want er zijn geen draaideuren. 

Kop op dus bij het opruimen en klasseren, want het gamma opbergmogelijk-
heden is oneindig. Er is dus een oplossing. Bij BULO. Omdat orde een goede 
investering is. 

Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen 
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een 
betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te 
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de 
21ste eeuw. 

^ BUL 
kantoormeubelen n.v. 

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.) 
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59 

Filiaal : Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918 
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Frans Kerremans 
blijft vu-burgemeester van Meise 

Z e s jaar g e l e d e n d r o n g V U - M e i s e ( 2 3 0 8 s t e m m e n ) door tot de 
b e s t u u r s m e e r d e r h e i d met 6 g e k o z e n g e m e e n t e r a a d s l e d e n . Frans 
K e r r e m a n s w e r d b u r g e m e e s t e r , Noe l Catry s c h e p e n van F inanc ien 
e n O n d e r w i j s en H e r w i g Corne l ls 3 jaar voorz i t ter V Z W - S p o r t en 
Rekrea t ie en 3 jaar voorz i t ter O C M W . 

Op 9 oktober 1988 behaalde VU-
Meise 2893 stemmen d i eenwinst 
van 25 34 % tegenover de uitslag van 
1982 (22 70 %) Op een totaal van 
11 047 geldige stemmen scoorde de 
Volksunie 26 18 % Dit bracht de 
partij 1 zetel winst op Ze werd de 
tweede sterkste politieke groep na de 
CVP maar voor de PVV Agaiev, 
Goed en SP Een nieuwe bestuurs-
koalitie werd gevormd met de PVV 
Frans Kerremans (2022 voorkeur

stemmen) wordt terug burgemeester 
verantwoordelijk voor Burgerlijke 
Stand, Politie Feestelijkheden en 
Volksgezondheid Herwig Cornells is 
schepen gekozen van Onderwijs, Kui
tuur Jeugd en Gezin en Jef Verbes-
selt wordt schepen van Ruimtelijke 
Ordening Inspraak en Informatie, 
Leefmilieu en Ontwikkelingssamen
werking Fraktieleider Roel Van der 
Stighelen zal na 3 jaar de VZW-Sport 
en Rekreatie voorzitten 

OCMW 

Van de 7 gekozen raadsleden zijn 
er 4 minder dan 40 jaar oud (Roel Van 
der Stighelen, Kris De N/lars Jef Ver-
besselt en Frieda Vergaelen) waar
onder 1 vrouw Spijtig genoeg kan 
mevrouw Suzanne Verbaanderd-
Paesmans (321 s t ) met zetelen in de 
OCMW-raad wegens aanverwant
schap met een lid van een andere 
groep Het bestuur heeft beslist Adele 
Celis (336 s t ) Leo Van den Brande 
(328 s t ) en Jaak Wouters (293 s t ) 
voor te stellen om gekozen te worden 
in de toekomstige OCIVlW-raad 

Met deze fors versterkte VU-forma-
tie moet onze partij nog beter dan 

vroeger de motor zijn van een eerlij
ker en opener gemeentebeleid 

De afdelingsleden worden op 13 
januari opgeroepen om een nieuw 
bestuur te kiezen Na de schitterende 
verkiezingsuitslag moet een bekwa
me bestuursploeg de handen aan het 
werk slaan om de verantwoordelijke 
mandatarissen bij te staan 

Een goed bestuurd Meise in een 
beter Vlaanderen dank zij de staats
hervorming brenge de Volksunie Mei-
se-Wolvertem-Oppem nieuwe voor
ui tgang' 

Maurice Passchyn, 
gemeenteraadslid 

Nieuw-VU Beersel 

Van bij 't begin de hmk er in! 
O o k in Beerse l w e r d de n i e u w e g e m e e n t e r a a d ge ïns ta l leerd . 

V o o r e e n m a a l w e r d h iervoor de ru ime G e m e e n t e l i j k e Feestzaa l 
g e k o z e n , d ie a f g e l a d e n vol be langs te l l enden zat . En zij h e b b e n 
h u n a a n w e z i g h e i d zeker niet b e k l a a g d 

De Nieuw-VU-fraktie liet van bij 't 
begin voelen dat er met hen rekening 
zal moeten gehouden worden Hugo 
Deville eerste in de rangorde der 
raadsleden beet de spits af bij de 
eedaflegging Hij begon de geijkte 
eedformule zoals het moest maar 
eindigde met de woorden en de 
etten van het Vlaamse volk' Na reak-
tie van burgemeester Casaer her 
deed hij zijn eedaflegging met spijt 
zoals het moest 

Traditioneel geven de verschillen
de frakties tijdens de eerste raadszit
ting ook verklaringen of maken hun 
bedoelingen bekend 

Handig gespeeeld kwamen onze 
Nieuw-VU mandatarissen het eerst 
aan het woord Els Germs kloeg de 
nakende stoelendans aan en noemde 
dit zeker geen garantie voor een effi
cient en doeltreffend beheer Zij 
waarschuwde de meerderheid ook 
dat de bevolking zou verwittigd en op 

de hoogte gesteld worden wanneer er 
verkeerde beslissingen werden geno
men ZIJ nep de meerderheid op tel
kens er beslissingen worden getrof
fen inzake uitvoeringsmaatregelen 
klaar en duidelijk wordt gezegd welke 
de doelstellingen zijn die men er mee 
wil bereiken Ook brak zij een lans 
voor een milieubeleid dat verder reikt 
dan de eigen gemeente en het veili
ger maken van de kruispunten in de 
gemeente 

Maatregelen 

Hugo Deville verweet de nieuwe 
meerderheid die ook bestond in het 
verleden een laksheid op het vlak 

Advertentie 

DEZE WEEK IN 

knack 
een nieuw dossier 

Wie koopt weiice auto ? - Huren of leasen 
Tweedeiiands i(open - Loodvrij rijden 

F«««»t<9W» »*« 

van het Vlaams houden en het be
houd van het landelijk karakter van 
Beersel Hij eiste dat er maatregelen 
zouden getroffen worden die de eigen 
inwoners in de gemeente zou hou
den HIJ vroeg maatregelen voor een 
doeltreffende tewerkstelling de op
richting van een gemeentelijk grond
bedrijf en gemeentelijke kollektieve 
arbeidsovereenkomst Hij eiste ook 
dat de burgers zouden ingelicht wor
den over hun rechten inzake bvb 
ruimtelijke ordening onteigeningen 
enz 

Tenslotte waarschuwde hij de 
meerderheid voor het volharden met 
politieke benoemingen Na het ap
plaus op deze tussenkomsten kon de 
voorzitter mets anders kwijt dan te 
zeggen dat alleen de raadsleden 
hebben het recht om te reageren 

Alleszins een veelbelovennde start 
van de Nieuw-VU-oppositie' 

VU-afdeling-Herent 
danst 

Overwinningsfeest met het orkest 
,,New Revival" op zaterdag 4 februan 
'89 om 20u 30 in de Gemeentelijke 
sportzaal te Herent-Winksele, Warot-
straat Senator Roger Blanpain, Euro
parlementslid Willy Kuijpers en de 
andere 10 afdelmgsmandatarissen 
nodigen je samen met het bestuur uit 
om er te vieren en de Europese kies-
kampanje in te zetten Toegangsprijs 
in voorverkoop 80 fr , met gratis 
tombola Aan de toegang 100 fr 

ZALIGE 
KERST 

PRETTIG 
1989 

ZALIGE 
KERST 

PRETTIG 
1989 

MïlLvunie \yksi ink 

Knipoog... 

JANUARI 
13 LENNIK: Huize Zwartenbroek 
Zwartenbroekstraat 127 om 13u 30 
Angst, vriend en vijand van de ado
lescent Org Brabantse dienstverle
ning 
13 MEISE-WOLVERTEIUI: Afde-
lingsbestuursverkiezingen met 
nieuwjaarsreceptie in de Sportschuur 
(kompleks Ten Dnes) Populierenlaan 
20 te Wolvertem Voor alle leden en 
simpatisanten Vanaf 19u Org VU-
Meise-Wolvertem-Oppem 
16 NIEUW BEERSEL: Algemene 
ledenvergadering ter voorbereiding 
van de afdelingsbestuursverkiezin-
gen Om 20u in zaal Tijl aan de 
Torleylaan 24 te Beersel (Huizingen) 
16 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127 om 15u30 
Eenzaamheid door dhr Jan Raey-
maekers psycholoog-sexuoloog 
19 HALLE-VILVOORDE: Arrondis-
sementsbestuur (alleen verkozen be
stuursleden en parlementsleden) 
20 MACHELEN: Om 20u 30 
Nieuwjaarsreceptie van de VU-afde-
ling Machelen met als gastspreker 
Hugo Coveliers, VU fraktievoorzitter 
Kamer In de bovenzaal van cafe De 
Arend, Vandenberghestraat Mache
len (aan de kerk) 
20 LENNIK: Huize Zwartenbroek 
Zwartenbroekstraat 127 om 13u 30 
Angst vriend en vijand van de vol
wassene Org Brabantse dienstver
lening 
20 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Afde-
lingsbestuursverkiezingen van 19 tot 
21 u in het lokaal bij Jan Buelens, 
Mechelseweg 17 Kandidaturen voor 
13 januari bij Greet D Haeyere-Ver-
haeghe Van Guchtstraat 17 Kapelle 
o/d Bos-Ramsdonk 
20 HULDENBERG: Bestuursver-
kiezingen van 19 tot 22 uur in zaal 
Den Til te Loonbeek Gastspreker 
Willy Kuijpers Org VU-Huldenberg 
20 SINT-ULRIKS-KAPELLE: Afde-
lingsbestuursverkiezmgen van 19 tot 
21 u in kafee Centrum Kerkstraat 
Kandidaturen voor 13 januari bij Lin
da Sergooris Brusselstraat 28 St UI 
riks-Kapelle 
23 LENNIK Huize Zwartenbroek 
Zwartenbroekstraat 127 om 15u30 
Leven met reuma door mevr dr T 
Maes 
27 LENNIK. Huize Zwartenbroek 
Zwartenbroekstraat 127 om 13u 30 
Angst vriend en vijand van oudere 
mensen Org Brabantse dienstver 
lening 
28 LENNIK: Bijeenkomst van ,,Vor 
mmg en Gemeenschap ' in zaal Pa-
jottenland F De Wolfstraat te Len-
nik over evolutie en bespreking ge
meenteraadsverkiezingen Om 18u 
28 HALLE-VILVOORDE: Ontmoe
tingsdag voor arrondissementele ka
derleden en gemeentelijke mandata
rissen (Geen arrondissementsraad 
op 27 januari en 24 maart '89) 
28 SINT-PIETERS-LEEUW: Op
voering van Traclatus de Flamenco in 
Merselborre Vlezenbeek Geen uur 
vermeld Info bij FVV-Groot Leeuw 
FEBRUARI 

4 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 14de 
groot Breugel-Eetfestijn In zaal 
Nachtegaal Brusselstraat 83 Vanaf 
18u Ook op 5 februari vanaf 11 u 30 
Org VU-St Ulnks-Kapelle 

\ 

:& ^ 

K̂ »?T l^Ml »LIC.fc 
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fRETTIÖ PHËTTIG PRCTTIG 
1989 1989 «89 

^^foiöt ie WlUBni t \<rf!»»Bii« 

Op originele wijze wenste de Volksunie Anderlecht aan alle inwo
ners prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 1989 

Tevens een duidelijk verstaanbare ,,knipoog" naar de CVP en de 
heer Walter Vandenbossche, die na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 9 oktober '88 de VU ,,dood en begraven" waande 

Stefaan Delannoo 

12 JANUARI 1989 
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Affligem 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 • 011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich Kon Astridlaan 85 • 034/57 30 32 
Leuven, 1 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 val Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten 

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 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

e»^'^ R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel : 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
f ^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

>f 
'tboerenhof 
CAFE-RESlAURAhfT-FRfTUUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-lvlartens-Voeren 
Tel 041/81.07.03 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011 /65 .73 .05 - 65 .89 .40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
een aperitief gratis. 

Herberg Viking 
S'mds 15 jaar Vlaams-natio
naal trefpunt in het hartje 
van Brussel. 

Guide Dosogne 
Arduinkaal 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

Z<XK€RC)€ 
24 jarige licentitaat aard en delf-

stofkunde richting natuurweten 
schappen drietalig zoekt een gepas 
te betrekking in Oost Vlaanderen of 
Vlaams-Brabant Voor ml tel Staats 
sekretanaat Valkeniers 513 83 00 
post 311 

22 jarige man opleiding metaal 
bewerking vrij van legerdienst zoekt 
werk als onderhoudsman of arbeider 
te Brussel of ten W van Brusbel Voor 
ml tel Staatssekretariaat J Valke 
niers 513 83 00 post 311 

25-jarige psychologe richting ont 
wikkelmgs en klinische psychologie 
drietalig zoekt een passende job m 
de kommerciele of sociale sektor 
Voor ml lel staatssekretariaat Valke 
niers 513 83 00 post 311 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u IVIaandag 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 
Longtmstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARfv^ING 

Tel 426.19 39 

nv de winne-fabnsac 

migrostraat 128 
B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052 42 33 04 - 42 39 16 

!i{j', )iii,f- repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingtorinulieren 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer 
053/80.10.09 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhiouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

KEUKENS-SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DERCRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
•s 050/20 08 50 

algemene decoratiewerken 
schilderen — behangen 
vloerbekledingen — parket • 
louverdrape — luxaflex — 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

^^/4^Aé'/i/i!a€i/^ 

- BINNENHUiSINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEI\fl 091/60.13.37 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Houtzageri j 
DE ROOSE N.V. 

A l g e m e n e hout en p la tenhande l 
S c h a v e n ] 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEIVI 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

13 lAMIIARI IQRQ 
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,Wij zijn een weetgraag volk' 
BRUSSEL — Flageyplein. Maagdagmorgen en 

even na 10 uur, de zoveelste uitzending van het 
radioprogramma De Groote Magazijnen zit er op. 
Opnieuw konden de luisteraars vragen stellen, op
nieuw poogde het radioteam deze te beantwoorden. 
Per uitzending zo'n 40 vragen... 

Dit ritueel herhaalt zich nu reeds drie en een half 
jaar en blijkbaar ligt het programma nog steeds goed 
In de smaak en In ether want volgens pellingen 
luisteren meer dan een half miljoen mensen weke
lijks naar De Groote Magazijnen ,,de Instelling van 
weliswaar beperkt maar toch openbaar nut." 

Een van de spitsvondigheden van radio Brabant. 

HET radioprogramma De 
Groote Magazijnen is dui
delijk het werl< van een 

entoesiaste ploeg. Wij zitten sa
men m de mess van het nog 
steeds fraaie maar sterk verloe
derde Flagey-gebouw een tas 
koffie te drinken. 

Chris Jonckers, de warme ra
dio-stem, Mark Van den Hoof, 
Karel Vereertbrugghen, Bert Van 
Molle en Edwin Brys. Een hand
vol mensen dat gelooft in goede 
radio. 

Maar wie bedacht het program
ma nu eigenlijk"^ 

Zilverpapier 
M. Van den Hoof: ,,Karel Ver

eertbrugghen en ik hadden vroe
ger het programma Crime Time, 
maar toen daar sleet op zat heb ik 
met Edwin Brys, die toen eerste 
producer was, iets nieuw bedacht 
voor de maandagmorgen. Ik had 
een lijstje van mogelijkheden 
waarbij telkens een vragenpro-
gramma hoorde. Maar toen za
gen wij kans om van dat kleine 
onderdeel een heus programma 
te maken . 

De Groote Magazijnen leek ons 
een geschikte titel omdat hij ver
wees naar de voorraadschuur 
van de menselijke geest." 

E. Brys: ,,ln de grote magazij
nen kon men alles vinden wat je 
vroeg, bij ons kan dus ook elke 
vraag gesteld worden." 

WIJ: Herinnert u zich de eer
ste uitzending nog? 

K. Vereertbrugghen: ,,Omdat 
WIJ niet zeker waren dat het pu
bliek onmiddellijk zou inspelen 
op het programma hadden wij 
zelf een paar vragen verzonnen. 
De mooiste daarvan was wel 
deze waar het zilverpapier dat wij 
voor de missies spaarden naar 
toeging." 

M. Van den Hoof: ,,De mooi
ste herinnering aan de eerste 
uitzending was dat ze gelukt was. 
Er had ooit op BRT 1 een vragen-
programma gelopen (Jongens en 
Wetenschap) en dat marcheerde 
aan geen kanten. Daar kwamen 
geen vragen voor binnen. 

Het ging daar duidelijk om we
tenschappelijke vragen, wij heb
ben altijd gezegd dat de luiste
raar naar het fijne van de dingen 
mocht vragen. En dat heeft een 
groot deel van het publiek onmid
dellijk begrepen en aantrekkelijk 
gevonden." 

WIJ: Bestaan er nog dergelij
ke programma's hier of in het 
buitenland? 

C. Jonckers: ,,lk heb op de 
Nederlandse TV iets dergelijks 
gezien, maar ook als onderdeel 
van een groter programma." 

K. Vereertbrugghen: ,,Op de 
BBC was er het programma 
Facts en in de VS is er een 
jongen die er zijn beroep van 
heeft gemaakt. De meest gekke 

Javel 
,,Geeuwen 
Hoe komt 

B. Van Molle: 
werkt aanstekekijk 
dat? 

In een enciklopedie staat onder 
geeuwen niets, maar een neuro-
flsioloog kan er wel op antwoor
den." 

K. Vereertbrugghen: ,,Een 
ander prettig voorbeeld was eau 
de Cologne, Keuls water. Maar 
wat is eau de Javel ? Is Javel ook 
een plaatsnaam? Geen enkel 
boek maakt je wijzer, maar Bert 
vond binnen het half uur de Parij-
zenaar die er een boek over ge
schreven heeft." 

om voor leken over vaak zeer 
ingewikkelde materies te spre
ken." 

C. Jonckers: ,,Het overkomt 
mij wel eens dat ik er geen snars 
van begrijp en dan vraag ik: Her
haal het nog eens..." 

E. Brys: ,,Chris speelt graag 
de rol van de naïeve luisteraar..." 

C. Jonckers: die rol speel 
ik niet. ik ben zo..." 

E. Brys: ,,Wat echt te moeilijk 
is komt niet op antenne." 

M. Van den Hoof: ,,Iemand 
vroeg ooit waarom plakband 
kleeft. Ik liet daarover Herwig Van 
Hove aan het woord. Hij wou met 
zijn antwoord zo volledig zijn dat 

De makers van De Groote Magazijnen. Boven: Mark Van den Hoof, Chris Jonckers, 
Karel Vereertbrugghen. Onder: Bert Van Molle en Edwin Buys. 

vragen lost hij op en verwerkt 
deze tot colums die hij aan de 
kranten verkoopt." 

WIJ: Hoe zit jullie programma 
precies in mekaar? 

C. Jonckers: ,,De uitzending 
loopt van acht tot half tien en 
tussen die tijd kunnen luisteraars 
bellen, de vragen worden opge
nomen en geselekteerd. Bert en 
Karel zoeken dan mensen die er 
kunnen op antwoorden. Tussen
door worden plaatjes gedraaid en 
brengt Hugo Matthysen de ru
briek Nieuw Gedachtengoed." 

B. Van Molle: ,,Vragen die 
onmiddellijk kunnen beantwoord 
worden krijgen direkt hun beslag. 
Dikwijls worden ook dezelfde vra
gen gesteld. Het waarom van de 
bollen aan de hoogspanningska
bels of de datum van pasen, ko
men herhaaldelijk voor." 

E. Brys: ,,Daarbij verwijzen wij 
dan naar het boek De Groote 
Magazijnen met de vragen en 
antwoorden uit vroegere uitzen
dingen. " 

WIJ: Zijn er vragen die niet 
opgelost raken? 

M. Van den Hoof: .,Relatief 
weinig..." 

E. Brys: ,,...maar wij proberen 
toch altijd een antwoord te ge
ven... " 

K. Vereertbrugghen: ,,.. uit
eindelijk weet iemand toch iets te 
verzinnen. Er lopen nu nog vra
gen die twee jaar geleden gesteld 
werden en die dan plots een ant
woord kregen 

Zo hebben wij lang iemand ge
zocht die ons wist uit te leggen 
waarom mensen zich de neus 
krabben of waarom wij de benen 
kruisen. Tot zich plots iemand 
aanbood die de vraag had ge
hoord en het antwoord wist." 

C. Jonckers: ,,En ik denk er 
telkens aan als ik aan het poet
sen ben met Javel..." 

WIJ: Leren de vragen u iets 
over de stellers? 

E. Brys: ,,Er zijn items die 
geregeld opduiken: huisdieren, 
luchtvaart, menselijke gedragin
gen, het weer ..." 

K. Vereertbrugghen: ,,...en 
het koningshuis..." 

M. Van den Hoof: ,,...en de 
vreemde gebruiken van buiten
landers." 

WIJ: Maar leert u dat iets 
over de mensen? 

B. Van Molle: ,,Dat de luiste
raars biezonder nieuwsgierig zijn 
aangelegd en dat hen blijkbaar 
zowat alles boeit. Soms vragen 
wij ons af: Waar halen ze het? 
Waar halen ze het?" 

M. Van den Hoof: ,,Het valt 
ook op dat Gentenaars en Ant
werpenaren weinig drempelvrees 
hebben.'' 

E. Brys: .,Het leert ons vooral 
dat het met juist ts dat de luiste
raars van BRT 2 slechts lichte 
muziekprogramma's wensen en 
van geen informatie willen weten. 
WIJ zijn, op de zaterdag na, onge
veer het best beluisterde radio
programma van de ochtendtran
che. Zo'n 650.000 tot 700.000 
luisteraars." 

M. Van den Hoof: ,,Omdat wij 
nog een beetje van de oude stem
pel zijn (lacht...) vinden wij dat de 
omroep iets moet bieden waar de 
luisteraar wat aan heeft. Daarom 
worden de gestelde vragen met 
de nodige ernst behandeld, zon
der belerend te zijn, moet de 
uitleg deskundig zijn maar bevat
telijk voor iedereen. Het program
ma leert ons ook dat proffen be
reidwillig zijn en hun best doen 

hij het niet geformuleerd kreeg. 
Hij die het anders zo goed kan 
uitleggen als het over zijn hobby 
(de gastronomie) gaat." 

Krulletje 
WIJ: Wat doet u met dergelij

ke problemen? 
M. Van den Hoof: ,,Het over

doen of iemand anders zoeken 
die het eenvoudig kan uitleg
gen." 

K. Vereertbrugghen: ,,Onze 
eerste bekommernis is dat het 
antwoord volledig en juist is. Wij 
gaan daarvoor doorgaans te rade 
bij wetenschappers, maar wij dur
ven ook eens een antwoord vra
gen aan niet-wetenschappers. Zo 
vroeg iemand hoe blinden dro
men. Je kunt dan een antwoord 
aan een prof vragen of, zoals wij 
gedaan hebben, aan een blinde 
zelf..." 

M. Van den Hoof: ,,Men vroeg 
ons uitleg over de werking van 
een boemerang maar dat kon 
geen enkele wetenschapper uit
gelegd krijgen. Op den duur zijn 
wij terechtgekomen bij een bio
loog die zich bezighoudt met de 

bewegingen van insekten. Hoe 
landt een vlieg omgekeerd op het 
plafond ? Door daar bezig mee te 
zijn was die man een boemerang-
fanaat geworden en kon hij pre
cies uitleggen hoe een boeme
rang werkt." 

WIJ: Is het arsenaal van vra
gen onuitputtelijk? 

E. Brys: ,,Er is een grens. Niet 
aan de vragen, wel aan de groep 
mensen die ze stellen. Mensen 
zullen altijd met vragen zitten 
maar zijn geen bellers. Wij zou
den een nieuwe kategorie vra
gers moeten kunnen aanboren." 

WIJ: Zijn wij van nature 
nieuwsgierig aangelegd? 

K. Vereertbrugghen: ,,6/e-
zonder nieuwsgierig aangelegd. 
Ik vind het telkens verrassend dat 
de luisteraars met zo'n prachtige 
vragen voor de dag komen, vra
gen waar zelfs wetenschappers 
het moeilijk mee hebben. Dat is 
toch prachtig! Iemand vroeg van
waar het krulletje aan het inpak-
lint van een geschenk komt. Van 
een schaar natuurlijk, maar hoe 
werkt dat? Een prof heeft daar 
een antwoord op gegeven. 

Waarom zeggen de mensen 
datje de zee in een schelp hoort ? 
Ook die vraag wist een prof te 
beantwoorden..." 

Bestseller 
WIJ: Zijn er grenzen aan uw 

programma? 
M. Van den Hoof: ,,Natuurlijk 

zijn die er, die zijn reeds gesteld. 
Het plan is dan ook om eind juni 
met De Groote Magazijnen te 
stoppen. 

Het idee wordt stilaan overge
nomen door andere media. Er 
zou nu ook al een tijdschnft be
staan met een rubriek De Kleine 
Magazijnen. En het BRT- pro
gramma De Droomfabriek neemt 
onze vragen over." 

E. Brys: ,,Ook al gaan de luis
tercijfers nog de hoogte in is het 
beter in schoonheid te eindigen. 
Na drie en een half jaar is het 
mooi geweest..." 

De telefoon rinkelt onophoude
lijk, er worden vragen over vra
gen gesteld. En over antwoor
den, uit het programma van die 
dag maar ook uit vorige. De 
ploegleden helpen mekaar met 
het zich herinneren van antwoor
den, data en antwoordgevers. 

Het programma is nu reeds 
meer dan een uur uit de lucht 
maar het werkt nog na bij de 
luisteraars. Als dat niet mooi is? 

WIJ: Het boek is een sukses 
geworden, komt er een twee
de? 

M. Van den Hoof: ,,Het was 
een bestseller. De verkoop na
dert de 20.000 eksemplaren en er 
is stof genoeg voor een tweede 
boek..." 

Op Mark Van den Hoof na 
zitten alle Magazijniers aan de 
telefoon. Een vraag over de na
men van de driekoningen houdt 
hen in de ban. Maar ook daar 
weten De Groote Magazijnen er 
een antwoord op... 

(m.v.l.) 

— De Groote Magazijnen. 250 
vragen en antwoorden. Uitg. BRT-
ultgaven. 1988. 272 biz. 595fr. 
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