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Welkom op VU-winterhappening
Lees biz. 9

Tien richtpunten
De weglopende PVV-ministers uit het kasteel van Ham waar de
Vlaamse ministers zich buigen over een nieuw Vlaams regeerakkoord is
een TV-beeld dat zal bijblijven. Het illustreert de abdikatie van de
zogenaamde Vlaamse liberalen.
Nadat de senaat op haar beurt de tweede fase van de staatshervorming
heeft goedgekeurd kan en moet nu voluit aan ernstig Vlaams regeringswerk gedacht worden.
In het spel van meerderheid en oppositie was het te verwachten dat de
liberalen weerwerk zouden bieden, dat hoort nu eenmaal zo. Dat zij met
hun blinde boycot ook diep in het Vlaamse vlees zouden snijden praat
geen taktische bedenking goed. Deze moeilijk bevochten staatshervorming is een broze plant, halfwas nog dient zij met alle zorgen omringd. En
niet de speelbal te worden van politieke spelletjes. Met hun afdreiging
bewijzen de PVV-ministers Vlaanderen geen dienst. Het lijkt op een
onverbloemde tegenwerking, de weigering om de kroon op het werk te
zetten. Hopelijk komt de PVV tot inkeer.
De Vlaamse gemeenschapsministers zijn in Steenokkerzeel begonnen
met een financiële en budgettaire ontleding, een inderdaad noodzakelijke
evaluatie vooraleer zij echt aan slag kunnen.
Het partijbestuur van de Volksunie heeft de krachtlijnen uitgetekend
die volgens haar de basis moeten vormen van het nieuwe Vlaamse
regeerakkoord. De partij gaat er van ui* dat na de goedkeuring van de
tweede faze van de staatshervorming de Vlaamse regering nu haar volle
verantwoordelijkheid moet nemen. Nog voor de aanvang van de derde
faze moet zij werkzaam zijn. De burger wacht ongeduldig op een positief
sinjaal vanwege Geens IV.
Zij is het instrument om de staatshervorming uil te voeren, om de
slagzin „Wat we zelf doen, doen we beter" lijf en inhoud te geven. Het
betere Vlaanderen dat de VU voorstaat moet verwezenlijkt worden.
Het VU-partijbestuur heeft minister Johan Sauwens een 10 puntenprogramma naar Steenokkerzeel meegegeven. Tien niet te omzeilen
richtpunten voor een beleid waar de burger beter van wordt. Wij sommen
ze op:
Het onderwijs, dat wij van de kleuterklas tot de post-universiteit in
eigen handen hebben, moet opnieuw kwaliteit en diepgang uitstralen. De
algemene vorming in het lager en middelbaar onderwijs moet geherwaardeerd worden. Vooral het talenonderricht moet een beurt krijgen. Eindelijk moet ook de geschiedenis van de Vlaamse beweging een volwaardig
vak worden. De kwaliteit van onze imiversiteiten moet gewaarborgd
blijven, dat kan door ze in éen hogeschool, verspreid over de bestaande
campussen, onder te brengen.
KuHuurbeleving moet opnieuw het verlengstuk van vorming en onderwijs worden en niet langer een fagadepolitiek. Volksverheffing is niet
ouderwets maar een bestendige zorg.
Een eigen ekonomische politiek moet voor iedereen werk en welzijn
waarborgen. Daartoe moet een instrumentatium opgebouwd worden
waarmee Vlaanderen de internationale konjunktuurgolven kan opvangen.
De zorg voor het leefmilieu moet een bindende bevoegdheid zijn over de
verschillende departementen heen, er moet afstand genomen worden van
het fragmentaire en aksidentele gesleutel van het ogenblik. De Vlaamse
regering moet de Europese normen en richtlijnen onmiddellijk toepassen.
Openbare werken en Verkeer moeten gericht zijn op welzijn en minder
op welvaart. Dit houdt o.m. in dat ekologische aspekten de basis moeten
vormen van de ekonomische investeringen.
Een Vlaanderen dat tot de top van de Europese regio's wil behoren kan
zich geen schrijnende armoede veroorloven. Het moet dan ook zorg
dragen voor zijn eigen Vierde Wereld. Armoede is en blijft een onrecht.
Naar £uropa en de wereld moet Vlaanderen zich ten volle uitdragen. De
samenwerking met Nederland moet op tal van domeinen gestalte krijgen.
Vlaanderen moet gans Vlaanderen zijn. Dit wil zeggen dat in het beleid
van de Vlaamse regering een konkrete en tastbare solidaritiet met de
Vlamingen in Brussel en in alle randgemeenten herkenbaar moet terug te
vinden zijn.
Uit de katastrofale begrotingsevoluties die zich op het nationale niveau
hebben voorgedaan moet geleerd worden de tering naar de nering te
zetten. De Vlaamse regering moet een voorbeeld van zorg zijn.
Om de publieke belangstelling voor het politieke bedrijf opnieuw op te
krikken is meer nodig dan informatiekampanjes maar moeten de politieke zeden worden herzien. Dit houdt konkreet in dat ertussen de politieke
partijen gewerkt wordt aan een nieuwe politieke kuituur, aan dcpolitizering, aan beperking van de verkiezingsuitgaven, aan openheid van
bestuur, enz.
Al deze richtpunten voor een eigen Vlaams beleid zijn binnen de VU
gemeengoed, hoe de andere partijen ze zullen ontvangen weten wij
wellicht eind deze week. De punten zijn niet ekstreem, maar redelijk, ze
zijn nochtans noodzakelijk voor een goed beleid.
Wellicht kunnen ze ook de Vlaamse Vereningen van dienst zijn voor
een vernieuwde aktiviteit. Verfijning van en animatie rond deze richtpunten is wenselijk.
(m.v.1.)

Franstalig offensief in de rand?

Volksunie zorgt voor
kordate reaktie
Het lijkt er sterk op dat de franstaligen in dit land
niet op vreedzame wijze willen samenleven in de
nieuwe staatsstrukturen. Voorzitter Valmy Féaux
van de Franse gemeenschapsregering (PS) verspreidde in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel een franstalige brief, waarin hij de installatie
aankondigt van een informatiedienst voor franstaligen van buiten het franstalig grondgebied. De dienst
wil alle mogelijke problemen behandelen en is gehuisvest in de gebouwen van de Franse gemeenschapseksekutieve aan de Jozef Stevensstraat te
Brussel en is ook telefonisch te konsulteren.

V

ORIG jaar was tegen de oprichting van de dienst verzet
aangetekend door de Vlaamse regenng Daardoor bleef de beslissing 60 dagen geschorst Feaux
"heeft nu het genoegen" om aan te
kondigen dat die periode voorbij is en
de installatie van de informatiedienst
bevestigd wordt Het spreekt vanzelf
dat daar mets van in huis komt De
franstalige gemeenschap heeft in
Vlaanderen mets te vertellen, en
moet hier ook geen informatie of raad
komen verstrekken

Faciiiteitenkommissie
De VU-Kraainem-Wezembeek-Oppem reageerde reeds op het eentalige schrijven van Féaux Er wordt

voorgesteld om de volgende stappen
te ondernemen de procedures om
deze klucht te stoppen moeten verdergezet worden, en de Vlaamse regenng moet een gelijkaardige brief
schrijven waarin duidelijk en ondubbelzinnig staat dat de Vlaamse randgemeenten rond Brussel tot Vlaanderen behoren en een korrekte omschrijving gegeven wordt van het begrip faciliteiten Ten derde moeten de
werkzaamheden van deze rode telefoon verstoord worden, en er moet
ook een urgentieplan voor het randgebied bekend gemaakt worden, in
samenspraak met de Vlaamse beweging Tenslotte moet er binnen de
Vlaamse regering een faciliteitenkommissie aangesteld worden die de
Vlaamse belangen in het randgebied
verdedigt
De VU-gemeenteraadsleden Wille-

men en Van Biesen van Kraainem
hebben intussen klacht neergelegd
bij de pas benoemde gouverneur van
Brabant, Andre Degroeve, m verband
met de installatie van de gemeenteraad van Kraainem van 10 januari II.
Daarmee protesteren de VU-ers en
het Kraamemse PVV-raadslid tegen
de eedaflegging met gesloten deuren
en het taalgebruik m de gemeenteraad Ook VU-provincieraadsiid Guide Dosogne legde klacht neer wegens schending van de wetten op het
taalgebruik in Linkebeek en Kraainem.

Omzendbrief
Op vraag van VU-voorzitter Gabriels heeft gemeenschapsminister
van Binnenlandse Aangelegenheden
Van den Bossche toegezegd om een
omzendbrief te schrijven naar de gemeentebesturen In die brief zal Van
den Bossche erop wijzen dat de bestuurstaal van zowel de schepenkolleges als de gemeenteraden het Nederlands is en dat beslissingen die
met aan deze regel voldoen zullen
vernietigd worden Vooral voor Voeren en de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel is deze brief
van belang Dankzij die brief krijgen
de gouverneurs van Brabant en Limburg immers de mogelijkheid om in te
grijpen bij overtredingen van de taalwetgeving en desgevallend beslissingen te vernietigen

Wi)
... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek. Naamloze brieven 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 essentie van de inhoud te veranderen.
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk deze van
De redaktie

VEV
't Pallieterke van 5 januari deelt de
hoofdredakteur mee dat separatisme
zijn keuze is. Dit is een duidelijke
politieke keuze. Een andere keuze
dan de duidelijk, die gesteld werd in
1954 bij de stichting van de VU.
Wat erger overkomt in alle Vlaamse
kringen is de veronderstelling van het
weekblad dat het Vlaamse Ekonomisch Verbond ook het separatisme
voorstaat. OOk daar een politieke
keuze dus, die alleen door het V.BI.
werd gemaakt. Zuiver ekonomisch
gezien zou het separatisme in de
eerstkomende jaren zodanig veel
moeilijkheden meebrengen dat we m
Europa 1992 volledig ontredderd terechtkomen.
Maar, vanuit Vlaams-nationaal
standpunt gezien is het kiezen voor
separatisme het loslaten van de Brusseise Vlamingen: Dit laatste is zeer
jammer.
Wij overschatten schromelijk onze
krachten als we denken dat, omdat
Brussel als een eiland in Vlaanderen
ligt, dit gebied tot de republiek Vlaanderen zou kunnen (of willen) behoren.

Heel anders zijn de bewaren die dit
verbond maakt op bepaalde punten
van de jongste grondwetsherziening... Bij deze kritische bedenkingen
hoeft het VEV geen rekening te houden met de Waalse noch met de
unitaristische tegenspelers.
Vooral deze laatste groep vinden
we, vooral in Vlaanderen, terug m alle
partijen, behalve bij de VU. Het is
overduidelijk dat bv. de CVP m eigen
partij veel verdoken tegenstanders
van het federalisme kent, vaak uit
jaloersheid op de VU. Om deze laatste te kraken zouden ze eender welk
vals spel opzetten, waarbij voor hen
het Vlaamse belang niet eens telt.
Fl. Smit, Putte

VOORBEELD
Ik wil pleiten voor een beter verzorgd Nederlands zowel m WIJ als bij
de Volksunie in het algemeen Op
taalgebied dient de Vlaams-Nationale
partij het voorbeeld te geven en dit is
zeker met altijd het geval.
Waarom binnenkort een WIJ-,.Magazine"? Waarom zaterdag m Antwerpen een VU-,.Happening"?
F. Smet, Antwerpen
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Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen, Markt 1 7 - 0 1 1 / 4 3 . 2 0 . 5 1
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36
Konlich, Kon. Astndlaan 85 - 034/57.30.32
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hof, Ten^uursevesl 60 - 016/22.86.72
2. Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69
3. Pallieter, Oude Markt 7
Tortiout, Stwg nr. Uchtervelde - 051/72.28.22
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten: Dortmunder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, 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
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Een Poolse man, autodidakt Nederlands (40 j.), wil graag in het Nederlands korresponderen met Vlamingen
uit een dorp of kleine stad.
Zijn adres:
Wojuech PLUCIENNIK
Ojca Bejzyma 2-6
10-391 SZSZECIN
Polen

ZOeK^RCJê
Vlaamse sociale en kulturele verenigingen zoeken voor indienstneming: maatschappelijke assistenten,
opstellers en klerken in DAC-verband. Kontakt opnemen schriftelijk
met CV, met het Pajottenlands Jongerencentrum, Kroonstraat 1, 1680
Lennik.
D Jonge dame met diploma Hoger
Secundair Onderwijs Bijz. Jeugdzorg, zoekt werk als opvoedster bij
mentaal gehandicapte kinderen, in
een kinderkribbe, als verkoopsterkassierster of als bediende. Inlichtingen: Vic Anciaux, tel. 519.86.93.

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
Rustieke sfeer
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TOT SCHRIJFS

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

^

UofisUrstnut 3 3690 Bm

WIJ GENEZEN MELAATSEN

bieden hier een uitweg. Op gemotiveerd
en uitstekend personeel kunnen we al
rekenen Medikamenten zijn helaas met
gratis I U raadt het al. Een klem beetje van
uw geld kan ons veel helpen. Uw steun
helpt ons melaatsen te genezen. We horen
u al denken. Komt mijn steun wel bij de
juiste mensen terecht? Wef, da's een
kwestie van vertrouwen. Duizenden
sympathisanten geven ons reeds 25 jaar
dat vertrouwen Geef daarom
Damiaanaktie dit jaar een kans.
Laat ons samen melaatsen genezen.

een gezellige zetel.
Knus en warm.
Elders staan echter
nog miljoenen melaatsen
in de kou Onmenselijk,
onwaardrg, ellendig...
Een ellende die begon
met een klein wit onooglijk vlekje op de
huid. De rest van het verhaal kent u
Verminking, afzondering, pijn I
Alleen een degelijke, niet eens zo dure
medikatie en een vakkundige begeleiding

Werelddag voor de melaatsen. Laatste weekend van januari.

000-0000075-75

lepel & vork...

^

^ Caf/ :sj4a jfotét

««^ . „ W

'tboerenhof
CAFE-RESIAURANfT-FWTUUR

Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

RESTAURANT-HOTEL
OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS

Een advertentie?

02/219.49.30
of
02/380.04.78

Banketbakkerij

AIMTWERPIA

011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

JOOST GOSSYE
WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen

Geraardsbergsestraat
9300 Aalst

38

Tel. 053-21.35.33

Tel. 091-67.57.12

lOoA-^Ve'^N
««««^«rlo*
R. DE BEULE
^ i<\V»'
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Herberg Viking
Sinds 15 jaar Vlaams-nationaal trefpunt in het hartje
van Brussel.
Guido Dosogne
Arduinkaai 5 (KVS)
1000 Brussel
02/218.01.27

ZO€K€ÊC:)€
i I 24-jarige licentitaat aard- en delfstofkunde, richting natuurwetenschappen, drietalig, zoekt een gepaste betrekking in Oost-Vlaanderen of
Vlaams-Brabant. Voor inl. tel. Staatssekretariaat Valkeniers 513.83.00
post 311.

n 22-]arige man, opleiding metaalbewerking, vrij van legerdienst, zoekt
werk als onderhoudsman of arbeider
te Brussel of ten W. van Brussel. Voor
inl. tel. Staatssekretariaat J. Valkeniers, 513.83.00, post 311.
I ] 25-jarige psychologe, richting ontwikkelings- en klinische psychologie,
drietalig, zoekt een passende job in
de kommerciële of sociale sektor.
Voor inl. tel. staatssekretariaat Valkeniers 513.83.00 post 311.

M^t
Paula D'Hondt:
kommissaresse

Paula D'Hondt
De enige vrouwelijke minister
die de regering Martens VIII telde
verloor na de overheveling van
de gefederaliseerde bevoegdheden haar portefeuille. Openbare
Werken verhuist immers naar het
Vlaamse Gewest waar voortaan
Johan Sauwens de materie mag
beheren.
De CVP-politika werd echter
terug opgevist als koninklijk kommissaris voor de migranten. Na
de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober '88 kondigde premier
Martens, nog onder de indruk van
de opstoot van de antimigrantenpartij Vlaamse Blok, de aanstelling van een kommissaris voor de
migranten aan.
Voor deze funktie werden heel
wat namen genoemd, waaronder
die van Vic Anciaux. Vooraleer de
gewezen VU-voorzitter aanvaardde om de VU-lijst voor de hoofdstedelijke raadsverkiezingen te
trekken werd hij een tijdje als
belangrijkste kandidaat geciteerd, omdat hij het migrantenprobleem goed kent en er ook
een beleidsvisie over heeft. Een
kwaliteit waar Paula D'Hondt alvast geen hinder van zal ondervinden...

Gevangenissen
Europees Parlementslid Willy
Kuijpers vernam met verbijstering het standpunt van de drie
gevangenisdirekteurs over de
overbevolking in de Belgische
gevangenissen (zie ook WIJ vorige week). Zij stellen nl. voor om
prefab-gevangenissen te bouwen
ten einde de overbevolking tegen
te gaan. Het Europarlementslid
noemt dit volstrekt onverantwoord. Zonder strukturele beleidshervorming van het hechtenisbeleid zit elke bijgebouwde cel
binnen de kortste keren weer vol.
Kuijpers stelt voor om het geld
dat aan deze nieuwe gevangenissen besteed zou worden, aan te
wenden voor het snel en radikaal
vernieuwen van onze negentiende eeuwse en soms zelfs vervallen infrastruktuur.

Het EP-lid is het wel eens met
de drie gevangenisdirekteurs dat
het aantal opgeslotenen verminderd moet worden. Een onderzoek van de Liga voor de Rechten van de Mens toonde aan dat
men de gevangenisbevolking
met een derde (en het jaarlijks
aantal opsluitingen zelfs met de
helft) zou kunnen verminderen
als men landlopers (10%), minderjarigen (0,6%), psychisch gestoorden die behandeld moeten
worden (11%), kortgestraften
(minder dan 6 maand: 11%),
vreemdelingen die niet in orde
zijn met hun papieren (1,3%) en
drugverslaafden (9%) niet langer
zou opsluiten. De overbevolking
zou nog verder verminderen als
men de voorlopige hechtenis alleen mogelijk zou maken voor
ernstige misdrijven.

Daens herdacht

Priester
Daens in
eer hersteld
De vzw Daensjaar 1989 heeft
op een perskonferentie te Aalst
haar herdenkingsprogramma bekend gemaakt. Reeds eerder had
een voltallige Aalsterse gemeenteraad 1989 tot Daensjaar uitgeroepen.
Aanleiding daartoe is de
150ste geboortedag van de priester-politikus, een der merkwaardigste figuren uit het politieke en
sociale leven van het einde van

X||JEM24GEN
AAN
Valere Quaghebeur,
burgemeester van Alveringem
• U bent zowat de spil van het
verzet tegen de plannen om laag
radio-aktief afval in de Westhoek te
dumpen. In welke faze verkeren die
plannen?
,,Ja, daarover laten ze ons in het
ongewisse. Ik weet dat de Nationale
Instelling voor radio-aktief afval en
splijtstoffen (NIRAS) een studies aan
het uitvoeren is. Ivlomenteel onderzoekt men het bovengronds stockeren van laag radio-aktief afval, omdat
dit een eenvoudigere kontrole zou
mogelijk maken. Ik vermoed dat men
zijn oog heeft laten vallen op de
Alverlngemse deelgemeente Izenberge. Volgens de voorschriften mag
radio-aktief afval immers niet opgeslagen worden in een gebied waar het
oppervlaktewater afloopt naar een
waterwinningsgebied. Dit is voor Alveringem het geval via de IJzer naar
het spaarbekken De Blankaart. Alleen een deel van Izenberge valt
daarbuiten."
• Niet alleen Alveringem komt in
aanmerking voor dit radio-aktief afval. Werd er met de andere "kandidaten " overleg gepleegd?
,,lk stel vast dat men er in de
andere gemeenten zeer gerust in is.
De burgemeesters van de 3 Waalse
gemeenten leken me zeer op hun
gemak. l\/let een Waalse staatssekretaris moeten zij blijkbaar niet veel

vrezen. Ook burgemeester Denert
van Kruibeke lijkt er nogal gerust in te
zijn.

* Hebt U ook een alternatief voor
dat radio-aktief afval?

Het kabinet van Deworme heeft ons
uitgenodigd voor een vergadering
waarop sussende taal gesproken
werd. Het was allemaal zogezegd
ongevaarlijk. Maar toen zijn we in Mol
eens gaan kijken. Als ik zie hoe de
mensen die met dat kernafval werken
ingepakt zijn maken ze mij niets meer
wijs: het is larie dat er daar geen
gevaar mee gemoeid is."

„Het radio-aktief afval wordt in Mol
verwerkt. Dan zou dat moeten getransporteerd worden naar de gemeente waar het gedumpt moet worden. Dat is toch allemaal veel te
omslachtig en bovendien gevaarlijk.
Het is toch veel eenvoudiger om verwerking en stockage op één en dezelfde plaats te laten gebeuren. Zo
worden de gevaarzones beperkt. Ik
begrijp niet waarom men zo nodig
een tweede en derde gevarenzone wil
gaan kreëren."

• Hoe komt het dat de anders zo
rustige Westhoek nu plots zo snel
in rep en roer staat?
„Dit gebied is steeds achtergesteld
geworden door Brussel. Je weet wel,
hoe verder van de zon, hoe minder
warmte de stralen geven. Het tijdperk
dat Veurne-Ambacht rijk was met zijn
landbouw is al lang vervlogen. De
bodemstruktuur liet bovendien niet
toe om tenvolle te profiteren van de
technische ontwikkelingen in de landbouw. Er werden van overheidswege
weinig prikkels gegeven om hier enige industriële of toeristische aktiviteit
te ontwikkelen.
Enkele jaren terug begrepen we
dan dat we er zelf iets aan moesten
doen als we uit het slop willen komen.
En ik moet zeggen: dat begint aardig
te lukken. We plannen voor paasmaandag een massamanifestatie."

MENSEN

HET NIEUWS

de 19de eeuw. Jarenlang was
Adolf Daens het boegbeeld van
de Kristen-demokatie in heel
Vlaanderen, maar ook in Wallonië en daarbuiten. Tot op vandaag spreken de figuur en het
gedachtengoed nog velen aan.
De rol van Daens in de Vlaam-

De tweede faze van de staatshervorming is klaar. Hoewel de
federale staat nog geen werkelijkheid geworden is, werd daarmee een
grote stap voorwaarts gezet. Dit vormde voor VU-voorzitter Jaak
Gabriels de aanleiding om Frans Van der Eist in de bloemetjes te
zetten. De medestichter van de Volksunie diende immers reeds in
1962 een voorstel van federale grondwet in. Toen werd daar in unitaire
kringen nog hartelijk om gelachen, straks wordt de droom van het
eerste VU-kamerlid werkelijkheid. Jaak Gabriels zei dat de diepe
Vlaams-nationalistische overtuiging van Van der Eist, zijn realistische
politieke inzichten en zijn lange en soms eenzame strijd een federale
omwenteling hebben mogelijk gemaakt die nog niet ten einde is.
(foto Ronald Szommer)

se ontvoogdingsstrijd bracht hem
in zwaar konflikt met de politieke
en geestelijke overheid. Toen het
Daensisme tussen de twee oorlogen haar herfsttij beleefde sloten
tal van militanten — vooral in het
arr. Aalst — zich bij de Vlaamsnationalisten aan.
Het herdenkingskomitee onder
erevoorzitterschap van Luk Delafortrie — kleinzoon van Pieter
Daens, en met Fr.-J. Verdoodt als
voorzitter werkt een tiental manifestaties uit gaande van bloemenhulde, auto-en wandeltochten, tentoonstellingen, toneel tot
historische en politiek-sociale debatten. Vooral de tenstoonstellingen rond kinderarbeid en kindermishandeling en de politieke verslaggeving uit de tijd van Daens,
springen daarbij in het oog. De
uitgave van een postzegel is
voorzien rond midden december.
Dat het komitee angstvallig
waakt over haar pluralistische samenstelling strekt haar tot eer,
het Daensisme kan ongemogelijk
tot één of andere sociale of politieke strekking behoren. Het behoort het hele Vlaamse volk toe.
(Info: Sekr. Daensjaar 1989,
Grote Markt 3 te 9300 Aalst. 053/
77.06.84)

Wachtgeld
Januari is de traditionele militiemaand. Deze maand moeten
immers de 18-jarige jongens voor
het eerst uitstel, vervroegde

dienst, vrijlating of vrijstelling
aanvragen.
Vanaf 1 januari telt de dienstplicht als RVA-wachttijd. Daar
zorgde minister van Tewerkstelling en Arbeid Luk van Den Brande (CVP) voor. De minister gaat
zelfs een kampanje voeren in de
kazernes. Solac, de socialistische jeugddienst voor dienstplichtigen, berekende dat slechts
een kleine 10% van de miliciens
en gewetensbezwaarden echt zal
kunnen profiteren van de nieuwe
maatregel. Het grootste deel van
de dienstplichtigen gaat immers
binnen als hun wachttijd reeds
bijna of volledig voorbij is.

Persil
presenteert...
Een service van Persil fosfaatvrij: l^artin De Jonghe neemt
weer de telefoon op. Deze paginagrote advertentie kondigt aan
dat de beroemde stem van het
begraven BRT-radioprogramma
Servicetelefoon weer in de ether
verschijnt, ditmaal met een programma dat luistert naar de
naam Servicegolf en dat te beluisteren is op een serie lokale
radio's doorheen Vlaanderen.
Op niet mis te verstane wijze
wordt met dit initiatief het ontbreken van een "grote" Vlaamse
kommerciële radiozender omzeild: door op lokale radio's die
nagenoeg gans Vlaanderen bestrijken hetzelfde programma te

• Werkt U ook samen met de
aktiegroep uit Houthulst die de ontmanteling van de daar gestockeerde gasbommen vraagt?
,,We hebben een vergadering gehouden met de betrokken burgemeesters. We zijn zeker en vast solidair met elkaar. Maar om nu onmiddellijk samen aktie te gaan voeren,
dat zijn we nog met van plan. In
Houthulst is het vooral een kwestie
van centen. Als er maar 150 miljoen
gevonden wordt, kan dat zootje opgeruimd worden. De minister heeft trouwens reeds beloofd dat er een oplossing voor de gasbommen komt. Het is
alleen nog niet duidelijk waar hij juist
dat geld vandaan zal halen."

voorzien wordt de facto het "monopolie" van de BRT doorbroken, hoewel daar (voorlopig?)
geen wettelijk kader voor bestaat.
De vrije radio's, zeker zij die nog
in een zekere mate onafhankelijk
wensen te blijven, begeven zich
hiermee op een glibberig pad. Dit
pad zou wel eens naar een radioland kunnen leiden waar, behoudens een half uurtje per dag,
geen ruimte meer bestaat voor
lokaal gerichte programma's en
lokale informatie. En daar was
het toch allemaal om begonnen.

...Martin
De Jonghe
Door de reklameregieën voor
vrije radio's en de nieuwsvoorziening die aangeboden wordt door
bepaalde dagbladen, werd de lokale funktie van de vrije radio
reeds op de helling gezet. Het
Persil-initiatief vormt de volgende
stap in de evolutie naar een feitelijke kommerciële radiozender
voor Vlaanderen.
Veelbetekenend in deze ontwikkeling is ook de uitspraak van
Martin De Jonghe dat hij niet van
plan is om schadelijke produkten
van VTM-adverteerders ter sprake te brengen in zijn programma's (Martin De Jonghe heeft
immers ook een programma op
de Vlaamse kommerciële televisiezender): ,,Het heeft geen zin
om op de handen te plassen die u
betalen. Als programmamaker
heb je nu eenmaal respekt op te
brengen voor de mensen die je
dat programma laten maken."

De Jonghe:
fosfaatvrije
radio
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Wi\
Loodvrij
Staatssekretaris voor Leefmilieu Miet Smet lanceerde een
kampanje om de automobilisten
aan te sporen met loodvrije benzine te rijden Een lovenswaardig
initiatief' Jaarlijks blazen onze
auto's met een benzinemotor immers meer dan 500 ton lood de
lucfit in
Twee op drie wagens zouden
volgens de staatssekretaris nagenoeg probleemloos kunnen
overschakelen op loodvrije benzine
Het IS de bedoeling dat tegen
de grote vakantie praktisch alle
Belgische benzinestations een
loodvrije pomp ter beschikking
zouden hebben Waar loodvrije
brandstof verkocht wordt, zal een
groene pomp als embleem gebruikt worden
Loodvrije benzine is goedkoper, en even goed wat betreft
rendement, veiligheid en verbruik
(een maksimale verbruikstoename van 2%) als loodhoudende U
hebt geen katalysator nodig en
kunt na een eventuele aanpassing van uw wagen nog steeds
aan een loodhoudende pomp terecht, mocht u er geen loodvrije
vinden Waarom dan nog twijfelen''

Vredeseiland
De aktie van Vredeseilanden
voor Dapaong heeft meer dan 20

miljoen opgebracht Ongeveer
10 000 vrijwilligers trokken daarvoor tijdens het weekend de baan
op Er werden deur-aan-deur-akties gedaan, sleutelhangers en
zelfklevers verkocht aan warenhuizen en m winkelcentra, sponsortochten georganiseerd, geldtapijten aangelegd, enz Vooral in
Oost-Vlaanderen, met een opbrengst die de 5 miljoen ruimschoots overschreed, skoorde de
NGO voortreffelijk

Daling
overvallen
Kommissans-generaal Moens
van de Gerechtelijke Politie is
plots een en al inschikkelijkheid
geworden Hij gaf voor het eerst
op zo'n gedetailleerde manier
statistieken prijs over de gepleegde misdaden tijdens het afgelopen jaar Daaruit blijkt dat de
krimmaliteit een dalende tendens
vertoont het aantal gewapende
overvallen op financiële instellingen, post- en tiercekantoren, mutualiteiten, geldtransporten, bedrijven en warenhuizen is in vergelijking met 1985 bijna gehalveerd Brussel en Wallonië lijken
de minst veilige streken gerangschikt volgens Hof van Beroep
telde Brussel in '88 het meeste
overvallen (128), gevolgd door
Luik (118), Bergen (75) en Antwerpen (52) In bijna 24% van de

<'^rA"'A::i'm'^^./

Het Westvlaamse Houthulst stond even op zijn kop toen bekend raakte dat daar een heel arsenaal
gifbommen uit de eerste wereldoorlog opgeslagen liggen Op een mum van tijd werden tienduizend
handtekeningen verzameld en minister Coeme kwam beloven dat de tonnen giftige bommen zouden
ontmanteld worden Het zal ongeveer 150 miljoen kosten om de Westhoek voorgoed van zijn chemische
rotzooi te verlossen
(foto Beiga)

gevallen werden de daders geïdentificeerd of aangehouden
Ook het aantal drugvangsten is
aanzienlijk gestegen Verleden
jaar legde men beslag op 13 ton
hasj, in 1987 werd slechts 6 ton
onderschept Het is vanzelfsprekend met bekend of deze vangsten te danken zijn aan het puike
werk van de politie dan wel het
logisch gevolg zijn van een toename van de drughandel
,,Zeg nu nog eens dat wij niet

open kunnen zijn", zei Moens bij
de aanvang van zijn perskonferentie Doe zo voort, kommissans-generaal, maar dan ook als je
minder goed nieuws te vertellen
hebti

CVP: word lid
en win!
De CVP heeft de jongste tijd
blijkbaar af te rekenen met een

MENSBEELD
(foto AFP)

schijnbaar langzaam afkalvend
ledenbestand Daar willen de
kristendemokraten wat aan gaan
doen En wat is er beter dan een
traditionele Vlaamse tombola'?
De voorpagina van het partijDlad Zeg bloklettert dan ook
word CVP-lid voor 15 februan,
dan maakt U automatisch kans
op een leuke prijs' Er staan 150
prijzen klaar van hi-fi tot tv
Draai de bladzijde om en je
leest dat de CVP er prat op gaat
van de Vlaamse partijen de grootste belangstelling te tonen voor
bedrijfsstages en bedrijfsbezoeken die door het VEV georganiseerd worden in het kader van
een programma "ondernemer en
politiek" Dit programma werd
opgezet omdat de kloof tussen
bedrijfswereld en politiek groot is
en nog groeit Gelukkig ,,zijn er
tussen beide werelden dankzij
het programma intense kontakten gegroeid Men leerde mekaar
kennen en begrip opbrengen
voor de wederzijdse problemen "

VDB
Een gehoorapparaat, een pijp
en een schoen Een geboord kijkgat m de deur Het lijkt wel de
aanhef van een nieuw detektiveverhaal van Blake and fvlortimer
Nochtans is het bittere werkelijkheid het zijn de aanwijzingen
waarmee de gerechtelijke politie
naar Paul Van Den Boeynants
moet gaan zoeken Want die is
spoorloos

V 1 1j U

Hek afe
preside
mewfte
hutdïgd öusn zaï oan oe i^i
president van de Vereragde
Staten zijn,
Renald Reagan hield verleden week reeds ïijn afscheidsrede voor de Amerikaanse televjsie. Een ztchtbaar iiewogen "ötpper", een
bifnaacn van fleagao die m
Europa minder bekend ts,
somèe 4&Qr nog eens ztjn wapenfeiten op Pe Amerikanen
kregen onder zi|n (eïdlrtg hun
zelfvertrouwen^ en geloot tn de
vrijheid teryg» U^r dan ooit Is
de AmerÉaaftse droom In de
VS levend. Reagan aarzelde
zelfs niet zijn aÈhljang beleid
als de Reagan-revo!utle te om»
sjhnjven Dat zou dan vooral
slaan op de heropleving van
de iraditionefe waarden. Die
restauratie bestaat inderdaad,
&n neemt soms huwenngwek»
kende vormen aan. Tijdens
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^'^* Reagan-tïjdperI; bleef hei
er voornamelijk IJI| vergekrakeet
t ts voor de Amerikanen
t^chter nog sieeds ondenkbaar dat tn hun land topless
baden op de gewone stranden
praktisch zonder siag of stoot
zou toegestaan worden De
rei over de eed op de vla^ tf\
de scholen, wettelijk met verpl^ohl maar feitelijk nog gemeengoedi die dOor de Bushaanhang tijdens de presidentsverkiezingen tegerv ztjn
als amoreel afgeschilderde rivaal Dukakis uitgespeeld
word, wijst eveneens op een
zeer gevoelige waardenlaa^
lo het Amerskaans koHektiel
bewustzijn.
Oit waardenpatroon heeft
noctïtans ook ^n positieve
kanten. De Verenigde Staten
rijn één van de weimg landen
waar een door de overheid
gesteunde kampanje tegen
het roken op zo*n korte termijn
zo'n enorme resultater* heeft

afgeworpen. In Eiiropa moet
|e in een restaurant zoeken
naar het hoekje voor de ntetroker, tn de Verontgds Stateo
is dtt net het omgekeerde.
Vete oiet-rokers m ons land
knijpen wel een oogje toe als
een rokende bezoeker achteloos een sigaret opsteokt, in
Amerika gaat die vlieger minder makkelijk op. No bad feelings, maar je sigaret moet je
op het balkon gaan oproken.
Hetzelfde geldt trouwens
voor de doorbraak van de
loodvrije benzine, waar iedereen hter nu de mond vol van
heeft*
Oe grote belichamer van
deze herofltdekking van de
Iraditiooele waarden, heelt
nochtans met steeds het goede voorbeeld gegeven Indten
hiJ het nodig achtte, ïiei N|
ach ook wei eerder inspireren
door Macchiavelü dan door
een opperwezen, zoals met
Irangate aangetoond werd.

Maar Beagan mag nu met
pensioen gaan, en alleen al
als ejs-presidenl brengt hem
dat jaadJjks 3,5 miljoen frank
op, naast talrijke voordelen in
natura, Daarbij komt dan nog
zf n pensroen als gouverneur
van California en zelfs een
sociale ujikenng ten gevolge
van zijn aktivitelten als akteur
en radiorèporter.

Een duistere vereniging van
zich revolutionair noemende onbekenden wordt verantwoordelijk
geacht voor de wilde schaak in
VDB's garage De ontvoerders
zouden zelfs gebruik gemaakt
hebben van een injektienaald
Aanvankelijk werd reeds openlijk
gevreesd voor het leven van de
kontroversiele politikus en zakenman, omdat hij als hartlijder geneesmiddelen moet nemen

Er wordt een losgeld geëist van
30 miljoen, waarvan tweederden
onder de armen verdeeld zou
moeten worden De vermoedelijBush heeft intussen rwet stilke ontvoerders, de BSR, willen
gezeten. Zijn ploeg staat klaar
dat Het Laatste Nieuws en Le
om het roer over te nemen. Of
Soir een opiniepeiling organisehij met evenveel brio het volk
ren om de arbeiders te laten bezal kunr»enfeespetenals Reaslissen welke organisaties over
gan gelooft niemand. Dat is
het geld mogen beschikken Alook met nodig. Het is, zoals de
lerlei grappenmakers menen inDemokraten tijdens de verkietussen van de kritieke situatie
zingskampanje stelden, na 8
misbruik te moeten maken om
jaar show misschien eens nut"
met lugubere vondsten of valse
tig om wat meer kwaliteit in
verklanngen het speurwerk te behet Wrtte Huts te brengen
<3<KH>le$$ the United $tat0$ of moeilijken
Amema, zoals Reagan zijn
afscheidsrede besloot, tm
Dit IS, in een notedop, wat U
anders wel eeriS echt nodig
dagenlang, over meerdere bladkunnen worden
zijden uitgesmeerd,in uw krant te
lezen kreeg

Wi\
Staatssekretaris Valkeniers:

Brusselse migranten willen blijven
•^f^

Gastarbeid en migrantenproblematiek zijn tema's
die politiek nogal gevoelig liggen. Wie resoluut
ageert tegen diskriminatie en voor integratie van
migranten wordt naïviteit in de schoenen geschoven.
Wie een kritische houding tegenover niet-Belgen
aanneemt krijgt gauw het odium in tolerantie of zelfs
racisme opgeplakt.
Ten dele komt dit omdat het tema door sommige
ekstreem-rechtse én ekstreem-linkse organisaties
uitgespeeld wordt om hun ideologie op een plat
demagogische manier te propageren.
De politieke diskussie over de problemen en
mogelijke oplossingen wordt er bijgevolg niet eenvoudiger op. Soms lijkt het een ware eierdans. Het is
op zich dan ook al een verdienste om als politikus
een genuanceerde stelling in deze kwestie in te
nemen.

V

IC ANCIAUX was de eerste beleidsverantwoordelijke om als staatssekretaris voor het Brusselse Gewest
een duidelijk beleid terzake voor
te stellen. Zijn opvolgers hebben
zijn aanbevelingen evenwel niet
verder gezet. De huidige VUstaatssekretaris voor Brussel, dr.
Jef Valkeniers, wil evenmin een
struisvogelpolitiek voeren. De
aanwezigheid van belangrijke

laars te laten uitvoeren. Ook was
het zijn voornemen om de migranten zelf te polsen naar hun
situatie en hun problemen.

In de studie die Valkeniers liet uitvoeren laten de onderzoekers de migranten zelf aan het woord.
(foto Danny)

Opinie
In dit opzicht heeft het onderzoek dat staatssekretaris Valkeniers bestelde een uniek karakter. Het laat de betrokkenen zelf

Staatssekretaris Valkeniers een
eerste deel van het onderzoek bij
de migranten aan de pers voor.
Hierbij werden de meest in het
oog springende elementen uit de
studie belicht. Om uit het onderzoek besluiten te kunnen trekken
die ook op langere termijn gelden
was het noodzakelijk om na te
gaan in welke mate de met-Europese migranten van plan zijn zich
definitief in Brussel te vestigen.

Ter vergelijking, van de Brusselse Belgen bezit 49 % een
eigen woning. Op korte termijn
zullen de verschillen op dit vlak
afnemen. Dit betekent evenzeer
dat een integratiebevorderende
huisvestingspolitiek zeer snel resultaten kan opleveren.

Hierover worden nogal wat verschillende standpunten verkondigd. ,,Ze willen zelf toch liever
terug" is een uitspraak die vaak
wordt gehanteerd om een uitwijzingspolitiek voor migranten te
verantwoorden. Tot dusver had
niemand het probleem willen (of
durven) aankaarten door de betrokkenen zelf te ondervragen
over wat ze van plan zijn. Dit
wordt in deze studie wel gedaan.

Een aantal vragen peilden naar
de neiging van de migranten om
hetzij terug te keren naar het land
van herkomst, hetzij hier te blijven. Zo werd aan studenten gevraagd waar zij, indien ze een
aantrekkelijk diploma zouden behalen, hun beroep wensten uit te
voeren. 36,7 percent van de ondervraagden opteerden voor België, 23,4 percent voor het land
van herkomst.

Daarbij werd eveneens onderzocht in welke mate de sociale
positie van de migranten en hun
mening en houding t.o.v. hun
land van herkomst, de Brusselse
bevolking en de overheid, hun
intenties terzake beïnvloeden.

Uit de resultaten van de vragen
naar de wens om terug te keren
en de vaste wil om terug te keren
blijkt enerzijds dat er een verschil
kan worden vastgesteld tussen
deze twee. Voor alle leeftijdskategoriën en alle ,.generaties" migranten werd vastgesteld dat de
wens om terug te keren iets groter IS dan het voornemen om dit
daadwerkelijk te realiseren. Welke ook de leeftijd van de ondervraagde IS, van de vorige generatie migranten kan van 40 % worden verwacht dat ze in België
blijft. Dit aantal stijgt naarmate de
generaties elkaar opvolgen. Zo
wordt van de volgende generatie,
in België geboren kinderen, verwacht dat 90 % hier zal blijven.

l\/ieer eigenaars

Meer dan 20% van de niet-Europese migranten is eigenaar van zijn
woning. Vaak krotwoning...
(toto zafar)

groepen niet-Belgische inwoners
in de Brusselse regio kreëert immers specifieke situaties die een
specifiek beleid vereisen.
Bij zijn aantreden als staatssekretaris kondigde Valkeniers dan
ook aan een onderzoek over het
huisvestingsbeleid voor migranten en voor Belgische Brusse-

aan het woord. Daarbij worden de
specifieke huisvestingsaspekten
opgesplitst naar de migrantenpopulaties van met-Europese
oorsprong en de overige Brusselaars. Vooronderzoek wees immers uit dat een verschillende
benadering aangewezen was.
Verleden

dinsdag

stelde

Gunstig Ongunstig Zonder Totaal
antwoord
—
—
—
—

op
op
op
op

nationaal niveau
gemeenschapsniveau
gewest niveau
gemeentelijk niveau

41,3
23,7
19,9
16,9

40,1
48,0
51,3
65,4

18,6
28,3
28,8
17,7

100
100
100
100

In de Brusselse agglomeratie
wonen meer dan 250.000 nietBelgen. Eén op vier inwoners
heeft een vreemde nationaliteit,
meteen het hoogste percentage
van het land. Verhoudingsgewijze wonen er in Brussel ook meer
niet-Europese buitenlanders dan
elders. Het is een algemene overtuiging dat integratie- of samenlevingsproblemen zich vooral bij
deze laatste groep voordoen.
Van de andere kant is er het
verschijnsel dat het in eigendom
hebben van een woonhuis automatisch ook tot een zekere integratie en ,,verburgerlijking" leidt.
Het aankopen van een eigen
woonhuis wijst veelal op een definitieve vestiging. Het is dan ook
opmerkelijk dat 22,4 % van de
ondervraagde, met-Europese migranten eigenaar is van hun woning. Nog eens 38,5 % van de
niet-eigenaars overweegt de aankoop van een woning binnen
plusminus 3 jaar (17,4 % binnen
het jaar).

Blijven

De belangrijkste reden om hier
te blijven is er een van gewoonte.
Ze kennen Brussel en zijn gewoon hier te leven. Ook het feit
dat Brussel meer toekomstmogelijkheden biedt weegt zwaar door
in de beslissing. Belangrijke overwegingen zijn evenzeer dat deze
mensen hun land van herkomst
niet hebben gekend, dat ze zich
hier thuisvoelen of dat het leven
in Brussel meer faciliteiten biedt
Redenen om terug te keren liggen bij het feit dat genoeg gespaard werd om in het land van
herkomst een goede positie te
bekleden, dat de familie daar nog
woont, dat men zich nooit heeft
kunnen aanpassen in Brussel of

dat het klimaat ginder aangenamer is.

Integratie?
Vraag die automatisch voortvloeit uit deze hoge neiging om in
Brussel te blijven wonen is deze
naar de neiging om zich in de
Brusselse samenleving te integreren. Daarbij springt het grote
verschil tussen de juridische en
sociale integratie in het oog. 26,8
percent van de ondervraagden
kiest voor de Belgische nationaliteit. Het percentage ,,aspirantBelgen" loopt op tot 35 bij jonge
migranten (68,6 % van de migranten-populatie) en zelfs 65 %
bij jongeren uit milieus van geschoolde arbeiders, bedienden
en vrije beroepen.
Meest afkerig tegenover de juridische Integratie staan mensen
die zich streng houden aan de
religieuze voorschriften en riten
en waarvan het intellektueel peil
relatief laag is. Dit is evenwel een
zeer kleine groep van de migranten. Het sterk praktiseren van de
Islam is voor sommige kategoriën
een remmende faktor op de sociale en juridische integratie. Dit
wordt evenwel niet als oorzaak
van de niet-aanpassing aan de
Belgische samenleving ervaren.
Slechts 25 % denkt dat de Islam
zich helemaal met kan aanpassen aan onze samenleving. 41
van de 100 ondervraagden vindt
dat iedereen in Brussel volgens
zijn eigen filosofische overtuiging
kan leven. Nog eens 37 vinden dit
eveneens, weliswaar met sommige problemen.
Migranten zien Brussel als een
multikulturele
kosmopolitische
stad Slechts 11 percent houdt
eraan in een buurt met enkel
mensen van de eigen nationaliteit
te wonen 64 percent wil liefst in
wijken met Belgen en buitenlanders van alle nationaliteiten wonen. Het verlangen naar respekt
voor de kulturele identiteit zit zeer
diep bij de niet-Belgische Brusselaars, ook al neemt dit verlangen
af naarmate de generaties vorderen.
(lees verder biz. 8)
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Tweede fase ook in Senaat goedgekeurd:

„Nog geen bloei,
toch reeds lente..."
Ook in de Senaat verkreeg het ontwerp op de
financiering van gewesten en gemeenschappen de
vereiste bijzondere meerderheid. l\/leteen kunnen
het andere België en het betere Vlaanderen definitief
van start.
Terecht merkte senator Frans Baert hierbij op, dat
het goed zou zijn het publiek op een klare wijze over
de inhoud van de staatsomvorming in te lichten.
,,Indien dit gebeurt moeten wij niet vrezen dat de
publieke opinie het gepresteerde werk zal afwijzen".

M

ET moet toch vertrouwen
wekken wanneer een
specialist als Frans Baert
onomwonden stelt, met overtuiging de nieuwe financieringsregeling te zullen goedkeuren.
,,Elke staatshervorming sedert
de tweede wereldoorlog had in
zekere mate de bedoeling het
federalisme af te remmen, maar
heeft in feite het federalisme
steeds dichterbij gebracht. Van In
het begin werden eksklusieve bevoegdheden en de nevenschikking van de normen als beginselen vooropgesteld. Twintig jaar
geleden stelde ik reeds dat een
reële autonomie van gewesten
en gemeenschappen een eigen
wetgevende
en uitvoerende
macht, eigen financiële middelen
en financiële verantwoordelijkheid impliceerde."

Het gelijk
De evolutie heeft de VU-senator gelijk gegeven.
In 1970 kregen de gemeenschappen eigen kulturele bevoegdheden, en in 1980 volgden
een aantal persoonsgebonden en
gewestelijke materies. Vandaag
staan we zover dat gewesten en
gemeenschappen over 40 procent van de nationale materies
beschikken.
Op het vlak van de Instellingen
valt een zelfde geleidelijke evolutie vast te stellen. Eerst kultuurministers in de centrale regering
en taalgroepen in het parlement.
Nadien eigen regeringen en eigen raden. tVlaar van echt autonome organen kan volgens Baert
nog niet worden gesproken. Hiervoor is de afschaffing van het
dubbelmandaat vereist, een opgave voor de derde fase.
Met het financieringsontwerp
tot slot wordt een andere evolutie
voltooid: eigen financiële middelen voor gewesten en gemeenschappen. ,,Door het totnogtoe
toegepaste sisteem van de dotaties hadden de gemeenschappen
en de gewesten geen vat op hun
inkomsten, zodat zij hun kosten
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nog op de centrale staat konden
afwentelen."

Voldoening
Het definitief financieringsstelsel schenkt Frans Baert voldoening. ,,Het organiseert immers de
financiële verantwoordelijkheid
en de financiële autonomie." Als
belangrijk daarbij akteert hij de
mogelijkheid tot het heffen van
gewestelijke belastingen die de
deelgebieden ruimte verschaffen
om een eigen politiek te voeren.
Kortom, de financiële verant-
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woordelijkheid van gewesten en
gemeenschappen zal eindelijk
een einde stellen aan het konsumptiefederalisme. ,,De financiële middelen zullen niet langer
aangevuld worden met dotaties
van de centrale staat. Ze zullen
door gewesten en gemeenschappen eventueel zelf moeten worden aangevuld. Voorts zal de
staat niet meer aansprakelijk zijn
voor de terugbetaling van de leningen van gewesten en gemeenschappen."
Verheugend vindt de senator
ook het solidariteitsmechanisme.
Omdat het doorzichtig en omkeerbaar is, maar ook omdat het
aan de kant van de inkomsten is
georganiseerd. ,,0p die manier
zal verspilling niet meer worden
beloond". Tot slot is het ook belangrijk dat de solidariteitstussenkomst niet door het rijkere gewest
maar door de staat als geheel zal
Dat het financieringsstelsel
worden geleverd. Zodat ook van met een bijzondere meerderheid
de inwoners van het armere ge- wordt goedgekeurd, is een goede
west een inspanning wordt ge- zaak. Op die manier zal ze later
vraagd. ,,Het armere gewest zal niet meer door een gewone wet
er dus belang bij hebben de eko- kunnen ongedaan gemaakt wornomische groei te bevorderen."
den. De overgangsperiode dient

Lente

Nooit meer
chemische wapens

D

E vijfdaagse Konferentie van Parijs over de
chennische
wapens
werd vorige week besloten
met een „nooit meer chemische wapens".
Maar aan die „plechtige
slotverklaring" hadden de
mensen van de Westhoek
weinig boodschap. Watje hen
lastig kunt verwijten met zo'n
160 ton gasbommen in hun
tuin! Een stock die volgens
Michel Capoen nog steeds,
jaar na jaar, aangroeit met
gemiddeld 20 ton.
De Konferentie van Parijs
had alvast dit nut, dat de opgeslagen chemische wapens
te Houthulst midden in de
schijnwerpers kwamen te
staan. De tievolking staat niet
langer alleen, en haar senator
Michel Capoen bracht de
zaak snel naar het Parlement:
welke maatregelen worden nu
eindelijk getroffen om die
stock snel en veilig te vernietigen?
In het verleden was er geen

probleem: het boeltje werd
gewoon in zee gedumpt, in de
mooie Golf van Gascogne.
Maar in 1973 stelde een verdrag hieraan een einde. Overigens terecht. België riep evenwel nog eenmaal de noodtoestand in. In 1981 werd opnieuw 225 ton in zee gestort.

Vier doden in 1986 brachten het dossier opnieuw aan
de oppervlakte. Wat volgde
was evenwel het gewone Belgische liedje: getouwtrek tussen departementen over wie
nu eigenlijk bevoegd is en
vooral wie er financieel moet
voor opdraaien.
De huidige minister van
Landsverdediging belooft een
„doenbaarheidsstudie", terwijl in afwachting de veiligheid
van het personeel te Houthulst wordt bevorderd. Lees
evenwel goed wat de minister
aan onze Westvlaamse senator antwoordde: „Ik zal bij het
ministerieel komitee een dossier indienen ten einde het
aandeel van Landsverdediging in deze materie te koördineren met het probleem van
de vemietiging van de chemische substanties dat klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid
van mijn departement beVolgens senator Michel Cahoort."
poen wordt jaarlijks nog zo'n
Wil de „bevoegde" nu ein20 ton ctiemisctie wapens gedelijk rechtstaan!
vonden In de Westtioek.

Terecht pleitte Frans Baert
voor een goede voorlichting van
het publiek over de staatshervorming.

er dan wel bijgenomen, wat volgens Baert door het uitstellen van
de ,,juste retour" zeker een toegeving is. ,,Sommige kritici zien
hierin de voortzetting van de miljardenstroom naar Wallonië. Ze
vergeten echter dat ze een vergelijking maken met een ideale situatie en niet met de situatie die
bestaat wanneer de wet niet tot
stand komt."
Bovendien is het de overtuiging van de VU-woordvoerder dat
de onmiddellijke invoering van
het definitief stelsel tot katastrofale gevolgen voor Wallonië en
dus het land zou leiden. ,,En
gezien Vlaanderen en Wallonië
mekaars beste klanten zijn, moeten wij verder tot eikaars welvaart
bijdragen."
Het is zoals Bob Van Hooland
zijn tussenkomst besloot: Vlaanderen heeft alles te winnen bij
deze hervorming en het wint zeker het meest van al wanneer wij
overtuigd zijn dat dit federalisme
koöperatief en konstruktief is,
waarin wijzelf geen plaats mogen
of zullen laten voor het zogezegde konsumptiefederalisme.
,,Men verwijst zo graag naar
Zwitserland. We horen zo vaak
dat België België is omdat het
maar voor de helft of helft per
helft funktioneert, en dat Zwitserland Zwitserland is omdat het in
zijn geheel of totaal funktioneert!
Onze wens is duidelijk. Ook wij
willen een performant en demokratisch land. Het is al zo dikwijls
gezegd.
Indien Vlaanderen vandaag
nog niet volop in bloei staat, dan
is het er toch al lente."
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Wie in slaap
valt,
gaat dood

SENAAT
Senator Bob Van Hooland:

Het nieuwe
Vlaanderen start
Weliswaar met handikaps, maar
het start ,,Iedereen die het eerlijk
meent met Vlaanderen kan over
die start toch maar verheugd zijn,
tenminste wanneer zij op lange
termijn durven denken en willen
werken"

In zijn tussenkomst aarzelde Bob Van Hooland
niet om nader in te gaan op de kritiek die geuit wordt
op het solidariteitsmechanisme, en vooral op de 468
frank per inwoner per procent punt dat de opbrengst
uit de personenbelasting in een gewest onder het
nationaal gemiddelde ligt.

W

EET u hoeveel wij nu
ongemerkt betalen via
het Gemeentefonds'^",
zo daagde hij retorisch de kntikasters uit In 1989 zal Vlaanderen 6 066 fr per inwoner uit het
Gemeentefonds putten, Wallonië
7 981 fr en Brussel 7 589 fr
Dit wil dus zeggen dat een
Waalse onderdaan 1 915 fr meer
ontvangt, hetzij een equivalent
van 4 procent punt'

Stille revolutie
Deze hervorming is volgens
Van Hooland een stille revolutie
ZIJ vereist een groot stuk institutionele, politieke, sociaal-ekonomische en management — ,,en-

gineering", natuurlijk zo mogelijk
met een brede maatschappelijke
diskussie, met inzicht en gegevens alom Uiteraard beseft de
VU-senator dat dit, hoe wenselijk
ook, een beetje utopisch klinkt
Zo had het financieringsmechanisme inderdaad beter voorbereid kunnen zijn Maar wat
daarbij het meest stoort, is het
ontbreken van een wetenschappelijke studiedienst ,,om tijdig en
objektief, ten gerieve van parlement en regering komplekse
maatschappelijke problemen te
analyseren en oplossingen uit te
werken"
Hoe dan ook, aldus de senator,
het nieuwe Vlaanderen start

Senator Bob Van Hooland aarzelde met, de huidige staatshervorming een stille revolutie te
noemen

België geen
probleem meer

D

EZE vaststelling komt van
onze senator Hans De
Belder het federaliseringsproces in België laat het buitenland en inzonderheid de lidstaten van de Europese Gemeenschap met ongevoelig
Heel wat lidstaten zijn immers
de federaliserende richting ingeslagen WIJ zijn evenwel het verst
gegaan

Scharnierpunt
Tussen federalisme en Europese integratie bestaat volgens de
senator helemaal geen tegenspraak In de jongste kwarteeuw
werden steeds meer macht, middelen en instellingen van het centrale niveau overgeheveld naar
de regio's Tegelijkertijd hebben
de opeenvolgende regeringen
zoveel mogelijk nationale soevereiniteit naar het Europese niveau overgeheveld, omdat de natie-staat met meer bij machte is
een reeks fundamentele proble-

men op te lossen ,,Beide bewegingen bevinden zich vandaag op
een historisch scharnierpunt"
Hans De Belder ziet de evolutie, zowel in de richting van gewesten en gemeenschappen als
in de nationale en Europese richting, met vertrouwen tegemoet
Voor geen van de drie richtingen
hoeft de VU iets prijs te geven
van haar essentiële ideologische
basis de nationalistische mensen maatschappij-opvatting, de
wisselwerking tussen persoonlijke vrijheid en gemeenschapsengagement, waarbij de aangewezen kring voor de menselijke ontplooiing de volksgemeenschap
IS Zowel in nationale als in Europese kontekst „Aldus gezien is
België voor ons inderdaad geen
probleem meer, Europa zal het
evenmin mogen worden" Daarom moeten de volkeren er voortaan een grotere rol spelen Het
Vlaamse probleem heeft dan ook
een andere dimensie gekregen
,,het gaat vandaag om het bedin-

S

AMENGEVAT meent Deleu dat kuituur géén prioriteit IS voor de Vlaamse
regering, ondanks het feit dat
kuituur de fundamentele inspiratie van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd is Kleine volkeren
kunnen zich in Europa en de
wereld slechts handhaven via
een duidelijk kultureel profiel
HIJ verwijst naarj 1989, waarin
de Vlaamse gemeenschap verantwoordelijk IS voor het onderwijs in Vlaanderen

Dominante

Senator Hans De Belder:

,,lk heb dit land gedurende 25 jaar naar buiten uit
vertegenwoordigd en stel daarbij vast dat de zgn.
onverschilligheid van de publieke opinie in verband
met de staatshervorming niet toepasselijk is op het
internationale milieu van diplomaten, ambtenaren,
bedrijven en gespecialiseerde perslui."

In een interessant vraaggesprek op de laatste dag
van 1988 in Gazet van Antwerpen geeft Jozef Deleu,
hoofdredakteur van ,,Ons Erf eel" zijn visie over het
Vlaamse kultuurleven.
Deleu is geen gemakkelijke man, hij is dikwijls
dwars, hij drijft ook door met typische Westvlaamse
koppigheid en hardnekkigheid. Maar hij zegt rake
dingen.

gen van interne konkrete afspraken met de Franstaligen in federaal verband, het wapenen van
de Vlaamse Gemeenschap om
de internationale, zeg maar Europese uitdagingen aan te kunnen,
het inschakelen van Vlaanderen
in de duizelingwekkende technologische evoluties met behoud
weliswaar van onze kulturele eigenheid "

Onvermijdelijk wordt de schakel gelegd met de ,,kwetsbare
situatie van het Nederlands als
taal en de Nederlandse kuituur
tegenover de toenemende druk
van de grotere kultuurgebieden"
Onze taal is een van de hoekstenen van ons Vlaamse eigen
huis, WIJ stellen vast hoe ontstellend snel de kennis ervan aftakelt, qua woordenschat zegging,
schrijfstijl en kennis van de
spraakunst Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland
wordt het fenomeen van taalaftakeling vastgesteld, vooral bij jongeren schijnt de beeldkultuur zo
dominant dat de taalkennis wordt
aangevreten
Dat IS in andere landen ook het
geval, zo zal u antwoorden Het
uithollen van de moedertaal is
erg voor elk volk, maar zoveel
erger voor kleine volkeren, omringd door zoveel grotere buren
In het onderwijs moet meer
aandacht besteed worden aan de
eigen taal, aan literatuur, toneel,
verbale ekspressie De Noordnederlanders moeten hiervan meebewust worden gemaakt en het
herbevorderen van de eigen taal
moet een gemeenschappelijke
Noord-Zuid-aktie worden
Sigurdur Palsson, voorzitter
van de Ijslandse schrijversbond,
merkte tijdens een interview m
1987 op, dat een tijd land de
videorage het lezen bij de IJslanders op het achterplan had gedrongen De plaatselijke regering
lanceerde toen een kampanje om
het lezen en het boek in ere te
herstellen en met sukses De IJslanders zijn zeer trots op hun
eigen taal, hebben zich altijd kul-

tureel duidelijk geprofileerd en
alhoewel ze maar met 250 000
zijn, bekleden ze een unieke
plaats in de Europese literatuur.
Maar ze zijn zich bewust van
hun kuituur en taal Dezelfde
Palsson verklaarde ,,Wie m
slaap valt, gaat dood", dit in verband met de kulturele beleving
Hier betekent m slaap vallen,
vergeten welke waarde je taal
heeft, en dit vergeten is het begin
van een dodelijke kulturele lethargie De eerste Vlaamsgezinden beweerden dat ,,De taal gans
het volk" was Ze hadden misschien geen oog voor de sociale
en ekonomische werkelijkheden
die het emancipatieproces van
het Vlaamse volk begeleidden

Huguette De Bleecker-Ingelaere

Maar we moeten ons hoeden
voor een omgekeerd gegeven
dat ontvoogding eksklusief met
sociale en ekonomische zelfstandigheid zou worden bekeken We
kunnen slechts een waarachtig
zelfbewust en zelfstandig Vlaanderen hebben met een bevolking
die bewust is van haar eigen
kulturele waarde Dat is haar
kunst, haar geschiedenis, en bovenal haar taal, de uiting van
haar bestaan en de bron van
waaruit al haar kracht borrelt
Huguette De Bleecker-Ingelaere

Volgens senator Hans De Belder IS er zeker geen tegenspraak
tussen onze federalisering en de
Europese integratie
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Brusselse
migranten

Antwerpse spoken of keiharde centen?

Alerte Hoste slokt
verlieslatende Morgen op
Na een halfjaar onderhandelen hebben De Morgen, De Antwerpse Morgen en
Vooruit een nieuwe eigenaar: de liberale nv Hoste. De schulden van de
progressieve dagbladen waren immers weer opgelopen tot ongeveer 57 miljoen.
Daardoor was de verschijning van de kranten in het gedrang gekomen.
Tijdens het weekend gaf de belangrijkste aandeelhouder van de nvDe Nieuwe
Morgen, de koöperatieve vennootschap "1.000 voor 100.000" dan haar goedkeuring aan de overname van de vennootschap door de nv Hoste, die o.m. Het
Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet uitgeeft.

D

E aandelen van De Nieuwe Morgen worden voor
de symbolische prijs van
1 frank verkocht aan Hoste. In ruil
daarvoor brengt de liberale uitgever alvast 10 miljoen ekstra kapitaal in bij De Nieuwe Morgen.

De samenwerking met Hoste
zal op publicitair, boekhoudkundig, logistiek, technisch, kortom
op elk vlak plaatsgrijpen, behalve
op het redaktionele vlak. Op
vraag van Hoste werd een stichting De Morgen in het leven geroepen om naar analogie van de
stichting Het Laatste Nieuws en
de stichting De Nieuwe Gazet te
waken over de redaktionele lijn
van het blad. In die stichting zijn
de lezers, het personeel en Studin (SP) vertegenwoordigd. Ze
telt negen leden, onder wie
hootdredakteur Paul Goossens,
Georges Debunne, prof. Vermeersch en auteur Walter Van
Oen Broeck.

Redaktioneel
konsept
Hoewel de redaktie haar onafhankelijkheid mag bewaren, zal
er wel gesleuteld worden aan wat
Hoste-direkteur-generaal
Rik
Duyck het redal<tionele l<onsept
noemt: meer ekonomische berichtgeving, een grotere kijk op
kuituur en lifestyle en toegankelijker nieuws zijn hier de sleutelwoorden. Bovendien wil men de
nieuwsinterpretatie
verbeteren
door de focusgedachte op meer
dan één evenement per dag toe
te passen. Om dat alles ook te
kunnen verwezenlijken zullen 3
bijkomende redakteurs aangeworven worden.
Met het opslokken van De Morgen door Hoste worden een aantal ontwikkelingen in ons perslandschap verdergezet. Nogal
evident is dat er vanaf nu een nog
grotere perskoncentratie is ontstaan dan vroeger het geval was.
In 1948 telde Vlaanderen nog
19 dagbladtitels. Dat aantal was
in 1978 geslonken tot 13 en bedraagt momenteel 14 nederlandstalige kranten. Betekenisvoller is evenwel de evolutie van
het aantal dagbladketens, m.n.
krantengroepen. Hiermee leggen
we de vinger op de wonde van de
kranteneigenaars: van 13 nederlandstalige uitgeversgroepen in
1948, verschrompelde dit aantal
tot 7 in '78 en tot 6 in '89, te
weten: Concentre (Het Belang
van Limburg), De Vlijt (Gazet van
Antwerpen en Gazet van Mechelen), Het Volk (ook De Nieuwe
Gids), de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (Het Nieuwsblad,
De Standaard, De Gentenaar),
1o JANUARI 1'>89

(vervolg van biz. 5)

gepoogd zal worden een groter
leespubliek aan te trekken.

Nieuw
marktsegment
Rest dan nog de vraag wat er
een liberale uitgeverij als Hoste
toe beweegt om een linkse krant
onder zijn hoede te nemen. Daar
kan maar één reden voor bestaan: winst maken!

Tijd (De Financieel Ekonomische
Tijd) en Hoste.

1.000 voor 100.000
Een tweede evolutie die een
krachtige por in de rug kreeg is
het failliet van de socialistische
pers. Deze ontwikkeling hangt
nauw samen met een ander kenmerk van onze dagelijkse persorganen, nl. een grote diskrepantie
tussen de oplage van onze opiniërende dagbladen en het kiesgedrag. De kristendemokratische
en/of katolieke dagbladen bekleden een
buitenproportionele
machtspositie, en ook de liberale
stem klinkt harder door m ons
perskoor dan in de parlementaire
vergaderingen.

Er zijn, hoe zou het ook anders
kunnen, echter ook progressieven in Vlaanderen die van een
andere krant houden en deze
ondanks het bestaan van De Morgen blijven lezen. De opiniërende
(hoofd)artikels in die andere kranten worden dan vaak niet gelezen, omdat de krant eigenlijk toch
alleen voor sport, faits-divers en
de televisieprogramma's gekocht
wordt. Of deze artikels worden
met zo'n grote korrel zout gelezen dat ze de lezer bij zijn partijkeuze niet beïnvloeden, of zelfs
in zijn overtuiging sterken. Nogal
wat televisiekijkers kijken bvb.
wekelijks naar Hoger Lager of
Dallas, niet om Walter Capiau op
het scherm te zien verschijnen, of
om zich mentaal eens lekker in
de olierijkdom te wentelen, maar
wel om zich eens hartstochtelijk
en zo luidruchtig mogelijk een
potje te kunnen ergeren.

Nieuwe WIJ
Waarom zouden er dan geen
krantenlezers zijn die Manu Ruys
lezen om zich op te winden over
zijn dagelijkse kommentaren, die
Het Laatste Nieuws óók kopen
om te kunnen afgeven op de
schaamteloze liberale kazak-

Haast alle kinderen worden
thuis volgens de eigen godsdienst opgevoed. Op school
slechts 39,2 %, geen schoolvrijheid dus voor migranten. Van de
andere kant krijgen slechts weinig kinderen ook buiten de school
godsdienstonderricht. Bij de jongeren liggen deze percentages
overal lager.
De migrantenpopulatie vormt
nog steeds een sterk gesloten
gemeenschap die zich helemaal
niet opgenomen voelt in de Brusselse samenleving. De overgrote
meerderheid beschouwt zichzelf
als gastarbeider of migrant,
slechts één op 10 voelt zichzelf
een op en top Brusselaar.

Overlieid
Als er dan al aanpassingsproblemen zijn, dan leggen de migranten zelf de oorzaak daarvan
met bij de Belgische bevolking.
Samenleven is, weliswaar met
behoud van de eigen identiteit,
mogelijk. De overheid daarentegen maakt een veel minder goede beurt. Op de vraag of het
migrantenbeleid van de overheid
als gunstig of ongunstig wordt
beoordeeld antwoorden.

De van oorsprong socialistische dagbladen proberen nu al
geruime tijd het leesvoer te bieden waar progressief Vlaanderen
op wacht. De overname van De
Morgen door Hoste moet voor
deze progressieve frontvormers
een zoveelste ontgoocheling op
rij zijn. Zit progressief Vlaanderen
dan toch niet te wachten op een
progressieve krant?
Toch wel: de emotionele respons op de "1.000 voor
100.000"-ak\\e voor De Morgen
en onderzoek van het lezerspubliek van De Morgen tonen aan
dat deze lezers emotioneel zeer
nauw bij de krant betrokken zijn.

Slechts één op vijf ouders kunnen aanvaarden dat hun zoon
een Belgische vrouw huwt. Dochters zouden slechts van 7 op de
honderd ouders toestemming
krijgen om met een Belg scheep
te gaan. Bij de jongeren ligt dat al
iets makkelijker, bijna 1 op 2 voor
jongens, 1 op 4 voor meisjes.

Hoe dichter het bestuur bij de
bevolking staat, des te negatiever
wordt het dus beoordeeld.

Hootdredakteur Goossens is lid van een stichting die over de
redaktionele onafhankelijkheid moet waken.

draaierij of die geabonneerd zijn
op de Gazet van Antwerpen,
mede om te kunnen gieren met
de spoken die deze krant zo
graag uit haar kasten tovert? Redenen om zich te ergeren zijn
immers nog geen redenen om
een abonnement op te zeggen.
De Vlaamse krantenlezer is
trouwer aan zijn krant dan aan
zijn partij, maar laat zich zeker
niet de les spellen door zijn dagblad. Geen enkele krant kan zich
trouwens de lukse permitteren
om in haar niet-opiniërende redaktionele bijdragen de standpunten van de partijen die ze in
haar hoofdartikels bestrijdt, te negeren. En, het moet gezegd worden, de editorialisten hebben af
en toe een aanval van eerlijke
schaamte waarna ze objektief of
zowaar eens positief berichten
over groene of volksnationale
verwezenlijkingen en aspiraties.
Want de SP heeft dan misschien redenen tot klagen, de
Volksunie en Agaiev beschikken
helemaal niet over een medium
dat dagelijks hun opinie uitdraagt
en verdedigt. De VU probeert de
dagelijkse kristendemokratische
en liberale stentorstem wat te
nuanceren met deze wekelijkse
uitgave. Die trouwens binnenkort
in een nieuw kleedje zal verschijnen, waarmee vanzelfsprekend

Rik Duyck mag dan wel tien
miljoen in De Morgen pompen, hij
is echt niet gek. De direkteurgeneraal zegt het trouwens zelf:
,,De grote uitdaging is het terugdringen van het eksploitatietekort
van De Nieuwe Morgen, dat momenteel om en bij de 50 miljoen
per jaar ligt, dit over een periode
van drie tot vier jaar ". Daarin ligt
misschien de echte bedreiging
voor De Morgen: lukt het niet om
de progressieve krant binnen die
termijn rendabel te maken, dan
zou het wel eens onherroepelijk
afgelopen kunnen zijn.
Intussen zit de liberale uitgeverij natuurlijk beter bij de adverteerders: met de Morgenlezers
wordt een publiek bereikt dat bepaald niet met de lezers van Hef
Laatste Nieuws overeenstemt.
Het binnenhalen van dit nieuwe
marktsegment is alvast een overwinning op de andere krantengroepen. Of de vrijzinnige noot in
deze harde marktekonomische
ballade
meegespeeld
heeft,
zoals de Gazet van Antwerpen
suggereerde, moet afgewacht
worden. Omdat we nogal twijfelachtig staan tegenover ideologische komplotten in onze Vlaamse
perswereld, beschouwen we zo'n
hypothese voorlopig nog als een
Antwerps spook.
(Pdj)

Staatssekretaris
Valkeniers
laat het zich evenwel niet aan zijn
hart komen. Hij neemt zich voor
om de resultaten van de opiniepeiling te bespreken met vertegenwoordigers uit akademische
middens en van de betrokken
bevolkingsgroepen om tot konkrete voorstellen te komen. In de
huisvesting en in het tewerkstellingsbeleid dat nu eveneens tot
zijn bevoegdheid behoort wil de
staatssekretaris hier uitvoering
aan geven.
Volgens staatssekretaris Valkeniers vereist de samenleving
van verschillende kuituren steeds
een wederzijdse aanpassing.
Men moet zich hoeden, zowel
voor zuiver demagogische, raciaal geïnspireerde groeperingen
binnen onze eigen samenleving,
als voor integristische bewegingen die in middens van de minst
bedeelde en dus meest ,,vatbare" immigranten de kop kunnen
opsteken.
Aanpassingsbeleid
moet volgens Valkeniers evenzeer gepaard gaan met uitwijzingsmaatregelen tegen illegalen
en misdadigers en tegen hen die
het Belgisch onthaal misbruiken.
Deze groepen hypotekeren evenzeer de toekomstmogelijkheden
en integratiekansen van hun medelandgenoten.
Staatssekretaris Valkeniers is
eveneens van plan de resultaten
van de studies over te maken aan
de nieuw benoemde koninklijke
kommissaris voor de migranten,
mevrouw D'Hondt. Om tot een
degelijk beleid te komen zal immers naar een samenwerking
tussen alle instanties moeten
worden gestreeft, aldus Valkeniers.
Stefan Ector
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Programma
Op zaterdag 21 januari 1989
in het Alpheusdal te Berchem-Antwerpen

Volksunie-Winterhappening

Hoe de Feestzalen
Alpheusdal bereiken?

VOORMIDDAG:
Startvergadering VVM
(Apollozaal)

(FHip WIttiotStraat 22 te 2600 Berchem - tef.: 03/230.47.14)

10.00 Onthaal (koffie)

Met de wagen:

10.15 — 10.30 Verwelkoming,
Gerard Bergers, fraktieleider gemeenteraad Antwerpen

« Vanaf de Ring uH de HcMing Turnhout (i34) of Hassett
(E313)
Op de Ring afelag „ 4 " nemen in de richting MortseJ. Na ±
600 m, aan de tweede verkeersiichten linksaf. Deze straat teneinde rijden en dan rechtsaf. Aan uw rechterzijde figt het ,^pheusdal".

10.30 — 11.00- „De lokale besturen na de jongste staatshervormin". Johan Sauwens, gemeenschapsminister van Verkeer en
Openbare Werken.

het

laanderen

* Vanuit Lier of Kontich
Vanaf Mortsel de Grote Steenweg volgen'mde richting „ArSwerpen Centrum", in Berchem aan de eerste veriteerslichten voorbij
de supennarkt GB, rechtsaf. Deze straat teneinde rijden en dan
terug rechtsaf. Aan uw rechterzijde Hgt het „Alpheusdal".

11.05—11.30: „De Vereniging
van Vlaamse Mandatarissen. Opzet en werking". Geert Bourgeois, algemeen voorzitter VVM.
11 30 — 12.00 Langs meerderheids- en oppositiebanken. Een
kijk op de arrondissementele
VVM-werking (Arrondissementele voorzitters)

* Vanuit Me<^ielen en Brussel ^ de E19
In de Craeybecktunnel richting „Centrum" nerrien. Aan de
eerste verkeersbchten, juist over de fSng, rechteaf. Na ± KW m,
aan de tweede verkeerslichten, terug rechtsaf en + 7(K) m verd^,
aan de derde verkeerslichten, linksaf. Deze straat teneinde rijden
en dan rechtsaf. Aan uw rechterztjde ligt het „Alpheusdal".

12.00 — 12.30: „Taak en opdracht van een Vlaams-nationaal
mandatans". Paul Van Grembergen, algemeen sekretaris

* Vanuit Boom via de A12
Voorbij de viadukt van Wilrijk rechtdoor rijderj in de richting
„Antwerpen" - dus NIET de tunnel nemen - en voorbij h ^
Bouwcentrum rechtsaf de Singel nemen. Aan de derde verkeerslichten terug rechtsaf en na ± 700 m aan de derde verkeerslicfrten
linksaf. Deze straat teneinde rijden en dan rechtsaf. Aan uw
rechterztjde ligt het „Alpheusdal".

12.30 — 13.00: Receptie Toe-

Op 21 januari 1989 zijn wij allen van de partij op de spraak van Jaak Gabnels, algegrootse Volksunie-Winterhappening in de Feestza- meen voorzitter.
len Alpheusdal te Berchem (Antwerpen), 's Morgens 13.00 — 14 00: Breugheliaans
begroeten we vooral alle gemeentelijke, provinciale, middagmaal.
en nationale mandatarissen, 's Namiddags verwachten we U allen: leden, militanten, vrienden en NAMIDDAG
simpatisanten voor een groots feest.
14.30 uur
Winterhappening
Samen maken we dan van de partijde onmisbare
De daverende start van het
hefboom om ,,Het betere Vlaanderen inhoud en
nieuwe werkjaar 1989, de aanvorm te geven.
loop naar de Europese en Brus-

iVliss Vlaanderen '86

An
De
Baetzelier
De presentatie van de Winterhappening wordt verzorgd door
An De Baetzelier, de „Miss
Vlaanderen" van 1986. In juni '87
verscheen in ons blad een vraaggesprek met An De Baetzelier,
onze redakteur, blijkbaar sterk
aangegrepen, schreef toen in z'n
inleiding ,,Ze is 23 jaar, stralend
mooi, heeft prachtig blond haar
en ogen die heel wat adrenaline
in de aders doen vloeien. Bovendien 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 mannequin uit, met sukses overigens

selse verkiezingen, de eerste
stap naar diepgaande diskussie
m voorbereiding tot het statutair
kongres van 1990
De winterse feest- en strijddag
voor alle VU-vrienden en hun gezin.
,,Het betere Vlaanderen" toespraak door volksvertegenwoordiger Herman Lauwers.
Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels, algemeen voorzitter

Om de zaal van een
ekstra feestelijk tintje
te voorzien vragen we
alle afdelingen en arrondissementen
hun
vlag mee te brengen.

Geert Bourgeois

Nieuwe voorzitter VVI^

Een ludiek snuifje

„Peper
en Zout"
De vrolijke flapdrollen van Peper en Zout komen uit Vilvoorde
Ondanks de jarenlange blootstelling aan industnele dampen en
uitlaatgassen bezitten deze jonge
muzikanten nog voldoende adem
om sappige duentjes ten beste te
geven

Zoals beloofd...

Vlaggen

Wie treint naar Berchem (Antwerpen) moet afstappen in Serchem-Station. Daar heet hij twee mogelijkheden. Ofwel te voet
langs de Posthoflei, de Roderveltlaan en de Berchem Stadionstraat naar het „Alpheusdal": een frisse wandeling van om en t)ij
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.

Kinderoppas, animatie, stemming en sfeer van het begin tot
het einde.

Keltische klanken
Aran, één van de twee muziekgroepen die de Winterhappening
muzikaal gaat omlijsten vindt z'n
oorsprong in de Vlaamse folkgroep Malegijs Na de split van
f\/lalegijs zetten twee voormalige
leden van deze groep hun passie
voor Ierse folk in de praktijk om,
in 1982 koos men definitief voor
de Keltische (Ierse en Bretoense)
volksmuziek.

Met het openbaar vervoer:

Presentatie door An De Baetzelier
Muzikale omlijsting door „Peper en Zout" en „Aran"
Optreden van Zjef Vanuytsel

Uit hun ,,kopers" pompen zij
swingende old-time, dixie-en andere olijke melodietjes Prettig
gestoord deze kereltjes, doch volstrekt ongevaarlijk'

„Aran"

* Vanuit Gent vla de El 7
Op de Rirvg afelag „ 5 " nemen en aan de verkeerslichten links
afslaan. De volgende lichten rechtsaf, onder de tunnel door, aan
de tweede lichten terug rechteaf en na ± 700 m aan de
verkeerslichten linksaf. Deze straat teneinde njden en dan rechtsaf. Aan uw rechterztjde ligt het „Alpheusdal".

Zjef
Vanuytsel!
Zoals we m ,,Wij" van vorige
week beloofden een eksklusief
gesprek met gastvedette Zjef
Vanuytsel (lees biz 20)

^1-

In opvolging van Johan Sauwens,
gemeenschapsminister
van Openbare Werken en Verkeer, bevestigde het VU-partijbestuur deze week de kandidatuur

van Geert Bourgeois voor het
voorzitterschap van de Vereniging van Vlaamse Mandatarissen Bourgeois, een 37-jange advocaat uit het Westvlaamse Izegem, is in VU-kringen geen onbekende. Sinds 20 jaar aktief m
diverse partijgeledingen, was hij
vanaf 1983 lid van de nationale
stuurgroep van de VVM.
Bourgeois kwam in 1977 voor
het eerst in de Izegemse gemeenteraad en bekleedt er vanaf
1983 tot op heden het schepenmandaat van openbare werken,
stadskernhernieuwing, ruimtelijke ordening, mdustne, handel en
middenstand en patrimonium
Bourgeois neemt zaterdag a.s.
meteen het voorzitterschap waar
van de eerste nationale VVMontmoeting na de jongste gemeenteraadsverkiezingen

Ja, ik Wil alles weten over het andere België en
tiet betere Vlaanderen. Over de staatstiervorming
die Vlaanderen de eigen mactit en financiële middelen geeft om zijn lot zélf in hianden te nemen.
Ik stuur deze bon naar tiet Algemeen Sekretariaat
van de Volksunie, Barnkadenplein 12, lOOOBmssel.
Ik ontvang dan volkomen gratis tiet boek
'De mactit van de middelen'.

Naam
Straat.
Gemeente

1
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Lassie, jeugdserie
D Ned. 1 - 18.30
Jody en het hertejong, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19,55
De Campbells, familieserie
D Ned. 2 - 16.00
Seabert, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 17.05
Buck Rogers, SF-serie
D Ned. 2 - 18.35
Countdown, hedendaagse muziek
D Ned. 2 - 19.25
Family Ties, komische reeks
D Ned. 2 - 20.29
De spijkerhoek, dramaserie
D Ned. 2 - 21.05
Miami Vice, politieserie
D Ned. 2 - 22.35
Imagine, film over J. Lennon
D Ned. 3 - 20.29
Pinter-Cyclus: een soort Alaska, film

Van dag
tot dag
Zaterdag 21 jan.
D BRT 1 - 15.00
Kulturele hoofdsteden van Europa,
Venetië
D BRT 1 - 16.00
New York-Miami, film
D BRT 1 - 18.10
Klein, Idein Ideutertje, l<leuterserie
D BRT 1 - 18.25
Postbus X, jeugdserie
D BRT1 - 18.50
Boelcetje Vlaanderen, toeristisch magazine
D BRT 1 - 20.00
Buren, soapserie
D BRT 1 - 20.25
De vuurvelden, 2de deel TV-film
D BRT 1 - 21.55
Terloops, een aparte kijk op de wereld
D BRT1 - 22.25
The Bradbury Theatre, serie
D BRT2 - 14.10
E.K. Kunstschaatsen, rechtstreekse
reportage
D Ned. 1 - 15.30
Rust roest, serie
D Ned. 1 - 15.55
De familie Knots, serie
D Ned. 1 - 16.20
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.29
Rust roest, serie
D Ned. 1 • 19.54
Cheers, komische reeks
D Ned. 1 - 20.18
Love is never silent, TV-film
D Ned. 1 - 22.40
Hooperman, politieserie
D Ned. 1 - 23.05
St. Elsewhere, ziekenhuisserie
D Ned. 2 - 16.00
Dynasty, serie
D Ned. 2 - 18.45
Top 40, eigentijdse popmuziek
D Ned. 2 - 21.45
Beauty & the Beast, misdaadserie
D Ned. 2 - 22.35
Roses are for the rich, TV-film
n Ned. 3 - 20.29
Donkersloot en Sander Pandje, serie

Zondag 22 jan.
D BRT 1 - 9.20
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie
D BRT 1 - 11.00
De zevende dag, praatcafé
D BRT 1 - 12.45
Sunday Proms, Concerto nr. 2 in G
van Prokofiev
D BRT 1 - 16.00
De jonge Edisons, jeugdfilm
D BRT 1 - 17.15
Sinja Mosa, serie
D BRT 1 - 17.40
Malvira, jeugdserie
D BRT 1 - 18.10
Van Pool tot Evenaar, toeristische
kwis
D BRT 1 - 19.45
Sportweekend
D BRT 1 - 20.35
Villa des Roses, serie
D BRT 1 - 21.40
Stijl, antiek keuren
D BRT 1 - 22.45
Klassiek Wenen, dok. reeks
D Ned. 1 - 15.31
Oorlogswinter, serie
D Ned. 1 - 18.01
Vara's kindermenu, tekenfilms
D Ned. 1 - 19.07
Flying Doctors, serie
D Ned. 1 - 22.30
Bankroet, serie
D Ned. 2 - 9.25
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Claudette Colbert en Clark Gable in de met Oscars overladen komedie
„It Happened One Night". Zaterdag 21 januari op BRT 1 om 16 uur.

Mevrouw Ten Kate, jeugdserie
D Ned. 2 - 10.05
Nonni, dramaserie
D Ned. 2 - 20.10
Van Kooten & De Bie's Keek op de
week, satire
D Ned. 2 - 20.30
A very British coup, dramaserie
D Ned. 2 - 21.57
Het wijde land, drama
D Ned. 3 - 21.25
Als het nou regent, serie

Maandag 23 jan.
D BRT 1 - 17.30
De Snorkels, tekenfilmserie
D BRT 1 - 18.10
De peulschil, doe-programma voor
jongeren
D BRT 1 - 18.35
Willem Teil, jeugdserie
D BRT 1 - 20.00
Buren, soapserie
D BRT 1 - 20.30
Captain James Cook, serie
D BRT1 - 21.25
Labyrint, Suikerzieken
D BRT1 - 22.45
Huizen kijken, over bouwen, verbouwen en wonen
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Extra time, sportmagazine
D BRT2 - 21.20
Recital, portret van een solist
D Ned. 1 - 16.50
Er was eens... het leven, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 17.44
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 18.45
Pimmetje Panda, kleuterserie
D Ned. 1 - 19.30
Volmaakte vreemden, serie
D Ned. 1 - 20.25
Artsen in de frontlijn, dok. serie
D Ned. 1 - 21.50
Hotel op stelten, komische reeks
D Ned. 1 - 22.40
Japan, dok. serie
D Ned. 2 - 18.32
The real ghostbusters, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 19.00
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips
n Ned. 2 - 23.00
Jonge mensen op koncertpodium,
solisten

Dinsdag 24 jan.
D BRT 1 - 17.30
Johan en Pirrewiet, tekenfilmserie
D BRT 1 - 18.10
Prikballon, kleutennagazine
D BRT 1 - 18.25
Carlos en Co, kindermagazine
D BRT 1 - 18.40
«
Bassie en Adriaan, serie
D BRT 1 - 18.45
60 Plus, seniorenmagazine

D BRT 1 - 20.00
Buren, soapserie
D BRT 1 - 20.30
Wij en de andere dieren, dok. serie
D BRT 1 - 21.00
Gezondheid, magazine over cholesterol
D BRT1 - 21.40
De opwachting van ,,de 50 prijzen
van Jos Ghijsen", nieuwe spelformule
D BRT 1 - 22.45
Marcel Proust, film
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
De drie wijzen, praatkwis
D BRT2 - 20.50
De Vlaams-Nationale Omroepstichting
D BRT2 - 21.35
Soepel werken, werken in krisistijd
D Ned. 1 - 15.30
James Herriot, serie
D Ned. 1 - 17.45
Kids, jeugdserie
D Ned. 1 - 18.11
De Stuntels, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.15
Ducktales, Disneyserie
n Ned. 1 - 19.54
De Cosby Show, komische reeks
D Ned. 1 - 20.19
Different world, komische reeks
n Ned. 1 - 20.51
Murder she wrote, misdaadserie
D Ned. 2 - 18.00
Popformule, videoclips
D Ned. 2 - 19.00
Familie Oudenrijn, serie
D Ned. 2 - 20.29
Derrick, krimiserie
D Ned. 2 - 23.10
Marblehead Manor, komische reeks

Woensdag 25 jan.
D BRT 1 - 16.20
De smurfen, tekenfilmserie
D BRT1 - 16.45
Anna van het groene huis, serie
D BRT 1 - 18.10
Merlina, kinderserie
D BRT 1 - 18.35
Kilimanjaro, nieuws voor jongeren
D BRT 1 - 19.00
Blikvanger, mode '89
D BRT 1 - 20.00
Een zaak voor twee, detektiveserie
D BRT 1 - 21.05
I.Q., kwis
D BRT 1 - 21.35
Moviola, filmmagazine
D BRT 1 - 22.35
So What...? Jazz Middelheim
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Sportavond
D Ned. 1 - 15.55
De natuur van Noord-Amerika, dok.
serie
D Ned. 1 - 16.35

Donderdag 26 Jan.
D BRT 1 - 18.10
Kung Fu, jeugdserie
D BRT 1 - 20.00
Felice, kwisprogramma
D BRT 1 - 20.35
Panorama, aktualiteiten
D BRT 1 - 21.25
Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
D BRT 1 - 22.45
Notities uit Marokko, dok. serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Koncert, Filharmonische Orkest v.d.
BRT
D Ned. 1 - 16.24
Zeg 'ns aaa, komische reeks
n Ned. 1 - 17.20
Popeye, tekenfilm
D Ned. 1 - 18.00
Vara's kindermenu, tekenfilms
D Ned. 1 - 20.20
Zeg 'ns aaa, komische reeks
D Ned. 1 - 21.36
Cagney & Lacey, politieserie
D Ned. 2 - 16.20
The Gay Divorce, film
D Ned. 2 - 18.30
David, de kabouter, tekenfilmserie
D Ned. 2 - 19.00
Airwolf, avonturenserie
D Ned. 2 - 20.29
Nightcourt, komische reeks
D Ned. 2 - 20.55
De wandelaar, serie
D Ned. 2 - 23.10
L.A.Law, advokatenserie

Vrijdag 27 jan.
D BRT 1 - 18.20
Schoolslag, spelprogramma
n BRT 1 - 20.00
Buren, soapserie
D BRT 1 - 20.30
Rusland en de Sovjet Unie, dok. serie
D BRT 1 - 21.45
Diapason, hedendaagse klassieke
muziek
D BRT 1 - 22.50
Als de winter komt, film
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Première, filmnieuws
D BRT2 - 20.30
Karate Kid, film
D BRT2 - 22.35
Filmspot, filmmagazine
D Ned. 1 - 19.57
Volmaakte vreemden, komische
reeks
D Ned. 1 - 20.57
De zaak S-R, thrillerserie
D Ned. 1 - 23.30
Repetitie voor moord, TV-film
D Ned. 2 - 16.28
Suske en Wiske, jeugdserie
D Ned. 2 - 20.29
Alf, komische reeks
D Ned. 2 - 23.00
Dempsey and Makepeace, politiereeks

Een film
per dag
Zaterdag 21 jan.
tt Happened One Night
Amerik. film uit 1934 met Clark Gable en Claudette Colbert. De schatrijke
Sir Andrews wil absoluut vermijden dat
zijn dochter — en enige erfgename —
Ellie trouwt met een onbenullig iemand. Daarom laat hij haar onder
strenge bewaking achter in zijn jacht
in Miami. IVIaar Ellie ontsnapt en maakt
kennis met joernalist Peter Warne...
(BRT 1, om 16u.)

Zondag 22 jan.
Flagrant Desir
Franse politiefilm uit 1985 met Sam
Waterston, Anne Roussel en Mariso
Berenson. Op een ochtend wordt uit de
vijver van het domein van Robert Barnac het lijk opgevist van zijn nichtje
Marguerite. De lokale politie is ervan
overtuigd dat het gaat om een ongeval. (Ant. 2, om 20u.35)

IVIaandag 23 jan.
Abschied von Gestern
Anita, een jong Joods meisje dat opgroeide in een koncentratiekamp, is uit
Oost-Duitsland naar het Westen gevlucht. Zij is zwanger van haar vriend
Pichota, een ambtenaar. Maar die
vreest een hoop moeilijkheden en laat
haar in de steek... Duitse film uit 1966
(D. 1, om 23u.)

Dinsdag 24 jan.
Une Flamme dans mon Coeur
Frans-Zwiterse film uit 1987 met o.a.
Myriam Mézières en Aziz Kabouche.
De 30-jarige aktrice Mercedes woont
samen met haar jongere minnaar
Johnny. Zij wil hoedanook een
zelfstandig leven blijven leiden, maar
Johnny, afkomstig uit de Maghreb, is
erg possessief. (RTBf 1, om 22u.45)

Woensd. 25 jan.
Hammett
Amerik. thriller uit 1982 met Frederic Forrest, Peter Boyle en Marily Menner, Een beroemd schrijver van politieverhalen wordt door zijn oude vriend
meegesleurd in een raadselachtige
zaak. Samen gaan zij in Chinatown op
zoek naar het verdwenen Chinese
meisje Cyrstal Ling... (D. 2, om
22U.40)

Donderdag 26 jan.
The Gay Divorcee
Ky Holden (Fred Astaire), een beroemde musicaldanser, is samen met
zijn oom op reis in Europa. In Londen
wordt hij verliefd op Mimi, een (getrouwde) Amerikaanse die bij haar
tante inwoont. Amerik. film van M. Sandrick uit 1934. (Ned. 2, om 16u.20)

Vrijdag 27 jan.
The Karate Kid
Amerik. avonturenfilm uit 1984 met
o.a. Ralph Macchio, Elisabeth Shue.
De 16-jarige Danny verlaat met zijn
moeder New Jersey en zij vestigen
zich in Californië. De joviale Danny
wordt spoedig lastig gevallen door leden van een motorbende. Om zich te
kunnen verdedigen laat hij zich inschrijven in een karate-klub... (TV 2,
om 20U.30)
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„Het is zo lang
geleden,
merkte
een kollega op, dat
^
|gij nog over uw tuin
geschreven hebt."
^
En ze had gelijk.
Maar god, wat
moet er over gezegd worden? Het
^^^A^J
wintert niet, alles
^ ^ • ^ ^ A ligt er wat onduide^ ^ ^ ^ 9
lijk
^^^^^^
De sneeuwklok^ ^ ^ ^ ^ jes staan net niet m
^
^ ^ bloei en de paas^ ^ ^ ^ B bloemen
vragen
^ ^ j ^ F z i c h af:,. Zouden
we of zouden wij niet?" Te vrezen
valt dat zij bij een beetje vorst
dadelijk de geest zullen geven...
De kollega was tijdens de eerste
dagen van het nieuwe jaar naar de
Feldberg in het Hoge Zwarte Woud
getrokken en had er op de flanken
van deze vriendelijke heuvel geprobeerd aan ski-pret te doen. Maar de
foto's die zij achteraf liet zien toonden wel veel pret maar weinig ski...

J.

Feldberg
Nu ja, het is ook een uitzonderlijke winter. En om die uitzondertijkheid was het mijn kollega te doen.
Ze weet namelijk geen blijf met de
uitlopende botten in haar tuin. 't Is
net alsof het reeds lente is, jammerde ze.
Rustig aan, verzekerde ik haar.
D'as niet de eerste keer. De natuur
heeft zo zijn grillen, net als de
mensen. Vroeg of laat komt er wel
weer evenwicht, dat is juist het
mooie van de natuur.
Bij het bekijken van de foto's
merkte ik plots dat ik zelf ooit op de
Feldberg was geweest. Ik zag het
aan de radiomast op de heuveltop.
Samen met enkele Vlaamse joernalisten waren wij op reis in de
Bondsrepubliek, met het Hoge
Zwarte Woud als bestemming. Met
een kollega van Gazet van Antwerpen lag ik gelogeerd in een afgelegen gasthof. Een beetje ouderwets
maar oergezellig, met biezonder
voorkomend personeel.
Oh ja, nu weet ik het weer, het
was in 1973. Ik herinnerde het mij
plots, de radio had gemeld dat de
militairen in Chili de macht hadden
overgenomen. Het was in de vroege herfst en de zwarte wouden van
het Hoge Zwarte Woud zetten
goudgeel aan. Het kontrasteerde
met het bloedrood uit Chili dat wij
's avonds op de televisie zagen.
Allende pleegde zelfmoord, wist
de nieuwslezer te vertellen. Maar
mijn vriend lachte schamper.,,Zelfmoord, wij kennen die officiële versies." merkte hij op.
's Avonds zaten wij als enige
gasten eindeloos te praten. De
baas had ons zelfs de sleutels van
zijn voorraad toevertrouwd. Wij
hadden het over alles en nog wat:
de grote politiek, het krantenbedrijf, de vrouwen, onze jeugdjaren.
Het laatste onderwerp dat wij hadden aangesneden was, hoe kom je
er bij?, de tijd dat mijn kollega een
handje toestak bij een begrafenisondernemer. Hij schudde de meest
gruwelijke verhalen uit zijn mouw.
Van mensen die levend begraven
werden, enzo. Het joeg mij angst
aan, te meer daar de wind rond de
Feldberg gierde en de bomenkruinen als wildemannen deed dansen...
De volgende morgen werd ik gewekt door vrolijke bellen en de
klare stem van een herderin die
haar geiten probeerde bij te houden. Haar hond hapte in het wilde
weg. Het was een bukolisch tafereel dat me de kwalijke nacht deed
vergeten en mij weer opvrolijkte.
Mijn vriend zat reeds aan de ontbijttafel de kranten te lezen. Buiten
glansde de septemberzon en kleurde het landschap postkaartachtig
mooi. Tot de radio meldde dat Allende geen zelfmoord had gepleegd maar vermoord werd.
Zie je wel, zei mijn vriend. Met
militairen weet je nooit...
's Anderendaags spoorden wij
naar huis. Daar wachtte ons het
bericht dat ook Pablo Neruda overleden was.
Mijn vrouwelijke kollega weet nu
waarom de herinnering aan de
Feldberg
mij zo
mistroostig
maakt...
_
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De Vlaamse Ardennen telt 7 brouwerijen, met in
totaal meer dan 20 uitstekende streekbieren en 13
waterdistributiebedrijven. Maar in dit land van ,,melk
en honing" vinden we ook de kwaliteitskazen van
Horebeke, de mattetaarten, de krakelingen, de lekkies, de waterkers, de genever uit Balegem, de
,,Wortegemse", de Flemisch Coffee uit Zwalm en
niet in tiet minst dé specialiteit van de Vlaamse
Ardennen: de geuteling.

G

EUTELINGEN bakt men
in Eist,
Louise-Marie,
Maarke-Kerkem
en

Zwalm.
Te Maarke wordt er gebedevaard rond en m het beschermd
kapelletje op de pitoreske Kapellenberg. Dit jaar op 22 januari
De topdag is echter de zondag
na het feest van de heilige Apollonia (9 februari), dit jaar op 12
februari Voor wie het nog met
mocht weten: geutelingen zijn
kleine, dikke pannekoeken die in
houtovens worden gebakken

De feestelijkheden rond de
geuteling zijn door de duidelijke
belangstelling van het publiek fel
opgedreven Er is nu een geutelingenboer,
een
geutelingenworp, een Orde van de Geuteling,
een paardenommegang (rijinge)
en overal geleide wandelingen
naar houtovens in werking
Omtrent de oorsprong van de
geuteling zijn er verschillende
versies Vast staat dat het om een
produkt gaat dat reeds heel lang
IS gekend, aldus de eminente
volkskundige Isidoorleirlinck, afkomstig uit Zegelsem
Vergeten we met te zeggen dat
de heilie Apollonia, in de volks-

mond ,,sente Plone", de patrones IS van de tandartsen en van
de tandtechnici

De samenstellers van de gids
gaan er van uit dat nog steeds
veel te veel aandacht wordt besteed aan eksklusieve, peperdure cru's of aan wijnen die een
normale verbruiker nooit in zijn
glas zal aantreffen
Zelden wordt een klaar antwoord geformuleerd op de echte
vragen waarmee een wijnliefhebber kampt is deze wijn nu werkelijk zijn prijs w a a r d ' ' Hoelang kan
ik een een pas aangekochte fles
bewaren "7 Bij welke gerechten
serveer ik een bepaald type wijn"?
Waar in onze handel vind ik de
beste prijs/kwaliteit-wijnen?
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W\e ter bedevaart trekt en een
hete geuteling onder de zere tanden duwt IS onmiddellijk genezen
van de vreselijke tandpijn.
Het bakken van geutelingen is
een lastige karwei en zeer arbeidsintensief
Twee
ervaren
mannen — of vrouwen — met
grote weerstand tegen de hitte,
gieten de temper-deeg-met een
lange steel, waarop een pollepel
IS vastgemaakt
Sente Plone is ook een weerheilige. Wind is op die dag dus
welkom Een oude spreuk luidt
immers ,,voor de oogst i s ' t altijd
goed als Sint-Apolloma 't waaien
doet".
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Vanaf Lichtmis tot Pasen kan
men in de meeste pfaatselijke
horecazaken de geutelingen savoureren
Nuttige tel -nummers
VVVRonse 055/2125 0 1 , Eist 055/
42 50 12,
VVV-Zwalm
055/
49 95 72, VTB-VAB-Zwalm 055/
49 89 33 of 014/21 84 83

Toegegeven, dé fuifmaand bij uitstek is alweer
voorbij. Liters bier, wijn en andere dranken verdwenen in wijd opengesperde kelen, maar de éctite
fijnproever, de stille genieter drinkt onvertstoorbaar
verder, doch met,,klasse", met kennis van zaken.
Om hem hierin bij te staan is er gespecialiseerde
literatuur.
IJde Standaard Uitgeverij
verscheen de ,,Wijnkoopgids 88/89, De 300 beste
wijnen beneden de 300 frank",
een boek samengesteld door
Frank Van der Auwera en Frank
Van den Bogaert, beiden gerenommeerde bollebozen in het
wijnwereldje

Hj

Daarom dit boek een wijnkoopgids voor Jan en alleman die
van een eerlijk en boeiend glas
wijn houdt, zonder de gebruikelijke vooroordelen tegenover appellaties, herkomstlanden, jaartallen of smaaktypes
In deze gids wordt met gediskrimineerd Elke ingezonden wijn
kreeg een faire kans Frans of
met-Frans, wijnen met of zonder
pronkerige medailles
In deze publikatie werd het begrip prijs/kwaliteit-verhouding letterlijk genomen
een selektie
prijsgunstige wijnen in elk genre,
van 87 fr tot 300 fr winkelprijs

— Wijnkoopgids 88/89. De 300 beste wijnen beneden de 300 fr. Frank
Van der Auwera en Frank Van den
Bogaert. Standaard Uitgeverij, Antwerpen. 1988. 176 biz. 300fr.

Even eerlijk, weet u echt niet tot welk teken van de
dierenriem u behoort ? En leest u toch niet, af en toe,
stiekem of niet, een sterrenrubriek in de stille hoop
dat er iets prettigs voorspeld wordt? Hoe komt het
dan dat horoskopen zo populair zijn, dat ze naast de
beursberichten, weersvoorspellingen, stripverhalen
zowat de meest voorkomende konstanten in de
geschreven pers zijn? Moeten we er dan toch in
geloven, 'n beetje of helemaal niet ?
AKEN we eerst het onderscheid tussen astrologie en astronomie Astrologie, ock nog wel eens sterrenwichelarij genoemd, is de leer
van de invloed die buitenaardse,
kosmische processen op het
aards gebeuren en op het karakter van de mens zou uitoefenen
Astronomie daarentegen is de
exakte wetenschap die de hemellichamen en het heelal bestudeert, daarin ook wetmatigheden
ontdekt, maar zonder enige duiding met betrekking tot de mens
Begrijpelijk dus dat astrologen en
astronomen elkaar met mogen
De astrologie moet zo oud zijn
als de mensheid die in de kosmische verschijnselen altijd naar
betekenissen
gezocht
heeft
Wanneer dit sistematisch begon
IS met zeker, wel dat de Assyriers
en Babylomers er al ernstig mee
bezig waren Toen zou ook de
indeling van de dierenriem in 12
tekens ontstaan zijn Vanuit Mesopotamie verspreidde de astrologie zich naar Egypte, Griekenland, China en in de oudheid war
er geen regeerder of hij had een
astroloog-voorspeller in dienst
En dit IS in onze tijden nog (soms)

zo Zo zou Nancy Reagan regelmatig een astrologe geraadpleegd hebben betreffende het
opstellen van de weekagenda
van de ex-president
Al noemde de Zwitserse psycholoog Carl Jung de astrologie
een intuïtieve wetenschap, zij is
momenteel het onderwerp van
scherpe kritiek Wetenschappers
beweren zelfs dat zij uitgaat van
de verkeerde tekens Immers, de
regels over wie onder welk teken
wordt geboren, werden duizenden jaren geleden vastgelegd
en inmiddels is de stand van de
zon ten opzichte van de sterren
aanzienlijk veranderd Zo zou de
astrologie ons een leven lang
verkeerder raad geven, omdat
onze horoskoop zou opgesteld
zijn uitgaande van het verkeerde
teken
Dit zal er ons met van weerhouden in de wachtkamer van de
tandarts toch even achteloos C )
in een tijdschrift met horoskoop
te bladeren, in de met toegegeven hoop dat . Volgende week
gaan we daarom even m op het
verschijnsel horoskoop, hoe verkeerd die ook moge zijn
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Maar ziet door de bomen het bos niet...

— Op 20 januari treedt in „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 25 januari, 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.
— In de Sint Lukasgalerij, Palijzenstraat 70, 1210 Brussel loopt van
20 januari tot en met 24 februari een tentoonstelling met werk van
JOACHIM BANDAU (°1936, leeft en werkt in Aken), MATHILDE
CUYPERS (°1947, leeft en werkt in Amsterdam) en VERON IRDARIANU (°1951, leeft en werkt in Amsterdam).
Vanuit het vooropgezette uitganspunt van de Sint-Lukasgalerij, dat
het architekturale de gemeenschappelijke drager van de serie tentoonstellingen voor dit jaar zou worden, wil deze tentoonstelling vanuit
de invalshoek van skulptuur en/of het skulpturale een voorstel doen.
De kunstenaars van wie werk wordt tentoongesteld beantwoorden
aan deze doelstellingen.
Hoewel de drie kunstenaars elk op hun eigen manier aansluiten bij
het hedendaagse kunstgebeuren — waar o.a refereren en frormeel
overnemen van bijvoorbeeld architekturale en dekoratieve vormtypes
karakteristiek zijn — overstijgen zij het letterijk gebruik van dit
vormvokabularium. Dit kan, omdat zij wellicht bezig zijn met een
•fundamenteel onderzoek of omdat zij zelf betroken relatie onderhouden met hun werk.

Milieustrip moet
bewuster maken
Een boom opzetten over de speciale strip van de
Bond Beter Leefmilieu Is beslist geen gemakkelijke
opdracht. Deze strip, ,,Een bos op zoek naar Bomen" mag dan al meesterlijk getekend zijn, het
scenario Is op zichzelf reeds een mllleukatastrofe.
Toch raden wij onze lezers aan zich het boek aan te
schaffen. Het is namelijk gratis verkrijgbaar...
EN bos op zoek naar bomen" is het verhaal van de
Oostvlaamse familie Dewitte die reeds sedert 1603 op
hetzelfde plaatsje woont. Doorheen de tijden heeft haar woonst
al een en ander doorstaan maar
anno 1988 is het met Villa Leblanc pas echt goed gesteld. ,,ln
het landschap hebben een paar
minieme veranderingen plaatsgevonden". Op de achtergrond
een kerncentrale en een slachthuis/abattoir (waar vader Dewitte
werkt). Voorts de onvermijdelijke
TGV (die heel centraal staat in
het gebeuren want er dient namelijk een kleine korrektie gedaan
aan de spoorwegbedding zodat
het huis van de Dewitte's dreigt
te verdwijnen.), een keurig dood
beekje en een helder zwarte
lucht. Vader Dewitte is een ervaren onthoofder van koeien, kip-
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pen, schapen en varkens. Moeder Dewitte werkt als serveuse in
een visrestaurant. Lowie Dewitte
is werkloos, punter en lijmsnuiver
en dochtertje Dewitte is een bijtgraag bakvisje dat op een gedegeneerde versie van Wiske lijkt.

MeynenBrusselmans
Scenario voor deze strip werd
geschreven door Herman Brusselmans. Hoewel Brusselmans
intussen wel reeds bewezen
heeft enkele steengoede shortscenario's te schrijven (vb. ,,lnspekteur Bob lost het bijna op",
ook in samenwerking met Erik
Meynen), toch blijft hij hier even
ondermaats. Slechts enkele goede vondsten maar verder niets:
de kille leegte. Wat dan weer niet

gezegd kan worden van het tekenwerk. Tekenaar Erik Meynen
bewijst eens te meer dat hij tot
een der betere Vlaamse striptekenaars behoort. Voor dit ,,werk
in opdracht" werd hij bijgestaan
door Geert Clarisse. Ongetwijfeld
heeft deze korte strip wel zijn
waarde voor stripfanaten en ook
raakt het uiteindelijk toch ergens
zijn doel: de mensen ietwat milieubewuster maken. Maar toch is
het bijzonder spijtig dat men deze
kans niet heeft aangegrepen om
via het beeldverhaal de zaken
ernstiger aan te pakken.
Tenslotte is er nog een andere
reden om het boekje bij de BBL te
bestellen: de illustratie op de
achterplaat, een gravure van
Gustave Doré (Dante's Inferno:
de zelfmoorden) is werkelijk zeer
kunstzinnig.
L. Demedts
— Een bos op zoek naar bomen,
tekst Herman Brusselmans, tekeningen Erik Meynen. Uitg. BBL, met
steun van de Nationale Loterij, uitgegeven in het kader van het Europees Jaar van het Leefmilieu. Gratis bestellen bij BBL, Luxemburgstraat 20, 1040 Brussel.
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Vandersteens helden geëvokeerd.
— Van 21 januari tot 20 februari wordt de neogotische Handelsbeurs
te Antwerpen, Twaalfmaandenstraat (bij de Meir) te Antwerpen,
omgetoverd in een echt WILLY VANDERSTEEN-LAND.
Hondereden vierkante meter dekor, attributen en tentoonstellingen
zorgen voor een driedimensionele droomwereld waarin je kan wegdromen en kuieren temidden van de striphelden Suske en Wiske, De
Geuzen, Jerom, De Rode Ridder en Bessy. Ook de oudere helden van
meesterverteler Will Vandersteen worden geëvokeerd!
Een tip voor een ideale familieuitstap.
— 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 niet eerder bekroond werk
over algemene, regionale of lokale geschiedenis. Het werk moet vóór 1
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.
—- Voor de 11e maal wordt overgegaan tot het inrichten van de
TEKENPRIJSKAMP JORIS MINNE, die voortaan tweejaarlijks wordt
uitgeschreven.
Mei 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 niet bereikt hebben
op 11 mei 1989.
Informatie en deelnemingsformulieren 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 tekenl<unst te
herwaarderen, niet 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.)
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ET een kronkelige geest als
die van John Cleese kun je,
als je staatssekretaris Miet
Smet hoort zeggen, dat ze de grote
benzinemerken op bezoek heeft gekregen (ze bedoelde uiteraard de vertegenwoordigers hiervan), de meest
gekke dingen aanvangen. l\/lisschien
kan Felice dit doen, maar dan voor
het Groot Verlof (nog zoiets onuitroeibaar in Vlaanderen — V'erio/wanneer
er Vakantie wordt bedoeld) dat eveneens uit de mond van Miet Smet
kwam, maar misschien zal het nu
allemaal beter gaan, nu het onderwijs
in Vlaamse handen is.
Deze inleiding even terzijde om aan
het echte werk te beginnen. John
Cleese schreef het verhaal én het
scenario van de Charles CrichtoniWm
A fish called Wanda, en speelt daar
naast de andere Monty Pythoner Michael Palm een schitterende hoofdrol, gelopen door Jamie Lee Curtis
(wat heeft die een diversiteit in zich!)
en Kevin Cline. Iedereen bedriegt
iedereen in deze misdaadfilm, waarmee je regelmatig dubbel van het
lachen ligt. Voos wie van vorige Mony
Python televisiewerk en filmwerk
hield IS dit een must. De anderen zijn
zuurpruimen.
Zelden komt een Deense film over
Vlaamse bioskoopschermen rollen,
maar als één Deense film het waard
IS, is het wel Pelle Erobreren (Pelle,
de veroveraar). Het is een prachtige
film van epische afmetingen. Met de
klassieke Deense filmnuchterheid en
zonder enig sentiment (het ontbreken

Nieuw
in de bios
van enig sentiment kan ook sentiment
zijn) kijkt regisseur Bille August naar
het leven eind 1800 begin 1900, op
een grote boerderij, waar de arbeiders nauwelijks te eten hebben, terwijl de eigenaar in weelde baadt. Max
von Sydow samen met nog vele keurakteurs, weet de clichés — die inhe-
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Sigoumey Wea ve als Dian Fossey in,, Gorilla 's in the Mist'' gejaagd door de
Kongolese ,,revolutie"...
rent zijn aan dit genre — om te dood. Hij vond de film goed het echte
toveren tot subtiele nuances. Deze verhaal volgen, alleen vond hij Sifilm dateert reeds van '87 en werd in gourney Weaver op het laatst nog wat
Cannes bekroond met de Palme te mooi. Ook moest hem van het hart,
d'Or, je kunt hem nu in '89 gaan dat het in de film lijkt dat de inboorlinbekijken. Doen.
gen alleen maar op gorilla's jagen,
Met Gorilla's in de mist verfilmde maar in feite zetten zij vallen op voor
regisseur Michael Apted (Gorky Park) andere dieren, waann okkasioneel
het leven van Dian l^ossey, naar haar dan ook gorilla's terechtkomen, 't Ja,
zelf geschreven boek. Deze beroem- en de liefde moet ook wat hebben in
de autobiografie, over haar leven tus- een film, dus. Probeer hem echter wel
sen de gorilla's in Ruanda, kent nain 70 mm versie te zien!
tuurlijk nog met het tragisch einde dat
's Jongens, moest die Miet Smet
Dian Fossey zal kennen. Ze wordt in
1985 in misterieuze omstandigheden niet vooraan hebben gezeten, zou dit
vermoord en over daders en reden een heel positieve rubriek kunnen
geweest zijn. Vergeet Smet een tijdje
wordt nog steeds gespeculeerd. Sigourney Weaver is Dian Fossey en m je bioskoop, het aanbod is goed. En
vooral in de scenes met de gorilla's is ben je een dagje ouder — maar ook
ze het overtuigendst. Dit is een film jongeren zullen zich herkennen — en
van het niveau van Out of Africa en wiljejeweer 18 voelen, gan dan naar
18 again kijken, een verwisselingskokies nog maar enkele mooie films.
Tijdens de persvertoning ontmoetten medie die eindelijk geslaagd mag
wij Willy Schuyemans, voormalig re- worden genoemd. Waarschijnlijk is
dakteur van TV Express en nu eindre- dat vooral te danken aan de akteurs,
dakteur bij Autotoerist. Hij was de waar George Burns de bekendste van
laatste — van de buitenwereld altans IS. Ook al goed dus Een goede dag
— die Dian Fossey zag en hij inter- verder van
viewde haar vijf dagen voor haar
Willem Sneer

13

W{\
Hubert Lampo: erudiet én boeiend

De stof waar men
dromen mee maakt
Onder de veelbetekende titel,, Terug naar Stonehenge" bundelde Hubert Lampo acht essays die
zich op het eerste gezicht in ,,the lunatic fringe"
situeren, die kleurrijke en boeiende randgebieden
die thans drukker dan ooit betreden, verkend, ontgonnen en in kaart gebracht worden, ook door
wetenschappelijk onverdachte en onbesproken vorsers.
De titel verwijst naar De zwanen van Stonehenge
(1972, nu, na een elftal drukken, ook beschikbaar in
een populaire uitgave), en de ondertitel luidt bescheiden: Een magisch-realistisch droomboek.

A

LS eerste motto gaf Hubert Lampo zijn boek een
citaat van Shakespeare
mee, ontleend aan de magiër
Prospero in The Tempest: „We
are such stuff/ As dreams are
made of."

ke, eerder spontaan-intuïtieve
dan doelbewust beredeneerde
werkwijze, waarbij de explicitering en voortwoekering van de

beperkende vereenvoudiging inhoudt — komt thans de nadruk te
staan op de ons omgevende buitenwereld en zijn geschiedenis
(waar ook mythische overleveringen en bespiegelingen deel van
uitmaken), op wat de Britten zo
treffend ,,psychical research"
noemen en andere marginale gebieden (zoals het bestaan, al dan
niet, en de invloed van buitenaardse beschavingen) die ook
door wetenschappers als Carl
Sagan en I.S. Sjklovski vastberaden betreden worden. De intellektuele verwantschap met Colin
Wilson springt hierbij in het oog.
Intellektueel, het woord is gevallen. Terwijl bijvoorbeeld Erik
van Ruysbeek zich in romans en
essays toegespitst heeft op een
noodgedwongen tot gedeeltelijks

Kabbala
De verwijzing naar The Tempest en Prospero kan niet toevallig zijn. Model voor Prospero
stond immers de sinds enkele
decennia geheel en terecht gerehabiliteerde Engelse wiskundige
en astronoom John Dee, terwijl
het raadselachtige The Tempest
— een van Shakespeares laatste
stukken — door het jongste onderzoek geïnterpreteerd wordt
als een programmatische illustratie van de ook door Dee bewerkstelligde synthese van knstelijke
kabbala, magie, hermetisch en
wetenschappelijk denken, en de
daaraan ontsproten heilsverwachtingen en konkrete pogingen om tot een algemene morele
en maatschappelijke hervorming
te komen op basis van tolerantie,
aldus de verschrikkingen van de
godsdienstoorlogen en -twisten
overstijgend en bezwerend.
Al beweegt Lampo zich dus op
het randgebied van wat Ellic
Howe ,,rejected knowledge"
noemt, toch is het hem allerminst
te doen om alternatieve dogma's
te propageren of een nieuwe leerstelligheid te poneren. Soms wil
hij wel het een of ander bewijzen,
dat geeft hij volmondig toe. Echter, ,,hoofdzaak is voor mij veeleer u tot dromen, mét mij tot
vérder dromen aan te zetten",
luidt de laatste zin van zijn woord
vooraf.

Shakespeare
Antwerpenaar?
Het is dan ook met Lampo's
bedoeling om bijvoorbeeld ,,te
onderzoel<en of het inderdaad
mogelijl( is dat William Shakespeare een in het Engels opgevoede Antwerpse patriciërszoon
zou zijn. Relevant is echter voor
mij dat iemand op deze curieuze
gedachte komt, er jaren van zijn
leven aan besteed en er een
.redelijk" klinkende bewijsvoering voor opbouwt. Veeleer dan
er intolerant de draak mee te
steken, vind ik het hoogst aantrekkelijk over een dergelijk psychologisch fenomeen te schrijven."
Ook met zijn essay over Johan
Willem Bergsneider, die de hogervermelde stelling niet zonder
bravoure
formuleerde, toont
Lampo eens te meer aan dat de
grens tussen zijn essayistisch en
verhalend werk met steeds gemakkelijk te trekken is, dat thematische interpenetratie en kruisbestuiving zich steeds al vanzelf
voltrokken hebben. Een dergelij-

Monika Van Paemel en Hubert Lampo, een prijzenswaardig duo...

inzicht steeds zinnige zoniet verhelderende en stimulerende hypothesen geformuleerd m.b.t. de
meest uiteenlopende (deel)aspekten van deze uiterst komplekse materie. Met een genereuze
rijkdom aan vaak minder gekende details gaat Lampo uitvoerig
dan weer bondig maar suggestief
m, bijvoorbeeld op Glastonbury
als Avalon en de Heilige Dunstan
die als balling onderkomen vond
te Gent; de Brabantse reis van
Lohengrin en de mythologie van
de zwaan; Tanchelijn en de okkulte betekenis van Antwerpen;
Seminis en de Katharen, Chretien de Troyes, Wolfram von
Eschenbach en de verre oorsprong van de vrijmetselarij...

Otto Rahn
Een aparte vermelding verdient alleszins het slotessay,
,,Parzival in de onderwereld",
waarin Lampo een uitputtend onderzoek instelt naar de persoonlijkheid, de drijfveren en de lotsbestemming van Otto Rahn, de
raadselachtige auteur van Kreuzzug gegen den Gral (1933) en
Luzifers Hof ges inde (1937), twee
hoogstmerkwaardige
studies
over de Graal, de Katharen en
Montségur, die ook in Franse vertaling weerklank kenden.
Rond Otto Rahn, die tot de
persoonlijke staf van Heinrich
Himmler behoorde, hangt een
ondoorzichtige waas van geheimzinnigheid die mede de onzin, de
halve-waarheden en hele leugens verklaart die over hem en
zijn werk decennia lang (na)verteld werden. In zestig pagina's
weet Lampo die kluwen te ontwarren — al blijven een aantal
punten onopgehelderd en zullen
ze dit wellicht blijven... — en door
een verhelderend en zorgvuldig
geadstrueerd beloog tot juiste
proporties te herleiden Het leest
als een detektiveroman. En Lampo toont aan, voor wie het nog
écht met wist, dat de realiteit
eens te meer boeiender en dramatischer IS dan de fiktie.

(foto Renaud)

behandelde thematiek moeiteloos tot integrerende synthese
komt, kan ook vastgesteld worden bij zo uiteenlopende schrijvers als André Breton, Jean-Paul
Sartre, Albert Camus en Colin
Wilson. Het kreatieve werk is de
toetssteen van de beschouwing,
die op haar beurt door het verhalende of dramatische gevoed en
gekorrigeerd wordt.
Zo verscheen Bergsneider
reeds als medespeler in de roman Zeg maar Judith (1983). Ook
hier gaat het echter om de stof
waaruit dromen tot gestalte komen, eerder dan om de blote
anekdotiek of de juistheid van de
weergegeven stelling. Het verhaal is eenvoudig te mooi om met
opgetekend en bewaard te worden, en de aantrekkelijkheid
waar de schrijver van gewaagt,
geldt eveneens voor de lezer, die
in Lampo's essays de charme, de
betovering en de verrukking ervaart die de theaterbezoeker nog
maar al te zelden vanop de Bühne overvalt. En inderdaad, de
leesbaarheid van deze anders
doorwrochte essays wordt in
hoge mate bepaald door de verhalende, vaak gedramatiseerde
wijze waarop ze gekoncipieerd
worden.

Stonehenge
Het is onmogelijk binnen de
ons toegemeten ruimte Lampo's
rijkgestoffeerd, -geschakeerd en
thematisch uitzwermend boek tot
zijn recht te laten komen. Terwijl
in De zwanen van Stonehenge in
de eerste plaats verwezen werd
naar literaire teksten — al besef
ik dat ook deze bewering een

mislukking gedoemde poging de
onmededeelbare mystieke ervaring te benadrukken en te expliciteren, blijft Lampo zich bewegen
op intellektueel vlak — al moet hij
zich daarbij vaker voelen als een
koorddanser boven een gapende
afgrond. Het is voor de gevoelige
lezer zonder meer duidelijk dat
Lampo's bezoeken aan Stonehenge gedefinieerd kunnen worden in termen van mystieke ervaring; het is daarbij echter typerend dat hij deze ervaring verwoordt doormiddel van een citaat
van John Cowper Powys, net of
hij als rationalist plots bevangen
wordt door een ondefinieerbare
schroom.

Koning Arthur en
de Graal
Met grote eruditie en trefzekerheid schetst hij een boeiende,
encyclopedische status quaestionis van de Stonehenge-problematiek, van de vroegste mythische overleveringen tot de meest
recente computer-onderzoekingen die onthutsende gegevens
aan het licht brachten en niet
minder verbluffende vaststellingen mogelijk maakten.
De Arthur-cyclus en de Graallegende houden Lampo reeds
decennia in hun betoverende
ban. De neerslag van deze fascinatie kan moeiteloos teruggevonden worden in talrijke romaneske
en essayistische geschriften, van
de verzamelbundel Het Graalboek (1985) tot Arthur (1985, vertaald m het Frans en het Duits).
Ook nu wordt de lezer gekonfronteerd met een schat aan informatie en worden soms ogenschijnlijke buitenissige doch bij nader

Hoe kon het ook anders? De
Dogons uit Mali en hun hoge
kuituur, vooral op astronomisch
vlak, maar ook het legendarische
Atlantis en de talrijke pogingen
tot konkrete situering van dit verzonken vasteland, van Plato tot
heden, zonder Charles-Joseph
de Grave (1732-1805) te vergeten
die Atlantis situeerde in de delta
van de Schelde, Maas en Rijn,
zijn hier dankbare aanleidingen
tot stevige opstellen. Tot slot
dient nog vermeld dat de auteur

zich tevens vastgebeten heeft in
het bekende, door de eerbiedwaardige Britse Society for Psychical Research grondig onderzochte en tot op heden druk bekommentarieerde
,,Trianon
Case", waarbij twee evenwichtige en akademisch geschoolde
Britse dames tijdens een toeristisch bezoek aan het kasteel van
Versailles m 1901, plots ondergedompeld werden in bijzonder
konkreet ervaren taferelen en situaties uit het verleden...

Zoektocht...
Terug naar Stonehenge is niet
alleen een erudiet boek. Door de
haast Angelsaksische benadering van de onderwerpen, waarbij
de auteur milde knipoogjes niet
schuwt (ik heb vaak moeten denken aan de biograaf van Aleister
Crowley, John Symonds), weet
Lampo 350 bladzijden lang te
boeien, ongeacht hoe de lezer
tegenover de ,,lunatic fringe"
staat, die hij zo grondig omspit.
Onthecht dan weer geëngageerd
brengt hij de stof waar dromen
mee worden gemaakt tot intens
leven. En is dat nu niet de eigenschap bij uitstek van begenadigd
schrijverschap?
In een inleiding tot een van
Lampo's talrijke vertalingen (La
Madone de Nedermunster et autres nouvelles, 1987) schreef de
voortreffelijke romancier Guy
Vaes dat Lampo de lezer steeds
uitnodigt deel te nemen aan de
verscheidene fasen van een innerlijke odyssee, een peilen naar
de afgronden die ieder van ons
bewonen, dat hij aantoont dat
elke mitiatieke kweeste, elke
zoektocht naar verborgen rijkdommen zich tegelijk ontplooit m
de kronologische tijd — én onder
het tijdeloze licht van de verste
oorsprong. Dat geldt met alleen
voor Lampo's verhalend oeuvre,
maar ook voor zijn essays.
Terug naar Stonehenge maakt
hier geen uitzondering op. En dat
Hubert Lampo, die onlangs door
de universiteit van Grenoble tot
doctor honoris causa uitgeroepen werd, met zijn thematiek een
grote schare lezers kan boeien, is
genoegzaam bekend. Ze zullen
allerminst ontgoocheld worden...
Henri-Floris Jespers

— Terug naar Stonehenge. Hubert
Lampo. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam. 1988. 352 biz., 790 fr.

Deze week
in Knack Magazine
Rik De Saedeleer superster
Straks met pensioen, maar toch niet weg. Wat meer is.
Rik De Saedeleer is in februari weer helemaal terug.
Daarom aandacht voor zijn monoloog, deze week in
Knack: De Saedeleer in twaalf hoofdstukken.
Philippe Moureaux

Frank Vandenbroucke

De Brusselaar Philippe Moureaux
IS de eerste man van de PS in de
regering. Vertrouweling van Guy
Spitaels en met Jean-Luc Dehaene co-auteur van de staatshervorming en van het Happartkompromis. Een gesprek, deze
week in Knack.

De jonge Leuvense ekonoom
Frank Vandenbroucke werd vorig
weekeinde voorzitter van de SP
verkozen. Wie is deze opvolger
van Karel Van Miert, waar komt
hij vandaan? Een portret, deze
week in Knack.

George Bush

Dian en de gorilla's

Deze week legt George Bush de
eed af als president van de Verenigde Staten. Een balans van acht
jaar Ronald Reagan en een vooruitblik naar wat zijn opvolger te
wachten staat. Deze week in
Knack.

Dian Fossey zag een levensdoel in
het redden van de gorilla's, die ze
haar aardige reuzen noemde. Ze
bekocht het met de dood. Haar
verhaal is nu verfilmd, met Sigourney Weaver in de glansrol. En
deze week in Knack.
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Beveren wint in Gent

Rode Duivels geen
wereldkampioen zaalvoetbal
doet En er zit wellicht nog groei
m

In de voetbalsport roest rust. Daarom werd de
laatste week van de winterstop overbrugd met zaalvoetbalkompetities m binnen- en buitenland. In Gent
traden de profklubs, op KVMechelen en Antwerp na,
aan in een groots opgevat maar mager uitgevallen
tornooi in Flanders Expo. Het,,echte" voetbal werd
hier zoveel mogelijk benaderd of zo goed mogelijk
gekopieerd. Een groot veld, elf tegen elfen ongewijzigde reglementen. Wel probeerde men ,,vrijwillig"
zware kontakten te vermijden.

I

N Nederland werd het eerste
officiële
wereldkampioenschap van het echte zaalvoetbal georganiseerd onder het
waakzaam oog van de Fifa Havelange was er speciaal voor vanuit Brazilië gekomen In officiële
termen sprak men van het five-aside worldchamp
Ons land dat in deze specialiteit altijd al een vooraanstaande

rol heeft gespeeld, werd reekswinnaar maar geraakte net met in
de finale De strafschoppen waren er in de partij tegen Brazilië
teveel aan Nochtans het had
gekund Belangrijker was evenwel dat het echte zaalvoetbal, dat
in onze pers altijd al stiefmoederlijk werd behandeld eindelijk
eens volop m de belangstelling
stond Gebleken IS dat men het in
deze bij ons nog zo kwaad met

In Gent werd een ander verhaal
verteld natuurlijk Een organiserend manager de profliga, de
sponsors en de televisie hadden
de handen in mekaar geslagen
Het beproefde recepte om verlies
bij voorbaat uit te sluiten en uitzichten op winst te openen Maar
een echt sukses is het desondanks toch met geworden Omdat een aantal klubs er duidelijk
met hun gedachten met bij waren Niemand zal voorspeld en
zeker ook met gewenst hebben
dat Beveren, Kortrijk, Cercle

Brugge en Waregem de laatste
vier zouden vormen
Maar de heren van Anderlecht,
Brugge en Luik waren zichtbaar
met gesteld op kersen eten in
Flanders Expo Een klassiek wordende tegenstelling kreeg weer
meer vorm de tegenstrijdige belangen binnen een klub tussen
manager en trainer, tussen zakelijke en sportieve waarden In
Gent kon de winnende ploeg zo'n
750 000 frank mee naar huis nemen en dat bedrag zal bij een
volgende editie ongetwijfeld nog
veel hoger liggen maar desondanks bleven de trainers afstandelijke voorzichtigheid prediken

Racing Basl<et op niveau

De vroegste
vruchten...?
Vorige woensdag naar Racing Mechelen-Milaan
gekeken. Een heerlijke partij basketbal, spannend
en geschraagd door het brio van een paar schitterende individualiteiten.

W

IE Mc Adoo bezig zag
erkende spontaan en
begreep
onmiddellijk
dat het Amerikaanse profbasketbal toch nog wat anders moet
zijn Vermoedelijk met eens vergelijkbaar met wat de Europese
elite opdient

Hoongelach...
En om die Europese elite is het
Racing Mechelen te doen De
klub van sponsor Theo Maes al
zou die helemaal met verantwoordelijk zijn voor het sportief
beleid wat we sterk betwijfelen,
heeft jarenlang zitten kniezen in
de schaduw van het oppermachtige Oostende Tot men het welletjes vond Eerst werd sterspeler
Rik Samaey aan de kust weggekocht en dit seizoen schakelde
men resoluut over op onvervalst
profbasketbal
Met dagelijkse
trainingen Het moest en zou ver
anderen Racing wil weer onomstreden de beste van het land en
een der beteren van Europa worden Racing werd, zoals kon wor
den verwacht, met de nodige
scepsis bejegend Vooral omdat
in de kompetitie nog geen beslissende kloven konden worden geslagen Integendeel er werd een
paar keer verrassend verloren
Hoongelach alom al zou men

toch moeten weten dat in basketbal de prijzen pas worden uitgedeeld wanneer de play-offs beginnen En met eerder

...werd groei
Maar tegen Milaan was Racing
een andere ploeg een topploeg
eigenlijk Met slechts een Amenkaan — en een die dan nog met
sterk speelde — tussen de lijnen
liet Racing het oppermachtig gewaande Milaan nooit los De Mechelaars lagen meestal voorop
Ze werden slechts in de slotfase
van de macht,,gepasseerd ' Het
kan best dat de Italianen de opdracht onderschatten
Inderdaad Maar desondanks Er zit
groei in de ploeg Profs maken
doorgaans het verschil m de slotfase van matchen en/of kampioenschappen
Ons zal het met verwonderen
indien Racing in maart-april voorbij de konkurrentie loopt Tegen
Milaan werden misschien de
vroegste vruchten geplukt Hoe
rijp die al of met zijn zal zondag
blijken Dan speelt Racing in
Oostende en m die sfeervolle
zaal hebben de Mechelaars voor
zover WIJ ons kunnen herinneren
nog nooit gewonnen
Dat belooft

Doelwachter Johan Lamotte (Racing Leuven) topman op het eerste
WK-zaalvoetbal
(foto F De Maitre)

Beveren?
Op zichzelf was het trouwens
met eens zo verwonderlijk dat zij
tot de eindstrijd doordrongen
Beide klubs kunnen de centen
goed gebruiken En verder is trainer Leekens een man die er in
alle omstandigheden het beste
wil van maken Georges loopt
nog over van ambitie Na zijn
Anderlechtse mislukking wil hij
zich in Kortrijk volledig rehabiliteren en hij IS goed op weg daann
te slagen Leekens traint vroeg of
laat nog wel Club Brugge Daarvan zijn we overtuigd Beveren is
een ander verhaal Die klub beleeft moeilijke tijden De snel oprukkende
kommercialisermg
heeft de Freethiel in ademnood
gebracht Maar de Waaslanders
beginnen zich stilaan recht te
zetten De kampioenenploeg van
voor een vijftal jaar is eindelijk
vergeten Er wordt nu opnieuw
gebouwd aan een jong en herkenbaar team Klem van gestalte
weliswaar maar vaardig en wendbaar Volledig in overeenstemming met de traditie van de vereniging Beveren gaat nieuwe
wegen op De industrialisering
van de linkeroever moet de klub
nieuwe levenskansen bieden
Men probeert daarop in te spelen Alles IS dus weer mogelijk
geworden Sportkring moet nog
een paar jaar hard op de tanden
bijten de degradatie proberen
vermijden en dan wordt het vanzelf weer beter Want sportief
potentieel is in Beveren nog altijd
voorhanden

Veldrijden: fietsen en/of lopen

Eeuwige rivalen
Naar aanleiding van het nationaal kampioenschap
veldrijden stak de diskussie omtrent ,,de geaardheid" van deze discipline nog maar eens de kop op.

I

N onze kinderjaren was veldrijden in alle weer en wind
lopen met een fiets op de rug
Het was labeurwerk Het was het
wingebied van modderen machtsmensen De laatste specialist
van dat soort heette Albert Van
Damme, bijgenaamd de leeuw
van Laarne Een brok natuur die
zich nooit goedschikts heeft neergelegd bij het meesterschap van
de kleine De Vlaemmck Ene De
Vlaeminck mocht dan de beste
veldrijder uit de geschiedenis genoemd worden van zijn enige
rivaal heeft hij nooit een meter
voorsprong cadeau gekregen

Akrobaat
Ene De Vlaeminck veranderde
overigens het aangezicht van het
veldrijden Hij was een fietsende
akrobaat behendig op alle terreinen en hij stapte pas van zijn velo
wanneer geen andere mogelijkheid meer overbleef Tijdens zijn
bewind want hij was inderdaad
twee klassen sterker dan de ver-
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ZIJ vreesden kwetsuren op het
ongewoon
spierbelastende
kunstveld Zij kwamen dan ook
met meer dan een plicht een
formaliteit vervullen Ze konden
met snel genoeg weer weg zijn
Er werd naar KV Mechelen en
Antwerp verwezen De eersten
verkozen het warmere zuiden en
normale tornooiwedstnjden tegen sterke ploegen om de konditie aan te scherpen en de boze
Great Old wil mets meer met haar
oud-manager Louis De Vnes te
maken hebben De transfer van
Cisse Severeyns is nog met verteerd Waarmee we de verdiensten en de bewonderenswaardige toewijding van Beveren en
Kortrijk, de uiteindelijke finalisten met willen minimaliseren

daarin zal wel nooit verandering
komen Zodat Nest De Vuyst van
de BWB gerust mag zijn over
tien jaar zal men nog geen akkoord gevonden hebben Voor
zover dat eigenlijk de bedoeling

zamelde tegenstanders, werd er IS
m velden en weiden alsmaar
meer gefietst en minder gelopen
Tot ergernis van de krachtpatsers
die soepelheid en lenigheid bijna
Want wees nu eens eerlijk wie
als halve tekortkomingen bekan in de zomer weersvoorspelschouwden
lingen maken omtrent de volgende winter En wie kan verhindeNa het verdwijnen van het leren dat een prachtig parkours na
gendarisch duo viel de diskussie
twee
dagen regen in een slijkpoel
met stil Integendeel Trouwens
veranderd'' Zoals het vriesweer
ook buiten de landsgrenzen kon
van een moeras een betonweg
niemand de gemene deler vinkan maken Neen de heren geraden Het ene wereldkampioenken er nooit uit
schap geleek maar zelden op het
andere De ene keer moesten de
Trouwens Roland Liboton zal
renners amper van de fiets de
het een zorg zijn De tienvoudige
andere keer namen ze hem amnationale kampioen zal op het
per van de schouders
einde van deze maand eindelijk
nog eens proberen wereldkamOm de meningsverschillen
pioen te worden Hij maakt zich
daaromtrent eens en voorgoed
beter geen illuzies De omloop
bij te leggen kwam onze wielerwerd
met voor hem gemaakt en
bond op het lumineuze idee (sic)
wat meer is de renners die het
de belangrijke veldritparcours te
parkours verkenden verschillen
laten keuren' door het expervan
mening Deenen vinden hem
tenduo De Vlaeminck Van Damgemakkelijk de anderen moeilijk
me en dan weet de lezer het
We hadden het met anders vernatuurlijk wel Die heren gaan al
hun leven lang liever bij de duivel wacht
dan bij elkaar te biechten en
Flandnen

Liboton
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Bestuursverkiezingen
VU-Dilsen
De jongste gemeenteraadsverkiezingen brachten de Volksunie in Dilsen een flinke stemmenwinst op en
behaalde met meer dan 20 % van de
stemmn 5 zetels Die raadszetels worden ingenomen door dr Dries Remmerie, Rene Verheylen Mieke Thevissen-Peeters, Jan Moors en gewezen VU-senator Thieu Lowis
In het OCMW zullen Irma JanssenVanholzaets en Rosette Camp-Claes
de VU-kleuren verdedigen Door een
kordate aanpak en duidelijke afspraken werd echter nog een gedeeld
mandaat met oppositiepartner PVV
bereikt zodat Rina Smeets-Straetemans de laatste 3 jaar Irma en Rosette zal vervoegen
De Volksuniejongeren hielden er
aan gemeenteraadslid Jan Dillen, die
6 jaar lang de deelgemeente Stokkem
vertegenwoordigde, op een gepaste
manier voor zijn inzet te danken Jan
nam met deel aan de verkiezingen

LIMBURG
JANUARI

omdat hij plaats wenste te maken
voor de jongeren Een duidelijk ontroerde Jan verzekerde VUJO dat hij
Vlaming in hart en nieren zal blijven
en de jongeren met raad en daad zal
bijstaan
Na de wettelijke verkiezingen staan
dan nu de afdelingsverkiezingen voor
de deur Deze bestuursverkiezingen
hebben plaats op maandag 30 januari
1989 in cafe de Rommel te Rotem en
dit vanaf 19 30 uur Alle leden ontvingen reeds hun eerste oproepingsbrief
Het aftredend bestuur is er van
overtuigd dat de komende 6 jaar keihard zal gewerkt worden zowel door
de mandatarissen als door de te verkiezen VU-bestuursleden
Samen
zullen ZIJ de VUJO slogan ,,En nu de
beuk erin'" hard maken
Koen Thevissen

VU-Zoersel kiest nieuw bestuur
Dinsdag 10 januari 1989 werden 10
kandidaatbestuursleden
verkozen
De nieuwe voorzitter is Jan Loyens,
Lotelinglaan 19, 2241 Halle Paul Waterloos, Spartalaan 14, 2160 St Antonius, blijft voorzitter ad interim tot Jan
zijn legerdienst heeft beëindigd Tel
383 54 55
Sekretaris Albert Homans, Oude
Heide 2, 2241 Halle (383 53 57) Penningmeester Adhemar Buyst, Lindedreef 70, 2241 Halle (383 53 27) Bestuursleden Georges Smans, Boterbloemlaan
30,
2241
Halle
(383 37 87), Yves Teughels, Nachtegalendreef 6, 2241 Halle (383 59 61),
Marchel Theunis, d'Eike 22, 2241
Halle (383 52 62), Frans Van Leuven,

Dorp 95, 2153 Zoersel (312 20 54),
August Verbiest, Driesheide 80, 2241
Halle (382 18 87) en Gaby Schul-Vervecken, Zoerselsteenweg 60, 2160
St Anton I us (383 08 88)
Gemeenteraadsleden Wim Van
Haegendoren, Schriekbos 73, 2153
Zoersel (383 36 77), fraktieleider Gerard Laureysens, Victonelaan 6, 2160
StAntonius
(383 29 14)
Max
Scheirs, Populierenlaan 35, 2153
Zoersel (383 53 57) Maria PeetersOorst, Kattenberg 10, 2241 Halle
(384 26 45) Walter Jons, Handelslei
6, 2160 StAntonius (384 12 41) Knstin Meeussen- Van Looveren, Jukschot
49,
2160
StAntonius
(384 17 91)

vu-jaarvergadering te Zoersel
Deze jaarvergadering zal doorgaan
op vrijdag 27 januan 1989 om 20 uur
in 't zaaltje van ,,De Golden Kip",
Handelslei 1 (Hoek Kwikaard) 2160
St Antonius
Gastspreker Hugo Coveliers handelt over ,,Gemeentelijke Politiebeleid"

Gewezen burgemeester G Laureyssens wordt in de bloemetjes gezet uit dank voor de wijze waarop hij
zijn ambt vervulde'
De nieuwe politieke rol van de VU
in de gemeente wordt toegelicht
Tot slot wordt een receptie aangeboden
Iedereen is van harte welkom i

Ingrid Lenaerts

Uit Calorische
contracten
„Kunst en kuituur zijn dingen die blijkbaar deugd doen, om in
minder dan een jaar tijd twee bundels uit te geven. Ingrid Lenaerts
bezit de gave om door te dringen in de kristallen van het leven. "
Met deze woorden leidde minister
Johan Sauwens de voorstelling van
de nieuwe dichtbundel ,,Uit calorische contracten" van de Bilzerse
dichteres Ingrid Lenaerts m

In tegenstelling met haar vorige
werk ,,Bargoens Belijden", dat Jeaninne Van Haeren een vulkaan van
doorleefde emoties en teugelvnje belijdenis noemde, is ,,Uit Carorlische

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 a a n :

en aan

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

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

20 HOESELT: Reuze kaartavond,
om 20u in cafe ABC Prachtige prijzen Org VU-Hoeselt
22 EIGENBILZEN: Kiennamiddag,
om 14u m Gemeentezaal, Hartenberg Org. Volksontwikkeling Eigenbilzen
28 SINT-TRUIDEN: VU-afdelingsbal Zaal Veemarkt, Speelhoflaan te
St -Truiden Aanvang 20u 30 Inkom 99 fr Voorverkoop bij bestuursleden 80 fr
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FEBRUARI
5 TESSENDERLO: Uitstap naar
Schouwen-Duiveland FVV-Tessenderlo neemt als groep hieraan deel
Wie meewil, onmiddelen bellen naar
I der FVV-bestuursleden
II
BEVERST-SCHOONBEEK:
Kaartavond van en t v v VU-afdeling,
in de KWB kantine achter de kerk van
Beverst
15 TESSENDERLO: Bezoek aan
de Hotelschool te Geel Om lOu en
gevolgd door middagmaal (350 fr)
Geïnteresseerden nemen kontakt op
met bestuursleden FVV-TessenderIo

Tombola
Uilenspiegelavond
De uitslag van de 11de Uilenspiegelavond (17 december 1988) van het
IJzerbedevaartkomitee kanton Maaseik luidt als volgt
1107 — 1050 — 1199 — 1186 — 1435
— 1372 — 1473 — 1515 — 1622 —
1875 — 1831 —1957 — 1985 — 2086
— 2196 — 2276 — 2285 — 2361 —
2512 — 2785 — 2948 — 2961 — 2971
— 1012 — 1255 — 2016 — 2209 —
2463 — 2674 — 1594 — 2571 — 2756
— 2402 — 1654 — 2639 — 2116
Prijzen af te halen bij Leo De
Clerck, Dorperberg 18, 3671 Opoeteren Tel 011/86 36 24 voormiddags
Contracten", aldus Mon Smitt, voorzitter van de Koninklijke Vereniging
van Limburgse schrijvers, een dichtbundel zonder kompleksen waarin eigen-2ijnde waarheden en wondere
levensmomenten in een gedicht geplooid worden, veelzijdig van vorm en
rijk aan eerbied voor het verschijnende zeggen
Warme gloed
De sprong van beeld naar beeld
vormt de gestalte van een extreem
ritme en dit door louterende zelfbeheersing, dat zijn oorsprong vindt m
een moedig en zuiver bewustzijn De
hardheid en de krasse taal maakt
plaats voor een diep en blijvend gevoel van een warme gloed De titel
,,Uit Calorische Contracten" krijgt
verderop dan ook zijn volle betekenis"
De avond van de voorstelling werd
op een stemmige wijze muzikaal omlijst door de groep ,,ll bell Humore"
o I V R Cresens en gepresenteerd
door Geert Baar
,,Uit Calorische Contracten", geïllustreerd door Mariek Van Buel, wordt
uitgegeven door Dilbeekse Cahiers
(ISBN nr 90-71573-23 0) en wordt
verkocht ten voordele van het ontwikkelingsprojekt Urukundo-Ruwanda
Het IS te verkrijgen bij Ingrid Lenaerts,
Holt 103 te 3740 Bilzen of bij Imelda
Devolder-Degraef, voorzitster van
Adoptie zonder Grenzen, Heidestraat
17 in Oud-Turnhout 300 fr
H. J. Ombelets

ZO^K^BC]^
• Partikulier verkoopt histonsche,
massief eiken eetkamer, ca 50 jaar
oud, geskulpteerde wapenschilden
uit Vlaamse geschiedenis, perfekte
staat Z w telefoon: 091/53.68.51 na
18 uur

Voorlopig brons
voor Assenede
Afdeling Assenede is Roeselare voorbijgestevend en prijkt nu
op de derde rang. Izegem plaatste een tussensprintje en is tot op
twaalf eenheden van de koploper genaderd. Hoewel de top
volledig Oost- en Westvlaams getint is beginnen de Brabanders
zich te roeren. Naast Schepdaal hebben nu ook Huldenberg en
nieuwkomer Kapelie-op-den-Bos postgevat bij de eerste tien.
1
2
3
4
b
6
ö
10

VU-Sint-Niklaas C W (1)
VU-Wervik (2)
VU-Assenede (4)
VU-Roeselare (3)
VU-Oostende-Centrum (5)
VU-Berlare (6)
VU-Huldenberg (14)
VU-Lebbeke (8)
VU-Zele (7)
VU-Aalst (8)
VU-Kapelle-op-den-Bos (-)
VU-Schepdaal (8)

53
41
28
27
21
20
20
19
19
16
16
16

13

VU-Deerlijk (11)
VU-Genk (11)
VU-Zedelgem (11)
16 VU-Antwerpen-Stad (16)
VU-Mortsel (16)
VU-Rupelmonde (14)
19 VU-Hoeselt (-)
VU-Ledegem (16)
VU-Maldegem (16)
VU-Wingene (16)

15
15
15
14
14
14
13
3
N 13
13

(1) Rangschikking vorige week

Opleiding
Gemeenteraadsleden
In samenwerking met VVM organiseert het Vormingscentrum L.
Dosfel een intensieve opleidingskursus voor de (nieuwe) gemeenteraadsleden. Deze kursus omvat vier zaterdagen, telkens van
9U.30 tot 12U.30 en van 14u. tot 17u. Door deskundige lesgevers
wordt een basisvorming verstrekt, die de deelnemers moet toelaten in en buiten de gemeenteraad optimaal te funktioneren als VUmandataris.

Programma
• Eerste zaterdag
— vm Welkom in de gemeenteraad i
— nm Public relations
• Tweede zaterdag
— vm Welkom in de gemeenteraad (2)
— nm Financien en begroting
1
* Derde zaterdag
— vm Financien en begroting
(2)
— nm Ruimtelijke ordening en
stedebouw
' Vierde zaterdag
— Overheidsopdrachten
— De gemeente en de VU

laan) op de zaterdagen 4 en 11 maart
en 8 en 22 april voor de provincie
Limburg en eventueel voor de arrondissementen Turnhout en Leuven

Prijs?
De deelnemmgspnjs
bedraagt
1 000 fr per deelnemer (1 600 fr met
begeleidend ,,Praktisch handboek
voor gemeenterecht", dat tijdens de
kursus gebruikt wordt)
Inlichtingen en Inschrijvingen bij
het
Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel
Bennesteeg 4, 9000 Gent

(Tel.: 091/25.75.27)

(Kursisten die de ganse opleiding
volgen, ontvangen een getuigschrift)

VU op TV

Waar en wanneer?

Het VNOS-programma van dinsdag 24 januar '89 om 21 u 15 op BRT2 bevat volgende ondenwerpen
— een portret van Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke,
— een verslag van de VU-winterhappenmg te Antwerpen,
— een gesprek met VU-volksvertegenwoordiger Vic Anciaux over het
nieuwe Brussel,
— de aktualiteit in het nieuwe
Vlaanderen,
— een kollokwium van ,,Vlaanderen morgen" over,,Vlaamse autonomie wat doen wij ermee'"

* Kortrijk
in trefcentrum
West-Flandria
(Graaf Gwijde van Namenstraat 7) op
de zaterdagen 18 februari, 4 en 18
maart en 15 april voor de provincie
West-Vlaanderen en de arrondissementen Gent en Oudenaarde
"

Wemmei
in het kultureel centrum De Zandloper (Kaasmarkt 75) op de zaterdagen 11 en 25 februari, 18 maart en 15
april voor de provincies Brabant en
Antwerpen en de arrondissementen
Sint-Niklaas, Aalst en Dendermonde
• Hasselt
in het kultureel centrum (Kunst-

Dus met vergeten dinsdag 24 januari om kwart na negen op BRT 2

VU-afdeling-Herent danst
Overwinningsfeest met het orkest
,,New Revival" op zaterdag 4 februari
'89 om 20u 30 in de Gemeentelijke
sportzaal te Herent-Winksele, Warotstraat Senator Roger Blanpain, Europarlementslid Willy Kuijpers en de

andere 10 afdelmgsmandatanssen
nodigen je samen met het bestuur uit
om er te vieren én de Europese kieskampanje in te zetten Toegangsprijs
in voorverkoop 80 fr, met gratis
tombola. Aan de toegang 100 fr
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Een boeiend VUJO-debat

TGV, verwijzend naar het sukses in
Frankrijk.

TGV ja, TGV nee ?
De VUJO-afdeling aan de Gentse Rijksuniversiteit en het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel organiseerden te Gent een gespreksavond over de TGV. Gemeenschapsminister van Openbare
Werken en Verkeer Johan Sauwens situeerde het onderwerp in de
ruimere kontekst van de mobiliteitsproblematiek. Tegenover de
vaststelling dat het wegverkeer blijft toenemen, terwijl spoor- en
waterverkeer stabiel blijven, plaatste hij een andere vaststelling,
nl. dat de ruimte in Vlaanderen nagenoeg helemaal ingenomen is.

Agalev-senator Ludo Dierickx zei
dat de Groenen verdedigers zijn van
het openbaar vervoer, maar voerde
de teorie van de afnemende rentabiliteit van de technologie aan als argument tegen de TGV. „Loont het de
moeite enkele honderden miljarden
uit te geven om een beperkt aantal
mensen dubbel zo snel te laten sporen?" vroeg hij zich af.

Vlaams belang?
Op de vraag of Jan Modaal in
Vlaanderen met de TGV gediend is,

Als de TGV er komt, dan moet hij
volgens Sauwens voldoen aan zijn
eerste opdracht: konkurrentieel zijn
met het auto- en luchtverkeer in Europees opzicht, m.a.w. voor verplaatsingen tussen 200 en 600 km.

Volgens minister Sauwens heeft
het aanleggen van nieuwe autowegen de filevorming rond de steden
niet opgelost. Hij meende dat een
verbetering van het traditionele
spoorverkeer de TGV-tldswinst zou
kunnen kompenseren. Pardon repllkeerde dat één TGV-spoor drie rijvakken van een autoweg waard is. Hij
betwijfelde echter of de TGV het
openbaar vervoer aantrekkelijker zal
maken door op bestaande beddingen
te sporen tegen 200 km per uur i.p.v.
300 km in een eigen bedding.
Tijdens het gesprek, dat geleid
werd door verkeersspecialist Herman
Welter van ,,Gazet van Antwerpen",
hadden de drie panelleden het ook
over de tariefpolitiek van de NMBS.
Allen waren het erover eens dat een
tariefverlaging niet noodzakelijk het
openbaar vervoer aantrekkelijker
maakt. Volgens Leo Pardon hebben
opeenvolgende regeringen de NMBS
als geschenk gebruikt, maar loopt 70
t.h. van de bevolking met een vermindenngskaart op zak zonder ze te
gebruiken. Ook vormde de NMBS de
inzet van tegengestelde visies: nu
eens werd de klemtoon gelegd op de
sociale funktie, dan weer op de bedrijfsrentabiliteit.

MER
Diametraal daartegenover staat de
vraag van de belangrijkste stations
om een stopplaats. Teveel haltes zou
er toe leiden dat de TGV nooit zijn
topsnelheid kan halen, zodat de beoogde tijdswinst krimpt. Een ander
aspekt IS de milieu-effekt-rapportering (MER) over de TGV, die waarschijnlijk in de lente klaar zal zijn. In
de kosten-baten-analyse wil de VUmmister alleszins de last voor mens
en omgeving als prioriteit inkalkuleren.
Leo Pardon, adjunkt-direkteur Marketing en Verkoop bij de NMBS, stelde dat het spoorvervoer in 20 jaar tijd
zijn aandeel zal zakken van 15 tot 6
t.h. De opeenvolgende regeringen
hebben volgens hem met holle slogans het openbaar vervoer gepromoot, terwijl er in de realiteit steeds
minder geld aan werd besteed. Pardon sprak zich resoluut uit voor de

antwoordde Leo Pardon dat België de
ekonomische neveneffekten zal moeten derven als het niet meedoet. Het
zal dan vooral Frankrijk zijn dat daarvan profiteert. Hij wees op de rol die
de TGV zal spelen eens de kanaaltunnel klaar is.

Het

TGV-debat

door VUJO-RUG, i.s.m. Dosfelinstituut
ganiseerd, was een puike prestatie.

geor-

Minister Sauwens wees tot slot op
het verband tussen de mobiliteitsproblematiek en de té verspreide woningbouw in Vlaanderen. In de toekomst moet de woningbouw meer
gekoncentreerd worden, zodat het
verkeersnet minder vertakt kan worden.

Oprichting van vijf VU-afdelingen

vu-Groot Ninove herstruktureert zich
Om de VU-partijwerking te verbeteren en de inspraak van de
deelgemeenten te vergroten heeft de VU-Groot Ninove een aantal
strukturele maatregelen genomen. Deze maatregelen werden
door het Arrondissementeel VU-bestuur van Aalst goedgekeurd.
In Groot-Ninove zullen vijf VU-afdeImgen opgericht worden: afdeling Appelterre-Eichem-Voorde-Outer, afdeling Aspelare-Nederhasselt, afdeling
Denderwindeke-Lieferinge, afdeling
Meerbeke-Neigem en afdeling Ninove-Okegem-Pollare.
Tot de oprichting en de bestuursverkiezingen van de verschillende afdelingen zal worden overgegaan op
vrijdag 10 maart a.s. in aanwezigheid
van alg partijsekretaris Paul Van
Grembergen en kamerlid Jan Caudron.
Deze vijf VU-afdelingen hebben de
opdracht de plaatselijke partijwerking
te verzekeren (zoals leden- en abonnementenwerving), de plaatselijke
gemeentelijke problemen te onderkennen en te signaleren aan het hoger bestuur. Zij duiden ook hun vertegenwoordiging aan in de VU-arrondissementsraad Aalst en het Politiek
Kollege van Groot-Ninove.

Politieke Raad en Kollege
De typische Ninoofse politieke aangelegenheden zullen behandeld worden m de Groot-Ninoofse Politieke
Raad en m het Kollege

In de Politieke Raad zullen alle
bestuursleden van de vijf plaatselijke
VU-afdelingen en de VU-mandatarissen zetelen.
In de loop van de maand april zal uit
deze Raad een Groot-Ninoofs bestuur gekozen worden (Politiek Kollege) De voorzitter van het Politiek
Kollege (die geen mandataris mag
zijn) en zijn bestuur moeten toezien
en inspelen op de bestuursdaden van
de VU-mandatarissen.

Openbaarheid van bestuur
De VU-Groot-Ninove verheugt zich
over de door de Nationale en Vlaamse Overheid genomen initiatieven om
de openbaarheid van bestuur beter te
organiseren. Zij hoopt dat deze suggesties zo vlug mogelijk zullen omgezet worden in wetten en dekreten.
Zij is ervan overtuigd dat de nieuwe
VU-CVP-SP-meerderheid positief op
dit initiatief zal inspelen en weldra
voorstellen dienaangaande door de
gemeenteraad zal laten goedkeuren.
Ongeacht de uitspraak van de
Raad van State inzake de CL-klacht

LEES HET TIJDSCHRIFT VAN HET
PRIESTER DAENSFONDS
-

solidariteit met de medemens
ontplooiing van het Vlaamse volk
democratisering van de samenleving
doorbreken van de verzuiling

Jaarabonnement tijdschrift: 250 fr.
Udgeld + tijdschrift: 400 fr.
Te bestellen op het secretariaat :
Grote Baan 51 - 2990 Wespelaar
Tel.: 016/60.34.57
Te storten op rekening K.B. 431 -6126981 -43
van het Priester Daensfonds te Wespelaar.
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tegen de kiesverrichtingen te Ninove
zullen de VU-mandatarissen zelf de
nodige initiatieven nemen om de bevolking beter dan in het verleden in te
lichten.
Wat de specifieke gemeentelijke en
OCMW-problematiek betreft, zal er
een nieuw driemaandelijks tijdschrift
uitgegeven worden als titel: ,,Wat
Nu?
Volksunie
informatieblad.
Nieuws uit gemeenteraad en OCMW.
Omdat u recht hebt op informatie".
Het nieuwe tijdschrift wordt verzonden op 3500 adressen. Het wordt
gefinancierd door de afdrachten van
de vergoedingen en zitpenningen van
de VU-mandatarissen.
De meer algemene Volksunie-informatie wordt daarnaast verder verspreid via ons driemaandelijks tijdschrift ,,WIJ- De Roelanders". Dit
tijdschrift zal zoals in het verleden in
alle bussen van Groot-Ninove verdeeld worden.
Vanaf de maand mei zal volksvertegenwoordiger Jan Caudron maandelijks een zitdag houden voor sociaal
dienstbetoon in Ninove.
Met voorstellen, kritiek en suggesties zal de bevolking steeds terecht
kunnen bij de VU-bestuursleden en
mandatarissen.
Na de bestuursverkiezingen en de
installatie van de nieuwe gemeenteraad zullen hiervoor de praktische
schikkingen medegedeeld worden.
Tevens zullen wij onze twee driemaandelijkse tijdschriften (Wat Nu?
en Wij-De Roelanders) openstellen
voor lezersbrieven. Via deze weg zal
de bevolking de mogelijkheid geboden worden kritiek, voorstellen en
wensen inzake het gemeentelijk beleid aan de politieke verantwoordelijken kwijt te raken.

Koalitieakkoord
De Volksunie Ninove houdt eraan
nogmaals te bevestigen dat zij het
getekende akkoord met CVP en SP
zal naleven Dit akkoord en de aanduiding van de VU-schepen en de
OCMW-vertegenwoordiger werd unaniem door het Volksuniebestuur
Groot-Ninove goedgekeurd.
Zonder vooruit te willen lopen op de
uitspraak van de Raad van State en
met respekt voor de in de wet voorziene procedure tegen de kiesverrichtingen zal de VU alle initiatieven steunen om Ninove de volgende maanden bestuurbaar te houden. Zij zal
zich altijd inzetten voor alle inwoners
van Groot-Ninove ongeacht hun so-

ciale klasse, filosofische overtuiging
of politieke kleur.
De VU hoopt dat, eens de verkiezingsperikelen achter de rug zijn, en
ongeacht het resultaat, alle mandatarissen — over partijpolitieke en persoonlijke belangen heen — samen
zullen werken aan de uitbouw van
onze stad.
Tema's als tewerkstelling, ekonomische ekspansie, sociale en kulturele politiek, leefmilieu, onderwijs,
sport, jeugd, middenstand en inspraak kwamen in de kiespropaganda van bijna elke partij aan bod.
Met de inzet van iedereen, en zonder afbreuk te willen doen aan de
realisaties uit het verleden, moet het
mogelijk zijn Ninove in ons arrondissement de plaats te geven die het
verdient.
Willy De Saeger, afd.-voorzitter

OOST-VL.
JANUARI
20 ZOTTEGEM: Nieuwjaarsreceptie voor VU-leden. Van 20 tot 22u. Bij
Braems, Stationsplein.
20 AALST: Euro-avond in De Korenbloem, Grote Markt, om 20u. Jaak
Vandemeulebroucke Is gastspreker.
Org. VU-Arr. Aalst.
20 DESTELBERGEN: Nieuwjaarsreceptie om 20u. in zaal Stekkershof,
Laarnebaan 99 te 9210 Heusden.
Gastspreker is Nelly Maes. Org.: VUDestelbergen-Heusden.
21 ASSENEDE: Kursus gemeentebeleid: van burger tot raadslid of
schepen. Aanvang 9u., in 't Leeuwken, Diederikplain, Assenede. Inlichtingen: 091/44.14.25. Org.: Vlaamse
Vriendenkring i.s.m. De Wakkere
Burger.
22 DEINZE: Nieuwjaarsreceptie in
de Vlasschuur te Gettem van 10 tot
14u. Org.: VU-Deinze.
22 ST.DENIJS-WESTREM: Nieuwjaarsreceptie. In het Borluutkasteel.
Om 11u. Org.: VU-St.Denljs-Westrem-Afsnee.
24 BELZELE: Les in ,,lnkrusteren"
door FVV-Belzele in zaal Lescrauwaet van 13u.30 tot 15u.30.
24 SINT-NIKLAAS: Guido Sweron
en ,,Uit-Voerige Impressies". Om
20u. in Konferentiezaal van de stadsbiblioteek, H. Heymanplein. Inkom:
DF-leden, studenten den CJP'ers 40
fr. Anderen 60 fr. Org.: DF-SInt-Niklaas.
25 GENT: Bijeenkomst FVK-GentEeklo. Tema: Vlaanderen Leeft. Aanvang: 20u. in de Gebr. Vandeveldestraat 68, Gent. Org.: FVK-Gent-Eeklo.
26 SINT-NIKLAAS:
Palestijnse
vrouwen. Nele Van De Driessche en
Nelly Maes lichten toe. Om 20u. in de
Stedelijke Openbare Biblioteek, H.
Heymanplein. Org.: FVV-Sint-Niklaas.
28 ASSENEDE: Kursus gemeentebeleid: hoe wordt de gemeente bestuurd? Aanvang: 9u. in 't Leeuwken,
Diederikplein,
Assenede.
Org.:
Vlaamse Vriendenkring i.s.m. de
Wakkere Burger.
28 LEDE: Provinciale algemene
vergadering FVK-Oost-Vlaanderen.
Daarna FVK-atdelingen en de kulturele raad: opdrachten, bestuur, problemen. Aanvang 15u. in provinciaal
sekretariaat, Nieuwstraat 32 te Lede.
Org.: FVK-O.VI.
FEBRUARI
4 ASSENEDE: Kursus gemeentebeleid: gemeentefinanciën. Aanvang
9u. in 't Leeuwken, DIekerikplein te
Assenede. Org.: Vlaamse Vriendenkring i.s.m. de Wakkere Burger.
4 HERZELE: Volksuniebal in zaal
EIroda met het PDS-Combo.
11 ASSENEDE: Kursus gemeentebeleid : Open beleid en Inspraak. Aanvang 9u. In 't Leeuwken, Diederikplein, Assenede. Org.: Vlaamse
Vriendenkring i.s.m. de Wakkere Burger.
8 SINT-NIKLAAS: Hugo Schiltz
over de staatshervorming. Meer info
volgt.

Euro-avond te Aalst
Het is een goede gewoonte dat arr.
besturen bij het begin van het nieuwe
jaar hun bestuursleden samenroepen. Ook zo voor het arr. Aalst. Aangezien er dit jaar ook nog Euroverkiezingen zijn wil het arr. de bijeenkomst
een toegevoegde waarde geven.
De voorbije 5 jaren maakten Jaak
Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers voor de Volksunie de dienst uit in
het Europarlement. Zij werden door
de partij opnieuw als lijsttrekkers aangeduid.
Over hun inzet en werking, hun
verwezenlijkingen en plannen zal Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke het hebben op vrijdag 20
januari 1989 om 20 uur in de zaal De
Korenbloem, Grote Markt te Aalst
Aan de hand van een videomontage wordt een boeiend beeld opgehangen van hun ervaringen in en met

Europa. Vlaanderen in Europa, in de
wereld wordt een nieuwe uitdaging
voor ons volk.
Achteraf is er een debat.

Euro-avond
in RUG
Op dinsdag 24 januari a.s. gaat er
een debatavond door over Europa
1992. Sprekers zijn Jaak Vandemeulebroucke (VU) en Willy Declercq
(PVV). Moderator is prof. Maresceau,
hoogleraar Europees Recht RUG.
Deze avond gaat door in Fakulteit
Letteren & Wijsbegeerten, Blandijnberg 2 te 9000 Gent in auditorium B,
om 20u. De organisatie ligt in handen
van Lod. Dosfelinstituut i.s.m. VUJORUG. De inkom is gratis.

Nieuwerkerken- Aalst

Nieuw vu-bestuur
In aanwezigheid van Mieke De
Schepper en kamerlid Jan Caudron,
leden van het arr. bestuur Aalst werd
te Nieuwerkerken-Aalst een nieuw
bestuur verkozen. Beatrijs De Cremer
wordt voorzitter en Leon Boel is se-

kretaris. Maria Van Rossem neemt
het sekretariaat waar en Renaat De
Vuyst is penningmeester. Maken nog
deel uit: Jozef De Coninck, Simonne
Van Cauter, Marcel De Moor, Piet
Verschelden en Ingrid Van Impe. Oscar De Bruyn blijft ere-voorzitter
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Hugo Schiltz in Antwerpse raad:

mensen zelf gaan, zoals de VU stelt
met haar wijkraden, is nefast. Trouwens deze dwergkoalitie heeft ook te
weinig invloed naar Brussel toe. Ondanks de gepriviligieerde relaties in
de meerderheid blijven de kontakten
voor de Waterverdragen aanslepen!

„Fusie vergrootte afstand
tussen burger en bestuur"
De beleidsnota — of beter in de nieuwjaarsbrief van de bestuursmeerderheid — werd verleden week besproken in de Antwerpse gemeenteraad. Alle partijen vonden hem nietszeggend,
bolstaand van mooie intenties. Alleen de bezetting van de schepenzetels en van betaalde mandaten is blijkbaar van tel. Niet de
Antwerpenaar en/of de leefbaarheid van Antwerpen.
Citaat voorgelezen door VU-fraktieleider Gerard Bergers: ,,Er zal een
andere ingesteldheid van de bestuurders moeten geverd worden". Ja, dat
staat in de beleidsnota. Neen, er
ontbreekt vooral het konrkete uitwerken ervan zei Gerard. Nochtans ondertekenden ook de fraktievoorzitters

van de meerderheid ook op het einde
van vorige legislatuur een gezamenlijke nota inzake de revalorisatie van
de gemeenteraad. Sindsdien windstilte! Zolang de mentaliteit van de eeuwige SP-CVP-meerderheid niet verandert, zal er ook niets veranderen
aan de ingesteldheid van deze bestuurders.

Jeugd en sport, vergeten!

Geïsoleerd bestuur
Hugo Schiltz, startend met zijn
30ste jaar als raadslid, vond het eentonig 30 jaar eenzelfde koalitie te
moeten zien zetelen. In al die 30 jaar
is er een grote evolutie in Antwerpen.
De fusie maakte de stadsoppervlakte
groter maar vergrootte vooral de afstand tot de burger. De gemeenteraad zit geïsoleerd op de Grote Markt
en in kansarme buurten vereenzaamt
de burger. Oktober 1989 is dan vooral
de wraak van een bedrogen bevolking uit deze vergeten buurten. Het
nu hebben over een stadsgewest enkel om fiskale redenen en niet naar de

Clara Govaert vond de ganse beleidsnota nietszeggend en te teoretisch met haar amper 5 lijnen over
Jeugd en 3 lijnen over Sport. En
Jeugdwelzijn werd zelfs niet vermeld.
Maar ja, de verkiezingen zijn voorbij.

Mandaatsstatistieken ?
Replicerend op de statistiekjes van
de burgemeester over leeftijden, anciënniteit, enz. van de raadsleden,
vroen Fonne Crick terecht: ,,Hebt U
een statistiek van de mandaten van
de meerderheid?". Beschaamde stilte bij deze navraag naar het resultaat
van de markt...
Hugo Hermans

VU JO-Wommelgem:

Zes jaar lang

Nieuwejorkezoete-zingen

4 VU-ers komen niet terug in de

Groot sukses!
Zo zou men kort en bondig en
goed het traditionele Nieuwejorkezoete-zingen kunnen samenvatten, jaarlijks ingericht
door VUJO-Wommelgem op de
laatste dag van het oude jaar.
Kinderen tot 12 jaar — ook in groepen — mochten dan hun liedje komen
zingen voor een jury in lokaal ,,Den
Klauwaert". Deze jury geeft dan punten op voorkomen, originaliteit en uitvoering van de liedjes. Alle deelnemers krijgen een prijs.
Dit jaar werden dus alle rekords
verbroken: niet minder dan 300 jongens en meisjes (meer dan 50 meer
dan vorig jaar!) kwamen alleen of in
groepjes (in totaal 113) hun liedje
laten horen voor de jury.
Twee zangertjes hadden hun liedje
op papier gezet, we drukken het hier
af.

De prijsuitreiking van dit Nieuwejorkezoete-zingen gaat door op zaterdag
14 januari 1989 in zaal ,,Keizershof"
— aanvang: 14 uur. Samen met deze
prijsuitreiking is er het al even traditioneel reuze Pannekoeken-festijn!
Ook niet-zingers, zoals ouders,
vrienden, kennissen, ooms en tantes,
enzovoort, kunnen dan aan demokratische prijzen enkele pannekoeken
opsmullen en een kop koffie drinken...
Iedereen dus welkom!
Alle inlichtingen: Rita Herbosch,
tel. 353.68.94 of Koenraad Vandenbulcke, tel. 353.07.73.

Antwerpse gemeenteraad:
Dirk Stappaerts met zijn brede belangstelling voor kuituur en vooral
de verdediger van de Borgerhoutse belangen. Dirk Van Gelder die
vanuit Berchem de verkeerspecialist werd en nog onlangs ad rem naar
de maatregelen vroeg als de Grote Steenweg heraangelegd wordt.
Bart Vandermoere
ondersteunde.

die regelmatig de belangen van de politie

En Ria Van Rompay die het klaarspeelde een raadszitting te laten
uitstellen omdat het kollege weer te laat alle stukken bezorgde. Maar
ook opkwam voor de gelijkberechtiging van het VNJ als jeugdorganisatie door de stad. Vier raadsleden die 6 jaar lang het beste gegeven
hebben en de VU-ploeg mee hielpen scoren.
Hun ervaring mag niet verloren gaan!
(h.h.)

Provincieraadslid Koen Raets:

„Laagvliegers verbieden!"
Nieuwejaarke zoete
nieuwejaarke zoete
wij zingen onze wensen
als g'uw deur maar open doet.
Boter spek en eieren
peperkoek, gelei,
dat nergens op de wereld
er nog immer honger zij.
Koffie, thee en water,
melk, bier en wijn
en dat er op de wereld
geen dorstigen mogen zijn.
Appelen en peren
krenten en rozijn
dat alle goede mensen
steeds gelukkig mogen zijn
Elke en Hugo Nuytemans

Op 3 januari j.l. richtte VU-provincieraadslid Koen Raets een schrijven
aan de Antwerpse gouverneur. Koen
Raets drong er bij de provinciegouverneur op aan zijn politiek en moreel
gezag aan te wenden om bij de hogere instanties een verbod te bekomen
op militaire oefenvluchten op lage
hoogte, boven dichtbevolkte en industnele gebieden.

bevolkte gemeenten zoals Stabroek,
Kapellen,
Brasschaat,
Schoten,
enz...
Niet alleen doet zich dit fenomeen
voor boven de bevolkingscentra,
maar uit verschillende bronnen werd
mij bevestigd dat deze oefenvluchten
ook boven de grote koncentratie chemische en petrochemische bedrijven
in het Antwerpse havengebied worden gehouden.
Een eventuele crash in beide voornoemde gebieden kan rampzalige gevolgen hebben voor de bevolking van
onze gouw..." aldus provincieraadslid Koen Raets.

In zijn brief wijst Koen Raets er op
dat de recente reeks ongevallen met
laagvliegende militaire vliegtuigen in
Duitsland (o.a. te Remscheid) en in
ons land de inwoners van de noordelijke distrikten in de provincie Antwerpen ten zeerste verontrust.

Crasii
,,...Het is immers zo, dat sinds
jaren er op lage hoogten militaire
vluchten worden gehouden over dicht

Koen Raets:
,,een
crash kan rampzalige
hebben!"

Kulturele Kring Jan Puimège

Kerstzangavond te Wommeigem
Als laatste aktiviteit voor 1988 (en aan de vooravond van ons
eerste lustrumjaar!), organiseerde de Kulturele Kring Jan Puimège weerom haar jaarlijkse Kerstzangavond.
In samenwerking met FVK-Antwerpen werd dit jaar deze zangavond gekoppeld aan een kadervorming rond een nieuw Initiatief
binnen FVK-nationaal: het ,,Audiofonds". Daarom ook dat Jo
Deensen, voorzitter van dit Audiofonds, gevraagd was deze avond
om een korte voorstelling te geven van dat Audiofonds en tevens
van de LP ,,Mooi Vlaanderen 2 " .
Dit jaar ging onze Kerstzangavond
weer door in het sfeervolle ,,Kandonkske" op het Laar te Wommeigem. Dat het voor zulke aktiviteiten
steeds onvoorspelbaar blijft hoeveel
mensen er zullen komen opdagen,
bleek ook nu weer: ondanks het zachte weer waren er slechts een 35-tal
belangstellenden aanwezig tegen het
aanvangsuur...
Gelukkig zou dit aantal naarmate
de avond vorderde nog wel wat groei-

en, vooral toen het naar de latere
uurtjes toeging.
Bovendien konden zangleider Ludgaar Boogaerts samen met de muzikale begeleiding van Pol Van de
Voorde met zijn harmonika, snel voor
de nodige stemming zorgen! Voeg
daarbij nog enkele ,.optredens" van
kinderen die hun blokfluit of dwarsfluit hadden meegebracht, de aanwezigheid in de zaal van enkele leden

van het plaatselijk parochiekoor, de
gitaar van Ludgaar..., en niet te vergeten het entoesiasme van de aanwezigen, en de Kerstzangavond kon al
niet meer stuk.

Samen zingen
Deze Kerstzangavond bewees
maar eens weer dat er nog steeds
voldoende belangstelling bestaat
voor het gewoon ,,samen zingen", in
dit geval voor de pauze onze mooie
oude kerstliederen, en na de pauze
een hele reeks van heimatliederen.
Heel gepast kon Jo Deensen van het
,.Audiofonds" hier vlak voor de pauze
dan ook op inpikken in zijn korte
toespraak met de voorstelling van dit
Audiofonds en de doelstellingen hiervan: de herwaardering, vernieuwing
en verjonging van het Vlaamse lied
en het Vlaamse muziekleven in het
algemeen.

eventuele
gevolgen

Verder maakte Jo Deensen uiteraard van de gelegenheid gebruik —
waar wij zelf heel blij om waren — om
de elpee ,,Mooi Vlaanderen 2" te
promoten.
Door middel van een kassette kon
het publiek enkele liedjes van deze
superproduktie beluisteren. Tijdens
en na de pauze werden dan ook vlug
meer dan 10 elpee's of muziekkassettes verkocht, wat dan weer een met
onaardig duitje in de kas van de
Kulturele Kring betekende. Jo Deensen kon in ieder geval tevreden naar
Oostende terug vertrekken, echter
niet na nog even verder op de Kerstzangavond aanwezig te blijven, ook
hij genoot blijkbaar van het entoesiasme en de sfeer!
Bezoek was er ook van FVK-nationaal. Greet Firlefyn, die hoogst waarschijnlijk met enkel haar laatste aktiviteit van 1988 maar ook als edukatief
medewerkster vans de FVK meemaakte. Het beste. Greet'
Al bij al kunnen we besluiten met te
zeggen dat deze Kerstzangavond uitgroeide tot een prachtig slot van een
prachtig werkjaar!
Het oude jaar is uit, leve 1989!
Koenraad Vandenbuicke

JANUARI
19 EDEGEM: Om 20u in Drie Eiken- Spreekbeurt door Gust Teugels
,,Evolutie van het volkslied". Org.:
Kulturele Kring Edegem.
20 BORGERHOUT: Jaarlijkse worstenbroodavond in zaal De Oude
Worstepan, Turnhoutsebaan 9, om
20U.30. Spreker Hugo Schiltz over
,,Wat met de Volksunie in de grootstad Antwerpen?" Deelname in de
kosten 100 fr. Org.. VU-Berchem
21 HERENTHOUT: Groot VU-dansfeest met orkest Eddy Smets in zaal
Lux, Markt, Herenthout. Aanvang:
20U.30.
21 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Algemene ledenvergadering in zaal
Vrede St. Maarten te Burcht: Worstebrood en appelbollen. Om 20u. Org.:
VU-Zwijndrecht-Burcht.
21 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken: Kaartavond. Inschrijven op voorhand. 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 MECHELEN-WEST: Jaarlijks ledenfeest van vzw Uylenspiegel in de
bovenzaal van het Oud-gemeentehuis te Hombeek. Hugo Coveliers
staat ter beschikking voor vragen.
Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Verwittigen vóór 22/1. Menu: 550 fr.
(aperitief inbegrepen). Info: Ene
D'Hiet (015/20.58.24) of WimBaetens
(015/41.44.16).
28 EKEREN: Nieuwjaarsontvangst
om 15u. in het Lambertus Volkscentrum, Oorderseweg 8 te Ekeren. Met
Leo Luyten en Willy Kuijpers. Org.:
VU en VUJO-Ekeren.
28 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken • Worstenbrood met appelbollen.
Inschrijven op voorhand in lokaal of
bij bestuursleden. Org. VNSE.
29 EDEGEM: In Drie Eiken vanaf
9u 30. Kontrolepost Zonnestappers.
31 BERCHEM: Provinciale algemene vergadering FVK-Antwerpen. Alpheusdal, Berchem, om 20u.30.
Gastspreker: J. Beke: Vakbel, doel
en opzet org.: FVK-Antwerpen.
FEBRUARI
4 EDEGEM: Drie Eiken om 20u.Kwis. Inschrijven bij bestuursleden
FVV. Org.- FVV-Edegem.
4 HOEVENEN: Dertiende VU-bal in
zaal Schuttershof. Kerkstraat te Hoevenen Muziek: Perfect Sound. Inkom
100 fr. Aanvang- 20u.30. Org.: VUStabroek-Hoevenen-Putte.
17 BOECHOUT-VREMDE:
Bestuursverkiezingen in café Het Hoefijzer, Jef van Hoofplein 15) te Boechout. Van 19u.30 tot 22u.30. Kandidaturen binnen vóór 7 februari bij
Mare Valkenborghs, Begonialaan 15
te 2531 Vremde.
17 EDEGEM: Algemene ledenvergadering in Drie Eiken om 20u. Org VNSE.
18 EDEGEM: Kaartavond in Drie
Eiken om 20u. Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE

OPENBAAR CENTRUM
VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
VAN ANTWERPEN
GENEESKUNDIG
PERSONEEL
Volgende bediening wordt openverklaard;
ALGEMEEN ZIEKENHUIS
SINT-ELISABETH
Dienst voor Inwendige Geneeskunde
- 1 plaats van geneesheer-diensthoofd (rang 1) voltijds.
De kandidaten moeten van Belgische nationaliteit zijn.
Zij moeten de leeftijd van 35 jaar
bereikt hebben op het ogenblik
van hun aanstelling.
De aanvragen dienen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat
39 te Antwerpen toegekomen te
zijn uiterlijk op 20.2.1989.
Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen op de
7e
Directie/Personeelszaken,
Lange Gasthuisstraat 39 te Antwerpen (tel. 223.57.11).
Het inschrijvingsrecht bedraagt
400 fr. (voor bepaald benoemde
personeelsleden: nihil).
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Dossierkennis en integriteit

WEST-VL.

Izegemse VU weer
voor zes laar in het zadel
Op maandag 2 januari 1989 werd in Izegem de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De Volksunie neemt, zoals begin 1983, vijf
van de negenentwintig plaatsen voor haar reltening. Een status
quo? Inderdaad, maar dan niet vergeten dat de beide ,,grote"
partijen (CVP en SP) elk twee zetels kwijtspeelden; bovendien
heeft het lokale fenomeen ,,Gemeentebelangen" de kaarten
duchtig doo elkaar geschud.
In alle geval maakt de Volksunie in
Izegem de komende zes jaar weer
deel uit van de meerderheid, en zal zij
ongetwijfeld weer een stevige stempel drukken op het bewing — iets wat
ZIJ onbetwistbaar gedurende de voorbije legislatuur ook al deed'
Kopman Geert Bourgeois verzamelde trouwens in oktober laatst
meer dan 1 600 voorkeurstemmen m
zijn stad'
Als resultaat van de steile opgang
van de Gemeentebelangen had die
partij recht op een schepenzetel
meer, en daardoor verdwijnt Bernard
Depoorter uit het kollege Hij blijft wel

raadslid — net zoals Piet Seynaeve
en Jan Maertens.
Geert Bourgeois en Enk Vandewalle zijn resp eerste en vierde schepen,
en behouden praktisch hun bevoegdheden Voor advokaat Geert Bourgeois zijn dat Openbare Werken,
Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Nijverheid, Handel en Middenstand, Patrimonium en Juridische
Aangelegenheden
Enk Vandewalle — ,,de" man van
het openbaar biblioteekwezen m Izegem, weet U nog i — behoudt Kuituur,

Informatie, Onderwijs en Toerisme
HIJ krijgt er de Externe — zeg maar
buitenlandse — Relaties bij en staat
Ontwikkelingssamenwerking af aan
kollega C Lagae (Gemeentebelangen)
Onze VU-verkozenen zullen zeker
bijdragen tot een vlotte start van de
nieuwe bewindsploeg, hun dossierkennis en integriteit staan daar borg
voor

OCMW
Ovengens vallen er binnenkort nog
wel wat VU-verschuivingen te verwachten Piet Seynaeve is ondertussen benoemd tot OCMW-ontvanger
te leper, en zal binnen afzienbare tijd
ontslag nemen als gemeenteraadslid
in Izegem Bernard Depoorter zal
worden voorgedragen als OCMW-

Volksunlelongeren Torhout
en de „Aarden Spar"
De ,,Aarden Spar" is een jaarlijkse prijs die de Volksuniejongeren-Torhout willen uitreiken aan een Torhoutenaar die zich belangloos inzet voor de jeugd en/of het milieu. Waar we vroeger een
politikus eerden voor zijn positieve inzet voor de Torhoutse
bevolking, heeft het nieuwe VUJO-bestuur resoluut gekozen voor
het belonen van ,,de gewone m a n " .
Vroeger hadden we, naast het uitreiken van de ,Aarden Spar" ook nog
de prijs ,,voor de minst aktieve politiekus We besloten die — de ,,Aarden
Mossel" — te laten vallen Niet dat
we dit jaar een tekort aan kandidaten
zouden hebben, integendeel zelfs
maar we vinden dat in dit geval positief belonen beter is dan negatief
straffen

Naamgeving
De pnjs die we wilden uitreiken aan
een Torhoutenaar, moest ontegensprekelijk iets te maken hebben met
Torhout , en als we over Torhout
spreken, spreken we over aardewerk'
Zodoende werd het dus ,,Aarden
Spar", een kunstwerk
Met het tweede deel van de naam
,,Aarden Spar" willen we verwijzen
naar ons eeuwenoud stadswapen De
,,Spar" simboliseert volgens ons die
Torhoutenaren die zich totaal willen
inzetten voor hun stad en haar bewoners

wandelingen werden toen o I v 4 gidsen verdergezet Een jaar later kwam
er dan een krantje, een ledenlijst

Groei
Alles groeide heel spontaan Het
uitzonderlijke van dit alles was het
vele volk dat bij die wandelingen
steeds kwam opdagen De naam
,.Torhoutse Milieugroep" moest al
gauw veranderd worden m ,,Houtlandse Milieugroep", want er kwamen ook vele, onbekende niet-Torhoutenaars opdagen Positief vindt
dhr Gevaert dat ook mensen uit het
onderwijs belangstelling tonen voor
het wandelen m de natuur Ook gemeentebesturen tonen interesse voor
de milieuproblematiek Dhr Gevaert
staal dan ook niet vijandig t o v de
overheid, maar houdt ook met van
overdreven gevlei Marcel verkiest
het beschermen van de eigen natuur
boven het hier kweken van eksotische diersoorten, daar deze laatsten
een gevaar zouden kunnen vormen
voor onze inheemse soorten en na-

tuurbescherming zo kan worden misbruikt om die soorten voor eigen gewin te kweken Tevens vindt hij het
zinloos daar soorten in te voeren,
waar het biotoop nog met hersteld is
In Groenhoeve Hagedisjes uit Limburg invoeren is met nuttig, zolang er
jachtfazanten aanwezig zijn Andere
soorten zoals de Oehoe en de otter, in
gevangenschap gekweekt, zijn zeer
moeilijk terug in de vrije natuur te
plaatsen

Groen
,,Groen" heeft voor dhr Gevaert
een diepere betekenis geen kunstmatig aangelegd stukje gras met hier
en daar een boom maar van waterzieke landbouwgronden bijvoorbeeld
overgangsgebieden van nat-moerasdroog gebied te maken, dat is in zijn
ogen pas deftig milieubeleid Zo komen de vroegere biotoopbewoners
terug Soms moet men kunnen zwijgen, soms kan men protesteren tegen
,,milieuverontreiniging" zoals de
jacht, het verdwijnen van oude spoorwegbeddingen, of overdreven bemesting e d door boeren Als men
echter grote ekonomische belangen
(boerenbond, sindikaat, middenstand ) aanvalt, moet men echter
geen steun verwachten en voelt men
zich dikwijls heel alleen

raadslid, en vanaf april als voorzitter
van het Izegemse OCMW
HIJ zal daar de handen vol hebben,
maar de ervaring die hij de voorbije
zes jaar opdeed als schepen van
Sociale Zaken, zal hem toelaten ook
dit zware ambt waar te maken Bernard IS nu reeds een gekende en
gewaardeerde figuur in OCMW-middens
De vakante gemeenteraadszetels
van Piet Seynaeve en Bernard Depoorter zullen dan bezet worden door
Renata Verbeke-Blondeel en José
Bruyneel
Hoe dan ook, de Izegemnaar zal
ook tussen nu en 1994 kunnen ervaren dat de VU-ers in zijn stad van
aanpakken weten en zich voortreffelijk kwijten van hun beleidsroM
VU-lzegem

De bevolking gebruikt de milieubeschermer soms om de eigen belangen te vrijwaren als de beek voor zijn
huis stinkt, zijn speelduiven vergiftigd
zijn dan is milieubeheer plots belangrijk Dat er zo'n mestoverschot is
m het Torhoutse, zodat alle grondwater (uitgezonderd water uit boorputten) ondnnkbaar geworden is, is blijkbaar met zo verontrustend Eigenlijk
moet de overheid de boeren maar
geen toelating geven zoveel varkens
te houden Hier is de administratie
dus verkeerd

Vanuit de basis
Dhr Gevaert stelt verder dat de
verschraling van de bodem langzaam
als 't ware geruisloos, verder gaat
zwaluwen, uilen, kikkers verminderen in aantal, daar hun biotoop verdwijnt
Een van de weinige positieve gevolgen daarvan is dat de brede bevolkingslaag daardoor milieubewuster
wordt de ontgroening vermindert, er
worden minder insekticiden gebruikt
Die interesse voor ,,het natuurlijke"
sijpelt tevens door naar de overheid
Politici zijn immers heel gevoelig voor
macht van ,,het aantal" Vanuit de
basis eisen andersdenkenden en jongeren hun plaats en ook daar zal er
een verandering plaatsvinden
Mijn tijd van gaan is gekomen, vindt
dhr Gevaert ,,lk heb die beslissing
uit mezelf genomen, en zeker met
onder druk Als het past zal ik nog
wandelingen leiden, maar sta nu mijn
plaats af aan anderen en jongeren,
die het zeker even goed, zelfs nog
beter zullen doen "
De Torhoutse Volksuniejongeren
wensen hem daarbij veel geluk

Motivering
De Volksuniejongeren stellen dat
milieu- jeugdzorg en tewerkstelling m
eigen streek hun drie voornaamste
streefdoelen moeten zijn Immers,
wat moet men met een bepaalde
welstand als de wereld waarin we
leven steeds meer bevuild wordt"^ Als
de jeugd de toekomst van morgen
uitmaakt, dan moeten we zorgen dat
ze goed begeleid wordt Als we niemand een vaste bestaanszekerheid
kunnen beloven, dan komt onze wereld op wankele poten te staan Dhr
Marcel Gevaert voorstellen is aan de
ene kant doodeenvoudig want zo'n
onbaatzuchtig iemand dient door iedereen gekend te zijn Anderzijds is
het wel zo dat praten met Marcel
steeds boeiend is en hij je door zijn
logische en eenvoudige uiteenzetting
steeds nieuwe inzichten bijbrengt
Laten we het zo kort samenvatten
deze kloeke vijftiger werd geboren te
Roeselare, groeide op te Zwevezele
en besloot op een voor hem blijkbaar
gelukkige dag te huwen met Annemarie Hermans Na de nodige vermenigvuldigingspogingen werd het gezin
uitgebreid met Katrien, Annemarie,
Lieve en Peter
Begin '81 begeleidde Marcel groepen van het Davidsfonds tijdens hun
wandeluitstappen Toen in januari '81
de plaats dreigde verloren te gaan
waar zich nu het ,,Heideveldje" bevindt, leidde hij een 100-tal wandelaars in hun protestwandelinq De
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Onder voorzitterschap van burgemeester-belet

Nieuwe gemeenteraad te Damme
Op maandag 2 januari '89 werden de 21 raadsleden, verkozen op
9 oktober '88, aangesteld. De gebruikelijke eed werd onder een
ruime belangstelling afgelegd in de historische zaal Vierschaere
van het raadhuis.
De CVP heeft hierin een meerderheid van 13 zetels tenwijl de lijst
Gemeentebelangen met haar 7 zetels
1 VU-verkozene afvaardigt in de persoon van de dinamische rebel Jos
Millecam
De SP verloor 1 zetel en blijft eenzaam op eèn zetel hangen
Uit de raad verdween dus Reinhilde
Buicke-Verbruggen maar zij zal tesamen met de overige kandidaten-nietverkozenen en andere strijdlustigen
vanop de publieke tnbune de Vlaamse zaak volgen
En dit blijft een hoogstnodige opdracht i

Burgemeester-belet
Minister van Onderwijs D Coens
opende de zitting met een meuwjaarsgroet en wees op de historische

belangrijke verandering m de staatsstruktuur
Het woord ,,federalisme' kwam
zelfs over de lippen doch dat dit
streven ue verdienste was van een
lange strijd door Vlaams-nationalisten
was toch teveel voor een CVP-mandataris
WIJ zullen nauwlettend toezien hoe
de vernieuwde en verjongde C)
meerderheid de stad Damme zal besturen
Niets zal onverlet worden gelaten
om de Vlaamsse zaak te dienen
Onze mandataris zal hierbij gesteund
worden Wij zullen nagaan hoe de
CVP-meerderheid haar woorden in
daden zal omzetten Hoe zal het
schepenkollege bv haar kultuurbeleid (als er al een is) gestalte geven
o a op een 11 juli-viering'' Of zal
alles worden ingeslikt op 21 juli''

En
de grote liefde van burgemeester-belet D Coens is dan toch
met Damme gebleken maar een ministerzetel Dat wisten WIJ" al lang
maar de meerderheid der kiezers wilden dit met horen of hoe liefde blind
maakt'

JANUARI
19 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Zelfmoord in België Org Welzijnszorg
WVI
22 DIKSMUIDE: Uitgebreide arr
Raad m het Vlaams Huis, Ijzerlaan,
om 21 u 30
25 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Gevolgen
van het rijgedrag van jongeren Org
Welzijnszorg W VI
25 VEURNE: Dienstbetoon m „De
Beurs" van 19 tot20u Info 058/
31 11 84
26 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Voorstelling van het OCMW Org Welzijnszorg W VI
28 DE HAAN: Kaas- en Wijnavond
m ,,Ter Praet" te Vlissegem om 20u
Inlichtingen Wilfned Vandaele 059/
23 30 55
FEBRUARI
1 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Integratie
van anders-validen in de samenleving Org Welzijnszorg W VI
2 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Hoe menselijk IS het ziekenhuis'' Org Welzijnszorg W VI
2 IZEGEM: Auditorium muziekakademie. Kruisstraat, om 20u Tine
Ruysschaert met een totaalspektakel
,,Ziezo, dat is dat'" Toegang 150 fr
Abonnees VSVK gratis Org Vlaamse Studie- en Vormingskring en FVVIzgem
4 MIDDELKERKE: Bal van de burgemeester In het Casino van Middelkerke Om21u W K 100 fr, deur 120
fr Org VU-Middelkerke
4 LEDEGEM :5de Krokus TD in zaal
De Kring te Sint-Eloois-Wmkel met
Studio Rainbow Aanvang 20u W K
60 fr, deur 80 fr Org VUJO-Ledegem
8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Armoede
m België vandaag, teveel om te sterven, te weinig om te leven Org
Welzijnszorg W VI
9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u 30 Het probleem van de gecolloceerden Org
Welzijnszorg W VI
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vu-Deerlijk met klank In raad
Volksunie Deerlijk met klank in de
gemeenteraad of ludieke (VU-)opening van de eerste gemeenteraad
'89
De eerste bijeenkomst van de
nieuw-verkozen gemeenteraad op 3
januari zou een saaie boel worden
21 maal de eed afleggen, 5 maal
verkiezingen van een schepen (telkens 16 ja tegen 5 onthoudingen) De
VU-afdelmg Deerlijk dacht er anders
over en met een 15-tal sympatisanten, waaronder de 3 koningen, werd
de zitting ingezet met een origineel
lied begeleid met gitaar en vergezeld

van een draaiende ster
De burgemeester, heren schepenen, dames en heren gemeenteraadsleden en de vele aanwezigen
keken eerst met grote ogen, maar
konden nadien deze ludieke aktie
best smaken Of zoals de VU-zangers het zongen
De VU zorgt er
voor ernst, leute en plezier Na dit
geslaagd optreden mochten de VUers plaats nemen m de schepenzaal om de rest van de zitting (in stilte)
bij te wonen Zo was de schepenzaal
eens voltallig VU-gezind Een voorteken voor binnen 6 jaar''

19

M^t
Volksfraktieleider Jef De Ridder:

BRABANT

„Wij zullen met
argusogen toekijken"
Tijdens de installatiezitting van de Dilbeekse gemeenteraad
werd staatssekretaris Jef Valkeniers vervangen door de jonge
geneesheer dr. Eric Genie.
Aldus stijgt het aantal leden van de Volks-fraktie jonger dan 35
tot vier op een totaal van elf verkozenen. De fraktie is er van
overtuigd in hem een overtuigde en degelijke medewerker te
vinden.
Tijdens dezelfde zitting legde gewezen schepen en Volks-fraktieleider
Jef De Ridder een verklaring af waaruit WIJ enkele fragmenten puren

voortzetting van onze visie op een
goed gemeentebeleid

Volks zal zich inspannen om dit
programma verder uit te voeren De
Zo zei De Ridder o m over de afwerking van de initiatieven die nog
wankele koalitie „Het bestuur dat nu op stapel staan en waartoe de beslisaantreedt is met het bestuur dat de singen reeds werden getroffen, zal de
komende jaren onze volle aandacht
kiezers op 9 oktober hebben gewild
De nieuwe meerderheid beschikt gaande houden Voor zover ze overzelfs met over een partijpolitieke eenkomen met ons programma zulmeerderheid, wat blijkt uit het feit dat len ook initiatieven van het nieuwe
Tony Verschaffel niemand meer ver- bestuur kunnen rekenen op de medetegenwoordigt en door zijn partij werd werking van Volks om ze mee uit te
uitgestoten De mensen voelen zich voeren Volks is ervan overtuigd,
bedrogen, omdat ze nu weten dat de meer dan eens, te zullen moeten
beslissing tot de vorming van deze bijspringen om een beleid voort te
koalitie was gevallen, lang voor zij als zetten van kleinschaligheid, milieukiezer op 9 oktober hun stem uit- zorg en sociale voorzieningen De
brachten Iedereen IS er ook van over- ingesteldheid van het bestuur om een
tuigd dat het resultaat anders zou zijn overtuigd Vlaams beleid te voeren,
indien de verkiezingen nu konden zullen WIJ voortdurend met argusogen
volgen "
worden overgedaan
De hele Gemeenschap
Volks heeft in de voorbije zes jaar in
een geest van opnheid en verdraagzaamheid deelgenomen aan het bestuur van de gemeente Ons ander
beleid was er een van aandacht en
zorg voor de hele gemeenschap en al
haar betrachtingen het leefmilieu, de
kleinschaligheid en de dorpskernvernieuwing, het behoud van het kultureel erfgoed, verbeteringen van alle
infrastruktuur, enz ledere burger persoonlijk kon rekenen op al onze belangstelling en sociale bewogenheid
Ons programma 1989-1994 is de

Springlevend
Tenslotte verwoordde Jef De Ridder wat de Volks-fraktie beoogt
,, Volks wil dat Dilbeek een gemeente blijft met leefbare en springlevende
dorpen en wijken Volks wil dat onze
gemeente aangenaam en veilig blijft
voor ieder die er woont
Volks wil dat Dilbeek blijft wat het
steeds is geweest, een oase aan de
westrand van de grootstad, een met
verstedelijkte of nog te verstedelijken
oase Dilbeek moet een gemeente
blijven met laqe belastingen maar

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

zeker met ten koste van de sociale
noden van jong en oud, vooral van
een verouderende bevolking
Dilbeek moet op Vlaams gebied
meer zijn dan een oase maar volwaardig en volledig deel blijven uitmaken van Vlaams-Brabant, waar iedereen zich thuis voelt, zowel de
Nederlandstaligen als al diegenen,
die het Vlaams karakter van onze
gemeente erkennen en aanvaarden "

OCIVIW-nieuws
uit Lennik
Ernest Vankelecom, die op 2 januari de eed aflegde als gemeenteraadslid in de gemeente Lennik werd op 3
januari tot voorzitter gekozen van het
OCMW m opvolging van Marcel Herremans Deze was ontslagnemend
wegens onveremgbarheid gezien hij
aangesteld werd tot schepen van de
gemeente Lennik
Ernest Vankelecom zal het ambt
van voorzitter waarnemen tot 31
maart 1989
Tijdens de installatievergadering
van de gemeenteraad van Lennik op
2 januari 1989 legde mevrouw Chris
Van Belle de eed af als gemeenteraadslid
ZIJ legde tegelijkertijd in opvolging
van Marcel Herremans de eed af in
handen van burgemeester Etienne
Van Vaerenbergh, als opvolgend
OCMW-raadshd
ZIJ zaldus eveneens zitting nemen
in de OCMW-raad tot einde maart
1989
Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaessen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartnjke-Zedelgem
s 050/20.08.50
algemene decoratiewerken
schilderen — behangen
vloerbekledingen — parket
louverdrape — luxaflex — .

JANUARI
19 HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsbestuur (alleen verkozen bestuursleden en parlementsleden)
20 MACHELEN:
Om
20u 30
Nieuwjaarsreceptie van de VU-afdeling Machelen met als gastspreker
Hugo Coveliers, VU-fraktievoorzitter
Kamer In de bovenzaal van cafe De
Arend, Vandenberghestraat, Machelen (aan de kerk)
20 LENNIK: Huize Zwartenbroek
Zwartenbroekstraat 127, om 13u 30
Angst, vriend en vijand van de volwassene Org Brabantse dienstverlening
20 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot
21 u in het lokaal bij Jan Buelens,
Mechelseweg 17 Kandidaturen voor
13 januari bij Greet D'Haeyere-Verhaeghe, Van Guchtstraat 17, Kapelle
o/d Bos-Ramsdonk
20 HULDENBERG:
Bestuursverkiezingen van 19 tot 22 uur in zaal
Den Til te Loonbeek Gastspreker
Willy Kuijpers Org VU-Huldenberg
20 SINT-ULRIKS-KAPELLE: Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot
21 u in kafee Centrum, Kerkstraat
Kandidaturen voor 13 januari bij Linda Sergooris, Brusselstraat 28, St Ulnks-Kapelle
23 LENNIK: Huize Zwartenbroek,
Zwartenbroekstraat 127, om 15u30
Leven met reuma door mevr dr T
Maes
24 LENNIK: Provinciale algemene
vergadering FVK Brabant, daarna
FVK-afdelingen en de kulturele raad
opdrachten, bestuur, problemen
Aanvang 20u Huize Zwartenbroek,
Zwartenbroekstraat 127 Org FVKBrabant
27 LENNIK: Huize Zwartenbroek,
Zwartenbroekstraat 127, om 13u 30
Angst, vriend en vijand van oudere
mensen Org Brabantse dienstverlening
27 BRUSSEL: Jaarlijks Hutsepotfestijn in De Viking, Arduinkaai 5 te
Brussel Met tombola Ook op 28 en
29 januari
28 LENNIK: Bijeenkomst van ,,Vorming en Gemeenschap" in zaal ,,Pajottenland", F De Wolfstraat te Lennik over ,,evolutie en bespreking gemeenteraadsverkiezingen" Om 18u

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK
Tel.: 014/21.12.07

28 HALLE-VILVOORDE: Ontmoetingsdag voor arrondissementele kaderleden en gemeentelijke mandatarissen (Geen arrondissementsraad
op 27 januari en 24 maart '89)
28 SINT-PIETERS-LEEUW:
Opvoering van Tractatus de Flamenco in
Merselborre Vlezenbeek Geen uur
vermeld Info bij FVV-Groot Leeuw
29 TERALFENE: 2e groot pannekoekenfestijn Vanaf 14u in zaal Gildenhuis, Daalstraat, Teralfene Org
FVV-Teralfene
31 LENNIK: Hulpmiddelen voor bejaarden en gehandicapten thuis Infoavond met dia's en film, verzorgd
door Lut Aalvoet (Rode Kruis) Om
20u in de Raadzaal van het gemeentehuis Org Fed Aut Centra voor
Welzijnswerk Inkom gratis.
FEBRUARI
4 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 14de
groot Breugel-Eetfestijn
In zaal
Nachtegaal, Brusselstraat 83 Vanaf
18u Ook op 5 februari vanaf 11u 30
Org VU-St Ulriks-Kapelle
4 JETTE: Spaghettifeest Van 17
tot 20 uur in het Trefcentrum, Leopold
I straat 329 te Jette Spaghetti 200
fr voorverkoop 100 fr Org VUJette

GEMEENTE
OVERUSE
Een betrekking van POLITIEKOMMISSARIS is in het politiekorps van OVERUSE te begeven
Nadere inlichtingen omtrent
aanwervingsvoorwaarden en exa
menprogramma kunnen beko
men worden op de rekendienstpersoneelsdienst van het gemeentebestuur van Overijse, tel 02/
687 60 40
De kandidaturen dienen aange
tekend gestuurd naar het Kollege
van Burgemeester en Schepenen
van en te 1900 OVERIJSE en uiter
lijk toe te komen op 15 februari
1989

-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSGHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

091/60.13.37

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler

Een advertentie
in WIJ rendeert.

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:
053/80.10.09

FRANSSENS OPTIEK:
%

nvde winne-fabrisac
migrostraat 128
9328 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75
KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS

drukkerij
t y p o - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
b o e k d r u k - direct mail

Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

(redaktie)

Daniël Cortier
02/428.69.84
Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz vanaf 1
november 1987 bi)

ESOX STAN PHILIPS
Panorama 36
1810 WEMIMEL
Tel. 02/460.68.93
PVBA

). BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41 25.89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

02/219.49.30

02/380.04.78
(Karel Severs)

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel. 03/353.26.50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag
Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraal 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49
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wqOok zoeken veel meer jonge
groepen vandaag hun heil in het
Engelstalig werk."

Zanger-architekt Zjef Vanuytsel:
Vanuyt:

WIJ: Dat wordt toch wel
zwaar in de had gewerkt? Wat
vind jij van initiatieven als b.v.
HUMO's Rock Ralley?

„De Vlaamse aartiest
In de wo<
woestijn!"
staat in
NEERIJSE — Op een zotte morgen (met een
houten kop) verbreekt de hoestende motor van ons
versleten karretje de stilte van het land, het glooiende land tussen Leuven en Tervuren. Halverwege, in
Neerijse, in een witgekalkte hoeve woont de zanger.
De zanger Zjef Vanuytsel, die ooit de massa in z'n
greep hield, van Brussel tot Oostende, tussen Antwerpen en Rotterdam, maar die nu de dompige
kroegen en rokerige zaaltjes geruild heeft voor een
kraakzindelijk architektenburo.

Plaat

WIJ: En je platenproduktie,
heb je die ook stopgezet?

WIJ: Dus terug naar je eerste
liefde, de architektuur?

Zjef Vanuytsel: ,,Tja, de tijd
ontbreekt me gewoonweg. Ik zou
op dit ogenblik wel graag terug
een plaat opnemen, en daaraan
gekoppeld een goed gepland
toerneetje door Vlaanderen. Een
dertig a veertig optredens in de
kulturele centra met m'n vaste
begeleidingsgroep zie ik wel zitten. Op die manier, om de zoveel
jaar eens ,,uit mijn kot komen",
zonder dat mijn architektenwerk
eronder lijdt, dat is mijn ideaal.
Alles simpel laten doodbloeien
zou ik ook geen mooi einde van
mijn zangkarrière vinden!"

Zjef Vanuytsel: ,,De interesse
voor architektuur heb ik altijd gehad. Ik heb me steeds voorgenomen me ooit terug aan dit vak te
wijden, dit lag voor de hand, toen
het zingen begon te minderen en
ik de financiële risiko's hiervan
begon in te zien. Mijn architektenpraktijk begon goed te lopen.

E

R is geen weg terug naar
de glorie van de jaren zeventig, toch is de zanger
niet moe, als het erop aanl<omt
neemt hij zijn gitaar en zingt. Zjef
Vanuytsel is niet l<lein te l<rijgen.
Vanuytsel een hele meneer, die
een onschatbare bijdrage heeft
geleverd tot het ,,patrimonium
van het nederlandstalige luisterlied". Een gegronde reden om
hem uit te nodigen op de Voll<sunie-Winterhappening aanstaande zaterdag, een enige gelegenheid voor ,,WIJ" om hem één en
ander te ontfutselen*.

WIJ: En de „roem", mis je
die niet?
Zjef Vanuytsel: ,,De top, bij
wijze van spreken, nog eens bereiken interesseert me niet. In de
jaren zeventig heb ik het maksimum aan belangstelling gekregen dat iemand in mijn genre kan
kijgen: applaus en sukses, veel
volk en een gesmeerde platenverkoop. Ik heb een heel plezante
loopbaan als zanger gehad, die
heel spontaan gegroeid is, maar
aan een herhaling hiervan heb ik
eigenlijk geen behoefte. Ik zou
het enkel jammer vinden dat ik op
artistiek vlak wegkwijn, ik wil me
af en toe nog eens laten zien."

Sint-Lukas
Zjef Vanuytsel, in 1945 in
Meerhout (Mol) geboren, toont al
vroeg belangstelling voor schilderen, toneel en literatuur. Z'n eerste liedjes komponeert hij als hij
nog school loopt aan het Hoger
Sint-Lukas Instituut te Brussel,
waar hij studies architektuur
volgt. Optreden wordt een hobby.
In 1970 behaalt Vanuytsel het
diploma van architekt. Enkele
maanden later verschijnt zijn eerste langspeler ,,De Zotte morgen". Deze plaat met nummers
als ,,lk weet wel mijn lief", ,,Houten kop", ,,High society" e.a...betekent voor hem, onverwacht
de start van een loopbaan ais
zanger. ,,De Zotte morgen" behaalt, naar Vlaamse normen en
gezien het betrekkelijk marginaal
muziekgenre, verkoopcijfers om
van te duizelen. Meer dan
100.000 vinylschijven gaan over
de toonbank, Vanuytsel krijgt er
ééntje in goud en ééntje in platina.
Zjef sleept in 1971 de prijs van
de ,,Belgische variétékritici" in
de macht, in het jaar daarop
zwiept hij de Rocl<single ,,De
Massa" en ,,Ga in een klooster"
op de markt. In 1974 volgt een
tweede LP: ,,Er is geen weg terug", een eerder intieme plaat
rond vrij persoonlijke tema's.
Vanaf 1976 begint Zjef Vanuytsel op te treden met een vaste
begeleidingsgroep. Hij brengt in
dat jaar alweer een langspeler
uit: ,,De zanger". Het is een
schijf die waarschijnlijk met gespeend IS van enige autobiografische inslag.
,,De stilte van het land" is Vanuytsels vierde LP, en ja, U raadt
het, de zanger bezingt hier
vanuit zijn hoeve in Neerijse de
stilte van het land. Wat optredens
betreft doet Zjef het al een poosje
wat rustiger aan, toch volgen er
nog twee platen: de LP ,,Tederheid" in 1983 en 1986, naar aanleiding van de wereldbeker voetbal in Mexico, de singel,, VoetbalDe voetballer".
WIJ: Eind jaren zeventig
koos je definitief voor een ar19 JANUARI 1989

WIJ: Wat voor een plaat zou
je nü maken?

Een kuriosum uit 1972, Vanuytsels Rocksingle ,,De Massa".

chitektenloopbaan.
zanger moe?

Was

de

Zjef Vanuytsel: ,,0p een bepaald moment voelde ik dat de
interesse voor het Nederlandstalige lied, het chanson, zwaar aan
het wegdeemsteren was. Wanneer je in Vlaanderen een relatief
marginaal muziekgenre beoefent
moet je alsmaar rekenen op een
beperkt pecentage van de bevolking. Ik denk dat de meeste artiesten, ook In het buitenland, die
zich buiten het schlager- of ander
populair muziekgenre begeven,
op de respons van maksimum
twintig percent van de bevolking
kunnen rekenen. Neem dus zes
miljoen Vlamingen, en daar twintig percent van, als je dan nuchter redeneert (en soms moet je
dat in je leven wel eens doen) dan
besef je wel dat bij de opkomst
van nieuwe trends nog weinig
overblijft voor het chanson.
Dus op een gegeven ogenblik
kom je alleen te staan. Op de
BRT hoefde ik, kwestie van goed
betaalde optredens, ook met te
rekenen. Op die wijze zag ik het
dan toch niet meer zitten om
gans mijn leven aan een zangkarrière te wijden, leder jaar het
nsiko lopen om financieel met
rond te komen, telkens weer die
onzekerheid ten opzichte van je
gezin, dat kan ik me met permiteren. Moest ik nu alleen wonen op
een zolderkamertje met een liefje
dat ook wat gaat werken is dat
geen probleem. Zo zou ik heel
mijn leven de artiest kunnen uithangen, desnoods in grote armoede."

Zjef Vanuytsel: ,,De plaat zou
de trends moeten overstijgen, ik
zou niet zomaar een plaat maken
om maar een plaat te maken. Ik
geloof datje iets moet maken dat
volwassen is, waar je zowel een
deel jeugd als een ouder publiek
mee kan beroeren. Dat gaat niet
zomaar vanzelf, daar moet eens
goed over nagedacht worden,
zo'n plaat moet een klankkleur
hebben die aanspreekt, maar die
toch nog van mezelf is. Ik heb
wel een aantal ideeën, ik heb al
één en ander genoteerd. Als ik
een paar nummers klaar heb dan
is het gebeurd, dan ben ik vertrokken, 't Is de start die altijd zo
moeilijk is.
Over de verkoop maak ik me
geen illusies, als je ziet dat grote
groepen hier, zelfs mét een enorme
promotiekampanje,
met
moeite vijf of tienduizend platen
verkopen!"

Engels
WIJ: De belangstelling voor
het nederlandstalige luisterlied
is geminderd, maar toch niet
verdwenen?

Zjef Vanuytsel in 1980, „De
zotte morgen" ligt al 10 jaar achter de rug.
zodat het op den duur kwasi onmogelijk werd deze te kombineren met m 'n optredens. Ik ben de
optredens dan bewust beginnen
afbouwen. Niet dat ik er de jongste jaren nog zodanig veel had,
het enorme aantal van destijds
(twintig tot vijventwintig per
maand) was al een tijdje teruggelopen."

Zjef Vanuytsel: ,,lk ben ervan
overtuigd dat wanneer je een
goed nummer maakt, en het is
toevallig nederlandstalig, dat dat
er nog altijd ingaat bij een jeugdig
publiek. Er is nog een latente
belangstelling voor nederlandstalige muziek. De Grote euforie van
de jaren '60 en '70 is er niet meer,
wie weet komt die ooit wel eens
terug, maar wanneer, binnen
twintig jaar misschien ?
Toch vind ik dat het nederlandstalig lied er in het algemeen
niet zozeer is op vooruitgegaan.
Wat er tegenwoordig aan recent,
nieuw nederlandstalig werk wordt
gebracht is zéker met beter ten
opzichte van datgene wat wij
vroeger maakten.

Zjef Vanuytsel: ,,Dat is kweken van illusies. Ze geven jonge
mensen de idee dat ze iets belangrijk hebben gewonnen, en
dan denken die groepjes dat ze
het hebben gemaakt, ze nemen
een plaat op, en een jaar later
liggen ze op hun gat! Zulke wedstrijden openen geen perspektieven. De enigen die er goed van
worden zijn de mannen die klankinstallaties verkopen of verhuren!
Er wordt in dat milieu ook duchtig aan kommerciële journalistiek
gedaan: opschrijven wat er op
een bepaald ogenblik ,,in" is. Het
afvoeren wordt echter even konsekwent doorgevoerd als het ophemelen : niet meer in de belangstelling, dan maar laten vallen.
Het groot probleem hier is nog
altijd de markt, die is veel te klein
en dat stimuleert niet. Wij, de
muzikantjes hier in Vlaanderen,
worden altijd vergeleken met grote buitenlandse sterren. Niet dat
hier geen mensen zijn met kapaciteiten, maar de mogelijkheden
zijn hier oneindig veel kleiner!"
WIJ: In welke zin?
Zjef Vanuytsel: ,,Als je kiest
voor een eerder alternatief muziekgenre is het bijzonder moeilijk dit konsekwent vol te houden,
en zéér moeilijk om daarvan te
leven. Een teatergezelschap dat
op sterven na dood is heeft nog
altijd vijf direkteurs, tien dekorbouwers en vijftig akteurs en aktrices waaraan de staat misschien iedere avond per stoel 'k
weet niet welk bedrag bijpast. De
meeste gezelschappen worden
zo kunstmatig in leven gehouden, de opera is nog zoiets, als
de staat zijn hand terugtrekt is de
opera op een paar maanden na
dood. fi/laar wat wij aan kuituur
opbouwen, om een groot woord
te gebruiken, daar wordt gewoon
niet naar omgekeken. We staan
in de woestijn. Ik wil niet zeggen
dat er een échte staatssubsidie
moet komen, maar er zou weleen
vorm kunnen uitgedokterd worden, b.v. in de zin van stimulerende beurzen.
Een orkest onderhouden is niet
goedkoop, en als je altijd moet
gaan werken met play-back- of
orkestbandjes dat zegt me allemaal niet veel."
WIJ: Als de naam Vanuytsel
valt wordt die onwillekeurig
met liedjes als ,,De Zotte morgen" en ,,Houten kop" vereenzelvigd.
Zjef Vanuytsel: ,,Dat heeft zijn
voor en nadelen. Als iemand van
mij een plaat heeft is het ,,De
zotte morgen". Zelfs jongeren,
die ontdekken dat in de platenkast van vader en moeder."
WIJ: Wat breng je ons zaterdag ten gehore?
Zjef Vanuytsel: ,,Momenteel
breng ik een mengeling van m'n
vijf platen, van de ene LP al wat
meer dan van de andere."
(t.s.)

* Spelletje voor een lange winteravond: hoeveel titels of fragmenten uit liedjes van Zjef Vanuytsel zijn in deze inleiding verwerkt?
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