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Nbams Nationaal ^Veekblad 

De VU-winterhappening 

Laat ons dit nog eens overdoen! 
Lees biz. 8, 9 en 10 

•>-<tipffl--fqi^"T>»^-^3ggBB*^#^'y?'jpi 

Brug naar overleven 
De VU-voorzitter heeft van een nieuwjaarsontmoeting met de pers 

gebruik gemaakt om deze te onderhouden over een onderwerp dat niet tot 
de onmiddellijke politieke aktualiteit hoort. Deze is doorgaans brandend 
genoeg om er zeven op zeven dagen mee bezig te zijn zodat een blik ter 
zijde welgekomen is. 

Alhoewel. Het onderwerp dat Jaak Gabriels gisteren de pers voorscho
telde is niet zo maar een ter zijde. Gabriels drukte zijn bekommernis uit 
over het slechte doen van onze leefomgeving. Hij speelde daarmee 
opzettelijk in op de ophefmakende pennestunt van het weekblad Time dat 
bij de jaarwisseling geen Af ens vanlie< Jaar koos maardeWanee* vaahet 
Jaar. 

Laten wij ons onmiddellijk verbeteren. Dit onderwerp is geen ter zijde 
maar brandend aktueel want een regelrechte bedreiging die slechts 
afgewend kan worden wanneer alle mensen echt willen dat de aarde niet 
ten onder gaat in haar eigen vuil. 

Time heeft met harde voorbeelden aangetoond hoe slecht het met onze 
Planeet is gesteld, het blad heeft de wonden uitgestald, verteld hoe het zo 
ver is kunnen komen, hoe de scheve verhouding tussen het rijke Noorden 
en het arme Zuiden steeds maar voor groter onheil zorgt, hoe onze 
schaamteloosheid de derde wereld in steeds nieuwe katastrofes stort, 
hoe... De feiten zijn hemeltergend, zij zijn een niet goed te praten 
ploertenstreek. 

Met de aftakeling van de aarde, onze aarde, hebben wij allemaal te 
maken. Want allen dragen wij een verantwoordelijkheid, vooral zij die 
liBt beleid \oeren, maar ook diegenen die vanuit de oppositie een 
kontroletaak hebben. Onze verantwoorelijkheid is niet gering. Laten wij 
wel wezen. 

De Volksunie heeft zich in de leefmilieusektor steeds van haar taak 
gekweten. 

Als eerste politieke partij heeft zij in de lente van 1969 het kongres Voor 
een leefbare wereld gehouden. Het was een ervaring dat een politieke 
partij zich over „het groen" zorgen ging maken, zo werd het toen vrij 
simplistisch uitgedrukt. Vijf jaar dus voor het Rapport van de Klub van 
Rome en de tijd waarin milieugroeperingen de een na de andere op het 
toneel verschenen. Er deed zich toen een stroomversnelling voor waarin 
de aktiegroepen tal van schandalen aanpakten en suksessen boekten. 

In 1982, het was toen opnieuw lente, hield de partij haar tweede groen 
kongres. De titel was eventje aangepast want het was volop ekonomische 
krisis. „Welvaart en welzijn, naar een nieuw evenwicht" heette het toen. 
De vrees dat die krisis het ekskuus zou zijn om geen geld vrij te maken 
voor ons leefmilieu maar alles op de ekonomie zou zetten was toen reëel. 
De derde industriële revolutie kreeg vaste vorm. 

Het was geen gemakkelijk kongres, een evenwicht zoeken is nooit 
makkelijk, zeker niet tussen ekonomie en ekologie. 

In 1986 publiceerde de partij haar Ekologisch Handvest, tien principes 
voor een leefmilieubeleid. 

Bij al deze gelegenheden wees de Volksunie op het gebrek aan 
samenhang en middelen om een afdoend leefmilieubeleid te voeren. De 
onaffe staatshervorming verspreidde de verantwoordelijkheden over zo'n 
groot aantal departementen dat van enig ernstig werk nauwelijks sprake 
kon zijn. Wie het leefmilieu belastte bleef fijn buiten schot en kon zich 
steeds achter de poespas van de opgedeelde bevoegdheden verstoppen. 
Eenheid in optreden vanwege de overheid bestond er niet. 

Wie er thans de VU- teksten op naleest vindt telkens de zorg terug om 
het beleid eenvoudig te houden en in zo weinig mogelijk handen. Slechts 
drie vlakken dienden zich uiteindelijk te moeien: Europa, Vlaanderen, de 
gemeente. 

Waar staan wij nu, begin 1989? Heeft de staatshervorming enige 
duidelijkheid gebracht? 

Tot de bevoegdheden van de Gewesten behoren de ruimtelijke orde
ning, het leefmilieu, de landinrichting en het natuurbehoud, het waterbe
leid, de natuurlijke rijkdommen, het energiebeleid, openbare werken en 
vervoer. 

Wanneer wij deze bevoegdheden vergelijken met deze van andere 
gefederalizeerde staten dan moet vastgesteld worden dat deze in België -
op de VSA na- het verst gaan. 

En dit te hebben verwezenlijkt is een niet geringe prestatie. 
De VU- mandatarissen hebben in het verleden blijk gegeven van een 

grote zorg voor het leefmilieu, velen van hen zijn bezig in aktiegroepen, 
een zekere traditie is hen niet vreemd. De zorg van de Vlaams-nationalis
ten voor volk en land houdt vanzelfsprekend ook de zorg in voor een 
schoon Vlaanderen. 

Nu de partij deelneemt aan het beleid in tal van gemeenten en in de 
Vlaamse regering op het belangrijke departement van Openbare Werken 
en Verkeer zijn er geen ekskuzes meer om de boel te laten draaien. 

Wat voor zin heeft een eigen natie op te bouwen als deze een vuilnisbelt 
is? 

De voorzitters van drie politieke partijen in de Vlaamse regering 
hebben hun zorg om hel leefmilieu beleden, er staat nu niets meer in de 
weg om deze levensnoodzakelijke bekommernis als van primair belang te 
behandelen. 

Politiek is vaak een brug over troebel water, de zorg voor onze 
leefomgeving moet een brug betekenen naar de 21ste eeuw. Naar 
overleven. 

(m.v.1.1 

De fiskale hervormingen 

Belastingen lager 
in 1989 

Op 1 januari werd niet alleen het nieuwe federale 
België geboren. Het was ook de datum waarop de 
belastingshervorming en -verlaging in werking trad. 
Voor wie het al mocht vergeten zijn, op 1 december 
1988 werd het wetsontwerp tot fiskale hervorming 
goedgekeurd. Daarin zat onder meer een gevoelige 
verlaging van de personenbelasting vervat. De netto
belastingsdruk gaat gemiddeld 12 % naar beneden. 
We zetten de krachtlijnen ervan nog eens op een rij. 

A LLE inkomens genieten 
van de hervorming, onge
acht het om een inl<omen 

uit arbeid, pensioen, vervan-
gingsinl<omen of zelfstandige 
gaat. De hervonning wordt met
een doorgevoerd zodat de be
drijfsvoorheffing vanaf maart ver
laagt, en ook de zelfstandigen 
minder moeten voorafbetalen. 

Tot hiertoe werden de inko
mens van een koppel slechts tot 
een bepaalde grens gesplitst. 
Voortaan wordt de dekumul volle
dig toegepast. Inkomen van man 

en vrouw zullen volledig afzon
derlijk worden beschouwd. Dit 
geldt evenzeer voor pensioenen, 
werkloosheidsuitkeringen en alle 
andere bedrijfsinkomsten, ook 
voor het gedeelte dat de zelfstan
dige aan zijn meewerkende echt
genote toekent. 

Huwelijkskwotiënt 
In één-inkomensgezinnen zal 

een gedeelte van het bedrijfsin-
komen (30 % met een maksimum 

van 270.000 fr.) aan de thuiswer
kende partner worden toegekend 
en tegen het eigen, lagere tarief 
belast met toepassing van het 
eigen belastingvrij minimum. Dit 
stelsel zal automatisch worden 
toegepast wanneer het voordeli
ger is dan de dekumul. 

Kindvriendelijk 
De fiskale vrijstelling voor kin

deren ten laste verhoogt en zal 
rekening houden met de gezins
grootte. 

Zoals vroeger wordt het gehan-
dikapt kind dubbel geteld. Nieuw 
is evenwel dat in geval van over
lijden van een kind, de belasting
svrijstelling wordt verleend voor 
het jaar van overlijden. Ook wor
den de kosten voor kinderopvang 
van kinderen beneden de drie 
jaar voor 80 % aftrekbaar ge
maakt. Wie hier geen beroep op 
doet krijgt een bijkomende belas
tingsvrijstelling van 10.000 fr. 
voor elk kind jonger dan 3 jaar. 

(lees door bIz. 7) 
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... en WIJ 

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

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

De redaktie; 

ZAIRE 

Zaire is een nog jong land Wi) 
hebben twee zonen gehad en kennen 
het verschijnsel, zo tegen 16, 17 jaar 
We noemen dat de puberteitskrisis, 
en dit IS hoogstwaarschijnlijk waar 
Zaïre aan lijdt Zichzelf waar maken 

Wie ben ik om aan de Regering 
raad te g e v e n ' M i niet toegeven, 
geen schulden vrijgeven en dan de 
Zaïrezen laten begrijpen dat we zo 
met behandeld willen worden 

N.E Poffé, Ovenjse 

PENNEVRIENDEN 

Ik zou graag pennenvnenden even
als pennevriendmnen leren kennen 
Mijn hobby's zijn onder andere schrij
ven en schaken 

Het zijn ook de meest uiteenlopen
de geïnteresseerden die mij mogen 
schrijven Vooral West- en Oost-Vla
mingen evenals provincie Antwerpen 

Mike Schwab, 
Kroonstraat 186 
2200 Antwerpen 

GOEDE RICHTING 

Met minister Johan Sauwens waait 
er eindelijk een nieuwe stijl en een 
nieuwe wind in de Vlaamse regering 
Dat ongeveer 40 % geregionaliseerd 
werd moet merkbaar zijn m Vlaande
ren De tijd dat de Vlaamse regering 
overkomt als een aanhangsel van de 
nationale regering kan voorbij zijn 

,,Wat we zelf doen, doen we be
te r ' " Nu komt het op daden aan 
inzake onderwijs, leefmilieu, openba
re werken, kuituur De betutteling van 
de nationale regenng (vb van Buiten
landse Betrekkingen) kan Vlaanderen 
best missen We durven hopen dat 
alle Vlaamse partijen zich gaan vin
den, het Vlaamse blok ten goede 

Voor overtuigde Vlamingen is faze 
1 en 2 van de huidige staatshervor
ming slechts een begin De 3de faze 
van de staatshervorming moet er zo 
vlug mogelijk komen Ook de sociale 
zekerheid komt toe aan de gewesten' 
Door zelf de bespreking omtrent de 
waterverdragen met Nederland aan 
te pakken zet de Vlaamse regering 
een stap in de goede richting i 

W. Rosiers, Neeroeteren 

EEN EN ANDER 

,,De Vlaamse taal (ABN) klinkt won-
derzoet, voor wie haar geen geweld 
aandoet " 

Onze taal wordt, helaas, nog ver
minkt m dag- en weekbladen door 
verengelsing en verfransing F Smet, 
Antwerpen, heeft in , ,WIJ" van 19 
januari j I , terecht, de vinger op de 
wonde gelegd Met de muziek gaat 
het dezelfde toer op, het zijn op BRT-
radio en TV meestal Engelstalige lied
jes, en dan maar wringen en sleuren 
met het lijf, wat met muziek mets te 
maken heeft 

Voeren De kwaadaardige wolf H 
werrd z g uit het burgemeestershuis 
gezet, maareen sluwe, onfatsoenlijke 
vos, m n N Droeven, is er binnen 
gehaald Gaat dat heerschap nu ver
standhouding onder de Voerenaars 
bewerken' ' Hij heeft al een staaltje 
van zijn minachting voor onze taal 
aangetoond in ,,De zevende dag " , 
dan nog naast zich een rechtgeaarde 
Vlaming zoals dhr Paul Daels, wat 
moet deze heer zich vernederd ge
voeld hebben 

We hebben nu een Vlaamse ( ' ) 

ministervan Binnenlandse Zaken Als 
de Vlaamse ministers (waaronder 
zelfs federalisten) potten breken, dan 
zal hun kopman nr VIII wel op z'n 
eigen kunstmatige manier de stukken 
lijmen Onze ,,Waarde Landgenoten" 
IS nu ook al federalist geworden, 
kwestie van z'n jaarlijkse miljoenen te 
kunnen vr i jwaren' ' 

Laat de Vlaamse Leeuwen maar 
klauwen en zwaaien met hun vlag, de 
frankofone hanen winnen toch de 
slag 

Goedzakkig Vlaams Volk, met lei
ders zonder ruggegraat, dat zegt U 
een niet-partijgebonden Vlaamse 
Volksnationalist 

Jan De Dier sr , Erembodegem 

RADIOAKTIEF 

Als je WIJ van 19 januari j I leest 
zou je wel denken dat burgemeester 
Antoine Denert dolgraag radioaktief 
afval in Kruibeke zou hebben Niets 
echter is minder waari 

In een interview met burgemeester 
Ouaghebeur van Alveringem m het
zelfde nummer lees ik i v m de op
slag van laag radioaktief afval ,,Ook 
burgemeester Denert van Kruibeke 
lijkt er nogal gerust in te z i jn " 

Burgemeester Ouaghebeur moet 
dringen een bezoek brengen aan 
Kruibeke, zijn burgemeester en zijn 
lieve mensen Reeds van toen de 
plannen van NIRAS vorig jaar hierom
trent bekend raakten protesteerde 
burgemeester Antoine Denert hierte
gen fel en in de hem kenmerkende 
stijl 

— Als teken van zijn bezorgdheid 
en waakzaamheid en om de aandacht 
van de bevolking op peil te houden 
loeit elke werkdag om 16u 30 de sire
ne op het Kruibeekse gemeentehuis 

— Halfweg tussen Kruibeke en Ba
zel hangt aan een gevelmuur een 
levensgroot schilderij van burge
meester Antoine Denert met de titel 
,,Met hart en ziel strijden voor een 
toekomst", en naast de ernaast afge
beelde spelende kinderen staat een 
bord dat de aanwezigheid van radio-
aktiviteit voorstelt met daarover een 
groot rood kruis 

— Op het Kruibeekse gemeente
huis hangt aan de ramen de affiche 

met daarop diezelfde radioaktiviteits-
sticker met de vermelding ,,ln Krui
beke, noo i t ' " 

— Deze week nog (17/01/89) orga
niseerde burgemeester Antoine De
nert een hoorzitting i v m de dum
ping van kernafval Daarop zei hij 
ondermeer ,,Wij zijn bezorgd om 
onze leefruimte en wensen niet dat 
een rechtbank later moet vaststellen 
dat onze voorzorgen onvoldoende 
waren" En uit de talrijke reakties van 
het publiek bleek duidelijk dat de 
Kruibeekse burger geen radioaktief 
afval wil en dat ook met alle middelen 
zal tegenhouden 

— Er loopt nu nog een petitieaktie 
De petities zullen overhandigd wor
den aan de staatssekretaris voor En-
gerie, Deworme 

De bevoegde overheid weet zeer 
goed hoe burgemeester Antoine De
nert en zijn bevolking denken over het 
dumpen van dit soort afval in de 
Kruibeekse kleilagen Het heeft geen 
zin nu aktie te voeren en de bevolking 
nodeloos te mobiliseren, zolang er 
geen definitieve beslissing genomen 
IS omtrent de dumpingplaats Het 
beste IS een afwachtende houding 
aan te nemen, goed wetende wat ons 
boven het hoofd hangt en als het toch 
zover mocht komen onmiddellijk tot 
de aktie over te gaan Of zoals burge
meester Antoine Denert het zelf zegt 
,,Dan laten we de leeuwen l o s ' " 

Andre de Sloover, Kruibeke 

UITSTEKEND 

Eindelijk een minister van Verkeer 
die oog en oor heeft voor de zwakke 
weggebruiker Het wordt hoog tijd dat 
er m Vlaanderen werk gemaakt wordt 
van de aanleg van ruime fiets- en 
voetpaden Dat dit mogelijk is stellen 
we vast in Nederland 

Genoeg uitgegeven aan de autowe
gen We durven hopen dat alle be
leidsverantwoordelijken in Vlaande
ren dit uitstekende Plan Sauwens 
helpen realiseren 

,,Wat we zelf doen, doen we beter" 
Nu , ,daden ' " 

Over deze vorm van regionalisering 
kunnen we ons alleen maar verheu
gen ' 

Wi l f r ied Rosiers, Neeroeteren 
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Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 - 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

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

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 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Tel . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Te l . 091-67.57.12 

^ < * R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
' ^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

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

>f 
Uoerenhof 
CAFE - RESIAURANfT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altantira stone gnll 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

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

ZO€K€RC]( 
I j 24-jange licentitaat aard- en delf-
stofkunde, nchting natuurweten
schappen, drietalig, zoekt een gepas
te betrekking in Oost-Vlaanderen of 
Vlaams-Brabant Voor ml tel Staats-
sekretariaat Valkeniers 513 83 00 
post 311 

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

r j as-jarige psychologe, richting ont-
wikkelings- en klinische psychologie, 
dnetalig, zoekt een passende job m 
de kommerciele of sociale sektor 
Voor inl tel staatssekretariaat Valke
niers 513 83 00 post 311 
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Sauwens 
dringt 
auto terug 

Sauwens: 
van... 

Op een druk bijgewoonde stu
diedag van de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen te Vlijtingen-
Riemst kondigde gemeen
schapsminister van Openbare 
Werken en Verkeer Johan Sau
wens een piloot-projekt aan dat 
zijn visie op de verkeersveiligheid 
in Vlaanderen in de verf zet. 

Het betreft de Maastrichter
steenweg te Vroonhoven. Deze 
verkeersweg is gekenmerkt door 
een zeer intense lintbebouwing. 
De bewoners klagen er dan ook 
over dat het verkeer te druk is en 
aan te te hoge snelheden rijdt. Dit 
leidt natuurlijk tot onveilige toe
standen voor de zwakkere weg
gebruikers. 

Volgens het pilootprojekt zal 
deze weg versmald worden van 
drie naar twee rijstroken. Aan 
beide zijden zullen bovendien 
fietspaden aangelegd worden, 
door een neutrale zone van de 
rijweg gescheiden. 

De minister wil in zijn beleid de 
zwakke weggebruiker in bescher
ming nemen door dergelijke ini
tiatieven uit te breiden naar gans 
Vlaanderen om daar waar ver
keersproblemen zijn tot een de
gelijke en veilige oplossing te 
omen. 

...drie 
naar twee 

Sauwens beklemtoonde dat de 
bijna volledig samensmelting van 
de departementen verkeer en 
openbare werken een totaalvisie 
en een geïntegreerd beleid mo
gelijk maken. In het verleden wa
ren vele oplossingen voor ver
keersproblemen veelal een lap
middel. De pleisters op het ver-
keersbeen hebben de problemen 
wel verzacht maar niet funda
menteel opgelost. 

Een nieuwe visie op de ver
keersproblematiek kan volgens 
de minister slechts slagen als de 
weggebruikers, bewoners, advi
seurs, ontwerpers en wegenbou
wers in samenspraak tot een 
standpunt komen. Sauwens on
derstreepte dan ook dat hij des
betreffend een open beleid zal 
voeren met inspraak van alle be
trokkenen. Dialoog moet niet al
leen leiden tot betere ontwerpen, 
maar ook tot een verbetering van 
bestaande probleemsituaties. 

Radio- en 
TV-icritieic 

Daa en dauw. het programma 
van en met Michel Follet op Om
roep Brabant, kreeg de prijs voor 
het beste radioprogramma van 
het afgelopen jaar, de Gouden 
Klokke Roeland. De jury had 
vooral lof voor de spitse humor 
waarmee Follet zijn programma 
doorspekt. 

De prijs van de TV-kritiek ging 
naar het programma Zonderlinge 
zielen van Jean-Pierre De De
cker. Zonderlinge zielen vertelt 
het verhaal van een aantal op de 
dool geraakte mensen in het 
Brusselse Poverello. Vooral het 
scenario van wijlen René Verhee-
zen, de regie van De Decker en 
de levensechte vertolking van de 
akteurs (o.a. Josse Depauw en 
Els Olaerts) vielen bij de jury in de 
smaak. 

Antoine Denert 
In Kruibeke behaalde de Volks

unie onder impuls van haar baar-
dige burgervader de absolute 
meerderheid, zoals algemeen ge
weten is. Antoine Denert werd 
met 4.455 voorkeurstemmen 
achter zijn naam door de bevol
king op overtuigende wijze be
vestigd. 

Denert: 
nog steeds 
niet benoemd 

NUFS^g^ 
Geert Bourgeois, 

algemeen VVM-voorzitter 
• De geschiedenis van de Ver
eniging van Vlaamse IVIandata-
rissen is er een van vallen en 
opstaan. Mogen wij aannemen 
dat U hiermee definitief komaf 
wil maken. Wat zijn uw eerste 
plannen? 

,,De werking heropstarten: ar
rondissementeel en nationaal. 
Daarnaast aan WM een gezicht 
geven naar buiten toe. Ik opteer 
echter zeer duidelijk voor een 
bescheiden, maar volgehouden 
werking." 
• Vele lokale mandatarissen 
verwijten de nationale partijlei
ding te weinig aandacht te krij
gen in het geheel van de partij
werking. Is dit verwijt terecht? 

,,Gedeeltelijk wel. De mensen 
,,in de tweede linie" voelen zich 
soms aan hun lot overgelaten. Zij 
wensen steun uit,,Brussel": vor
ming, konkrete suggesties, ant
woord op vragen waarmee zij 
gekonfronteerd worden, kom-
mentaar bij wetswijzigingen, kon
krete voorstellen om in te dienen 
in de gemeenteraad, enz. Zij 
wensen echter bovenal een ge
voel van solidariteit, via regelma
tige kontakten." 

• Op de nationale startvergade-
ring van de VVM te Berchem, 
formuleerde U een memoran
dum voor de Vlaamse Exekutie-

ve die momenteel onderhande
len over een nieuw Vlaams Re
geerakkoord. Welke zijn de 
krachtlijnen uit dit memoran
dum? 

,,Wij vragen meer gemeentelij
ke autonomie. De oude unitiare 
Belgische Staat was zeer centra
listisch bestuurd. De voogdij over 
de lokale besturen werkt verlam
mend en betuttelend. 

De nieuwe Vlaamse staat moet 
deze oude gewaden afleggen. 
Wij bedanken voor een Vlaande
ren a papa, dat even centralis
tisch en bevoogdend is als het 
België dat wij hervormd hebben. 

Zeer konkreet pleiten wij voor 
een hervorming van de voogdijre
geling, maar ook voor een verre
gaande afbouw van het subsidie-
sisteem ten voordele van een 
veralgemeend investeringsfonds, 
op basis van objektieve kriteria. 

Verder klagen wij zeer scherp 
de situatie rond het milieuvergun
ningsdekreet aan. Het dateert 
van 28 juni 1985, maar is nog 
steeds niet in werking getreden 
bij gebrek aan uitvoeringsbeslui
ten. Dit is fundamenteel ondemo-
kratisch en ontneemt de gemeen
ten een konkreet wapen in de 
strijd voor het behoud van het 
leefmilieu. VVM eist de onmiddel
lijke inwerkingtreding." 

• In uw toespraak stelde U te 
huiveren voor een nieuw 
Vlaams centralisme dat de ge
meentelijke autonomie ver
waarloost en de lokale bestu
ren verknecht. Hoe situeert U 
de rol van de VU in dit debat? 

,,Ook hierin moet de VU het 
voortouw nemen. Federalisme is: 
wat de lokale gemeenschap kan, 
moet ook door deze lokale ge
meenschap kunnen beslist wor
den, op autonome wijze. De loka
le besturen staan tenandere dich
ter bij de burger. Wij zijn ervan 
overtuigd dat minister Johan 
Sauwens, zelf een zeer groot 
voorstander van de gemeentelij
ke autonomie, en trouwens oud-
voorzitter van de VVfA, aan deze 
aangelegenheid voldoende aan
dacht zal schenken bij de onder
handelingen over het regeerak
koord." 
• Wat verwacht U van zij die in 
de VU een mandaat als burge
meester, schepen, gemeente-
of OCMW-raadslid vervullen? 

,,Dat zij tussen de mensen le
ven in de ware betekenis van het 
woord. Dat zij het VU-programma 
beleven. Dat zij vanuit deze ver
trekbasis meewerken aan een 
beleid dat de kwaliteit van het 
gemeentelijk leven op alle terrei
nen ten goede komt." 

(lees ook biz. 8, 9 en 10) 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

De burgemeester van Kruibeke 
wacht echter nog steeds op zijn 
benoeming. Met zijn akties voor 
het behoud van de veren had de 
Kruibeekse burgemeester een 
veroordeling opgelopen. 

Het lokale weekblad Het vrije 
Waasland meent te weten dat 
gouverneur Balthazar over de 
herbenoeming van Denert een 
ongunstig advies heeft verstrekt 

De regering Geens IV neemt met een pak verse bevoegdheden een 
nieuwe start. Staande v.l.n.r.: Johan Sauwens (VU), Daniël Coens 
(CVP), Patrick Dewael (PVV), Theo Kelchtermans en Hugo Weckx 
(CVP), Luc Van den Bossche (SP). 

Zittend v.l.n.r.: Jan Lenssens (CVP), Louis Waltnlel (PVV), Gaston 
Geens (CVP), Norbert De Batselier en Roger De Wulf (SP), (foto VUM) 

aan de koning. Het lijkt erg on
waarschijnlijk dat de koning dit 
advies zou volgen. Dat zou name
lijk een gerechtvaardigde volks
woede doen losbarsten in het 
landelijke Kruibeke. 

De Volksunie van Groot-Krui-
beke drong er in een open brief 
aan Gouverneur Balthazar op 
aan de benoeming van Antoine 
Denert alsnog gunstig te advise
ren. 

l\/iaclit der 
middelen 

De Volksunie is een informatie
kampanje begonnen over de fe
deralisering in ons land. In dat 
kader stelde Stefan Ector, koör-
dinalor van de Vlaams-nationale 
Studiedienst, een brochure op 
over de eerste en de tweede faze. 

De brochure, "De macht van 

Ector: 
auteur van 
praiftische 
brochure 

de middelen" genaamd, vangt 
aan met een historisch overzicht 
van de evolutie naar deze staats
omwenteling. Stefan Ector neemt 
vervolgens de nieuwe bevoegd
heden die overgeheveld werden 
onder de loep en hij poogt op een 
duidelijke wijze het financierings
stelsel uit de doeken te doen. 
Daarbij maakt hij ruimschoots ge
bruik van schema's, cijfertabel-
len en grafieken, wat de ver
staanbaarheid voor de geïnteres
seerde leek bevordert. 

Ector werpt ook een blik naar 
de toekomst: de volgende stap
pen in de hervorming van de 
staat. De brochure zal op 10.000 
eksemplaren verspreid worden 
en kan gratis aangevraagd wor
den op het VU-sekretariaat, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. 

Saciiarov 
icandidaat 

Uiteindelijk werd de voorvech
ter van de mensenrechten in de 
Sovjet-Unie, Adrei Sacharov, 
toch voorgedragen als kandidaat 
bij de verkiezingen voor het Kon-
gres van Volksafgevaardigden 
van 26 maart. De 2.250 leden van 
dit Sovjetparlement kiezen dan 
de ongeveer 420 leden tellende 
Opperste Sovjet. 

Sacharov: 
parlements
lid? 

Sacharov verklaarde dat de 
toestand van de mensenrechten 
in de Sovjet-Unie weer aan een 
achteruitgang toe is. 12 leden 
van het Karabach-komitee, een 
aktiegroep die ijvert voor de aan
sluiting van de in de republiek 
gelegen enklave Nagorno-Kara-
bach bij Armenië, werden vol
gens de nobelprijswinnaar vol
strekt onnodig aangehouden. Sa
charov pleitte er dan ook voor om 
de plannen voor een konferentie 
over de mensenrechten in de 
Sovjet-Unie op de lange baan te 
schuiven. 

Gorbatsjov hield in Moskou 
een vurig pleidooi voor de alleen
heerschappij van de Kommunisti-
sche Partij en tegen een meer
partijenstelsel. Volgens de presi
dent en partijleider proberen "an
tisociale" elementen munt te 
slaan uit de demokratiseringsgolf 
in de Sovjet-Unie. 

Daeis 
De voorzitter van het IJzerbe-

devaartkomitee, Paul Daels, zal 
een tijdje uit cirkulatie zijn. Daels 
kreeg een hersenbloeding en 
werd opgenomen in een zieken
huis. 

WIJ wenst hem een zeer spoe
dig herstel. 
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VTM 

De bekendheid van de Vlaam
se Televisiemaatschappij (VTM) 
is in Vlaanderen praktisch alge
meen. 85% van de Vlamingen 
weet dat er een kommerciéle zen
der m Vlaanderen komt. 60% 
beweert ook de eerste februari 
voor het kastje te zullen gaan 
zitten wanneer de eerste VTM-
beelden op de huiskamer worden 
losgelaten. Of dat percentage 
ook daadwerkelijk bereikt zal 
worden durven wij ten zeerste 
betwijfelen. De BRT kondigt na
melijk forse konkurrentie aan 
voor 1 februan: op het ene net 
wordt de voetbalwedstrijd PSV 
Eindhoven — KV Mechelen uit
gezonden om de supercup, en op 
het andere net mag Urbanus met 
de film Hector zijn fratsen de 
wereld insturen. 

...met ei 
VTM IS de laatste dagen met 

geen menselijke middelen meer 
uit het nieuws te krijgen. Dat lag 
ook in de bedoeling van de pagi
nagrote advertenties m de kran
ten en de 20 vierkante meterbor
den langs de autowegen. 

Met een beetje slechte wil is 
het wel mogelijk dat de rel over 
het monopolie over de voetbaluit
zendingen van de BRT opgebla
zen werd door kultuurminister 
Dewael. 

Wat waarschijnlijk minder in 
het kraam van de kampanjeplan
ners van VTM paste zijn de be
zwaren die de Europese kommis
sie uitte tegen het kabeldekreet 

en daardoor tegen de Vlaamse 
kommerciéle zender. Deze be
zwaren betreffen de verplichting 
voor de kabelmaatschappijen om 
VTM op de kabel te brengen, de 
eigendomsstruktuur van VTM 
(minimum 50% van de aandelen 
moeten in Vlaamse of Brusselse 
handen zijn) en de verplichte per
centages eigen produkties. Kort
om, het kabeldekreet is voor de 
Kommissie onaanvaardbaar we
gens die diskrimmerende bepa
lingen. Het zou wel kunnen dat er 
wat broedt op je tv, maar zeker is 
in ieder geval dat VTM met een ei 
zit. 

Nieuwe Walen 
Zondag kon U in De zevende 

dag een konfrontatie bekijken die 
historisch genoemd mag worden. 
De drie vooraanstaande Waalse 
politici Wathelet (PSC), Urbain 
(PS) en Michel (PRL) praatten er 
in bijna vlekkeloos Nederlands 
over de toekomst van dit land. Tot 
zover het historische kantje van 
de uitzending. 

De franstalige politici hadden 
de mond vol over de verzoening 
en samenwerking die in het Nieu
we Belgiè nodig zal zijn om de 
staatshervorming te laten welsla
gen. Voorlopig willen zij wel de 
taalgrens intakt laten, en moet 
volgens hen de sociale zekerheid 
nationale materie blijven. Michel 
mocht zonder reaktie verklaren 
dat de pacifikatie tussen ge
meenschappen en gewesten met 
verzekerd is zolang VU-voorzitter 
Gabriels voorstellen blijft doen 

y:m 

Vrijdag komt het personeel van de verzorgingsinstellingen op straat. Omdat vooral de hulpbehoevenden 
het slachtoffer zouden zijn van een staking van het verzorgingspersoneel, werd lange tijd gedacht dat deze 

werknemers geen harde akties zouden ondernemen. Verkeerd gedacht... 

die een godsvrede in het gedrang 
brengen. 

Geen van de aanwezige jour
nalisten noch de moderator von
den het nodig de nieuwe Walen 
te vragen of zij dan geen graten 
zagen in de informatiedienst die 
Valmy Féaux, voorzitter van de 
Franse gemeenschapseksekutie-
ve, voor de franstaligen in de 
rand wil oprichten. 

l\/ienseii-
rechten 
in DDR 

Volgens de mensenrechtenor
ganisatie Amnesty International 
maken geheime processen, ge
heime richtlijnen voor advokaten 

MiNSBEELD 
'>^v: 

„E&n gemm sterft rrtm", ha<J 
de Caiatonss kanueti^m 
Saivaclw |>aii inig onlangs op 
z^o sïerfb«<l verklaard. Het tdi 
>mi figuwnijk tjedoetó geweest 
^^n, wmi Da&ovérieéd maan
dag op 84-|arl8e le^mid, m 

Sommigeftzyöen oppwriten 
<Jat Daii ivii0m&si geen genie 
w«s, laat Slaan een bogaafd 
artiest. C^ Caialaan Is se<̂ u-
r«rtde heel aifr* teven eers lei 
ófns&eöer» Ijguar geweest, 
CtoOf <le enen al^schilderd 
els eert vervsraaRöe, public*-
teptsüefee en op geks beluste 
ettórltóe»), enttereri dMrente-
<|Bn schreven hem wel deg.e« 
lijk het gsRïale taimti toe waar 

hl) een paient op beweerde ie 
hebben. 

NiemaïKif zal ontkennen dat 
hij ©erf ekseotrlekeling was. 
Reeds op Jeugdige le©ttt|d viel 
h | graag op, en dat bleef zijn 
héle leven zo. Als sludsnt 
werd hij van de Akademie 
voor Schone Kuneten 'm Ma
drid weggestuurd, maar ook ia 
het graf wil tii| de herlnnefing 
aan zijn bulter îssig karafeler 
levendig lioaden; Deli wenet 
gebalsemd Ofjg^aard te wor
den onder een glazen koepel 
io de binnentuin van zijn eigert 
museunt In Figueras, 

Alleen al 2$n verscliijfïiog 
gJng niei one^gemerkt voor
bij r de onaf«<ïlieldelijl<e wan

delstok met de ïiilverert knop, 
de eksentrieke kleding, en 
voomi, de snor ntei de om» 
hooggêkrulde pmtm -— naar 
eigen zeggen antennes om 
kosmische t#ilngen op te van
gen — zorgden ervoor dat 
sommigen zelfs aan zl|n gees^ 
tesvermogens gingen twijle-
lertv „Het enfg0 v0f$cMi tus" 
se/T mij m mn gek is dat ik 
niet gek i}0n'\ placht hij dan te 
neggen. 

lert apj>reo(atie van het 
werk van Daii laten we aan de 
kunstkritiel over. Of toch» één 
volzinnetje: Dafi zette zijn öi-
mrre dmemi^eekien^ v^ak ge^ 
drenkt in 0m freyéiaam aan-
4om4 ondeftemtmijnr met 

fetogmfieetie precteie om in 
intrigerend», dikwijls verras
sende deeken, 

Maar de schilder liet zich 
ook met andere dingen dan 
penselen in: hij maakte mode-
, rekiame- en Jijwe^oniwer-
pen, Nj schreef romans^ es
says, filrtv en belletseenarto's 
en verbond enkele >aren tertig 
ïiijft naam aan een peperdaur 
p&ftu(ft waarvoor l>ii de fles en 
de verpakkii^ ontwierp,» 

Na Picasso en Um ver-
dwljnt de laatste ve« een trio 
c^merkelijk begaafde Spaan
se kunstenaars. 0f Dali ge
niaal was, letén we 'm het mid
den, hij was wel goed van aöe 
marktert thuis. 

en vaag omschreven wetten het 
de Oostduitse autoriteiten moge
lijk bijna elke aktiviteit die hun 
goedkeunng met wegdraagt te 
bestraffen. 

Er zijn wetten die een beper
king inhouden van de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van 
vereniging, de vrijheid van verga
dering en de vrijheid van bewe
ging. Amnesty beweert dat hon
derden mensen op deze basis 
worden opgesloten, vaak na pro
cessen achter gesloten deuren. 

Nochtans zijn al deze rechten 
en vrijheden vastgelegd m een 
internationaal verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rech
ten dat in 73 door de DDR werd 
geratificeerd. 

Een bijzonder kenmerk van de 
strafwet in de DDR is de beper
king op kontakten met buiten
landse organisaties of personen 
en op het sturen van informatie 
naar het buitenland. Iedereen die 
op eender welke wijze kontakten 
onderhoudt met buitenlanders 
riskeert door de vaagheid en 
breedvoerigheid van deze om
schrijving de wet te overtreden. 
Zelfs het verzamelen van infor
matie, zonder een poging om ze 
door te geven, is strafbaar. 

Vooral kandidaat-emigranten 
die zich na herhaalde afwijzing 
van hun aanvragen voor uitreisvi
sa wendden tot in het buitenland 
gevestigde organisaties (zoals 
Amnesty), m de hoop dat buiten
landse steun of publiciteit hun 
zaak zou helpen, worden onder 
deze bepalingen vervolgd. 

Happart 
Vervelende tijden voor de eens 

zo grote en belangrijke leider van 
de Action Fouronnaise in Voeren 
Gouverneur Vandermeulen had 
het besluit van de Voerense ge
meenteraad geschorst waarbij de 
Vlaamse schepen Broers de ver
goeding van zijn telefoons ont
zegd werd. Dit druist volgens 
Vandermeulen in tegen het gelijk
heidsbeginsel. 

Op verzoek van gemeen
schapsminister van Binnenland
se Aangelegenheden Van den 
Bossche zal de gouverneur er 
ook op toezien dat burgemeester 
Droeven zich met meer mag laten 
vervangen door een persoon van 
wie de taalkennis betwist is. Op 
de vorige gemeenteraad had 
Happart nl. eventjes de gemeen
teraad voorgezeten. 

Happart kan dus ook geen 
waarnemend burgemeester meer 
worden. 
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Kamerlid Hugo Coveliers: 

„Het politiek asieireciit 
bescliermen" 

Kamer en Senaat hebben zichzelf een weekje vakantie gegund. De drukte 
rond financiering en Brussels statuut rechtvaardigen dit. Ook de centrale 
regering deed het enige dagen rustiger, al gooide Zaïre daar wat roet in het eten. 

Deze week is voorbehouden aan de Vlaamse Raad. Een Vlaamse Raad die 
dus voor het eerst opereert met verruimde bevoegdheden en eigen financiële 
middelen. Begin februari zal overigens een nieuw Vlaams regeerakkoord ter 
bespreking voorliggen. 

KAMERLID en fraktievoor-
zitter Hugo Coveliers 
maakte van de kortston

dige windstilte gebruik om de 
eenjarige nieuwe wetgeving voor 
de politieke vluchtelingen te toet
sen op de uitvoering. 

Die wetgeving wilde vooral een 
versnelde procedure voor het al 
dan niet toekennen van het sta
tuutvan politiek vluchteling, uiter
aard met de nodige waarborgen 
voor de eerbiediging van de rech
ten van de verdediging. Die snel
lere procedure zou er overigens 
toe leiden dat een spreiding van 
de kandidaat-vluchtelingen over 
het ganse land een uitzonderlijke 
ingreep zou worden. 

De evaluatie van de voorzitter 
van de kamerfraktie was verre 
van bevredigend. Hij oordeelde 
het dan ook opportuun een inter-
pellatieverzoek in te dienen. 

Versneld? 
Zo moet op basis van de be

schikbare cijfers de vraag gesteld 
worden, of de procedure wel de
gelijk versneld is. 

Vanaf 1 februari 1988 tot het 
jaareinde waren er 4.304 asie
laanvragen. Hiervan werden er 
248 definitief in positieve zin en 
1.447 definitief in negatieve zin 
afgehandeld. De overige 2.109 
zijn nog in behandeling. 

Niet eens 40 % van de aanvra
gen kon dus reeds besloten wor
den. En hiervan werd amper 15 
% positief gunstig beoordeeld. 
,,Rekening houdend met het feit 
dat de affel<tieve uitwijzing van 
een illegale vreemdeling moeilij
ker wordt hoe langer hij in het 
land verblijft, en met het feit dat 
mag worden aangenomen dat 
ook van de nog niet afgehandel
de dossiers wellicht slechts om 
en bij de 15% positief zal worden 
beantwoord, is het duidelijk dat 
de afhandeling moet versneld 
worden." In dat verband stelt Co
veliers de vraag of het niet moge
lijk is — desnoods voor een be
perkte periode — voldoende per
soneel ter beschikking te stellen 

van het kommissariaat-generaal 
voor de vluchtelingen om de op
gelopen achterstand op te halen. 

Spreiding 
Reeds bij de behandeling van 

de wet wees het Antwerps kamer
lid op de nefaste aspekten van 
een spreiding van de kandidaat-
politieke vluchtelingen over alle 
OCMW's van het land. Vooral 
tilde hij zwaar aan de psychologi
sche moeilijkheid die zou rijzen 
bij de afwijzing en dus de uitwij
zing van een kandidaat, ,,/n de 

laatste dagen van 1988 kon wor
den vastgesteld dat een grote 
groep inwoners van een klein 
dorp zich op basis van menselijke 
motieven verzette tegen de uitwij
zing van een Ghanees. Nochtans 
blijkt dat zowel door de kommis-
saris van de Verenigde Naties 
vroeger als door de huidige kom-
missaris-generaal haast geen 
Ghanezen als politiek vluchteling 
worden erkend." 

Het is volgens Coveliers dan 
ook noodzakelijk om een centrale 
opvangplaats voor de kandidaat-
politieke vluchtelingen te voor

zien. Uiteraard een opvang
plaats, waar ze op een mens
waardige manier kunnen verblij
ven. 

In ieder geval bewijzen de on
mogelijkheid van kontrole en de 
menselijke problemen bij afwij
zing van de aanvraag dat de 
waarschuwing tegen het sprei-
dingsplan helemaal niet onge
rechtvaardigd was. 

Uitwijzing 
Tot slot blijkt uit de beschikba

re cijfers dat heel wat kandidaat-
politieke vluchtelingen afgewe
zen worden omdat zij tijdens de 
procedure verdwijnen. Waarbij 
nog bovenop komt dat heel wat 
vluchtelingen illegaal in het land 
verblijven, maar geen aanvraag 
indienen om het statuut van poli
tiek vluchteling te bekomen. 

Terecht, aldus het Kamerlid, 
beklagen heel wat politiediensten 
zich over hun onmacht ten over
staan van illegale vluchtelingen. 
De gevolgde procedure is inder-

Vlerniaa 
zware metalen 

AFFILIPS te Tienen, de 
Hoge Maai te Antwer
pen, het Maaswater, 

Unnafo en Coral Metal te He
rent... de vervuiling door zwa
re metalen grijpt meer en 
meer om zich heen. En wat 
Wijkt? 

...Wat omwille van gezond
heid of leefmitteu in omringen
de landen streng gereglemen
teerd is, komt ,,sluiks" onze 
gezondheid en ons leefmilieu 
bedreigen. 

...De vervuiler betaalt, maar 
ofwel heeft hij zijn matten op
gerold ofwel bestaat hij niet 
meer ofwel kan hij niet vol
doende aansprakelijk worden 
gesteld. 

...De bevoegde ministers 
blijven minimaliseren, en hun 
studies laten een eeuwigheid 
op zich wachten. 

...De afval zware metalen is 
veel gevaarlijker dan werd ver
moed, wat onder meer mag 
blijken uit recente weten
schappelijke studies over 
cadmium. 

Het kamerlid Luk Vanhoren-

t>eek sloeg alarm. Een eerste 
maal met een persbericht. 
Een tweede maal met een do
zijn schriftelijke vragen. Een 
derde maal met hoorzittingen. 
Een vierde maal met monde
linge vragen. Een vijfde maal 
met een persontmoeting. 

Maar dit alles loonde niet. 
De ernst van de situatie drong 
niet door. Onmiddellijke en 

Kamertki Luk Vanhorenbeek 
ten strijde tegen de vervulling 
door zware metalen. 

vooral doortastende maatre
gelen bleven uit. 

De Leuvenaar zette zich 
dan maar zelf aan het werk, en 
ontwierp twee voorstellen van 
wet en twee voorstellen van 
dekreet. Erg bondig samen
gevat komen ze hierop neer. 

De overheid wordt verplicht 
de resultaten van onderzoe
ken binnen een bepaaide ter
mijn volledig kenbaar te ma
ken. Een borgenfonds wordt 
opgericht waarin de potentië
le vervuiler overeenkomstig 
de vervuilende risiko's een 
borg stort. (Snel vervuilen en 
op de loop gaan, kan dus niet 
langer). Verder worden nor
men en grenswaarden van 
bodemvervuiling door zware 
metalen vastgelegd. En tot 
slot is er een initiatief voor het 
beschermd opslaan van non 
ferro-afval. 

Een viertuik dus. Ten bate 
van leefmilieu en gezondheid. 
Het woord is nu aan de verte
genwoordigers van het volk. 
En dat volk is het zat te wonen 
naast of op gif. (j.a.) 

Volgens kamerlid Hugo Cove
liers dient de wetgeving op het 
statuut van de politieke vluchte
ling korrekt toegepast te worden, 
ten bate van de instelling van het 
politiek asiel zelf. 

daad nogal sibillijns. ,,Een vluch
teling die onwettig in het land 
verblijft, krijgt bevel om binnen de 
vijf dagen het land te verlaten met 
verbod zich naar Nederland of 
Luksemburg te toegeven. De kon
trole op dit bevel is echter zeer 
moeilijk, zeg maar onbestaande. 
Vreemdelingen die dan toch het 
land worden uitgezet, worden 
naar de grens gebracht en zijn 
dikwijls sneller opnieuw thuis dan 
de politiediensten." 

In afwachting van een Euro
pees beleid moet er financiële 
ruimte geschapen worden, om 
langs een Belgisch zinvol en effi
ciënt beleid heel wat frustraties te 
voorkomen of weg te werken. En 
de enig efficiënte manier bestaat 
volgens Coveliers in het ver
schaffen van een vervoerticket 
aan de vreemdeling en diens fa
milie, met de daadwerkelijke kon
trole dat hij dan ook effektief van 
het vervoermiddel gebruik maakt 
en het land verlaat. 

Waarborg 
,,De instelling van het poli

tiek asiel is een waarborg voor 
een fundamenteel mensen
recht op vrije meningsuiting. 

Het instituut kan echter 
slechts beschermd worden bin
nen de huidige Belgische kon
tekst wanneer de wetgeving op 
de politieke vluchtelingen kor
rekt wordt toegepast zonder 
uitzonderingen en onvolko
menheden." 
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Ekonomie in Vlaanderen 

Zeven vette jaren ? 
De Egyptenaren wisten het al, na zeven jaren van 

honger en armoede komen zeven jaren van over
vloed. Wat toen nogal lijfelijk werd ondervonden in 
golven van voldoende of te weinig voedsel — leven 
of dood — zit nu eveneens in ons ekonomisch 
weefsel ingebakken. Konjunktuurbewegingen noemt 
het verschijnsel. 

Algemene conjunctuurindicator - Verwerkende nijverheid 
— Hei Rijk 

M Vlaanderen 

— Wallonië 

1983 1984 1985 1987 1989 

(maandgemiddelde 1981 = 100) 
Maandgegevens - Bron Nanonale Bank van België - Scijoenzuivcring Kredietbank 
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WE kenden de gouden 
jaren zestig, begin ze
ventig. Werk zat, veel 

geld en een heleboel nieuwe pro-
dukten, investeringen, huizen
bouw... De na-oorlogse baby
boom leverde arbeidskrachten en 
konsumenten. De derde wereld, 
de olielanden in het bijzonder, 
verschaften het lopende band 
producerende westen letterlijk en 
figuurlijk de brandstof om de dol
le kermis draaiende te houden. 

Dan kwam de olieschok, een 
tollende inflatie, arbeidskrachten 
werden duur en vervangen door 
machines. Westerse industrieën 
verhuisden naar goedkopere oor
den. Meer jongeren en meer 
vrouwen zochten werk, vaak 
vruchteloos. De ekonomie schok
te in haar strukturen. De bewe
gingen waren mundiaal. Noch 
het politieke beleid, noch bedrij
ven en vakbonden hadden pas
klare antwoorden klaar. Zowat 
een vol decennium heeft het ge
duurd voor de aanpassingen 
vruchten afwierp. 

Vandaag kunnen we stellen dat 
we — althans in Europa — er 
bovenop raken. De OESO ver
wacht een vrij stabiele ekonomi-
sche situatie (zie ook WIJ 5 ja
nuari). Vorige week maakte Ge
meenschapsminister voor Ekono
mie Norbert De Batselier een 
round-up van de sociaal-ekono-
mische toestand in Vlaanderen. 
1988 was een topjaar voor en zou 
een nieuwe periode van ekonomi-
sche hoogkonjunktuur kunnen in
leiden. Of dit het geval zal zijn 
hangt in grote mate af van onze 
internationale omgeving én van 
onze kapaciteit om de ekonomi-
sche struktuur te versterken en te 
vernieuwen, aldus De Batselier. 

De wereld 
Vlaanderen is geen eiland, in

tegendeel. Het aandeel van ,,het 
buitenland" in onze ekonomi-
sche aktiviteit, o.m. in- en uitvoer, 
is bijzonder hoog. Dat maakt 
onze afhankelijkheid van de inter
nationale situatie dan ook wel 
relatief groot. Eenvoudig gezegd, 
als de Amerikanen het goed 
doen, een sterke dollar hebben 
en dus ook veel kunnen kopen 
dan draaien onze bedrijven die 
hen produkten leveren, nave
nant. 

Met de wereld gaat het goed, 
althans op ekonomisch vlak en in 
de industrielanden. De ekonomi-
sche groei in de OESO-landen 
bedroeg 4 % vorig jaar (tegen
over 3,3 % in 1987). Er werd sterk 
geïnvesteerd, gekonsumeerd en 
geproduceerd. De wereldhandel 
nam maar liefst met 9 % toe. 

Voor 1989 venwacht de OESO 
een lichte vertraging van de groei 
tot 3,25 % die zou toe te schrijven 
zijn aan een vermindering van 
het investeringstempo en een 
lichte verzwakking van het privé-
verbruik. Veel zal afhangen van 
het ekonomisch beleid dat de 
nieuwe Amerikaanse president 
Bush zal voeren. Zal hij het tekort 
op de Amerikaanse begroting 

aanpakken? Kan Amerika zich 
een blijvend tekort op zijn han
delsbalans veroorloven zonder 
dat de ekonomische groei hieron
der lijdt ? Welk zal de evolutie van 
de dollarkoers zijn? Het mag 
hoogst verwonderlijk genoemd 
worden dat net deze vragen bij
zonder weinig aandacht kregen 
in de verkiezingskampanjes en 
erna. 

Ook De Batselier ziet de ekono
mische aktiviteit in 1989 op een 
lager toerental draaien. Wanneer 
het overheids- en ekstern tekort 
in de Verenigde Staten vermin
dert kunnen rentetarieven even
wel dalen. Hetgeen goed nieuws 
is voor de gewesten die verplicht 
worden om geld te lenen. 

Mee vooraan 

België zit eindelijk terug aan de 
kop van hel ekonomisch peloton. 
De ekonomische groei bedroeg 
opnieuw 3,5 % en daarvoor moe
ten we al teruggaan tot 1980 stelt 
De Batselier, zonder te benadruk
ken dat de socialisten toen ook 
mee bestuurden, maar evenzeer 
zonder te vermelden dat we toen 
een stuk boven onze stand leef
den zodat de bekomen welvaart 
niet onderbouwd was. Dit is nu 
niet het geval. 

De investeringen vertoonden 

een forse opleving. Volgens de 
Nationale Bank zou de investe
ringsstijging in de verwerkende 
nijverheid 11,5 % in waarde be
dragen. Uit de BTW-aangiften 
blijkt een investeringstoename 
van 18,3 % voor alle aangevers. 
De investeringsgroei in de indus
trie bedroeg 25 %. Het gezinsver-
bruik nam opnieuw toe mede 

doordat het beschikbaar inkomen 
met 3 % steeg. De inflatie daar
entegen situeerde zich op een 
historisch laag peil van 1,16 % 
mede door de lage invoerprijzen 
en dollarkoers. 

Onze ekonomische relaties 
met het buitenland blijven posi
tief. De heropleving van de eko
nomie is in belangrijke mate toe 
te schrijven aan de bouw, die een 
lage invoerkomponent vertoont. 
Ook de energiefaktuur was laag 
als gevolg van de lage dollar
koers (we betalen onze olie en 
steenkool immers in dollars) en 
de zachte winter. De uitvoer daar
entegen kon mee profiteren van 
de toegenomen wereldhandel. 

De verbeterde ekonomische 
aktiviteit weerspiegelt zich uiter
aard in een stijging van de te
werkstelling. Geschat wordt met 
45 a 50.000 eenheden. Het aan
tal jobs in de bouwsektor zou 
gestegen zijn met 10.000 a 
15.000 eenheden. De deeltijdse 
arbeid, gemeten aan de hand van 
het aantal deeltijdse werklozen 
om aan de werkloosheid te ont
snappen nam toe met ,,slechts" 
17.000 eenheden zodat het ar
beidsvolume op zich ook is geste
gen. 

Vlaanderen boven? 
Als België opmerkelijke ekono

mische prestaties kan voorleg

gen in 1988, dan geldt dit zeker 
voor het aandeel van het Vlaam
se gewest hierin. De nota De 
Batselier heeft de verdienste de 
sociaal-ekonomische situatie op 
iets langere termijn te beschou
wen. Daardoor worden tijdelijk 
verschijnselen weggevlakt en 
krijgt men zicht op de strukturele 
evoluties. 

De arbeidsmarkt bijvoorbeeld 
evolueerde moeilijk tot 1984. De 
totale beroepsbevolking steeg 
door de bevolkingstoename en 
een verhoogde deelname aan de 
arbeidsmarkt, van 40,2 % in '73 
tot 43,5 % in 1986. Tussen 1073 
en 1986 steeg de tewerkstelling 
met 36.900 eenheden, tot '83 
daalde echter het aantal jobs met 
27.200. 

De tewerkstelling bleef tijdens 
deze periode ongeveer stabiel in 
de landbouw maar daalde sterk 
in de industrie (- 165.261 jobs 
tussen '73 en '87 in Vlaanderen). 
Sinds '83 is de afname er even
wel nog maar bescheiden. Over 
de ganse periode daalde de te
werkstelling in de bouwsektor, 
alhoewel sinds '86 hier een ken
tering merkbaar is. Enkel de dien-
stensektor heeft massaal nieuwe 
werkplaatsen gekreëerd: 
278.316 op 14 jaar tijd in Vlaan
deren, 409.195 in België. 

De werkloosheid kende in 1983 
een piekniveau in Vlaanderen, in 
Wallonië viel dit in 1987. Sinds
dien stabiliseerde en daalde ze in 
eenheden vooral door de toena
me van de deeltijdse arbeid. Pas 
sinds '86 wordt er echt opnieuw 
meer arbeid gekreëerd. Het aan
deel van de langdurig werklozen 
in de totale werkloosheid blijft 
stijgen, niettegenstaande ze in 
absolute cijfers ook teruggedron
gen is. Opvallend is dat de daling 
in de werkloosheid zich in Vlaan
deren sterker heeft doorgezet 
dan in Europa. 

Konjunktuurstijging 
Een belangrijke ekonomische 

barometer is de konjunktuurindi-
kator van de Nationale Bank. 
Deze geeft een aanzienlijke ver
betering van de konjunktuur 
sinds 1987 weer. De indeks voor 
het Vlaamse gewest neemt af 
sinds medio 1988. In Wallonië 
stijgt deze verder dankzij de goe
de prestaties in de staalsektor ( H-
15 % in 1988). 

De industriële produktie ver
toont zowel in Vlaanderen als 
Wallonië een stijgende trend. 
Vooral die sektoren waarin sterk 

werd geïnvesteerd (staal, machi
nebouw, elektrotechniek, ce
ment-, glas- en houtnijverheid) 
kennen een forse produktiestij-
ging. De produktiestijging van het 
jongste halfjaar ligt het laagst in 
Vlaanderen. 

De investeringen kenden een 
gevoelige achteruitgang tot 1983. 
Sindsdien werd een opmars ge
noteerd die zich in '87 en '88 
bijzonder krachtig doorzette, zo
wel in Vlaanderen als Wallonië. In 
1988 beet de chemische sektor 
de spits af. De Nationale Bank 
verwacht voor dit jaar een toena
me met 20 %, gespreid over alle 
sektoren. Opmerkelijk is dat 60 
% van de investeringen gericht 
zou zijn op de uitbreiding van de 
produktiekapaciteit. 

Ook de partikuliere vraag evo
lueert gunstig, in het bijzonder 
deze naar duurzame konsumptie-
goederen (auto's e.d m.). Door 
de belastingshervorming kan de 
vraag nog verruimen in 1989. 
Voor het eerst sinds 1984 zijn ook 
de investeringen van de overheid 
toegenomen in 1988. 

Beleid 

De toelichtingen van Gemeen
schapsminister De Batselier ge
ven een inzicht in het ekono
misch beleid dat hij voor Vlaande
ren wil uitstippelen. Bovenaan 
staat de bestrijding van de werk
loosheid die weliswaar daalt, 
maar zich tot op een onaanvaard
baar hoog peil situeert. In het 
bijzonder de langdurige werk
loosheid moet worden aange
pakt. 

De Batselier stelt dat de afhan
kelijkheid van internationale be
wegingen onze ekonomie bijzon
der kwetsbaar maakt. Hij wil het 
ekonomisch weefsel selektief 
versterken en vernieuwen. De 
ekonomische struktuur is onvol
doende geïntegreerd, gediversi
fieerd en vertoont een te geringe 
vernieuwingsdinamiek. De afzet
markten blijven erg traditioneel. 

Zijn beleid zal selektief gericht 
zijn en zich niet beperken tot het 
stimuleren van investeringen. 

,,Een heroriëntatie van middelen 
en instrumenten van het ekono
misch beleid, gericht op het se
lektief versterken en vernieuwen 
van de ruggegraat van de ekono
mie op een sociale en ekologisch 
verantwoorde wijze zullen dan 
ook de krachtlijnen moeten vor
men van het ekonomisch beleid 
van de Vlaamse Exekutieve", al
dus De Batselier. 

De nota van Norbert De Batselier is een aanzet tot beleid, maar laat 
nog heel wat vragen open. 
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1988 was een topjaar voor 

onze ekonomie. Dit was zeker te 
merken in onze havens. 

Uiteraard kan deze nota van 
De Batselier nog verder uitge
diept worden. De bestrijding van 
de werkloosheid bijvoorbeeld is 
sinds jaar en dag een „prioriteit" 
in elk ekonomisch beleid van elke 
regering. Vraag is of een her
oriëntatie van het ekonomisch in
strumentarium hier de voldoen
de, dan wel de meest geschikte 
weg toe is. In het vernieuwen van 
het ekonomisch weefsel zal bij
voorbeeld voor het wetenschap
pelijk onderzoek een zeer be
langrijke rol weggelegd zijn. Moet 
de minister bevoegd voor het 
ekonomisch geheel niet veeleer 
aansturen op een integrerend be
leid inzake ekonomie, onderwijs, 
vorming en tewerkstellingsbeleid 
en wetenschappelijk onderzoek? 
Moet hij bang zijn om mee de 
prioriteiten voor de buitenlandse 
handel uit te stippelen ? In al deze 
aangelegenheden heeft de 
Vlaamse regering immers door
slaggevende bevoegdheden in 
handen. Meer fundamenteel 
dient de vraag gesteld of het niet 
moet vermeden worden dat elk 
Vlaams minister zich opsluit in 
z'n bevoegdheid omdat andere 

— en aansluitend beleidsdomei
nen — onder de hoede van eksel-
lenties van andere partijen valt. 
Wordt dit hokjesdenken niet 
doorbroken dan kan met vrij veel 
zekerheid worden gesteld dat de 
slagvaardigheid en dinamiek van 
de Vlaamse regering eronder zal 
lijden. 

In de nota wordt ook aangege
ven dat een diversifikatie van de 
ekonomie, zowel in het produktie-
apparaat als in afzetmarkten, ge
wenst is. Nergens wordt dit ge-
specifieerd en dit is spijtig. Hope
lijk brengt de minister hierin snel 
een grondige konkretisering. 

Eenzelfde verduidelijking is 
noodzakelijk daar waar gespro
ken wordt over de heroriëntatie 
— selektief gericht — van het 
ekonomische instrumentarium. 
Dit kan zeer ver gaan. Het moet 
evenwel duidelijk zijn dat Vlaan
deren geen nood heeft aan een 
verdere direkte participatie van 
de overheid in het ekonomische 
leven. De ervaring sinds het eind 
van de jaren zeventig moet ons 
toch geleerd hebben dat de over
heid vaak niet zo'n schitterend 
bedrijfsbeheerder is. Veel nutti
ger kan zij zich maken in het 
goed uitbouwen en beheren van 
de omgevingsfaktoren voor het 
bedrijfsleven. 

Kortom, de nota De Batselier is 
een aanzet tot beleid, maar laat 
heel wat vragen over. Er wordt 
geen uitsluitsel gegeven over de 
erfenis van de nationale Ekono
mische Zaken. Er worden geen 
bakens uitgezet voor de toe
komst. Zelfs het klassiek gewor
den luikje ,,1992" zit er nog niet 
in, terwijl de voorbereiding van 
onze ekonomie op dit evenement 
toch heel wat problemen oproept. 
Nergens geeft De Batselier aan 
hoe hij het overleg of de ,,kanali
sering" van de behoeften van het 
Vlaamse bedrijfsleven naar de 
nationale overheid toe wil organi
seren. De nota willen we geen 
valse start noemen. Laten we er 
van uitgaan de de minister zijn 
ekonomisch beleid nog maar in 
de startblokken heeft gezet. 

Stefan Ector 

De fiskale hervormingen 

Belastingen lager in 1989 
(vervolg van biz. 1) 

Hoger belastingsvrij 
minimum 

Het belastingsvrij minimum 
wordt verhoogd tot 260.000 voor 
gezinnen (d.i. 130.000 fr. per 
echtgenoot) en tot 165.000 fr. 
voor alleenstaanden. In het gezin 
wordt het verhoogde bedrag zo
wel bij dekumul als bij toekenning 
van het huwelijkskwotiënt toege
past. 

Lagere belastings
tarieven 

De belastingstarieven worden 
vereenvoudigd en gaan naar be

neden. De nieuwe belasting-
sschaal omvat nog slechts 7 aan
slagvoeten met een laagste van 
25 % en een hoogste van 55 %. 

Uw voordeel 

Deze belastingshervorming 
werd mede door de VU gereali
seerd. In het bijzonder VU-Ka-
merfraktievoorzitter Hugo Cove-
liers tijdens de regeringsonder
handelingen en Begrotingsminis
ter Hugo Schiltz, hebben er hun 
steentje toe bijgedragen. Uw 
voordeel kan u bij benadering 
aflezen uit onderstaande tabel. 
Toch een mooi nieuwjaarskado 
dat de regering voor u in petto 
heeft, niet? 

1ste kind 
2de kind 
3de kind 
4de kind 
5de kind e.v. 

fiskale vrijstelling 
per kind 

35.000 
55.000 

112.500 
125.000 
125.000 

gekumuleerde 
vrijstelling 

35.000 
90.000 

202.500 
327.500 

Inkomstenschijven 

0 — 230.000 
230.000 — 305.000 
305.000 — 435.000 
435.000 — 1.000.000 

1.000.000 — 1.500.000 
1.500.000 — 2.200.000 
2.200.00 en meer 

Belastingstarieven 

25 % 
30 % 
40 % 
45 % 
50 % 
52,5 % 
55 % 

VOORDEEL VAN DE FISCALE HERVORMING 

Belastingverlaging ongeacht de oorsprong van het bedrijfsinkomen 

(loon, pensioen, werkloosheidsuitkering, enz.) 

NEHO 
INKOMEN 

150.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

800.000 

900.000 

1.000.000 

1.100.000 

1.200.000 

1.300.000 

1.400.000 

1.500.000 

1.750.000 

2.000.000 

2.250.000 

2.500.000 

2.750.000 

3.000.000 

3.250.000 

3.500.000 

3.750.000 

0 KINDEREN 

Alleenstaande 

- 7.200 

- 10.450 

- 12.376 

- 11.809 

- 11.670 

- 11.327 

- 11.327 

- 11.535 

- 13.135 

- 14.735 

- 13.885 

- 15.485 

- 17.085 

- 18.685 

- 20.285 

- 26.659 

- 36.659 

- 53.563 

- 70.813 

- 88.063 

-105.313 

-128.581 

-160.581 

-192.581 

1 inkomen 

0 

- 7.559 

- 21.742 

- 24.451 

- 29.655 

- 34.008 

- 39.358 

- 46.916 

- 62.256 

- 63.856 

- 68.006 

- 74.606 

- 79.706 

- 81.306 

- 82.906 

-105.390 

-115.890 

-134.044 

-156.794 

-174.044 

-191.294 

-214.562 

-246.562 

-278.562 

_ 
2 inkomens 

0 

0 

- 4.700 

- 4.328 

- 5.926 

- 5.811 

- 6.056 

- 9.605 

- 28.759 

- 47.760 

- 51.110 

- 57.460 

- 64.060 

- 70.660 

- 77.260 

-107.000 

-128.250 

-154.630 

-189.380 

-215.380 

-241.380 

-270.094 

-310.844 

-350.344 

1 KIND 

_ 
Alleenstaande 

0 

- 12.000 

- 13.926 

- 13.359 

- 12 420 

- 12.077 

- 12.077 

- 12.285 

- 13.885 

- 15.485 

- 14.635 

- 16.235 

- 17.835 

- 19.435 

- 21.035 

- 27.409 

- 37.409 

- 54.313 

- 71.563 

- 88.813 

- 1 0 6 063 

-129.331 

-161.331 

- 1 9 3 331 

_ 
1 inkomen 

0 

359 

- 23 292 

- 26 001 

- 30.893 

- 34.758 

- 40.108 

- 47.666 

- 63006 

- 64.606 

- 68.756 

- 75.356 

- 80.456 

- 82.056 

- 83.654 

-106.140 

-116.640 

-134.794 

-157.544 

-174.794 

- 192.044 

-215.312 

-247.312 

-279.312 

_ 
2 inkomens 

0 

0 

- 6.250 

- 5 678 

- 7.476 

- 6.813 

- 6.806 

- 10 355 

- 29 509 

- 48.510 

- 51.860 

- 58.210 

- 64.810 

- 71.410 

- 78.010 

-107.750 

-129.000 

-155.380 

-190.130 

-216.130 

-242.130 

-270.844 

-311.594 

-351.094 

2 KINDEREN 

_ 
Alleenstaande 

0 

- 2.575 

- 19.502 

- 17.847 

- 15.920 

- 15.577 

- 15.577 

- 15.785 

- 17.385 

- 18.985 

- 18.135 

- 19.735 

- 21.335 

- 22.935 

- 24.535 

- 30.909 

- 40.909 

- 57.813 

- 75.063 

- 92.313 

-109.563 

-132.831 

-164.831 

- 1 9 6 831 

t inkomen 

0 

0 

- 15117 

- 30.326 

- 32.655 

- 37.008 

- 42.358 

- 49.916 

- 65.256 

- 66.856 

- 71.006 

- 77.606 

- 82.706 

- 84.306 

- 85.906 

-108.390 

-118.890 

-137.044 

-159.794 

-177.044 

-194.294 

- 2 1 7 562 

-249.562 

-281.562 

_ 
2 inkomens 

0 

0 

0 

- 10.203 

- 11.801 

- 8.811 

- 9.056 

- 12.605 

- 31.759 

- 50.760 

- 54.110 

- 60.460 

- 67.060 

- 73.660 

- 80.260 

-110.000 

-131.250 

-157.630 

-192.380 

-218.380 

-244.380 

-273.094 

-313.844 

-353.344 

3 KINDEREN 

-
Alleenstaande 

0 

0 

- 13.827 

- 39.759 

- 31.420 

- 31.077 

- 31.077 

- 31.285 

- 32.885 

- 34 485 

- 33.635 

- 35.235 

- 36.835 

- 38.435 

- 40.035 

- 46.409 

- 56.409 

- 73.313 

- 90.563 

-107.813 

- 1 2 5 063 

-148.331 

-180.331 

- 2 1 2 3 3 1 

-
1 inkomen 

0 

0 

0 

- 26 151 

- 52.355 

- 48.508 

- 53.858 

- 61 416 

- 76 756 

- 78.356 

- 82.506 

- 89.106 

- 94.206 

- 95 806 

- 97.406 

-119.890 

-130.390 

- 1 4 8 544 

-171.294 

-188.544 

-205.794 

-229.062 

-261.062 

-293.062 

-
2 inkomens 

0 

0 

0 

- 4 029 

- 24.252 

- 28.152 

- 20.556 

- 24.105 

- 43.259 

- 62 250 

- 65.610 

- 71.960 

- 78.560 

- 85.160 

- 91.760 

-121.500 

-142.750 

-169.130 

-203.880 

-229.880 

-255.880 

-284.594 

-325.341 

-364.844 

-
Alleenstaande 

0 

0 

0 

- 17.459 

- 55.877 

- 37.952 

- 37 952 

- 38.160 

- 39.760 

- 41.360 

- 40.510 

- 42.110 

- 43.710 

- 45.310 

- 46.910 

- 53.284 

- 63.284 

- 80.188 

- 97.438 

-114.688 

-131.938 

-155.206 

-187.206 

- 2 1 9 2 0 6 

t KINDEREh 

-
1 inkomen 

0 

0 

0 

0 

- 29.055 

- 59 879 

- 58 983 

- 66 541 

- 81.881 

- 83.481 

- 87.631 

- 94.231 

- 99.331 

-100.931 

-102.531 

-125.015 

-135.515 

-153.669 

- 176.419 

-193.669 

-210.919 

-234.187 

-266.187 

- 2 9 8 187 

-
2 inkomens 

0 

0 

0 

0 

0 

- 29 086 

- 32.175 

- 29.230 

- 48.384 

- 67.385 

- 70.735 

- 77.085 

- 83.685 

- 90.285 

- 96.885 

-126.625 

-147.875 

-174.255 

-209.005 

-235.005 

-261.005 

-289.719 

-330.469 

-369.969 
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Nationale startvergadering VVM: 

Een zelfzekere start 
BERCHEM — Hadden velen vooraf nogal wat 

twijfels tegenover het initiatief, de nationale VVM-
startvergadering werd niettemin een sukses. 

,,Oude rotten" en kersvers verkozen mandataris
sen, ervaren schepenen en burgemeesters en pas-
verkozen bestuurders, allen waren talrijk opgeko
men: 250 aandachtige luisteraars, geboeid door 
uiteenzettingen van gemeenschapsminister Johan 
Sauwens, VVM-voorzitter Geert Bourgeois en alge
meen sekretaris Paul Van Grembergen. 

INLEIDER Gerard Bergers, 
VU-fraktieleider in de Ant
werpse gemeenteraad, 

bracht de verwelkoming. De ver
kiezingsnederlaag van oktoker j. l . 
ligt achter de rug en de Antwerp
se VU is vol goede moed gestart 
aan een nieuwe legislatuur. 

Engagement 
Veel aandacht was er voor de 

toespraak van gemeenschapsmi
nister van Openbare Werken en 
Verkeer Johan Sauwens. In een 
soms bijzonder openhartige toe
spraak bracht voormalig VVM-
voorzitter Sauwens het verhaal 
van drie maanden regeringsver
antwoordelijkheid. Een verhaal 
over een drukbezette agenda, 
lange autoritten, (te) vele en 
(vooral) te lange vergaderingen, 
maar ook een verhaal over een 
duidelijk nieuwe inbreng in de 
Vlaamse Exekutieve. Het verhaal 
van een konkrete aanpak, een 
open beleid, een mensvriendelij
ke politiek. Niet alleen een ver
haal, ook een engagement tegen
over het VU-kader en de manda
tarissen. 

Velen keken benieuwd uit naar 
de toespraak van de nieuwe 
VVM-voorzitter, achteraf was het 
oordeel unaniem. Geert Bour
geois beantwoordde in zijn toe
spraak vele vragen en verwach
tingen. Naast een schets van de 
VVM-struktuur bracht hij meteen 
ook een politieke noot. Bourgeois 
formuleerde er een memoran
dum aan de leden van de Vlaam
se Exekutieve die onderhandelen 
over een nieuw Vlaams regeerak
koord. 

Druk leven 
Enigzins verwarrend was de 

arrondissementele dialoogronde. 
Maar hiermee schetsten de diver
se arrondissementele woordvoer
ders meteen ook de reële toe
stand van de VVM-werking: een 
werking van vallen en opstaan, 
beloftevolle starten en vaak 
roemloos verval. Vele tussen
komsten getuigden echter van 
een volgehouden moed: VVM-
nationaal kan op verdere steun 
blijven rekenen. 

Algemeen sekretaris Paul Van 
Grembergen eindigde met een 
schets van de taak en het profiel 
van de VU-mandataris. Een muis
stille zaal volgde het gewetens
onderzoek. Een milde spreker 
wees op plus- en min-punten in 
de handel en wandel van de VU-
mandataris. Een oordeel, geen 
veroordeling. 

Goede lokale tradities getrouw 
eindigde ook de VVM-startdag 
met een receptie. Na de voormid
dagvergadering het sein voor het 
leggen van informele kontakten. 
Bierkaartjes raakten volgepend, 
agenda's volgeboekt. Want voor 
wie nog mocht twijfelen: ge
meentemandatarissen leiden een 
druk leven... 

Happening 
Terwijl de meeste kongresgan-

gers van de ochtend nog hun 
Breugheliaanse maaltijd aan het 
verorberen waren was Peper en 
Zout zich in de inkomhal reeds 
de longen uit het lijf aan het 
blazen. Een gezellig sfeertje voor 
de binnenstromende militanten. 
De ijverige uitdeler van Peper & 
Zout-pamfletten was eveneens 
opgetogen over het Volksunie-
publiek. ,,We hebben al twee 
aanbiedingen opzak", fluisterde 
hij me na amper een kwartier 
frivole geluidjes in het oor. 

Intussen had ook de folk-band 
Aran de mandolines en violen 
gestemd. De zaal was aardig vol
gelopen toen een bevallige An 
De Baetzelier de winterhappe-
ning opende. Na het welkomst
woord van de Antwerpse arron
dissementsvoorzitter Bob Loete 
werden de Volksunieburgemees
ters in de bloemetjes gezet. De 
enige burgermoeder Rosa Ler-
nout mocht ook letterlijk een rui
ker in ontvangst nemen van voor
zitter Gabriels. 

Daarna was het de beurt aan 
nieuwbakken kamerlid Herman 
Lauwers om de spits af te bijten 
van het "serieuzere" namiddag
programma. Lauwers zette in een 
door iedereen fel gesmaakte re
devoering uiteen hoe de Volks
unie meer dan ooit jonge mensen 
kan en moet aanspreken. 

:j>-

De werkvergadering van VVM in de voormiddag leek wel een gonzende bijenkorf... 

Het daverende applaus voor de 
ex-scoutsleider was nauwelijks 
uitgestorven of daar weerklonk 
Brussel van Jacques Brei. In juni 
zijn er immers verkiezingen voor 
de hoofdstedelijke raad en de VU 
heeft daarvoor twee Brabantse 
raspaarden van stal gehaald: on
der luid handgeklap mochten 
staatssekretaris voor het Brussel
se Gewest Jef Valkeniers en 
gewezen partijvoorzitter Vic An-
ciaux een Manneke-pis in de 
lucht steken. 

Tijdens de zomermaand grij
pen er ook Europese verkiezin
gen plaats. Daarom mochten ook 
de VU-Europarlementsleden 
even in het zonnetje gezet wor
den. Zeer toepasselijk werd aan 

Jaak Vandemeulebroucke en 
Willy Kuijpers een eksemplaar 
overhandigd van Lof der zotheid 
van Erasmus, wat bij het Leuvens 
Europarlementslid zo in de 
smaak viel dat hij zijn Oostendse 
kollega prompt een zoen op de 
wang drukte, tot groot jolijt van de 
militanten. 

Tijd dan om even rustig achter-
overgeleund aan de lippen te 
hangen van Zjef Vanuytsel, de 
zanger die het zingen nog steeds 
niet verleerd heeft. Terecht aan
gekondigd als een opstandeling 
van het hart bracht hij het beste 
uit zijn repertoire. 

Traditiegetrouw wordt er op de 
Volksuniemeetings ook een gad

get uitgedeeld. Deze keer kregen 
de toeschouwers een zakje 
bloemzaad in de handen gestopt. 
Zeer toepasselijk riep de bijfio-
rende tekst op om het betere 
Vlaanderen met bloemen te ver
welkomen, die we, het motto 
"Wat we zelf doen, doen we be
ter!" indachtig, wel zelf moeten 
zaaien... 

Algemeen voorzitter Jaak Ga
briels riep tenslotte in zijn beken
de meeslepende stijl de aanwezi
gen op om, met de Volksunie, dat 
betere Vlaanderen uit te bouwen. 
Een nieuwe tocht, de boeiende 
onderneming om inhoud en zin te 
geven aan onze zelfstandigheid, 
gaat van start! 

Algemeen sekretaris Paul Van Grembergen: 

„Enkel kwalitatieve 
gegevens zijn van tel" 

In een opmerkelijke toespraak legde algemeen 
sekretaris Paul Van Grembergen er de nadruk op dat 
het juiste aantal Vlaams-Nationale mandatarissen, 
het kwantitatieve gegeven op zichzelf, niemand iets 
zegt, als er geen kwalitatieve gegevens zijn. 

E! ISEN om VU-mandataris 
te worden én te zijn, én te 
blijven kunnen niet zwaar 

genoeg gesteld worden. Noch fy
sieke kenmerken, noch het aan
tal jaren dienst, noch alwetend
heid, niet het inkomen van de 
mandataris ook niet de ,,adelbrie-
ven" die de mandataris van va
der op zoon meekreeg zijn van 
tel. De mandatariskwaliteiten 
voor de VU liggen in een totaal 
andere ruimte van denken (...) 
Het heeft te maken met een vorm 
van bescheidenheid, het heeft te 
maken met vele vormen van luis
terbereidheid en aandacht geven 
aan de anderen, het heeft te 
maken met steeds opnieuw aan
vaarden dat men van anderen 
kan leren dat niemand dé waar
heid en dé wijsheid in pacht 

heeft, het heeft te maken met 
vasthoudendheid en uithoudings
vermogen, het heeft te maken 
met idealisme, hooggestemd 
idealisme en met de nooit gebro
ken hoop dat de innerlijke kracht 
van de overtuiging en de geest 
het haalt op berekeningen en 
eigenbelang..." aldus Paul Van 
Grembergen. 

Wit-zwart 
Uiteraard moeten we veel man

datarissen hebben zegt alge
meen sekretaris van Grember
gen, maar vooral kwaliteitsman
datarissen: hooggestemden, 
hooggeriemden in uithoudings
vermogen, in menselijkheid, in 
humanitas, in nationalisme, in 
wijsheid, in verdraagzaamheid, in 

uithoudingsvermogen, in partij-
tucht, in partijverantwoordelijk-
heid, in gezagsverhoudingen, en 
in de uitvoering van akkoorden of 
beslissingen. 

Natuurlijk is dit niet altijd een
voudig, er zijn niet altijd wit-zwart 
gegevens en toch moet de knoop 
dan worden doorgehakt. ,,On
voorstelbaar edelmoedig is dan 

Paul Van Grembergen 

hij of zij die de beslissing van de 
gezagsorganen aanvaardt en 
zich verder inzet. Grote humani
tas heeft dan hij of zij die de 
grootmoedigheid bezit de beslis
sing te aanvaarden en daarbij de 
partij, de groep, het arrondise-
ment, de fraktie verder trekt en 
stimuleert..." aldus Van Grem
bergen. 

Voorts wees Paul van Grem
bergen er op dat het de Volksunie 
de jongste 10 jaar niet zo erg mee 
zit wat verkiezingsuitslagen be
treft. Toch is het zijn overtuiging 
dat enkele hondereden mandata
rissen, indien ze handelen naar 
het partijprogramma en daar in 
gedrag, in optreden en toespra
ken uiting aan geven, bij machte 
zijn het tij te doen keren. 

Niet versaghen 
,,De Volksunie heeft U nodig" 

zo besloot algemeen sekretaris 
Paul Van Grembergen, ,,en het 
Vlaamse volk heeft een partij als 
de Volksunie nodig. Dit is geen 
pretentie. Maar die pretentie 
moeten we hebben. Zonder ons 
geen zelfstandig Vlaanderen met 
een autonoom parlement, zonder 
ons geen verdraagzaam Vlaan
deren, zonder ons geen Vlaande
ren dat zich naar boven richt." 

Om mandatarissen, voorwie 
het soms zwaar te moede wordt, 
een hart onder de riem te steken, 
gaf Paul Van Grembergen tot slot 
volgende woorden van Willem De 
Zwijger mee: ,,Niet versaghen 
sal mijn hert in tegenspoet". 
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VVM-voorzitter Geert Bourgeois: 

„De kwaliteit van 
liet leven in de gemeenten" 

In onze rubriek ,,Vijf vragen aan" kon u reeds 
lezen hoe de nieuwe VVM-voorzitter Geert Bour
geois zijn taak ziet. Te Berchem hield hij zijn eerste 
toespraak tot de mandatarissen, wij citeren er uit. 

GEERT BOURGEOIS 

opende met een oproep 
tot de partijleiding tenein

de de nodige middelen te krijgen 
voor een degelijke werking. Hij 
noemde de VVM-werking „het 
levensnoodzakelijke bloed voor 
een belangrijk en niet te verwaar
lozen onderdeel van de partijwer
king". 

Beter beleid 
,,Toch", zo stelde Bourgeois, 

„zal het overgrote werk van ons
zelf moeten komen". Meteen gaf 
hij enkele tips voor een goede 
arrondissementele werking die 
uiteindelijk maar zin heeft als 

deze leidt tot een beter beleid 
voor Vlaanderen. 

Subsidiepolitiek 
Geert Bourgeois, tevens sche

pen van Financiën, wenste na
mens VVM een volledige herzie
ning van de bestaande subsidie
politiek. 

En aarzelde niet om te zeggen 
dat deze ondoorzichtig, ondoel
matig, geldverslindend en arbi
trair is. Bourgeois staafde dit ook 
met feiten. 

• Ondoorzichtig omdat deze sub
sidiepolitiek verspreid ligt in tal 
van wetten, reglementen en de

kreten zonder enige ordening en 
zonder enige zekerheid te ver
schaffen. 

" Ondoelmatig omdat zij ertoe 
leidt dat een gemeente die mikt 
op subsidies voor bepaalde pro-
jekten haar buitengewone begro
ting niet akkuraat kan opmaken. 
Een gemeentebestuur weet im
mers nooit vooraf of er al dan niet 
subsidie zal komen, laat staan in 
welk jaar. Wanneer men eindelijk 
na jaren geduld een bepaald 
werk kan uitvoeren is de prijs 
ervan uiteraard fors herzien, ter
wijl de brave aannemer die het 
werk toegewezen kreeg, al die 
tijd in de grootste onzekerheid 
leefde en onmogelijk een werk-
planning kon opmaken. 

• Tenslotte kunnen wij ons niet 
van de indruk ontdoen dat het 
sisteem niet van politiek favoritis-
me gespeend is. Geert Bourgeois 

Kwaliteit van 
het leven 

De VVM-voorzitter beëindigde 
zijn toespraak met een bood
schap aan het adres van de 
Vlaamse regering. In een memo
randum zouden de aanwezigen 
later op de dag hun goedkeuring 
hechten aan de voorstelde pun
ten. 

Tot slot stelde hij: 
,,lk geloof dat onze boodschap 

aan de Vlaamse regering moet 
zijn: maak van deze ruime auto
nomie voor Vlaanderen ook ge
bruik om de oude Belgische uni
taire gewaden af te leggen op alle 
gebied. 

Wij bedanken voor een centra
listisch bestuurd Vlaanderen. Als 
federalisten én demokraten wen
sen wij een zo groot mogelijke 
autonomie voor onze gemeenten. 

Deze kans moet gegrepen wor
den en de VU moet ook daarin 
het voortouw nemen, opdat onze 
medeburgers inderdaad zouden 
ervaren, dat er wat veranderd is 
in dit land. 

,,Het betere Vlaanderen in
houd en vorm geven", dat is voor 
de VVM: verderwerken aan de 
kwaliteit van het leven in onze 
gemeenten en de stoot te geven 
aan de evolutie naar meer ge
meentelijke autonomie. Dat is 
onze boeiende opdracht." 

Minister Joiian Sauwens wil 

Gemeenschapshuizen 
in elke 
Vlaamse provincie 

Minister Johan Sauwens, tot voor kort VVM-voor
zitter, had het tijdens de voormiddagzitting over de 
plaats van de lokale besturen na de jongste staats
hervorming. 

DE minister gaf na een vo-
gelvluchtig overzicht van 
de staatshervormende 

evolutie een antwoord op de 
vraag wat de regionalisering voor 
de gemeenten betekent en wat 
de gevolgen voor de burger zijn. 

Vlaamse Huizen 
De gemeenten zullen zich 

voortaan in toenemende mate tot 
de Vlaamse overheid diensten te 
richten waardoor de bereikbaar
heid van de administratie aange
scherpt en verbeterd zal worden. 

Om dit te stimuleren wil de 
gemeenschapsminister Huizen 
van de Vlaamse Gemeenschap 
oprichten. In deze administratie
ve centra zullen de burgers met 
hun problemen en vragen terecht 
kunnen. Het eerste van de Hui
zen is in Antwerpen gepland. 

Planning 
Wat zijn beleid betreft stelde 

Johan Sauwens dat op zijn de
partement de idee Planning cen
traal zal staan. 

Minister Sauwens: ,,Er komt 
een struktuurplan voor Vlaande
ren — dat we zelf opstellen en 
waarvan het verkeersplan de rug-
gegraat zal zijn. Gedaan met wer
ken van begrotingsjaar tot begro
tingsjaar. 

De investeringen moeten ge
plaatst in een lange termijnvisie, 
geplaatst in een ekologisch kader 

Johan Sauwens 

met het rendabiliteitsprincipe als 
kriterium. 

Het is noodzakelijk dat de ge
meentebesturen deze idee van 
planning in hun beleid overne
men, om zo kontinuïteit te garan
deren. 

Ook naar de burger toe moet 
deze wijze van werken beter en 
goedkoper worden." 

Vervolgens schetste de minis
ter enkele hoofdlijnen van zijn 
geregionaliseerde bevoegdhe
den. Openbare Werken en Ver
keer. Beide departementen wer
den samengevoegd zodat voor 
het eerst een totale visie op deze 
ingewikkelde materie mogelijk is. 

Johan Sauwens: ,,Voor wat de 
Vlaamse zeehavens betreft zal 
een gekoördineerd beleid moge
lijk worden zonder afhankelijk te 
blijven van de instemming van 
franstalige politieke vertegen
woordigers en los van onzinnige 
typische ,,dit is Belgisch"-kom-
pensatieprojekten. De regionale 
luchthavens (van Deurne, Oost
ende en Grimbergen) worden 
toevertrouwd aan het Vlaams Ge
west. Deze potentiële polen voor 
industriële vernieuwing zullen nu, 
zonder dat er konstante konkur-
rentie vervalsing vanuit Zaven-
tem is, absolute reële ontplooi
ingsmogelijkheden krijgen. 

Files 
Ook de autowegen zullen gere

gionaliseerd worden. In dat op
zicht zal het file-probleem, dat 
belangrijke ekologische en eko-
nomische weerslag heeft, ernstig 
aangepakt worden. 

Tot slot worden de bevaarbare 
waterwegen, het geheel van 
stads- en streekvervoer én de 
huisvesting van de Vlaamse Ge
meenschap, in volle bevoegdheid 
overgedragen aan de Gewes
ten." 

Sauwens besloot zijn toe
spraak met de noodzaak te be
klemtonen van een intensieve 
voorlichtingskampanje omtrent 
de staatshervorming. 

Ook gewezen Europarlementslid Maurits Coppieters mocht in de 
bloemen delen. Hij bleef er niet onberoerd bij... 

De Westvlaamse groep ,,Aran" kreeg de niet geringe opdracht 
toebedeeld, het publiek, dat in dichte drommen de zaal binnenstroom
de, op te warmen. Na een geheime stemming (van de instrumenten)in 
de koelissen stapte „Aran"met fidel, fluiten en trekzak het podium op. 
Hun Keltische deuntjes en ander Vlaams en Europees instrumentaal 
werk waren een muzikaal,,voorgerecht" met klasse. 
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Toen Zjef Vanuytsel de planken betrad werd het stil in de zaal. Een 

oude rot in het vak die Zjef, maar toch nog altijd niet versleten. 
Iedereen wasblij hem nog eens te zien en te horen. Vanuytsel, 
eveneens ÊK a^ .sas had er ook duidelijk zin in. 
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Kamerlid Herman Lauwers: 

„Laten wij dit nog eens overdoen!" 
,,Tienduizenden mensen in Vlaanderen bekijken 

de VU als een partij die de grote verdienste heeft om 
op ongeveer 35 jaar — en zeker na de uitvoering van 
het huidige regeerakkoord — Vlaanderen z'n nood
zakelijke zelfstandigheid te hebben gegeven en dus 
eigenlijk 80/90 % van haar programme gerealiseerd 
te hebben. 

DE jongere generaties — 
ook de mijne — hebben 
horen vertellen dat het 

vroeger erbarmelijk was, maar 
dat is nu allemaal verleden tijd. 
En dus — in de ogen van 
lO.OOOen mensen — verdient de 
VU een vermelding in de geschie
denisboekjes, maar wordt ze nu 
in 1989 hoe langer hoe meer 
overbodig." 

Misverstand 
Kamerlid Lauwers noemde dit 

een kolossaal misverstand dat uit 
de weg moet geruimd worden! 

,,Het misverstand zit tiem hier
in, zei Lauwers, dat het federalis
me geen doel op zich is. Het 
federalisme is gegroeid vanuit 
een diepe verontv/aardiging over 
het onrecht dat Vlamingen overal 
benadeelde, arm hield en verne
derde, politiek onmondig maakte, 
sociaal en kultureel verwaarloos
de." 

Uit die verontwaardiging is het 
Vlaamse bevrijdingsnationalisme 
ontstaan en later de Volksunie. 
Dat het federalisme een uiteinde
lijk doel zou zijn is het grote 
misverstand, het biedt geen ga
ranties. 

,,Nu begint het pas!" zegt Lau
wers. 

De Vlaamse politici staan nu 
voor de formidabele uitdaging te 
bewijzen dat het allemaal de 
moeite waard was. 

,,Want als dit federalisme al
leen maar gebruikt wordt als een 
techniek om uit de Belgische 
kommunautaire problemen te ge
raken en voor de rest alles bij het 
oude te laten, dan mist het elke 
bezieling, elke bewogenheid, elk 
rechtvaardigheidsgevoel en radi-
kaal demokratische bedoeling, 
waarvoor de VU dit federalisme 
altijd gewild heeft." 

Met de verwezenlijking van het 
federalisme werd begonnen aan 
de uitvoering van het IJzertesta-
ment. 

Met de verwezenlijking van de 
inhoud moet een tweede erfenis 
voltrokken worden. 

,,Het is de erfenis van de Mau-
ritsen." Waarmee Lauwers het 
over zijn twee voorgangers in de 
scoutsbeweging had. Van Hae-
gendoren en Coppieters zijn in
derdaad voor een hele generatie 
Vlamingen de vormgevers ge
weest voor de bezieling van een 

\ Herman Lauwens 
I 

eigen volkse emancipatiebewe
ging. Zij toonden refleksen van 
verontwaardiging over onrecht 
en van argwaan tegenover 
machtskoncentraties. 

Zij hebben, aldus Lauwers, die 
krijtlijnen getekend voor een ak-
tief pluralistische, ongebonden, 
vooruitstrevende en sociaal 
rechtvaardige politieke partij. 

Zij hebben ook gezorgd dat die 
partij ingebed raakte in een inter
nationale beweging voor een Eu
ropees federalisme, voor bevrij
ding en internationale solidari
teit... 

Dit is de tweede erfenis die 
hard moet gemaakt worden om 
zo het federalisme niet alleen 
naar de letter maar ook naar de 
geest uit te voeren. 

,,Daar v\/as het mij om te doen, 
toen ik in het parlement op dat 
knopje duwde" verduidelijkte 
Lauwers. 

Beweeglijk blijven 
Tenslotte omschreef hij de 

dringende nood van Vlaanderen 
aan een partij ,,die beweeglijk is, 
bewogen maar behoedzaam (als 
het moet). Beweeglijk blijven en 
ongebonden, niet gevangen in 
dogma 's of doktrines — of die nu 
van kerken komen of van loges, 
van linkse of van rechtse ideolo
gen!" 

Herman Lauwers verduidelijkte 
wat verontwaardiging en behoed
zaamheid voor hem willen zeg
gen. 

,,We moeten blijven zien dat er 
onrecht is in de wereld — en in 
Vlaanderen — , dat mensen en 

volkeren worden platgetrapt, dat 
we roofbouw plegen op onze pla
neet, dat er omwille van geld en 
macht mensen gemarteld worden 
en kuituren worden versmacht 
(niet alleen in Afrika, niet alleen in 
Amerika, niet alleen in de Sovjet
unie, maar ook bij ons in West-
Europa). 

We moeten verontwaardigd 
kunnen blijven zijn, kwaad kun
nen worden over onrecht. 

Maar ook behoedzaam, als het 
moet. 

We mogen ons niet laten leiden 
door emoties alleen. 

We zijn realisten, we kunnen 
verantwoordelijkheid dragen. 

Welzijn, sociale rechtvaardig
heid, het herstel van onze eco
systemen, wereldsolidariteit... 
veronderstellen 

— een sterk ekonomisch 
draagvlak, 

— ontwikkeling van nieuwe 
technologieën, 

— evenwicht tussen efficiëntie 
en demokratie, tussen een sterk 
Europees gezag en zo groot mo
gelijke zelfbeschikking van re
gio's en kultuurgemeenschap-
pen." 

Reputatie 
Vlaanderen heeft, aldus Her

man Lauwers, een politieke for
matie nodig die gevoel heeft voor 
de noden en de uitdagingen van 
de 21ste eeuw. Een partij zoals 
de Volksunie komt daarvoor in 
aanmerking. Als de VU niet be
stond dan zou ze nu moeten 
uitgevonden worden. 

,,Vanuit de politieke dakloos
heid ben ik naar een partij geko
men die 35 jaar ervaring heeft in 
het waarmaken van schijnbare 
utopieën. Wij moeten de reputa
tie die de VU heeft hooghouden. 
Een reputatie van luisterbereid
heid naar al wie zinvolle dingen te 
vertellen heeft. Want de meeste 
Vlamingen hebben hun buik vol 
van politici en partijen die alleen 
maar naar hun eigen zuil- of be
langengroepen luisteren, en 
overal altijd hun eigen groot gelijk 
gaan verkondigen." 

Deze zorgvuldig opgebouwde 
reputatie van feeling voor wat 
leeft is een boodschap waar tien
duizenden twintigers en dertigers 
op zitten te wachten. 

,,Laten wij dit nog eens over
doen!" 

Aangenaam verrast waren diegenen die de inkomhal van het Alpheusdal betraden. ,,Peper en Zout", 
negen kleurrijke verschijningen uit Vilvoorde zorgden voor een feestelijke ontvangst. In hun entoesiasme 
bliezen deze gezapige Brabanders hun longen haast tegen de achterkant van hun ribbenkast. Hun 
ongekunsteld optreden sloeg dan ook erg goed aan, een valse noot of een rochelend geluidje werden 
vergeeflijk weggelachen, zowel door het publiek als door de muzikanten zelf. 

,, Peper en Zout'' zijn smaakmakers: na het zingen van de Vlaamse leeuw vonden de tooghangers er een 
stel gemoedelijke bondgenoten in, in ruil voor wat pilsjes toeterden ze nog lustig een uurtje door. 

,,Peper en Zout" heeft de Winterhappening pittig gekruid!. 

Algemeen Voorzitter Jaak Gabriels: 

De federalisering is geen 
eindpunt maar een beginpunt 

In zijn slottoespraak stak voorzitter Jaak Gabriels 
de loftrompet over de eerste Volksunie-voorzitter, 
Frans van der Eist. 30 jaar geleden riep hij als eerste 
VU-vertegenwoordiger het grote gelijk van de Volks
unie uit. Iedereen hoorde het, maar niemand wou er 
naar luisteren. Frans van der Eist heeft nu officieel 
gelijk gekregen. ,, Bed an kt Frans als de vader van 
deze stille revolutie!", zei Gabriels. 

DE VU-voorzitter beklem
toonde dat de staatsher
vorming naar een voor 

Vlaanderen onomkeerbare, kor-
rekte en verregaande zelfstan
digheid zal leiden. ,,Het is het 
recht van iedereen in Vlaande
ren" zo zei Gabriels, ,,en dus ook 
van drukkingsgroepen, om een 
hekel te hebben aan de huidige 
regeringskoalitie en een afkeer 
voor de ene of de andere rege
ringspartner. I^aar dat geeft nie
mand het recht de staatshervor
ming en het veroverde zelfbe
stuur te minimaliseren of in een 
minder juist daglicht te stellen." 

Belglque-a-papa 
De burgemeester van Bree 

weerlegde ook met klem de op
werping van sommigen als zou 
na de staatshervorming de Volks
unie geen bestaansreden meer 
hebben. ,,Voor ons, volksnatio-
nalisten, is de verovering van 
Vlaamse zelfstandigheid aller
minst een einddoel doch slechts 
de onmisbare basisvoorwaarde 
om, in harmonie met wijk en we
reld, een Vlaamse maatschappij 
op te bouwen die beter en rijker 
en verfijnder wordt door de in
breng van onze volksnationale 

waarden. Met de trots waarmee 
we zegden (en bewezen) dat er 
geen goede staatshervorming 
zou zijn zonder de Vlaamsnatio
nalisten, met dezelfde trots zeg
gen wij dat er zonder de Vlaams
nationalisten geen beter Vlaan
deren komt", aldus Gabriels. Hij 
waarschuwde dat het adagio wat 
wij zelf doen, wij beter doen 
aan geen enkele natuurwet be
antwoordt. We zullen het volgens 
de VU-voorzitter vooral anders 
moeten doen dan gisteren; geen 
kliëntelisme meer, geen verzui
ling, kortom we mogen het Belgi-
que-a-papa niet ruilen voor een 
Fiandre-a-papa. De bijdrage van 
de Volksunie tot deze bevrijding 
is essentieel, omdat de VU een 
onafhankelijke waardenpartij is, 
ongebonden door belangengroe
pen. 

Nederland 
Gabriels zei dat de kwaliteit 

van het onderwijs een belangrijke 
rol zal spelen om onze plaats en 

onze kansen van kleine Westeu-
ropese natie in de wereld te bepa
len. Gabriels brak daarom een 
lans voor een betere beheersing 
van de moedertaal zowel als van 
de tweede en derde taal en voor 
het geschiedenisonderwijs. De 
VU-voorzitter stelde nog eens 
voor een eigen vak Geschiede
nis van de Vlaamse Beweging 
in te voeren, voor alle leerlingen 
in lager en sekundair onderwijs. 
Gabriels drong er eveneens sterk 
op aan om de belangstelling voor 
onze relaties met Nederland te 
vernieuwen en te verhogen en 
het idee van het Europa der vol
keren uit te dragen als het enig 
bruikbare konsept voor de Euro
pese eenwording. 

Foto's: Geert de Soete, 
Erik Peustjens. 
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Nationalisme a la fran9aise 

De Marseillaise in Strasbourg 
Straatsburg — Zou het zijn omdat de Marseillaise 

in Straatsburg werd gekomponeerd ? Of is 200 jaar 
Vrijheid-Gelijkheid-Broederlijkheid de oorzaak van 
de uitbarsting van het Frans nationalisme verleden 
week in het Europees parlement ? Van kommunisten 
over socialisten, liberalen, gaullisten tot bij Le Pen: 
het klonk als uit één stem. Handen af van Stras
bourg, ville historique frangaise. 

DE Franse staatssekretaris 
voor Europese Zaken, 
Edith Cresson, socialist, 

herinnerde zelfs aan de slag aan 
de Marne ,,que", zo herinnerde 
ze eraan ,,nous, Frangais, avons 
gagné". Europa op zijn best, zou 
je inderdaad kunnen zeggen! 

De zetelslag 
Dat zou wel een nieuw gezel

schap kunnen worden, eentje dat 
erg lang duurt. Het Parlement is 
nu aan de derde rechtstreekse 
verkiezingen toe en nog is er 
niets veranderd: de karavaan 
zette zich sinds 1979 al zo'n 120 
keer in beweging. Voor de derde 
keer al kwam de kwestie in het 
Parlement ter sprake. Voor de 
derde keer stemde het Parlement 
Straatsburg weg, want wat men 
ook zegt, daar komt het op neer. 

Iedereen is die maandelijkse ver
huis hartsgrondig moe. Nou 
goed, we staan er weer met een 
motie van het parlement. Erg veel 
zal dat niet uithalen, tenminste 
niet op korte termijn, want het zijn 
de lidstaten die een akkoord 
moeten vinden over deze zaak. 

Het parlement beslist niet zelf 
over zijn zetel. Incroyable mais 
vrai! En dat het Frankrijk menens 
is bewijst het bezoek van Mitte-
rand aan Straatsburg waarbij hij 
herinnerde aan de Europese be
tekenis van de stad. Het woord is 
nu weer aan de regeringsleiders. 

Dat Tindemans nooit veel belang
stelling heeft vertoond voor deze 
zaak is bekend. Als Europarle
mentslid heeft hij voor deze ver
huis weinig last gehad: hij kwam 
bijna nooit naar de vergaderin
gen en zohaast hij de kans 
schoon zag dook hij weer onder 
in de Belgische regering. Toch 
zal hij deze zaak weer moeten 
aankaarten in de Raad. 

Nationalisme 
a la 
frangaise 

Het was zo ontzettend dat we u 
hierbij toch een kleine bloemle
zing willen geven vanwat zoal 
werd uitgekraamd door Franse 
Europarlementsleden. Oud-voor-
zitter van het Europarlement en 
oud-burgemeester van Straats
burg Pflilin had het over het privi
lege in Straatsburg te mogen wo
nen. Klopt natuurlijk, Straatsburg 
is een mooie Duitse stad, goed 
bewaard en uitstekend onder
houden. Dat is trouwens vooral 
zijn verdienste. Zijn pleidooi was 
dan ook het meest geloofwaardi
ge. Kommunist Chambeiron was 
spitsvondig; hij is tegen Brussel 
omdat het te dicht bij de NATO is, 
en is daar als kommunist natuur
lijk tegen. En gaullist Musso her
innerde aan Chirac's woorden 
van 1987: ,,Over Straatsburg 
wordt niet onderhandeld". Le 
Pen had het over ,,Le coup de 
Prag", Derek Prag (Brits conser

vatief) was de rapporteur over dit 
onderwerp. En toen kwamen de 
truukjes: aangezien het rapport 
Prag was aangenomen in de Poli
tieke Kommissie, kon men er zich 
redelijkerwijze aan verwachten 
dat de plenaire vergadering dat 
ook zou doen. Een geschikt mo
ment om het reglement te mis
bruiken, de zaak te doen uitstel
len, te filibusteren. Marco Pan-
nella (Italiaans radikaal) is een 
meester in die zaak, en hij kwam 
weer eens zijn belofte na, name
lijk dat hij zou ,,foutre le bordel" 
in het Parlement. Tijdens de mid
dagpauze nam hij met de Fran
sen kontakt, stelde hen voor een 
motie ter stemming te brengen 
om de hele zaak uit te stellen. 

Hiervoor moesten ze natuurlijk in 
massa aanwezig zijn. Dat waren 
ze ook, en terwijl de meeste par
lementsleden ofwel naar een van 
de twaalf andere vergaderingen 
waren gegaan, of nog aan het 
eten waren, werd de motie ter 
stemming gelegd en haalde Pan-
nella zijn slag thuis. Konsternatie 
in het plenum. Scheldpartijen tus
sen fraktiegenoten, het was niet 
om aan te zien. De zitting werd 
twee uur geschorst, en een kalme 
Lord Plumb moest van zijn privi
lege als voorzitter gebruik maken 
om het hele zootje weer ter stem
ming te leggen — nu in een volle 
zaal. En, in tegenstelling tot wat 
Edith Cresson had voorspeld, 
haalden de Fransen deze keer 
hun slag niet thuis. 

Quousque 
tandem? 

Wie weet, zal het ooit eens 
veranderen. Wij zien hier door 
het venster steeds maar grote 
bouwwerken. Er werd een loop
brug over de Belliardstraat ge
bouwd, nu graaft men een half
rond bij mekaar. Het Parlement 
heeft al ooit eens in Brussel ver
gaderd. Dat was in de grote zaal 
van het Kongressenpaleis. Een 
ware ramp: er was niet eens 
genoeg plaats voor alle parle
mentsleden, de klank was slecht, 
de akkomodatie onbestaande (te 
weinig telefoons, tolkenkabines, 
geen bureaus, geen schrijfmachi
nes enz. enz.). Een nieuw half
rond is natuurlijk ietwat verschil
lend. Wait and see. 

Brussel kan nog wachten. Wij 
zijn er wat gelaten bij: Straats
burg zal ons nog wel zien in 2000. 

Herman Verheirstraeten 

Het Europarlement in Straatsburg, of de verhuis naar Brussel reeds voor morgen is blijft dé vraag! 

Brussels Europese toekomst 

Glimlachend 
of grimlachend? 

Het Europese parlement heeft dus zijn voorkeur 
uitgesproken voor Brussel als enige vergaderstad. 

Z IEDAAR een uitspraak die 
ons verheugt. Wij moeten 
immers realistisch zijn. 

Zovele goedbetaalde Europa
parlementsleden en nog meer 
dito ambtenaren en andere per
soneelsleden zullen zich als een 
zwerm in en rond Vlaanderens 
hoofdstad nederlaten. 

Het zijn evenvele mogelijk goe
de klanten van restaurants, win
kels en van heel de tertiaire sek-
tor, die in Brussel goed vertegen
woordigd is en waar menig Vla
ming, verfranst of met, een aardi
ge kruimel mee van oppikt. 

Duw opwaarts 
Ook de vastgoedsektor zal er 

wel bij varen. Oude huizen zullen 
kunnen tegen de grond gegooid 
ten voordele van prestigieuze 
moderne woonblokken. De prij
zen van grond en woning zullen 
een flinke duw opwaarts krijgen. 
Zelfs in deze sektor komen 
Vlaamse eigenaars voor. Hun 
welstand zal door dit Europese 
perspektief zeker bevorderd wor
den. Te meer daar de aanwezig
heid van deze vreemdelingen tot 
buiten de agglomeratie zal ge
voeld worden. Nog meer dan tot 

IN 
EURO 
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op heden reeds het geval was 
zullen zij zich neerlaten in de 
bosrijkste en mooiste omgeving 
van Brussel: van Sint-Genesius-
Rode tot Tervuren, waar vele Vla
mingen eigenaar zijn. 

Drietalig 
In deze streek en in Brussel 

zelf zullen zij eindelijk Vlaande
rens groots verleden kunnen be
wonderen. Via de overblijfselen 
van Brabants Dietse glorie — de 
Brusselse Grote Markt, dorpse 
kerktoren uit het ommeland en 
een aantal mensen die nog 
steeds Nederduitse dialekten 
spreken — zullen de Vlamingen 
door de andere Europeanen ein
delijk ontdekt worden; wat hun 
ontvoogding alleen maar ten goe
de kan komen. 

Zeker, het is mogelijk dat deze 
Europese vestiging de oprichting 
van een Europees distrikt met 
zich zou kunnen meebrengen. En 
dat dit distrikt mettertijd drietalig 
zou worden, met het Engels voor
op. 

Maar is Brussel nu al niet een 
afzonderlijk Gewest? En kan ie
mand de opmars van het Ameri
kaans Engels als wereldtaal nog 
tegenhouden? Zoals gezegd: 
laat ons realistisch zijn. Boven
dien, voor alles moet een prijs 
betaald worden. 

Landbrug 
Er zijn zwartkijkers die geen 

oog hebben voor al deze goede 
kanten van een onafwendbaar 
lijkende toekomst. Van de prijs
stijging zien WIJ alleen dat zij de 
kleine man (en, inderdaad, in 
Brussel zijn er veel meer Vlamin
gen bij de kleine dan bij de grote 

mannen) zo zwaar zal treffen dat 
menigeen zal moeten verhuizen 
naar een goedkopere omgeving: 
achterbuurt of rand. Zij vrezen 
dat de druk van al wat Frans 
spreekt op de rand van Brussel 
zal toenemen en mettertijd een 
landbrug met Wallonië onvermij
delijk maken. Zij zijn dus van 
mening dat al die welvarende 
vreemdelingen met de plaatselij
ke bevolking Frans zullen (willen) 
spreken en niet ons mooie Neder
lands! Zij zien de bewoners van 
de Vlaams-Brabantse buitenge
meenten nog meer dan vroeger 
onder de druk komen te staan 
van het Frans en ja, ook van het 
Engels; en hun kinderen in die 
richting sturen, zoals in België al 
zolang het geval is geweest. 

Zwartkijker 
Er zijn er zelfs die een soort 

samenzwering ontwaren in de 
omstandigheid dat de drie uitver
koren steden van de Europese 
Gemeenschap precies drie oor
spronkelijk Germaanse steden 
zijn, niet ver van de Romaanse 
taalgrens gelegen en zich bevin
dend in een gevorderde staat van 
verfransing: Straatsburg, Luxem
burg en Brussel! Hun internatio-
nalizering (,,europeanizering") 
zou hun verfransing in de hand 
werken. Zij verwijzen naar Neder
landse parlementsleden die daar 
zo graag Frans spreken (als ze 
het kunnen) en die dat, zowel als 
de Duitse, ook buiten het parle
ment doen. Volgens hen zouden 
sommige Nederlanders in en 
rond Brussel dus durven Frans 
spreken zowel als die van alle 
andere landen, de Duitse niet 
uitgezonderd! 

Om zulke zwarte gedachten te 
koesteren moet men wel een 
zwartkijker zijn. Al krijgen zwart
kijkers af en toe wel eens gelijk. 

Karel Jansegers 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 28 jan. 
D BRT 1 - 15.00 
Kulturele hoofdsteden van Europa, 
serie 
D BRT 1 - 16.00 
Middernachtsgeheimen, film 
D BRT 1 - 18.10 
Klim op, tienermagazine 
D BRT 1 - 18.50 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, soapserie 
D BRT 1 - 20.22 
De stem in de stilte, film 
D BRT 1 - 21.58 
Mona Lisa, evergreens 
D BRT 1 - 23.15 
The Bradbury Theatre, serie 
D BRT 1 - 23.40 
Poolshoogte, astronomie 
D BRT2 - 19.00 
De droomfabriek, hartewensen 
D Ned. 1 - 15.30 
Rust roest, serie 
D Ned. 1 - 15.58 
De familie Knots, serie 
D Ned. 1 - 16.47 
Dit is Disney, tekenfilms 
D Ned. 1 - 20.22 
Can you feel me dancing, TV-film 
D Ned. 1 - 22.40 
Hooperman, serie 
D Ned. 1 - 23.03 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 16.00 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & the Beast, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
Warzone, film 
D Ned. 2 - 0.20 
Het óHer, film 

Zondag 29 jan. 
D BRT 1 - 9.00 
Tekenfilms 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, koncert 
D BRT 1 - 14.30 
Kwaliteit van de voeding, dok. serie 
D BRT 1 - 15.55 
Het berevel, jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.15 
Sinja IVIosa, serie 
D BRT 1 - 17.40 
Malvira, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Leven... en laten leven, milieuprogr. 
D BRT 1 - 20.30 
Het gala van de Gouden BeRTjes 
D BRT1 - 21.50 
Stijl, antiek 
D BRT 1 - 22.45 
Klassiek wenen 
D BRT2 - 14.30 
W.K. Veldrijden 
D Ned. 1 - 15.31 
Oorlogswinter, serie 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Bergerac, serie 
D Ned. 1 - 21.55 
Golden girls, serie 
n Ned. 1 - 22.50 
Bankroet, serie 
D Ned. 2 - 9.00 
Tekenfilms 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten en De Bie 
D Ned. 2 - 21.48 
A wreath of roses, drama 

Claudette Colbert en Clark Gable in de met Oscars overladen komedie 
„It Happened One Night". Zaterdag 21 januari op BRT 1 om 16 uur. 

Maandag 30 jan. 
D BRT 1 - 17.30 
Johan en Pirrewiet, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.10 
Postbus X, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Bivak bij de laatste Pygmeeën, dok. 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.30 
Captain James Cook, serie 
D BRT1 - 21.25 
Ommekaar, Info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.30 
Tijd is geld, ekon. magazine 
D BRT2 - 21.00 
's Werelds beste atleet, TV-film 
D Ned. 1 - 16.35 
Kinderprogramma's 
D Ned. 1 - 19.25 
Volmaakte vreemden, serie 
D Ned. 1 - 20.25 
Artsen in de frontlinie, serie 
D Ned. 1 - 21.50 
Hotel op stelten, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Japan, dok. serie 
D Ned. 2 - 18.32 
The real ghostbusters, tekenfilm 
D Ned. 2 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 

Dinsdag 31 jan. 
D BRT 1 - 17.30 
Johan en Pirrewit, serie 
D BRT 1 - 18.05 
Prikballon, kinderprogr. 
D BRT 1 - 18.20 
Carlos en Co, kindermagazine 
D BRT 1 - 18.35 
De papegaai, kinderserie 
D BRT 1 - 19.05 
De Muppets, serie 
n BRT 1 - 20.30 
Rwanda, het hart van Afrika, dok. 
D BRT 1 - 21.00 
Oogappel, over kinderen 
D BRT1 - 21.40 
IMoet kunnen, populaire muziek 
D BRT 1 - 22.45 
Camera, magazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
De drie wijzen, kwis 
D BRT2 - 21,35 
Soepel werken, info 
D Ned, 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.45 
Kids, serie 
D Ned. 1 - l a i l 
Tekenfilms 
D Ned. 1 - 19.54 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 2 - 19.00 

Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Onze Ouwe, serie 
D Ned. 2 - 23.10 
Marblehead Manor, serie 

Woensdag 1 feb. 
D BRT 1 - 15.00 
Home sweet home, serie 
D BRT 1 - 16.00 
Tekenfilms 
D BRT 1 - 16.55 
Anna van het groene huis, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
• BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, tienernieuws 
D BRT 1 - 20.00 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT1 - 21.00 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.30 
Krokant, kulinair magazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Sportavond 
D VTM - 19.00 
Openingsgala 
D VTIVI - 22.30 
Hunter, film 
D Ned. 1 - 15.00 
Vuur in Z.-Afrika, dok. 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, serie 
D Ned. 1 - 18.30 
Jody en het hertejong, serie 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Taptoe 1988, reportage 
D Ned. 1 - 20.51 
Land achter Maas en Waal; dok. 
n Ned. 1 - 23.10 
Een wonder in de jungle, dok. 
n Ned. 2 - 17.05 
Buck Rogers, SF-serie 
D Ned. 2 - 17.50 
Call to glory, serie 
D Ned. 2 - 18.35 
Countdown, pop 
D Ned. 2 - 20.29 
De spijkerhoek, serie 

Donderdag 2 feb. 
D BRT 1 - 15.00 
Home sweet home, serie 
D BRT 1 - 17,30 
Johan en Pirrewiet, serie 
D BRT 1 - 18,10 
Kung Fu, jeugdserie 
D BRT 1 - 20,00 
Felice, kwis 
D BRT 1 - 20,35 
Panorama, aktuallteiten 
D BRT 1 - 21,25 
Medisch Centrum West, serie 
D BRT 1 - 22,45 
Notities uit Marokko, dok. 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 20.00 
Slavin van de liefde, film 
D BRT2 - 21.30 
Midzomernachtsdroom, animatiefilm 
D VTM - 17.00 
Tekenfilms 
D VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
D VTM - 18.30 
Cijfers en letters, spelprog. 
D VTM - 19.30 
Rad der fortuin, spelprog. 
D VTM - 20.00 
Tura 2000, koncert 
D VTM - 21.00 
Dallas, serie 
D VTBM - 22.30 
Jake and the Fatman, serie 
D Ned. 1 - 18.00 
Vara's kindermenu 
D Ned. 1 - 19.20 
Een klas apart, serie 
D Ned. 1 - 21.36 
Cagney & Lacey, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Kippevel, met Fleetwood Mac 
D Ned. 2 - 18.30 
David de kabouter, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwolf, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Nightcourt, serie 
D Ned. 2 - 20.55 
De wandelaar, serie 
D Ned. 2 - 23.05 
L.A.Law, serie 

Vrijdag 3 feb. 
D BRT 1 - 15.00 
Home sweet home, serie 
D BRT 1 - 17.30 
Johan en Pirrewiet, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Schoolslag, spelprog. 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.30 
Rusland en de S.U., dok. serie 
D BRT 1 - 21.45 
Diapasson, klassiek 
D BRT 1 - 22.50 
Gertrude Stein en haar gezellin, 
TV-spel 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Première, filmnieuws 
D BRT2 - 20.30 
Perfekt, film 
D BRT2 - 22.25 
Filmspot, filminfo 
D VTM - 17.00 
Tekenfilms 
D VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
D VTM - 18.30 
Cijfers en letters, spelprogr. 
D VTM - 19.30 
Rad der fortuin, spelprog. 
D VTM - 20.00 
Witness, film 
D VTM - 22.30 
Empty Nest, serie 
D VTM - 23.00 
Podium, Rod Stewart 
D Ned. 1 - 15.50 
Centennial, serie 
D Ned. 1 - 19.20 
KRO's tekenfilmfestival 
n Ned. 1 - 20.05 
Volmaakte vreemden, serie 
D Ned. 1 • 20.30 
De zaak SR, serie 
n Ned, 1 - 23.20 
De verwijdering, film 
D Ned, 2 - 16.28 
Suske en Wiske, serie 
n Ned. 2 - 17.45 
Heatcliff & co, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Alf, serie 
n Ned. 2 - 23.00 
Dempsey & Makepeace, serie 
D Ned. 3 - 21,45 
Negende sympfonie, van Tjostakovitsj 

Een film 
per dag 

Zaterdag 21 jan. 
It Happened One Night 

Amerik. film uit 1934 met Clark Ga
ble en Claudette Colbert. De schatrijke 
Sir Andrews wil absoluut vermijden dat 
zijn dochter — en enige erfgename — 
Ellie trouwt met een onbenullig ie
mand. Daarom laat hij haar onder 
strenge bewaking achter in zijn jacht 
in Miami. Maar 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 Bar-
nac het lijk opgevist van zijn nichtje 
Marguerite. De lokale politie is ervan 
overtuigd dat het gaat om een onge
val. (Ant. 2, om 20u.35) 

l\/laandag 23 jan. 
Abschied von Gestern 

Anita, een jong Joods meisje dat op
groeide in een koncentratiekamp, is uit 
Oost-Duitsland naar het Westen ge
vlucht. 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) 

Woensdag 25 jan. 
Hammett 

Amerik. thriller uit 1982 met Frede
ric Forrest, Peter Boyle en Marily Hen-
ner. Een beroemd schrijver van poli-
tieverhalen 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 be
roemde musicaldanser, is samen met 
zijn oom op reis in Europa. In Londen 
wordt hij verliefd op Mimi, een (ge
trouwde) Amerikaanse die bij haar 
tante inwoont. Amerik. film van Mark 
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 le
den van een motorbende. Om zich te 
kunnen verdedigen laat hij zich in
schrijven in een karate-klub... (TV 2, 
om 20U.30) 
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lig zou zijn. 

Elke avond zo tegen 
half twaalf komt Tom-
mie, de kater, op de 
vensterbank zitten. 
Met een klaaglijk miau
wen maakt hij de huis
genoten attent op zijn 
aanwezigheid. Hij 
komt dan, godweet-
vanwaar, ergens van
daan. 

Als iemand het gor
dijn opzijschuift spert 
hij de bek wijd open en 
laat zijn tanden zien als 
een teken dat een bord 
eten hem nu welgeval-

Tommie is vertrouwd met dit ritueel. 
Eens hij gezien is wipt hij van de venster
bank en haast zich het huis om en komt 
op het achterkoertje zijn geklaag nog 
eens overdoen. Ook de huisgenoten 
kennen het scenario. 

Tommie wil dan ook aangesproken 
worden. In de tonaliteit van zijn antwoor
den ligt zijn hele verhaal geschreven. 

,, Ewel, Tommie, van waar komt gij nu 
nog zo laat? " 

Verborgen 
kamera 

Uit zijn geklaag verstaat de goede 
verstaander zijn ergenis over steeds de
zelfde vraag. 

Of. ,,Ewel, Tommie, waar zijt gij nu 
zolang gebleven?" 

Alsof dat een punt van diskussie kan 
zijn... 

Of. ,,Ewel, Tommie, was het beter bij 
de kattemiekes dan naar huis komen?" 

U kunt raden wie van de huisgenoten 
deze toch wel vervelende vraag stelt... 

Daar antwoordt Tommie dus niet op. 

Ondanks de weigering te antwoorden 
wordt hem een schotel lekkers voorge
zet. 

Achteraf, op de mat, zit hij zich uitge
breid te likken. Zelfs een straatloper is 
voorstander van een kompleet toilet. Het 
heeft gesmaakt. 

Zo'n kater wordt met de dag een heel 
beest. Hij lijkt wel een welgedane pater, 
een kannunik in zwarte pij en witte bef. 
Een hals met warme plooien, een blik 
waaruit tegelijk levenslust en wijsheid 
straalt, de gespitste oren. Een mens? 

Als het gelik gedaan is ligt Tommie te 
kijken, te kijken naar alles wat beweegt 
en denkt er het zijne van. Vroeger zou hij 
uitgehaald hebben naar het minste te
ken, zelf naar een vermoeden, maar nu 
niet meer. Tommie isselektief geworden 
in die zaken. Dat is zo als je wat ouder 
wordt. En wijzer. 

Nu is het tijd om zich eens te laten 
strelen en dat zegt hij dan ook. Hem 
eens pakken, noemen de mensen dat. 

En dan wil Tommie weer weg, naar zijn 
huis. Naar het donker. Tot morgen? Tot 
volgende week? 

Vaak bekruipt mij de goesting hem te 
volgen. Met de schaduw van een verbor
gen kamera. Ik zou hem dan zien ver
dwijnen door de beukenhaag waartus
sen hij zijn ontsnappingsroute heeft ge
tekend. Een pad naar avontuur. Langs 
de grasrand van de weg stapt hij ruisloos 
op de boerderij af waar hij zijn wereld 
heeft veroverd. Hij kijkt niet om, nauwe
lijks opzij, niets leidt hem af, hoogstens 
geritsel in de gracht. 

Bij dag kijkt hij zelfs niet meer op naar 
de kinderen die hard en wreed schreeu
wen. 

Nee, Tommie loopt regelrecht naar 
zijn doel. Maar zo dat geen kat het ziet. 

Boven op de strozolder registreert 
mijn verborgen kamera zijn wereld, hier 
is hij meester. Daar komen zijn poezen 
zich nestelen. Ge weet hoe katten zijn. 

De strozolder is het veiligste huis voor 
Tommie. Een hele winter lang is het er 
rustig, hier wordt geen stro verlegd. Ook 
niet door de uil die in een weggevreten 
holte van de stokoude muur zijn stand
plaats heeft. 

Hier, in de republiek der katten, is 
Tommie groot geworden. Eerst als on
schuldig jong, later de bronstige kater. 
Nu de wijze en rustige regelaar van het 
huiselijk verkeer. 

Dat zou mijn verborgen kamera zien. 
Maar ik heb geen verborgen kamera, en 
moest ik er een hebben ik zou hem met 
gebruiken. Mensen moeten ook van 
beesten de privacy eerbiedigen. 

Vorige week schreven we hier over de astrologie 
als de leer van de samenhang tussen het aards 
gebeuren en het menselijk gedrag enerzijds en de 
buitenaardse, kosmische processen anderzijds. Als 
populairste eksponent daarvan noemden we de 
toekomst-voorspellende of karakter-duidende horo-
skoop, altijd in de markt voor flink wat kranten- of 
tijdschriftenabonnees. 

HET w/oord horoskoop 
stamt Uit het Grieks en 
betekent ,,een blik op het 

uur, meer beperkend op het mo
ment" .. m de astrologie op het 
moment van de geboorte. Dit mo
ment Is uniek, omdat de stand 
der sterren zich nooit even pre
cies herhaalt. Aan de hand van 
dit moment stelt de astroloog een 
soort type-patroon van onze ka-
rakterstruktuur op. Immers, we 
behoren allen tot een van de 12 
tekens van de dierenriem, die 
onze persoonlijkheid zouden ty
peren. 

Maar zo simpel Is het natuurlijk 
niet. Het zou een beetje naïef zijn 
te geloven dat er slechts 12 men
sentypes bestaan, al herkennen 
heel wat mensen zich blijkbaar in 
de eigenschappen van , ,hun" 
sterreteken. De astrologen die 
minder naïef zijn dan hun klanten 
waarschuwen daarvoor. Het gaat 
met alleen om het teken, maar 
ook om de ascendant, het huls en 
andere invloeden die ons veel 
gekompliceerder maken dan het 
globale beeld van ons teken... 
want, hoe ook, ieder van ons is 
uniek. 

De persoonlijkheld-horoskoop 
wordt ,,getrokken" uit allereerst 
het , , teken" waarin de zon staat 
op de dag van geboorte. Maar 
bijna even belangrijk Is de ,,as
cendant", dat IS het teken dat op 
het moment van geboorte op
komt in het oosten. Het zonnete
ken bepaalt onze innerlijke eigen
schappen, de ascendant ons ui
terlijk gedrag Een derde indeling 
fragmenteert de horoskoopteke-
ning in 12 huizen, die 12 levens
gebieden simboliseren. 

Het nauwkeurig opmaken van 
een geïndividualiseerde horo
skoop IS dus geen klelnigheidje 
Het vergt rekenwerk, tabellen en 
ervanng... de astrologen willen 
werk en waar leveren voor hun 
geld En een moderne astroloog 
beschikt natuurlijk over een com
puter. Het enige wat van u ge
vraagd wordt, zijn uw geboorte-
dateum en het uur van uw komst 
ter wereld. Plus vanzelfsprekend 
uw bijdrage in de onkosten, die 
uw mutualiteit met terugbetaalt. 
Waarom zou ze? Immers, u wéét 
nu met zekerheid dat u een goed 
mens bent en de toekomst u 
toelacht... al moet u wel rekening 
houden met, enz. 

^niAoidckn 
Vruchten zijn gezond, dat leerden we op school al. 

Ze zijn heel het jaar vers verkrijgbaar, enkel uit eigen 
land, een rijke keuze ingevoerd uit zuiderse streken. 
Maar in de winter is het aanbod vrij beperkt en liggen 
de prijzen vrij hoog. Eén vrucht is permanent in min 
of meer verse vorm verkrijgbaar: de kokosnoot... 

DE kokosnoot Is een steen
vrucht die in onrijpe toe
stand wordt geplukt. Dat 

IS dan voor de eksport. Zelf waren 
we een aantal keren In India. 
Daar wacht men wel tot de noten 
rijp zijn en uit de boom vallen en 
dan, nog in hun groene bolster, 
op de straathoeken ter konsump-
tie aanbiedt. Met een groot hak
mes wordt de vrucht onthoofd en 
voor één roepie (ongeveer 5 
frank) mag men het klapperwater 
met een rietje opzuigen. 

BIJ aankoop de kokosnoot even 
schudden en dan moet je het 
klotsend geluid van het klapper
water horen, wat bewijst dat de 
vrucht nog voldoende vers is 
Klapperwater is geen klapper-
melk, die uit het vruchtvlees ge
perst wordt en vooral in de Indo
nesische keuken vrij veel wordt 
gebruikt Een hier gekochte ko
kosnoot mag in de koelkast hoog
uit een maand bewaard worden 
De houtachtige schaal wordt met 
een hamer stukgeslagen, waarna 
je het vruchtvlees uit de grote 
scherven snijdt Daarbij mag de 
inwendige bruine pel aan het ko-
kosvlees blijven. Dit wordt rauw 

gegeten, ook geraspt of ge
droogd en gemalen gebruikt bij 
Indonesische gerechten. 

Uit het oliehoudende kokos-
vlees (kopra) wordt in de industrie 
kokosolie en daaruit kokosvet ge
wonnen. Dat wordt gebruikt als 
bak- en braadvet en bij de berei
ding van marganne. Smeltend 
kokosvet geeft een indruk van 
koelte en vindt dan ook toepas
sing bij de produktie van ijscho-
kolade in repen of bonbons. Ko-
kosolie mag je gerust gebruiken 
als alternatief voor zonnebrand
olie. 

Wilt u de familie eens met iets 
nieuws verrassen, dan volgt hier 
het receptje van kokospudding, 
een warme pudding van brood en 
gemalen kokosvlees. Bereid een 
warme broodpudding Voor het 
overgieten van het mengsel m de 
puddingvorm (wel al van het vuur 
gehaald) naar believen gemalen 
kokosvlees toevoegen De ge
storte pudding met rode jam be
strijken en bestrooien met de rest 
van het gemalen kokosvlees Op
dienen met een jam- of vruchten
saus er afzonderlijk bij Heerlijk 
eksotisch en lekker van bij ons 

Ik L££S HET iAATSre MEOWS ' 
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Ons mini-reeksje over oenologie en enkele ran-
daspekten ervan, sluiten we voorlopig af met een 
heel praktisch punt: uw wijnkelder. Al eerder schre
ven we hier over de vereisten waaraan hij moet 
voldoen. In de dagdagelijkse praktijk liggen de zaken 
echter veel simpeler dan de teorieën die wijnfanaten 
daarover spuien. In feite kan zowat iedereen er een 
wijnkelder op nahouden. 

VANAF het ogenblik dat de 
flessen zich bij u goed 
voelen beschikt u over 

een cave, die kan een kleerkast 
zijn, een verduiisterde zolderka
mer of natuurlijk een heuse kel
der. Maar dan moet u wel met 
enkele faktoren rekening hou
den. De ideale wijnkelders is don
ker, koel (een liefst konstante 
temperatuur tussen 8 en 16 C°), 
lichtelijk vochtig en neutraal van 
geur. 

U kan daar altijd wel oplossin
gen voor vinden een klem koel
toestel, goede isolatie, een water
verdamper, donker papier voor 
de ramen, enz Keldervocht hoeft 
met geweerd te worden, omdat 
de kurken aan de buitenkant zo 
minder snel uitdrogen, wel dreigt 
dan gevaar dat de etiketten gaan 
schimmelen of loslaten 

U hebt dus vlug een kelder, de 
vraag is nu wat erin terecht komt 
Dat hangt uiteraard van u af 
Daarom maken we een onder
scheid tussen 4 keldertypes, af
hankelijk van uw wijnen en inten
ties ermee 

De komfortkelder bevat een 
zorgvuldig samengestelde verza
meling, zeer uiteenlopende, on
middellijk drinkbare wijnen, zodat 
u op elk moment en bij elk ge

recht vlug de juiste fles te voor
schijn kunt toveren 

De kollektioneurskelder bevat 
geringe hoeveelheden van vele 
soorten wijnen. Het drinken is 
daarbij ondergeschikt aan het 
aantal nummers in de kollektie. 
Zo'n kelder is moeilijk te behe
ren, maar altijd vol verrassingen. 

De beleggingskelder bevat en
kel grote wijnen uit grote jaren, 
liefst nog m de originele kasteel-
kisten BIJ aankoop van de fles
sen wordt met steeds rekening 
gehouden met persoonlijke waar
dering of voorkeur, maar wel met 
de waardestijging en zoals die op 
de wijnveiligen genoteerd wor
den Zo'n kelder is dus eerder 
een effektenportefeuille dan bron 
van smaakgenoegen 

De bewaarkelder herbergt een 
beperkt aantal wijnen, maar ta
melijk grote hoeveelheden per 
soort De wijnen worden jong en 
dus voordelig ingekocht om er 
volop van te genieten als ze na 
verloop van jaren op dronk zijn 
Koop echter geen te gemakkelij
ke wijnen, want die gaan na ver
loop van tijd soms vervelen, ter
wijl de wat moeilijkere wijnen dan 
juist meer en meer gaan boeien 
Voor het kiezen van een bewaar
wijn zal uw ervaren wijnhande
laar u graag advies geven 
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Uil reeP 
— De Sociaal-Kulturele Raad Brussel-Centrum en de vzw Trefcen

tra Brussel organiseren de tweede uitgave van de tentoonstelling 
VLAAMSE KUNSTENAARS UIT DE VIJFHOEK. 

De vijf kunstenaars zijn: GIno Asselman, grafiek, Petrus De Man, 
grafiek, Johan Deschuymer, grafiek, Jo De Smet, beeldhouwwerken, 
Kristine Walcklers, wandtapijten en Alexander Ketele, beelhouwwer-
ken. 

De tentoonstelling loopt van 28 Januari tot en met 12 februari In de 
Spiegelzaal van Trefcentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, te 
1000 Brussel. 

Open: degelijks van 12 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 13 uur. 
Gratis toegang. 

— Tot 19 februari \oop\ in galerij Brabo (6de verdieping, Mercatorge-
bouw, Desgulnlei, 2018 Antwerpen), de tentoonstelling ERNEST 
ALBERT (1900-1976). 

De werken (tekeningen, akwarellen, gouaches en olieverfschllderlj-
en) zijn met zorg geselekteerd en op enkele uitzonderingen na, nooit 
eerder tentoongesteld. 

Picasso heeft eens geschreven: ,,Iedereen wil de schilderkunst 
begrijpen, waarom ook niet het gezang van de vogels? Waarom 
houden we van een bloem, de nacht, al wat ons omringt, zonder te 
vragen wat het betekent." Deze zinnen zijn toepasselijk op het werk 
van de schilder Ernest Albert, voor wie het plezier van het schilderen 
een stimulans tot werken is geweest. 

Open: op werkdagen en zondagen van 14 tot 17 uur, gesloten op 
zaterdag. 

— Tot 20 februari wordt de neogotische Handelsbeurs te Antwer
pen, Twaalfmaandenstraat (bij de Melr) te Antwerpen, omgetoverd In 
een echt WILLY VANDERSTEEN-LAND. 

Hondereden vierkante meter dekor, attributen en tentoonstellingen 
zorgen voor een driedimensionele droomwereld waarin je kan wegdro
men en kuieren temidden van de striphelden Suske en WIske, De 
Geuzen, Jerom, De Rode Ridder en Bessy. Ook de oudere helden van 
meesterverteler WIN Vandersteen worden geëvokeerd I 

— HUGO DUCHATEAU, EEN KEUZE Is een tentoonstelling die van 
31 januari tot 24 februari In de Erasmus-Fakultelt Letteren en 
Wijsbegeerte, Blijde Inkomststraat 21 in Leuven te bezoeken Is. 

Open tijdens de werkdagen van 12 tot 18 uur, zaterdag en zondag 
van 14 tot 18 uur. 

— HUIBRECHT VASTESAEGER stelt tentoon in galerij Herman 
Teirlinck, Uwenberg 14 in Beersel, en dit nog tot 13 februari. De 
ekspositie is dagelijks toegankelijk van 11 tot 12.30 en van 14 tot 17 
uur. Gesloten op woensdag. 

Werk van Hulbrecht 
Vastesaeger in Galerij Herman 
Teirlinck te Beersel. 

Garfield, zijn 9 levens. De rosse 
kater 9 maal gereïnkarneerd. 

— Goed nieuws voor de Gardfleld-fans. Bij uitgeverij Loeb (Amster
dam) verscheen een nogal merkwaardig boek GARFIELD ZIJN 9 
LEVENS 

In negen hoofdstukken worden de negen levens van Garfield 
geschetst door verschillende tekenaars en scenaristen, waaronder 
uiteraard Garfields geestelijke vader Jlm Davis. De medewerking van 
verschillende artiesten heeft ervoor gezorgd dat het boek een bonte 
verzameling van stijlen Is geworden, leder hoofdstuk bezit niet enkel 
een aparte tekenstljl, maar heeft ook een totaal eigen sfeer. 

,,Wle was er het eerst, de kat of de poes? Hier volgt de nooit eerder 
gepubliceerde geschiedenis over het ontstaan van het meest perfekte 
dier ter wereld."...zo vangt het boek aan. Na een inleidend hoofdstuk 
waarin de kat als het ware op het komputerscherm wordt geschapen, 
leeft Garfield zijn leven maar liefst 9 keer. De eerste keer als 
voorhistorisch gedrocht de laatste maal als ,,spacekat", verloren in de 
ruimte. De reïnkarnaties van Garfield brengen hem bij de Vikings, ze 
voeren hem ten tonele als proefdier In een labo, als privédetektlve, 
gewone huiskat en als mulzenverdelger. 

,,Garfield, zijn 9 levens" van Jlm Davis is een plezierig, kleurrijk, niet 
alledaags boek, dat mooi verzorgd Is uitgegeven. Een kuriosum dat 
iedere liefhebber van de gezapige rosse kater op de boekeplank dient 
te hebben. 

Het boek kost 500 fr. 

(samenstelling t.s.) 

- W j 
Voor de komende krokusvakantie? 

Waardevol 
misdaadverhaal 

In de reeks BZZTöH Crime, onder redaktie van 
Joost de Wit en Phil Muysson, verschijnen door de 
band genomen meestal vertalingen van Amerikaan
se misdaadverhalen, die hun kommerciële waarde 
reeds hebben bewezen. Nu komt deze uitgever plots 
met een Nederlandse debutant aantzetten. De au
teur Chris Rippen, jaargang 1940, schreef met 
,,Sporen" een intrigerend, spannend verhaal, in een 
taal doorspekt met mooie taaibloempjes, een kombi-
natie die dus uitnodigt tot verder lezen. 

HET begint allemaal met 
het proefschrift van Anja 
Warnaar, dat handelt 

over nationaal-socialistische 
schrijverij door Nederlanders. 
Anja is op zoek gegaan naar een 
hele rits pseudoniemen en heeft 
blijkbaar tere plaatsen geraakt, 
want ze wordt het slachtoffer van 
een moordaanslag, maar sterker 
nog, het oude dametje waarmee 
ze een afspraak had, heeft men 
om het leven gebracht. 

Wanneer een medestudent 
van Anja de hulp Inroept van een 
docent, Tim van Laarschoot, be
sluit deze op eigen houtje op 
onderzoek uit te gaan, dit naast 
de reeds lopende politle-enquête. 

Landverrader? 
Anja's grootvader blijkt gekata-

logeerd te staan als landverrader 
en hij werd dan ook op een dag 
neergeschoten door de weer
stand. Maar grootmoeder heeft 
steeds geweigerd dit te geloven, 
vermits haar man een aktlef 
weerstander was en ervan werd 
beschuldigd een dubbel leven te 
leiden. Anja's ouders willen enkel 
maar met rust worden gelaten. 

Bij zijn poging het verleden te 
rekonstrueren ziet men het verle
den en het heden steeds dichter 
naar elkaar toekomen. De vraag 
of iemand veertig jaar bulten 
schot kan blijven, brengt Tim van 
Laarschoot én de lezer langs 
oude en nieuwe sporen. In tegen
stelling met wat gangbaar was 
(en Is) In Nederland, om alles 
zwart/wit te bekijken wat uit de 
periode 40-45 stamt, slaagt au
teur Christ Rippen er In om ook 
enkele grijze tinten uit zijn palet 
te toveren. Hij bewijst dat het
geen In de oorlogsjaren als vast
staand werd aangenomen, heel 
dikwijls de toets van de tijd niet 
kan weerstaan. Diegenen die 
werden gebrandmerkt als land
verraders zijn niet altijd geweest 
was ze zouden moeten geweest 
zijn, maar dat geldt ook voor 
diegenen die het etiket weerstan
der kregen opgespeld. 

De sneeuwman 
Robert Parker schreef In de

zelfde reeks Spenser en de 
sneeuwman. De omslag laat ver
raderlijk een Latijns-Amerikaans 

land veronderstellen, maar alles 
speelt zich af in „good old USA", 
alhoewel het alles met drugs te 
maken heeft die in het zuidelijk 
gedeelte van dit werelddeel wor
den verbouwd. 

Wanneer een joernallst op 
zoek gaat naar de cocaïnehandel 
In Wheaton, wordt hij vermoord. 
Spenser wordt door de krant naar 
dit kleine gat in Massachusetts 
gezonden om die moord te onder
zoeken. 

Korrupte sheriff? Nog korrup-
tere politie? Spenser krijgt het 
niet gemakkelijk, zowel niet van 
het geboefte als van de arm van 
de wet. Maar zijn innemende per
soonlijkheid weet een aantal 
vrouwen te motiveren, tot het 
openen van hun rood aangezette 
lippen en Spenser zou Spenser 
niet wezen, als hij daar niks mee 
zou aanvangen — met hetgeen 
die vrouwtjes hem vertelden ui
teraard. 

Deze veertiende Spenserro-
man — het Is mijn eerste — voert 
ons naar de keiharde wereld van 
de cocaïnehandel, waar miljar
den dollars omgaan en waar een 
mensenleven hulveringwekkene 
weinig waard Is, staat er op de 
omslag te lezen, nep, zowel als 
de voorkant. Je vraagt je af waar
om zoiets wordt vertaald. Zo 
gaan er twintig in één kilo. 

— Sporen. Chris Rippen. Uitg. 
BZZTÖH, 's-Gravenhave/Ultg. Con
tact, Edegem, 1988. 237 biz. 

— Spenser en de sneeuwman. Ro
bert Parker. Uitg. BZZTöH, 's-Gra-
venhage/Uitg. Contact, Edegem. 
1988. 183 bIz. 

DE vierde nachtmerrie is er: A 
nightmare on Elm Street 4: 
The Dream Master. Net 

zoals met het enorme sukses van 
Friday the 13 — dat reeds vele afle
veringen kende, is ook deze nacht
merrie op weg om een feuilleton te 
worden. Maar hoe eigenaardig ook: 
deze serie gaat steeds in stijgende 
lijn. De moordenaar Freddy Krueger 
{flobert England — voor de eerste 
maal als hoofdakteur op de rolverde
ling) IS zelfs bezig een cult-figuur te 
worden. Dit Is met in de laatste plaats 
te danken aan de vele speciale effek-
ten waarmee deze nachtmerries zijn 
opgebouwd, maar vooral ook op de 
zelfrelatlverende humoristische one
liners die Freddy uitspreekt bij de 
meest onuitsprekelijke moorden. 
Voor de echte liefhebbers' 

Wie, die van mooie dingen houdt, 
herinnert zich met het prachtige Brl-
deshead Revisited, de Britse TV-
serie naar Evelyn Waugtil Dezelfde 
producer en regisseur bundelden op
nieuw hun inspanningen om nu de 
film A handful of dust te maken, 
eveneens naar Evelyn Waugh, en dat 
zie je; deze film is met dezelfde 
zorgvuldigheid voorbereid en uitge
voerd — maar waarom dit verhaal? 

Nieuw 
in de bios 

Het heeft zo weinig inhoud. Of moes
ten ze dit erbij nemen om indertijd 
Brideshead Revisited te kunnen krij
gen ? Een package deal ? Je weet het 
nooit 

Cult-Freddy in 'n innige omhelzing ? 

Engeland, de jaren '30. In het 
prachtig landhuis Hetton Abbey wo
nen Tony Last {James Wilby) en zijn 
vrouw Brenda kristin Scott-Thomas, 
in een zo'n sublieme vertolking, dat 
zonder haar de film met eens zou 
bestaan), samen met hun zoon. Ze 
leiden een heerlijk leventje, ver van 
het rumoer van de buitenwereld. Dan 
op een dag komt John Beaver (Rupert 
Graves) voor enige deining zorgen en 
het duurt met lang of deze skrupuleu-
ze Beaver ligt met vrouwe Last in bed, 
na een erg gemakkelijke overwin
ning. Terwijl loopt Tony met zijn cocu-
hoofdje in de wolken, door zijn mooie 
tuin, zonder zich ook maar van iets 
bewust te zijn. Maar is het met de 
echtgenoot die het steeds het laatste 
weet? Dan wordt zoon Last echter het 
slachtoffer van een dodelijk ongeval, 
wat Brenda de moed geeft om Tony 
uiteindelijk het eveneens onprettige 
nieuws van haar overspel te melden 

en te vertellen dat ze van hem weg
gaat en echtscheiding wenst. Tony 
begrijpt al zeer vlug dat dl t de ver
koop van Hetton Abbey met zich zou 
brengen en besluit daarom te verdwij
nen naar Zuld-Amerika, waar hij op 
zoektocht in het Amazonegebied 
gaat, te samen met een erg speciale 
ontdekkingsreiziger. De affaire Bren-
da-John, die hierdoor gedoemd is om 
voorlopig een affaire te blijven, begint 
al vlug van z'n pluimen te verliezen en 
wat eens een vuurbal was is nu nog 
een laag pitje. Tony wordt de gevan
gene van Mr. Todd (Alec Guinness), 
aan wie hij de romans van Dickens 
moet voorlezen. 

Maar zowel de naam Alec Guin
ness als de sporadisch verschijnende 
Anjelica Huston en Judi Dencfi (als 
Mrs. Beaver) zijn enkel bedoeld om er 
een leuke affiche mee te maken. 

Willem Sneer 
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Een Ierse debutante 

Een aangrijpende reis 
,,\Ne wonen in Engeland... maar. We wonen in 

Engeland, maar het hele jaar treffen we voorberei
dingen voor de reis naar huis" schrijft Maude Casey 
als aanvang van haar — laat ons het meteen zeggen 
— prachtige en aangrijpende boek: Over het Water. 

THUIS dat is Ierland. Voor 
Mary, haar jongere zus 
Anne en broer John is 

England echter geen vreemd 
land, zij zijn er geboren en gaan 
er elke dag naar school. Het ge
zin leeft echter als een Iers eiland 
In een Engelse zee en daarbij is 
de wekelijkse kerkgang heel be
langrijk, want ,,het gezin dat sa
men bidt, blijft samen". 

Film van een reis 
We zijn getuige van de naarsti

ge voorbereidingen voor de reis, 
de ondraaglijke overbezorgdheid 
van de moeder en de bijna over-
schilligheid van vader — die 
kwam als wees in Engeland aan 
op z'n blote voeten en heeft zich 
met hard werken en avondschool 
een ,,positie" bij de spoorwegen 
veroverd — anders zou deze rail
vakantie toch niet mogelijk zijn 
voor een arm Iers gezin? 

De veertienjarige Mary is een 
erg diep kind, die het allemaal 
aankijkt met volwassen ogen en 
dat geeft de schrijfster — dit 
moet autobiografisch zijn — de 
gelegenheid om mooie passages 
af te wisselen met diepe gedach

ten, maar nodigt een treinreis met 
steeds daartoe: Het lijkt bijna of 
ik in het raam naar een film van 
deze reis zit te kijken, vooral 
omdat ik een rol speel m wat daar 
buiten gebeurt. Reizen, zoals 
deze, zijn zo vreemd: je ziet men
sen, hun leven en dat van jou 
glijden even langs elkaar, maar 
dan passeer je elkaar en je ziet 
hen nooit meer. Het is geen film, 
die kan opnieuw gedraaid wor
den; deze mensen zijn echt en 
hun gebaren kunnen niet her
haald worden. 

Genadeloos 
Maude Casey is zeker niet 

mals voor de Ierse emigranten, 
die jaarlijks in bosjes vol heim
wee naar huis weerkeren, blind 
voor de armoede, werkloosheid 
en het alkoholisme. Wanneer zij 
de hal van het station van Dublin 
beschrijft en de knaapjes die pro
beren een cent bij te verdienen 
als bagagedrager, lijkt het wel of 
we ons in een andere eeuw be
vinden: Kleine jongetjes zwer
men om ons heen. Hun schelle 
stemmen vliegen als vogels on-

Maude Casey, een boek om niet te vergeten. 

der het dakgewelf van het station 
door en schieten langs het stand
beeld van de Helden van de Op
stand, die bijna, maar net niet, 
vijftig jaar geleden heel Ierland 
bevrijdden (...) De kleine jongens 
lopen op blote voeten en hun 
benen zitten vol blauwe plekken 
en hun hoofd is helemaal kaal 
geschoren... Maar dat is de au
teur nog niet genoeg, ze moet 
ons ook haar mededogen tonen 
met de vrouwen die zich daar 
ophouden. De vrouwen staan he

lemaal stil, het zijn net beelden. 
Ze hebben blote voeten en hou
den hun hand op. Ze staan stil, 
passief als bedelaars. Maar ze 
zien er niet uit of ze om medelij
den vragen. Eigenlijk gaat er 
waardigheid uit van de manier 
waarop ze daar staan, van de 
ruime plooien van hun sjaals en 
ze vervullen me met eerbied. Ze 
vragen waar ze recht op hebben 
— eten en onderdak voor hun 
kinderen — geen liefdadigheid of 
medelijden. In de palm van hun 

hand ligt de geschiedenis van 
alle mensen die hun vrijheid ver
loren zijn. 

Het werd 
toch anders 

Wanneer ze dan uiteindelijk 
aankomen op de boerderij van 
County Kelkenny is daar ook al
les anders. Nu is de leiding in 
handen van Granny, omdat Dad-
da dat jaar is overleden Dadda 
was haar enige vertrouwensman. 

Maar deze zomer wordt het 
anders voor Mary. Ze wordt plots 
betrokken bij het leven op de 
boerderij en haar tante Nuala, die 
een tijdje in New York woonde, 
heeft begrip voor haar opstandig
heid — omdat ZIJ het allmaal zelf 
ook meemaakte. Het is Nuala die 
haar in lange gesprekken een 
andere zijde van haar moeder en 
haar hele familie leert kennen, en 
tegelijkertijd haar bewust maakt 
van het rijke verleden van Ier
land. Het IS met alleen dat land 
waar iedereen van honger om
kwam omdat er geen aardappels 
meer waren, het is een land met 
een grote kuituuren waardigheid. 
Die zomer ontdekt Mary de waar
heid over zichzelf en haar Ierse 
afkomst. 

In 45 hoofdstukken en op 188 
bladzijden schreef Maude Casey 
een boek dat men met licht zal 
vergeten. Vanaf 14 jaar. 

— Over het water. Maude Casey. 
Vertaling Afke Plakker. Uitg. Facet. 
495 fr. 

Een posthuum kattebelletje: 

C. Buddingh' en zijn katten 
Heel wat schrijvers, en niet de minsten, hebben 

zich overmoedig of schoorvoetend, ernstig of ge
amuseerd, maar nooit vrijblijvend, gewaagd aan 
nuchter registrerende dan weer lyrische beschou
wingen over katten. 

IN poëzie en proza hebben 
John Keats, Théophile Gau-
tier, Paul Verlaine, W.B, 

Yeats, P.G. Wodehouse, Aldous 
Huxley, Rudyard Kipling, Dorothy 
L. Sayers, William Carlos Wil
liams, Ted Hughes, Patricia 
Highsmith en zovele anderen hun 
belangstelling verwoord voor het 
wondere wezen dat reeds in het 
Oligoceen, toen de voorouders 
van de meeste zoogdieren nog 
nauwelijks herkenbaar waren, 
reeds typisch de kat is zoals we 
die vandaag kennen. 

Klassieke kat 
Baudelaires kattengedichten 

verwoorden een haast mystieke 
en raadselachtige kultus, waarbij 
hij steeds opnieuw terugkomt op 
de vreemde blik van de kat, op de 
elektriciteit die sensueel vrijgege
ven wordt op haar pels. Met de 
Old Possum 's Book of Practical 
Cats (1939) publiceerde Nobel
prijswinnaar T.S. Eliot een van de 
grote klassieken van de kattenli-
teratuur. De op deze met Britse 
humor doordrenkte plezierpoëzie 
gebaseerde musical Oats van 
A.L.Webber, die in 1981 in pre
mière ging, werd een van de 
grootste musical-suksessen aller 
tijden. In 1985 publiceerde Bert 
Bakker een voortreffelijke verta
ling van Eliots uitstapje in katten

land, getekend door Gerrit Kom
rij : Kobus Kruis parmantige Kat
tenboek. Zonder de alomtegen
woordigheid van katten zouden 
de autobiografische geschriften 
van Paul Léautaud en Louis-Fer
dinand Celine heel wat van hun 
glans verliezen. André Malraux' 
politieke fascinaties kunnen 
slechts doorgrond worden via zijn 
intense omgang met katten — al 
lijkt dat wel een boutade. In Le 
Conjuration des Chats poogde 
Roger Avermaete het ultieme ge
heim van de katteziel te verkla
ren. Uit haar oeuvre vernemen 
we de belangrijke plaats die kat
ten in het leven van Lucienne 
Stassaert innemen. En Lucette 
M. Oostenbroek wrong haar kat
ten in elegante haiku's. De cyni
sche Marnix Gijsen gaf ons het 
verhaal ter overweging Van een 
kat die teveel pretentie had. En in 
heel wat Vlaamse schrijvershui
zen — men denke slechts aan 
Paul de Wispelaere — geven kat
ten naar hartelust uiting aan hun 
bijzondere voorliefde voor pa
pier... 

Subtiel 

Van de veelzijdige Cees Bud
dingh' (1918-1985) verscheen 
zoals het eerste nieuwe boek dat 
uit zijn nalatenschap voor publi-

katie gereed is gemaakt, Mijn 
katten en ik. Dit overigens onvol
tooid gebleven boekje werd ge
schreven in de zomer 1977 en 
bevat herinneringen aan katten 
die een rol hebben gespeeld in 's 
schrijvers leven. Een hachelijke 
onderneming, omdat een derge
lijk opzet al te vaak en gemakke
lijk aanleiding kan geven tot ver
sleten gemeenplaatsen en goed
kope sentimentaliteit. De hem zo 
kenmerkende eenvoud en steeds 
warme belangstelling voor de 
kleine dingen des levens behoed
den echter Buddingh' voor deze 
allerminst illusoire gevaren. De 
vaak gehoorde bewering dat over 
dieren slechts geschreven kan 
worden in termen van katego-
rieën wordt hier subtiel maar af
doend ontwricht en aan flarden 
geschreven, en dat is geen gerin
ge verdienste. 

Met innemende zeggings
kracht schetst Buddingh' onver
getelijke portretten van enkele 
katten die als waarachtige en vol
waardige personages uit de verf 
komen en met een eigen individu
aliteit te voorschijn worden geto
verd. 

Het boekje wordt aangevuld 
met een aantal foto's uit het fami
lie-album, enkele gedichten en 
een bondig nawoord door Frank 
Engering en Ares Koopman, die 
de uitgave bezorgden. Een must 
voor alle katten-addicts en Bud
dingh' liefhebbers. 

Henri-Florls Jaspers 

— Mijn katten an Ik. C. Buddingh'. 
Uitg. Cadans, NIjmegan. 1988. 133 
biz., 490 fr. 
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Geslaagd derde muziekprojekt 

Verminnens „Brieven uit Latem" 
Het is bijna een traditie geworden dat Jotian 

Verminnen en de Nieuwe Snaar afwisselend met een 
nieuwe teatersliow voor de pinnen l<omen: tijdens de 
Kerstdagen stelde de Nieuwe Snaar „Hackadja" 
voor, waarbij opviel dat opnieuw meer plaats is 
gemaakt voor muziek, en het teatrale uit de weg is 
gegaan. Dit valt eveneens op bij Verminnen, die in 
zijn (eveneens derde projekt) ,,Brieven uit Latem" 
het liedjeszingen vooropstelt, doch ook zijn muzikan
ten aan het woord laat. 

HIJ is omringd door Tars 
Lootens aan de klavieren 
en sfeerscheppende syn

thesisers, en de nieuwkomers 
bassist Bert Candries en saxofo
nist en fluitist Johan Van den 
Driessche. Je krijgt tweemaal 
driekwart uur autobiografische 
liedjes die vakmanschap en ta
lent uitstralen. 

Het eerste deel draait uiteraard 
om de recente elpee „Gezongen 
landschap", waarop hij zijn eer
ste Indrukken weergeeft van het 
dorp aan de Leie dat hij voor zijn 
onrustige bestaan, vier hoog In 
de Dansaertstraat Is hartje Brus
sel omwisselde. Hij voelt er zich 
goed, maar een soort heimwee 
en liefde voor het verleden blijft 
als een rode draad doorheen de 
set geweven. In het tweede deel 
krijg je een overzicht van beken
de liedjes-van-toen, van wat 
Brussel voor hem betekende. 
,,Daar kende ik mijn eerste lief" 
is er eentje van, en de inspiratie 
die hij opdeed aan de vroeg-
markt, de ambians die hIj mee

maakte In de uitheemse restau
rantjes toen hij ,,vakantie In zijn 
straat" nam, zijn een belangrijk 
stuk van zijn leven. Dat recent 
nauw verbonden was met de Im
migranten, voor wie hij het vol
mondig opneemt, en met wie hij 
samenwerkte, zoals de Brusselse 
Chllenen van de groep Machltun, 
en tango-groten die te Parijs wo
nen. Johan weet nog steeds 
beeldrijke teksten op aanspre
kende melodielijnen te zetten en 
er volwaardige nederlandse 
chansons van te maken, omlijst 
door sfeerscheppende blndtek-
sten die zijn talrijk opgekomen 
publiek aanspreken. Volgende 
week is Johan drie dagen te gast 
In het Mechels Minlatuurteater, 
op 27 januari In de Boomse 
schouwburg en 28 In de Warande 
te Turnhout. Op 10 februari start 
hij een nieuwe reeks in de West
rand te Dilbeek, en rondt na een 
tiental optredens in kulturele cen
tra met de ,,Zandloper" te Wem
mei en ,,De Meent" te Alsemberg 
op 22 en 29 april af. 

Het betere lied 
Ook Hans de Booy Is op mini-

toer, en wel op maandag 30 ja
nuari in de Grote Aula te Leuven, 

dinsdag in de ,,Schakel" te Wa-
regem en woensdag 1 februari in 
de Balzaal Vooruit te Gent. Hij 
treedt op in het auditorium van de 
VUB donderdag en vrijdag in het 

kultureel centrum van Hasselt. 
Het uitgestelde koncert met de 
titel ,,ln vertrouwen" is nu vastge
legd voor maandag 20 februari in 
de Antwerpse Arenberschouw-
burg. 

Will Tura Is, aansluitend op zijn 
recente elpee ,,Vlaanderen", die 
we in december j . l . uitvoerig be
spraken, eveneens op recltaltoer. 

We zagen hem met deze nieuwe 
show aan het werk in het kultu
reel centrum te Strombeek. En 
meteen viel op dat deze zeskop-
pige begeleidingsgroep, nog 
steeds onder leiding van Johnny 
Sax maar mét gitarist Chris Pee-
ters, wellicht de beste was die hij 
In jaren heeft gehad. Een scheu
rende sax, een zeer popkllnken-
de gitaarsolo. Vakmanschap, ro
mantiek en aanverwante sfeer
schepping zijn uiteraard de grote 
troeven. Maar het inpikken op het 
betere chanson, met ondermeer 
teksten van Van Altena en als 
afsluiter ,,Laat me niet alleen" 
van Brei, wijzen erop dat WIN 
Tura, al moet het jaren duren, zijn 
publiek wil meelokken naar het 
betere lied. Tura lééft van hitwerk 
en schlagers, maar blijft ook po
gingen ondernemen om ook zijn 
andere kwaliteiten bot te vieren. 

Uitschieters als het aangrijpen
de nummer „Indianen" zijn 
mooie momenten die sterk aan
spreken, en Tura steeds (meer) 
de moeite waard maken, zelfs na 
meer dan 30 jaar! 

S.D. 

Peter Golpaert staat voor de 
doorbraak, zoveel staat vast. Hij 
kan terugblikken op een goed 
seizoen met vele optredens in 
Vlaanderen en Nederland, waar
onder op het Amsterdams Klein-
kunstfestival, de Gentse Kuituur
en Spektakelbeurs, Parade der 
Besten (Tros) en uiteraard de 
Gentse Feesten. 

Peter Is zich terdege bewust 
van zijn plaats binnen het klein-
kunstwereldje. „Wat Ik breng Is 
niet nieuw, maar hoeft dat persé? 
Ik besef dat Ik met kleinkunst mik 
op een kleiner publiek, maar dat 
schrikt mij helemaal niet af. Ik 
denk dat alleen maar de promo
tionele zijde van de kleinkunst is 
verzwakt t.o.v. pop en rock, maar 
bovenal geloof ik toch in een 
heropleving van de kleinkunst. Ik 
verschil wel van andere kleinkun
stenaars door andere tema's 
naar voor te brengen en doordat 
ik nieuwe ideeën tracht te uiten." 

Wie op 24 januari afstemde op 
Fanclub (BRT-1), kon de satiri
sche kant van Peter Golpaert le
ren kennen In ,,Roodkapje en de 
boze Wolf. 

Wie echter meer van hem wil 
horen moet beslist eens naar het 
Gentse St. Pietersplein komen op 
26, 27, 28 of 29 januari. Daar gaat 
dan voor de zevende keer de 
Gentse Kuituur- en Spektakel-
beurs door, waar Peter alvast één 
van de opmerkelijke gasten is. 

Voor meer Informatie over Peter 
Golpaert: Zwijnaardse Steenweg 
218, 9000 Gent (091/24.18.28). 

Peter Golpaert 

Het iuisterlied is springlevend 
Wie dacht dat met Verminnen, Raymond en De 

Craene de laatste lichting kleinkunstenaars aantrad 
heeft het mis. Door de vele initiatieven die her en der 
genomen worden, krijgt ook het jonge kleinkunstta-
lent een kans om zijn stem te laten horen. Niet 
zonder sukses overigens... 

DE kleinkunstafdeling van 
Studio Herman Teirlinck 
kon zich dit jaar verheu

gen op een bijzonder rijke oogst 
van acht getalenteerde jongeren. 
Ook andere jonge mensen als 
Jeroen Le Compte en Johan Bral 
trachten een voet aan de grond te 
krijgen. 

Eén van die nieuwe talenten 
die het in eigen taal probeert Is 
Gentenaar Peter Golpaert. Geïn
spireerd door Boudewijn De 
Groot en vooral door Relnhard 
Mey, begon Peter zowat dertien 
jaar geleden zelf liedjesteksten te 
schrijven en muziek te kompone-
ren met de gitaar bij de hand. Zijn 
studies aan de Gentse Rijksuni
versiteit bezorgden hem andere 
kopzorgen, zodat het zingen naar 
het achterplan verschoven werd. 
Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en na al die jaren is 
het er toch van gekomen, hij trad 
met zijn eigen liedjes naar buiten. 
Dat deed hij reeds In 1986 toen 
BRT-1 radio een auditie organi
seerde. Peter werd prompt bij de 
laureaten van de ,,Lichting 86" 
geklasseerd. Maar de jonge kerel 
was ambitieuzer en wou meteen 
een LP volzingen. Er mag dan 
nog krisis heersen in het Vlaamse 
platenwereldje, het schrikte hem 
niet af die kans met belde handen 
te grijpen en zich aan een rulmer 

publiek voor te stellen. Aan de 
piano begeleid door Peter Peys-
kens en aan de viool door Ingrid 
Van Lancker dook Peter de stu
dio in en bracht met die eerste LP 
een staalkaart uit van wat je van 
hem zoal kan verwachten. 

Humor en poëzie lopen als een 
rode draad doorheen zijn reper
toire. Uit zijn melancholische re
pertoire onthouden we ,,Soms 
lijkt hun liefde wat defekt",,,Poë
tisch lied", ,,Nu je hemel niet 
meer blauw Is" en ,,De Liefde". 
In de titelsong ,,Het luisterlied zal 
niet meer sterven" steekt hij zijn 
liefde voor het genre niet onder 
stoelen of banken en reageert op 
de verloedering van het lichte 
genre. De strijd tegen de kom-
merclële pop schrikt hem niet af 
om zich als dichter ,,bikkelhard 
en ongedeerd" te tonen. 

Humor 
Humor staat centraal in 

,,Speen in Spain" en ,,Van Rood
kapje en de boze wolf" (binnen
kort op BRT-TV). 

Verrassend en leuk zijn drie 
nummers in het dialekt: ,,Bei den 
docteur" (In zijn eigen Gents) en 
twee nummers In een nep-Brus-
sels: ,,ln Gent zaan Ik geboren" 
en ,,lk luup deu'de nachte". 

± 

Peter Colpaert: ,,Wat Ik breng Is niet nieuw, maar hoeft dat persé ? 
Ik besef dat Ik met kleinkunst mik op een kleiner publiek, maar dat 
schrikt mij helemaal niet af. 

Peter Colpaert 

Het luisterlied is springlevend 
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Verandering kan ingrijpend zijn 

Fietsen voor het behoud 
De wielen zoemen nog met over het asfalt maar 

toch IS het wegseizoen 1989 al volop bezig. In deze 
periode van het jaar worden de wielerploegen aan de 
pers voorgesteld. 

LEUKE recepties met een 
faveurtje hier en een pre
sentje ginder Om wensen 

en verzuchtingen kenbaar te ma
ken en om de eerste publiciteits-
korrels — want daar draait het 
allemaal om — mee te pikken 

Zelfs de televisie speelt nu dat 
spelletje mee Een avond lang 
troepenschouw op dorpsniveau 
op het tweede net de tijden zijn 

veranderd en misschien hebben 
we nog met alles gezien 

Nieuw aangezicht 
Ons IS het voorlopig echter nog 

om de sport te doen en daarom
trent rijzen vragen Het zou wel 
eens kunnen dat de belangrijke 
koersen dit jaar een nieuw aange
zicht, een andere inhoud krijgen 

Want de bekommernis om het 
Ficp-klassement is nu al voel
baar Ploegen die bovenin ge
rangschikt staan, willen die be
voorrechte positie proberen vast 
te houden Daardoor kunnen de 
wedstrijden anders verlopen De 
eerste plaats blijft vanzelfspre
kend belangrijk maar vier renners 
binnen de eerste tien klasseren 
kan meer voordelen opleveren 

Het ploegbelang zal nog veel 
zwaarder doorwegen dan in het 
verleden Er zo vaak mogelijk bij 
zijn wordt een overlevingsvoor-
waarde Een poging tot synthese 
van wat ploegleiders allemaal 
verklaarden ,,Een klassieker 
winnen is mooi maar hoeveel 

De trainer van Zwarte Leeuw op de schouders van spelers en aanhang Derde klasser schrijft 
voetbalgeschiedenis (toto p van Beiie) 

Zwarte Leeuwen 
nog niet getemd 

Antwerpenaars hebben maar zelden moeite met 
zichzelf. Maar ze moeten zich toch maar eens 
vragen stellen omtrent ,,Zwarte Leeuw", de derde 
klasse klub uit Rijkevorsel. 

VOOR een vijftal jaar sloeg 
dat klubje de voetbalwe
reld al met verstomming 

Het won m de bekerkompetitie 
met 0-3 op Beerschot 

Met groot hart... 
Men sprak van een onmogelijk 

ongeluk Van een tegenslag die 
elke klub in zijn bestaan eenmaal 
overkomt en van meeval die een 
andere klub ook maar eenmaal 
kan te beurt vallen Er werd gela
chen en gespot met de Kielploeg 
natuurlijk Maar inmiddels weten 
ook Berchem en Antwerp beter 
Dat de tweede klassers in de 
32ste finales door Zwarte Leeuw 
werden gelikwideerd wekte nau
welijks verbazing Nadien ging 
ook nog Racing Genk, in een 
enkele wedstrijd en in Rijkevor
sel, voor de bijl Antwerp en Sir 
Georg Kessler waren dus wel 
degelijk verwittigd alhoewel er m 
de achtste finales met heen- en 
terugwedstrijden eigenlijk mets 
mis kon gaan 

Antwerp weet inmiddels beter 
Thuis geraakte de Great Old met 
voorbij de met een groot hart, drie 
longen, veel overleg en nog meer 
taktische wijsheid — Zwarte 

Leeuw voetbalde op de Bosuil 
met eens defensief' — spelende 
derde klassers In de terugmatch 
op het neutrale veld van Lierse 
vermocht Antwerp met beter Het 
bleef 0-0 en het in de heenmatch 
uit gemaakte doelpunt (1-1) lever
de Zwarte Leeuw een nieuwe 
hi<;tonsche stunt op 

Overigens kan het allemaal 
geen toeval zijn Rijkevorsel 
voetbalt al vele jaren met steile 
ambities De klub moest seizoe-
nenlang knokken om uit vierde 
klasse weg te geraken Maar dat 
lange vagevuur schijnt nu vruch
ten af te werpen Zwarte Leeuw 
voert afgescheiden de rangschik
king aan in derde Men spreekt 
alom over een WIJS beleid, over 
een homogene komplementaire 
spelerskern, over een herkenba
re in de eigen omgeving vastge-
ankerde vereniging 

Zwarte Leeuw is een potentiële 
tweede klasser en niemand durft 
voorspellen waar precies de 
grenzen liggen voor klubs van dat 
soort De ploeg van trainer Lode-
wijck, een minzaam en beschei
den man zoals bleek uit het tele
visie-interview, IS anders met de 

enige uit derde klasse die door
stoot naar de kwartfinales Ook 
Westerio wacht hopelijk een lo
nende en attraktieve tegenstan
der Deze klub, die in de voorbije 
decennia vaak viel maar even-
veek keren opstond, hoefde daar
voor echter met zoveel stuntwerk 
te verrichten 

Toppunt zou nu natuurlijk zijn 
dat beide derde klassers in de 
kwartfinales op elkaar botsen 
Maar dat wensen ze zichzelf ze
ker met toe Overigens is nog 
maar eens gebleken dat beker
voetbal bijzonder aantrekkelijk 
kan zijn Daarom is het spijtig en 
in feite zelfs ergerlijk dat de eer
ste klasse klubs zoveel veilig-
heidsformules — heen en terug
matchen — in deze knock-out-
kompetitie-bij-uitstek inbouwden 
Wat we voor een paar weken op 
de Engelse velden te zien kregen 
— profs uit eerste klasse die uit 
werden geklopt door bloedzuive-
re amateurs — is ook bij ons met 
langer ondenkbaar Want de ver
schillen tussen de eerste klas
sers en hun okkasionele belagers 
zijn in een match van negentig 
minuten duidelijk minder groot 
dan wordt verondersteld 

klassiekers zijn er nu nog ^ Een 
achtal traditierijke koersen werd 
om duistere redenen gedegra
deerd ten voordele van twijfelach
tige organisaties elders in de we
reld Wie zal zich in Canada of 
Engeland uit de naad rijden voor 
die enkele Ficp-punten'^ Er zijn 
nu meer grote ploegen dan echte 
topkoersen Niet elke ploeg kan 
dus een klassieker winnen maar 
elke ploeg zal telkens opnieuw 
proberen punten sprokkelen 
Niemand zal buiten de toptien 
willen terecht komen Niemand 
zal het gevaar willen lopen uit de 
nog resterende topkoersen ge
weerd te worden Er kan dus veel 
veranderen " 

Dat soort... 
Inderdaad Wielrennen, eens 

,,de individuele sporttak bij uit
stek", kan van uitzicht verande

ren Er zal alsmaar meer worden 
gecijferd en misschien minder 
worden geduwd Ploegen zullen 
rijden tegen de degradatie of voor 
de promotie Het blijft de vraag of 
de wielerliefhebber van elke dag 
daar begrip en waardering zal 
kunnen of willen voor opbrengen 

De wielersport werd in het verle
den altijd gedragen door grote 
kampioenen Door Goppi en Van 
Steenbergen, door Van Looy en 
Anquetil, door Merckx en Gimon-
di, door Hinault en Moser Dat 
soort cracks is momenteel met 
meer aanwezig We vragen ons 
af of er in de toekomst voor cou
reurs van uitzonderlijk gehalte 
nog ruimte kan worden vrij ge
maakt"? Hopelijk hebben Hem 
Verbruggen en zijn handlangers 
aan dit alles gedacht voor ze 
handelden Maar heel zeker zijn 
we daar met van 

De vraagtekens blijven... 

Geld en nog 
eens geld 

De vraagtekens blijven rond de topsport, of wat 
daarvoor moet doorgaan, hangen. Er wordt eigenlijk 
alleen nog over geld gesproken of gediskussieerd. 
Parijs-Dakar werd beslist door de opgooi van een 
muntstuk. Daardoor moest jacky Ickx de overwinning 
aan zijn ploegmaat Vaatanen laten. Zo besliste de 
ploegleiding en vermits het hogere Peugeot-belang 
op het spel stond... 

VAN de woestijntocht is an
ders mets meer overge
bleven Nu de veiligheids

voorschriften werden verstrengd 
en verplicht nageleefd heeft de 
zandrally veel van zijn avontuur
lijk karakter verloren 

Kop of letter... 
Er vielen eindelijk geen dolden 

te betreuren en meteen kalfde de 
publieke belangstelling af Zo is 
dat nu eenmaal Topsport van
daag IS sinoniem voor sensatie 
en kontroverse Wellicht daarom 
kwam er uiteindelijk een geldstuk 
aan te pas en wellicht daarom 
zette een gebelgde Ickx op de 
voorlaatste dag zijn eigen ploeg
leiding voor schut Thierry Sabine 
moet zich in zijn graf hebben 
omgedraaid toen Ickx in die ultie
me snelheidsrit op het strand van 
Dakar zijn vooet meer op het rem-
dan op het gaspedaal moest hou
den Dat heet sport 

Geld en Hollanders zijn ook 
onlosmakelijk met elkaar verbon
den Na Van Basten en Gullit 
werd nu ook Ronald Koeman 
voor enrkele honderden miljoen 
naar Zuid-Europa verkast Barce
lona, de klub meteen eigen bank
instelling en dat is dus duidelijk 
nodig, heet de gelukkige Ze spe
len het clever de zonen van Oran
je en hun meesterhandlanger La
gendijk Eerstens een paar 

maanden een spelletje welles-
nietes opvoeren en dan Barcelo
na en Real Madnd, Katalonie en 
Castilie, tegen elkaar opzetten 
om er het absolute maksimum — 
en eigenlijk nog veel meer — uit 
te halen In de rug gesteund door 
de trainers van beide klubs Toe
vallig ook Nederlanders, Cruyff 
en Beenhakker 

Beursbericht 
Natuurlijk is de nu al bijna ge

wezen libero van PSV een be
kwaam voetballer Een man met 
een voorbeeldige mentaliteit die 
een door een ploegmaat uitge
deelde doodschop nog maar vo
rig seizoen van ,,klasse' betitel
de Ronaldje is klaar voor alle 
werk Als U begrijpt wat we be
doelen HIJ bezit natuurlijk met de 
aanleg van Frank Rijkaard maar 
hij IS zo gruwelijk efficient Zijn 
afstandsschot is dodelijk en al 
legende geworden Ronald wens
te eigenlijk in Eindhoven te blij
ven maar hij, en de al eerder bij 
naam genoemde omgeving, kon 
toch geen dief in eigen zak zijn 

Vandaar Blijft de vraag of we dat 
nog allemaal sport mogen heten 
en of we een en ander met beter 
bij de rubriek Ekonomie en Finan
cien of bij de ,,beursnoteringen' 
onderbrengen 

Om geld ging het ook, of juist 
met, in Anderlecht-Hamme Een 
bekermatch van niemandal maar 
toch meer dan twintig duizend 
toeschouwers Hoe kan dat nu' ' 
Gewoon omdat de toegang gratis 
was Maar desondanks houden 
de klubs vol dat de terugloop in 
de belangstelling mets van doen 
heeft met de te hoge toegangs
prijzen 't Zijn blinden die met 
zien willen 
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Het partijbestuur deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 23 januari j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Vlaams regeerakkoord 

Het Partijbestuur wisselde van ge
dachten over de onderhandelingen 
binnen de Vlaamse regering voor de 
opstelling van een Vlaams regeerak
koord en dit na verslag van gemeen
schapsminister Johan Sauwens. 

Nu Vlaanderen eindelijk beschikt 
over 41 % van de bevoegdheden en 
eigen financiële middelen, mag dit 
historisch moment niet aangegrepen 
worden voor klein-partijpolitiek gema-
neuvreer. Wel integendeel moeten 
alle Vlaamse partijen eendrachtig het 
verworven verruimde zelfbestuur 
waarmaken op het beleidsvlak, ten 
bate van de Vlaamse bevolking zelf. 
Elke obstruktie (zoals de PVV nu 
doet) is onaanvaardbaar. 

Na de staatshervorming van 1980 
werd de VU binnen de proportioneel 
samengestelde Vlaamse regering 
door de CVP en PVV in de oppositie
rol geduwd. Dat belette haar evenwel 
niet konstruktief mede te werken aan 
de regeringswerkzaamheden en aan 
de verdere uitbouw van de Vlaamse 
zelfstandigheid. 

De VU begrijpt uiteraard het spel 
van meerderheid en oppositie, maar 
indien men het ernstig neemt met het 
hoger Vlaams belang dan is geen 
enkele boycott te dulden. 

SST 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft bijzonder aandacht besteed aan 
de evolutie in het dossier van de 
Super Snelle Treinverbindingen. 

Het Partijbestuur is van oordeel dat 
de Vlaamse Regering een sleutelpo
sitie kan innemen tegenover de uit
eindelijke beslissing over de SST. 

De rendabiliteit van het projekt en 
de ekologische verantwoording moe
ten m deze beslissing primeren. 

Het Partijbestuur wil niet blind zijn 
voor de positieve aspekten van het 
SST-projekt. Zo kan het spoornet een 
interessante bijdrage leveren aan de 
integratiebeweging in Europa. Posi
tieve elementen moeten evenwel 
doorheen het dossier herkenbaar 
zijn. Zo is het vanzelfsprekend dat de 
rendabiliteit van het projekt ook in 

internationaal perspektief wordt ge
wikt en gewogen. 

De goede elementen mogen m 
geen geval een voorwendsel zin om 
de lasten van het SST-projekt te ver
doezelen. Deze lasten zijn reëel en 
moeten tot een minimum worden be
perkt inzonderheid wat de ekologi
sche en sociale kost betreft. Beslag 
op open ruimte; doorklieven van na
tuurgebied, landbouwgrond, woon
kernen, geluidshinder... het aanleg
gen van de SST houdt het risiko in tot 
een zoveelste aanslag op ons direkt 
leefmilieu te verworden. Dit is voor de 
VU onaanvaardbaar. Vandaar dat het 
partijbestuur van de VU het belang 
van een onafhankelijke en diepgaan
de milieu-effekt-rapportering wenst te 
onderstrepen. 

Deze MER-studie moet in ieder ge
val getoetst worden aan de eigen 
inzichten. Het Instituut voor Natuur
behoud dient hierbij betrokken te wor
den. 

Het partijbestuur van de VU wenst 
ten slotte dat de SST een integrerend 
onderdeel van het eigen spoorwegnet 
moet uitmaken. Investeren in de inter
nationale verbindingen kan en moet 
samengaan met de verbetering van 
het binnenlandse spoornet. De vlucht 
naar Europa mag immers geen weg
vluchten van de verantwoordelijkheid 
voor de eigen gemeenschap zijn. 

Nieuwe leden 1989 

De 1000-kaap bereikt! 
We schrijven vandaag 23 januari en we kregen van de ledenad

ministratie het bericht dat reeds meer dan duizend nieuwe leden 
genoteerd zijn. 

In de top-twintig valt vooral de mooie sprong voorwaarts van 
VU-Zedelgem op. 

Tenslotte willen we onze ekskuses aanbieden aan de jongens 
van Wervik. Vorige week schreven we immers dat VU-lzegem tot 
op twaalf eenheden van de leider genaderd was. Dit moest 
natuurlijk VU-Wervik zijn. Nu... in Izegem waren ze er blij mee... 

1. VU-Sint-Niklaas C.W. (1) . 5 4 
2. VU-WervIk (2) 42 
3. VU-Zedelgem (13) 35 
4 VU-Assenede (3) 31 
5. VU-Roeselare (4) 27 
6. VU-Zele (8) 22 
7. VU-Oostende-Centrum (5) 21 
8. VU-Berlare (6) 20 

VU-Huldenberg (6) 20 
10. VU-Lebbeke (8) 19 
11. VU-Kapelle-op-den-Bos (10) 18 

VU-Ledegem (19) 18 
13. VU-Aalst (10) 16 

VU-Schepdaal (10) 16 
15. VU-Deerlijk (13) 15 

VU-Genk (13) 15 
17. VU-Antwerpen (16) 14 

VU-Ekeren (-) 14 
VU-IVIortsel (16) 14 
VU-Rupelmonde (16) . . . . 14 
VU-Sint-IVIartens-Latem (-) 14 

(*) stand vorige week) 

Openbare Weri<en en Verl<eer 

Bevoegdheden 
gemeenschapsminister Sauwens 

Wat betekent voor Vlaanderen de 
regionalisering van Openbare Wer
ken en Verkeer? 

Het is een vraag die velen zich 
stellen. 

Het is de overheveling van belang
rijke bevoegdheden, een belangrijk 
pakket financiële middelen, een uit
gebreid patrimonium en enkele dui
zenden ambtenaren. 

Bevoegdheden 

De wegen, autowegen en hun 
aanhorjgheden 

Na de overheveling bestaan er dus 
geen rijkswegen meer. Met aanhorig-
heden bedoelt men alles wat bij die 
wegen hoort, zoals bermen, grach
ten, fietspaden, signalisatie, tun
nels,... 

Bevaarbare waterwegen, loska-
den, de omringende industrieterrei
nen, de havens, de sluizen en de 
stuwen worden eveneens onder 
voogdij van de Gemeenschapsminis
ter van Openbare Werken en Verkeer 

geplaatst. Ook de djken ressorteren 
onder de bevoegdheid van het Ge
west, alsook de veerdiensten. 

Voor wegen en waterwegen die 
grensoverschrijdend zijn, worden 
voor onderhoud en aanleg samen
werkingsakkoorden gesloten. 

Voor investeringen zijn de havens 
van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, 
Nieuwpoort en Oostende aangewe
zen op Vlaams geld. 

De regionale luchthavens (Deur-
ne, Oostende) en het regionale vlieg
veld van Grimbergen worden toever
trouwd aan het Vlaamse Gewest. 

Geheel het stads- en streekver
voer wordt in volle bevoegdheid over
gedragen aan de Gewesten. Rege
ling statuten, beheerskontrakten af
gesloten, tarieven, enz. 

Huisvesting van de Vlaamse Ge
meenschap. 

Huisvesting van de diensten van 

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 niet ernstig: zich onthouden. 

Schrijven aan: 

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

en aan 

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

de Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaamse Gewest. 

Oprichting van de Huizen van de 
Vlaamse Gemeenschap. Dit zijn cen
tra die de administratie dichter bij de 
burger zullen brengen. 

Personeel en budget 

In begrotingstermen betekent dit 
dat het departement Openbare Wer
ken en Verkeer over een geregionali
seerd budget van ong. 37 miljard 
beschikt. 

Personeel 
Verkeerswezen: Wat betreft de 

diensten van de Sekretaris-generaal, 
het Bestuur voor vervoer, zeewezen, 
de regionale luchthavens, de Natio
nale Maatschappij voor buurtspoor
wegen (NMVB), MIVA, MIVG worden 
in het toaal 6.348 betrekkingen gere
gionaliseerd. 

Openbare Werken: op een totaal 
van 10.748 personeelsleden worden 
6.040 betrekkingen geregionaliseerd. 

Samenste l l ing kabinet 

Kabinetschef: Filip Martens 
(Vlaamse Exekutieve, politiek beleid 
en institutionele problemen) 

Adjunkt-Kabinetschef: Jan Peu-
mans (Vlaamse Raad — Funktionele 
bevoegdheden d.w.z. Openbare Wer
ken en Verkeer) 

Adjunkt-Kabinetschef: Albert 
Vanhoof (Financiën en Begroting) 

Adviseurs: Frank Hoffer (Juridi
sche aangelegenheden en perso
neelskwesties) 

Adviseur-Kabinetsekretaris: Jan 
De Vuyst (Regionalisering bevoegd
heden en middelen) 

Attaches: ir. Jan Balduck(Havens, 
watenwegen en kust), ir. Wilfried 
Heyns (Wegen en gebouwen), ir. Sa-
bin S'Heeren (Verkeer) 

Perschef: Maarten De Ceulaer 

Extern advies: Prof. W. Winkel-
mans (Havens), Chris Peeters 
(Scheepskredieten) -y ekonomie, 
prof. L. Van Berendoncks (Regionale 

Luchthavens), Albert Weynen (Ha-
vensektor), Jean Duyssens (Voeren). 

Adres: de Meeussquare 35,1040 
Brussel. Tel.: 02/511.43.50. 

Minister Sauwens bij 
Vlaams Overlegorgaan 
Kankerstichting 

Gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer Johan 
Sauwens woonde op dinsdag 17 januari de stichtingsvergadering bij 
van het Vlaams Overlegorgaan Kankerstichtingen in het Provinciehuis 
te Antwerpen, In aanwezigheid van goeverneur Kulsbergen, prof. dr. 
L. Denis, prof. dr. J. Bonte, dr. Verhaege en minister van staat F. 
Grootjans. 

Op deze drukke akademische zitting werd door de verschillende 
sprekers er op aangedrongen de kankerbestrijding in Vlaanderen 
binnen het kader van het ruime Europese opzet ,,Vlaanderen in 
Europa tegen kanker 1989", te plaatsen. 

(foto Luc Peeters) 
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Gemeenteraad Antwerpen 

Wachten op dossiers, 
en begrotingen 

Raadslid Clara Govaert konfronteerde met een sterk gedoku-
menteerd betoog het Kollege met de op zijn minst ongelukkige 
afloop van het Aldi-dossier in de Merksemse woonwijk Bordink. 

Een voorlopige bouwtoelating is er 
nu gekomen omdat naar zeggen van 
de schepen het zulk moeilijk dossier 
was en dus de verzettermijnen niet 
gehaald werden... Direkt antwoord 
was er echter wel in aanloop van de 
verkiezingen aan de verontruste 
buurt! 

De bewoners zelf blijven dus zitten 
met de verkeershinder in deze kinder
rijke buurt. Wel werden ze getroost 
met de woorden dat in de toekomst... 
zulks niet meer mogelijk zou zijn. 
Door dit alles is voor hen echter 
verhaal niet meer mogelijk. 

Coulierkontrakt: wachten 

Hetzelfde zal eens te meer te laat 
zijn na de beslissing van het Kollege 
het ondertekend Coulierkontrakt nog 
altijd niet aan te vechten. 

Gerard Bergers: in deze stad is dus 
niet beslissen wel een beslissing! In 
feit wordt er gewoon afgewacht tot het 
te laat is om dit immoreel kontrakt te 
verbreken. En kan er nu geen sluiten
de uitleg in kommissie gegeven wor
den! Getracht werd dan de raad te 
sussen met de belofte de fraktielei-
ders in te lichten over alle stappen die 

de stad had/moeten/kunnen verrich
ten. Verantwoordelijkheid opnemen 
is toch iets anders! 

Toemaatje 
De nieuwe PVV-fraktieleider die de 

gang in de oppositie aan het leren is, 
had het over de te late stadsbegro
ting. 

Hugo Schiltz merkte terecht op dat 
dit echt nog niet zo erg was als de 
PVV-vertraging bij vroegere ministe
riële begrotingen en zeker de 30 
maanden achterstand van een zekre 
Verhofstadt ? Maar ja, dat is ook geen 
ekskuus voor dit Antwerps kollege! 

Hugo Hermans 

VUJO-Wommelgem 

Prijsuitreiking 
Nieuwe|orl(ezoete-zingen 

Na het sukses van het „Nieuwejorkezoete-zingen" op 31 de
cember van het voorbije jaar, kende de prijsuitreiking van dit 
wedstrijd-zingen voor kinderen tot 12 jaar op zaterdag 14 januari 
1989 in het „Keizershof" eveneens een groot sukses. 

Deze prijsuitreiking ging traditio
neel gepaard met een reuze-panne-
koekenfestijn, waar meer dan 150 
kinderen (samen met een aantal 
ouders) naar hartelust konden smul
len van de heerlijke pannekoeken 
hun aangeboden door VUJO-Wom
melgem, en gebakken door (wie an
ders!): Rita Herbosch. 

Gewoontegetrouw geven wij hierna 
de uitslag van de eerste tien: 

1. Katleen en Annelies Embrechts 
en Liesbeth Van Dessel en Hans en 
Liesbeth Michiels met 381 pt. 

2. Ingo en Elke Nuyfemans met 377 
pt-

3. Arne, Gudrun, Jorn en Roel Van-
denbulcke met 365 pt. 

4. Lien Kooyman met 353 pt. 
5. Tim Bosch met 346 pt. 
6. Liesbeth en Gerlinde Kooyman 

en Inge De Decker met 345 pt. 
7. Katleen Bertels met 344 pt. 
8. Tinne, Bart en Jan Palinckx met 

342 pt. 
9. Jan, Raf en Dries Luyckx met 

337 pt. 
10. Sarah Heyvaert met 335 pt. 

Alle andere aanwezige kinderen 
kregen verder ook nog een prijs. De 
organisatoren wensten de kinderen 
nog allemaal een dikke proficiat en — 
zeker gezien het sukses van dit jaar; 
nooit kwamen er zoveel kinderen zin
gen of pannekoeken eten — hopen 
hen de volgende keer terug te zien 
met nieuwe en originele liedjes, al 
dan niet begeleid met een muziekin
strument ! En met vergeten: meedoen 
is plezanter dan winnen! 

Tot slot nog onze dank aan de 
juryleden Rita Casterman, Lucie Van 
Malderen, Nancy Franck en Erik 
Luyckx, en aan alle helpsters en hel
pers op de prijsuitreiking en het pan-
nekoeken-festijn! 

Koenraad Vandenbulcke 

Bonheiden-Rijmenam 

Tijd voor verandering 
Nieuwjaar '89 is voor de VU van 

Bonheiden-Rijmenam een historische 
datum. 

Een opmerkelijke verkiezingskam
panje werd bekroond met een mooie 
overwinning (-i- 47 %), deelname aan 
het bestuur en de realisatie van ons 
programma in het gemeentelijk be
stuursakkoord. 

Nationaal voorzitter Jaak Gabriels 
heeft er aan gehouden dit sukses te 
vieren samen met onze mandataris
sen, gemeenteraadsleden, de leden 
en de vrienden van onze partij. 

U wordt hartelijk uitgenodigd op 
onze nieuwjaarsreceptie die zal door
gaan op vrijdag 27 januari 1989 vanaf 
18 uur in de Dits Feesthoeve te Rijme-

nam. Deze receptie is volledig gratis. 
Vanaf 20u. kan u, samen met J. 

Gabriels, onze mandatarissen, ge
meenteraadsleden en bestuursleden 
aanzitten aan een nieuwjaarsbanket. 

Op het menu: Eendenmousse, Wit-
loofsoep met Kwartel, Kalkoen met 
vers fruit, Ijssouflé, Koffie. 

Deze feestmaaltijd kost 1.475 fr. 
per persoon — 1/2 fles St.Emilion, 
koffie en versnaperingen inbegrepen. 

Indien u met de VU wil meefeesten, 
telefoneert u tijdens de kantooruren 
naar 015/51.30.30 vóór 25 janauri 
'89. 

ANTWERPEN 
JANUARI 
27 BONHEIDEN-RIJMENAM: 
Nieuwjaarsreceptie vanaf 18u. in Dits 
Feesthoeve te Rijmenam. Deze re
ceptie is gratis. Vanaf 20u. Nieuw
jaarsbanket (1.475 fr. p.p.), m gezel
schap van J. Gabriels. Info en in
schrijven op nr. 015/51.30.20. Org.: 
VU-Bonheiden-Rijmenam. 

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 le-
denfeest van vzw Uylenspiegel in de 
bovenzaal van het Oud-gemeente-
huis te Hombeek. Hugo Coveliers 
staat ter beschikking voor vragen. 
Alle geïnteresseerden zijn welkom. 
Verwittigen vóór 22/1. I^enu: 550 fr. 
(aperitief inbegrepen). Info: Eric 
D'Hiet (015/20.58.24) of WimBaetens 
(015/41.44.16). 

28 EKEREN: Nieuwjaarsontvangst 
om 15u. in het Lambertus Volkscen
trum, Oorderseweg 8 te Ekeren. Met 
Leo Luyten en Willy Kuijpers. Org.: 
VU en VUJO-Ekeren. 

28 KAPELLEN: Nieuwjaarsrecep
tie. Gastspreker Johan Sauwens. In 
het Gemeentelijk Jeugdcentrum, 
Marktplein, Eikendreef 3. Vanaf 19u. 
Org.; VUJO en VU-Kapellen. 

28 EDEGEM: Om 20u. in Drie Ei
ken: Worstenbrood met appelbollen. 
Inschrijven op voorhand in lokaal of 
bij bestuursleden. Org. VNSE. 

29 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie 
en bestuursverkiezingen, van 12 tot 
15u. in zaal D'Ekster, Ooststatie-
straat 1. Org.: VU-Kontich. 

29 EDEGEM: In Drie Eiken vanaf 
9u.30. Kontrolepost Zonnestappers. 
31 BERCHEM: Provinciale algeme
ne vergadering FVK-Antwerpen. Al-
pheusdal, 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. 
5 KONTICH: Ontmoet uw mandata
ris. M.m.v. Hugo Coveliers, Mon Van
den Hauwe, Landa Strauss en Erwin 
Brentjens. Om 11 u. in zaal D'Ekster, 
Ooststatiestraat 1 Org.: VU-Kontich. 
4 HOEVENEN: Dertiende VU-bal in 
zaal Schuttershof, Kerkstraat te Hoe
venen. Muziek: Perfect Sound. Inkom 
100 fr. Aanvang: 20u.30. Org.: VU-
Stabroek-Hoevenen-Putte. 
5 MERKSEM: Rommelmarkt &Pan-
nekoken. Lokaal Vlanac, Bredabaan 
360, Merksem. Org.: FVV-Merksem. 
17 BOECHOUT-VREMDE: Be-

'stuursverkiezingen in café Het Hoef-
ijzer. Jet van Hoofplein 15) te Boe-
chout. Van 19u.30 tot 22u.30. Kandi
daturen binnen vóór 7 februari bij 
Mare Valkenborghs, Begonialaan 15 
te 2531 Vremde. 
17 ANTWERPEN: Will Ferdy zingt. 
Premièrevoorstelling ingericht door 
VU-Groot-Antwerpen. Kaarten via het 
sekretariaat (03/238.82.08). In het 
Nieuw Ringteater (naast St. Willibror-
dusVerk). 
17 EDEGEM: Algemene ledenver
gadering in Drie Eiken om 20u. Org.: 
VNSE. 
18 EDEGEM: Kaartavond in Drie 
Eiken om 20u. Inschrijven op voor
hand. Org.; VNSE. 
18 LAAKDAL: Ledenfeest in zaal 
Dennenoord te Eindhout. Gezellig 
eten aan 150 fr. Iedereen welkom 
vanaf 19u. Inschrijven kan bij Ludo 
Helsen, Veldstr. 5, Laakdal (013/ 
66.59.49). Org.: VU-Laakdal. 
23 TONGERLO-WESTERLO: Ka-
pellekeshoef, om 20u.30; Fons Jans-
sens en zijn reisgenoten verhalen 
hun lotgevallen tijdens hun bezoek 
aan het Oderfront vorige zomer. Org.: 
SMF-Kempen. 
24 EDEGEM: Om 20u. in het Mark 
Liebrecht Centrum: Toneelavond 
,,Boeing-Boeing", door toneelgroep 
Steven. Kaarten te bekomen bij be
stuursleden VU. 

OPENVERKLARING 

GEMEENTE BOECHOUT 
— Een betrekking van geschoolde arbeider A, specialisatie schilder 
— Een betrekking van schoonmaakster (m/v) 

De sollicitaties dienen aangetekend te worden gestuurd aan het 
College van Burgemeester en Schepenen vóór 28.02.1989 met de volgen
de stukken: 

A —Schilder: 
1) geboorteakte (minimum 17 jaar — maximum 45j.) 
2) militiegetuigschrift 
3) bewijs van goed zedelijk gedrag 
4) bewijs van lichamelijke geschiktheid (afgeleverd door 
de arbeidsgeneeskundige dienst Immaculata Oude-Grot-
straat 110, Edegem - tel. 457.17.10) 
5) getuigschrift van lagere secundaire beroepsschool 
specialisatie schilder of een attest van 3 jaar praktijk als 
schilder. 

De stukken 1, 2, 3 en 4 dienen slechts bij benoeming ingezonden. 
B — Schoonma(a)k(st)er: 

De stukken 1, 2, 3 en 4 dienen slechts bij benoeming ingezonden. 

IHet profiel van een afdeling: 

Nijien wil betere Icansen 
voor straatl(inderen in Brazilië 

NIJLEN — De Nijlense VU-ploeg heeft sedert het begin der 
zeventiger jaren zich met entoesiasme en volle aandacht voor een 
beter gemeentebeleid ingezet. Men was en is er te Nijien van 
overtuigd dat langs het (soms letterlijk) werken aan de straat ook 
de nationale boodschap van onze partij overtuigend wordt uitge
dragen. 

Na de jongste gemeenteraadsver
kiezingen werd een bestuursakkoord 
met de CVP ondertekend. Met Lode 
Van Dessel bracht de Volksunie an
dermaal een zeer volks burgemeester 
aan het roer van een 9-koppige ploeg, 
waaronder schepenen Walter Caet-
hoven en Jet Van Assche. Het ,,open 
en eerlijk"-tema van de gemeente
raadsverkiezingen werd in het be
stuursakkoord onder meer vertaald 
door Walter Caethoven formeel de 
zorg voor informatieverstrekking en 
inspraak toe te vertrouwen. 

Straatkinderen 

Niet toevallig is dezelfde schepen 

ook bevoegd voor Ontwikkelingssa
menwerking. Onder zijn impuls im
mers werd in 1987 een gemeentelijk 
UNICEF-komitee opgericht. Besloten 
werd een projekt voor de straatkinde
ren in Zuid-Amerika te lanceren. 
Langs pers, scholen en verenigingen 
werd gans de bevolking betrokken bij 
het opzet en alles wijst erop dat het 
lokaal Komitee van het Kinderfonds 
der Verenigde Naties definitief vaste 
voet aan (de Nijlense) wal heeft ge
kregen. 

1989 wordt een heel bijzonder jaar 
voor de kinderen in de wereld. Het is 
immers de tiende verjaardag van het 

Walter Caethoven, schepen 
van Ontwikkelingssamenwerking 
te Nijien, wil nieuwe en betere 
kansen voor straatkinderen in 
Brazilië. 

jaar van het kind (1979) en de dertig
ste verjaardag van de verklaring van 
de rechten van het kind (1959). 1989 
is bovendien het jaar waarin de kon-
ventie voor de Rechten van het Kind 
zal goedgekeurd worden in de alge
mene vergadering van de Verenigde 
Naties. Nijien zet dit jaar alvast kor
daat in, want op de jongste gemeen-
geraadszitting deelde Walter Caetho
ven mede dat 100.000 fr. gestort 
wordt voor het UNICEF-projekt voor 
straatkinderen in Brazilië. 

Een school in 
een sloppenwijk 

Volgens recente schattingen leven 
er meer dan 80 miljoen straatkinde
ren in de wereld en daarvan 30 % in 
één enkel land: Brazilië. 

De warmte van een thuis kennen ze 
met, hun eigen ouders zijn ze verlo
ren of verwaarlozen hen. Soms wer
ken 4- of 5-jarige kinderen méér dan 
10 uur per dag. Ze bewaken parkeer
ruimtes, wassen ruiten op gevaarlijke 
kruispunten of poetsen schoenen op 
de openbare weg; het zijn ijsventers 
of verkopers van nootjes en kranten. 

Aan hun lot overgelaten, dikwijls 
het slachtoffer van geweld en prosti
tutie, verslaafd aan drugs, zijn er 

bitter weinig kinderen die niet getrau
matiseerd uit deze hel komen. De 
moedigsten onder hen helpen het 
gezin in het levensonderhoud, ande
ren zijn totaal vereenzaamd, leren 
zich verdedigen en zoeken solidari
teit. Gelukkig kwamen de jongste ja
ren talrijke initiatieven op gang. UNI
CEF steunt deze ononderbroken: op
leiding van straatedukatoren, pro
gramma's voor gezondheidszorg, 
kinderopvang... zoveel oplossingen 
die elk king de levenskansen willen 
geven, waar het recht op heeft. 

Voor het projekt-Brazilië vroeg UNI
CEF de medefinanciering aan van de 
Staat. Worde deze financiering toege
staan (en dat is meer dan waarschijn
lijk) dan worden de Nijlense 100.000 
fr. er in werkelijkheid 400.000! 

Het is overigens duidelijk dat de 
medewerking van de overheid een 
bijkomende waarborg is voor de kor-
rekte aanwending van de fondsen. 

,,Jeugd is toekomst", zegt Walter 
Caethoven, ,,en wie de wereld wil 
verbeteren moet niet alleen aan de 
Vlaamse, maar aan alle kinderen ter 
wereld nieuwe en betere kansen ge
ven. Ook inzake ontwikkelingshulp 
kan onze partij nieuwe wegen aanwij
zen, gekozen vanuit een gewone, 
breed-menselijk solidariteit!". 
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VU-Antwerpen 

Will Ferdy-koncert 
VU-Groot Antwerpen richt op 17 

februari e.k. om 20u. een feestelijk 
koncert met Wil! Ferdy in, première
voorstelling. Kaarten kunnen besteld 
worden via het sekretariaat, J. Lies
straat 2 te 2018 Antwerpen — 350 fr. 
— korting van 50 fr. voor VU-leden — 
VTBA/AB — VVVG - A.P.-stichting 
(tel. 03/238.82.08). 

Het programma 

Het programma dat Will Ferdy 
brengt duurt tweemaal vijftig minu
ten, met een pauze van 20 minuten, 
bij de „première" op 2 oktober j . l . 
werd hem, door een uiterst entoesiast 
publiek nog een bisnummer afge
dwongen. Ferdy kleedt het geheel in 

met gemoedelijke praatjes, waarin hij 
vele echtgebeurde anekdotes aan
haalt, die hij, samen met Armand 
Preud'homme heeft beleefd. Hij laat 
ook het publiek meezingen. 

Het eerste deel bevat uitsluitend 
komposities van Preud'homme zelf. 
Tijdens het tweede gedeelte zingt Will 
Ferdy liedjes op tekst van Guido Ge-
zelle, zijn vertalingen van Jacques 
Brel-liederen en dan ook zijn eigen 
komposities, die niet moeten onder
doen voor de beste die Vlaanderen, 
op dat gebied, te bieden heeft. 

Het Nieuw Ringteater in de Pasto
rijstraat bevindt zich naast de St. 
Willibrorduskerk — (Kerkstraat) te 
Antwerpen. 

Gesprek te Antwerpen 

„Waarheen met VTM ?" 
De Vlaams-nationale Coremans-

kring van Antwerpen organiseert op 
vrijdag 17 februari e.k. een gespreks-
lunch over: „Waarheen met VTM?, 
de eerste kommerciële zender in 
Vlaanderen". Spreker is Guido De-
praetere, VTM-direkteur. 

Deze lunch gaat door in het Elzen-
veidkompleks. Lange Gasthuisstraat 

45Je Antwerpen, om 12.30 uur. 

Inschrijvingen worden verwacht op 
het sekretariaat, J. Liesstraat 2 te 
Antwerpen, vóór 9 februari 1989 en 
door storting van 1.300 fr. op rek. nr. 
402-9088941-38 van de Coremans-
kring, met vermelding: ,,Lunch met 
Guido Depraetere". 

VU-
Antwerpen-
stad 

Verhuis 

Het sekretariaat van de Volksunie-
afdeling Antwerpen-stad zal op 31 
januari verhuizen vanuit de Wetstraat 
12 te 2008 Antwerpen naar de Jozef 
Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen. Het 
sekretariaat zal gesloten zijn vanaf 28 
januari 1989 tot en met 1 februari 
1989. Vanaf die datum is het nieuwe 
telefoonnummer 03/238.82.08. Er zal 
elke maandag iemand aanwezig zijn 
van 16 tot 18 uur. 

Bestuursverkiezing 

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

NR. 13 IS NU TE KOOP 

ONINGIN FABIOU, 60-PLUS 

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER 
Naam 

Postcode 

Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboomlaan 33,8800 Roeselare 
Per kerende krijgt u een recent proefnummer. 

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 vlerkante meter dekor, attributen en tentoonstellingen 
zorgen voor een driedimensionele droomwereld waarin je kan wegdro
men 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. 

Met de Europese Volkshogeschool 

Van Vlaanderen 
naar Breizh 

Na Baskenland, Wales, Elzas, Oksitanië, Korsika, Sardinië, 
Zuid-Tirol, Katalonië en Aoste kwam in 1988 voor het eerst een 
grote reis naar Bretagne voor op het programma van de Europese 
Volkshogeschool, onder de bezielende leiding van Willy Kuijpers. 

Praktika 

De heenreis gebeurt 's nachts, met 
vertrek zondagavond 31 juli. De te
rugreis gebeurt overdag op zondag 
13 augustus, met mogelijk een stop in 
Rennes, hoofdstad van Bretagne. 

De prijs bedraagt 15.000 fr. Hierin 
is zowat alles inbegrepen, behalve de 
eigen konsumptie natuurlijk. De prijs 
omvat dus de heen- en terugreis, 
uitstappen ter plaatse, het verblijf vol
pension. Achteraf wordt nog een afre
kening gemaakt, maar de ervaring 
leert dat de richtprijzen goed becijferd 
zijn. 

Inschrijvingen gebeuren door stor
ting van een voorschot van 2.000 fr. 
op rekeningnummer 424-6073661-26 
van de Europese Volkshogeschool 
Brussel, met vermelding ,,Bretagne" 
en het aantal personen waarvoor 
wordt ingeschreven. Stuur tevens on
derstaande strook op naar: 

Europees Parlement 
T.a.v. Rik Keyaerts 
REM 304 
Beliardstraat 89 
1040 Brussel. 

Inschrijvingen zijn slechts geldig 
als het voorschot betaald werd. Eind 
juni, begin juli zal er nog een voorbe
reidende bijeenkomst gehouden wor
den voor alle ingeschreven deelne
mers. 

In 1989 trekken we opnieuw naar 
Bretagne. We vertrekken dit jaar op 
maandag 31 juli in de vooravond, om 
dinsdagochtend in Treglonou toe te 
komen. De terugkomst is voorzien op 
zondag 13 augustus 's avonds. 

Net als vorig jaar overnachten we in 
het Bretoens vormingscentrum an 
Oaled, in het dorpje Treglonou, 20 km 
ten noorden van Brest aan de Aber 
Benoit gelegen. Onze gastvrouw al
daar is Zoazig Daniellou, waarmee 
we samen het programma zullen op
stellen. De reisleiding is dit jaar in 
handen van Winfried Vangramberen. 

We nemen een greep uit het pro
gramma van vorig jaar, zodat u zich 
een idee kan vormen over de inhoud 
van deze reis: voordrachten over de 
Diwanscholen en de An Oaled-wer-
king, de landbouwproblematiek, de 
Bretoense verbondenheid met Vlaan
deren, Bretoense taal en letterkunde, 
de kerkelijke geschiedenis van Breta
gne, Bretoens toneel. Verder was er 
een debatavond tussen een aantal 
Bretoense politici en partijen. Uitstap
pen werden ondernomen naar Port-
sall, Lampaul, Pleumeur-Bodou, Tré-
guier, de kust der legenden, het Ar-
moricapark, abdij van Daoulas, op
gravingen bij Breventoe, Bodilis, lie 
d'Ouessant, Brest. Daarnaast maak
ten we een pardon mee, een fest noz, 
een koncert, enz. 

We leren Bretagne in zoveel moge
lijk facetten kennen. 

Ondergetekende schrijft hiermee 

in voor . . . . personen voor de reis van de Europese Volkshogeschool naar 
Bretagne van 31 juli tot en met 13 augustus 1989. 

Naam Adres Beroep Telefoon Geb.dat. Nr.l.K. 

Hij/Zij betaalt een voorschot van . . . .X2000fr. = fr. op rekening 424-
6073661-26 van de Europese Volkshogeschool. 

Datum: Handtekening 
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Ontmoetingsdag VU-Halle-Vilvoorde 
Op zaterdag 28 januari 1989 orga

niseert het arrondissementsbestuur 
van VU-Halle-Vilvoorde voor de twee
de maal de twee-jaarlijkse ontmoe
tingsdag 

Nu enkele weken geleden nieuwe 
gemeenteraadsleden werden verko
zen (en over enkele weken nieuwe 
OCMW-mandatanssen) worden voor 
deze ontmoetingsdag m het bijzonder 
de gemeentelijke mandatarissen uit
genodigd 

Daarnaast zijn de arrondissemen-
tele bestuursleden, de parlementsle
den, de afdelingsvoorzitter en de kan
tonnaal verantwoordelijken aanwe
zig 

Ook echtgeno(o)t(e), uw levensge-
zel(in), uw verloofde of uw lief heel 
hartelijk welkom 

De ontmoeting heeft plaats in zaal 
Payotenland aan de Frans de Wolf-
straat te Lennik (zijstraat rechts van 
de Ninoofsesteenweg wanneer u uitrit 
13 afrijdt vanop de ring rond brussel, 
nabij kruispunt met steenweg op 
Edingen-Asse) en vangt aan om 
16u30 met een verwelkoming door 
arrondissementeel voorzitter Luk Van 
Biesen en beide VU-burgemeesters 
Etienne Van Vaerenbergh en Frans 
Kerremans, en gevolgd door een ape
ritief om 17 uur 

Om 18 uur wordt een video ver
toond over de EVA-fraktie in het Euro
parlement en dit in het vooruitzicht 
van de Europarlementsverkiezingen 
van 18 juni 1989 (deze verkiezingen 
vallen immers samen met de hoofd
stedelijke raadsverkiezingen in de 
Vlaamse hoofdstad Brussel) 

Om 18u 45 gaan we aan tafel waar 
algemeen sekretaris Paul Van Grem-
bergen een korte tafelreden houdt 

Er wordt een kleine bijdrage m de 
kosten gevraagd (500 frank per per
soon en vooraf te betalen door over
schrijving op AB-rekening 433-
1062501-85) 

Opleiding Gemeenteraadsieden 
In samenwerking met VVM organiseert het Vormingscentrum L. 

Dosfel een intensieve opleidingskursus voor de (nieuwe) gemeen
teraadsleden. 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 toela
ten in en buiten de gemeenteraad optimaal te funktioneren als VU-
mandataris. 

Programma 
' Eerste zaterdag 

— vm Welkom m de gemeente
raad' 
— nm Public relations 

* Tweede zaterdag 
— vm Welkom in de gemeente
raad (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 

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

Waar en wanneer? 

* 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 arrondisse
menten Gent en Oudenaarde 

* Wemmei 
in het kultureel centrum De Zand

loper (Kaasmarkt 75) op de zaterda
gen 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

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

Herent-Kortenberg 
daverde! 

De anti-TGV-karavaan dreunde 
met honderden auto's, trakteren en 
vrachtwagens doorheen deze rustige 
Brabantse dorpen, op zondagvoor
middag 22 januan Hun aantal be
wees hoe ongerust de bevolking van 
Midden-Brabant blijft voor het SST-
plan De Volksunie nam er aan deel 
met een indrukwekkende delegatie 
wagens, vooraan Europarlementslid 
Willy Kuijpers en alle gemeentelijke 
VU-mandatarissen uit beide gemeen
ten 

Dossier 

Wi belang stelt m het VU-EVA-
dossier over de SST kan dit gratis 
bekomen hetzij schriftelijk, hetzij tele
fonisch 

— Sekretariaat EP — Lid Willy 
Kuijpers — Europees Parlement — 
Ardennegebouw 3e verdieping — 
Belliardstraat 79 — 1040 Brussel — 
02/234 30 38 

Prijs? 

De deelnemingsprijs 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) 

Rouw te 
Anderleciit 

Te Anderlecht-Scheut overleed op 
14 januan j I mevrouw Odile 
Abraham, echtgenote van ons trouw 
lid Albert Dehaene De afgestorvene 
was een vriendelijke Vlaamse vrouw 
en hd van VVVG 

Aan Albert Dehaene en rouwende 
familie bieden wij blijken van diep 
medeleven aan 

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, Warot-
straat Senator Roger Blanpain, Euro
parlementslid Willv Kuiipers en de 
andere 10 afdelingsmandatarissen 
nodigen je samen met het bestuur uit 
om er te vieren en de Europese kies-
kampanje in te zetten Toegangsprijs 
in voorverkoop 80 fr , met gratis 
tombola Aan de toegang 100 fr 

LEES HET TIJDSCHRiFT VAN HET 
PRIESTER DAENSFONDS 

- solidariteit met 6e medemens 
- ontplooiing van het Vlaamse volk 
- democratisering van de samenleving 
- doorbreken van de verzuiling 

Jaarabonnement tijdschrift: 250 fr. 
Lidgeld + 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. 

BRABANT 
JANUARI 
27 KESSEL-LO: Bestuursverkie-
zingen in zaal De Kring, van 20 tot 
23u Pannekoeken voor de leden 
Korte spreekbeurt door Frans Van 
Nieuwenhove over De financiën van 
het nieuwe Vlaanderen Muziek door 
G Gijselings Org VU-Kessel-Lo 
27 LENNIK: Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127, om 13u30 
Angst, vriend en vijand van oudere 
mensen Org Brabantse dienstver
lening 
27 BRUSSEL: Jaarlijks Hutsepot-
festijn in De Viking, Arduinkaai 5 te 
Brussel Met tombola Ook op 28 en 
29 januari 
28 LENNIK: Bijeenkomst van ,,Vor
ming en Gemeenschap" m zaal ,,Pa-
jottenland", F De Wolfstraat te Len
nik over ,,evolutie en bespreking ge
meenteraadsverkiezingen" Om 18u 
28 HALLE-VILVOORDE: Ontmoe
tingsdag voor arrondissementele ka
derleden en gemeentelijke mandata-
nssen (Geen arrondissementsraad 
op 27 januan en 24 maart '89) 
28 SINT-PIETERS-LEEUW: Op
voering van Tractatus de Flamenco in 
Merselborre Vlezenbeek Geen uur' 
vermeld Info bij FVV-Groot Leeuw 
29 TERALFENE: 2e groot panne-
koekenfestijn Vanaf 14u m zaal Gil-
denhuis, Daalstraat, Teralfene Org 
FVV-Teralfene 
30 GRIMBERGEN: Afdelingsbe-
stuursverkiezingen om 20u in de 
Norbertuszaal van het Fenikshof te 
Grimbergen 
31 LENNIK: Hulpmiddelen voor be
jaarden en gehandicapten thuis Info-
avond met dia's en film, verzorgd 
door Lut Aalvoet (Rode Kruis) Om 

20u in de Raadzaal van het gemeen
tehuis Org Fed Aut Gentra voor 
Welzijnswerk Inkom gratis 
FEBRUARI 
2 HALLE-VILVOORDE: vergade
ring van het uitgebreid arrondisse
mentsbestuur, om 20u m 't Schuur-
ke 
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 m het Trefcentrum Leopold 
I straat 329 te Jette Spaghetti 200 
fr , voorverkoop 100 fr Org VU-
Jette 
4 HERENT: Jaarlijks dansfeest -
Warotzaal Winksele Aanvang 
20u 30 Orkest The New Revival 
Inkom 80 en 100 fr Org VU-Herent-
Winksele-Veltem 
10 LEMBEEK: Afdelingsbestuurs-
verkiezingen van 19 tot 21 u m kafee 
,,Cecile" (Charel Boerke) te Lem-
beek Kandidaturen voor 3/2 1989 
indienen bij Ene De Greef, De lannoy-
straat 3a te 1520 Lembeek 
16 HALLE-VILVOORDE: vergade
ring van het arrondissementsbestuur 
(enkel verkozen leden) 
17 MERCHTEM: afdelingsbe-
stuursverkiezingen van 19 tot 21 u in 
Feestzaal te Hamme Kandidaturen 
voor 10/2 indienen bij Roger Boge-
mans, Langensteenweg 24 te 1880 
Merchtem 
21 ASSE: Afdelmgsbestuursverkie-
zingen (info volgt) 
27 HALLE: Afdelingsbestuursver-
kiezingen (info volgt) 

Vlaamse Zieledienst 
Voor de zevende maal wordt te 

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

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

Op initiatief van het BDAC is deze 
Zieledienst een gezamenlijke inrich

ting van Broederband Antwerpen, St -
Maartensfonds Antwerpen en Borms 
Dokumentatie en Aktiecentrum (Na 
de mis IS er gelegenheid elkaar te 
begroeten bij een kop koffie m de 
bovenzaal ) 

ZO€K€Ri;]C 

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

gespreksavond over de 
verbrandingsoven en de vervuiling 

in Neder-Over-Heembeel( 
door prof. dr. Fons Buekens, 

kabinetschef van staatssekretaris Valkeniers 
maandag 30 januari om 20 uur 

zaal „Familia", 
Frans Vekemansstraat 1120 Neder-Over-Heembeek 

org VU-Hoofdstedeklijke afdeling 
gratis inkom 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het lot van VdB 
De verdwijning van minister van Staat Paul Vanden Boeynants bleef ook 

de hele vorige week omgeven met raadsels. Wie VdB was, is al vaker 
verteld. Maar waar hield hij zich de voorbije jaren vooral mee bezig? 

De VdB-zaak, deze week in Knack 

Het jaar van Dehaene 

Het IS deze week een jaar geleden dat 
Jean-Luc Dehaene door de konmg tot 
informateur werd benoemd Hoe het 
verder ging, is bekend. Een gesprek 
met de architekt van Martens VIII en 
de staatshervorming, deze week in 
Knack. 

Europa aan tafel 

Kultuursocioloog Leo Moulin schreef 
zijn absolute meesterwerk. ,, Europa 
aan tafel", alles wat u moet weten 
over eten, drinken en een lang leven. 
Deze week in Knack 

Lou Reed 

Aan de zijlijn van de zelfkant mijmert 
Lou Reed over de verloedering van 
een stad, New York Een aangrijpen
de zwanezang, deze week in Knack. 

Paul Gauguin 

Op Tahiti en de Markiezeneilanden 
zocht Paul Gauguin het ekwivalent 
van het exotisch paradijs dat hij in zijn 
hoofd had zitten Voor het eerst sinds 
1949 heeft Parijs weer een grote re-
trospektieve van zijn werk 
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22 iMt 
Gentse VU-fraktie tot minister Smit-Kroes 

„Nieuwe sluis en waterzuiveringen 
geiijl(tijilig aanpal(l(en!" 

De Gentse Volksuniefraktie, zowat voltallig aanwezig op de 
viering van de 20e verjaardag van de nieuwe zeesluis te Terneu-
zen, heeft de zienswijze van de Nederlandse minister van Verkeer 
en Waterstaat Neelie Smit-Kroes besproken. De minister had het 
in haar gelegenheidstoespraak over de vraag van de stad Gent tot 
de bouw van een nieuwe sluis te Terneuzen die het kanaal naar 
Gent toegankelijk moet maken voor schepen met meer dan 
100.000 ton draagvermogen. 

Minister Smit-Kroes heeft duidelijk 
erkend dat de bestaande sluis volle
dig, méér dan volledig wordt gebruikt 
en derhalve haar maksimale kapaci-
teit heeft bereikt En dat het kanaal 
Gent-Terneuzen voor Gent een on
miskenbare schakel is voor de ekono-
mische ekspansie van de haven en 
de Gentse regio en derhalve heel 
belangrijk is voor de tewerkstelling. 

Waterzuivering 
Eveneens heeft mevrouw Smit-

Kroes de noodzakelijkheid erkend 
van een grotere sluit. Evenwel heeft 
ZIJ laten verstaan dat de toelating en 
de medewerking van Nederland tot 
de bouw van een nieuwe zeesluis 
afhankelijk is van de zuivering van het 
kanaalwater. 

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

bieden hier een uitweg Op gemotiveerd 
en uitstekend personeel kunnen we al 
rekenen Medikamenten zijn helaas met 
gratis i U raadt hel 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 terecht7 Wel, das 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. 

Werelddag voor de melaatsen. Laatste weekend van januari. 

000-0000075-75 

Met de Nederlandse minister er
kent de Volksuniefraktie de absolute 
noodzaak van het zuiveren van het 
kanaalwater, hieraan gekoppeld een 
definitieve oplossing voor het sterk 
vervuilde slib. Hieraan moet prioritai
re zorg worden gegeven. Een stren
ger en sluitende kontrole op de lozin
gen IS onontbeerlijk en bij overtreding 
moeten zware sankties worden voor
zien. 

Ook dient, zoals de Volksuniefrak
tie steeds heeft benadrukt, dringend 
werk te worden gemaakt van een 
globale waterzuivering van het afval
water in de stad Gent. 

De Volksuniefraktie meent echter 
dat Nederland met zonder meer een 
absolute binding, meer bepaald qua 
timing, tussen beide doelstellingen 
mag eisen. 

De bouw van een nieuwe en grote
re zeesluis te Terneuzen is inderdaad 
voor de verdere ekspansie van Gent 
onontbeerlijk en absoluut dringend, 
Wil de tewerkstelling in de stad en in 
de regio niet stagneren en teruglo
pen. 

Zelfs indien nu tot de bouw van een 
nieuwe sluis zou worden beslist, zal 
deze slechts binnen een tiental jaar 
operationeel worden. 

Onderhandelingen 

De Gentse Volksunie eist dan ook 
dat beide problemen, in plaats van 
het ene ondergeschikt aan het ande
re te maken, gelijktijdig worden aan
gepakt. 

De Stad Gent moet aandringen bij 
de bevoegde minister van Leefmilieu 
en de Vlaamse Maatschappij voor 
Waterzuivering tot verdere zuivering 

van de oppervlaktewateren en het 
uitvoeren van de nodige infrastruk-
tuur (kollektoren), terwijl onmiddellijk 
konkrete onderhandelingen moeten 
gestart worden met Nederland met 
betrekking tot de effektieve bouw van 
een nieuwe sluis, omtrent de nood
zaak waarvan alle partijen het eens 
zijn. 

De Volksuniefraktie zal bij het sche-
penkollege van de Stad Gent aandrin
gen op dringende maatregelen terza
ke en terzelfdertijd de Vlaamse Ge
meenschapsminister van Infrastruk-
tuur Johan Sauwens verzoeken aan 
te dringen bij Nederland opdat onmid
dellijk onderhandelingen zouden wor
den gestart. 

De fraktie stelt vast dat in het verle
den de nationale regering weinig be
langstelling had voor een spoedige 
afhandeling van het kanaal-dossier. 
Zij verwacht dat, nu de Vlaamse rege
ring bevoegd is voor de grote infra-
struktuurwerken, er sneller initiatie
ven zullen genomen worden over het 
verbreden van het kanaal Gent-Ter
neuzen en de bouw van een grotere 
sluis. 

Tot slot merkt de Volksuniefraktie 
op dat de huidige schepen van Leef
milieu en de mogelijke toekomstige 
schepen van de Haven enerzijds af
wezig was op de viering, maar het 
anderzijds nodig vond, via de media, 
zijn visie te geven over de milieupro
blematiek in de kanaalzone en om 
maatregelen te eisen. 

Nochtans heeft bedoelde schepen 
zes jaar tijd gehad hiervoor iets te 
ondernemen. De Volksuniefraktie 
heeft evenwel geen kennis van initia
tieven terzake genomen door de be
voegde schepen 

Infonamiddag 

De Kulturele Raad 
In het voorjaar van 1989 worden 

overal de gemeentelijke kulturele ra
den vernieuwd. Dat is van belang 
voor alle lokale kulturele verenigin
gen. Daarom organiseert de Federa
tie Vlaamse Kringen van Oost-Vlaan-
deren een informatienamiddag over 
de gemeentelijke kulturele raden: op 
zaterdag 28 januari, om 15u. in het 
provinciaal FVK-sekretariaat, Huize 
Soetekin, Nieuwstraat 32 te Lede, 

De kulturele raad wordt vanuil ver
schillende oogpunten belicht: 

— H. Servaes (deskundige) behan
delt het bestuur, de erkenningskom
missie en de toepassing van het kul-
tuurpakt. 

— R. Borremans (provincieraads
lid) behandelt de taak van de provin
cie m.b.t. de kulturele raden (erken
ning, ...) 

— A. Mertens (schepen van Kuituur 
te Lede) behandelt de doelstellingen 
en de taken van de kulturele raad 

— I. Van Driessche (FVK-Natio-
naal) behandelt de opdracht van een 
lokale vereniging binnen de kulturele 
raad. 

De toegang tot deze informatiena
middag IS gratis. Een informatiebun
del zal ter beschikking worden ge
steld. Info: tel. 053/80 48.22 

Op 4 en 5 februari 

Lel(l(erbel(l(en te Beauvoorde 
Beauvoorde — De pittoreske tweelingdorpen Vinkem en Wul-

veringem, in het binnenland beter gekend onder de gezamenlijke 
toeristische noemer Beauvoorde, worden op zaterdag 4 en zon
dag 5 februari 1989 voor de negende maal weer de gulle gastheer 
voor lekkerbekken van heinde en verre. 

Dat weekeinde organiseert VVV 
Veurne-Ambacht alweer de weelderi
ge Foor voor Toensten en Gastrono
men Op deze foor of beurs kan men 
zich te goed doen aan al het lekkers 
dat de Westhoek te bieden heeft, kan 
men de geest verlichten met het proe
ven van Westvlaamse speciaalbie-
ren, kan men een pint vers bloed 
genieten dank zij volkse leute en een 
karnavalesk kabaret... 

Van zoet naar zuur 
De Foor voor Toeristen en Gastro

nomen in Beauvoorde vindt traditio
neel plaats in het Gasthof Driekonin
gen en in de met een verwarmde tent 
17e eeuwse nabijgelegen Driekonm-
genschuur. Een twintigtal streekspe-
cialiteiten van zoet naar zuur, alle
maal eigen produkten uit de West
hoek, zullen er zich weer aan de 
honderden bezoekers aanbieden. 

Uit de boetstede zelf noemen we 
vooreerst de gekende Veurnse Klets-
koppen voor bij de koffie; verder de 
Veurnse witte worsten en het Veurns 
Potjesvlees met de 3 k's: kip, kalf en 
konijn. 

Beauvoorde als gastdorp voor dit 
Breugeliaans festijn ontbreekt van
zelfsprekend met op het appel. Het 
doet zijn naam alle eer aan met de 
Beauvoordse wafels en pannekoe-
ken, de Beauvoordse kaas en de 
Beauvoorder patés. 

Groot-Alveringem als de Butter-
blomme van de Westhoek laat zich 
eveneens van zijn beste zijde zien: 
ambachtelijke hesp uit de pilootge
meente zelf, Westhoekse Fruitkweek 
uit Gijvennkhove en zuivelprodukten 
van 't Foncierhof uit Izenberge. 

Uit Lo, de Parel van de Westhoek, 

kondigen zich de onvolprezen Lose 
kazen aan terwijl de Ijzerstad Diks-
muide haar fameuze Diksmuidse pra
lines aanbiedt. 

Tenslotte laat de kust zich evenmin 
onbetuigd want gerookte Noordzee-
vis m een tiental soorten zal alle 
twijfel wegnemen over de uitstekende 
wijze waarop onze voorouders vis 
ambachtelijk wisten te bereiden 

Blerenpalet 
Eten gaat natuurlijk samen met 

drinken, ook daarvoor hebben de or
ganisatoren traditioneel gezorgd Op 
een rijtje kan u zich de volgende 
bieren laten voorzetten: de kappitel 
en de abt, 8° en 12°, op trappistenwij-
ze gebrouwen; verder de Hommel uit 
Popermge, öe Antiek uit Woeslen, het 
Oerbier uit Esen, de Snoek uit Alve-
nngem en de Sixtus uit Watou. 

Het jachthuisje De Leute op 't Plein 
rechtover 't Gasthof Driekoningen 
wordt voor de gelegenheid weer om
getoverd in een gezellig café chan-
tant waar zangers, muzikanten en 
poetsenbakkers de ongeëvenaarde 
Beauvoordse ambiance weer hoogtij 
zullen doen vieren. Dat zal overigens 

ook het geval zijn in de gelagzaal van 
het gasthof Driekoningen zelf. 

Luimige Jonker 
Op zaterdag 4 februari om 16 en 17 

uur en op zondag 5 februari om 15,16 
en 17 uur vergast de Beauvoordse 
Sint-Omaarsgilde de bezoekers op 
een luimig kabaret ,,De adieus van 
Jonger Arthur Merghelynck burge
meester van Wulvenngem". Akteurs 
en aktrices spelen dan gedurende 
een klem half uur een origineel maar 
waar gebeurd verhaal over de laatste 
bewoner en eigenaar van het water
kasteel. 

Vermelden we ook nog dat de gas
tronomen in de twee Beauvoordse 
restaurants zowel op zaterdag als op 
zondag kunnen genieten van een 
streekgerechten-menu voor de zach
te prijs van 670 fr. 

De 9e Foor voor Toeristen en Gas
tronomen in Beauvoorde is gratis toe
gankelijk op zaterdag 4 februari van 
14 tot 19u. en op zondag 5 februari 
vanaf lOu. 

Beauvoorde ligt op een 7-tal km 
van Veurne, richting leper. (JHV) 

OOST-VL. 
JANUARI 
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-Ni-
klaas. 
28 ASSENEDE: Kursus gemeente
beleid: hoe wordt de gemeente be
stuurd ? Aanvang: 9u. in 't Leeuwken, 
Diedenkplem, Assenede. Org : 
Vlaamse Vriendenkring i.s.m. de 
Wakkere Burger. 
28 LEDE: Provinciale algemene 
vergadering FVK-Oost-Vlaanderen. 
Daarna FVK-afdelingen en de kulture
le raad: opdrachten, bestuur, proble
men. Aanvang 15u. in provinciaal 
sekretariaat. Nieuwstraat 32 te Lede. 
Org.: FVK-O.VI. 
30 EVERGEM: Vlaams Huis de 
Veldbloem, Hoge Averije 7, Om 14u. 
voor al de gepensioneerden: prof. C. 
de Googelaar. Inkom 80 fr. -i- gratis 
lot voor tombola. Org.: VVVG-Ever-
gem. 
FEBRUARI 
4 LEDE: Pannekoekenavond in 
zaal Drive In, Hoogstraat 1. Panne-
koeken met koffie naar believen (100 
fr.). Vanaf 20u. Org.: VU-Lede. 
4 ASSENEDE: Kursus gemeente
beleid: gemeentefinanciën. Aanvang 
9u. in 't Leeuwken, Diekerikplem te 
Assenede. Org.: Vlaamse Vrienden
kring i.s.m. de Wakkere Burger. 
4 HERZELE: Volksumebal in zaal 
EIroda met het PDS-Combo. 
8 SINT-NIKLAAS: Hugo Schiltz 
over de staatshervorming. Meer info 
volgt. 
11 ASSENEDE: Kursus gemeente
beleid : Open beleid en inspraak. Aan
vang 9u. in 't Leeuwken, Diederik-
plein. Assenede. Org.: Vlaamse 
Vriendenkring i.s.m. de Wakkere Bur
ger. 
18 IVIELLE:3eValentijntjesbalinde 
Parochiezaal, Kloosterstraat, Melle-
Centrum. Aanvang: 21 u. Deuren 
20u 30. Muziek: Ludwig's discobar. 
25 KRUIBEKE: Afdelmgsbestuurs-
verkiezingen. Kandidaturen vóór 31 
januari aan Jos Cop, Kapelstraat 19 
(774.20.01) of André de Sloover, 
Broekdam Noord 18 (774 47.42). 

WEST-VL 
JANUARI 
28 IZEGEM: Om 20u. in café Oud 
Stadhuis: Jaak Vandemeulebroucke 
over de Europese verkiezingen. Ie
dereen welkom. 
26 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Voorstel
ling van het OCMW. Org.: Welzijns
zorg W.VI. 
28 DE HAAN: Kaas- en Wijnavond 
in ,,Ter Praet" (vroeger Raadskelder) 
te Vlissegem om 20u. 290 fr. p.p. Info 
-1- inschrijven: Wilfried Vandaele 059/ 
23.30.55, Herman Defurne 059/ 
23.42.29 en Michel Delaere 059/ 
23.42.43. Org.- Kring Vlaanderen 
Morgen. 
FEBRUARI 
1 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Integratie 
van anders-validen in de samenle
ving. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
2 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u,30: Hoe men
selijk is het ziekenhuis? Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 
2 IZEGEM: Auditorium muziekaka-
demie. Kruisstraat, om 20u.: Tine 
Ruysschaert met een totaalspektakel 
,,Ziezo, dat is dat!" Toegang 150 fr. 
Abonnees VSVK gratis. Org.: Vlaam
se Studie- en Vormingskring en FVV-
Izgem. 
4 MIDDELKERKE: Bal van de bur
gemeester. In het Casino van Middel
kerke. Om 21 u. WK 100 fr., deur 120 
fr. Org.: VU-Middelkerke 
4 LEDEGEM :5de Krokus TD in zaal 
De Kring te Smt-Eloois-Winkel met 
Studio Rainbow. Aanvang: 20u. W K . 
60 fr., deur: 80 fr. Org: VUJO-Lede-
gem 
8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Armoede 
in België vandaag, teveel om te ster
ven, te weinig om te leven. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 
9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Het pro
bleem van de gecolloceerden. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 
19 DEERLIJK: 4e Mosselfestijn in 
zaal Wit Paard. Met aanwezigheid 
van J.Gabriels, A.Geens, P.Van 
Grembergen, J.Vandemeulebroucke, 
W.Kuijpers, H.Coveliers, P.Vangans-
beke, M.Capoen, E. Waelkens, 
J.Fonteyne, C.Vandenbroeke en on
der voorbehoud H. Schiltz. Volw, 350 
fr., kinderen 200 fr. Org.: VU-Deerlijk. 
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Heusden-Zolder: 

Samenstelling 
gemeentebestuur 

Donderdag 5 januari werd m Heus
den-Zolder de nieuwe gemeenteraad 
geïnstalleerd Nieuw, een lijst waar 
veel Volkusniekandidaten deel van 
uitmaken haalde maar liefst 10 van de 
29 te begeven zetels 

Lijst Nieuw zal voor de volgende 6 
jaar in koalitie treden met de SP zoals 
ZIJ dat de 6 voorbije jaren deed 

Burgemeester is Jaak Vandenwijn-
gaert, tevens Volksunie-verkozene, 
en bevoegd voor Personeelszaken, 
Planning en Interne Organisatie, Fi
nancien, Rechtszaken, Politie en In-
spraak-informatie-PR 

De Volksunie-schepenen met hun 
respektieve bevoegdheden zijn Tony 
Beerten, 2de schepen, bevoegd voor 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
Veiligheid, Toerisme en Rekreatie, 
en Simonne Janssens-Vanoppen, 
6de schepen, bevoegd voor Onder
wijs, Kuituur, Vorming en Tewerkstel
ling, Burgerlijke Stand en Europese 
Zaken 

Vervoegen verder de gemeente
raad, de Volksunie-mensen Frans 
Vanstipelen (fraktieleider), Louis 
Schroeyen, José Daniels-Bellinkx en 
Robert Luyten 

Willy Tielens, fraktieleider in de 

vorige gemeenteraad stapt over naar 
het OCMW (Intussen is hij 3 maand 
voorzitter van het OCMW en vervangt 
hij Simonne Janssens-Vanoppen) 

Nieuw VU-afdelingsbestuur 
Voorzitter Frans Vanstipelen 

Sekretaris Jo Melotte 

Penningmeester Willy Tielens 

Verantw Ledenwerving Willy 
Janssens 

Verantw Technisch Departement-
Willy Janssens 

Medesekretaris (gekoopteerd) 
Frank Vandenwijngaert 

Andere bestuursleden Jaak Van
denwijngaert (burgemeester), Tony 
Beerten (schepen), Simonne Jans
sens-Vanoppen (schepen), Stefan Lo
ten, Remain Beerten, Alfons Huls-
mans, Cynel Theunis, Rosa Beerten, 
Louis Daniels, Ivan Quetin, Guido 
Put, Albert Bijloos, Louis Schroeyen, 
Mare Bijloos, Remain Moons, Ger-
maine Weyens, Hilda Lemmens, Pier
re Rybczynski en Maurice Vaes 

Leden arrondissementele raad 
Jaak Vandenwijngaert, Tony Beerten, 
Simonne Janssens-Vanoppen, Frans 
Vanstipelen, Jo Melotte, Stefan Le-
ten, Willy Janssens 

LIMBURG 
JANUARI 

28 SINT-TRUIDEN: VU-afdelmgs-
bal Zaal Veemarkt, Speelhoflaan te 
St -Truiden Aanvang 20u 30 In
kom 99 fr Voorverkoop bij bestuurs
leden 80 fr 

29 GENK: Bestuursverkiezing VU-
Genk Van 17 tot 20u in restaurant 
St Maarten te Genk 

FEBRUARI 

5 TESSENDERLO: Uitstap naar 
Schouwen-Duiveland FVV-Tessen-
derlo neemt als groep hieraan deel 
Wie meewil, onmiddelen bellen naar 
I der FVV-bestuursleden 

I I BEVERST-SCHOONBEEK: 
Kaartavond van en t v v VU-afdeling, 
m de KWB kantine achter de kerk van 
Beverst 

15 TESSENDERLO: Bezoek aan 
de Hotelschool te Geel Om lOu en 
gevolgd door middagmaal (350 f r ) 
Geïnteresseerden nemen kontakt op 
met bestuursleden FVV-TessenderIo 

18 HAM: 2de vu-ba l met discobar 
In zaal Gemeenschapshuis te Kwaad-
mechelen Aanvang 20u Iedereen 
van harte welkom 

ZO€K^BC3€ 
Vlaamse sociale en kulturele ver

enigingen zoeken voor indienstne
ming maatschappelijke assistenten, 
opstellers en klerken in DAC-ver-
band Kontakt opnemen schriftelijk 
met CV, met het Pajottenlands Jon
gerencentrum, Kroonstraat 1, 1680 
Lennik 

vu-jaarvergadering te Zoersel 
Deze jaarvergadering zal doorgaan 

op vrijdag 27 januan 1989 om 20 uur 
in 't zaaltje van ,,De Golden K ip" , 
Handelslei 1 (Hoek Kwikaard) 2160 
St Antonius 

Gastspreker Hugo Coveliers han
delt over , Gemeentelijke Politiebe
le id" 

Gewezen burgemeester G Lau-
reyssens wordt m de bloemetjes ge
zet 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 aange
boden 

Iedereen is van harte welkom' 
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Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenst raa t 84 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 

Open van 10 tot 19u. Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtlnstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
. / B 9328 schoonaarde 
"^' dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

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

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 

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

Werkhuizen der Kempen 
LUOO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondenverp 
van uw puzzel 

FRANSSENS OPTIEK; 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
R o d e n s t o c k 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel . 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel . 03-235 64.75 

KEUKENS-SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel . 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41 25 89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26.50 
Open van 9 lot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

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

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

Werkaanbiedlng 
Het Pajottenlands Centrum voor 

Gezins- en Bejaardenhulp v z w . 
Leda, Kroonstraat 1 te 1680 Lennik is 
op zoek naar 

— 5 poetsvrouwen in DAC (2 jaar 
werkloos in de laatste 4 jaar) Halfti-
me (19u/week) Wagen, liefst woon
achtig in het Pajottenland. Poetsen bij 
gezinnen aan huis. 

— 1 karweiman in DAC, fulltime (38 
u/week), beschikken over eigen wa
gen ; liefst woonachtig in het Pajotten
land. 

/IMA W^/f///////f//////f//////////////////////. 

verandas genkn.v. 
/tMmmmm^mmMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiittiiiiiiiii, 

Kreatiever bouwen voor beter wonen • 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel. : (011)36.32.60. 

r 

L . 

BON: 
Ja, ik wens vrijblijvend bezoek aan 
gen 

Naam 

Adres 

Gemeente-

Indien geen telefoon vermeldt dag 

Info D veranda/pergola AZ Privé 
D veranda/pergola Horeca 

huis voor informatie en 

. . . Tel 

en uur van afspraak. 

. 

inlictitin- 1 
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Direkteur E5-mode Etienne Kaesteker: 

„Wij leveren kwaliteit zonder label" 
TEMSE — Enkele jaren terug deed zich in de konfektiedistributie een nieuw 

verschijnsel voor: E5-mode. De bezieler van deze suksesvolle verdeelvorm is 
Etienne Kaesteker, voordien krisismanager voor konfektiefabrikanten of -
distributeurs. 

Tegen een achtergrond van stagnatie in de kledingverkoop lukte de formule 
van E5-mode er wonderwel in te groeien. De eerste vestiging opende in 1979 
haar deuren en draaide meteen een omzet van 6 miljoen frank. Jaar na jaar 
werden spektakulaire stijgingen genoteerd en de vestigingen rezen als padde
stoelen uit de grond. Groeipercentages van meer dan 50% waren geen 
uitzondering. Eind 1980 realiseerde men een omzetstijging van maar liefst 
433%. 1988 werd afgesloten met een omzet van 1 miljard 414 miljoen frank, een 
stijging met 11% tegenover '87. Momenteel zijn er 28 E5-mode-winkels 
geopend, waarvan 25 in Vlaanderen. 

ET Etienne Kaesteker 
peilden we naar de ver
klaring van dit sukses-

verhaal. E5-mode verdeelt kle
ding voor een 25-tal modefabri
kanten van eigen bodem. Ten 
dele w/eliswaar, want deze fabri
kanten leveren ook aan gewone 
kledingzaken. 

Konsignatie 
Bij E5-mode doen ze dat mer-

kloos, en blijven ze eigenaar van 
hun artikelen en bepalen ze zelf 
de verkoopprijs. Konsignatie 
noemt men deze werkwijze. Bij 
gelijke kwaliteit kan de prijs bij 
E5-mode 30 tot 50% lager liggen 
dan bij de gewone kledingzaken. 

WIJ: Welk voordeel hebben 
die fabrikanten daarbij? 

Etienne Kaesteker: ,,E5-
mode is eigenlijk een nieuwe 
marl<etingvorm om iets te doen 
voor de Vlaamse konfel<tie-indus-
trie, maar vertrekkend vanuit het 
konfektie-atelier, dus niet vanuit 
de distributie. Wij zijn, bondig 
gezegd, een organisatie die fa
briekswinkels optimaliseert. 

Op een bepaald ogenblik 
moest de Vlaamse fabrikant meer 
en meer op voorraad gaan leve
ren, en begon hij ook te gaan 
importeren vanuit de lage loon-
landen. Hij moest dus voorraad 
aanleggen. Dat betekent vanzelf
sprekend risiko's in huis halen, 
want waar moet je met de over
schot blijven ? 

Eerst begon men die surplus-
voorraden zelf te verkopen in fa
briekswinkels. Daar was natuur
lijk een groot nadeel aan verbon
den : men schaadde de naam van 
het merk, want als merk x In zijn 
fabriek verkocht, dan verloor het 
natuurlijk zijn klanten in de ande
re verkooppunten binnen een 
straal van 50 tot 100 kilometer. 

Marginalismen 
Mef E5 hebben we precies aan 

die bezwaren een oplossing kun
nen bieden: de kledij hier wordt 
merkloos verkocht. Zo wordt het 
betreffende merk geen schade 
toegebracht. Dit impliceert na
tuurlijk dat ik U de naam van mijn 
fabrikanten niet ga verklappen, 
dat moet om dezelfde reden ge
heim blijven. 

Anderzijds bieden we de fabri
kanten toch het circuit om van 
zijn surplusvoorraden af te gera
ken, tegen een prijs die ze zelf 
bepalen en die natuurlijk veel 
goedkoper ligt dan in de traditio
nele kledingzaak. 

In mijn circuit geraakt de fabri
kant al zijn "marginalismen" 

E5-mode zodanig uit te bouwen 
dat het een alternatief gaat vor
men voor een "merk". Want wat 
is dat, een merk? Een garantie 
dat je kwaliteit koopt, een zeker-
heidsfaktor, met daaraan gekop
peld een snob-element. E5-mode 
moet dus dat imago van kwali
teitszekerheid krijgen zonder het 
snobisme dat aan merkkledij ver
bonden is." 

WIJ: Wat Is dan juist uw doel
groep? 

Etienne Kaesteker: „Dat zijn 
mensen die winkelen, die graag 
rondkuieren maar heel prijs- en 
kwaliteitsbewust kopen, fi/lensen 
die er trots op zijn om kwaliteit 
aan een zeer voordelige prijs te 

De vestigingen van E5-mode liggen dikwijls op industrieterreinen 
of belangrijke verbindingswegen. 

aan de afritten van autosnelwegen 

kwijt. Wanneer hij met een over
stock zit, moet hij niet gaan solde
ren, maar verkoopt hij die ge
woon aan dezelfde prijs in mijn 
winkels. Hij kan ook zijn series 
groter maken. Een voorbeeld zal 
dit illustreren: veronderstel, hij 
kan makkelijk 150 rokken verko
pen, maar moet zijn stof per rol 
kopen. Op zo'n rol zit laat ons 
zeggen stof voor 200 rokken. 
Vroeger zat hij dan ofwel met een 
pak stof op overschot, ofwel met 
50 rokken die hij niet kwijt ge
raakte. Dat vindt nu een uitweg in 
E5-mode. 
Door bovendien met meerdere 
fabrikanten samen te werken, 
krijgen we een mooi assortiment 
bij elkaar, wat ook weer in het 
voordeel speelt van de klant. Hier 
wordt dus driemaal winst ge
maakt: de fabrikant, de klant en 
mijn firma doen voordeel met 
deze formule." 

Snobisme 
WIJ: Is het niet opmerkelijk 

dat U zo'n goede resultaten 
boekt in een periode dat de 
kledingmarkt aan het stagne
ren is? 

Etienne Kaesteker: ,,Kijk, ik 

heb het gisteren op onze gerante
nopleiding nog gezegd: wij heb
ben af te rekenen met drie nade
len. Ten eerste, het bestedings
patroon voor kleding daalt, zeker 
procentueel. Een stijging van het 
inkomen betekent niet automa
tisch een stijging van het kleding-
budget. Eens men een zekere 
hoogte bereikt heeft, blijft dat, net 
als voeding trouwens, stabiel. De 
mensen in Vlaanderen lopen er 
tegenwoordig over het algemeen 
goed gekleed bij, dus daar moe
ten we geen groei meer van ver
wachten. Ten tweede, moeten we 
ook geen spektakulaire groei ver
wachten van het aantal Vlamin
gen of Walen, integendeel zelfs. 
En tenslotte wordt de buitenland
se konkurrentie alsmaar groter. 
Ondanks die drie hinderpalen 
blijven groeien, dat is onze uitda
ging. En ik mag wel zeggen dat 
we daar totnogtoe goed in luk
ken." 

WIJ: Hebt U geen probleem 
om de klant wijs te maken dat 
wat U hier verkoopt 30-50% 
goedkoper is maar toch van 
dezelfde kwaliteit als in de boe-
tieks? 

Etienne Kaesteker: ,,Het is 
juist onze opgave om het begrip 

kunnen kopen. Als ze dat dan 
gaan rondvertellen, des te beter. 

Incognito 
Je hebt natuurlijk ook mensen 

die wel kwaliteit wensen maar er 
niet zo prat op gaan op hun 
portemonnee te zitten. Die ko
men ook bij ons over de vloer, 
maar doen dat bijna incognito. 

Misschien kopen juist die men
sen bij ons, die zeer kritisch staan 
tegenover het merksnobisme a la 
Millet, maar toch kwaliteit zoe
ken. In die optiek zou het voor 
ons zelfs gunstig zijn als er veel 
tamtam gemaakt wordt rond 
merkkledij, om juist een reaktie 
op te roepen bij mensen die al die 
poeha wat overdreven vinden." 

WIJ: U hebt ook een aantal 
ideeën ontwikkeld die het U 
mogelijk maken om goedkoper 
te werken dan de konkurrentie 
uit de konfektiedistributie. 

Etienne Kaesteker: ,,Ja, zo 
zijn wij bvb. alleen 's namiddags 
open. Dat spaart een tweede ver-
koopsploeg uit en in de winter 
wordt onze verwarmingsrekening 
ook een pak goedkoper. 

Er is ook onze vestigingspoli-
tiek: wij zitten bij voorkeur weg 
van de grote winkelcentra met de 
fabelachtige huurprijzen. E5-
mode zoekt integendeel goedko
pe terreinen op, vaak industrie
terreinen die aan belangrijke au
towegen gelegen zijn. 

Momenteel hebben wij ook nog 
het voordeel van één van de laat-
sten op de markt gekomen te zijn. 
Daardoor staan wij het verst inza
ke automatisatie en informatika. 

Frankrijk 
Wij houden ook als principe 

aan om slechts 4% van ons bud
get aan reklame te spenderen. 
Eerst deden we dat hoofdzakelijk 
met huis-aan-huis-folders rond 
onze vestigingen, maar momen
teel zijn we aan het overschake
len op gerichte reklamefolders 
naar onze klanten." 

WIJ: De grote "boom" is nu 
voorbij. Hoe ziet de toekomst 
er nu uit voor E5? 

Etienne Kaesteker: ,,lk zie 
ons toch nog een stukje groeien, 
zo'n 10-15% voor de komende 3-
4 jaar. Op de Belgische markt is 
de stormachtige evolutie wel 
voorbij. Ik ben momenteel aan 
het onderzoeken om in Frankrijk 
van start te gaan, maar ik doe dat 
heel voorzichtig. Ik heb er veel 
hun graf zien graven in Frank
rijk!" 

WIJ: Zoekt U uitbreiding in 
het kader van de Euromarkt na 
'92? 

Etienne Kaesteker: ,,Neen, ik 
geloof daar niet in. Zoals wij zeg
gen "all retail business is local 
business" (alle kleinhandel is lo
kale handel). Wat ik aan het doen 
ben is kijken of de olievlek van 
E5-mode niet uit kan lopen in 
Noord-Frankrijk. We hebben nu 
reeds veel klanten uit het buiten
land. Maarzeker voor mijn sektor 
geloof ik niet dat '92 een spekta
kulaire invloed zal uitoefenen." 

(Pdj) 

A1ENSEN 
1SONS 
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