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Het Vlaamse regeerakkoord 
Lees biz. 6, 7, 8 en 9 

Onze macht benutten! 
De voorbije week werd door tal van nieuwswaardige feiten gelileurd. Er 

was de massale betoging van het verplegend personeel, het overlijden 
van Paul Daels en de onderhandeUngen voor een nieuw Vlaams regeerak
koord. Begin deze week kwamen daar nog de stakingen van de opvoeders 
in instituten voor gehandikapten en jongeren met moeilijkheden bij. Op 
de achtergrond speelde zich de kontroverse met Zau-e af. 

Over de problemen van het verplegend personeel kan weinig onduide
lijkheid bestaan. Het beroep dat grote werk- en zorgenbereidheid voor de 
zieke medemens vergt moet de biezondere zorg van de overheid wegdra
gen. 

Toch is het aangewezen niet zonder overleg het probleem zomaar even 
bij te sleutelen, het dient benaderd in het brede kader van de gezondheids-
en welzijnszorg. 

Het verplegend personeel dat thans vaak op de rand van de krachten 
werkt heeft recht op een werkelijke verhoging van bezoldiging. Toch moet 
onderzocht hoe breed de bugettaire marge is waarbinnen deze kan 
verbeterd worden. Daartoe is het aangewezen dat binnen de gezondheids
zorg financiële klaarheid komt. 

Een oppervlakkige kennis van de sektor leert dat er in bepaalde 
onderdelen van de gezondsheidsektor belangrijke midddlen kunnen 
vrijgemaakt worden door herverdeling van wat nu al te vaak door een 
ondoordacht beleid en beheer verloren gaat. 

Vooral in de klinische biologie en de technische prestaties is inlevering 
ten gunste van een waarachtige mensgerichte geneeskunde zeker haal
baar. Ook een herschikking van de uitgavenposten binnen de ziekenhui
zen zelf moet nieuwe mogelijkheden kreëren. 

Een doeltreffende en (waarom niet?) liefdevolle dienstverlening van 
mens tot mens is van het grootste belang. 

Het spreekt vanzelf dat een verbetering van de lonen voor het verple
gend personeel, wij stelden dit ook reeds voor wat de ambtenaren betreft, 
tevens tot een vernieuwde motivatie moet leiden. Minister Busquin moet, 
rekening houdend met de budgettaire realiteit, aan de wensen voldoen. 

Voor de andere delen van de welzijnszorg staat de Vlaamse regering in, 
deze moet op haar beurt middelen voorzien voor de zachte sektor, zoals 
deze heden ten dage genoemd wordt. Het wordt bovendien de hoogste tijd 
dat voor de hele sektor een nieuw, open en onafhankelijk beleid wordt 
uitgewerkt. 

In dezelfde week dat Vlaanderen afscheid neemt van Paul Daels, 
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee, zit de Vlaamse regering rond 
de onderhandelingstafel voor het schrijven van een nieuw Vlaams 
regeerakkoord. 

Daarbij worden de ongemakkelijkste stoelen bezet door de zgn Vlaamse 
liberalen. Of liever onbezet want de PVV blijft koppig afwezig. U zult zich 
herinneren dat onmiddellijk na de verkiezingen van eind '87 de CVP met 
de PVV tot een voorbarig regeerakkoord was gekomen. Toen dit uitge
breid diende te worden met VU en SP raakte de PW danig van de kook 
dat zij nog steeds van de onderhandelingstafel wegblijft. 

Een stuk PVV blijft zich tegen het verraad van de CVP verzetten en doet 
niet mee, een ander stuk wil er wat graag opnieuw bij zijn. Een derde stuk 
PVV ziet slechts heil in de nationale regering. De drang naar het grote 
werk... 

Paul Daels die met volle aandacht maar met grote zorg deze staatsher
vorming volgde was er de man niet naar om de verworvenheden te 
overroepen noch te minimalizeren. In alle rust vroeg hij begin dit jaar om 
de nieuwe Vlaamse macht optimaal en radikaal uit te oefenen vooral in 
Brussel, de rand- en taalgrensgemeenten. Inderdaad knelpunten waar
aan men de kordaatheid van de staatshervorming zal herkennen. De 
voogdij die Vlaanderen over de gemeenten met biezonder taaistatuut 
heeft moet ten volle spelen. De vraag aan de Vlaamse gemeenschapsmi
nister Luc Van den Bossche van kamerlid Vic Anciaux daarover is 
duidelijk. Het antwoord eveneena 

De Vlaamse regering moet ten volle gebruik maken van haar opdracht, 
niet alleen om er te bestraffen maar nog meer om er te werken. Een 
infrastruktuur voor sociale en kulturele dienstverlening zal de verbon
denheid van Vlaanderen met deze gemeenten beklemtonen en hen 
uiteindelijk bevrijden van de onnatuurlijke krachten die er de macht 
bepalen. 

Ook hier is het duidelijk dat ingevulde strukturen op termijn tot goede 
rezuUaten zullen leiden. Daarom ook is de onderhandelingsronde in 
Ham, Steenokkerzeel van zo'n groot belang. 

Wanneer de partijkongressen van zaterdag a.s het akkoord zullen 
besproken en wellicht ook goedgekeurd hebben kan en moet echt van 
start worden gegaan. 

Er zijn zoveel nieuwe aksenten te leggen, kromme toestanden die recht 
moeten getrokken worden, initiatieven die moeten genomen. Er wacht 
een grote taak gaande van de kwalitiet van onderwijs, buitenlandse 
beeldvorming, gezondheidszorg, tewerkstelling, leefomgeving, tot het 
veilig stellen van het Nederlandse karakter van onze volksgemeenschap 
in een eenwordend Europa en in de wereld. 

„Er voor zorgen dat de nieuwe Vlaamse macht optimaal en radikaal 
wordt uitgeoefend..." schreef Paul Daels in zijn Nieuwjaarsgroet. 

Met haar deelname aan zowel de nationale als de Vlaamse regering is 
het de bedoeling van de Volksunie om deze macht ten volle te benutten I 

(m.v.l.) 

Gei-

Vlaamse Beweging in rouw 

Afscheid 
van Paul Daels 

Zoivaf gelijktijdig met het verschijnen van het 
driemaandelijks tijdschrift De IJzertoren raakte het 
bericht bekend dat Paul Daels getroffen was door 
een hersenbloeding. Niemand vermoedde toen dat 
het januari- nummer van het tijdschrift de laatste 
artikel van de Ijzerbedevaartvoorzitter bevatte... 

A het overlijden van 
Paul Daels op 26 ja
nuari krijgt deze nieuw
jaarsbrief een wel bie

zondere klank. De boodschap, 
geschreven net na het afsluiten 
van de tweede fase van de staats-
hervoming, lijkt dan ook eerder 
op een politiek testament. 

Deze nieuwjaarsgroet, vooral 
bedoeld om zijn vele medewer
kers voor het voorbije werkjaar te 
danken, bevat n.l. ook een politie
ke boodschap want wat men ook 
moge beweren de Ijzerbede
vaartwerking was en is steeds 
een ongebroken kracht en bezie
ling geweest en een van de be
langrijkste krachtbronnen van 
een op de toekomst gerichte 
Vlaamse beweging. Om het met 
Daels eigen woorden te zeggen. 

En meteen is het hele streven 
van Paul Daels getekend: de 
Vlaamse beweging, niet als een 
klubje van nostalgische flamin
ganten gedoemd om te verdwij
nen, maar met de blik naar de 
toekomst, een voortdurend stre
ven naar verjonging zonder daar
bij de waarden te verwaarlozen of 
te vergeten waaruit de bedevaar
ten zijn gegroeid. 

Toekomst 
Als een gouden draad door zijn 

beleid als Ijzerbedevaartvoorzit
ter hield Daels steeds de kop 
naar de jongeren gericht. 

Zo schrijft hij tot slot van zijn 
boodschap: ,,Het kontakt met en 
het aktief betrekken van jongeren 

in onze werking zullen steeds 
centraal staan' meer dan ooit 
moet ons volk naar de toekomst 
opstappen." 

Uit de jaarlijkse redevoeringen 
die Daels op de IJzervlakte hield 
sprak zijn grote bezorgdheid om 
de Vlaamse jeugd van wie hij de 
sociale bewogenheid en drang 
naar vrede waardeerde steeds 
opnieuw aan te spreken. Zelf had 
hij de generatie van zijn vader, 
die de IJzer aan den lijve had 
ondervonden, zien verdwijnen. 

Toen het zijn beurt was om die 
leemte op te vullen keek hij doel
bewust naar de toekomst. Met 
zijn aanspraken tot de jeugd be
klemtoonde hij tevens de andere 
luiken van de Vlaamse bewe
ging : sociaal engagement en we
reldvrede. 

Als hij zaterdag te Mechelen 
uitgeleide zal worden gedaan zal 
Vlaanderen beseffen dat met 
Paul Daels een van de groten van 
de buiten- parlementaire Vlaam
se beweging zal verdwenen zijn. 

(lees door blz.5) 
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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 niet noodzakelijk deze van 

De redaktie; 

OBSTRUKTIE 

Als VU-voorzitter Gabriels betoogt 
dat de VU een epische strijd voerde 
en als zweefpartij haar gedachten-
goed verwezenlijkte m de federalise-
nng van België, heeft hij kernachtig 
VU-geschiedenis en histonsch feit sa
mengevat' 

Als CVP-voorzitter Van Rompuy bit
ste, dat Gabriels door toppolitici van 
andere partijen met ernstig wordt ge
nomen, IS hier sprake van een ,,fehl-
lerstung", waarmede hij eerder be
doelde dat de CVP uits machtsoppor-
tunisme scheep ging met de VU — en 
vooral — tegen de voormelde 
Vlaams-nationale stnjd en federalise-
nng obstruktie voert i 

Want ,,standenloos" ontplooit Van 
Rompuy een pseudo-kruisbanier, 
waarachter hij spreekbuis is van Hof, 
Episkopaat een bepaald groot-kapi
taal En tegelijkertijd scheep gaat met 
het Antwerpse Vlaams Blok 

G. Creve, Gent 

BRUSSEL 

Als er een Vlaamse politikus is die 

ons volk een grote dienst bewees, 
dan IS het wel Frans Van der Eist, 
deze in Brussel geboren en getogen 
kleinzoon van een Vlaamse burge
meester uit het Brusselse Het deed 
genoegen zijn foto te zien, toen Ga
briels hem bloemen aanbood uit dank 
en uit fierheid om de federale door
braak 

Het werk van Van der Eist zal ook 
voor Brussel, zijn stad, kunnen vol
tooid worden, als Vic Anciaux, de 
man met het warme hart, en zijn 
kompaar Jef Valkeniers, goede cijfers 
halen voor de Brusselse verkiezin
gen 

Hun overwinning zou maar nor
maal zijn, want geen enkele Vlaamse 
partij heeft voor Brussel zoveel ge
daan als die twee VU-kandidaten 

De VU IS trouwens de enige grote 
Vlaamse partij die m Brussel Vlaams 
was en bleef De ene vrijde VDB op, 
de andere het goede kandidaten val
len en de derde was bijna franskil
jons, blauw met de blauwen 

Vooral tijdens de verkiezingen voor 
Brussel, moet heel Vlaanderen achter 
onze kandidaten in Brussel staan 
Want WIJ hebben bewezen dat we 
Brussel nooit zullen loslaten Wij wei
gerden omwille van Brussel het sepa

ratisme, WIJ hielpen ervoor zorgen dat 
Brussel nooit meer op Wallonië kan 
geraken Vic en Jef zullen er helpen 
voor zorgen 

Iemand die negen jaar in Brussel 
woonde en werkte 

(ingekort) 
Roere Smit, Putte 

ZO€K€föC]e 

n Vlaamse Sociale en Kulturele Ver
enigingen zoeken voor indienstne
ming 
—Licentia(a)t(e) menswetenschap

pen 
— Graficus A2 of Tekenaar A2 of 

HOKT 
— Opsteller 
— Klerk 
— Gezins- en Bejaardenhelpsters 
— Poetsvrouwen 

De kandidaten dienen uitkerings
gerechtigde werklozen te zijn Kon-
takt opnemen schriftelijk met curricu
lum vitae met West-FJandna Perso
neelsdienst, Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7, 8500 Kortrijk 

LEES HET TIJDSCHRIFT VAN HET 

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

Jaarabonnement tijdschrift: 250 fr. 
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. 

het meest gelezen tv^blad 
in Vlaanderen 

De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 
om de buis de baas te blijven met een tv-blad 

gebruiken TV-EKSPRES. 
. TV-EKSPRES weet alles over tv. 
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Affligem 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 OortmunderThier Brau Hof, Tervuursevest60-016/22 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, tjanketten 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 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitt>ergen 

Tel. 091-67.57.12 

2»^ 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 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 

— banketzalen tot 300 per
sonen 

— specialiteiten bruiloften 
en banketten 

Overeinde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

V Hoerenhof 
CAFE-RESnAURANT-FRrruUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Te(< 041/tl .07.03 

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-natio
naal trefpunt in het hartje 
van Brussel. 

Guide Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000^ Brussel 
02/218.Ö1.27 

ZO€K^BC}€ 
IJ 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-
sekretanaat Valkeniers 513 83 00 
post 311 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 
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NUF I/R4GEN 
AAN... 

Maurits Coppieters, 
aftredend NCOS-voorzitter Vijftien strolcen 

Minister van Openbare Werl<en 
Johan Sauwens heeft een plan 
klaar om de flessenhals van Zellik 
op de Brusselse ring van zijn hals 
te ontdoen. Daar passeren dage
lijs zo'n 80.000 wagens. Vooral 
tijdens de spitsuren zorgt dit voor 
dagelijkse filles. 

De dienst Bruggen en Wegen 
(Vlaams Brabant) stelt voor om 
zonder dralen de werken aan te 
vatten. Daardoor zou de ring op 
het vak tussen de Zellikse Pont-
beeklaan en het verkeersplein 
liefst 15 rijstroken tellen. 

De kosten van het plan worden 
op 400 miljoen geraamd. Volgens 
Bruggen en Wegen kan de klus 
binnen de twee jaar geklaard zijn. 

Bij de inhuldiging van het nieu
we direktiegebouw van NMVB-
Limburg in Hasselt maakte minis
ter Sauwens ook bekend dat hij 
van plan is om de Nationale 
Maatschappij van Buurtspoorwe-
gen-Vlaanderen en de Maat
schappijen voor Interkommunaal 
Vervoer van Antwerpen en Gent 
wil samensmelten tot één Vlaam
se Vervoermaatschappij. Vol
gens de gemeenschapsminister 
van Openbare Werken en Ver
keer zal de efficiëntie en de kwali
teit van de dienstverlening aan de 
reiziger hierdoor worden ver
hoogd. 

Tindemans 
De grijze eminentie van de 

CVP, zal zich zijn afscheid gans 
anders voorgesteld hebben: af
gegaan, in de val gelopen, ge
desavoueerd, in de steek gela
ten, ... het zijn niet onze woorden. 
De man moet nog de kristende-
mokratische lijst trekken voor de 
Europese verkiezingen. Binnen 
de CVP-top zag men met Tinde
mans op kop nog vele Vlaamse 
zieltjes terug de kristelijke volks
partij terugvinden. Tindemans 
heeft hier immers ervaring mee. 

Het is zeer de vraag of de 
buitenlandminister na het Zaïrese 
schot in de rug daar nog in zal 
slagen. Alles zag er nochtans zo 
mooi uit: vanuit zijn kabinet kon 
de minister van alle faciliteiten 
gebruik maken om zijn Europese 
kampanje te kombineren met zijn 
ministerambt. Deontologisch 
hangt hier wel een reukje aan, 
maar als nood wet breekt stinkt 
het wel meer bij de CVP. 

De PVV-er Herman De Croo 
eiste reeds het ontslag van Tinde
mans als minister van buitenland
se betrekkingen, omdat het niet 
duidelijk is in welke hoedanigheid 

Tindemans spreekt: die van lijst
trekker voor de Europese verkie
zingen of die van minister. Voor 
Decroo is Tindemans een voorlo
pig minister die iets opvallends 
moet doen voor de verlaezingen. 
Daar is Tindemans zeker in ge
slaagd. Of onze buitenlandse po
litiek daarmee gebaat is, is een 
andere zaak. 

De twee... 
Er is vorige week bijna onge

merkt een bladzijde uit het ge
schiedenisboek omgeslagen: 
met de 87-jarige Frans Fischer en 
de 79-jarige Ferdinand Aus der 
Fünten werden de allerlaatste 
Tweede Wereldoorloggevange
nen op vrije voeten gesteld. 

De vrijlating heeft een aantal 
emoties verwekt in Joodse mid
dens, in de kringen van het Ne
derlands verzet, tot en met in de 
Israëlische Knesseth. Maar op 
het vlak van het wereldnieuws 
was de vrijlating van de Twee van 
Breda nauwelijks nog een anek
dote. Hoe zwaar ook het dossier 
van hun persoonlijke medewer
king aan de Jodenvervolging in 
Nederland heeft gewogen, zij wa
ren al lang herleid tot de waarde 
van een symbool, een symbool 
van schuld en boete. Zij waren de 
laatsten, naar een Duits spreek
woord degenen dus die door de 
honden worden gebeten. 

Hun zeer late vrijlating bete
kent meteen, dat zelfs hun sym
bolische waarde met meer van 
deze tijd werd geacht in een Ne
derland dat voor deze symboliek 
nochtans uiterst gevoelig was om 
welke redenen dan ook. Eén van 
deze redenen is ongetwijfeld een 
kollektief maar verzwegen 
schuldgevoel geweest: in Neder
land lag het percentage wegge
voerde en vermoorde Joden ho
ger dan in andere Westeuropese 

landen en Nederlandse instan
ties gingen daarbij niet vrijuit. 

...niet meer 
van Breda 

Dat de bladzijde op wereldvlak 
bijna onmerkbaar werd omgesla
gen, heeft wellicht een dieperlig
gende oorzaak. Het einde van de 

• Waaraan hebt U, als gewe
zen voorzitter van het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking, het meeste vol
doening gehad? 

,,Zonder enige twijfel was dat 
tiet Algemeen Vlaams Beraad 
over Ontwil<kelingssamenwer-
king in '87. Heel Vlaanderen was 
daar toen vertegenwoordigd, 
werkgevers en werknemers in de 
Sociaal-ekonomische raad voor 
Vlaanderen, de Vlaamse Interuni
versitaire raad was daar, het 
NCOS en de niet-goevernemen-
tele organisaties en de 5 grote 
politieke partijen. Iedereen ver
klaarde zich daar akkoord met 
één algemeen derdewereldbe-
leid." 

• Welke betekenis heeft de 
aankondiging van minister An
dre Geens dat de overheid de 
banden met de NGO's nauwer 
zal aanhalen? 

„A/a twee decennia vruchte
loos pogen van de NGO's om met 
de regering te kunnen praten, of 
samenwerken, is het de eerste 
keer dat een minister de NGO's 
echt kent als een gesprekspart
ner en er mee wil samenwerken 
tot in het beheer toe. Dus zowel 
over specifieke belangen als de 
vrijwilligers en koöperanten, over 
de financiering van de projekten, 
de edukatieve en informatieve 
taak van de NGO's als zelfs over 
het algemeen beleid. Reeds vol
gende week begint er een over
leg tussen een erkend samen
werkingsverband van NGO's en 
de minister. Dat is een histori
sche wending." 

oorlog, het verdwijnen van het 
misdadig nationaal-socialisme 
betekenden allerminst het einde 
en het verdwijnen van geweld, 
terreur en genocide. Dat de 
moordenaars nog altijd onder ons 
zijn, gold in Vietnam en bij Pol 
Pot zoals het gold in Algerije, in 
menig Zuidamerikaans land en 
overal in de wereld waar mensen 
vervolgd worden, sterven, gevan
gen gezet worden om politieke, 
sociale of koloniale redenen. 

Het kwaad dat men meende 
een halve eeuw opgesloten te 
hebben in Breda, bleek en blijkt 
zich niet te beperken tot Fischer 
en Aus der Fünten. Het is zo 
nauw verbonden met de condi
tion humaine zelve, dat de vrijla
ting van de Twee van Breda een 
aanleiding moet zijn om zich 
daarop te bezinnen: met toe te 
laten dat regimes en politieke 
omstandigheden ontstaan, die dit 
kwaad tot systeem verheffen. 

Ollie 
Dinsdag is het proces tegen de 

Amerikaanse luitenant-kolonel 
Oliver North begonnen. Deze ge
rechtszaak is een gevolg van de 
Iran-Contra- of Wapengate-afta\-

• Hoe komt het dat Zaïre plots 
zo onhandelbaar lijkt? 

,, Volgens onze analyse wegen 
er eigenlijk twee zaken door: ten 
eerste moeten we vaststellen dat 
Zaïre als normale gemeenschap 
niet meer bestaat. Het land funk-
tioneert niet meer zoals een leef
gemeenschap moet funktione-
ren. Zaïre is een echte puinhoop 
geworden. Dit feit wordt in Zaïre 
zwaarder en zwaarder aange
voeld en verhoogt de binnenland
se zenuwachtigheid nog, vooral 
bij de jonge elite, die nu een rol 
van betekenis wil gaan spelen 
maar daar niet in slaagt omdat 
het hele apparaat al vol zit. 

Ten tweede bestaat er een 
dringende nood aan financiële 
hulp voor het wegwerken van de 
schulden, en voor nieuwe inves
teringen. In de financiële licha
men van het Noordwestelijk half
rond vindt Zaïre echter die hulp 
niet meer. Dit samengaan van 
verpaupering en internationaal 
prestigeverlies wou men doorbre
ken door een beroep te doen op 
België. I^en heeft echter het ge
voel dat België onvoldoende op 
die oproep is ingegaan. l\Aen had 
van België een genereus gebaar 
verwacht waardoor ook de ande
re schuldeisers over de brug zou
den komen. Dat is er met geko
men en nu wordt het oude moe
derland verantwoordelijk gesteld 
voor de grote puinhoop waar Zaï
re zich in bevindt. We mogen niet 
vergeten dat België in Zaïre een 
hulp levert die veel groter is dan 
die van de andere westerse lan
den. Het is bovendien een weef-

re. In het grootste geheim werden 
wapens geleverd aan Iran en wer
den de opbrengsten hiervan 
doorgesluisd naar de Contra's in 
Nicaragua. North wordt in ver
band met deze zaak voor de rech
ter gebracht, hoewel de belang
rijkste beschuldiging, de verant
woordelijkheid voor de affaire, in
getrokken moest worden omdat 
de Reagan-administratie geen 
geheime dokumenten wil prijsge
ven. North moet wel terechtstaan 
voor een dozijn andere beschul
digingen, waaronder fiskale frau
de, leugenachtige getuigenissen 
voor de Kongres-kommissie en 
het Gerecht en persoonlijk gewin 
aan de deal. 

Toch konden ook oud-presi-
dent Reagan en zijn toenmalige 
vice-president Bush, die nu zelf 
de primus is in het Witte Huis, de 
verdenkingen niet ontzenuwen 
dat zij minstens van het zaakje op 
de hoogte waren, als ze er al niet 
achterstonden. De kans dat Rea
gan op het matje geroepen zal 
worden als getuige voor de ver
dediging is zeer reëel. 

Ollie North heeft intussen een 
imago opgebouwd van nationale 
held, daann trouwens daadwer
kelijk gesteund door Reagan. De 
dappere luitenant-kolonel gaf 

sel van missionarissen en NGO's 
dat momenteel in Zaïre nog de 
laatste orde in de chaos bete
kent. " 

• Ziet U een uitweg in het 
konflikt? 

„Ik denk dat de uitweg alleen 
te vinden is in een nieuwe aan
pak. Er moet een algemeen Afri-
kabeleid komen. België moet 
zich geen zorgen maken om be
voorrechte relaties, het is belang
rijker om met Zaïre normale rela
ties te hebben. Een koherent Afri-
kabeleid moet echter op Euro
pees vlak gevoerd worden. Hier 
zou België dan de meest aange
wezen uitvoerder en aanbrenger 
van het beleid ten aanzien van 
Zaïre worden. België kan biereen 
motorfunktie vervullen voor een 
Centraalafrikaans ontwikkelings
beleid". 

• Maurits Coppieters staat 
niet bekend als iemand die 
graag stilzit. Wat zijn de plan
nen voor de toekomst? 

,,lk werk verder aan mijn boek 
over 1920, volg nog kursus, blijf 
verder studeren. Ik wil me ook 
wat aktiever gaan opstellen bin
nen mijn parochie Sint-l\Aartinus 
hier in Sint-fi/lartens-Latem. En ik 
wil me gaan inzetten voor de 
vierde wereldbeweging in Gent, 
waar ik een bescheiden taak wil 
uitoefenen, maar dat moet nog 
juist afgesproken worden. En na
tuurlijk blijf ik aktief in het plaatse
lijk VU-bestuur en blijf ik de poli
tiek volgen, zeker op Europees 
vlak." 

reeds in het hele land spreek
beurten voor konservatieve toe
hoorders waarin hij zijn patriotti
sche motieven onder luid applaus 
uit de doeken deed. De kans dat 
North, die in totaal 60 jaar gevan
genisstraf en 3 miljoen dollar boe
te riskeert, zwaar gestraft wordt is 
dan ook zeer klein. 

Brusselaar van 
liet jaar 

De Brusselse burgemeester 
Charles Picqué van Sint-Gilles 
werd door de Brusselse journalis
ten voor de derde opeenvolgende 
keer verkozen tot Brusselaar van 
het jaar. De tweede plaats in het 
referendum werd ingenomen 
door Paul Vanden Boeynants, die 
ongelukkigerwijze in de onmoge
lijkheid verkeerde om zijn prijs te 
komen afhalen. 

Staatssekretaris voor het Brus
selse Gewest Jef Valkeniers be
zet de derde plaats m de hitpara
de van de hoofdstedelijke perslui. 
Na zich slechts zo'n korte tijd 
ingezet te hebben voor het hoofd
stedelijke gewest, mogen we dit 
zeker een opmerkelijke prestatie 
noemen! 

Tussen de opticiens en enkele warenhuisketens is een brillenoorlog 
uitgebroken. In sommige supermarkten worden immers leesbrillen 
aangeboden. De opticiens noemen die "monturen met vergrootglazen 
erin", zoals een GB-produktmanager ze zelf omschreef, primitief en 
archaïsch. De beroepsvereniging van Oogheelkundigen noemt deze 
evolutie een achteruitgang van de volksgezondheid. Nochtans verko
pen sommige opticiens identiek dezelfde brillen. f\Aaar die mensen 
kunnen je tenminste raad geven, zegt de Opticiensbond. 

(foto E. Peustjens) 

AlENSENiN 
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Wi\ 
Te lang te braaf 

Vrijdag trokken zo'n dertigdui
zend werknemers van verzor-
gings- en opvoedingsinstellingen 
door Brussel. Men was te lang te 
braaf gebleven. Er werd In een 
zevental instellingen maandag 
besloten een nog drastischer ak-
tie te ondernemen, nl. een sta
king tot de finish. In een dertigtal 
andere instellingen legde het per
soneel het werk voor 24 uur neer. 

De aktievoerders konden nog 
niet veel toezeggingen losweken 
bij de overheid. Veel meer dan 
een loonsverhoging van enkele 
percentjes lijkt er niet in te zitten. 
Busquin verklaarde zich wel 
reeds bereid om de vergoedin
gen voor onregelmatige presta
ties van 20 naar 30% op te trek
ken, behalve voor het zaterdag
werk. 

De kwalitatieve verbetering 
van de werkomstandigheden is 
een ander zeer. De regering stelt 
hier voor om 1 fr. per dag in de 
ligdagprijs in te kalkuleren voor 
permanente bijscholing. 

Voor het personeelstekort in de 
sektor zal naar alle waarschijnlijk
heid ook niet snel een voor de 
stakers bevredigende oplossing 
gevonden worden. Eén perso
neelslid meer per 30 bedden zou 
de staat al meteen 2,5 miljard 
frank meer kosten. 

De regering zal een grote dosis 
kreatlviteit aan de dag moeten 

leggen om het probleem in de 
verzorgings- en opvoedingssek-
tor op te lossen. Dat er iets moet 
gebeuren, staat als een paal bo
ven water. Oe kwaliteit van de 
gezondheids- en verzorgingssek-
tor staat Immers in nauw verband 
met de kwaliteit van de welvaart
staat. 

Berlijn 
Wat niemand durfde voorspel

len IS dan toch gebeurd: m Berlijn 
doen 11 leden van de uiterst 
rechtse Republikeinse Partij hun 
intrede in het parlement. Vanaf 
volgend jaar zullen, dankzij het 
getrapte kiessysteem, twee leden 
van deze partij in de Bondsdag 
zetelen. Met deze verkiezingsuit
slag wordt een Europese ten
dens, waarbij ekstreem rechts in 
vele raden en parlementen haar 
intrede doet, doorgetrokken. 
Centrumpartij, Vlaams Blok, 
Front National, Deutsche Volksu-
nion. Ook in Oostenrijk en Zwit
serland ontstonden nieuwe 
rechts-ekstremistische partijen, 
terwijl in Spanje, Italië en Grie
kenland de erfenamen van de 
diktaturen stand houden. Hoog 
tijd dus dat de klassieke partijen 
aan de oorzaken van dit sukses 
gaan werken. 

Verrassend in Berlijn was ook 
de verdwijning van de kleine libe
rale partij FDP. De Alternative 
Liste, met groene en klein-IInkse 
sympathieën, boekte lichte winst. 

Zaterdag nam Maurits Coppieters als voorzitter afscheid van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking (NCOS). Hij werd opgevolgd door voormalig gemeenschapsminister voor Gezin en 
Leefmilieu Rika Steyaert. In zijn afscheidsrede noemde Coppieters de bereidheid van minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Geens om nauwer samen te werken met het NCOS een "historische stap". 
(zie ook "vijf vragen" biz. 3) (foto Y. De Saedeleer) 

De socialistische SPD won een 
deel van haar afvalligen terug. 
Grootste verliezer bleek de kris-
tendemokratische CDU, waar 
"mooie jongen" burgemeester 
Diepgen de schade nauwelijks 
kon beperken. Waarschijnlijk liep 
een groot deel van de rechter
vleugel hiervan naar de triomfe
rende Repubükaner over... 

Fuiven voor 
ontwikkeling 
In de universiteitssteden Has

selt, Kortrijk, Brussel, Leuven, 
Antwerpen en Gent wordt er deze 
week duchtig gefuifd. Gewoonlijk 
Is elke aanleiding voldoende re
den voor de student om eens 

MENSBEELD 

Wanneer U éQZQ regets 
leest, is de VTM reeds op de 
buis te zien. Hee! Vlaanderen 
heeft ztch dan een beeld kun
nen vormen van het opentngs-
gala van de Vfaamse Tetevi-
siemaatschappij. De Vlaamse 
pers, die aanwezig was op de 
VTM-party m Oostende, was 
bijna unaniem lovend over de 
openingsshow Flitsend, een 
techmsch hoogstandje, super, 
boven de verwachtingen,.. 
kortom, de dagbladen waren 
een en al lof Atfeen de zenuw
achtige presentatie van Lynn 
Wesenbeek en tvfarlene de 
Wouters zorgde hier en daar 
voor een kritische noot in het 
grote Vlaamse juichkoor. 

Zonder één kommercieel 
beeld de huiskamer in te stu
ren zorgde de VTM er m ieder 
geval voor dat de openbare 
omroep dynamischer dan ooit 
uit de boek tracl>t te komen. 
Met een aantal nteuwe pro
gramma's als FelicB, De drie 
wijzen. De 50 prijzen van Jos 
Ghijsen of De Droomfabnek 
wil de BRT kost wat kost de 
konkurrentie-uitdaging aan

gaan. Ook het journaal werd 
vervroegd en wat vernieuwd, 
en er werden cltpjes voor de 
eigen programma's uitgezon
den Als klap op de vuurpijl 
programmeerde de BRT voor 
woensdagavond, de premie-
redag van de VTM, de Vlaam
se kaskraker Hector en de 
voetbalwedstrijd KV Mechelen 
— PSV. En zeg nu nog eens 
dat de doorbreking van het 
omroepmonopolie geen posi
tieve gevolgen zal hebben 
voor onze televisiekultuuri 

Op juridisch vtak vtei er over 
VTM mmder goed nieuws te 
rapen. Eerst was er de voet
balrel waar zelfs Dewael voor 
de kar gespannen werd Maar 
een kommerciele zender kan 
tocfi geen bezwaar hebben 
tegen het spel van de vrije 
markt'? En het beroep op de 
vrije nieuwsgaring ruikt fel 
naar de stok die altijd wel 
gevonden wordt als men een 
hond wil slaan. Met dezelfde 
gedachtengang zou de BRT 
het recht om kommerciele re-
klamespots te mogen uitzen

den kunnen opeisen, want 
sommige spots bevatten toch 
altijd een informatief gedeelte. 
VTM, die het monopolie voor 
het uitzenden van rekfame 
verwierf, zou beter zwijgen 
over vrije nieuwsgaring 

Over die beschermende 
maatregelen voor de kommer
ciele zender heeft trouwens 
ook de Europese kommissie 
enkele bezwaren geopperd 
Meer bepaald de eigendoms-
struktuur van de VTM, met 
minimum de helft van de aan
delen voor de pers, de regelin
gen betreffende het minimum 
aan eigen produkties, en de 
verplichting voor de kabel
maatschappijen om de VTM 
door te stralen, liggen de kom-
missarissen zwaar op de 
maag 

Natuurlijk kan de VTM daar 
zelf mets aan doen. Men 
draagt in Vilvoorde immers 
geen verantwoordelijkheid 
voor een gebrekkig kabelde
kreet Anders is het echter 
gesteld met de intenties van 

de VTM om enkele bepallnger* 
van dat dekreet met de voeteo 
ie treden, fteklame voor kin» 
deren bvb. is verboden, noch
tans staan er bfoJsjes reklame 
voor jeugdfeuiüetons op de 
kommer^iëJe zender gepro-
grmnmemó. Et gaan ook 
stemmen op om films te on» 
derbreken met rekteitiöt welis
waar op "natuurlijke pauze-
momenten in het scenario". 
Nochtans verbiedt het kabel
dekreet dit ondubbelzinnig. 

De ervaring met de vrtje 
radio's, waar de wet op ver
schillende punten eveneens 
ongestraft overtreden wordt, 
sterkt het vermoeden dat men 
ook de kommerciele televisie
zender zal laten betijen. De 
makers van het kabeldekreet 
hebben hun slag thuisge
haald. Wat telde, was het ver
vangen van het omroepmo-
nopolie door een omroepdu-
opolie. Wie tussen het hoera-
geroep voor de VTM nog WJI 
mekkeren over punten en 
komma's van de wet, dreigt 
niet gehoord te worden. 

duchtig de bloemetjes buiten te 
zetten. Voor de derde keer orga
niseert Student Aid gedurende 
een aantal weken allerlei festivi
teiten voor ontwikkelingssamen
werking. Deze keer wil men een 
landbouwprojekt aan de voet van 
de Kilimanjaro in Tanzania finan
cieren. 

Bier of frisdrank binnengleten 
is nochtans niet het enige wat 
men voor dat positieve doel over 
heeft: alternatieve lessen moeten 
er voor zorgen dat de student ook 
wat opsteekt over ontwikkelings
samenwerking en derde wereld
problemen. Meer nog dan vonge 
jaren willen de organisatoren 
deze keer een "derde wereldbe-
wustzijn" bijbrengen. 

Infodagen, talkshows, happe
nings en als hoogtepunt opnieuw 
een nationale liftaktie zorgen 
voor een bomvol en gevarieerd 
programma Het is de bedoeling 
van de liftaktie om op 5 februan 
zoveel mogelijk jongeren op één 
dag de steden die deelnemen 
aan Student Aid al liftend te laten 
bezoeken, weliswaar stevig ge
sponsord door familie en vrien
den. Vorig jaar deden hier een 
driehonderdtal jongeren aan mee 
die samen een kwart miljoen 
frank bij elkaar liftten. 

Ter Yde 
Enkele aktievoerders protes

teerden zaterdag op een ludieke 
manier tegen het gunstig advies 
dat de Bestendige Deputatie on
langs verleende voor de water
winning in Ter Yde (Oostdulnker-
ke). 

Er werden spandoeken opge
hangen met de leuzen Ter Yde 
natuurreservaat en Watergewin 
= duinenverlies. De vzw Natuur
reservaten wil hiermee beklemto
nen dat alleen een definitieve 
bestemming als natuurreservaat 
de toekomst van het unieke ge
bied kan waarborgen. Men was 
er met over te spreken dat de 
Bestendige Deputatie ale be
staande milieueffektenrapporten 
naast zich heeft neergelegd. 

De Interkommunale Waterlei
dingsmaatschappij (IWVA) had 
eerder reeds een zeventig mil
joen frank gemeenschapsgeld 
geïnvesteerd in de werken alhoe
wel ze daar met de nodige ver
gunningen op zak had. De west
kust kende het afgelopen jaar 
door de aanleg van een verbin
dingsleiding bovendien geen wa
tertekort meer. 

Tijdens de aktle kregen de ma
nifestanten de steun van VU-ge-
meenteraadslld Maurice Bouc-
quez, die verklaarde dat de be-
windsploeg van kandidaat-burge
meester en VU-kamerlid Jan 
Loones tegen de waterwinning in 
Ter Yde gekant blijft. 
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Paul Daels verpersoonlijkte een 

Toekomstgericht idealisme 
Wie regelmatig de manifestaties bijwoonde waarop Paul Daels het woord 

voerde heeft steeds een man ontmoet die bezieling en geestdrift uitstraalde. Er 
waren de vele redevoeringen die hij als voorzitter van de Vlaamse Volksbewe
ging hield en vanaf 1980 als voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. 

De toehoorders kwamen steeds onder de indruk van de bezieling die Daels 
uitstraalde en wist over te dragen op medewerkers en toehoorders. Daels had de 
kracht van het leiderschap zoals hij dat van in zijn jeugdjaren meegemaakt en 
geleerd had. Zijn kordaatheid was echter niet blind maar zoals hij hetzelf 
herhaaldelijk uitdrukte „ een doelgericht idealisme." 

Z IJN optreden getuigde van 
beginselvastheid en radi-
l<alisme zonder bot ekstre-

misme, van pragmatisme ook; 
iets wat hem kwalijk werd geno
men in bepaalde flamingantische 
kringen. Dat deed hem pijn, veel 
pijn, maar hij liet het niet merken 
omdat hij overtuigd was van de 
kracht van zijn gelijk. 

Bevrijding 
Daels geloofde in het zelfbe

stuur als de enige weg naar ont
voogding en bevrijding en zag 
daarin geen beknotting of het 
zich opsluiten in zichzelf maar 
het openbreken van de poorten 
op de toekomst en op de wereld. 

Hij eiste strukturen voor Vlaan
deren, op de Ijzerbedevaart van 
1982 verduidelijkte Daels dat 
deze strukturen ,,strukturen van 
welzijn dienden te zijn. Welvaart 
voor iedereen, voor alle leden 
van de volksgemeenschap en in 
de eerste plaats voor de minstbe-
deelen. Want dit is de taak en de 
zending van een volk: kulturele 
en sociale bevrijding en verhef
fing." 

Er nu de redevoeringen van 
Paul Daels op nalezen is biezon-
der leerrijk. Deze toespraken wa
ren telkens weloverwogen werk
stukken. Mr. Jaak Van Waeg, de 
huidige VVB- voorzitter schreef 
er als volgt over in een In memo
riam:,, Bij de voorbereiding van 
elke toespraak was dit zeer tipe-
rend: van de ene kant de trouw 
aan de drie pijlers van het testa
ment van de Ijzersoldaten- Nooit 
meer oorlog. Godsvrede, Zelfbe
stuur- van de andere kant de 
vertaling daarvan in de konkrete 
omstandigheden van dat jaar. 

Daarbij had hij alle tijd en geduld 
voor het nauwkeurig bijschaven 
van zijn toespraak, rekening hou
dend met alle voorstellen van 
betere en juiste uitrukking." 

Deze toespraken die door 
vriend en vijand als stapstenen 
beschouwd werden, vatten niet 
alleen de Vlaamse verzuchtingen 
samen maar waren bij machte 
een toekomst gerichte politiek uit 
te tekeken. Ze thans herlezen 
levert een rijkdom aan ideeën op. 

Over pluralisme 
,,Het huis van Vlaanderen 

moet en zal een tehuis zijn voor 
allen. Niemand mag zich bedrukt 
voelen, vervolgd of miskend in de 
staat die wij willen bouwen. 

Alle partijpolitieke, ekonmi-
sche, sociale en levensbeschou
welijke strekkingen die oprecht 
gericht zijn op menselijk welzijn, 
moeten ongehinderd en eerlijke 
oplooingskansen krijgen. 

Dit is gewoon de aanvaarding 
en de erkenning van de levende 
gemeenschap in haar rijke ver
scheidenheid. Om deze volkse 
rijkdom veilig te stellen is Vlaam
se staatsmacht nodig." 

Wijk en wereld 
Met biezondere trots keek 

voorzitter Daels terug op de be
devaart onder het motto ,,Vlaan
deren tussen wijk en wereld". 
Zelf noemde hij deze de zeer 
inhoudrijke bedevaart en wou 
van daaruit biezondere aandacht 
en inzet voor de vredesaktie en 
verbetering van het natuurlijke, 
sociale, kulturele en menselijke 
leefmilieu in Vlaanderen en in de 
wereld. Daels zag onze zelfstan
digheid in dit perspektief als 
volgt:,. De autonomie mag geen 
afzondering betekeken en geen 
verenging. Zij moet de poorten 
opengooien op de hele wereld en 
de basis leggen voor een nieuwe 
kulturele dinamiek. Onze kuituur 
is Nederlands en moet steeds 
meer in Heel-Nederlands ver
band worden beleefd, bevorderd 
en bezield. 

En voor kulturele, ekonomi-
sche en internationale erkenning 
af te dwingen brengt Vlaanderen 
bouwstenen aan voor de grote 
droom van alle federalisten: het 
Europa der Volkeren in een we
reld van vrijheid, vrede en recht
vaardigheid." 

Vrede 
Paul Daels voelde zich biezon-

der betrokken bij de internationa
le konferentie omtrent het ge
bruik van chemische wapens 
Hoe vaak heeft hij tijdens zijn 
toespraken niet verwezen naar 
de afbouw van de bewapening? 

dat hij deze wel had. En wellicht 
is dit terug te brengen tot de taal 
waarmee hij hen toesprak. 

,,Jongeren van Vlaanderen, 
jeugd van nu, volk van morgen: 
de Vlaamse beweging was, is en 
moet zijn: een eminente sociale 
beweging. Daarom, blijft niet aan 
de kant van de weg. Wij kennen 
de diepe menselijke en sociale 
bewogenheid die velen onder u 
bezielt. Wij kennen ook uw eerlijk 
zoeken naar echte waarden en 
naar een eigen levenslijn in deze 
barre tijd! Laat u niet ontmoedi
gen. 

Laat uw idealen groeien in de 
geborgenhedi van uw volk en laat 
uw volk groeien in de veiligheid 
van uw ideaal." 

Vlaanderen binnen een konfede
ratie. Daarom steunde hij deze 
staatshervomring alhoewel hij 
het met tal van aspekten niet 
eens was. Hij besefte de draag
wijdte van de jongste evolutie. Hij 
zag het zo... 

Levensgrote politieke uitda
gingen staan op de drempel: er
voor zorgen dat de nieuwe 
Vlaamse macht optimaal en radi-
kaal wordt uitgeoefend in de eer
ste plaats in de strijdgebieden, 
het snel onverminkt en onvervalst 
afdwingen van de derde fase van 
de staatshervomring..." 

Zijn ontleding van de toestand 
getuigde van het realisme dat 
hem kenmerkte. Daels besefte 
beter dan wie ook wat de kunst 
van de mogelijkheden was, was 
dankbaar voor de verworvenhe
den maar biezonder oplettend 
voor de gebreken. Tevens wees 
hij op de neo- unitaire krachten ,, 
die blijven dwarsliggen en sa
menspannen, een verzwakking 
van de greep van de Vlaamse 
beweging op het machtsapparaat 
en op het beleid zal moeten om
gezet worden in een vernieuwde, 
goedgerichte en efficiënte aktie." 

Dit was zijn laatste oproep tot 
de Vlaamse beweging. 

Tegen de 
verloedering 

,,De bescherming van de na
tuur, van het gehele natuurlijke 
leven, de strijd tegen de verloe
dering op alle gebied, waarvoor 
de jongeren terecht bekommerd 
zijn behoren tot de dringende 
opdrachten van de Vlaamse ge
meenschap en deelstaat. Maar er 
is ook het politiek- morele leefmi
lieu. 

Het eigen Vlaams gezag dat wij 
opeisen moet een eerlijk en pro
per gezag zijn!,. 

,,De huidige monsterachtige 
bewapening zowel de nukelarie 
als de chemische, de biologische 
en de zogenaamde konventione-
le bewapening, heeft niet meer te 
maken met verdediging of oorlog
voering, maar alles met massa
moord en richt onnoemlijke eko-
nomische en sociale schade 
aan." 

Jongeren 
Niet velen van de leiders van 

de Vlaamse beweging hebben 
nog enige invloed op de jonge
ren. Het mag tot de verdienste 
van Paul Daels gerekend worden 

Vlaamse macht 
Zowel tijdens de Egmontperio-

de als tijdens de regeringsonder-
hadelingen van het voorjaar 1988 
hield Paul Daels zeer regelmatig 
kontakt met de VU- voorzitters. 
Eerst was er Hugo Schiltz en later 
Jaak Gabriels. Ook met Vic An-
ciaux, met wie hij steeds nauw 
bevriend was en op de barrika-
den had gestaan, was er een 
regelmatig overleg. 

Voor Daels primeerde een zo 
breed mogelijke autonomie voor 

In een persmededeling heeft 
voorzitter Gabriels namens de 
VU de rouw van de partij uitge
drukt. 

,, Met Paul Daels verliest de 
Vlaamse beweging een wijze, 
eerlijke en konsekwente strijder 
die niet bereid was op fundamen
tele punten toe te geven maar wel 
in staat om de scherpe hoeken 
van tegenstellingen door overleg 
af te ronden. Steeds kon ik op zijn 
begrip en eerlijke kommentaar 
rekenen, hij weigerde nooit in te 
gaan op een gesprek Dat hij de 

afwerking van deze staatshervor
ming met meer zal mogen bele
ven bedroeft mij ten zeerste. De 
Vlaamse beweging verliest met 
Paul Daels een vooraanstaande 
figuur. De rouw van de Volksunie 
is zeer groot." 

Opvolging 
Het is de eerste keer dat een 

voorzitter van het Ijzerbedevaart-
komitee tijdens zijn ambtstermijn 
overlijdt. Paul Daels wordt opge
volgd door ondervoorzitter Lionel 
Vandenberghe. In de loop van dit 
voorjaar zal een nieuwe voorzitter 
aangeduid worden. 

Het is geen geheim dat de 
overledene niet door iedereen 
geliefd was, ook niet binnen zijn 
eigen komitee. De hetze die te
gen hem gevoerd werd n.a.v. het 
Zuidafrikaans nationaal lied heeft 
de overleden voorzitter zeer veel 
pijn gedaan. De aanvallen in een 
bepaald weekblad waren biezon
der scherp en behelsden vaak 
met het onderwerp maar de per
soon van Paul Daels zelf. Wij 
zullen uit eerbied voor de overle
dene de aantijgingen niet herha
len, ZIJ habben mets vandoen met 
de essentie van onze beweging. 

Het zou ons mets verbazen 
mochten de geruchten juist zijn 
dat achter de schermen van de 
kleine Vlaamse wereld reeds hef
tig geruzied wordt omtrent de 
opvolging van de zopas overle
den Ijzerbedevaartvoorzitter. 

Vlaanderen zal zaterdag af
scheid nemen van Paul Daels, 
niet alleen vriendelijkheid en ka-
merdaaschap verdwijnen met 
hem maar vooral een scherp 
Vlaams geweten. 

In de epiloog van het boek 
,,Zestig keer op bedevaart naar 
de IJzer,, stelt Daels zich volgen
de vragen. 

,, Het gewetensonderzoek, de 
bezinning over doel en weg, het 
aanwakkeren van inzetbereid-
heid, eendracht en kombattiviteit 
zullen nog vele jaren onmisbaar 
zijn. En nadien als ons volk Staat 
zal geworden zijn? Is de taak dan 
beëindigd? Of begint dat met 
juist de echte taak?" 

Terechte vragen die na het af
scheid van Paul Daels met onbe-
natwoord mogen blijven. 

(m.vJ.) 

Uitvaart 
De plechtige rouwviering zal 

opgedragen worden In de St.-
Romboutskateraal te Mechelen 
op zaterdag 4 februari om 11u. 
Samenkomst In de katedraal 
om IOu.50. 

Gelegenheid tot groeten nog 
tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 
u. en van 14u.30 tot 19u.30 in 
het funerarlum van het St.-
ImeldazJekenhuis te Bonhei
den. 
( Het reeds eerder geplande 
kongres van de VU op zaterdag 
te Gent om het Vlaamse regeer
akkoord te bespreken werd 
naar Mechelen verplaatst, niet 
in de voormiddag maar vanaf 
14u. In het auditorium van het 
Kultureel centrum A.Spinoy. 
Het moet de kogresgangers in 
staat stellen de uitvaartplech
tigheid bij te wonen.) 
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6 Hf 
Vlaams regeerakkoord 

Een avant-première! 
Dezer dagen wordt er druk onder

handeld over het nieuwe regeerak
koord van de Vlaamse regering 
Hoofdstuk per hoofdtuk dwarrelen de 
teksten van de onderhandelingstafel 
van het Kasteel van Ham op onze 
redaktie binnen Langzaam maar ze
ker komen de ministers tot een sa
menhangende tekst die de basis zal 
vormen voor vier jaar Vlaamse rege
ring 

Zaterdag zullen de partijkongres-
sen zich reeds uitspreken over dit 

regeerakkoord Reden genoeg om U 
nu reeds een inzicht te geven in 
goedgekeurde regeringsteksten 
Sommige bevinden zich nog in de 
voorbereidende faze Om onze jon
gens aan het front met al te zeer te 
storen vonden we het beter om deze 
nog met te gebruiken Het gaat hier 
over de beleidsteksten voor mediabe
leid, tewerkstelling, ruimtelijke orde
ning, leefmilieu, huisvesting en bin
nenlandse aangelegenheden 

Ook IS er op aandnngen van de VU 

een belangrijk onderdeel over het 
beleid t a v de Vlamingen in de rand 
en Voeren m de maak Daarover kon
den we slechts de hoofdlijnen opvan
gen 

De rest brengen we U in samenvat
ting, het zijn dus met de woordelijke 
teksten Tijd- en plaatsgebrek maakt 
dat we de volledige teksten met kun
nen afdrukken Toch lijkt het ons de 
moeite om U minstens deze samen
vattingen mee te geven 

Samenstelling: Stefan Ector 

Financiën en Begroting 

Toekomst veilig stellen 
De moeilijkste stukken eerst Zoals 

het hoort legt het regeerakkoord voor
eerst de financiële marges vast waar
binnen het beleid van de regenng 
zich moet situeren Gelukkig zijn de 
mogelijkheden met al te beperkt Op 
langere termijn is de evolutie van de 
toegekende middelen ontegensore 
kelijk gunstig Een pluim dus voor de 
Vlaamse regenngsleden in de centra 
Ie regering Van de gewesten en ge
meenschappen wordt ook een bijdra 
ge tot de sanenng van de overheidsfi 
nancien gevraagd zodat de financiële 
ruimte tijdens de eerstvolgende jaren 
nog erg strikt zal zijn 

Daarom moet van bij aanvang de 
financiële toestand van de Vlaamse 
gemeenschap op een duurzame wij 
ze veilig worden gesteld Door de 
tekorten en dus ook de schuldvor 
ming in de beginfase te beperken kan 
geleidelijk een budgettair overschot 
ontstaan Dat zou een hele prestatie 
zijn 

Op deze wijze wordt het opbouwen 
van nieuwe schuld door de Vlaamse 
gemeenschap op een evenwichtige 
wijze verdeeld tussen de huidige en 
de toekomstige generaties en wordt 
het gevreesde sneeuwbaleffekt voor
komen Geen Sinterklaaspolitiek op 
rekening van de komende generaties 
dus Terzeldertijd neemt de regenng 
zich voor haar beleidsdoelen en -
uitgaven regelmatig te evalueren 
Verouderde en gerealiseerde doel
stellingen kunnen zo plaats maken 
voor nieuwe prionteiten 

Het begrotingsbeleid van de 
Vlaamse regenng wordt een nieuw 
kleedje aangemeten Waar kan zullen 
uitgavenprogramma's zelfvoedend 
worden gemaakt Ter voorbereiding 
van de begroting zullen meerjarenra
mingen worden opgesteld, aangevuld 
met behoeftenramingen en prioritei
tenprogramma's Verbeterde enve-
loppe-begrotingen moeten de verant

woordelijkheid van departementen en 
overheidsbedrijven vergroten, maar 
mogen ook met leiden tot verstarnng 
van het beleid De enveloppe-bena-
dering mag het begrotingsdebat ook 
met beperken tot het begrotingsjaar 
zelf, men moet ook de effekten na
gaan op de volgende begrotingsjaren 
en een ex post evaluatie van de 
genomen beslissingen doorvoeren 

De regenng wil een begrotingsbe
leid op een meer wetenschappelijk en 
sociaal-ekonomisch gestoelde tJasis 
aanhouden Wetenschapsbeleid en 
Investeringen zullen over de departe
menten heen worden gegroepeerd m 
horizontale begrotingen Aparte 
boekhoudingen zullen gemaakt wor
den voor de overheidswaarborgen, 
de schulden en het onroerend patri
monium De begrotmgsdokumenten 
zelf zullen doorzichtiger worden en de 
budgettaire weerslag van de beleids
beslissingen bevatten Eindelijk 

Bestuurlijk beleid 

Open en efficiënte 
Vlaamse 
administratie 

Een Vlaamse regering met meer 
bevoegdheden moet beroep kunnen 
doen op uitgebreider diensten en in
stellingen De overheveling van de 
Belgische administratie naar Gewes
ten en Gemeenschappen is het uitge
lezen moment om de struktuur en de 
werking van die diensten efficiënter 
en moderner uit te tekenen 

Het eigen karakter van de Vlaamse 
diensten en bestuursorganen moet 
blijken uit een efficient beheer, de wil 
tot vernieuwing en de zorg voor een 
kwaliteitsvolle, gebruiksvriendelijke 
en open dienstverlening aan de bur
ger 

Zo wil men inspelen op de wijzigen
de individuele en kollektieve behoef
ten, de doelstellingen rationeel ver

wezenlijken en een ruime openbaar
heid van bestuur invoeren 

De Vlaamse administratie zal gede
centraliseerd worden In alle provin
ciehoofdsteden zullen de diensten in 
Huizen van de Vlaamse Gemeen
schap worden samengebracht Infor-
matisenng, personeelsbeheersinstru
menten, responsabilisenng en be
trokkenheid van personeel en dien
sten, valonseren van menselijk poten
tieel, evenwicht tussen behoeften van 
diensten en personeelsbelangen, in
tegrale kwaliteitszorg , dit zou alle
maal tot het vaste jargon van de 
Vlaamse administratie gaan behoren 
De Vlaamse regenng zal bijzondere 
aandacht schenken aan de positie 
van de vrouw in de administratie 

Diensten die inhoudelijk aanver-
wacht zijn zullen gegroepeerd wor
den, voorbijgestreefde opdelingen 
dienen aangepast De nationale in
stellingen die overgeheveld worden 
zal men aan een analyse onderwer
pen Desgevallend zullen zij geratio
naliseerd gefusioneerd of afgeschaft 
worden of kunnen hun opdrachten 
worden geïntegreerd in de Vlaamse 
administratie 

De statutaire basis en het perso
neelsstatuut zal eigentijdser worden 
gemaakt Het personeelsbeleid moet 
objektief zijn Bij aanwervingen, aan
stellingen, benoemingen en bevorde-
nngen zullen de statutaire en veror-
demngsbepalingen worden geres-
pekteerd Bekwaamheid, beroepsver

diensten en mogelijkheden zijn de 
kriteria voor bevordering van ambte
naren Nieuwe beheersinstrumenten 
en een beheersinformatiesisteem zal 
een beter bevorderingsadvies van de 
direktieraad (van direkteurs-generaal) 
mogelijk maken Teneinde tot een 
objektivering te komen zal de benoe
mende instantie haar beslissingen 
baseren op de aldus bekomen infor
matie en op het advies van de direk
tieraad Er komt ook een mobiliteits-
regelmg, een regeling voor de toe
stand van precaire personeelsleden 
en de ontwikkeling van een interne 
auditkapaciteit 

Ook de vorming, opleiding en bij
scholing van de ambtenaren zal wor
den georganiseerd Kennen en kun

nen moeten samen gaan Vorming 
moet tevens bijdragen tot het kreeren 
van een eigen stijl en een algemene 
kennis van en identifikatie met de 
Vlaamse administratie 

De openbaarheid van bestuur, 
waarbij enerzijds aan de burgers een 
recht op informatie wordt toegekend 
en, waarbij anderzijds de diensten 
een algemene verplichting wordt op
gelegd om regelmatig en op aktieve 
wijze de informatieverstrekking te 
verzekeren, zal bij dekreet worden 
geregeld 

De invoenng van informatika in de 
diensten zal stapsgewijze worden 
verdergezet met de nodige aandacht 
voor vorming, de sociale gevolgen en 
de dienstverlening 
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M t̂ 
Wetenschapsbeleid 

Investeren in morgen 
Ook inzake Wetenschapsbeleid 

krijgt de Vlaamse regering meer be
voegdheden en middelen toegescho
ven. Een koherent beleid en een effi
ciënte l<oördinatie dringen zich op. 
Het beleid moet ervan uitgaan dat het 
hoge peil van onze wetenschappelij
ke prestaties een belangrijke troef 
vormt voor onze toekomstige ontwik
keling. 

Het wetenschapsbeleid zal gericht 
worden op het algemeen kennisver-
ruimend onderzoek enerzijds en het 
doelgericht onderzoek anderzijds. 
Het technologisch vernieuwingspro
ces moet geïntegreerd en gericht op 
het bevorderen en benutten van het 
kennispotentieel. Ook het onderzoek 
in privébedrijven zal worden aange
moedigd, ook om de samenwerking 
tussen bedrijven en met de universi
taire onderzoekscentra te bevorde
ren. Het bestedingsniveau voor on
derzoek zal op het peil van de meest 
dinamische Europese regio's worden 
gebracht. 

Het wetenschappelijk onderzoek 
moet het hele maatschappelijke veld 
bestrijken. Er zal voeldoende aan
dacht uitgaan naar onderzoeksakties 
die gericht zijn op de algemene en 
specifieke maatschappelijke proble
men en de behoeften van de minder 
weerbare geledingen van de maat
schappij. Het beleidsondersteunend 
onderzoek krijgt een belangrijke 

plaats toegewezen. Hetzelfde geldt 
voor onderzoek met een internationa
le dimensie. 

Voor de koördinatie van het weten
schapsbeleid zal het Ministerieel Ko-
mitee voor Wetenschapsbeleid in
staan. De werking van de onafhanke
lijke Vlaamse Raad voor Weten
schapsbeleid zal worden gevalori
seerd en ondersteund. Het overleg 
met de centrale regering en andere 
gewesten en gemeenschappen moet 
worden gestruktureerd en geïntensi-
fieerd. Op korte termijn wil men bo
vendien een analyse maken van de 
beheers- en evaluatiestrukturen 
waarover de Vlaamse gemeenschap 
beschikt om zo te komen tot een 
onafhankelijke en deskundige behan
deling van alle dossiers en een maks-
mimale efficiëntie en koördinatie op 
administratief vlak. Alle kredieten en 
bestedingen voor wetenschappelijk 
onderzoek zullen op internationaal 
vergelijkbare basis worden bijgehou
den. 

De universiteiten krijgen een be
langrijke rol als kennis- en onder
zoekscentra toegewezen. Deze zal 
ook vertaald worden in een kwalitatie
ve en kwantitatieve toewijzing van de 
onderzoekskredieten. 

Bij het technologisch onderzoek 
zullen ook de maatschappelijke as-
pekten aan bod komen. De rol van de 
Stichting Technologie Vlaanderen zal 

worden versterkt. Een selektlef inves-
terings- en „technology assesment"-
beleid kan belangrijk impulsen geven 
om het maatschappelijk nut van de 
onderzoekstoepassingen te verho
gen. 

De samenwerking tussen onder
zoekslaboratoria zal worden gestimu
leerd. Bij overheidssteun aan onder
zoek in privébedrijven zal een gelijk
waardige inbreng van de privépart-
nerworden gevraagd. Kommercialise-
ring van onderzoeksresultaten uit 
gesubsidieerde labo's moet gepaard 
gaan met een billijk aandeel van deze 
in de opbrengst. 

Toetsing van de onderzoeksakties 
in binnen- en buitenland is noodzake
lijk. De Vlaamse regering zal ook 
trachten de deelnemingskansen van 
het eigen onderzoek aan internatio
nale programma's te verhogen. Spe
cifiek zal maksimaal ingespeeld wor
den op de Europese inspanningen en 
akties inzake onderzoek. Het zelf
standig optreden van de Vlaamse 
Gemeenschap inzake wetenschap
pelijke aangelegenheden alsook het 
onder eigen verantwoordelijkheid 
deelnemen aan nationale samenwer
kingsovereenkomsten met het buiten
land zullen op een gekoördineerde 
wijze worden bevorderd. 

Informatie van wetenschappers zal 
sistematisch worden georganiseerd. 
De vorsers zullen eindelijk een geëi
gend statuut mogen verwachten. 

Onderwijs 

Kwaliteit is de norm 
Voor het eerst wordt nu een globaal 

Vlaams onderwijsbeleid mogelijk. 
Persoonlijkheidsvorming en het aan
reiken van basiskennis om in te kun
nen spelen op sodo-ekonomische en 
kulturele veranderingen moeten cen
traal staan. Taalkennis wordt, met de 
wereld als buur, steeds belangrijker. 

De Vlaamse regering zal een on-
den/vijsbeleid uittekenen dat alle 
drempels wegwerkt zodat iedereen 
gelijke kansen krijgt. De inspannin
gen moeten gericht zijn op de uitbouw 
van een onderwijsbestel, waarin ie
dereen een richting of onderwijsvorm 
vindt, die hem maksimale kansen tot 
slagen in het leven biedt. De kwaliteit 
van het onderwijs bepaalt de kwaliteit 
van het leven in het toekomstige 
Vlaanderen. Kwaliteit is dé norm voor 
de beoordeling van het onderwijs. 

Het Vlaamse ondenwijsbeleid zal 
konkreet gestalte geven aan het nieu
we artikel 17 van de grondwet. Daar
bij zal het politiek akkoord m.b.t. de 
ARGO integraal en op een evenwich
tige wijze zo spoedig mogelijk worden 
uitgevoerd. Er zal een Algemene On
derwijsraad voor de Vlaamse Ge
meenschap worden opgericht om het 
beleid adviserend te ondersteunen. In 
deze raad zetelen de inrichtende 
machten, ouders en personeelsleden 
van de verschillende onderwijsnet-
ten, alsook de socio-kulturele en eko-
nomische groeperingen. Er moet een 
evenwicht zijn tussen de filosofische 
en ideologische strekkingen. 

Het onderwijsaanbod moet inspe
len op wijzigende behoeften. Er zal 
een permanente informatiestroom 
worden opgezet tussen de VDAB en 
de PMS-centra. De toekomstige ont
wikkelingen op de arbeidsmarkt zul
len — met aktieve inbreng van de 
STC's — bestudeerd worden. De 
PMS-centra dienen over voldoende 
autonomie t.a.v. de bediende scholen 
te beschikken. 

Er komt een analyse van de demo-
kratisering en de kansengelijkheid in 
het onderwijs. De sociale efficiëntie 
van de studietoelagen zal hieraan 
worden getoetst. Socio-kulturele ach
terstand is de oorzaak van een per
manent diskriminatie in de onderwijs
loopbaan van jongeren. Ondermeer 
de verdere inhoudelijke versterking 
van het basisonderwijs moet hieraan 
verhelpen. Er zal een bijzondere aan
dacht uitgaan naar het verhelpen van 
de toename van leermoeilijkheden, 
van schoolachterstand en school-
moeheid. 

Beschikbare budgettaire middelen 
zullen optimaal aangewend worden 
o.m. door een duidelijke taakafstem
ming en koördinatie van de bestaan
de vormen van onderwijs, vorming en 
opleiding; door een objektivering van 
de werkingsmiddelen en door samen
werkingsverbanden tussen scholen 
mogelijk te maken en aan te moedi
gen. 

Ook de investeringen in schoolge
bouwen zullen geobjektiveerd wor
den met een aangepast financierings
stelsel en een betere benutting ook 
voor para-scolaire en niet-schoolse 
aktiviteiten. 

Via dekreet zal de deelname van 
alle betrokkenen bij het lokaal onder
wijsbeleid worden geregeld. 

De regering zal onderzoeken hoe 
zij de aantrekkelijkheid van het onder
wijsberoep en de beroepsloopbaan 
kan verbeteren. De basisopleiding en 
de navorming van het personeel zal 
ge(re)organiseerd en verbeterd wor
den. Voor struktureel niet-reaffekteer-
bare leerkrachten krijgen omscholing 
en reïntegratie voorrang. 

In het universitair onderwijs zullen 
de voonwaarden inzake loopbaanver
loop, werving en weddevaststelling 
worden versoepeld zodat waardevol
le wetenschappers en hooggeschool

de technici kunnen worden aange
trokken. Ook wordt er een stelsel van 
voordrachthouders ingesteld om de 
inbreng van eksteme deskundigen te 
verzekeren. 

De stelsels van verloven en deel
tijdse arbeid zullen worden vereen
voudigd. Via vervroegde voltijdse of 
deeltijdse eindeloopbaanmaatrege-
len zal de instroom van jonge leer
krachten worden bevorderd. 

Vanaf volgend schooljaar zal in het 
sekundair onderwijs de indeling in 
drie graden van twee jaar worden 
veralgemeend. Naast de vormingsge-
bieden die in de basisvorming worden 
opgenomen zal ruimte worden voor
zien die door de schoolbesturen zelf 
kan worden ingevuld. De omkadering 
d.m.v. een leerlingenkoëfficiënt zal 
geleidelijk worden ingevoerd. 

De autonomie van de universitaire 
instellingen zal worden versterkt en 
de mogelijkheden voor interuniversi
taire samenwerking zullen worden 
uitgebreid. Het begrip „financierbare 
student" zal worden gepreciseerd. 
De onderzoeks- en onderwijskredie-
ten zullen worden gesplitst. Enkel de 
laatste zullen strikt de veranderingen 
in studentenaantallen volgen. De on
derzoekskredieten zullen afzonderlijk 
in het kader van het wetenschapsbe
leid worden bepaald. 

Het toekomstig onderwijsbeleid zal 
de finaliteit van het universitair onder
wijs en het hoger onderwijs nauwkeu
rig bepalen en samenwerkingsvor
men tot stand brengen. Overgangen 
hiertussen zullen worden georgani
seerd. Met diverse middelen zal het 
onderwijs bijdragen tot de Europese 
integratie. 

Last but not least zal de Vlaamse 
regering, o.m. via een aangepaste 
financiering, blijvende aandacht op
brengen voor de specifieke toestand 
van het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel. 

Eksterne Betrekkingen 

Vlaanderen 
in de wereld 

Een hoofdstukje waar de VU bijzon
der belang aan hecht handelt over de 
positie van Vlaanderen en de Vlamin
gen in Europa, in de Wereld. 

Er zal werk worden gemaakt van de 
organisatie van ons ,,buitenlands be
leid". Een echt beleid t.o.v. het bui
tenland zit er nog niet in. Eerst leren 
gaan, dan lopen, maar dat komt nog 
wel. 

De Vlaamse regering zal ijveren 
voor een maksimale uitstraling van 
Vlaanderen naar Europa en de rest 
van de wereld. De verdragrechterlijke 
bevoegdheid in gemeenschapsaan
gelegenheden zal daarbij tenvolle 
aangewend worden. Tevens zal ge
ijverd worden om deze bevoegdheid 
ook in gewestbevoegdheden te ver
krijgen. De regering wil aktief ak-
kooorden onderhandelen op haar do
mein en mee aan tafel zitten bij de 
internationale onderhandelingen die 
de centrale regering voert en die op 
de eigen bevoegdheden betrekking 
hebben. 

Het Vlaams buitenlands beleid 
moet o.m. de belangen van de Vla
mingen in het buitenland verdedigen 
en vertegenwoordigen, een Vlaams 
imago ontwikkelen en een internatio
naal informeel netwerk van Vlaamse 
relaties in en naar het buitenland 
opzetten. De Vlaamse Vereniging 
voor Opleidingsprogramma's in het 
Buitenland zal als instrument voor 
een Derde Wereldbeleid worden ge

hanteerd. De internationale samen
werking, m het bijzonder met Europe
se landen en regio's, zal worden be
vorderd. Ook zal de betrokkenheid bij 
de Europese gemeenschap worden 
versterkt. Vlaanderen wil zich inscha
kelen in een doorgedreven Europees 
federalisme. De Vlaamse regering wil 
zich ook aktief manifesteren m alle 
internationale organisaties die opere
ren op terreinen waar zij bevoegd is. 
De samenwerking in Benelux-ver-
band zal verder gestimuleerd worden. 

Mef het oog op de bescherming en 
het behoud van onze kulturele en 
taaieigenheid in het ééngemaakte 
Europa, beschouwt de Vlaamse rege
ring de samenwerking met Neder
land, o.m. in het kader van het Taalu
nieverdrag, als gepriviligeerd en prio
ritair. 

De Vlaamse regering wil een vol
waardig beroep doen op de centrale 
diplomatieke en konsulaire vertegen
woordiging in het buitenland maar zal 
ook haar eigen netwerk van interna
tionale vertegenvroordigers maksi
maal benutten. 

De exportpromolie zal bijzondere 
aandacht hebben voor de KMO's en 
gevoerd worden door eigen initiatie
ven, in overleg en koördinatie met de 
Belgische Dienst voor Buitenlandse 
Handel. De Vlaamse regering wil ook 
dinamisch aan investeringswerving 
doen, ook m.b.t. niet-traditionele han
delspartners. 

J 
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Welzijns en -gezondheidsbeleid 

Zorgzaam Vlaanderen 
Het nieuwe Vlaanderen moet voor 

de VU een beter Vlaanderen zijn. 
Beter in welvaart, maar zeker beter in 
welzijn. De Vlaamse samenleving 
moet zorg dragen voor iedereen, in 
het bijzonder de zwaksten. 

De uitbouw van de gezondheids-
en welzijnszorg veronderstelt naast 
persoonlijke verantwoordelijkheid 
van elkeen ook en vooral georgani
seerde solidariteit, vooral ten behoe
ve van de zwakkeren In de samenle
ving. 

De Vlaamse regering zaï grote aan
dacht besteden aan de verbetering 
van de levensomstandigheden, aan 
de maatschappelijke emancipatie 
van mensen die het fysisch, mentaal, 
sociaal of ekonomisch moeilijk heb
ben en aan de toegankelijkheid van 
voorzieningen, ongeacht maatschap
pelijke positie, levensovertuiging of 
etnische afkomst. Bij het nemen van 
maatregelen en in het voeren van 
haar beleid zal de Vlaamse regering 
de ideologische, filosofische en gods
dienstige overtuging van de personen 
en verenigingen eerbiedigen. 

Welzijns- en gezondheidsbeleid 
stoelt op enerzijds voorkoming en 
anderzijds de geprogrammeerde uit
bouw van voorzieningen en diensten 
Bijstand aan personen en volksge
zondheid dienen te vertrekken van de 
ondersteuning van het gezins- of 
thuismilieu, waarbij de organisatie en 
uitbouw van de thuiszorg belangrijk 
is. De hulpverlening vertrekt gradueel 
van de ondersteuning van de persoon 
in de vertrouwde omgeving tot het 
uitbouwen van gezinsvervangende 
voorzieningen. 

De zorg moet zo nauw mogelijk 
aansluiten bij de mens In zijn totall-
telt, waarbij niet alleen de fysische, 
maar ook de psychische en sociale 
aspekten betrokken worden. 

Aan initiatiefnemers van voorzie
ningen zullen maksimale ontwikke
lingskansen gewaarborgd worden, 
middels een adekwate financiering 
en een passend algemeen kader. 
Kostenbeheersing én kwaliteitszorg 
moeten hand in hand gaan. Overleg, 
samenwerking en koördinatie dienen 
gestimuleerd om overlappingen en 
dubbel gebruik te voorkomen. De 
Vlaamse regering zal In funktle van 
een kwaliteitsvolle personeelsomka-
dering de loon- en arbeidsvoorwaar
den in de welzijnssektoren herwaar
deren. 

De referentiewedden en -vergoe

dingen zullen worden afgestemd op 
het globaal geldelijk statuut van over
eenstemmende en vergelijkbare gra
den en funkties in de overheidssek-
tor. 

Welzijnsbeleid 
De Vlaamse regering wil aan het 

gezin volle ontplooiingskansen bie
den. Het gezinsbeleid gaat uit van de 
rechten op ontplooiing van de indi-
viuele persoon, ongeacht de gezins-
of samenlevingsvorm. Man en vrouw 
moeten beiden dezelfde maatschap
pelijke kansen krijgen. 

De regering zal onderzoeken op 
welke manier gezinnen die hulpbe
hoevende familieleden of kinderen 
thuis opvangen en verzorgen, onder
steund kunnen worden. Waar ouders 
buitenshuis werken zal de opvangka-
paciteit van een gedifferentieerd net 
van kinderopvang worden vergroot. 
De Vlaamse regering zal initiatieven 
ondersteunen die de relatiebekwaam
heid verhogen en die een degelijke 
voorlichting inzake seksualiteit en 
anti-konceptie op het oog hebben. De 
rol van het Centrum voor Bevolkings-
en Gezinsstudiën zal worden gevalo
riseerd. 

Het dekreet inzake bijzondere 
jeugdbijstand ligt aan de basis van 
het beleid terzake: voorrang aan de 
minst-ingrijpende maatregel t.o.v. de 
betrokken jongere, stimulering van 
gezinsondersteunende en gezinsver
vangende initiatieven, uitbreiding van 
de voorzieningen tot de jongvolwas
senen indien de burgerlijke meerder
jarigheid verlaagt. 

Binnen een gekoördineerd gehan-
dlkaptenbeleld zal dadelijk werk wor
den gemaakt van de oprichting van 
een Vlaams Fonds voor Sociale Inte
gratie van personen met een handi-
kap. De gehandikapten zullen betrok
ken worden bij het beheer hiervan. De 
administratieve procedures zullen 
worden vereenvoudigd en de bereik
baarheid vergroot. 

De Vlaamse regering zal erover 
waken dat de beschuttende werk
plaats hun initiële opdracht — tewerk
stelling voor zwaar gehandikapten — 
waar maken. Tevens zal een opera
tionele samenwerking tussen de 
VDAB en het Vlaams fonds worden 
ingebouwd. De bestaande tewerkstel-
lingsbevorderende maatregelen moe
ten gepaard gaan met een vlotte, 
doorzichtige administratieve afhan
deling en een efficiënte begeleiding 
van de betrokkenen. Mede door de 
wijzigende behoeften zal een nieuwe 
programmatie van de voorzieningen 
voor gehandikapten worden opge
steld. De uitbreiding van de opvang
voorzieningen voor volwassen gehan
dikapten zal prioritair aandacht krij
gen. 

Een dynamisch gehandikaptenbe-
leid zal ook werk maken van: bege
leid en zelstandig wonen, een vereen
voudigd subsidiëringsstelsel voor de 
instellingen, een vlotte uitbetaling van 
de toelagen, verbetering van de op-
voedings-, leef- en werksituatie van 
de gehandikapten m.b.v. nieuwe 
technologieën. 

In alle beleidssektoren zal worden 
ingespeeld op de eigen kenmerken 

Kuituur, sport en toerisme 

Niet van brood alleen 
De Vlaamse eigenheid steunt in 

belangrijke mate op haar eigen kultu-
rele waarde. Kulturele eigenheid vin
den we in ons kunstpatriumonium, m 
een leef- en samenlevingskultuur die 
maksimaal ruimte geeft aan kunst
schepping, -beoefening en -beleving, 
-aan persoonlijkheidsontplooiing en 
maatschappelijke participatie. 

Het kultuurbeleid moet in vele vor
men gestalte krijen: bescherming van 
het patrimonium, verrijking door nieu
we scheppingen, bevordering van de 
deelname van alle burgers, interna
tionale erkenning van onze identiteit 
als volksgemeenschap, bevestiging 
van ons imago, kultivering en verbe
tering van onze taal(gebruik). 

Door een Intense samenwerking 
met Nederland In de Nederlandse 
Taalunie moeten de beoefening en de 
uitstraling van onze taal en kuituur 
worden bevorderd. 

Het kultuurbeleid zal geïnspireerd 
zijn op het respekt voor de levensbe
schouwelijke verscheidenheid en plu
riformiteit van het kultureel werk. De 
overheid draagt een aktleve verant
woordelijkheid voor kultuurspreldlng 

en ontwikkeling en erkent en onder
steunt tevens de partikuliere kulturele 
instellingen en organisaties. De rol 
van het vrijwilligerswerk moet ook in 
de toekomst worden gevrijwaard. 

Objektieve kriteria voor erkenning 
en subsidiëring zullen strikt worden 
toegepast. Verder dienen de dekre
ten geëvalueerd en eventueel aange
past aan de wijzigende behoeften, zal 
de inspraak in en participatie aan het 
kultuurbeleid worden aangemoedigd 
door decentralisatie en ondersteu
ning van het lokale kultuurleven. 

Een aantal dekreten zijn toe aan 
aktualisering. Het gaat hier om het 
dekreet op het ontwikkelingswerk en 
het vormingswerk, het dekreet inzake 
de gemeentelijke kulturele raden, het 
dekreet op de amateuristische kunst
beoefening, het biblioteekdekreet en 
het teaterdekreet. 

Verder zullen initiatieven worden 
genomen om een plaatselijk jeugdbe
leid te stimuleren, het statuut en de 
ondersteuning van de scheppende en 
uitvoerende kunstenaar te organise
ren, de erkenning ensubsidiëring van 

musea te regelen, de plastische kun
sten te bevorderen en een beleid 
m.b.t. de filmsektor te bevorderen. 

De Vlaamse regering zal ook een 
Vlaams sportfonds oprichten en zal 
het dekreet op de landelijke sportfe
deraties volledig uitvoeren. Tevens 
zal het beheer en de werking van de 
Sportcentra voor de Vlaamse ge
meenschap geëvalueerd worden. 

Toerisme van haar kant moet mo
gelijkheden bieden voor zinvolle vrije
tijdsbesteding en ontspanning maar 
heeft ook heel wat troeven inzake 
tewerkstelling en internationale ima
govorming. 

Het toeristisch beleid dient te kade
ren in een evenwichtige, sociale, eko-
nomlsche en ekologische ontwikke
ling van Vlaanderen. De krachtlijnen 
van het toeristisch beleid zijn: kwali
teitsverbetering van de infrastruktuur 
en dienstverlening, gekoördineerde 
taakverdeling tussen de verschillen
de overheden, kwalitatieve uitbouw 
van jeugd- en sociaal toerisme, pro
motie in binnen- en buitenland, sa
menwerking met de bedrijfssektoren 
en een betere organisatie van het 
kampeerwezen. 

van de groeiende groep zestig-plus
sers. 

Dit vergt koördinatie tussen alle 
voorzieningen binnen een geheel van 
maatschappelijke en sociale dien
sten. Op de eerste plaats zal worden 
gestreefd naar maksimale kansen op 
thuiszorg. In dat opzicht zal het net
werk van tussenvoorzieningen zoals 
bejaardenwoningen en service-flats 
worden geëvalueerd en bijgestuurd. 
Bijzondere aandacht zal ook uitgaan 
naar de kwaliteit en de betaalbaar
heid van intra-murale opvang voor 
hoog- en zorgbehoevende bejaarden. 

Een maatschappij waarbinnen ech
te armoede voorkomt is onaanvaard
baar. Armoedebestrijding zal uitgaan 
van de oorzaken die er aan de basis 
van liggen. Een beleid ter bestrijding 
van de armoede moet de individuele 
situatie verbeteren en evenzeer de 
samenleving toegankelijker maken 
voor de armste bevolkingslagen. 

De koördinatie van dit beleid zal 
worden toevertrouwd aan een perma
nente interdepartementele kommis
sie. De OCtWIW's hebben hierbij een 
belangrijke signaal- en opvangfunk-
tie. 

Om het kulturele en sociale isole
ment van migranten te vermijden is 
een beleid noodzakelijk waarbij inte
gratie centraal staat. Het beleid dient 
gericht op de emancipatie en vol
waardige deelname van migranten 
aan de Vlaamse samenleving en de 
wederzijdse aanvaarding van alle be
volkingsgroepen. Centraal hierin 
staan: bestrijding van kansarmoede; 
bestrijding van diskriminatie; bijzon
dere maatregelen in onderwijs, taal
onderricht, jongerenwerking, volwas-
sensenvorming, sociale huisvesting, 
stadskernvernieuwing, tewerkstel
ling, toegang tot de arbeidsmarkt, 
beroepsopleiding en maatschappelij
ke participatie; koördinatie en overleg 

met alle beleidsniveau's, een admini
stratieve onderbouw en een aange
paste sensibiliseringsstrategie waar
bij van alle bevolkingsgroepen een 
inspanning wordt gevraagd. 

De Vlaamse regering voorziet ook 
specifieke maatregelen voor kansar
me bevolkingsgroepen, thuislozen, 
vluchtelingen, ex-psychiatrische pa
tiënten, forensisch kliënteel en daklo
zen. 

Gezondheidsbeleid 
In haar gezondheidsbeleid zal de 

regering absolute voorrang geven 
aan een effektlef preventiebeleid. 

Heel wat diensten zullen aan een 
grondige evaluatie onderworpen wor
den en aangepast aan de wijzigende 
behoeften en reglementeringen. Dit 
geldt zo voor de ziekenhuisdiensten, 
het geriatische gezondheidsbeleid, 
de zware medische diensten, de psy
chiatrie. In deze laatste sektor zullen 
de diensten aangepast worden aan 
hedendaagse koncepten. 

Sport is een uitstekende vorm van 
algemene preventie, en dat zal ook 
bekend worden gemaakt. Verder zal 
het sportgeneeskundig onderzoek 
ondersteund worden, de preventie en 
voorlichting over het dopinggebruik 
verder gezet en de medische sport-
keuringen verder gekonkretiseerd. 

Samen met Kind en Gezin en de 
betrokken zorgenverstrekkers zal ge
streefd worden naar een kwaliteits
verbetering inzake perlnatale zorg. 

Bijzondere aandacht en maatrege
len worden voorzien voor de gezond
heidsopvoeding, de thuisverzorging, 
de extramurale geestelijke gezond
heidszorg, het medisch schooltoe
zicht, preventie gericht naar bijzonde
re doelgroepen, kanderpreventie, 
Aidspreventie en -voorlichting, alko-
hol- en drugverslaafden. 

Brussel, de rand, Voeren, 

Voor alle 
Vlamingen 

De nieuwe Vlaamse regering moet 
er voor alle Vlamingen zijn, ook voor 
diegenen die zich in bijzondere situa
ties bevinden. Voor de Volksunie 
moet er vanuit de Vlaamse regering 
bijzondere aandacht uitgaan voor de 
Vlaamse volksgenoten in Brussel, de 
randgemeenten, Voeren... Het stond 
dan ook als een paal boven het VU-
water dat het nieuwe regeerakkoord 
hier bindende prioriteiten zou vastleg
gen. 

Zo zal de Vlaamse Regering, waar 
mogelijk, ondersteuning verlenen aan 
de Brusselse Vlamingen en zorgen 
voor de versterking van de Vlaamse 
aanwezigheid te Brussel. 

Zowel In het kader van de nieuwe 
Brusselse strukturen als in het voor
uitzicht van de Europese eenhelds-
markt is het belangrijk dat Vlaande
ren de band met zijn hoofdstad be
houdt en verstevigt. 

Kwaliteitsbehoud en -verbetering 
van de Nederlandstalige voorzienin
gen en openheid t.a.v. de anderstali
gen zullen de krachtlijnen uitmaken 
van het beleid. 

Daarom zal naast een politiek van 
positieve akties en de zorg voor de 
toepassing van reglementering ge
streefd worden naar een goede sa
menwerking met de Franse Gemeen
schap, op basis van gelijkwaardig 
partnerschap. Het Ministerkomitee 
voor Brusselse Aangelegenheden zal 
hierbij een belangrijke koördinerende 
rol spelen, op grond van een uit te 
werken geïntegreerd aktieplan. 

De Vlaamse Regering zal spoedig 
een ontwerp-dekreet indienen bij de 
Vlaamse Raad m.b.t. de Vlaamse 
Gemeenschapskommissie. De 
Vlaamse Regering nodigt de Vlaamse 
Raad uit de werkgroep Brussel een 
bestendig karakter te geven. 

De Gemeenschapsministers zullen 
de manier onderzoeken waarop re

glementerende en uitvoerende be
voegdheden met de bijhorende mid
delen via raamdekreten kunnen wor
den overgedragen aan de Vlaamse 
Gemeenschapskommissie. Ook hier 
dient het Ministerkomitee voor Brus
selse Aangelegenheden gekoördi
neerd op te treden. 

De Vlaamse Regering zal verder 
voorstellen uitwerken aangaande de 
vertegenwoordiging van de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse ge
west in de overleg-, beheers- of be
slissingsorganen van een aantal na
tionale instellingen en organisme, 
met zetel in Brussel-Hoofdstad. 

De Vlaamse Regering zal aan het 
Brussels gewest voorstellen samen
werkingsakkoorden af te sluiten ten
einde een aantal gewestgrensover-
schrijdende problemen te regelen, in
zonderheid op het vlak van infrastruk
tuur, verkeer, waterzuivering en afval
verwerking. 

Over de politiek met betrekking tot 
de rand en Voeren konden we nog 
geen teksten bemachtigen. Bij het ter 
perse gaan waren de onderhandelin
gen volop aan de gang. De VU-onder-
handelaars dringen zeer sterk aan op 
een apart luik in het regeerakkoord. 
Hierin zou onder meer moeten ge
steld worden dat de taalwetgeving in 
deze gebieden o.m. door de voogdij
uitoefening strikt moet worden toege
past. De bescherming van het Vlaam
se karakter moet aktief in een huis-
vestings- en ruimtelijke ordeningsbe
leid weer te vinden zijn. Ook zou er 
een infocel voor de Vlamingen in 
Voeren en de rand (en elders) moeten 
worden ingericht. Daarnaast wordt al 
het VU-gewicht in de schaal gewor
pen om voor Voeren en de rand 
specifieke socio-ekonomische pro
gramma's te voorzien om bij te dra
gen tot de vernederlandsing van deze 
gebieden. 
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Infrastruktuur en vervoer 

Groen beleid in een liarde seictor 
Niemand zal het ons kwalijk nemen 

dat we het eigen VU-departement iets 
uitvoenger behandelen In tegenstel
ling tot sommige van zijn kollega's 
wilde Gemeenschapsminister Sau-
wens een zeer konkreet en specifiek 
beleid uitstippelen Resultaat is een 
duidelijke beleidslijn 

Prioriteiten van dit beleid zijn 
* de valonsatie van de centrale lig
ging van Vlaanderen, 
* een beheersmatig mobiliteitsbe
leid, 
* de veiligheid van de weggebrui
kers, 
' de bezorgdheid om de ekologische 
aspekten, 
* de maatschappelijke rentabiliteit 
van investeringen, 
* het stimuleren van een kwalitatief 
openbaar vervoer, 
* de koordinatie van alle vervoermid
delen 

Uitgangspunten van het ekono-
misch beleid liggen in de kreatie van 
werkgelegenheid, de verhoging van 
de toegevoerde waarde van de eko-
nomische aktiviteit, in het scheppen 
van een kader waarbinnen privaat en 
publiek initiatief elk hun specifieke rol 
volwaardig en optimaal kunnen ver
vullen 

Hoogstaand wetenschappelijk on
derzoek, vernieuwde ekonomische 
ontwikkeling, efficiënte kommerciali-
senng, moderne dienstverlening, ge
differentieerd beleid, genchtheid op 
alle sektoren, versterking van gezon
de ekonomische kernen dit zijn de 
sleutelbegnppen van het nieuwe eko-
nomisch beleid Deze doelstellingen 
zullen permanent gedragen worden 
door de zorg voor sociale rechtvaar
digheid en het ekologisch evenwicht 
Het ekspansie- en rekonversiebeleid 
zal worden verdergezet en bijge
stuurd Alle probleemgebieden kun
nen rekenen op selektieve maatrege
len Het sociaal-ekonomisch beleid 
zal gevoerd worden in overleg met 
het Vlaams Ekonomisch en Sociaal 
Overlegkomite, de Sociaal-Ekonomi-
sche Raad van Vlaanderen en de 
Vlaamse Raad voor Wetenschapsbe
leid 

Ekonomie 
Het ekonomische ekspansiebeleid 

zal - eenvoudiger, doorzichtiger, se-
lektiever en efficiënter - worden ver
dergezet Ook zal nagegaan worden 
of de bedrijven hun verplichtingen in 
het kader van de verleende steun wel 
nakomen 

De GIMV IS het aangewezen instru
ment om het openbaar initiatief te 
bundelen Zij is geroepen om de 
markt van het nsikodragend te ver
nieuwen en zal moeten zoeken naar 
nieuwe financienngs-technieken voor 
jonge starters, kooperatieven en 
KMO 

Bestaande en geregionaliseerde 
instellingen zullen in de GIMV worden 
geïntegreerd 

De toestand van bedrijven in de 
vroegere,,nationale sektoren" zal ge
ëvalueerd worden Het plan Gheyse-

Het mobiliteitsbeleid zal gebaseerd 
zijn op een globaal mobiliteitsplan Dit 
plan zal uitgaan van de behoeften 
aan mobiliteit van personen, goede
ren en diensten en rekening houden 
met de strukturele elementen van de 
verschillende vervoersmodi Het zal 
maatregelen bevatten om het vervoer 
van goederen en inzonderheid van 
gevaarlijke stoffen via spoor- en wa
terweg te bevorderen Daarbij zal een 
verkeers- en ruimtelijke analyse op
gemaakt worden voor gebieden met 
zware knelpunten 

Voor nieuwe projekten zal de renta
biliteit, de bijdrage tot het Bruto Re
gionaal Produkt en de terugvloei-effe-
ten worden geëvalueerd Telkens zal 
een Milieu-Effekt-Rapport (MER) wor
den opgesteld 

In uitvoenng van het mobiliteitsplan 

linck voor de KS zal geaktualiseerd 
worden, alle vroegere verbintenissen 
tegenover de KS en het Toekomst-
kontrakt Limburg worden nageko
men De GIMV moet al deze verbinte
nissen beheren en mede ook de recy
clage van de overheidssteun in deze 
sektoren realiseren 

Ook het Fonds voor Innovatie en 
Technologie zal geëvalueerd worden 
Het ekonomisch struktuurbeleid zal 
met meer uitsluitend tot de hoogtech
nologische DIRV-sektoren beperkt 
worden, maar ook gencht zijn naar de 
selektieve stimulenng van die techno
logische toepassingen die aansluiten 
bij het sociaal-ekonomisch weefsel 

Verder staan op het programma 
de voorbereiding van 1992, vooral 
ook voor de KMO's , de uitbouw van 
de dienstverlening , een inventansa-
tie van beschikbare industne- en am
bachtelijke zones , de ,,lobbying" 
voor overheidsbestellingen en kom-
pensatiedossiers 

Flanders Technology International 
blijft bestaan, maar zal ook meer 
aandacht besteden aan de maat
schappelijke integratie van het tech-
nologie-beleid Resten dan nog de 
statistische infonnatieverzameling, 
de integratie van de GOM's in het 
Vlaams beleid, het ekonomisch voor-
komingsbeleid en (eindelijk ') het 
landbouwbeleid De Vlaamse rege
ring zal er de nodige aandacht en 
ontwikkeling voor ontwikkelen 

KMO-beleid 
Het belang van de KMO als een 

drijvende ekonomische kracht wordt 
thans algemeen erkend De geïnte
greerde dienstverlening vanuit de 
overheid naar KMO's toe zal vlotter 
en bedrijfsvriendelijker verlopen 
Steunverlening zal vereenvoudigd en 
versneld worden De ekonomische 
ekspansiewetgeving en het toege
past wetenschappelijk onderzoek 
door KMO's zal gevrijwaard blijven 
Verder dient de technologie-over
dracht en het onderzoek gestimu
leerd, samenwerking met en toeleve-
nng naar grote bedrijven bevorderd 
Prioritaire aandacht zal besteed wor
den aan de adviesverlening inzake 

zal een globaal infrastruktuurplan 
worden opgesteld dat het planmatig 
kader voor het mvestenngsbeleid 
vormt Zowel beleids- als bestuurs-
matig zal een efficient mstrumenta-
num worden uitgebouwd 

Tevens zullen de gemeenten gesti
muleerd worden tot het opmaken van 
verkeerscirculatie- en verkeersplan
nen 

Stads- en 
streekvervoer 

Het stads- en streekvervoer zal m 
staat worden gesteld een wezenlijke 
bijdrage te leveren tot het opvangen 
van de groeiende mobiliteitsbehoef
ten van de bevolking Het zal worden 
ondergebracht in een bedrijfsstruk-
tuur die afgestemd is op dienstverle
ning naar de reiziger toe, maar die 

beheer, management, marketing, ek-
sport en technologie-overdracht Ook 
zal de permanente vorming in de 
middenstand worden uitgebouwd m 
overleg en samenwerking met andere 
opleidingsvormen 

Innovatie 
Het industneel-technologisch be

leid zal geëvalueerd worden, in het 
bijzonder naar de maatschappelijke 
integratie ervan 

Belangrijk in dit beleidsdomein zijn 
de financieringsinstrumenten en sub-
sidienngsmechanismen waarbij de 
renteloze voorschotten zullen ge
handhaafd blijven en de technologie-
assen (mikro-elektronika, bio-techno-
logie, nieuwe matenalen) waarvoor 
een grotere selektiviteit naar produkt-
innovatie en een grotere integratie 
van maatschappelijke oven/vegingen 
aan de dag zal worden gelegd 

Eksport 
Vier krachtlijnen worden hier voor

op gesteld uitbreiding van het pro-
dukten- en dienstenaanbod , valon
satie van onbenutte mogelijkheden , 
verruiming van de geografische 
onentatie , sensibilisering en onder
steuning van KMO en jonge bedrij
ven Overleg en koordinatie met de 
BDBH dringt zich op 

Energie 
Prioritair staan het rationeel ener

gieverbruik en het gebruik van pnmai-
re energiebronnen om ekonomische 
en ekologische overwegingen De re
gering zal zorgen voor de noodzake
lijke uitbouw van een technisch en 
administratieve ondersteuning, een 
gekoordineerde aanpak en admini
stratieve ondersteuning, een gekoor
dineerde aanpak van de akties op 
wetenschappelijk, vormings- en sen-
sibiliseringsvlak, de decentrale elek-
tnciteitsopwerking en warmterekupe-
ratie, akties naar gebouwen en ver-
warmingssekfor toe, de aanpassing 
van het premiestelsel inzake huisves
ting en stadshenwaardenng 

De know-how van het SOK zal mak
simaal worden gevaloriseerd inzon
derheid inzake milieu, energie en 
nieuwe materialen In het overleg met 
de centrale overheid en diensten zul
len principieel het R E V en de mi
lieu- en veiligheidsaspekten voorop 
gesteld worden De regering wil ook 
nauw betrokken worden bij de uitwer
king van de nationale uitrustingsplan
nen 

eveneens een rationele werking moet 
toelaten Hierbij zal rekening worden 
gehouden met de schaalvergroting 
maar ook met de binding tussen het 
vervoersbedrijf en de lokale en regio
nale behoeften 

De innchting van het stads- en 
streekvervoer zal worden toever
trouwd aan een Vlaams openbaar 
vervoerbedrijf, met een koepelorgani
satie, en regionale vervoersentiteiten 
Binnen deze struktuur zal een inte
gratie van het stads- en streekvervoer 
worden verwezenlijkt 

Om de drukke verkeersassen te 
ontlasten zal een snel en konfortabel 
vervoer uitgebouwd worden De aan
trekkingskracht van het openbaar 
vervoer zal gepromoveerd worden 

Gestreefd zal worden naar een per
manent opvolgen van de vraagzijde, 
het wegwerken van de wachttijden, 
de verbetenng van het reizigerskon-
fort, het toekennen van een bevoor
rechte positie van het openbaar ver
voer, de verhoging van de toeganke
lijkheid ervan 

Wegen infrastruk
tuur 

Het wegeninfrastruktuurbeleid zal 
de veiligheid bevorderen met bijzon
dere aandacht voor de meest kwest-
bare weggebruikers , het wegennet 
verbeteren in samenhang met de 
leefbaarheid van de woonkernen en 
de stadsrenovatie , de milieu-onvrien-
delijke effekten van het wegvervoer 
milderen , het openbaar vervoer ver
beteren en bevorderen en het ge
meenschappelijk partikulier vervoer 
stimuleren 

De bevordering van de veiligheid 
van de weggebruikers zal onder
bouwd door verantwoorde investerin
gen, door permanente inspanningen 
inzake verkeersedukatie en door effi
ciënte sensibilisenngskampagnes 
Tevens zal een inventans van de 
„zwarte punten" worden opgesteld 
en zullen pnoritaire akties tot het 
wegwerken van deze zwarte punten 
worden gerealiseerd 

De veiligheid van de zwakke weg
gebruikers, zoals fietsers en voetgan
gers, zal in even grote mate worden 
gestimuliseerd door de uitbouw van 
een aangepast fietspadennet en de 
aanleg van een beter infrastruktuur 
voor de voetganger 

De investenngen zullen verder wor
den gericht op de kwalifeitsverbete-
iing van het wegennet Nieuwe we
gen zullen slechts aangelegd worden 
indien zij bijdragen tot een verhoging 
van de leefbaarheid of de veiligheid 
binnen woon- en stadskern, of tot het 
wegwerken van file-problemen Dit 
zal gebeuren m samenhang met het 
openbaar vervoer 

De bewegwijzenng en de wegbeba-
kening zullen verder worden verbe
terd en uitgebreid Tevens zal maksi
maal gebruik worden gemaakt van 
elektronische hulpmiddelen teneinde 
de verkeersbewaking, -begeleiding 
en -afwikkeling te verhogen Het tota
le wegennet zal worden geklassifi-
ceerd op basis van objektieve kriteria 
Dit moet leiden tot een meer efficient 
en samenhangend wegeninfrastruk
tuurbeleid 

Waterwegen 
De Vlaamse regering zal ook hier 

op een selektieve wijze prioriteit ge
ven aan de kwaliteitsverbetering van 
de bestaande watenn/egen De strijd 
tegen overstromingen zal worden ver
dergezet door de uitvoering van een 
nieuw meerjarenplan. 

Het vervoer langs de waterwegen 
zal in samenhang met het weg- en 
spoonvegveivoer op een koherente 

wijze worden benaderd Hierbij zal 
rekening worden gehouden met de 
transportmogelijkheden via pijpleidin
gen Een gezonde intermodale kon-
kurrentie moet hierbij steeds als uit
gangspunt fungeren 

De eksploitatie van de waterwegen 
zal op een kommerciele basis aange
pakt worden De bevordering van de 
scheepvaart zal in deze optiek wor
den uitgewerkt Ten aanzien van de 
binnenscheepvaart en de zeevaart 
zal een verantwoord kapaciteitsbeleid 
worden doorgevoerd Er zal gestreefd 
worden naar een optimaal gebruik 
van de waterwegen-infrastruktuur 

,met inachtnane van zowel ekonomi
sche als rekreatieve doeleinden 

Zeehavens 
Een koherent havenbeleid inkorpo-

reert de lange-termijn ontwikkelingen 
op gebied van de mantieme handel 
en transport op Europese schaal Bij
gevolg zal een strategisch en gekoor-
dineerd havenbeleidsplan worden uit
gewerkt 

Het havenbeleid zal gericht zijn op 
de uitbouw van de zeehavens waarbij 
een evenwichtige en objektieve ver
deling van de overheidsmiddelen zal 
worden toegepast , de verdere kom-
mercialisering en uitstraling van de 
zeehaveninfrastruktuur , het bevor
deren van het komplementair karak
ter van de zeehavens , de uitbouw 
van een efficiënte vervoersmfrastruk-
tuur tussen de havens en het hinter
land , de toegankelijkheid van de 
zeehavens Bij prionteit zal een finan
cieel haalbare, milieu-hygienische en 
verantwoorde oplossing voor de ver
wijdering van de baggerspecie wor
den uitgewerkt Om deze doelstellin
gen te bereiken zal een meerjaren
plan voor het havenbeleid worden 
opgemaakt 

De realisatie ervan zal gebeuren in 
overleg met de havenbeheerders, de 
werkgevers- en werknemersorganisa
ties en de bedrijfssektoren betrokken 
bij de werking en de promotie van de 
zeehavens Er zal een permanent 
gemengd overlegkomite voor het ha
venbeleid komen Een harmonisenng 
van de verschillende tanefstrukturen, 
van de verschillende havenkosten en 
van de beheersvormen van de ha
vens zal onderzocht worden 

Regionale 
luchthavens 

Een grondige doorlichting zal wor
den doorgevoerd over de rol die de 
regionale luchthavens kunnen spelen 
in het ekonomisch, vervoer- en tran-
sit-beleid van Vlaanderen Op basis 
van de resultaten ervan zal de Vlaam
se regering voor einde 1989 een be
leidsplan opstellen 

Samenwerkingsak
koorden 

In een eerste faze zullen samen
werkingsakkoorden met de Gewesten 
en de nationale overheid worden ge
sloten, zoals voorzien in de Bijzonde
re Wet 

In een tweede fase zullen initiatie
ven worden genomen tot hef afsluiten 
van vrijwilige samenwerkingsakkoor
den met de andere Gewesten 

De onderhandelingen met Neder
land dienen zo spoedig mogelijk op
nieuw te worden aangevat Zowel de 
,,waterverdragen" en de kwaliteit van 
het water van de grensoverschrijden
de waterlopen, als de andere grens
overschrijdende infrastrukturen die
nen hierbij behandeld te worden De 
samenstelling van de onderhande-
lingsdelegatie dient aangepast aan 
de nieuwe bevoegdheidsstruktuur 

Ekonomie, KMO en Energie 

Met of zonder DIRV 
Over het ekonomisch luik werd heel wat afgepala-

verd op het kasteel van Ham, deels zinvol, deels 
muggezifterij, zoals over het al dan niet vermelden 
van de DIRV-aktie. DIRV ligt eruit, wat blijft is een 
uitgebreid hoofdstuk waarin welvaartsbeleid en so
ciale bekommernissen verweven worden. 

• * " ' » * . 



10 M^ 

Vic Anciaux over taalgebruik in randgemeenten: 

„Het Nederlands is enige 
wetteiijice bestuurstaal" 

Terwijl negen Vlaamse gemeenschapsministers — beide PVV-excellenties 
bleven immers afwezig — op het historische kasteel van Ham te Steenokkerzeel 
onderhandelden over een nieuw regeerakkoord voor de Vlaamse Gemeen
schap, kwam de Vlaamse Raad voor het eerst na nieuwjaar bijeen. 

Het werd een bijzonder drukke zitting. De Vlaamse Raad wordt nu gekonfron-
teerd met verruimde bevoegdheden. Het debat over de nieuwe macht en de 
besteding van de nieuwe financiële middelen kondigt zich aan voor begin 
februari. Meteen ligt dan het nieuwe Vlaamse regeerakkoord ter diskussie voor. 

V IC ANCIAUX hield een bij
zonder opgemerkte inter
pellatie tot Gemeen

schapsminister Luk Van den Bos
sche over het taalgebruik in de 
schepenkolleges en de gemeen
teraden van de zes randgemeen
ten rond Brussel. Konkrete aan
leiding hiertoe waren de recente 
incidenten in Linkebeek en Kraai-
nem 

Dat Anciaux zijn interpellatie 
kon richten tot een Vlaams ge
meenschapsminister IS nieuw. 
Door de wet van 8 augustus 1988 
werd het gewoon administratief 
toezicht op de handelingen van 
de gemeentelijke overheden im
mers gewijzigd 

Wat de Vlaamse randgemeen
ten en Voeren betreft, blijft de 
organisatie van het gewoon ad
ministratief toezicht weliswaar 
behoren tot de bevoegdheid van 
de nationale overheid, maar komt 
de bevoegdheid ,,ratione loei" 
inzake de uitoefening van het 
gewoon administratief toezicht 
vanaf 1 januan 1989 bij de 
Vlaamse Exekutieve te liggen. 

Vernietiging 
Vanaf begin dit jaar wordt de 

voogdij over de randgemeenten 
dus door de Vlaamse regering 
uitgeoefend. Een beslissing van 
een gemeenteoverheid van de 
randgemeenten waarbij de wet 
wordt geschonden of het alge
meen belang geschaad, kan dus 
door de provinciegoeverneur 
worden geschorst en bij een ge
motiveerd besluit door de Exeku
tieve worden vernietigd 

In zijn interpellatie betreffende 
het taalgebruik in de kolleges en 
raden van voornoemde gemeen
ten, steunde Vic Anciaux zich op 
de taalwetgeving van 1963 en het 
artikel 3bis van de Grondwet. An
ciaux bracht de Vlaamse Raad 
een haarfijne ontleding. 

De taalwetgevmg van 1963 be
paalt duidelijk dat in het Neder
lands taalgebied in principe enkel 
het Nederlands als bestuurstaal 
kan worden gebruikt. ,,Het is dus 
geenszins juist dat men, omdat 
de wet het taalgebruik in bepaal
de handelingen niet expleciet re
gelt, naar believen ofwel het 
Frans, ofwel het Nederlands of
wel het Duits of het Hottentots 
of... zou mogen gebruiken. Dit is 

onzin " BIJ stilzwijgen van de wet
gever moet men de taal van het 
taalgebied gebruiken, hier dus 
onbetwistbaar het Nederlands. 

Bestuurden 
De uitzonderingen op deze al

gemene regel die voorzien zijn 
voor de gemeenten met een spe
ciaal taairegime, blijven uitzonde
ringen en gelden slechts voor 
beperkte, preciese en limitatief 
bepaalde verrichtingen. Boven
dien, zo merkte Anciaux op, moet 
het bestuur deze uitzonderingen 
slechts volgen ten voordele van, 
en meestal slechts op uitdrukke
lijke aanvraag van, de bestuur
den, en niet van de bestuurders. 

Een volgend belangrijk ele
ment IS het, door grondwetsher

ziening van 1970 ingevoerde, ar
tikel 3bis van de Grondwet. Be
langrijk hierbij is de notie ,,taalge
bied". Anciaux verwees terzake 
naar een arrest van de Raad van 
State (1973) dat stelde dat het 
territorialiteitsbeginsel hierdoor 
een grondwettelijke norm werd. 
,,ln de eentalige gebieden is elke 
overheid m beginsel verplicht de 
taal van dat gebied te gebruiken 
voor al de aktiviteiten die in het 
taalgebied plaats hebben of er 
betrekking op hebben". 

Anciaux stelde het klaar en 
duidelijk: 1. de taalwetgeving én 
artikel 3bis van de grondwet be
palen dat in de kolleges en de 
gemeenteraden van de facilitei
tengemeenten enkel het Neder
lands mag gesproken worden; 2. 
noch aan de taalwetgeving, noch 

Regeringsmededelingen, voetbal, 
Aqua-parks, welzijnsseictor... 

e Vlaannse Raad 
I keurde de wettelijke 
basis goed voor de re-

geringsmededehngen van de 
Vlaamse Exekutieve op de 
BRT. Voortaan mag de Exeku
tieve per maand zes uur zend
tijd innemen. VU-mediades-
kundige André De Beul had 
een aantal konkrete vragen bij 
dit ontwerp van dekreet. Zo 
vroeg hij niet alle mogelijkhe
den zomaar open te laten. 
,,De Exekutieve moet een em-
stige, duidelijke en vooral her
kenbare boodschap brengen, 
die onderscheiden is van de 
andere programma". De Beul 
vroeg aandacht voor de im-
pakt van het medium. Zo vond 
hij de tekst van het dekreet te 
verregaand en stelde hij in 
een amendement dat de mi
nister zelf zijn mededeling 
moet voorlezen. Hij waar
schuwde daarbij voor het ver
vagen van de grens tussen 
fiktie en werkelijkheid. „Spots 
kunnen nu gratis zijn, wan
neer de vermelding „medede
ling" wordt aangebracht". 

De Beul peilde Kultuumni-

nister Dewael ook nog naar 
zijn optreden tegenover de 
BRT in zaak rond het eksklusi-
viteitskontrakt met de Belgi
sche Voetbalbond. Het ingrij
pen van BRT-voogdijminister 
Dewael ten bate van de kom-
merciële omroep VTM, om
schreef de Beul als een steek 
in de rug van de openbare 
omroep. 

Nelly Maes stoot zich aan bij 
een interpellatie over de 
,,Center Pares" en de organi
satie van het toerisme. Zij eis
te meer duidelijkheid over de 
ftnancieringstoelage en de 
procedures voor dergelijke 
projekten. Maes beklemtoon
de bovendien de noodzaak 
van een degelijk MER-rapport. 
Wat dit laatste betreft, vroeg 
het VU-kamerlid bij een venwij
zing naar de SUN-parks in 
Koksijde en De Haan, een ab
solute en dringende bescher
ming van de duinengordel. 

Senator Walter Luyten ging 
nader in op de onrust in de 
welzijns- en verzorgingssek-
tor. Hij verklaarde verstomd te 
zijn door de lage wedden en 

de bestaande werkomstan
digheden bij het personeel. 
Luyten vroeg ook aandacht 
voor de overdreven laattijdige 
betalingen. „Men spreekt niet 
van voorschotten, maar van 
„achterschotten"", aldus Luy
ten. 

Kamerlid Jan Caudron her
haalde zijn klacht over de 
stiefmoederlijke behandeling 
van het leervak lichamelijke 
opvoeding in het onden/vijs. 
Meer bepaald de jongste in
greep van Pierre Chevalier, tot 
voor kort staatssekretarts voor 
Onderwijs, om ook in de 
Obervatiegraad van het ge
meenschapsonderwijs één 
uur lichamelijke opvoeding 
per week te schrappen, stuitte 
op verzet. Caudron vroeg ge
meenschapsminister Coens 
deze maatregel spoedig on
gedaan te maken. Bewe
gingsopvoeding moet de ere
plaats innemen die haar toe
komst, aldus Caudron, die 
een dagelijks uur L.0. als 
streefdoel vooropstelde. 

aan het artikel 3bis werd ook 
maar iets gewijzigd; 3. wie deze 
(grond)wettelijke bepalingen met 
naleeft kan dus gestraft worden. 

Anciaux vroeg gemeenschaps
minister Van den Bossche dan 
ook volop gebruik te maken van 
zijn voogdijbevoegdheid. Kon-
kreet suggereerde Anciaux een 
rondschrijven te sturen naar de 
betrokken Vlaamse gemeenten 
met een speciaal taairegime, 
waarin duidelijk zal dienen be
paald dat enkel en alleen het 
Nederlands als bestuurstaal mag 
worden gebruikt. Dit met alleen 
voor elke handeling, maar ook 
voor de bespreking m de ge
meente- en OCMW-raden én de 
besprekingen in de schepenkol
leges. 

In zijn antwoord verklaarde 
Van den Bossche zich akkoord 
met de stelling van Anciaux. Hij 
beloofde tevens een rondschrij
ven te sturen aan de betrokken 
gemeenten. Van den Bossche 
bevestigde dat de faciliteiten 
geen afbreuk doen aan de taalho
mogeniteit en dat ze enkel voor 
de bestuurden gelden. ,,Alle indi
vidueel optredende gemeente
raadsleden in Vlaanderen én in 
de randgemeenten moeten hun 
handelingen in het Nederlands 
stellen", aldus de minister. 

De frankofonen in de Brusselse 
randgemeenten zijn meteen ge
waarschuwd. Bij een volgend in
cident kan de Vlaamse Regering 
meteen de rode kaart trekken. 
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straatsburg, 
bedenkelijk zinnebeeld 

Dat wij geen warme voorstanders zijn van Brussel 
als definitieve en uitsluitende hoofdstad van Euro
pa's parlement en administratie, heeft de verstandi
ge lezer al lang begrepen. 

Moet het daarom Straatsburg zijn ? 

11 

T IJDENS het historische 
debat dat daarover on
langs in het Europa-parle

ment plaats had, ging het blijk
baar tussen Brussel en Straats
burg. 

Hogere argumenten 
tegen lagere 

Voor deze laatste stad pleitten 
de Fransen, uiteraard, en heel 
wat Duitsers, vooral kristendemo-
kraten. Tegenover het argument 
van de praktische doeltreffend
heid (alle instanties van Europa in 
één stad en dus Brussel, aange
zien de administratie er al geves
tigd is) stelden zij argumenten 
van een ,,hogere" orde: Straats
burg zou het zichtbare teken zijn 
van de na-oorlogse Frans-Duitse 
verzoening en het zinnebeeld zelf 
van de Europese geest. In een 
eerste opwelling hebben nationa
listen de neiging, historische en 
simbolische argumenten hoger te 
plaatsen dan nuchtere bedenkin
gen over tijdwinst en beperking 
van verplaatsingskosten. 

Bij nader toezien blijkt het niet 
zo vanzelfsprekend er achter te 
komen op welke konkrete wijze 
Straatsburg de haar toegeschre
ven simboolfunktie vervult. 

Straatsburg? 
Luksemburg? 

De wederopbouw, a fortiori de 
eenmaking van Europa, had een 
verzoening tussen de zogenaam
de erfvijanden Frankrijk en Duits
land broodnodig. Door hun stra
tegische produktie van Kolen en 
Staal in één pot te steken, de 
Europese Gemeenschap van Ko
len en Staal (EGKS), is de verzoe
ning een feit geworden. De zetel 
van de EGKS werd gevestigd te 
Luksemburg. 

Hoe Straatsburg van deze ver
zoening het zichbare teken kan 
zijn, ontgaat ons. Te Straatsburg 
werd wel het parlement van de 
Europese (aanvankelijk alleen 
maar Ekonomische) Gemeen
schap gevestigd, zelf mogelijk 
gemaakt door de duurzaamheid 
van de EGKS. 

In die zin zou men Straatsburg 
een historische zinnebeeldfunk-
tie kunnen toeschrijven voor de 
Europese Gemeenschap. 

Onzichtbaar 
zinnebeeld of... 

Maar hoe is aan Straatsburg de 
Frans-Duitse toenadering zicht
baar geworden? Toch niet door
dat de Fransen het meest ken
merkende gedeelte van de oude 
Duitse stad ,,la petite France" 
zijn gaan noemen? 

Het IS teoretisch niet uitgeslo
ten, de toenadering ter plekke op 
enigerlei wijze te doen blijken. 
Straatsburg is een middelgrote 
stad, op geringe afstand van de 
Rijn en meteen van de Frans-
Duits staatsgrens. 

De Franse staat zou de brug-
funktie van Straatsburg hebben 
kunnen duidelijk maken door 
haar — wij zeggen maar iets — 
enkele taaitegemoetkomingen 
toe te kennen aan de Duitse taal. 
Die zouden daar door de bevol
king allicht zonder morren aange
nomen worden, aangezien haar 
moedertaal Duits is. Van die boer 
lusten de Fransen echter geen 
eieren. 

Toen van Duitse zijde voorge
steld werd, precies bij wijze van 
praktisch zinnebeeld, de univer
siteit van Straatsburg op de ene 
of andere wijze tweetalig te ma
ken, schreeuwde de Franse aka-

Deze week 
in Knack Magazine 

Daar gaat VIM 
Op woensdag 1 februari knallen de champagnekurken bij 
Vlaanderens eerste commerciële TV-station. Gerrit Six was 
een week te gast bij VTM en dompelde zich onder in de 

zenuwachtige sfeer van de laatste dagen voor het Uur 
Nul. Deze week in Knack. 

Alan Boesak 

Het politieke nieuws over Zuid-
Afnka wordt de laatste tijd door 
blanken gedomineerd. Hoe kijken 
de zwarte Zuidafrikanen daar te
gen aan? Een gesprek met domi
nee Alan Boesak, deze week in 
Knack. 

Migrant in de ruimte 

Als de mens enkele maanden m de 
ruimte verblijft, ondervindt hij 
daar fysieke gevolgen van. Hoe 
moet dat dan als diezelfde mens 
straks naar, bijvoorbeeld, Mars 
zou reizen? Kan hij dan nog te
rug? Migrant in de ruimte, deze 
week in Knack 

Katten en mensen 

De geschiedenis van de relatie tus
sen de kat en de mens gaat 4 500 
jaar terug. Maar volgens recent 
onderzoek is het toch niet alle
maal zo eenvoudig als tot nog toe 
werd gedacht. Over de kat en de 
mens, deze week in Knack 

Bloed in de sneeuw 

Ook het wintersportoord Avoriaz 
heeft van de zachte winter te lij
den, maar er werd daarom met 
minder gehuiverd. Patrick 
Duynslaegher was op het festival 
van de fantastische film en bericht 
over een week lang bangmakerij. 
Deze week in Knack. 

Het centrum van het Duitse Straatsburg, door de Fransen schaamteloos ,,la petite France" genoemd. 

demische en politieke wereld 
moord en brand. 

Ter uitvoering van het Frans-
Duits vriendschapsverdrag leren 
de scholieren in het secundair 
onderwijs van de Duitse deelstaat 
Baden-Württemberg ijverig Frans 
als tweede taal. 

In de daar tegenover liggende 
Elzas is het vak Duits taboe. Voor 
bijna 2 miljoen Franse staatsbur
gers, die in hun eigen stamland 
een Duits dialekt als moedertaal 
spreken is elk kontakt met de 
geschreven gesproken kultuur-
vorm van hun taal op school ver
boden tot de 4e lagere klas. Van 
dan af mag het Duits als vak (niet 
enig ander vak in het Duits) aan
geleerd worden, als keuzevak, 
dus buiten de klasuren. Indien er 
toevallig een leraar bereid toe 
gevonden wordt (waar moet die 
opgeleid worden?), indien de 
schooloverheid er geen bezwaar 
tegen heeft (deze overheid be
staat vaak uit echte Fransen) en 
indien de ouders de moed heb
ben, er op aan te dringen, allicht 
ook tegen de zin van de kinderen, 
in een duits-vijandige omgeving. 

Sedert 1945 wordt de Duitse 
volksgroep in Frankrijk overgele
verd aan een doorgedreven, stel
selmatige verfransing. Zij kan m 
haar eigen taal niet terecht in de 
administratie noch in het gerecht 
en natuurlijk niet in het leger. De 
RK draagt meer dan haar steen
tje bij in het vervreemdingspro
ces. Het is een wonder dat er nog 
steeds, hoewel steeds minder, 
Duitse boeken, tijdschriften en 
dagbladen verschijnen. 

Geen enkel blad mag een Duit
se titel dragen. Die moet tenmin
ste tweetalig zijn. Zo ook de in
houd. Er is zelfs bij wet bepaald 
dat alle rubrieken die de jeugd 
aanspreken (sport, vermaak, 

e.d.m.) niet in het Duits mogen 
gesteld worden. 

Aan deze strakke regel is pas 
een paar jaren geleden een teo
retisch einde gekomen. Na meer 
dan veertig jaren Intense verfran
sing kan het Franse gezag de 
teugel gerust wat vieren. 

Wij zouden zo nog een tijdje 
kunnen doorgaan. Wij willen het 
in dit bestek hierbij laten. 

...schrikbeeld 
zinnebeeld? 

als 

Straatsburg is de hoofdstad 
van de Elzas, de grootste stad 
van Frankrijks Duits taalgebied, 
dat ook Oost-Lotharingen omvat. 
De toestand van deze stad is 
inderdaad zinnebeeldig. Zij ver
zinnebeeldt de houding van 
Frankrijk tegenover de Duitsers 
in zijn greep (in het beste geval 
,,duitstalige Fransen" genoemd), 
tegenover veroverd Duits taalge
bied. Deze houding is er een van 
volkomen miskenning en van kul-
turele onderdrukking. Tegenover 
zijn andere met-Franse ingelijfde 
mensen en gebieden gedraagt 
Frankrijk zich overigens niet veel 
beter, maar we hebben het hier 
nu over Straatsburg als zinne
beeld. 

Zij verzinnebeeldt tevens de 
houding van de Duitsers. Meer 
dan 40 jaren na hun nederlaag 
gedragen zij zich tegenover de 
Franse overwinnaars nog verre
gaand kruiperig. Tegenover hun 
soortgenoten, die het pech heb
ben buiten de Bondsrepubliek te 
wonen, gedragen zij zich ofwel 
laf, omdat zij de Fransen niet 
willen ontstemmen ofwel onver
schillig, omdat zij zich liever met 
minder stekelige onderwerpen of 
met hun eigen welvaart inlaten. 

Zulk zinnebeeld lijkt ons moei
lijk verdedigbaar en in geen geval 
aantrekkelijk. 

Indien dit Straatsburg een zin
nebeeld is voor Europa, betekent 
dit dat we op een Europa der 
staten afstevenen. Deze staten 
zouden de nog niet helemaal ver
teerde overwonnenen van giste
ren ongestraft mogen verbeule-
mansen. Hun onderlinge goede, 
,,Europese" verstandhouding 
zou in stand gehouden worden 
door het diplomatische stilzwij
gen van elke staat tegenover de 
kulturele volkerenmoorden van 
de andere. 

Kunnen wij als zinnebeeld voor 
Europa niets fraaiers bedenken? 

Karel Jansegers 

EURO 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 4 feb. 
D BRT 1 - 16.00 
Al wat de hemel toestaat, film 
D BRT 1 - 18.50 
Postbus X, serie 
D BRT 1 - 18.50 
Boeketje Vlaanderen, toer. magazine 
D BRT 1 - 20.00 
Buren, serie 
D BRT 1 - 20.25 
Dadah = Dood, TV-film 
D BRT1 - 21.55 
Terioops, een aparte kijk 
D BRT 1 - 23.15 
The Bradbury Theatre, serie 
D BRT2 - 20.00 
Gala SOS Armenië 
D VTM - 18.30 
She's the sheriff, serie 
D VTM - 19.30 
Bompa, serie 
D VTM - 20.00 
Back to the future, film 
D VTM - 22.40 
On a clear day you can see forever, 
film 
D Ned. 1 - 15.30 
De familie Knots, serie 
a Ned. 1 - 19.57 
Cheers, serie 
D Ned. 1 - 20.21 
Hoogvlieger, film 
a Ned. 1 - 22.40 
Hooperman, serie 
D Ned. 1 - 23.03 
St.Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 16.00 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 21.46 
Beauty & the Beast, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
Lasslter, film 
D Ned. 2 - 0.21 
Breaker Morant, film 

Zondag 5 feb. 
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, info 
D BRT 1 - 16.00 
De derde draak, jeugdfilm 
D BRT 1 - 17.15 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 17.40 
Malvira, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20.30 
't Zilveren hoekske, TV-film 
D BRT 1 - 21.30 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatshow 
D BRT 1 - 22.45 
Klassiek Wenen 
D BRT2 - 14.15 
Veldlopen In Hannuit, reportage 
D BRT2 - 16.30 
Tafeltennis, reportage 
D VTM - 15.00 

Zondag matinee, gevarieerd pro
gramma 
D VTM - 18.00 
Servicegolf, mensen heipen 
D VTM - 18.30 
Dear John, serie 
G VTM - 20.00 
Once Upon a time in Amerika (1), film 
D VTM - 22.35 
Joyeyses Pdques, film 
G Ned. 1 - 15.31 
Ooriogswinter, serie 
G Ned. 1 - 19.07 

Michael J. Fox ondervindt aan den lijve wat je kan beleven met een 
verstrooide professor in „Back to the Future", zaterdag 4 februari op 
VTM om 20u. 

Flying doctors, serie 
G Ned. 1 - 21.38 
Golden girts, serie 
G Ned. 1 - 22.33 
Bankroet, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten en De Bie, satire 
D Ned. 2 - 21.53 
Consell de familie, film 

Maandag 6 feb. 
G BRT 1 - 15.00 
Home sweet home, serie 
G BRT 1 - 18.35 
Willem Teil, serre 
G BRT 1 - 20.00 
Buren, serie 
G BRT 1 - 20.30 
Captain James Cook, serie 
G BRT 1 - 21.25 
1000 jaar Katalonië, dok. 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.00 
Extra Time, sportmagazine 
G VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
Q VTM - 18.30 
Cijfers en letters, spelprogr. 
G VTM - 19.30 
Rad der fortuim, spelprog. 
G VTM - 20.00 
Once upon a time in America (2), film 
G VTM - 22.30 
Vroemtuigen, Info 
G VTM - 23.00 
Taxi, pllootfilm 
0 Ned. 1 - 15.30 
Neighbours, serie 
G Ned. 1 - 19.30 
Volmaakte vreemden, serie 
O Ned. 1 - 19.55 
Mijn dochter en Ik, serie 
G Ned. 1 - 20.25 
Artsen in de frontlinie, serie 
G Ned. 1 - 21.50 
Hotel op stelten, serie 
G Ned. 1 - 22.40 
Japan, dok. serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Wedden dat...? 

Dinsdag 7 feb. 
G BRT 1 - 18.45 
60-plus, seniorenmagazine 
G BRT 1 - 20.00 
Buren, serie 
G BRT 1 - 20.30 
Rwanda, het hart van Afrika, dok. 
G BRT1 - 21.00 
IModem: klimaat, info 
G BRT 1 - 21.40 
50 prijzen van Jos Ghijsen, spelprog. 
G BRT 1 - 22.45 
Stress, info 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.00 
De drie wijzen, spelprogr. 
G BRT2 - 21.35 

CD, een goed idee, kreatief denken 
G VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
G VTM - 18.30 
Cijfers en letters, spel 
G VTM - 19.30 
Rad der fortuin, spel 
G VTM - 20.00 
War and remenbrance, serie 
G VTM - 21.00 
Klasgenoten, Wilfried Martens 
G VTM - 22.30 
Noble House, serie 
G Ned. 1 - 15.30 
James Heriot, serie 
G Ned. 1 - 19.54 
De Cosby show, serie 
G Ned. 1 - 20.19 
A different worid, serie 
G Ned. 2 - 19.00 
De familie Oudenrijn, serie 
G Ned. 2 - 20.29 
Derrick, serie 

Woensdag 8 feb. 
G BRT 1 - 16.45 
Anna, serie 
G BRT1 - 18.05 
Meriina, serie 
G BRT1 - 18.35 
Kilimanjaro, tienernleuws 
G BRT 1 - 19.00 
Blikvanger, mode 
G BRT1 - 20.00 
Een zaak voor twee, serie 
G BRT1 - 21.00 
I.Q., kwis 
G BRT1 - 21.30 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
G BRT 1 - 22.45 
So what?. Jazz Middelheim 
• BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.00 
Sportavond 
Q VTM - 17.30 
Streehawk, pllootfilm 
G VTM - 19.30 
Rad der fortuin, spel 
G VTM - 20.00 
All God's children, TV-film 
G VTM - 21.35 
Star, filmmagazine 
G VTM - 23.00 
Cheers, serie 
G Ned. 1 - 16.10 
De natuur van N.Amerika, dok. 
G Ned. 1 - 16.35 
Lassie, serie 
G Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
G Ned. 2 - 17.05 
Buck Rogers, SF-serie 
G Ned. 2 - 19.25 
Family Ties, serie 
G Ned. 2 - 20.20 
De spijkerhoek, serie 
G Ned. 1 - 21.05 
Miami Vice, serie 
G Ned. 1 - 23.30 
Pin up club 

Donderdag 9 feb. 
G BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, serie 
G BRT 1 - 20.00 
Felice, spelprog. 
G BRT 1 - 20.35 
Panorama, aktualiteiten 
G BRT1 - 21.25 
IMedisch Centrum West, serie 
G BRT 1 - 22.45 
Notities uit Marokko, dok. 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.00 
Rainy day women, TV-spel 
G BRT2 - 21.25 
Pianosonate, nr. 32 opus 11 van L.van 
Beethoven 
G VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
G VTM - 18.30 
Cijfers en letters, spel 
G VTM - 19.30 
Rad der fortuin, spel 
G VTM - 20.00 
TIen om te zien, show 
G VTM - 21.00 
Dallas, serie 
G VTM - 22.30 
Odd couple, serie 
G VTM - 23.00 
Jake and the Fatman, serie 
G Ned. 1 - 16.24 
Zeg 'ns aaa, serie 
G Ned. 1 - 19.20 
Een klas apart, serie 
G Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, srie 
G Ned. 1 - 21.35 
Cagney & Lacey, serie 
Q Ned. 2 - 19.05 
Airwolf, serie 
G Ned. 2 - 20.29 
Nightcourt, serie 
G Ned. 2 - 20.55 
De wandelaar, serie 
G Ned. 2 - 22.50 
L.A.Law, serie 
G Ned. 2 - 23.35 
Ontdek je piekje, Brugge 

Vrijdag 10 feb. 
G BRT1 - 20.00 
Buren, serie 
G BRT 1 - 20.30 
Rusland en de Sovjet-Unie, dok. serie 
G BRT 1 - 21.45 
Diapason, hedendaags klassiek 
G BRT 1 - 22.50 • 
Christabel, serie 
G BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT2 - 20.00 
Première, filmnieuws 
G BRT2 - 20.30 
De familie, film 
G BRT2 - 22.40 
Filmspot, filminfo 
G VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
G VTM - 18.30 
Cijfers en letters, spel 
G VTM - 19.30 
Rad der fortuin, spel 
G VTM - 20.00 
The fourth protocol, film 
G VTM - 22.40 
Empty nest, serie 
G VTM - 23.10 
Podium, live-optredens 
G Ned. 1 - 15.45 
Centennial, serie 
G Ned. 1 - 19.57 
Volmaakte vreemden, serie 
G Ned. 1 - 20.57 
De zaak S-R, serie 
G Ned. 1 - 21.55 
Yes minister, serie 
G Ned. 1 - 23.30 
Atlantic City USA, film 
G Ned. 2 - 20.29 
Alf, serie 
G Ned. 2 - 23.10 
Dempsey and Makepeace, serie 

Zaterdag 4 feb. 
Back to the future 

Amerik. avonturenfilm van Robert 
Zemeckis uit 1985 met Michael J. Fox, 
Lea Thompson en Christopher Lloyd. 
De student Marty McFly is goed be
vriend met de permanent verstrooide 
professor Emmett Brown. Die heeft 
een teletijdsmachine gebouwd in de 
vorm van een auto. (VTM, om 20u.) 

Zondag 5 feb. 
Conseii de familie 

Een echtpaar dat wat „bijverdient" 
met het kraken van brandkasten moet 
stilaan gaan rekening houden met hun 
opgroeiende kinderen die streng kato-
liek worden opgevoed. Franse komi
sche film van Costa-Cavras uit 1986 
met o.a. Johnny Hallyday en Guy Mar-
chand. (Ned. 2, om21u.53) 

l\/laandag 6 feb. 
Cactus 

Australische film uit 1986 met o.a. 
Isabelle Huppert, Robert Menzies. Een 
jonge vrouw wordt na een autoongeval 
gedeeltelijk blind. Zij hoopt dat zij zal 
genezen, maar de ontmoeting met een 
jonge blinde man, die een gelijkaardig 
letsel had, doet haar wereld in elkaar 
storten... (BBC 2, om 22u.) 

Dinsdag 7 feb. 
Un elephant, ca trompe énormement 

Franse komische film van Yves Ro
bert uit 1976 met Jean Rochefort, 
Claude Brasseur, Anny Duperey e.a. 
Etienne, een veertiger, wordt smoor-
verilefd op de jonge vrouw die in het 
kantoor naast hem zit. Hij wil telefo
nisch een afspraakje maken maar 
krijgt toevallig een andere vrouw aan 
de lijn... (RTL-TVi, om 20u.05) 

Woensdag 8 feb. 
Un été d'enfer 

Motorrenner Philippe Darland kan 
na een zwaar ongeval niet meer deel
nemen aan wedstrijden. Nadat hij en
kele kleine opdrachten uitvoerde voor 
een bevriende privéKietektive, besluit 
hij zelf een ontvoeringszaak aante pak
ken... Franse film van Michael Shock 
uit 1984 met Thieny Lhermitte, Véro-
nique Jannot en Corinne Charby. 
(RTL-TVI, om 21u.05) 

Donderdag 9 feb. 
Masques 

Franse film van Claude Chabrol uit 
1987 met o.a. Philippe Noiret, Berna-
dette Lafont, Robin Renucci. De jonge 
joernalist Roland Wolf wil zogezegd 
een biografie schrijven van de sukses-
rijke entertainer Legagneur. Zo slaagt 
hij erin ontvangen te worden in diens 
privé-domein, maar eigenlijk is hij op 
zoek naar zijn zus die daar voor het 
laatst werd gezien... (Ant. 2, om 
20U.35) 

Vrijdag 10 feb. 
La Famigiia 

Italiaans-Franse film van Ettore 
Scola uit 1987 met Vittorio Gassman 
en Fanyy Ardent. In een appartement 
van een grote Romeinse familie wordt 
in 1906 Carlo geboren. Doorheen een 
aantal scenes uit zijn leven wordt Carto 
gevolgd tot in 1986, binnen de ruimte 
van het appartement... (TV 2, om 
20U.30) 
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Het moet zo'n dikke 

honderd jaar geleden 
zijn dat Claude Monet 
het impressionisme 
heeft uitgevonden. Hij 
deed dat eerder toeval
lig met zi|n schilderij 
Impression, soleil le
vant. 

U weet wel dat mis
tig- gri|s- blauw doek 
waaruit een warme zon 
groeit Een zalmkleuri-
ge zon boven een ha
ven in de morgen 

Toen het doek ten
toon gesteld werd kreeg het de hardste 
kritieken te horen Een joernaiist van Le 
Figaro noemde de groep schilders waar
toe ook Monet behoorde gekken en hun 
werk met meer dan wat impressionis
me... 

Een tweede tentoontstelling skoorde 
al met veel beter want er werd smalend 
over geschreven dat het om een ekspo-
sitie ging waarvan beweerd wordt dat ze 
schilderijen bevatte, gemaakt door een 
stelletje krankzinnigen. 

Milaan in 
de mist 

Katalonië is voor de Vlamingen geen onbel<ende 
maar doorgaans weten ze het met, want deze 
onafhankelijii gezinde regio van Spanja wordt nog 
steeds naar buitenuit als,,Spanje" verkocht. Daar is 
sedert enkele jaren verandering ingekomen, sinds 
Katalonië een eigen bestuurde regio is komt het 
meer en meer met een eigen en duidelijk gelaat naar 
buiten. 

Opgejut door deze artikels ging het 
publiek de schilders met wandelstokken 
en paraplu's te li|f. 

De impressionisten leefden in de 
grootste armoede en Monet, de wan
hoop nabi), probeerde zelfs zelfmoord te 
plegen 

Jaren later werden de gewraakte schil
derijen voor dikke dollars aan Ameri
kaanse verzamelaars verkocht. Maar 
daar zagen de konterfeiters weinig van i 
Tot op vandaag gaan de doeken hoog. 
Maar dan bi| Sotheby... 

Als u het doek echt of op reproduktie 
ziet bekijkt u het dan zeer goed, het is 
een banaal mistlandschap maar van een 
overweldigende wannte en bovendien 
werelberoemd Ziet u hoe mooi het is'' 
Maar u moet het wel goed bekijken want 
er staat met veel op en toch voldoende 
om te zien wat er te zien is. 

De zalmkleur is beweging, de mist 
leven En wat er met staat kunt er u er 
zelf bij denken De impressionisten lie
ten de verbeelding van de kijker veel 
vrijheid. 

Monet heeft de mistige morgen gezien 
maar is aan de anekdote voorbijgegaan 
en heeft meer geschilderd dan wat hij 
zag. Op zijn doek vibreert de morgen en 
IS een en al leven, het belooft een mooie 
dag te worden. Geen groot opgezette 
romantiek hier, geen groot bijbels ver
haal maar de schoonheid van een ogen
blik, de charme van de natuur die toen 
nog natuur was 

De impressionsten hadden het voor de 
natuur, zij waren de groene jongens van 
hun tijd, ZIJ haalden de ezels van hun 
mansardekamers en trokken naar bui
ten. Weg van de akademies waar ze 
geweigerd werden, als leerling en zeker 
als leraar 

Vanaf hun zeilboten zagen ze de 
schoonheid van de buiten en van de stad 
met de staalkonstrukties van Eifel op de 
achtergrond. Een wankel evenwicht tus
sen natuur en techiek, maar een even
wicht. 

Ik vrees dat dit evenwicht beetje bij 
beetje onherroepelijk verbroken is 

De astronaut die vandaag over de stad 
Milaan raast ziet geen opgaande zon 
meer maar slechts smog. 

Milaan in de mist, een industriestad 
die kronkelt onder het loden gewicht van 
een vernielende pest die alles wegvreet 
en doodt Waar politiemannen zich zor-
genmaken om het hoge aantal tumors bij 
hun kollega's, kinderen met meer buiten 
mogen spelen en bejaarden opgesloten 
bij de verwarming die op een laag pitje 
moet gehouden . 

Milaan, geen Impression, soleil levant 
meer, maarzwaveldioxyde en stikstofdi-
oxyde Een mist die doodt en met meer 
inspireert tot schoonheid. 

DE Costa Brava, de Costa 
Dorada, Barcelona, bede
vaartsoord Montserrat 

het zijn zovele begrippen die nog 
steeds verward worden met 
Spanje 

Maar Katalonië is veel meer 
Katalonië was de bakermat van 
de Romaanse architektuur in Eu
ropa, maar m onze eeuw raakte 
het artistiek wereldberoemd met 
namen als Gaudi, Picasso, Miro 
en de net overleden Salvador 
Dali 

Met Barcelona ais zenuwpunt 
ontwikkelde Katalonië zich tij
dens de middeleeuwen tot een 
vermogendheid Vandaag is Ka
talonië de belangrijkste industrië
le groeipool van heel Spanje Om 
dit ook naar de wereld toe te 
bewijzen worden er in 1992 de 
Oiimpische Spelen georgani
seerd Tevens de bekroning van 
zijn duizendjarig bestaan 

Maar Katalonië heeft ook grote 
gelijkenissen met Vlaanderen 
Duizend jaar geleden ging Kata
lonië voor het eerst een eigen 
koers varen en verbrak de ban

den met zijn leenheer, de Franse 
koning die ook leenheer van 
Vlaanderen was Maar deze rijpe 
vrucht aan de Middellandse Zee 
werd door grotere naties beloerd 
De geschiedenis van Katalonië is 
er een van onderdrukking en stre
ven naar onafhankelijkheid De 
laatste grote overwinning was 
deze op Madrid na de dood van 
Franco Toen kreeg Katalonië 
een eigen parlement en struktu-
ren, de taal, het Katalaans, werd 
m ere hersteld 

Net zoals de Vlamingen zijn de 
Katalanen met 6 miljoen en hun 
strijd tegen het centralistisch be
stuur in Madnd lijkt verdraaid 
goed op die van de Vlaamse 
beweging Net zoals Vlaanderen 
heeft Katalonië ook een stukje 
buitenland, nl in Zuid-Frankrijk 
WIJ hebben dus veel gemeen met 
mekaar 

De BRT heeft een dokumentai-
re klaar over dit boeiende land 
Deze loopt op maandag 6 februa
ri om 21 u 45 op TV 1 U moet 
beslist ki jken' 

( f i xo&fen. 
Er zijn zo van die alledaagse woorden waarrond 

nogal eens spraakverwarring heerst en waarvan de 
betekenisgrenzen soms vaag zijn. Nemen we nu vla, 
vlaai, fan, pudding. De vier woorden kunnen elkaar 
geheel of gedeeltelijk overlappen, naargelang de 
streek waar ze gebruikt worden. Zetten we daarom 
een en ander op een rij... noodgedwongen beperkt, 
want de rij is lang. 

LATEN we ze gepast ope
nen met Vlaamse Leeuw
pudding WIJ vondt het met 

zo heel duidelijke recept in de 
overigens voortreffelijke Winkler 
Prins Culinaire Encyclopedie 
,,Een halve liter chokoladepud-
ding en evenveel vaniljepudding 
koken Een leeuwevorm kiezen 
Hierin eerst de chokoladepud-
ding gieten, daarna de vanilje
pudding BIJ het storten verkrijgt 
men dan een Zwarte Leeuw op 
Geluwe Veld " Maar waar haal je 
een leeuwevorm "̂  

In Nederland is vla een tussen 
pudding- en sausdtkte gebonden 
vloeistof (melk, karnemelk, room, 
vruchtesap) die als nagerecht ge
geven wordt Als bindmiddel die
nen o a cacao, maizena custard-
peder, eieren of gelatine Door 
toevoeging van b v cacao, likeur, 
kaneel, koffie-ekstrakt, gember, 
vruchtensnippers, noten, enz 
kiest men zijn geliefde smaak 

Vlaai heeft dan weer een dub
bele betekenis In de eerste 
plaats IS het een gebak, bereid 
van gistdeeg en gevuld met rijst 
(gemengd met een klontje boter 
en met suiker geklopt ei), verse 
vruchten of vruchtemoes Let 

i 

wel, voor het bakken de opper
vlakte bestrijken met geklopt ei 
De baktijd bedraagt driekwart uur 
m een vrij hete oven 

Vlaai IS ook algemeen Neder
lands voor wat we op z'n Frans 
vaak flan noemen, het zoete na
gerecht dat midden houdt tussen 
een vla en een pudding 

De Oostvlaamse vlaai wordt 
gemaakt op basis van melk, ge
kruimelde beschuit, gekruimelde 
en geweekte peperkoek en sui
ker Na het koken roert men door 
de brij kaneel, foelie, wat bloem, 
gekonfijte sinaasappelsnippers, 
een snuifje zout, geklopte eieren 
en stroop naargelang men de 
vlaai lichter of donkerder wenst 

Waaslandse vlaai bereidt men 
van bloem, melk, bruine suiker, 
eierdooiers, vermengd met suka
de, gekonfijte oranjesnippers, 
stukgebroken bitterkoekjes, ge
kruimelde peperkoek, kaneel, 
foelie Op het einde van het ko
ken worden de stijfgeslagen ei
witten erdoor geroerd Beide ge
noemde vlaaien worden in vuur
vaste vlaaikommen een uur in 
een warme oven gebakken en in 
de kommen opgediend 

k/f/ i ir<i»j» /ifu 
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^nihoudan 
Nog tot 19 februari loopt in het Gallo-Romeins 

Museum in Tongeren de tentoonstelling ,,De Verlo
ren Grens" met als hoofdtema de kolonisatie door de 
Franken. Wie een dagje kan uittrekken moet zijn 
bezoek beslist kombineren met een rondgang in het 
rijke museum zelf. Veel van de historische kontekst 
wordt dan historisch duidelijk. Bij wijze van inleiding 
stappen we even met zevenmijlslaarzen door de 
vroegste geschiedenis van ,,de oudste stad van 
België". 

DE verst terugreikende in
formatie over de Keito-
Germaanse bevolkings

groepen in het land der Tungri, 
vinden we in Caesars gedenk
schriften over de Gallische oor
log Dat het Caesar in Haspen-
gouw met altijd voor de wind 
ging, beweest Ambiorix die met 
zijn Eburonen anderhalf Romeins 
legioen in de pan hakte De ver
bolgen Julius sloeg echter hard 
terug en moordde de stam zo 
goed als uit Ambiorix zelf kon 
over de Rijn vluchten en hield het 
verder voor bekeken 

Keizer Augustus maakte vooral 
werk van de organisatie van zijn 
rijk, waarbij zijn veldheer Agrippa 
voor de uitbouw van het wegen
net zorgde De Tongerse kamp-
nederzetting werd met alleen de 
bestuursiijke hoofdplaats van 
een distnkt, maar lag ook aan de 
belangrijke heinweg Keulen-Ba-
vai en fungeerde tevens als be
voorradingscentrum Het prille 
Tongeren werd vlug een welva
rende marktplaats, waar ook ker
nen van ambachtelijke aktiviteit 
ontstonden In de 2de eeuw werd 
een eerste omwallmg gebouwd 
waarvan nog restanten bestaan 
In het museum kan men een 
fraaie makette bewonderen van 

de toenertijdse Gallo-Romeinse 
stad 

In de 3de eeuw trokken Ger
maanse stammen herhaaldelijk 
over de Rijn en plunderden de 
Maaslandse gewesten Tongeren 
bleef met gespaard In de 4de 
eeuw werd een tweede omwal
lmg gebouwd rond de kern van 
de agglomeratie Later verlieten 
de legioenen de stad om in het 
Rijnland weerstand te bieden aan 
de Germaanse invaller Omdat 
Tongeren toen al een goed uitge
ruste stad was, werd hun plaats 
vlug door burgers ingenomen 
Een fenomeen dat zich zowat in 
het hele tanende keizerrijk voor
deed De invallen en Frankische 
kolonisatie konden evenwel met 
gestopt worden, waarbij de oost
grens vervaagde en verloren 
ging Ook de politieke instabiliteit 
in Rome zelf werkte de teloor
gang van het imperium in de 
hand De tentoonstelling geeft 
een beeld van deze wat vergeten 
periode uit onze geschiedenis 
Veertien musea gaven pracht
stukken in bruikleen archeologi-
ka, keramiek, bronswerk, kaar
ten, enz Het Gallo-Romeins Mu
seum IS alle dagen geopend be
halve op maandag en zondag
morgen 
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ivun reep 
— De Sociaal-Kulturele Raad Brussel-Centrum en de vzw Trefcen

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

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

De tentoonstelling loopt 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. 

— In kunstgalerij Embryo zijn van 5 februari tot 5 maart tekeningen 
en etsen van ROGER WITTEVRONGEL te zien. 

Roger Wittevrongel vindt woorden bij zijn werk overbodig. Deze 
woorden zijn dan ook lutel. Zijn werk behoeft ook geen grote 
woordenschat, het spreekt voor zichzelf. Bij Wittevrongel geen metafy-
sika, geen ondoorgrondelijke ekspressie van het onderbewuste, geen 
weergave van de subjektieve ervaringswereld. Wel registratie van wat 
zijn streng oog ziet of meent te zien. 

In dezelfde periode wordt ook keramiek van ANTOINE VAN DEN 
BROUCK tentoongetseld. 

Antoine Van den Brouck laat de liefde de transformerende kracht 
zijn in zijn werk dat zo de brug wordt tussen de menselijke en de 
goddelijke wereld. Zijn werken, beelden en panelen, worden daardoor 
vensters op de eeuwigheid. 

Open van 11 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur, maandag 
gesloten. 

A —• 

Werk van Roger Wittevrongel in galerij Embryo. 

— HUGO DUCHATEAU, EEN KEUZE is een tentoonstelling die van 
31 januari tot 24 februari in de Erasmus-Fakulteit 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. 

— HUISRECHT VASTESAEGER stelt tentoon in galerij Herman 
Telrlinck, 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. 

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

De werken (tekeningen, akwarellen, gouaches en olieverfschilderij
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. 

— De pas opgerichte Lions-club ,,Tussen Zenne en Zoniën" van St-
Genesius-Rode komt met een wereldpremiere op de proppen: zij 
brengen een genummerde en getekende CD-opname uit met de 
eerste drie CONCERTI VAN W.A. MOZART (kv 175, kv 238 en kv 242) 
uitgevoerd op tangentenvleugel. Deze concerti werden door Mozart 
geschreven voor tangenten vleugel, een iunstrument dat o.m. door de 
komst van de piano in de vergeetboek geraakte maar'door instrumen-
tenboüwer Ghislain Potvlieghe terug werd opgediept en herbouwd. 
Deze GD-uitgave is bijgevolg een unieke gelegenheid om voor het 
eerst deze 3 concerti van Mozart te horen zoals ze door hem 
oorspronkelijk zijn bedoeld. 

Medewerkers aan dit projekt zijn onder meer pianiste Catherine 
Mertens, Luc Devos, pianist van het ,,Amati-Trio"en het toonaange
vend Vlaamse kamerorkest met internationale faam ,,l Fiamminghi" 
o.l.v. Rudolf Werthen 

Door de uitzonderlijke kwaliteit, door de unieke samenstelling van 
de uitvoerders en instrumenten en door het passend moment van 
uitgave (weldra Mozart- en Europa-jaar), zal deze CD getuigen van 
wereldklasse. 

De CD kost 750 fr. maar U moet wel intekenen. Alle informatie 
hieromtrent bekomt U bij Willy Michlels, Torleylaan 51, 1511 Huizin
gen, 02/360.20.40. 

(samenstelling ts) 

m 

,,Eén met uw volk" is een vers
regel uit een lied van Renaat Van 
Daele en Armand Preud'homme 
en tevens het motto van tiet 52ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest. 

De aanplakbiljetten en strooi-
brlefjes zijn vers van de pers. 
Zoals ieder jaar opnieuw vatten 
een immens aantal mensen de 
reuze propaganaslag aan die uit
mondt in het grote gebeuren in 
het sportpaleis, op zondag 23 
april 1989 om 14.30. 

Artiesten, tekstschrijvers, tech
nici en administratieve krachten 
werken koortsachtig om het spek
takel in de velodroom tot een 
goed einde te brengen. 

Het ANZ lichtte vorige week, op 
een perskonferentie, alvast het 
programma van het 52ste Zang
feest toe. Wij zullen, naarmate de 
datum van het Zangfeest korter in 
het verschiet ligt, uitgebreider op 
het programma en de medewer
kers terugkomen. 

Wie in afwachting kaarten wil 
kopen of verkopen of propagan
damateriaal wil verspreiden dient 
zich te wenden tot het ANZ-se-
kretariaat: Baron Dhanislaan 20 
bus 2, 2000 Antwerpen, tel: 03/ 
237.93.92. 

^ Sf'*̂ *̂ *̂̂ '̂ ^ "̂"̂  '^ ̂ ^ ^ "̂  

52 ste VLAAMS NATIONAAL 

ZANGFEEST 

^ î . 

I EER 
/MEruw vaK 

Sportpaleis-Antwerpen-Zondag 23 april 1989 om 14.30u 

rrm mnnmmmmm 
DE Brit Graham Baker heeft 

met Allen Nation een winner 
— zowel m Amerika als in de 

rest van de wereld. Een SF-film met 
een zeer oud ondenwerp: racisme. 

Het is 1991, een groep buitenaard-
sen krijgt asiel van de US-regering. 
De nieuw-aangekomenen hebben wel 
enkele problemen met de Amerikaan
se manier van denken — die met de 
mond de gelijkheid van de volkeren 
belijdt, maar in daden net het tegen
overgestelde handelt. 

Nieuwkomer Sam Francisco (Man-
dy Patinkin) — dit is niet de enige 
gekke naam — is een brave huisva
der en van beroep politieagent. Hij is 
de eerste buitenaardse die het tot 
detektive brengt. Detektive Sykes {Ja
mes Caan), die zijn partner op een 
gewelddadige manier om het leven 
zag komen, dit tijdens een winkelroof 
door buitenaardsen, kiest Sam Fran
cisco als partner omdat hij de moor
denaars wil opsporen in hun eigen 
milieu. Sykes is een zuipschuit die in 
onmin leeft met zijn vrouw en de rest 
van de wereld. 

De film ontrolt zich verder in een 
gewelddadige en lawaaierige toe
komst, waarin „brave" Francisco 
zich ontpopt tot een genadeloze 
goeddoener, wanneer hij zich ge
plaatst ziet tegenover William Har-
court (Terence Stamp), eveneens een 
buitenaardse, die echter zijn rasgeno-
ten tot willoze volgelingen maakt met 
drugs. 

Naast enkele sexy-minuten en een 
sterke auto-achtervolging, biedt de 
film ook het betere make-up werk, wat 
de akteurs toch nog de kans geeft 
emoties op hun gelaat te toveren. De 
hele film venwijst duidelijk naar de 
bootvluchtelingen in Amerika. Ook 
deze buitenaardsen komen aan met 
een schip (ruimteschip) en ook zijn 
hun kinderen wonderlijk sterke leer-

Nieuw 
in de bios 

lingen — wonderkinderen, net zoals 
vele aziatische kinderen het nu waar
maken in de VS. De producers zijn 
niet aan hun proefstuk, want in The 
Terminator, Aliens en Christine 

bliezen ze ook hun toontje mee. Voor 
de liefhebbers van het genre. 

The man trom snowy river was 
een schitterend gemaakte Australi
sche film, die in zijn thuisland de 
grootste kaskraker aller tijden werd, 
daarom was het bijna onontkoombaar 
dat er een tweede deel moest komen, 
die heet hier De ongetemden. Eerlijk 
gezegd, ze hadden het beter zo gela
ten. Dit is een ouwerwetse paardeno-
pera, met onnatuurlijke karakters, 
met aktie die steeds ergerlijk onder
broken wordt om mooie plaatjes te 
schieten, kortom dit is een film die 
men zelfs in de jaren vijftig reeds als 

ouwerwets beschouwde. Spijtig voor 
de mooie SIgrid Thornton, en Brian 
Dennehy loopt de hele tijd te zoeken 
naar een beetje geloofwaardigheid — 
zonder ze echter te vinden, en Tom 
Burlinson, de hoofdvertolker probeert 
te ontdekken wat akteren is, gezeten 
op de rug van een hele rist mooie 
paarden, dit flitsen door het prachtige 
Australische landschap. Na de beren 
en de apen is het nu de beurt aan de 
paarden. Ze hadden er beter paar-
denbiefsteak van gemaakt. 

Smakelijk. 

Willem Sneer 

Sigrid Thornton en Tom Burlinson in vervelende paardenopera.. 

• " • m 
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Tijdschriften: 

Het zout der literaire aarde 
In de tijdschriften voelt men de pols kloppen van 

het literaire gebeuren. Het is opmerkelijk dat de 
jongste jaren de waaier der behandelde thema's 
aanzienlijk breder is geworden, hun gamma kleurrij
ker. 

teraire aarde 

Krachtige grafiek van Jozef Cantré. 

HET tijdschrift-vriendelijk 
beleid dat door het minis
terie van Kuituur gevoerd 

wordt, zal hier wel met vreemd 
aan zijn. Hoe dan ook, indringen
der en met meer afstand dan de 
gestroomlijnde dagbladpers en 
audiovisuele media, waar het 
beststeller- en aktualiteitssin-
droom genadeloos woekert, zon
der te spreken over het vervlak
kingsverschijnsel dat door Leo 
Geerts zo treffend als MacDonal-
disering wordt omschreven, wij
zen de tijdschriften op de reële 
verscheidenheid van het literair-
kultureel landschap. 

Luc Boudens, bejubeld. 

Deus ex Machina 
Deus ex l\/lachlna (XII, nr. 48, 

95 biz.) is een van die tijdschrif
ten die zich graag buiten de be
gane paden begeven, op zoek 
naar nieuw talent. Met het literair 
debuut van Renaud, het mild cy
nische, goed gekonstrueerde en 
raak geobserveerde verhaal 
,,Raskar Kapak", bewijst de re-
daktie dat ze flair heeft. De intri
gerende titel verwijst naar het 
onvermoede verband tussen een 
album van Kuifje en een verdwij
ning in de Spaanse onderwereld. 
Bij wie de film Gremlins heeft 
gezien, zal het licht der herken
ning eventjes flikkeren. 

Aan de hand van onuitgegeven 
dokumenten schetst Kris Geerts 
de lotgevallen van Jozef Cantré 
tijdens en na de bezetting. Brie
ven van VNV-leider Staf de 
Clercq, dokumenten van de Nieu
we Orde-gezinde Federatie der 
Vlaamsche Kunstenaars, ambte
lijke stukken, ook van de Nationa
le Kommissie voor Zuivering der 
Kunsten en tot slot een Besluit 
van de prins-regent, dat alles il
lustreert de moeilijke weg die Jo
zef Cantré, als zovele anderen, 
onder druk van de tijdsomstan
digheden heeft moeten afleggen. 
Een boeiend brokje (ook mentali-
teits-)geschiedenis. Roger 
Geerts besluit een weloverwogen 
en voortreffelijk geïllustreerd es
say over het kunstenaarschap 
van Cantré, die terecht als één 
van ,,De Vijf" grote Vlaamse gra
fici uit het interbellum wordt be
schouwd, met een rake opmer
king : ,,De beeldhouwkunst en de 
grafiek van Jozef Cantré gaan 
kwalitatief hand In hand. Hoewel 
zijn meesterschap op het xylogra-
flsche vlak ons rulmer lijkt, mag 
zijn reputatie op sculpturaal ge

bied zeker niet onderschat wor
den." Luc Daems analyseert in
dringend Irina van Goerees jong
ste (en wellicht ook best geslaag
de) roman Morgen zingt de Tima-
lia 

In de rubriek ,,Kankerpavil-
joen" geeft Leo Geerts een wel
verdiende sneer aan het adres 
van de enge kritikasters die hem 
verwijten in Vlaanderen Morgen 
te schrijven, omdat hij dan wel 
eens in Volksunie-vaarwater zou 
kunnen verzeilen. Kort, bondig — 
en intelligent. Maar dat zijn we 
dan ook van hem gewend. 

Diogenes 
In Diogenes (V, nr. 5, 102 bIz.) 

vraagt Jan Lampo aandacht voor 
de Fransschrijvende Vlaming 
{Georges Eekhoud, die na de 
Eerste Wereldoorlog gebrood
roofd werd wegens aktivistische 
simpatieën. Naast een verhelde
rend essay over leven en werk 
van de eens wereldberoemde au
teur, vertaalde Lampo ook enkele 
pagina's uit Eekhouds onverge
telijk Antwerps epos, ,,La Nouvel
le Carthage (1893). De erudiete 
André G. Christiaens nodigt de 
lezer uit tot een boeiende en 
verrassende wandeling door 
,,Brussel in de poëzie", van de 
Middeleeuwen tot nu (en hij toont 
terloops aan dat de Vlaamse wre
vel tegen Brussel een allerminst 
recent verschijnsel is). Henri-Flo-
ris Jespers staat stil bij de veelzij
dige persoonlijkheid van de Brus
selse burgemeester Karel Buis, 

DE titel verwijst naar een 
boek van de historika An
nie Romein-Verschoor die 

belangstelling had, niet alléén 
voor literatuur op zichzelf, maar 
vooral voor literatuursociologie 
en kultuurgeschiedenis. 

Knelvragen 
Alluvions stelt zich tot doel, 

vanuit verscheidene disciplines, 
de etappes te bestuderen van het 
ontstaan van een,,Hollandse" en 
,,Vlaamse" mentaliteit. De koers 
van het blad zal drie gebieden 
bestrijken: de relatie tussen de 
(bekende) Vlaamse en Hollandse 
schilderkunst en de (onbekende) 
dito literatuur; de literatuur zélf — 
met als knelvragen wat haar,,na
tionale" specificiteit nog kan be
tekenen, en wat haar plaats is 
binnen een beperkt taalgebied — 
en, tot slot, de problematiek van 
de internationale kulturele be
trekkingen. 

Als inleidende studie — en dat 
beantwoordt inderdaad aan een 

die met zijn boekje Esthétlque 
des Villes (1893) een verbluffend 
aktuele bijdrage leverde tot de 
stedebouwkunst. Willy Lauwens 
— die de jongste jaren bleef zwij-

noodzaak — publiceert G. van de 
Louw een gebald maar verhelde
rend histodisch overzicht van de 
betekenisontwikkeling van de bij
voeglijke naamwoorden ,,Hol
lands", ,,Vlaams" en ,,Neder
lands", een bezinning tevens 
over geschiedenis en nationale 

Lampo vertaald. 

gen — bijt in een grimmig verhaal 
van zich af, een interessante 
come back. Naast de zoals 
steeds goed gestoffeerde, ver
scheiden en uitvoerige kritische 

kuituren. De verwijzingen naar 
Tsjechoslovakije zijn in dit ver
band terecht en revelerend. De 
tweede bijdrage van G. van de 
Louw nodigt ons uit tot een fasci
nerende lektuur van ,,La Lettre 
de Vermeer". Spiros Maoris ver
taalde Frans Erens' in 1884 ver
schenen artikel over Baudelaire, 
waarmee hij als eerste in Neder
land aandacht vroeg voor Les 
Fleurs du Mal 

Hubert Lampo 
Tevens schetst hij de biografie 

en wijst hij op het belang van 
Frans Erens (1857-1935), wat 
meteen aanleiding is tot een boei
ende terugblik op de zo partiku-
liere geschiedenis van Limburg. 
Door zijn buitenlandse kontakten 
was deze katolieke Limburger de 
meest kosmopolitische onder de 
Tachtigers. Het genre der proza
gedichten, bij Baudelaire ont
dekt, werd in 1886 door hem in 
De Nieuwe Gids geïntroduceerd. 

Meer dan de helft van deze 
aflevering van Alluvions is gewijd 
aan Hubert Lampo. Na een be
knopte bio-bibliografische presta-
tatie van Lampo gaat Peter de 
Klerk in op De komst van Joa
chim Stiller (^960). De vertaalster 
Maximilienne Caro Fernandez 
schreef een stevige analyse van 
het oeuvre van Lampo, die zij 
typeert als ,,de agnosticus op 

rubrieken, bevat deze aflevering 
ook een In Memoriam Roger 
Avermaete, de veelzijdige Ant
werpse schrijver die in de herfst 
overleed (en die nota bene veel 
voor Cantré deed). Luc Boudens, 
de debutant die met Vrijdag Vis
dag en De Tiende Provincie 
thans overal bejubeld wordt (van 
De Rode Vaan tot Wij, zonder 
Humo, De Morgen en NRC-Han-
delsblad te vergeten) leeft zich 
eens te meer haast onbetamelijk 
uit in de rubriek ,,Boudweg". 

Poëziekrant 
In het huisblad van het Gentse 

Poëziecentrum (XII, nr 6, 24 bIz.) 
wordt de (Gentse) dichter Roel 
Richelieu van Londersele gron
dig geïnterviewd door het kers
verse akademielid Rudolf van de 
Perre. Willie Verhegghe gaat ge
voelig in op Nic van Bruggens 
Leeftijd, de bundel die hij, samen 
met het debuut van Charles Du
cal, ,,lyrische hoogtepunt van 
1987 in Vlaanderen" noemt. Ook 
buitenlandse ' dichters komen 
ruim aan bod. Paul Sars gaat 
indringend in op het oeuvre van 
de onvergetelijke Paul Celan, ter
wijl Hediwg Speliers n.a.v. werk 
van Denis Roche en Jacques 
Roubaud (twee Franse dichters 
die een uitmundende vertaler 
vonden in Jan H. Mysjkin) de 
schemerzone verkent tussen 
poëzie en proza. 

— Deus ex Machina, p/a Tjen Pau
wels, Antwerpse Steenweg 122, 
2700 SInt-Niklaas; 600 F per jaar
gang (4 nrs) te storten op rek. 789-
5181310-73 ten name van Deus ex 
Machina. 

— Diogenes, Nioba Uitgevers, 
Maarschalk Gérardstraat 6, 2000 
Antwerpen; 750 fr. per jaargang (6 
nrs) te storten op rek. 860-0057283-
35 ten name van Diogenes. 

— Poëziekrant, Hoornstraat 11, 
9000 Gent; 500 fr. per jaargang (6 
nrs) te storten op rek. 737-4400463-
04 ten name van Poëziekrant. 

zoek naar God". Tevens vertat 
de zij een dertigtal pagina's uit 
De komst van Joachim Stiller, die 
thans aan zijn 34e druk is en 
reeds vertaald werd in het En
gels, Roemeens, Zweeds, Pools, 
Tsjechisch en Spaans. Ook Lam
po zélf komt aan het woord, met 
de tekst van een lezing over ma-
gisch-realisme die hij aan de uni
versiteiten van Luik, Metz en Gre
noble hield. 

Verleidelijk 
De volgende aflevering, die dit 

jaar verschijnt, zal o.m. bijdragen 
bevatten over Vincent van Gogh, 
Ida Vos en het jeugdboek en een 
studie waar ik nu reeds naar 
uitkijk: ,, ,,Hollandais" et ,,Fla-
mand" auw yeux des Praguois 
1890-1939". 

Alluvions is niet alleen inhou
delijk bijzonder aan te bevelen, 
het tijdschrift is ook dermate 
royaal uitgegeven dat de meest 
veeleisende bibliofiel aan de ver
leiding zal bezwijken... 

H.F. Jespers 

— Alluvions '88. Université de 
Metz, Département de Néertandais. 
Diffusion: Didier-Erudition, 6, rue 
de la Sorbonne, 75005 Paris. Zon
der prijsopgave. ISBN 2-86460-123-
0. 

Belangstelling voor Nederlandse kuituur in het buitenland 

Aliuvions 
Onder de titel,,Alluvions 88 verscheen de eerste 

aflevering van een door Gilbert van de Lous geredi
geerde reeks studies over de kuituur der oude en 
moderne Nederlanden, uitgegeven door het Depar
tement Nederlands van de Universiteit te Metz. 
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Creools nog steeds taboe in onderwijs en bestuur 

Taalstrijd in... Kaapverdië 
Het is vier uur in de namiddag op een vochtige, 

hete dag in de stoffige fioofdstad Praia van de 
republiel< Kaapverdië. In de voll<swijk Vila Nova 
wachten dertig kinderen barrevoets voor een armoe
dige woning op hun onderwijzer. De vier maanden 
durende zomervakantie is nog niet ten einde, maar 
de ouders sturen de kinderen toch naar school om 
alvast wat Portugees te leren. Het geld voor de privé-
lessen kunnen de meesten ternauwernood missen, 
want de lonen zijn laag en de prijzen hoog in dit 
Westafrikaanse eilandenrijk. 

DE ouders hopen dat de kin
deren door de prive-les-
sen later minder proble

men krijgen op school dan hun 
talrijke oudere broers en zusjes 

Vozdipovo 
De Kaapverdiaanse dichter en 

filosoof Tome Varela da Silva 
geeft hen echter weinig kans 
,,De onde-wijsmetodes komen uit 
Portugal en zijn gemaakt voor 
kinderen met het Portugees als 
moedertaal Het gebruik van een 
dergelijke metode hier is hier on
verantwoord Bijna alle kinderen 
spreken thuis Creools, maar de 
scholen zijn volledig Portugees-
talig Elk onderwijs dient te begin
nen in de taal van het kind en laat 
iedereen duidelijk zijn dat dat niet 
het Portugees is", aldus een ge
decideerde Varela da Silva 

Het IS een visie die vooral ou
dere Vlamingen met herinnerin
gen aan Franse scholen moet 
aanspreken Het is des te triester 
dat Kaapverdië dertien jaar na de 
onafhankelijkheid haar kinderen 
nog steeds louter in het Portu
gees onderwijst Inmiddels lijkt 
zelfs de partijkrant Vozdipovo 
(Volksstem) kultureel-literaire 
taaistrijders alsVarela da Silva 
gelijk te geven ,,Tachtig procent 
van de leerlingen zakken in de 
tweede klas van het lycem voor 
het overgangseksamen Portu
gees", luidt een recent nieuws
bericht Het blijkt trouwens ook 
op straat Veel jongeren praten 
ondanks hun volledig Portugees-
talige opleiding slecht Portugees 
Het onderwijs in deze vreemde 
taal gaat langs hen heen om 
enkele jaren na de schooltijd ver
geten te worden in de dagelijkse 
strijd om het bestaan 

De Kaapverdische regering is 
er inmiddels ook achter dat het 
schoolsisteem veel te wensen 
over laat De PAICV, de enig 
toegestane politieke partij van 
het land, heeft er m november j I 
haar derde partijkongres aan ge
wijd De beweging leeft dus' Tot 
ergernis van Varela da Silva en 
de andere Kaapverdische schrij
vers als Manuel Veiga is nog 
niemand in de leidende kring op 
de gedachte gekomen dat onder
wijs in de volkstaal tot betere 

" ; ^ ^ v ^ t f v ' 
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resultaten zou kunnen leiden 
Het welk wellicht minder verba
zing als we konstateren dat de 
leidende politici, onder wie voor
malige guenlla-strijders uit Ge-
nee-Bassau, nooit Creools spre
ken in het parlement of in toe
spraken tot het volk Ook de na
tionale staatsradio beperkt het 
gebruik van het Creools tot het 
uitzenden van enkele anedotas 
(mopjes) 

Varela da Silva vindt het onbe
grijpelijk dat het Creools als na
tionale taal nog steeds met de 
officiële taal van het land IS ,,Het 
IS een gemiste kans Sommige 
Afrikaanse staten gebruiken nog 
steeds de taal van de koloniale 
macht als lingua franca naast de 
tientallen eigen talen Dit geldt 
met voor ons Het Creools is al 
meer dan driehonderd jaar onze 
nationale taal " 

Roman 
Erkenning en aanvaarding van 

het Creools door de Kaapverdia-
nen zelf is het eerste doel dat 
Varela da Silva en andere ,,kultu-
rel bewegers" zichzelf hebben 
gesteld De bekende schrijver 
Manuel Veiga publiceerde twee 
jaar geleden het literair hoog
staande erk ,,Oju d'Agu" om het 
volk te bewijzen dat het Creools 
zich wel degelijk leent voor het 
schrijven van een roman ,,Nie
mand heeft de Kaapverdianen 
geleerd om zijn eigen taal te 
schrijven, en daarom zijn er maar 
weinigen die het kunnen", vertelt 
Varela da Silva 

Varela da Silva liet in 1983 een 
goedbetaalde baan aan de uni
versiteit van Braga schieten om 
terug te keren naar zijn vader
land Sindsdien praat en schrijft 
hij met alles en iedereen Creools, 
wat niet al zijn kollega-ambtena-
ren op prijs stellen De dichter is 
de enige kultureel-ambtenaar die 
zich bezighoudt met het registre
ren van het oraal overgeleverde 
maar niettemin rijke literaire pa-
tnmonimum van zijn land Door 
dit werk groeide de overtuiging 
dat het Creools een hogere sta
tus moet krijgen 

,,Onafhankelijkheid betekent 
ook het beleven van je eigen 
kuituur en identiteit Dan is het 
psichologisch dom om Portugees 
te blijven gebruiken als enige offi
ciële taal Het volk krijgt zo het 
gevoel dat het Creools minder
waardig IS en dat zij zelf minder
waardig zijn, omdat ze het Portu
gees met beheersen De afstand 
tussen overheid en volk is met 
veel kleiner als in de tijd van de 
Portugeren, wat dat betreft is er 
helaas weinig veranderd " 

Teleurgesteld 
Varela is zich overigens terde

ge bewust van de moeilijkheden 
om Creools op school te gebrui
ken ,,Er IS geen grammatica, 
geen woordenboek, er is hele
maal mets Er zijn maar twee 
taalkundigen in het land, en die 
doen hele andere dingen " In de 
houding van de regenng, tevens 

Portugese bijles in de zomervakantie Het is vier uur in de namiddag 

Uma noite Caboverdiana Muzikaal is de Kaapverdiaanse kultuui 
springlevend Er wordt veel gezongen in het Creools 

zijn werkgever, is Varela da Silva 
ronduiit teleurgesteld De boeken 

van Veiga en hem worden met 
door de overheid ,,erkend" om

dat het geen ,,wetenschappelijk 
vastgesteld" Creools zou zijn 
Pogingen om buitenlandse taal
kundigen in te schakelen misluk
ten omdat de regering het vast
leggen van de eigen taal met aan 
buitenstaanders wil overlaten 

Het ontbreken van grammatica 
en woordenboek vormde overi
gens geen beletsel voor de on-
derwijsinstanties van Boston (VS) 
om de Kaapverdiaanse kinderen 
naast het Amerikaans les te ge
ven m hun eigen taal Nederland 
geeft de Kaapverdische kinderen 
in Rotterdam ook les in ,,eigen 
taal en kultuur", maar doet dat m 
het Portugees Voor kinderen die 
thuis Creools spreken en op 
straat ,,Hollands" een tamelijke 
zinloze bezigheid 

,,We staan nog helemaal aan 
het begin met onze strijd", weet 
Varela da Silva, die zijn regerimg 
ook met te hard wil aanvallen ,,/n 
de tijd van de machtswisseling 
sprak iedereen Creools, maar 
door de droogte van de jaren '70 
werd de kulturele strijd naar de 
achtergrond gedrukt Nu is het 
echter hoog tijd om die schade in 
te halen Want wat stelt politieke 
onafhankelijkheid helemaal voor 
voor een land dat kultureel nog 
steeds gekolonialiseerd is''"' 

OPF 

Republica de Cabo Verde 
~SANTOANTAO 

Ligging: 500 l(m voor de kust van 
Senegal. 
Inwonertal: ruim 300.000, ver
spreid over negen eilanden. 
Hoofdstad: Praia, 55.000 inwoners. 
Munteenheid: Kaapverdiaanse es
cudo, iets minder dan een frank. 
Politiek: Eén-partijstaat. 
Geschiedenis: ontdekt door de 
Portugezen in 1446 wordt Cabo 
Verde de eerste kolonie in Afrika. 
Cabo Verde (de Groene Kaap) 
wordt gebruikt als internationaal 
centrum voor de slavenhandel en 
pleisterplaats voor Europese sche
pen. Onafhankelijkheid van de Por
tugezen op 5 juli 1975. 

Natuurlijke omstandigheden: Oe 
Kaapverden zijn vulkanisch eilan
den en maken deel uit van de Sa-
helzone. Een droog klimaat met 

alleen (enige) regen in juli en au
gustus. 

Ekonomie: Cabo Verde overleeft 
dankzij ontwikkelingshulp en het 
geld dat emigranten naar huis stu 
ren. De landbouw (bonen, mals. 
maniok, bananen, mango's, vijgen 
papaia's) dekt slechts 20 tot 25 % 
van de voedselbehoefte. Visserij 
(vooral tonijn en kreeft) biedt per 
spektief maar is nog onderontwik 
keld evenals het toerisme. De rege 
ring verkoopt voedselhulp tegen 
stabiele prijzen aan de bevolking 
om daar ontwikkelingsprojekten 
van te betalen. De beperkte export 
bestaat uit (mini-)bananen en tonijn 
in blik en dekt hoogstens 5 % van 
de import. 

Inkomen: 480 dollar per hoofd 
van de bevolking. 
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Einde van een tijdperk? 

Danny De Bie doet aan 
Eric De Vlaemincic denicen 

Negentwintig is hij, uit Booischot en sinds zondag 
de nieuwe wereldkampioen veldrijden. In het Franse 
Pont-Chateau sloeg Danny De Bie de internationale 
sportwereld met verstomming. In de strijd om de 
regenboogtrui ontplooide de fietsende akrobaat uit 
de Kempen zoveel onvermoede talenten dat de 
gedoodverfde favorieten verbijsterend naar hem op
keken toen hij het podium beklom, Danny verraste 
vriend en tegenstander. 

Danny De Bie is juist over de balk gewipt. De rest van het deelnemersveld moest daarvoor van de fiets... 

WELLICHT heeft hij een 
definitieve streep ge
trokken onder het tijd

perk Liboton en mogelijk leidt zijn 
triomf ons veldrijden op nieuwe, 
berijdbare, paden en wegels. 

Volle gas 
Pont-Chateau had een schitte

rend parcours neergezet. Gol
vend, snel en droog. Veldrijden 
kon vorige zondag onmogelijk in 
veldlopen ontaarden. Bovendien 
deden de weersomstandigheden 
er nog een schepje bovenop. Een 
milde voorjaarszon lokte tiendui
zenden toeschouwers naar de 
omloop. De sfeer van onvergete
lijke dagen die door uitstekende 
televisiebeelden naar de Belgi
sche huiskamers werd doorge
straald. De start was overrompe
lend. Niemand schuwde enig risi-
ko. Onmiddellijk volle gas en bin-

IN de komende jaren zal een 
(okkasionele) nederlaag van 
de Westduitse wereldnieuws 

worden. Zo zwaar weegt haar 
meesterschap op het vrouwen
tennis. 

Zeven op een rij? 
De insiders hebben jarenlang 

geklaagd om het verstikkende 
overwicht van het duo Navratilo-
va-Evert maar er staan hen nu 
nog benauwder tijden te wach
ten. Graf, die nog beter zal wor
den, kan al deze zomer nieuwe 
rekords vestigen. Wint ze in Pa
rijs en Wimbledon dan maakt ze 
een rij van zeven opeenvolgende 
Grand Slamoverwinningen af. Ze 
zal dan beter hebben gedaan dan 
Conolly, Court en Navratilova die 
nooit verder dan zes geraakten. 
Hebben we toch nog iets om 
nieuwsgierieg naar te zijn... 

LendI 
in Melbourne stond Ivan LendI 

op uit de doden. De open Austra
lische kampioenschappen ont-

nen de kortste keren was Roland 
Liboton uitgeschakeld. Hij viel en 
stond, figuurlijk, niet meer recht. 

Voor de vijfde maal na elkaar 
faalde de crack uit Rillaar in be
slissende omstandigheden. Te 
vaak dus om nog van een toeval 
te spreken. Liboton heeft zeker 
nog voldoende klasse in huis om 
nog enkele jaren aan de top 
stand te houden maar de tijden 
van zijn onomstreden meester
schap behoren, ook binnenlands, 
definitief tot het verleden. Liboton 
moet in de toekomst leren praten 
na de prestaties en niet ervoor. 
Overigens heeft De Bie de gespe
cialiseerde sportpers en ook ons 
streng terug gewezen. In dit land 
heeft vrijwel iedereen zich te lang 
vastgeklemd aan Liboton. Naast 
hem zag men niets of niemand. 
Ten onrechte. Zoals nu is geble
ken. 

braken nog op zijn palmares en 
deze tekortkoming werd wegge
werkt. LendI ,,piekte" in 1988 
vrijwel nooit. Er scheelde altijd 
wat en men bemerkte begrijpelij
ke slijtageverschijnselen. Onder 
de hete Australische zomerzon 
leidde hij misschien zijn come
back in. Dat zal in mei en juni 
moeten blijken. Op Roland Gar
ros voelt LendI zich doorgaans 
thuis. In Wimbledon bleef hij 
nooit ongeslagen. Van de all Eng-
13'"' !if/t Ivan al jaren wakker. 

De vraag blijft of hij op het 
einde van het aankomende sei
zoen zal kunnen slapen. Want de 
konkurrentie is sterk. In Melbour
ne maakte LendI het verschil 
weer met snelheid, macht en 
kracht. Met opslagen en zonder 
balwisselningen waarin het talent 
van de fijner tjesnaarde Mecir 
ongetwjfeld zou zijn komen bo
ven drijven. 

De Australian Open scheerde 
dan ook geen hoge toppen maar 
zij voerde LendI wel opnieuw 
naar de top van de wereldrang
lijst. 

Vernielend 
In Zwitserland zal de uitslag 

van de titelrace minder verwon
dering hebben gewekt dan bij 
ons. De Heiveten halen Danny 
De Bie immers bij de minste gele
genheid naar hun land. Hij leerde 
er snel veld-rijden, klimmen en 
dalen op meestal droge omlopen. 
Dat De Bie voor de jaarwisseling 
de Superprestigecross in Over-
ijse — de mooiste omloop van het 
land — won was (achteraf) bete
kenisvol maar werd op het mo
ment zelf door niemand begre
pen. In Pont-Chateau, waar het 
spektakulairste wereldkampioen
schap uit de tachtiger jaren zijn 
beslag kreeg, tastte De Bie ver
nielend toe. Hij won met groot 
meesterschap. Hij zette de ge
vestigde orde, de jarenoude hië
rarchie overhoop. Tot ergernis (of 
wanhoop) van o.a. Hennie Stam-
snijder. De winnaar van de Su
perprestige vermoedde wellicht 
dat hl] en de andere ,,specialis
ten" zich op het kruispunt van 

EEN geschil waar op de lan
ge termijn alleen de bond 
en de klubs wel zullen bij 

varen want het staat nu al vast 
dat de rechten voor ons kompeti
tievoetbal bij de eerstvolgende 
kontraktvernieuwing zullen wor
den verveelvoudigd. 

Verdiende straf 
Het blijkt ook uit het voorne

men van de bondsvoorzitter in de 

wegen bevonden. Op de eerste 
drie plaatsen van het WK vinden 
we immers veldrijders terug die 
tijdens de zomer ook op de weg 
een duw kunnen geven. Adri Van 
der Poel pakte voor de derde 
maal zilver en ook de Fransman 
Christian Lavainne is zeker zo
veel wegrenner als veldrijder. 
Waarmee we nog niet gezegd 
hebben dat Liboton nu zeker de 
voor de hand liggende konklusies 
zal trekken... 

Akrobaten 
Eigenlijk heeft Danny De Bie 

zijn roemrijke voorganger Eric De 
Vlaeminck met feiten in het gelijk 
gesteld. De kleinste (en oudste) 
van het broederpaar heeft altijd 
gepleit voor snelle veldritten met 
zeer veel rij- en weinig loopwerk, 
voor hindernissen die fietsende 
akrobaten een natuurlijk voordeel 
kunnen opleveren. De omloop 
van Pont-Chateau kon wel door 
Eric zijn uitgetekend... En niet de 
uitslag maar wel het koersverloop 

toekomst televisiebeelden als be
wijsmateriaal te zullen gebruiken 
wanneer recht moet worden ge
sproken over al of niet vermeen
de zware overtredingen. De bond 
breekt daarmee één van zijn heili
ge huizen af. In het verleden gold 
het woord van de scheidsrechter 
als wet. Wat hij zag was gebeurd, 
wat hij niet zag kon onmogelijk 
hebben plaatsgevonden. Tot er
gernis zo ver verleden werden 
gevoerd rond het duo Pfaff-Thi-
rion. Het was toen dat men op de 

bewezen het gelijk van de kleine. 
De koers was van start tot uit

slag meeslepend. Ze sprak de 
toeschouwers aan en schonk het 
veldrijden een nieuwe, of moeten 
we schrijven vernieuwde dimen
sie? Hopelijk hebben de nationa
le en internationale bondsleiders 
begrepen en zullen zij nu de voor 
de hand liggende richtlijnen uit
vaardigen. Het veldrijden kan 
dan nieuwe impulsen krijgen. Het 

zal meer en ook betere weg
renners aantrekken. Het kleine 
wereldje wordt misschien toch 
nog eens open gebroken. 

Betekenisvol in Pont-Chateau 
was dat ook bij de amateurs en 
de juniores wereldkampioenen 
werden gekroond die 's zomers in 
wegkoersen soepelheid, snelhei
den weerstand aankweken. De 
Tsjech Ondrej Glajza en de Ne
derlander Richard Groenendaal, 
zoon van zijn b)eroemde vader, 
reden ver voor de ontgoochelen
de Belgen uit. Helemaal in tegen
stelling dus met de wedstrijd van 
de beroepsrenners waar naast 
Danny De Bie ook Paul De Brau-
wer en Ivan Messelis uitblonken. 

We wisten niet dat we bij de 
profs zo rijk en bij de jongeren zo 
arm waren... Maar slim blijven 
onze coureurs wel. En zeker Ble
ke want die was zo vooruitziend 
geweest zijn kontrakt nog niet te 
hernieuwen... De sponsor zal nu 
de rekening mogen betalen. 

Flandrien 

bewiïs 
buis kwam vertellen (of duidelijk 
maken) dat we zagen wat we met 
zagen e en in Duitsland en En
geland begreep dat men zich niet 
van den domme kon blijven hou
den wanneer miljoenen televisie
kijkers met hun neus op de feiten 
werden gedrukt. We zullen het 
dus misschien nog eens meema
ken dat de mannetjesputters — 
die in elke ploeg rond lopen! — 
achteraf toch nog tot de orde 
worden geroepen en een verdien
de straf meekrijgen. Er zijn im
mers profs die een speciaal zin
tuig hebben ontwikkeld waarmee 
ze aanvoelen of de scheidsrech
ter wel of niet toekijkt. Misschien 
komt aan hun rijk een einde. Het 
voetbal kan er alleen maar voor
deel bij halen. 

Steffie Graf natuurlijk 

LendI is terug 
Het eerste Grand Slam tennistornooi van het jaar 

zit er op. Steffi Graf won vanzelfsprekend. De Duitse 
hoefde niet eens goed te spelen om Sukova zonder 
glans in twee sets te verslaan. 

Heilig huis afgebroken 

Televisie levert 
Voetbal en televisie zijn onlosmakelijk verbonden. 

Dit blijkt niet enkel uit de fel opgeklopte rel omtrent 
de beelden die VTM wel of niet zal mogen brengen 
(wél dus) van de populairste sport in den lande. 
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Het Partilbesluur deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 30 januari j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Het Partijbestuur van de VU heeft 
in haar wekelijkse vergadering uitge
breid aandacht besteed aan de situa
tie van het verplegend personeel en 
het personeel m de welzijnssektor 
Hierbij gaat zij ervan uit dat de huidi
ge werksituatie van de mensen die 
dag in dag uit een grote werk- en 
zorgbereidheid voor hun medemens 
en de samenleving aan de dag leg
gen, een bijzondere zorg van zowel 
de centrale als de Vlaamse regenng 
verdient 

De oplossingen die voor de huidige 
problemen van de zogenaamde zach
te sektor kunnen aangebracht wor
den zijn kompleks en moeten binnen 
het brede kader van de gezondheids-
en welzijnszorg worden geplaatst 

De VU steunt de pnncipiele vraag 

om voor het personeel m de verple
ging en in de welzijnssektor een signi-
fikante verbetering en verhoging van 
de bezoldiging te voorzien De finan
ciële diskriminaties binnen de eigen 
sektor en met andere onderdelen van 
het overheidsapparaat moeten hier 
prioritair worden weggewerkt. 

De patiënt centraal 

De VU realiseert zich evenwel zeer 
goed dat de budgettaire marges 
waarbinnen aan de bezoldigingspro-
blematiek kan worden gesleuteld 
zeer nauw liggen Fundamentele op
lossingen dienen dan ook gezocht te 
worden in relatie tot de hele organisa
tie van en andere uitgaven in de 
gezondheidssektor en tot de andere 
overheidstaken 

Het Partijbestuur van de VU is er 
van overtuigd dat er in bepaalde on
derdelen van de gezondheidszorg be
langrijke middelen kunnen worden 
vnj gemaakt en herverdeeld naar het 
verplegend personeel De VU ziet 
een inlevenng van de klinische biolo
gie en de technische prestaties ten 
gunste van een mensgerichte ge
neeskunde goed haalbaar Ook een 
herschikking van de uitgavenposten 
binnen de ziekenhuizen moet hier 
mogelijkheden kreeren Het zieken
huis mag in onze ogen met venworden 
tot een garage-behandeling of een 
„Knochenreparaturstatte" De mens 
en de dienstverlening van mens tot 
mens moeten opnieuw centraal wor
den gesteld 

De andere delen van de welzijns
sektor moeten met hun grieven een 
open gehoor kunnen vinden bij de 
Vlaamse regering De VU wenst dat 
deze meer budgettaire ruimte voor
ziet voor de zachte sektor Funda
menteel dient hier een nieuw, onaf
hankelijk en pluraal beleid te worden 
uitgewerkt 

De merulius Lacrymans 
breekt de Brusselse 
kazernes af 

Oe kazernes Prins Albert in Brussel, Prins Boudewijn in Schaar
beek en Rollin in Etterbeek zijn dermate aangetast door de 
houtzwam (merulius lacrymans) dat ze een ernstig gevaar vormen 
voor de omgeving. 

Dat schreef de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting 
(NMH) m een alarmerende brief aan staatssekretaris Valkeniers, 
bevoegd voor de sociale huisvesting in het Brusselse hoofdstede
lijk gebied. 

De NMH vindt dat er dringend een 
definitieve oplossing moet gevonden 
worden 

Een vergiftigde erfenis 
Op 30 september 1976 werd een 

overeenkomst gesloten tussen de 
Belgische staat (de minister van 
Landsverdediging) en de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting 
Daarbij verwierf deze laatste in hel 
Brusselse Gewest een reeks leeg
staande militaire domeinen bestemd 
voor sociale huisvesting De Rollinka-
zerne de Pnns Albertkazerne, het 
voertuigenarsenaal,- de Pnns Boude-
wijnkazerne, het Militair Hospitaal en 
het Klem Kasteeltje, samen ongeveer 
20 ha groot, zouden 2,4 miljard kos
ten of gemiddeld 12 000 frank per 
vierkante meter waarvan 7000 frank 
betaald door het Brusselse Gewest 
en 5000 frank door de NMH 

Twee opvallende (toevallige') bij
zonderheden 2,4 miljard was precies 
ook het bedrag nodig voor de bouw 
van het nieuw militair hospitaal En de 

toenmalige minister van Defensie 
was op dat ogenblik ook minister van 
het Brusselse Gewest, niemand min
der dan Paul Van den Boeynants 

De betaling van het overeengeko
men bedrag zou in schijven gebeu
ren, gespreid tussen 1976 en 1981 
De goederen zouden overgedragen 
worden naarmate de betalingen vor
derden 

De onvoltooide uitvoering 

Wegens financiële moeilijkheden 
werden de schijven van de jaren 1980 
en 1981 nooit betaelld De overeen
komst IS dus nog steeds met volledig 
uitgevoerd 11 ha van de voorziene 
20 zijn van eigenaar veranderd Het 
militair hospitaal, het klem kasteeltje 
en een deel van de Prins Boudewijn-
kazerne zijn tot nu toe eigendom van 
Defensie gebleven Zolang de NMH 
geen geld heeft nroeten ze dat ook 
blijven Volgens de overeenkomst 
van '76 IS de NMH de enig mogelijke 
koper Tenzij het kontrakt wordt opge
zegd 

De afdelingen van 
PLAID CYMRU 

de nationalistische zuster-partij uit Wales willen 

verbroederen/verzusteren 

met afdelingsbesturen van de Volksunie 

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

Indien met ernstig zich onthouden 

Schrijven aan 

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

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

Tweede markant gevolg de over
dracht gebeurde met subsidie van het 
Brusselse Gewest Met andere woor
den, als de kazernes met gebruikt 
worden voor sociale huisvesting, 
zelfs in geval van onteigening, moet 
de nationale maatschappij die toela
ge (7000 frank per vierkante meter) 
terugbetalen tenzij de Brusselse ek-
sekutieve daarvan afziet (en de minis
terraad daarmee instemt) Een duur 
blok aan het been dus 

Sociale huisvesting 
Ondanks deze zware hypoteek 

werden in de loop der jaren talrijke 
uiteenlopende, soms grootse, plan
nen gemaakt voor de kazernes Van 
al die plannen is nog mets uitgevoerd 
en geen van deze gebouwen werd in 
de voorbije jaren omgebouwd tot so
ciale woningen 

Zo werd de Altsertkazerne gedeel
telijk ingepalmd door het ministene 
van Buitenlandse Betrekkingen Aan 
deze kazerne zou omwille van de 
gunstige ligging een flinke stuiver 
kunnen verdiend vrarden want part 
kulieren boden reeds hoge sommen, 
tot 40 000 frank per m^ Ruim genoeg 
dus om de subsidie terug te betalen 
maar verkopen is juridisch onmoge
lijk 

Het Arsenaal te Etterbeek ligt blijk
baar met zo gunstig m de markt Het 
werd onlangs onteigend en ingeno
men deels door de VUB, deels door 
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappij Brussel De gronden werden 
hier geschat op 3 700 frank per m^ 
Normaal moet ook in dit geval de 
subsidie worden terugbetaald Een 
flinke streep door de rekening dus 

De houtzwam 

De Rolinkazerne leek nog het 
meest geschikt voor sociale huisves
ting Hiervoor werd reeds jaren gele
den een wedstrijd uitgeschreven Vo
rig jaar werd een aanbesteding ge
daan voor de bouw van een eerste lot 
van 80 sociale woningen Ze zouden 
224 miljoen gaan kosten of 3 miljoen 
voor een gemiddeld appartement 
Dat zou een maandelijkse huurprijs 
van om en bij de 16 000 frank beteke
nen (5 % van de tiouwwaarde), een 
weinig sociale prijs, dus met haalbaar 
en zeker met aansluitend bij de be
hoeften in Brussel De werken wer
den stilgelegd, ook daar dus voorlo
pig geen sociale woningen 

Blijft dan de Pnns Boudewijnkazer-
ne of Daillykazerne te Schaarbeek 

Nieuwe leden 
1 VU-Sint-Niklaas C W (1) 
2 VU-Zedelgem (3) 
3 VU-Wervik (2) 
4 VU-Roeselare (5) 
5 VU-Assenede (4) 
6 VU-Kaprijke (-) 
7 VU-Lebbeke (10) 
8 VU-Oostende-Centrum (7) 
9 VU-Zele (6) 

10 VU-Berlare (8) 

54 
44 
42 
33 
31 
26 
24 
23 
22 
20 

Nieuwe leden 1989 

VU-Zedelgem 
zet de opmars verder I 

In Zedelgem weet men blijkbaar van geen ophouden, men laat er 
nu ook Wervik achter zich en heeft postgevat op de tweede plaats. 

Wat de nieuwkomers betreft — Kaprijke, Izegem en Nijlen — is 
vooral de prestatie van de Meetjeslandse afdeling het vermelden 
waard. 

Tenslotte is het opvallend dat de top-tien volledig is samenge
steld door afdelingen uit ,,de Vlaanders". Alleen het Brabantse 
Huldenberg kan nog aanklampen... VU-Genk zorgt nog nét voor 
wat bronsgroeneikenhoutse aanwezigheid. Voor één keer willen 
wij dan ook zeggen: ,,Limburgers wij heten u welkom".. . 

VU-Huldenberg (8) 20 
12 VU-Kapelle-op-den-Bos (11) 18 

VU-Ledegem (11) 18 
14 VU-Aalst(13) 6 

VU-Schepdaal (13) 16 
16 VU-Antwerpen (17) 15 

VU-Deerhjk (15) 15 
VU-Genk (15) 15 
VU-lzegem (-) 15 
VU-Nijlen (-) 15 

(*) stand vonge week 

kere bestemming Enig alternatief 
slopen om redenen van gezondheid 
en veiligheid Een moeilijke en dure 
keuze 

Valkeniers 
staatssekretaris Valkeniers is met 

van plan lang te twijfelen ,,De kazer
nes hebben ons reeds genoeg ge
kost", zegt hij ,,de aankoop, de vele 
studies en maquettes Het heeft 
geen zin nog veel geld daaraan te 
verspillen Trouwens, we hebben m 
het Brusselse Gewest 36 000 sociale 
woningen waarvan er 16 000 aan 't 
verkrotten zijn Elk miljoen dat we m 
de kazernes steken kunnen we met 
besteden aan de dnngende renovatie 
van het huidig sociale woningbe
stand" Staatssekretaris Valkeniers 
wil dus wel ingaan op de suggestie 
van de Nationale Maatschappij om de 
aangetaste kazernes te slopen voor 
zover ze geen historische of architek-
turale waarde hebben Hij heeft dan 
ook een voorstel tot afbraak gevraagd 
en zal dit samen met het Brussels 
Forum voor de huisvesting en alle 
belanghebbenden bespreken om zo 
snel mogelijk een beslissing te kun
nen nemen, want ondertussen zet de 
huiszwam haar afbraakwerk gestaag 
verder 

Annemie Van de Casteele 

Het voorste deel daarvan is eigendom 
gebleven van het ministerie van De
fensie Het achterste gedeelte werd 
verhuurd aan de warenhuisketen Del-
haize De rest staat er troosteloos bij 

Het dossier van de Brusselse mili
taire domeinen heeft de eigenaars en 
verantwoordelijken begrijpelijkenwij-
ze reeds heel wat kopzorgen be
zorgd Het jarenlange aanslepen 
heeft bovendien voor een bijkomend 
probleem gezorgd Het verslag van ir 
Dutrecq, van het centrum voor Phyto-
patologie van Gembloux, gemaakt m 
opdracht van de NMH, windt er geen 
doekjes om de houtzwam vreet de 
kazernes langzaam op Deze ,,cham
pignon" heeft m bijna alle leegstaan
de gebouwen alle houten konstruk-
ties gretig aangetast 

De zwam doet dat werk zo grondig 
dat instortingsgevaar reëel is Boven
dien dreig' ze door de slechte staat 
van de gebouwen de omgeving te 
,besmet'en", haar sporen verplaat

sen zich met de wind Er moeten dan 
ook dringende maatregelen genomen 
worden om vor^^tms jpeling tegen te 
gaan, daken herstellen vloerbedek
king verwijderen, aangetast hout ver
wijderen en de rest behandelen, 
vochtige muren afsteken en behande
len 

Honderden milpenen zullen deze 
werken kosten, alleen voor het be
houd van de kazernes met hun onze-

Zet je deur open 
voor een Frans-Vlaming! 

Voor de periode van 27 februari tot 17 maart willen zeven Frans-Vlaamse 
studenten werkstages volgen in het Vlaamse bedrijfsleven en ter plaatse bij 
de Dienst voor Toerisme Momenteel volgen deze dames (leeftijd tussen 25 
en 30 jaar) taaistages m het Noord-Franse Lievin en zullen 200 uren 
Nederlands achter de rug hebben Het spreekt dan ook vanzelf dat ze hun 
kennis van de Nederlandse taal grondig willen uitbreiden, wat dan ook kan 
gebeuren tijdens hun stage-periode in Vlaanderen 

Vandaar dat dan ook een heel dringende oproep wordt gedaan voor het 
vinden van gastgezinnen voor deze penode Zo zoekt men een gastgezin m 
Nieuwpoort, Oostende en Brugge In het Brusselse wordt gezocht naar vier 
gastgezinnen 

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij VOVO — Contact, Aartsher
togstraat 4 te 8400 Oostende of tel. 059/50.84.80. 

Dit initiatief spreekt vooral die gastgezinnen aan, die bekommerd zijn om 
de henwaardenng van de Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen 
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Staatssekretaris Valkeniers neemt 

Maatregelen tegen 
overstromingen te Schaarbeek 

Naar aanleiding van de steeds terugkerende overstromingen in 
de gemeente Schaarbeek werd op initiatief van staatssekretaris 
Valkeniers reeds eerder een vergadering bijeengeroepen om de 
standpunten van de betrokken partijen, met name Schaarbeek, 
Evere, St. Joost-ten-Node en de Interkommunale van de Maalbeek 
te kennen. Door de Interkommunale van de Maalbeek werd een 
voorontwerp van werken ingediend. 

De wateroverlastproblemen kun
nen gesitueerd worden in hel Schaar-
beekse Chomékwartier dat gevormd 
wordt door de Generaal Wahislaan, 
de Leopold III laan, de Courtenslaan, 
de Chomestraat en de Leuvense
steenweg Evere is in deze zaak be
trokken aangezien een belangrijke 
wijk van deze gemeente aansluit op 
de riolering van Schaarbeek en aldus 
voor wateroverlast zorgt in de Cour
tenslaan St Joost-ten-Node is ook 
betrokkene, aangezien deze ge
meente eigenares is van het kerkhof 
aan de Chomestraat De gemeente 
Schaarbeek draagt verantwoordelijk
heid over de nolenng in Klem Boeren-
hol, C Wollastestraat en Chome
straat Het probleem bestaat hierin 
dat bij hevige regenval de lager gele
gen gebieden blank komen te staan, 
wegens onvoldoende capaciteit van 
de rioleringen in de voornoemde stra
ten 

Voorontwerp 
Bovendien is het zo dat door het 

aanleggen en verlengen van de Wa
hislaan, de Leopold III laan en de 
Courtenslaan in de jaren 1935-1940 
het kerkhof en de omliggende buurt 
een zone geworden is waarin het 
water zich verzamelt Daarnaast 
speelt de inplanting van de BRT-
gebouwen een grote rol in de water
overlast 

Het voorontwerp van de Interkom
munale omvat het plaatsen van een 
nieuwe nolenng, die zal verbonden 
worden met de nolenng van Klem 
Boerenhol Daarnaast zal een pomp
put geplaatst worden m het laagste 
deel van het kerkhof van St Joost-ten-
Node om het water over te pompen in 
de riolering Aanvullend moet er een 
nieuwe koker komen in het verlengde 

van de Courtenslaan Aangezien 
deze koker het water zal opvangen 
dat van Evere komt is het gemeente
bestuur van Evere bereid hienn tus
sen te komen Tenslotte acht de Inter
kommunale de bouw van een klem 
spaarbekken noodzakelijk De ge
meente Schaarbeek voorziet in dit 
opzicht de bouw van een wachtbek-
ken van ongeveer 6 000 m^ aan de 
Courtenslaan 

Aan het gemeentebestuur van 
St Joost-ten-Node, dat zich te houden 
heeft aan de door het sanenngsfonds 
opgelegde maatregelen en daarom 
financieel met kan tussenkomen, 
werd gevraagd om toch maar de mmi-
male in^^panning te leveren, gezien 
de ernsi van het probleem 

Definitief 
Uiteindelijk werd overeengekomen 

een definitief projekt voor het herstel 
van de nolenng van Klem Boerenhol, 
de aanleg van een nieuwe nolenng en 
pompput en de bouw van het wacht-
bekken bij de administratie in te die
nen 

Hoge arseen- en loodgehalten 

Leuvense VU-raadsleden 
vragen bodem-onderzoek 

De gebouwen en gronden waar de stad Leuven sinds 1986 haar 
reinigingsdienst gevestigd heeft waren voorheen terreinen van de 
firma Donckers, een metaalverwerkend bedrijf. 

Verontrust door de mogelijke verontreiniging die zich daar heeft 
voorgedaan, hebben de VU-raadsleden Hans Bracquené en Vital 
Geeraerts op een klein stuk grond, dat braak gebleven is, een 
oppervlakte-staal genomen en laten onderzoeken op het fysiko-
chemisch laboratorium van de KU-Leuven. 

De analyse gebeurde door destruk-
tie langs natte weg met AAS- (Atomai
re Absorptie Spectrometrie) bepaling 
in mg/kg droge grond en lever resul
taten op die volgens de Nederlandse 
nchtwaarden, vermeld m de intenm-
wet bodemsanenng (24 sept 86) be
tekenen dat de arseen- en loodgehal
ten nsiko inhouden voor mens en 
milieu Een nader wetenschappelijk 
onderzoek is hier dus nodig 

Gifstorten 

In een brief aan het kollege van 
burgemeester en schepenen van de 
stad Leuven wijzen de raadsleden er 
op dat hel bedrijf Donckers vroeger 
ook gestort heeft op het beruchte 
terrein aan de Broekstraat in Wilsele-
Dorp Los van andere beschouwin
gen omtrent dat stort lijkt het hen 
aangewezen ook daar een ernstig 
onderzoek te vernchten 

Overigens betreft hun onrust met 
alleen bovengenoemd bedrijf De re
cente reeks ontdekkingen van bo
demverontreinigingen en voorname
lijk de gifstorten langsheen de Dijle-
dreef m Leuven moeten aanzetten tot 
meer waakzaamheid en een aktief 
milieubeleid 

Op de mdustneterremen langs de 
•Vaart in Wilsele en Wijgmaal bevon
den en bevinden zich nog meer be
drijven die potentiële vervuilers zijn of 
waren 

De VU-raadsleden ,,Wij vragen 
het hele gebied aldaar te willen sane
ren De stedelijke milieudienst moet 
sistematisch alle verdachte en poten
tiële vervuilde gronden laten onder
zoeken, alsmede de eventuele gevol
gen voor het Dijlewater 

Overigens blijft ook de noodzaak 
bestaan om dat gebied niet alleen 
ekologisch maar ook ekonomisch te 

nummer 
van de kopie 
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copy & print Shops 
• INKA Koningstraat 13, Antwerpen Tel 03/233 22 11 
• SIR SPEEDY Mechelsestwg 221 (hoek Belgieleil Antwerpen 

Tel 03/218 78 08 open van 9 tot 20 u (zaterd tot 17 u ) 
• INKA Stationsgebouw, Sint Niklaas 

Tel 03/776 66 88 open van 10 tot 18 u 
• KWIK KOPIE St Pietersplein 53, Gent Tel 091/25 71 04 

saneren Het lijkt ons dan ook maar 
normaal dat, na de diagnose, een 
algemeen saneringsplan wordt opge
steld dat dit gebied m al zijn aspekten 
hera/aardeert en waarbij het bedrijfs
leven betrokken wordt, zowel voor de 
fmancienng als voor de konceplie en 
de uitvoenng ervan Terzake lijkt ons, 
behoudens natuurlijk voor de betrok
ken bedrijven, een belangrijke taak 
weggelegd voor de Kamer voor Han
del en Nijverheid " 

Tot daar de VU-raadsleden Brac
quené en Geeraerts Met hen hopen 
we dat de bestuursmeerderheid m 
Leuven de zaken grondig aanpakt en 
tot een ,,schone" beslissing komfi 

De betrokkenen kwamen verder 
overeen dat de pompput voor 35 % 
door Sint-Joost zal gefinancierd wor
den en dat er aan het ministerie van 
het Brusselse Gewest een toelage 
gevraagd zal worden voor 65 % De 
kosten voor de aanleg van de nole
nng zullen voor 65 % gedragen wor
den door de gemeenten Schaarbeek 
en Evere en voor het resterende be
drag zal de hulp van het Brusselse 
Gewest ingeroepen worden Voor het 
herstel van de nolenng van Klem 
Boerenhol zal de gemeente Schaar
beek voor 35 % tussenkomen en aan 
het ministerie van het Brusselse Ge
west zal een tussenkomst van 65 % 
gevraagd worden Tenslotte zal aan 
het Brusselse Gewest de grootst mo
gelijke toelage gevraagd worden voor 
de fmancienng van het wachtbekken 

Een onderlinge kostenverdeling zal 
opgemaakt worden door de Interkom
munale 

Staatssekretaris van het Brusselse 
Gewest Jef Valkeniers heeft m de 
begroting van 1989 de nodige fond
sen laten opnemen om de nolenng 
met de pompmstallatie m eerste faze 
te laten subsidieren 

VU-afdeling-Herent 
danst 

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

ZOeK€RCj€ 

n Gevraagd Oude typmachines 
Tel donderdag en vnjdag van 9 tot 
12 u 30 en van 14 tot 17 u op nr 
091/60 22 68 

BRABANT 
FEBRUARI 
2 HALLE-VILVOORDE: vergade-
nng van het uitgebreid arrondisse-
mentsbestuur om 20u m 't Schuur-
ke 
2 GRIMBERGEN: Afdelmgsbe-
stuursvergadenng om 20u in 't Fe
nikshof 
4 SINT-ULRIKS-KAPELLE 14de 
groot Breugel-Eetfestijn In zaal 
Nachtegaal, Brusselstraat 83 Vanaf 
18u Ook op 5 februan vanaf 11u 30 
Org VU-St Ulnks-Kapelle 
4 JETTE: Spaghettifeest Van 17 
tot 20 uur in het Trefcentrum, Leopold 
I straat 329 te Jette Spaghetti 200 
f r , voorverkoop 100 fr Org VU-
Jette 
4 HERENT: Jaarlijks dansfeest -
Warotzaal Wmksele Aanvang 
20u 30 Orkest The New Revival 
Inkom 80 en 100 fr Org VU-Herent-
Wmksele-Veltem 
6 GRIMBERGEN: gemeenteraad 
om 19u ten gemeentehuize 
10 LEMBEEK Afdelingsbestuurs-
verkiezmgen van 19 tot 21 u m kafee 
,.Cecile" (Charel Boerke) aan de 
Mussenberg te Lembeek Kandidatu
ren vóór 3/2 1989 indienen bij Ene De 
Greef, De Lannoystraat 3a te 1520 
Lembeek 
12 TIELT-WINGE: Wintenwande-
ling in de Tieltwingse bossen en wei
den Vertrek om 14u Begeleiding 
door Bert Mues 100 fr deelname m 
de kosten, -12j 50 fr Inschrijven bij 
Willy Vandewalle, Haksberg 1a te 
3211 Tielt (016/50 16 14) Org 
Vlaamse Kring Tielt-Wmge 
16 HALLE-VILVOORDE: vergade
ring van het arrondissementsbestuur 
(enkel verkozen leden) 
17 MERCHTEM: afdelingsbe-
stuursverkiezingen van 19 tot 21 u m 
Feestzaal te Hamme Kandidaturen 
vóór 10/2 indienen bij Roger Boge-
mans, Langensteenweg 24 te 1880 
Merchtem 
17 SCHEPDAAL: Afdelmgsbe-
stuursverkiezingen van 20 tot 22u m 
, de Kwiens Taveerne' aan de Ni-
noofsesteenweg 109 te Schepdaal 
Gastspreker Jef Valkeniers Gratis 
Kaas- en wijnavond voor leden-kie-
zers Kandidaturen moeten voor 10 
februan 1989 toekomen bij Rudolf 
Braekman (Overveld 5 te 1750 
Schepdaal) 
18 TIELT-WINGE VU-ledenfeest 
in 't Wit Huis, Bergstraat Tielt, om 
20u Tussendoor bestuursverkiezin-
gen Deelname etentje 200 fr, -12 j 
100 fr Inschrijven voor 13/2 bij Mar
cel 63 16 29, José 50 16 14, Albert 
63 18 15 en Oscar 63 24 53 
21 ASSE: Afdelingsbestuursverkie 
zingen van 19 tot 21 u in salon Sabeth 
De Riemaecker, aan de Bloklaan te 
Asse Kandidaturenmoeten voor 14/2 
toekomen bij Rene Van den Cruijce 
(Edingensesteenweg 48 te 1700 
Asse) 
27 HALLE: Afdelmgsbestuursver-
kiezingen (info volgt) 

Nieuwe start van 
vu-Nieuw in Haiie 

,,Beter laat dan nooit", zegt een Vlaams spreekwoord. In de 
Mariastad is het politieke leven evenmin stilgevallen! Een korte 
historiek. 1971: CVP + SP, 1977: CVP -i- Liberalen, 1983: CVP -i-
SP en nu 1989: CVP + Liberalen, of andermaal de klassieke 
partnerwissel. 
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Misschien wel de meest voor de 
hand liggende koalitie na de verkie
zingsuitslag en in de wetenschap dat 
het tussen de Halse CVP en SP toch 
niet zou klikken na het vroege sprin
gen van het vorige bestuursakkoord 

Nieuwe dinamiek 
Het verlies van éen VU-zetel (nog 2 

raadsleden) zal onze groep er met 
van weerhouden een nieuwe dina
miek te vinden om na de bestuursver-
kiezingen onze kruissnelheid van een 
kordate, entoesiaste en kreatieve op
positiepartij te bereiken Het wanbe
leid van de vorige bestuursploeg trou
wens laat ons en onze raadsleden 
(Juul Denayer, provincieraadslid, Wil-
fried Wouters en Yvonne Hofmans-
Turneer, als OCMW-raadslid) geen 
keuze steeds gestegen belastingen, 
verdere verloedenng van de histori
sche stadskern en de woon- en leef-
zones, een inertie in leefmilieu-dos
siers (SST, Zenne, ) en dit allemaal 
tegen een achtergrond van politiek 
met gesloten deuren, waardoor de 
traditionele politici de apatie van de 

burgers nog in de hand werken 

Voorstellen 
BIJ de inzet van het nieuwe werk 

jaar heeft de VU-fraktie, als enige, 
konkrete voorstellen gelanceerd Zo 
kloeg Juul Denayer vooral het gebrek 
aan bestuurlijke openbaarheid aan en 
m dit verband deed hij de volgende 
praktische voorstellen 

1 Het regelmatig samenkomen van 
de gemeenteraad, op een vaste dag 
en minstens maandelijks 

2 De verspreiding van de agenda 
van de openbare vergadenng naar de 
bevolking toe 

3 Het ter beschikking stellen van 
meer en betere informatie aan de 
raadsleden Op dit vlak leeft Halle 
nog ten tijde van Gutenberg Zo zal 
onze stad een van de laatsten zijn 
waar zelfs de raadsleden met inge
licht werden over de stand van hel 
SST-dossier 

De eerste wens van onze nieuw-
jaarsbnef werd reeds ingewilligd de 
Halse gemeenteraad zal elke laatste 
donderdag van de maand vergade
ren 

Aksenten 
De aksenten van ons oppositiebe-

leid 
— Een konsekwente eerlijke inzet 

m het OCMW, waarvoor Yvonne niet 
voor met gewaardeerd door vriend en 
vijand, verder garant zal staan 

— Het inleiden en behandelen van 
de ruime verkeersproblematiek m 
Hallé (denken we maar aan N6, SST, 
RW203, Alsembergse steenweg, de 
voetpaden, ) 

— Met argusogen zullen we nauw
lettend toezien op de intenties van de 
meerderheid om wat te doen aan 
inspraak en openbaarheid van be
stuur 

— Verder zal elke materie getoetst 
worden aan ons programma en de 
algemene lijnen van de Volksunie 

Tenslotte moet in onze bedreigde 
bufferzone, tussen Brussel en Wallo
nië, eindelijk een Vlaamse vuist ge
bald worden, zodat er ook met de 
Vlamingen, tussen Zenne en Zomen, 
en met hun problemen echt rekening 
wordt gehouden 

Ene Oe Greef 
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Een VU-visie 

Toerisme in Zuid-Limburg 
Zuid-Limburg heeft qua toeristische ontwikkeling achterstand 

op andere Limburgse regio's. 
Uit de rekonversietrem die nu al een tijdje rijdt zijn weinig 

toeristische steunmaatregelen gerold: bij de Europese steun aan 
toerisme is slechts een paar maat melding gemaakt van het 
zuiden: het muntenkabmet in Tongeren, het kasteel Ruilingen. 

Een beperkt aandeeltje tussen pretparken en tropische stoeiba-
den gul uitgestrooid in andere regio's. 

De provincie zelf, met 3 gedepu
teerden uit Zuid-Limburg, meent ook 
dat het Zuidlimburgse gebied vrolijk 
mag verder boeren, letterlijk dan 

Fruitkorf... 
De subsidiering voor boerderij- en 

plattelandstoerisme werd van 
400 000 naar 200 000 fr gebracht, 
de ontwikkeling van projekten krijgt 
twee miljoen per jaar maar sinds 
enkele jaren wordt slechts een goede 
700 000 fr opgenomen, een derde 
dus 

De troeven van toenstische ontslui
ting zijn anderzijds al jaren gekend 
een prachtig natuurlijk en landschap
pelijk kader met een boeiende kul-
tuur-historische achtergrond kortom 

een graanschuur met stijl, een suiker-
vat met versiering, een fruitkorf met 
diepe kleur 

Deze Haspengouwse troeven situe
ren zich met in een randgebiedje, een 
perifeer stukje maar wel in een wissel-
gebied dat afgestemd is op Midden-
Limburg (Genk, Hasselt), Maastncht 
en omgeving. Luik en omgeving, Leu
ven-Brussel Geen afgelegen gebied 
dus en relatief goed bereikbaar 

Een ideaal gebied om via een over
koepelend totaal projekt de ontwikke
ling van een landschapspark voor 
toerisme en rekreatie mogelijk te ma
ken 

Zulke eretitel voor Zuid-Limburg 
moet natuurlijk verdiend worden door 

Met de Europese Volkshogeschool 

Van Vlaanderen 
naar Brelzh 

Na Baskenland, Wales, Elzas, Oksitanie, Korsika, Sardinië, 
Zuid-Tirol, Katalonie en Aoste kwam m 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 nchtpnjzen 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 
|uni 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 m 
handen van Winfned 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 Tre-
guier, de kust der legenden, het Ar-
moncapark 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 N r IK 

Hij/Zi) betaalt een voorschot van X2000fr = 
6073661-26 van de Europese Volkshogeschool 

fr op rekening 424-

Datum Handtekening 

het aaneenrijgen van kleinschalige 
maar daarom met plaatselijke projek
ten die overkoepelend kunnen be
heerd en gepromoot worden 

Meer mogelijkheden 
Zulk rekreatief en toenstisch ont

wikkelingsplan moet mogelijkheden 
bieden om 

— het kultureel erfgoed sterker te 
valoriseren 

— verscheidene en meer verblijfs-
akkomodaties te ontwikkelen en te 
stimuleren (hotels, kastelenverblijf, 
hoeveverblijf ) 

— de evenementen gericht op het 
openstellen van het patrimonium te 
ondersteunen (oogstfeesten, ) 

— kleinschalige rekreatieruimten 
en rekreatieinfrastruktuur te ontwik
kelen (speelterreinen, zwemba
den ) 

Daarenboven kan zo'n koepel voor 
het landschapspark allerlei pnve-ini-
tiatieven aantrekken, die investerin
gen in de verblijfsrekreatie kunnen 
realiseren Dat zulke investeringen 
een andere dan de grootschalige aan
pak moeten volgen is met alleen een 
uitdaging die Zuid-Limburg aankan 
maar ook een opgave die mogelijk is 

Een voorbeeld de provincie steunt 
Vakantiegenoegens jaarlijks met 
200 000 fr kan hieraan met eens een 
voorwaarde gekoppeld worden om 
duurzame initiatieven te nemen in bv 
Haspengouw'' 

De VU-fraktie pleit dan ook om 
onmiddellijk de begrote gelden te be
steden in de oprichting van een land
schapspark voor toerisme en rekrea
tie in Zuid-Limburg 

Luc Robijns, VU-provincieraadslid 

Gemeenteraad Dilsen: 

Eerste zitting 
werd l(iuclit 

De jongste verkiezingen brachten voor de VU in Dilsen een 
mooie stemmenwinst en een raadszetel meer op. De meerderheid 
(CVP-SP) werd echter niet gebroken ondanks de breuken die deze 
meerderheid de laaste acht maanden liet zien. 

De CVP zit nog steeds verveeld 
met de ambitie van Andre Ruften (ooit 
van bussenfraude beticht) en het het 
lijsttrekkerschap over aan de politiek 
onbekende inspekteur van het onder
wijs Hubert Ramaekers De CVP 
moest doorbijten en maakte Ramae
kers burgemeester Maandag 23 ja
nuari waren we echter getuige van 
een zielige klucht De nieuwe burge
meester die wellicht voor de eerste 
keer de raadszaal langs de binnen
kant zag was duidelijk onwennig 

Onmiddellijk het hij zich opvallen 
door een nieuw voorstel van stem
ming Uiteraard vroeg de oppositie 
het voorstel te kunnen overwegen 
Het wordt immers stilaan gewoonte 
dat de meerderheid hals over kop 
nieuwe agendapunten aanvoert De 
stemming gebeurde dan toch nog 
door naamafroeping maar wat de eer
ste burger daar van maakte het de 
toeschouwers menigmaal gniffelen 
Duidelijk IS dat Ramaekers zijn raads
leden met kent Verder bleek dat de 
schepenen nog steeds met hun be
voegdheden kennen ironisch ge
noeg werden wel schepenen aange
duid als Ramaekers het antwoord met 
wist en dat was aardiq wat keren 

OCMW 
Uit de tussenkomsten onthouden 

we dat VU-raadslid Remmene na
mens de VU-fraktie de dank uitsprak 
dat er eindelijk werk werd gemaakt 

van het elektriciteitsdossier Boyen, 
dat gewezen VU-raadshd Jan Dillen 6 
jaar lang verdedigde 

Verder moeten we nog melden dat 
de burgemeester en sekretans hun 
broek zullen verslijten op stoelen van 
69 642 frank 

BIJ de varia bleek dat het kollege 
mets zal doen tegen het verblijf van 
een jachtluipaard bij een Nederland
se emigrant 

Tot slot werden de OCMW-raadsle-
den gekozen Naast raadsleden 
Thieuw Lowis, dr Dries Remmene, 
Mieke Thevissen-Peeters, Jan Moors 
en Rene Verheyen zullen Irma Jans
sen en Rosette Camp—Claes geel-
zwart verdedigen in het OCMW Na 
drie jaar komt Rina Smeets-Straete-
mans onze OCMW-dames vervoe
gen 

Koen Thevissen 

LIMBURG 
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, 
in de KWB kantine achter de kerk van 
Beverst 
15 TESSENDERLO: Bezoek aan 
de Hotelschool te Geel Om 10u en 
gevolgd door middagmaal (350 fr) 
Geïnteresseerden nemen kontakt op 
met bestuursleden FVV-TessenderIo 
18 BEVERST-SCHOONBEEK: 
19u Alg vergadenng en verkiezing 
bestuursleden 20u jaarlijkse feest-
vergadering in zaal Vogelzang met 
eregast Johan Sauwens 
18 HAM: 2de VU-bal met discobar 
In zaal Gemeenschapshuis te Kwaad-
mechelen Aanvang 20u Iedereen 
van harte welkom 

Bree icreeg 
nieuw VU-
afdeiingsbestuur 

In kombinatie met een gezellige 
meuwjaarsdrink werden de VU-leden 
van Bree uitgenodigd om hun drie
jaarlijks bestuur te verkiezen 

Het volgende resultaat kwam uit de 
bus 

— voorzitter Maarten De Ceulaer 
— ondervoorzitter Josi Evens 
— secretans Luc De Bruyne 
— Penningmeester Tony Ruttens 
Voor zijn jarenlange verdiensten 

als voorzitter van de Breese VU werd 
Nest Essers unaniem tot erevoorzitter 
gepromoveerd 

Vlaamse 
Zieledienst 

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

De zieledienst gaat door op zater 
dag 25 februan 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 in de 
bovenzaal) 

CVP-burgemeester en schepen naar korrektlonele rechtbank 

Het stort van IVIassenlioven 
weer brandend aictueel 

Na tot vervelens toe tevergeefs op 
de gemeenteraad te hebben aange
drongen op sluiting van het stort te 
Massenhoven, uitgebaat door de ge
meente Zandhoven, hebben op 27 
oktober 1986 VU-gemeenteraadslid 
Leo Thys en thans eveneens VU-
gemeenteraadslid Armand Sips 
klacht neergelegd in handen van de 
Onderzoeksrechter te Antwerpen we
gens wanbedrijf gepleegd tegen de 
openbare orde door ambtenaren in 
de uitoefening van hun ambt, nl 

1) het nog steeds uitbaten van een 
gemeentelijke stortplaats nadat de 
vergunning reeds vier maanden ver
streken was, 

2) in de voorafgaande periode, tij
dens dewelke er wel een vergunning 
was zich met gehouden te hebben 
aan de door de Provincie opgelegde 
uitbatingsvoorwaarden 

Na het gerechtelijk onderzoek was 
de Procureur des Konings van oor
deel dat er voldoende bezwaar be
stond tegen de heer Kerkhofs (eige
naar van de gronden) en tegen burge
meester De Bie (CVP) en tegen eer
ste schepen Lenaerts (CVP) De Pro
cureur des Konings vorderde voor de 
Raadkamer dan ook de verwijzing 
naar de korrektionele Rechtbank 

Op 17 januari 1989 werd volgende 
beschikking gegeven door de Raad
kamer der Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen Verwijzing van 
Kerkhofs, De Bie en Lenaerts naar de 
korrektlonele rechtbank omdat er te
gen deze verdachten voldoende be
zwaar bestaat 

De Bie, Lenaerts en Kerkhofs wordt 
ten laste gelegd tussen 28 mei 1986 
en 16 oktober 1987 meerdere malen 

zich van afvalstoffen te hebben ont
daan en afvalstoffen te hebben ach
tergelaten in een verboden innchting 
Kerkhofs wordt bovendien ten laste 
gelegd zonder vergunning een stort
plaats in werking te hebben gehad 

Het onwettig stort te Massenhoven 
IS onder aanhoudende aktie van de 
Volksunie gesloten De thans han
gende procedure is een gevolg van 
onze gerechtelijke aktie van destijds 
ter vrijwaring van ons milieu Onze 
VU-mandatanssen zijn burgerlijke 
partij in deze zaak De Volksunie blijft 
deze zaak dan ook van nabij volgen 
en WIJ houden U verder ingelicht 

Wellicht IS nu ook duidelijk waarom 
de heer Willy De Bie in de nieuwe 
legislatuur tot op heden nog met be
noemd werd tot burgemeester Blijk
baar heeft zulks weinig te maken met 
administratieve achterstand < 
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VU (ZB)-Zele opnieuw in de meerderiieid 
Daar de sterke lijst ZB (Zeelse belangen) van burgemeester 

Jozef De Bruyne nipt de meerderheid niet haalde, werd een 
koalitie gesloten met de PVV. 

Op de 25 te verdelen zetels behaal
de ZB er maar liefst 12 waar ze in 
1982 een nipte bestuursmeerderheid 
vormden met twee ontevreden CVP-
ers (nu ZCD) met een totaal van 13 
zetels. Deze twee ZCD fungeerden 
nu als kandidaten op de lijst van de 
burgemeester, met de bedoeling sa
men een grotere meerderheid te be
halen. 

Met zijn 3661 voorkeurstemmen 
behaalde burgemeester Jozef De 
Bruyne opnieuw sukses, hetzij 262 
meer dan in 1982 (3399). 

Vandaar deze nieuwe bewinds-

Nieuw vu-bestuur 
te Wetteren 

Op vrijdag 27 januari 1989 hadden 
de bestuursverkiezingen van de 
Volksunie-afdeling Wetteren plaats. 
Alle kandidaten werden rechtstreeks 
verkozen. 

Het Wetters VU-bestuur zal er 
voortaan als volgt uitzien: Luk Bron-
deel (32j.), Mark Buysse (32 j.), Hugo 
Capiau (58 j . — gemeenteraadslid), 
Guy Clinckaert (34 j.), Johan De Smet 
(39 j.), Herman De Wulf (32 j . — 
gemeenteraadslid), André D'Hauwe 
(53). — gemeenteraadslid), Lucienne 
Rasschaert (55 j.). Remi Van Belle-
gem (49 j . — gemeenteraadslid), Pe
ter-Jan Van De Gucht (32 j.). Gust 
Van Den Brande (59 j . — OCMW-
raadslid), Tony Van Heuverswijn (38 j . 
— gemeenteraadslid), Michael Van 
Inschoot (29 j.), Francis Van Lindt (32 
j . — gemeenteraadslid) en Maurice 
Vion (48 j . — OCMW-raadslid). 

Het bestuur verkoos naderhand, 
met eenparigheid van stemmen Pe
ter-Jan Van De Gucht tot voorzitter en 
Johan De Smet tot sekretaris. 

Dit bijzonder eensgezinde, jonge 
en dinamische VU-bestuur zal de ko
mende 3 jaar ongetwijfeld zijn stem
pel drukken op politiek Wetteren. 

Francis Van Lindt 

D 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. 

ploeg ZB (12) 
zetels. 

PVV (3) samen 15 

Het schepenkollege bestaat uit-
burgemeester Jozef De Bruyne, Ie 
schepen Guido De Block (PVV), 2e 
Jozef Van Kerckhove (ZCD), 3e Mar
cel De Waele (VU), 4e Raf Michiels 
(VU), 5e Paul Van Kerckhove (ZCD). 
Deze moet volgens akkoord na 3 jaar 
ruilen met Aimé Van Avermaet (VU). 

Verder zijn onze raadsleden: Al-
fons Rupus, Aimé van Avermaet, So-
lange Dullaert, Frans Meirsman, 
Mare Van Mossevelde. Paul Geerinck 
en Peter Poppe zijn opvolgers van 

Dirk Blancquaert en Hubert Temmer
man deze gaan aar het OCMW. 

OCMW 
Dit OCMW heeft 11 raadsleden te 

verdelen, waarvan de meerderheid er 
7 heeft verkozen (VU 5 — PVV 2) in 
de gemeenteraad van 16 januari 89 
Onze VU (ZB)-OCMW-raadsleden 
zijn Mare Maes, Dirk Blancqaert, Hu-
bert Temmerman, Hugo Van Dries-
sche. Pierre De Bock. 

Als OCMW-voorzitter zou Hubert 
Temmerman (VU) voorgedragen wor
den. 

Deze nieuwe bestuursploeg met 
een duidelijk Volksunie overwicht zal 
de komende zes jaren verder het 
beleid van onze gemeente bepalen. 

D.R. 

OOST-VLAAMDEREN 
FEBRUARI 
4 LEDE: Pannekoekenavond In 
zaal Drive In, Hoogstraat 1. Panne-
koeken met koffie naar believen (100 
fr.). Vanaf 20u. Org.: VU-Lede. 
4 ASSENEOE: Kursus gemeente
beleid: gemeentefinanciën. Aanvang 
9u. in 't Leeuwken, Diekerikplein te 
Assenede. Org.: Vlaamse Vrienden
kring i.s.m. de Wakkere Burger. 

4 HERZELE: Volksuniebal in zaal 
EIroda met het PDS-Combo. 
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. 

11 OUDENAARDE: Kindernamid
dag met poppenkast Repelsteeltje. 
Kinderen mogen in karnavalkledij 
zijn. Verzamelen om 14u.15 in Café 
Den Burg, Burgscheldestraat te Ou
denaarde. Inkom 50 fr., Kons. -H koek 
gratis. Org. FVV-Oudenaarde. 

11 ZOMERGEM: Kaapse avond, 
om 19u: proeven van Kaapse wijnen 
en andere lekkernijen. Om 20u.: dia
voordracht Zuid-Afrika door W. De 
Meyer. In parochiezaal Ter Beke, 
Priemwegel 1 te Zomergem, Ter 
Beke. Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Zomergem. 

11 WETTEREN: Jaarlijks VU-bal 
afd. Wetteren m zaal Parking te Mas-
semen met het Star Combo-orkest, 
vanaf 20u. 

18 MELLE:3e Valentijntjesbalinde 
Parochiezaal, Kloosterstraat, Melle-
Centrum. Aanvang: 21 u. Deuren 
20U.30. Muziek: Ludwig's discobar. 

18 GENT: Algemene verdagering 
FVK Nationaal in Oudheidkundig Mu
seum van de Bijloke, Godshuizenlaan 
te Gent. Aanvang 13u.30. Om 15u. 
panelgesprek over de sociaal-ekono-

mische situtie van Vlaanderen, vroe
ger en nu en in de toekomst door dr. 
C. Vandenbroeke, H. Bracquené, een 
kultuurfilosoof. Moderator M. Coppie-
ters. Org.: FVK Nationaal, 091/ 
23.77.42. 
20 SINT-NIKLAAS: Hugo Schiltz 
over de staatshervorming in het 
Streekhuis. 
21 GENT: Bijeenkomst FVK-Gent-
Eeklo. Tema: Vlaanderen Leeft. Aan
vang: 20u. in Gebr. Vandeveldestraat 
68 te Gent. Org.: FVK-Gent-Eeklo. 
22 DESTELBERGEN: Voordracht: 
Klassieke muziek in woord en klank. 
De jonge Mozart, de onbekende Ama-
deus. Door H. Van Cauwenberghe. 
Plaats' gemeenteraadszaal, Dender-
mondsesteenweg, Destelbergen. 
Aanvang 20u. Org.: Dr. J. Goosse-
naertskring Destelbergen. 
25 KRUIBEKE: Afdelingsbestuurs
verkiezingen. Kandidaturen vóór 31 
januari aan Jos Cop, Kapelstraat 19 
(774.20.01) of André de Sloover, 
Broekdam Noord 18 (774.47.42). 

MAART 
3 GENTBRUGGE: Kabaretavond 
Vlaanderen Leeft door Peter Ritzen. 
In dienstencentrum Gentbrugge, 
Braemkasteelstraat, Gentbrugge, om 
20u. Kaarten en info 091/23.77.42. 
Org.: FVK-Gent-Eeklo m.m.v. Min. 
Vlaamse Gemeenschap en stad 
Gent. 

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. 

Tonissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van « Tönissteiner Sprudei». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend middel, 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabliis» ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
«de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudei is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voorstanderklier 
(prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na. 

darmontéteking. Zenuw- en funktionete storingen. 
3. chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 

chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie). 
4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 

Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 03 11 

Installatievergaderig Politieke Raad 
Denderleeuw 

Van links naar rechts en van onder naar boven: Erna Scheerlinck, Viviane 
Meert, voorzitter AB Willy De Saeger, voorzitter PR Wilfnedde Metsenaere, An 
Couck, Maria van den Berghe, Veerie van der Weeèn, Anna van Impe, Marcel 
Fredericq, Herman Sonck, Frans Houtman, Roger d'Hoir, Johan de Geyter, 
André Ottoy, kamerlid Jan Caudron, Jean-Pierre Hertveldt en Bert van 
Vaerenbergh. Opbreken op deze foto: Maurits Vervaet en fotograaf Erwin 
Vermeire. 

ANTWERPEN 
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, Jef van Hoofplein 15) te Boe-
chout. Van 19u.30tot 22u.30. Kandi
daturen binnen vóór 7 februari bij 
Mare Valkenborghs, Begonialaan 15 
te 2531 Vremde. 
17 ANTWERPEN: Lunchgesprek 
over VTM met Guido De Praetere. In 
Elisabethgasthuisom 12u.30. Org. en 
info: Cormanskring Antwerpen 03/ 
238.82.08. 
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-
duskerk). 
17 EDEGEM: Algemene ledenver
gadering in Dne 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). Orq.: VU-Laakdal. 
19 ANTWERPEN: Ontbijtgesprek 
over de Antwerpse luchthaven in tea-
terkaffee van het Fakkelteater, Hoog
straat, om 10U.30. Org.: Antwerpen 
Ontwaakt. 
22 ANTWERPEN: Het Zwarte 
Goud (met Wannes Van de Velde). In 
de Arenbergschouvitourg, Antwerpen, 
om 20u. Org. en info: Coremanskring 
Antwerpen 03/238.82.08. 

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. 

Den Klauwaert 
terug open 

Met trotse vreugde, na een te lange 
en totaal buiten onze wil om gedwon
gen sluiting, kunnen wij nu aan alle 
Vlaams-nationalisten mede delen dat 
,,Den Klauwaert" heropent op vrijdag 
3 februari. Vanaf 20 tot 22 uur wordt u 
een drink aangeboden door Guido en 
Maria Van de Broeck-Bogaerts, Das-
straat 23, Wommelgem. Tel. 03/ 
353.20.43. 

Maria en Guido, jarenlange aktie-
ve, steunende en werkende leden 
van VU-Wommelgem zullen maar al 
te graag met u kennis maken. 

W. Herbosch 

vu-
Anlwerpen-stad 
Bestuursverkiezing 

De bestuursverkiezing van de 
Volksunie-afdeling Antwerpen-stad 
zal doorgaan op vrijdag 10 februari 
1989 van 17 lot 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 (met aangete
kend i") De kandidaturen moeten 
ten laatste op 3 februari in het bezit 
van de sekretaris zijn 

VU-Antwerpen 

Will Ferdy-koncert 
VU-G root Antwerpen ncht op 17 

februari e k. om 20u. een feestelijk 
koncert met Will 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 — 
VTB/VAB — 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 met 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. 
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22 M^ 
Onbespreekbaar plan! 

Volksunie OVD tegen 
kernafval In de Westhoek 

De Volksunie van het arrondissement Oostende-Veurne-Dil<s-
muide (OVD) verzet zich met l<lem tegen het eventueel dumpen 
van laag radioaktief kernafval in Izenberge, deelgemeente van 
Groot-Alveringem, door de Nationale Instelling voor Radioaktief 
Afval en Splijtstoffen (NIRAS). 

Overigens is de Volksunie van OVD 
gekant tegen het dumpen van kernaf
val, waar ook in de Westhoek. 

Niet bespreekbaar 
De VU-OVD wijst er op dat de 

kansarme Westhoek, al eeuwen van 
de noodzakelijke socio-ekonomische 
hulp verstoken, thans geenszins kan
didaat is om het nukleaire afval van 
het rijke industriële binnenland te ont
vangen. Alleen al de bespreekbaar
heid van het idee vindt de VU onaan
vaardbaar. 

Ondanks haar achteruitstelling 
heeft de Westhoek een eigen milieu-
zuivere industrie opgebouwd: land
bouw, zuivel, streekspecialiteiten, ho
reca, toerisme, vrijetijds-industrie. De 

VU zal er over waken dat deze ekono-
mie met een zeer specifiek West
hoek-karakter niet bezoedeld wordt 
door een giftig geschenk zoals kern
afval. 

Geheel de streek is een kwasi on
gerept natuurgebied met landbouw 
en rekreatie, waarvan duizenden toe
risten uit het rijkere binnenland in de 
zomer kunnen genieten. Laten zij 
onze rust, ons natuurschoon, onze 
rekreatiemogelijkheden niet betalen 
met een nukleair graf! 

Waterwinning 

De VU wijst op de niet te ontkennen 
gevaren die met de berging van kern
afval gepaard gaan. Dichtbij Izenber
ge bevinden zich immers het water
winningsgebied Gabourg (Adinkerke) 

en het waterspaarbekken De Blan-
kaert (Woumen). Zelfs de grootste 
veiligheidsvoorschriften zullen de on
rust bij de huidige en de toekomstige 
generaties nooit kunnen wegnemen. 

Anderzijds is de VU-OVD van oor
deel dat er in de Westhoek een grote 
nood is aan milieu-vriendelijke bedrij
ven waar haar onderlegde technisch 
geschoolden terecht zouden moeten 
kunnen in plaats van dat zij thans de 
streek bij gebrek aan werkgelegen
heid moeten verlaten. Daarom vraagt 
de VU-OVD overheidsinspanningen 
om de Westhoek op dat vlak te hel
pen, in plaats van het met gevaarlijk 
kernafval op te zadelen. 

Om al deze redenen zegt de VU-
OVD ,,Neen!" tegen het dumpen van 
laag-radioaktief kernafval in Izenber
ge of waar ook in de Westhoek en 
zegt zij haar volle steun toe aan de 
protestmanifestatie die op maandag 
27 maart in Alveringem zal plaats 
vinden. 

Bestuurs 
verkiezingen 
vu-leper 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
staan nu de afdelingsverkiezingen 
voor de deur. 

Deze bestuursverkiezingen heb
ben plaats op vrijdag 24 februan 1989 
in Eethuis De Keerie, Meensestraat 
16 te leper, vanaf 18 uur. 

Omstreeks 20 uur spreken onze 
nieuwe schepenen Jan Delie en Her
man Laurens over hun mandaat en 
hun werking. Senator Michel Capoen 
licht het VU-beleid in de stad leper 
toe. De afdelingsleden ontvingen 
reeds hun eerste oproepingsbrief 
voor deze verkiezingen. 

Het uittredend afdelingsbestuur 
weet dat er een grote inzet zal ge
vergd worden door zowel de manda
tarissen als het nieuwe bestuur, om 
voor de Volksunie een beleid waar te 
maken in de koalitie te leper, alsook 
om op het leperse beleid een duidelij
ke VU-stempel te drukken. 

Daarom wordt ook van alle leden 
een maksimale inzet gevraagd. Wie 
zich geroepen voelt om deel uit te 
maken van het bestuur, aarzel niet en 
stel u kandidaat bij de afdelingssekre-
taresse tot uiterlijk 17 februari. 

Uiteraard wordt een grote opkomst 
verwacht van alle leden teneinde een 
nieuw bestuur te verkiezen. 

CVP-meerderheid gebroken 

leperse VU heeft twee schepenen 
Op 9 januari II. werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd in 

de stad leper. 
Voor het eerst sedert de jongste wereldoorlog hebben de 

kristendemokraten hun absolute meerderheid verloren, zodat nu 
een koalitie gevormd wordt CVP-VU. 

De VU wordt in de nieuwe gemeen
teraad vertegenwoordigd door IVlichel 
Capoen, Jan Delie en Herman Lau
rens. Deze beide laatste doen hun 
intrede in het schepenkollege. 

We stellen hier graag onze twee 
VU-schepenen voor: 

Openheid 
Jan Delie: schep)en voor Leefmi

lieu, Ontwikkelingssamenwerking, 

Waterbedrijf, Jeugd en Huisvuil. 
Reeds in zijn jeugdjaren was Jan in 

de politiek geïnteresseerd, vooral 
doordag zijn familie politiek aange
legd IS. Deze 34-jarige tandarts heeft 
persoonlijke programma-aksenten: 
veel meer openheid. Inspraak van de 
bevolking. Durven beslissen na een 
goede planning. Tewerkstelling in ei
gen streek. Oog voor wijk en dorp. 
Verkeersveiligheid. Milieubeleid. Ook 

Kantoor van Notaris Bruno GERIN te Brugge, 
Geerwijnstraat 13, t e l : 33.37.42 — 33.15.75 

Vrijwillige openbare verkoping van 
PERCEEL GROND 

in een woongebied met landelijk karakter 
te OOSTKAMP, 

Faliestraat/Erkegemstraat, links van huisnr. 105 
Groot 1.095 m2 

Verpacht aan Henri DEVREEZE, Dolegastraat 31 te Oostkamp 
Ingesteld: 985.500,- frank 

TOEWIJZING in ENIGE ZITDAG 
DINSDAG 14 FEBRUARI 1989 

om 15 uur, in het secretariaat van het OCMW te Brugge, Kartuizerin-
nenstraat 4. 
Verdere inlichtingen in het kantoor. 

Kantoor van notaris Luc DE QUINNEMAR, 
te Brugge, Assebroek, Gen. Lemanlaan 178, 

tel. nr. 050/35.15.41. 
OPENBARE VERKOPING 

TOESLAG 
Op DINSDAG, 14 FEBRUARI 1989, om 14 30 uur, in de kantoren van het 
O.C.M.W., te Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, van: 

GEMEENTE JABBEKE: 
Een perceel landbouwgrond, gelegen te Jabbeke, kad. gekend sektie C 
nr. 2/A, groot 02 a 50 ca. 

ONDER DE GEMEENTE JABBEKE, SNELLEGEM: 
Percelen landbouwgrond, gelegen te Jabbeke, Snellegem, kad. gekend 
sektie C nr. 65/A en ex nrs. 62/C en 63/C, groot 01 ha 21 a 58 ca, eerder 
oude perceelnummers 64/B en 65. 

Alle goederen één blok vormend, groot 1 ha 24 a 08 ca, totaal 
kadastraal inkomen: 2 250 fr. 

In pacht bij de Heer Jerome Paepe sedert 01 oktober 1972, in 
opvolging van zijn vader wijlen de Heer Henri Paepe, mits 5.594 frank 's 
jaars, betaalbaar na verstreken termijn, op 01 oktober van elk jaar. 
Alle inlichtingen te verkrijgen ten kantore. 

Herman Laurens 

aandacht voor ontwikkelingshulp. 
Thuiszorg voor bejaarden en minder
validen. Hij wil grote verbetering voor 
leper, een stad die zeker meer ver
dient dan een krachtloos CVP-beleid. 

Vriendelijkheid 
Herman Laurens: schepen voor 

Personeel, Patriumonium, Grondre-
gie, Nutsvoorzieningen en Feestelijk
heden. 

In zijn schooltijd was deze 48-jarige 
notarisklerk al aktief voor de VU. In 
1978 na de samenvoegingen van de 
gemeenten en in het kader van groot-
leper, stapt hij de in de politiek. Hij 
werd gemeenteraadslid. Hij legt voor
al de klemtoon op: milieu, in de brede 

Jan Delie 

zin van het woord. Een open stad
huis, met vriendelijk onthaal. Toeris
me bestaat voor hem in het algemeen 
aangenaam maken van de hele stad 
leper. Hij hecht ook veel belang aan 
dorps- en wijkfeesten, die meer steun 
verdienen van de stad zelf uit. Zijn 
wens is om met de steun van allen 
verandering te kunnen brengen in het 
lepers beleid, een verandering met 
intiatieven in het leven van de men
sen van elke dag. 

De VU-leper heeft de vaste wil om 
haar stempel te drukken op het leper
se beleid, om te streven naar een 
open en eerlijk beleid ten bate van 
alle leperlingen. 

vu-Torhout 
vergeet Paul Vlieghe niet 

Te Torhout, zo zegt men, klopt het hart van West-Vlaanderen. In 
elk geval vormt het Houtland een merkwaardig overgangsgebied 
tussen het roerige, kommerciële zuiden en het koele noorden. Van 
ouds geeft Torhout ook de smaak van flamingantisme. 

In de roemruchte Vrije Normaal-
school werden hele generaties van 
vlaamsgezinde onderwijzers ge
vormd. 

Dat flamingantisme viel er trou
wens niet weg te branden, alleen de 
socialisten meenden zich nu en dan 
een schimpschot te kunnen veroorlo
ven, maar veel baat heeft het niet op 
gebracht... 

Erop en erover... 

In de katacomben-tijd lag het te 
Torhout voor de Volksunie al met al 
niet zo gemakkelijk. Maar de eerste 
afd. voorzitter Jef Duflou, hield kop
pig vol en toen, met het oog op de 
parlementsverkiezingen 1965 de ope
ratie ,,erop en erover" van start ging, 
zakte een delegatie ging, zakte een 
delegatie van wel zes man af naar 
een apotheek in de Torhoutse Hof-
straat in de overtuiging er voor de 

,,moeilijke" senaatslijst steun te vin
den. 

Paul Vlieghe, want over dié man 
ging het, kon aan zoveel geweld en 
overtuigingskracht niet weerstaan. 
Zijn ja-woord van toen was het begin 
van een lange periode van lokale 
verantwoordelijkheid, met als hoogte
punt de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1970 toen Torhout drie gemeen
teraadsleden leverde. 

Op zaterdag 25 feb. om 18u.30 in 
de zaal ,,Sparrenhove" in de Torhout-
se wijk ,,De Goede Herder" wordt 
Paul Vlieghe door de VU in de bloe
men gezet. Tegelijk zal deze gebeur
tenis de gelegenheid bieden om even 
te herinneren aan wat het gezin Vlie-
ghe-van Isacker te Torhout heeft be
tekend. Voor deze hulde, met nadien 
maaltijd aan 250 fr., kan ingeschre
ven bij Ward Baert, Nachtegaalstr. 6, 
te 8100 Torhout. Guido Van In. 

WEST-VL. 
FEBRUARI 
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. W K 100 fr., deur 120 
fr. Org.: VU-Middelkerke. 
4 LEDEGEM :5de Krokus TD in zaal 
De Kring te Sint-Eloois-Winkel met 
Studio Rainbow. Aanvang: 20u. W K : 
60 fr., deur: 80 fr. Org: VUJO-Lede-
gem. 
5 IZEGEM: Vlaams Huis om 
13U.30: start wandeling te Lange-
mark-Poelkapelle o.l.v. Luc Maer-
tens. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Armoede 
in Belgiè 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. 
10 IZEGEM: Vlaams Huis vanaf 
20u.: 2de kaarting. Ook op 12/2 vanaf 
lOu. Org. Kaartersklub de Vlaamse 
Vrienden. 
15 KORTRIJK: Vriendenkring 
Vlaamse Vrouwen organiseert een 
avond ,,het maken van een klein 
geschenk ,,zeepversiering". In Zaal 
West-Flandria, Gr. Gwijde van Na
menstraat 7, te Kortrijk, om 20u. 
16 IZEGEM: Bar van het auditorium 
om 20u.: prof. Ulrich Libbrecht (KUL) 
over China. Toegang 50 fr., abonnees 
gratis. Org.: VI. Studie- en Vormings
kring. 
17 OOSTENDE: Provinciale alge
mene vergadering FVK-West-Vlaan-
deren. Tema: kultuurbeleid. In het 
provinciaal sekretariaat, Aartshertog
straat 4 te Oostende, om 19u.30. Org. 
en info: FVK-West-Vlaanderen, 059/ 
50.84.80. 
18 IZEGEM: Tentoonstellingszaal 
Stadhuis, dagelijks van 15 tot 18u., 
zaterdagen 10-12 en 14-17u. 50 wer
ken op ware grootte in fotoreproduk-
tie. Voor geleide bezoeken: bellen 
naar Odette Vandewalle-Zwaenepoel 
(051/30.26.70). Deze tentoonstelling 
loopt tot 19 maart. Org.: VI. Studie- en 
Vormingskring. 
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. 
20 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis om 15u.: Pater Luc Hessel praat 
over ,,God in Evolutie". Org.: WG-
Izegem. 
25 IZEGEM: Zaal Ter Maerel. Kaas-
en Wijnavond, om 20u. 300 fr.p.p. 
Inschrijven: Vlaams Huis (30.36.63). 
Org.: VUJO-lzegem. 

Bal van de 
burgemeester te 
Middelkerke 

Traditiegetrouw organiseert de 
stem van het volk in de maand februa
ri een groot bal ter ere van de Middel-
kerkse burgemeester. Ook dit jaar 
wordt burgemeester Desseyn letter
lijk en figuurlijk in de bloemetjes ge
zet. Het bal staat volledig in het teken 
van zijn herverkiezing tot burgemees
ter. 

Alle Middelkerkenaren en simpati-
santen worden vriendelijk uitgeno
digd op dit overwinningsbal, op zater
dag 4 februari in het Casino van 
Middelkerke. 

De deuren gaan open om 21 u. op 
de muzikale klank van het showorkest 
Geert Beernaert and the Manhattan 
Sax. (Kaarten vvk 100 fr., 120 fr. de 
avond zelf) 

ZO^K€Bi:]€ 
I ' 25-jarige psychologe, richting oni-
wikkelings- en klinische psychologie, 
drietalig, zoekt een passende job in 
de kommerciéle of sociale sektor. 
Voor ml. tel. staatssekretariaat Valke
niers 513.83.00 post 311. 
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VSVK bestaat 10 jaar 

Tine Ruysschaert in Izegem 
De Vlaams-Nationale kulturele ver

eniging heeft in haar tienjarig bestaan 
een indrukwekkende reeks aktivitei-
ten gebracht. Dat wordt gevierd met 
twee topmomenten. Op 17 februari 
e.k. gaat in het Izegemse stadhuis de 
grote Europaliatentoonstelling ,,Pie-

Tine Ruysschaert 

ter Breughel de Oude" open. IVIaar 
eerst is er nu donderdag 2 februari 
Tine Ruysschaert met een program
ma „Ziezo, dat is dat!" 

Er valt veer over te zeggen. We 
beperken ons tot twee zaken. Aller
eerst, de teksten van Annie M.G. 
Schmidt: sprankelend, bruisend, fris, 
nooit uit de tijd, op thema's die altijd 
aanspreken: de eerste liefde, de fata
le en de mysterieuze vrouw, de aan
trekkingskracht tussen man en 
vrouw, over water in de wijn doen, 
,,Wat kun je met een man dan wel?", 
,,Bent U al eens gestoken door een 
bij", enz. 

Een stem 

En dan is er Tine Ruysschaert. Het 
IS banaal te spreken van een voor
drachtkunstenares. Zij is een stem, 
een huiveringwekkend echte stem, 
die schijnbaar zonder inspanning of 
franje poëzie zegt. Ze ,,zegt" inder
daad poëzie, maar zo indringend dat 
de luisteraar zich tot in de ziel aange
sproken weet. 

zo€K€Rge 
Gevraagd: Oude typmachines. 

Tel. donderdag en vnjdag van 9 tot 
12U.30 en van 14 tot 17u. op nr. 091/ 
60.22.68. 

Tine Ruysschaert stond in alle gro
te steden in Vlaanderen op de plan
ken met o.a. het testament van Fran-
gois Villon, het Markus-evangelie, Als 
de Ziele Luistert (Gezelle), In den 
Beginne (Bertus Aatjes), Godfried Bo-
mans. Pamfletten van Prévert, Het 
verdriet van België (Claus). 

Je ziet en hoort haar nu in Izegem. 
Niet missen dus Twee februari in 

het Muziekauditonum om 20 uur. 
Toegangsprijs: 150,- fr. (CJP en -1-3 
krijgen vermindering). Voor VSVK-
abonnees: gratis. 

Erik Vandewalle 

Kortnieuws uit Brugge 

Brugs OCMW samengesteld 
Deze voordracht gaat door in de 

konferentiezaal van NV Bio-Synthe-
tics, de vroegere Gistfabriek, Kom-
vest 43, Brugge. 

Brugse werkgroep VIC 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum, instelling voor Vlaams-natio
naal ontwikkelingswerk, start met een 
regionale werking voor het Brugse 

Belangstellenden nemen kontakt 
met Guido Van In, Westmeers 114 te 
8000 Brugge (050/33 75.99) 

VU-Brugge is erin geslaagd twee 

Afdelingsverkiezingen VU-Deerlijk 
Verleden week greep ook in Deer

lijk de verkiezing plaats van het plaat
selijk VU-bestuur. Deze verkiezingen 
zorgden voor weinig verschuivingen. 
Voor de komende 3 jaar blijft Dirk 
Demeurie voorzitter. Nieuw is dat Da
niël Gallens voortaan het sekretariaat 
zal waarnemen en dat Rita Joseph en 
Rik Knockaert ondervoorzitter wor
den. 

Verdere taakverdeling: Toon 
Bruynooghe (penningmeester), Jan-
neke Verbrugge (ere-voorzitter). Kris 
Christiaens (OCMW), Sabine Degloi-
re (vrouwenwerking en VUJO), André 
Eylenbosch (ledenwerving), Rudi Van 

Nieuwenhove (VVM-stuurgroep), 
Hans Lemayeur (verantw. Westfland-
na). Mare Bijttebier en Jeannine 
Loosveldt zorgen voor de praktische 
organisatie van de feestelijkheden, 
Egide Vandommele (verantw. VU-
blad), Nelly Vanbrakel (bejaarden en 
ziekenwerkmg). De andere taken wer
den verdeeld onder Ludwig Delom-
baerde. Marcel Depraetere, Hendrik 
Koninckx, Martin Van Tongel, Ber
nard Verschuere en Frans Verstraete. 

Een ruime bestuursploeg dus die 
borg staat voor een dinamische wer
king van VU-Deerlijk. 

leden in het OCMW te doen aandui
den nl. de uittredende Jan Fraipont 
(de ervaring-rijke gewezen arr. voor
zitter) en nieuwkomer Kris Casier 
(van beroep psycholoog en binnen de 
VU al ruim bekend als promotor van 
de afd. Brugge-noord). 

Ongetwijfeld heeft de Brugse ge
meenschap in het VU-tweespan 
waakzame en bevoegde vertegen
woordigers. 

Bestuursverkjezingen afd. 
Brugge-Noord 

VU-Brugge-Noord, omvattende de 
deelgemeenten Zeebrugge, Lissewe-
ge, Dudzele, Sint Pieters en Sint 
Jozef-Brugge, houdt bestuursverkie-
zing op zaterdag 11 feb. vanaf 20u. in 
het lokaal ,,de Frisse Spar", Dudze-
lestwg. 32, Brugge. 

Aan deze verkiezing is het optre
den verbonden van een muzikaal en
semble. 

Dom Smits over Dom van 
Assche 

Op uitnodiging an de vereniging 
Benev houdt de bekende historikus 
Dom Smits op donderdag 9 feb. om 
20u. een causerie over de figuur, het 
leven en de kontroversiële ,,berech
ting" van wijlen Dom Modest van 
Assche, in leven abt van de Benedik-
tijner Abdij te Steenbrugge. 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longt instraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
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 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

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

algemene decoratiew^erken 
schilderen — behangen 
vloerbekledingen — parket 
louverdrape — luxaflex — . 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
FralkJnstraat 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 ondenwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Sleenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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Kreatiever bouwen voor beter wonen' 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel. : (011)36.32.60. 

BON: 
Ja, ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en ihüchtin-
gen. > 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: Tel.: 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak. 

Info D veranda/pergola AZ Privé 
D veranda/pergola Horeca 
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Koördinator van het Nationaal Jenevermuseum Ann Vandeput: 

„De jenever herwaarderen" 
i— r,,WZ m, \ 

HASSELT — Ooit was er een tijd dat er in onze 
kroegen meer jenever dan bier werd verzwolgen. Op 
29 augustus 1919 werd de wet-Vandervelde van 
kracht: verbod op de verkoop van alkoholhoudende 
dranken van meer dan 18 graden in openbare 
lokalen. Aanleiding voor deze maatregel was de 
bittere ellende die ,,het neutje" of ,,de druppel" 
destijds, vooral bij de arbeiders, veroorzaakte. 

Even leek het erop dat de jenever een stille, 
roemloze dood zou sterven. Niets was minder waar... 

A 1940 werd opnieuw in 
de jeneverindustrie geïn-

I vesteerd, vooral onder 
impuls van de Hasseltse stoker 
Smeets. 

Sinds de afschaffing van de 
wet-Vandervelde in 1984 kan er 
nu weer gezwind jenever gehe
sen worden aan de tapkast. 

Als klap op de vuurpijl kregen 
we er een tijdje terug nog een 
Nationaal Jenevermuseum bij. 

Jenever (vroeger genever ge
noemd) werd door de Nederlan
ders in het begin van de 16e 
eeuw ontwikkeld na veelvuldig 
eksperimenteren met een 
graandistillaat. Ze voegden aan 
het distillaat o.a. jeneverbessen 
(vandaar de naam jenever) en 
kruiden toe. 

In Nederland maakt men een 
onderscheid tussen oude jene
ver en jonge jenever, een bena
ming die niets te maken heeft 
met de leeftijd van de drank. 

Oude jenever (ook oude klare 
genoemd) is een distillaat van 
verschillende graansoorten 
waaraan moutwijn wordt toege
voegd. Moutwijn is een alkoholi-
sche vloeistof die men verkrijgt 
door verschillende granen met 
water en gist te mengen en dan 
te laten gisten; dit wordt dan 
enige malen „gebrand". Mout
wijn heeft een sterke smaak en 
een sterk aroma. In oude jene
ver wordt ca. 5% moutwijn toe
gevoegd. Verder voegt men er 
nog karamel en suiker voor de 
kleur ep de smaak aan toe. Het 
alkoholgehalte bedraagt onge
veer 35 tot 38%. 

Jonge jenever bevat minder 
moutwijn, geen karamel en 
geen toegevoegde suiker. Het 
alkoholgehalte is lager, de 
smaak en het aroma zijn minder 
opvallend. De jonge jenever 
wordt in Nederland het meeste 
gedronken. Van jonge jenever 
wordt ook de bekende citroen-
jenever en t>essenjenever ge
stookt. 

De meeste t>edrijven kopen 
een neutrale alkohol (van graan 
of aardappelen) en voegen hier
aan de nodige kruiden toe, 
waaronder jeneverbessen. De 
Hasseltse stokerij Smeets 
echter is nog een „echte" 

jeneverstokerij, om het simpel 
uit te leggen: ze produceren 
alles zelf. 

Niet alleen in ons land en In 
Nederland, maar ook in Noord-
Duitsland wordt jenever ver
vaardigd. De ,,Engelse" Gin 
vindt haar oorsprong in de Ne
derlandse jenever (jeneverbes 
heet in het Italiaans Ginevra). In 
de 16e eeuw maakten Engelse 
soldaten kennis met de Holland
se jenever, ze begonnen de 
drank na te maken maar voeg
den er verschillende ander krui
den aan toe. Men heeft in Enge
land tot t>egin deze eeuw op 
deze drank neergekeken als 
zijnde de drank van armoezaai-
ers en matrozen. Met de uit 
Amerika overgewaaie coktail-
mode werd de Gin een sukses-
nummer als basisdrank voor 
cocktails, dit omwille van z'n 
neutrale smaak. 

Hasselt 
In september 1987 opende het 

Nationaal Jenevermuseum offi
cieel zijn deuren in de gerestau
reerde stokerij Stellingwerff/ 
Theunissen. / 

Als jeneverstokerij is de stoke
rij Stellingwerff/Theunissen, het 
enige intakte restant van een sto
kerijtype dat vanaf de 18e eeuw 
in België voorkwam. Tot in 1963 
bleef de stokerij (ten dele)opera-
tioneel. 

In 1975 werd het gebouw als 
eerste inustrieel monument be
schermd. In 1979, na de aankoop 
door het stadsbestuur van Has
selt, werd gestart met een restau
ratie-en renovatiedossier om het 
gehele kompleks tot Nationaal 
Jenevermuseum uit te bouwen. 
Die funktieverruiming, van stoke
rij tot stokerijmuseum, vroeg de 
nodige aanpassingen zonder 
daarom bij de bezoekers het 
beeld te verstoren van een 19e 
eeuwse jeneverstokerij. 

De restauratie en Inrichting tot 
museum van dit beschermd pand 
(K.B. augustus 1975) startte in 
1983 met behulp /an provinciale-
en rijkstoelagen. De werken wer
den in augustus 1987 beëindigd. 

WIJ: Wat is het opzet van het 
jenevermuseum? 

Ann Vandeput: ,,Het museum 
werd opgevat als een industrieel-
archeologisch museum voor we
tenschap, techniek en nijverheid 
dat het patrimonium van onze 
geesthjl<e dranken en vooral de 
jenever zou belichten. 

Er is een kollektie bijeenge
bracht die zich niet alleen tot de 
produktie-apparatuur beperkt 
maar ook de verpakking, het pu
blicitair materiaal, de vaklitera
tuur en de bedrij fsarch leven in 
haar inventaris opneemt, zonder 
de nevenindustrieën en de toele
veringsbedrijven te vergeten. 

Her stadsbestuur werd in be-, 
langrijke mate geholpen door de 
in 1980 opgerichte vzw Nationaal 
Jenevermuseum Hasselt, die niet 
alleen via het aanvaarden van 
bruiklenen en schenkingen, maar 
ook door eigen aankopen het pa
trimonium van het museum ver
rijkte tot één van de belangrijkste 
verzamelingen rond geestrijke 
drank. 

In Hasselt zijn er altijd heel wat 
stokers geweest, er was daarom 
duidelijk interesse voor zulk een 
initiatief." 

WIJ: In welke mate stimu
leert het museum de verkoop 
van Hasseltse jenever? 

Ann Vandeput: ,,Dat is na
tuurlijk moeilijk te meten. Het is 
wel zo dat wij op de herwaarde
ring van hetprodukt, van de jene
ver, aansturen. Ook de wijze 
waarop de jenever gemaakt 
wordt, een vrij specifieke wijze, 
willen wij terug in de belangstel
ling brengen. 

Uiteraard is zulk een museum 
ook een toeristische trekpleister, 
het is een ekstra troefkaart voor 
Hasselt." 

Een ingemetselde ,,alambik", tot in de 19de eeuw een onontbeerlijk 
attribuut om moutwijn te verkrijgen, (toto Ronald Szommer) 

WIJ: Heeft het museum ook 
z'n eigen brouwsel? 

Ann Vandeput: „Nog niet, 
maar het is wel de bedoeling 
mettertijd een deel van het mu
seum opnieuw als stokerij in te 
richtten. We zijn momenteel be
zig de apparatuur werkingsklaar 
te maken." 

WIJ: Wat verstaat men onder 
nationaal jenevermuseum? 

Ann Vandeput: ,,Dit slaat op 
de inhoud van het museum, die 
beperkt zich niet tot Hasselt al-, 
leen." 

WIJ: Zijn er in ons land nog 
soortgelijke musea? 

Ann Vandeput: ,,Ons mu
seum valt onder de kategorie van 
de technische musea. In die zin 
heb je wel nog andere musea 
zoals bv. het Museum voor Oude 
Technieken in Grimbergen, er 
bestaat een vlasmuseum en een 
hopmuseum, maar een ander je
nevermuseum is er niet, dat is 
zo'n beetje beschermd." 

WIJ: En in het buitenland? 

Ann Vandeput: ,,ln Neder
land, in Schiedam." 

De Jeneverruiters 
Vorige week werd in het 

Jenevernnuseum het Robert 
en Bertrand-album „De Jene-
verrutters" aan de pers en het 
publiek voorgesteld. 

Het gaat hier eigenlijk om 
een bundeling van twee strip
verhalen uit de Robert en 
Bertrand-serie: „De Drie 
Neuzen" en „De Witte Rui
ters". Beide verhalen zijn fik-
tie, maar het tijdskader en de 
sociaal-ekonomische kon
tekst, waarin de twee vage
bonden hun avonturen in 
Hasselt t)eieven zijn getrouw 

weergegeven. Ook de de-
kors en technische details 
schijnen met de realiteit te 
kloppen. Tekenaar Ron Van 
Riet en scenarist Marck l\/Ieul 
hebben hoogstwaarschijnlijk 
ettelijke uurtjes in het jenever
museum doorgebracht om 
zich te dokumenteren. 

Aan het album zijn een 
viertal geïllustreerde bladzij
den toegevoegd die de lezer 
uitleg verstrekken over de ge
schiedenis van het museum 
en een beschrijving geven 
van de huidige toestand. Te
vens wordt op deze bladzij
den niet voorbij gegaan aan 
het menselijk leed en de ver
woestingen die de drank, in 
dit geval de jenever, eind vo
rige, begin deze eeuw in 
Vlaanderen teweeg heeft ge
bracht. 

Het boek, dat wellicht als 
een soort visitekaartje van het 
Jenevermuseum zal funge
ren kost 250 fr. De verhalen 
zijn ook afzonderiijk, niet-ge-
bonden in de t)oekhandel te 
verkrijgen. 

- Robert en Bertrand, De Je
neverruiters. Studio Vander-
steen. Standaard-Uitgeverij, 
Antwetpen-Weert. 1989.250 fr. 

WIJ: Wie bepaald de inhoud 
van het museum? 

Ann Vandeput: „De vzw doet 
wat men zou kunnen noemen het 
,,inhoudelijk beheer". Er wordt in 
samenspraak gewrkt met een 
groep specialisten, waaronder 
een aantal stokers. Die geven 
tips, korrigeren of vullen teksten 
aan, die wijzen op interessante 
stukken die zouden kunnen aan
gekocht worden, die wijzen op 
hiaten in de kollektie." 

WIJ: Worden er ook al eens 
stukken om louter estetische 
waarde tentoongesteld? 

Ann Vandeput: ,,Vanzelfspre
kend hebben vele voorwerpen 
een artistieke waarde. We heb
ben hier heel wat affiches en 
etiketten, maar ook glazen en 
flessen die heel mooi zijn om 
zien. Ook een aantal stukken uit 
de keramiekfabriek van Hasselt 
(die opgericht is met het geld van 
vroegere stokers) hebben we in 
ons bezit." 

Er bevindt zich aan het mu
seum een likeurfabriekje dat in
gericht is als een kleine poduktie-
ruimte waar de bezoeker het af
gewerkt produkt, de jenever, kan 
proeven en aankopen. Een kleine 
stapelplaats is ingericht als bruin 
kafeetje waar men nog even kan 
nagenieten van het museumbe-
zoek. 

WIJ: Na het museumbezoek 
kan men enige ,,druppeltjes" 
achteroverslaan in het proeflo
kaal. Leidt dit soms niet tot 
slemppartjjen binnen de mu
seummuren? 

Ann Vandeput: ,,Neen, som
mige mensen drinken al wat lie
ver dan andere, maar het blijft 
altijd wel binnen de perken. Als er 
een groep op bezoek komt wordt 
er over het algemeen een half 
uurtje uitgetrokken om in het 
proeflokaal door te brengen. De 
gids geeft dan meestal nog wat 
ekstra informatie over de specia
liteiten, bv. over het „Sint-Lam-
bertusdrupke", dat speciaal voor 
het Jenevermuseum wordt ge
maakt. " 

WIJ: hoe is het gesteld met 
het bezoekersaantal na ander
half jaar werking? 

Ann Vandeput: ,,Prima, meer 
dan dertigduizend het afgelopen 
jaar, en we hopen dit nog op te 
drijven." 

(ts) 

! NATIONAAL 
'JENEVERA/WSEUM 

.L HASSELT 

— Het Nationaal Jenevermuseum 
is van dinsdag tot en met zondag 
open van 14 tot 18 uur. Gesloten: 
maandag, Pasen, 1,2 en 11 novem
ber, 24 december tot en met 31 
januari. 

Voor meer informatie kan U 
steeds terecht bij: Nationaal Jene
vermuseum Hasselt vzw. Witte 
Nonnenstraat 19, 3500 Hasselt. 
Tel.: 011/24.11.44. 

BU^ 
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