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EERST DIT 

Elke vrijdagochtend, 
dat ene zinnetje 

„Wij moesten aanvankelijk liet blad zelf volschrijven, de drukproeven verbeteren en de 
invorming verzorgen. Wij moesten het geld bijeen schooien en wij moesten ook nog instaan 

voor de verspreiding, want wij vertrokken zonder abonnementen of lezers." 

Z
O vertelt Frans Van der Eist over 
de beginjaren van de Volksunie 
en haar gelijknamig persorgaan. 
Een moeizame maar noodzake
lijke start in een Vlaanderen 

waarvan het klimaat alles behalve Vlaams-
vriendelijk was. Tal van sympatizanten, zo 
herinnert Van der Eist zich, waren nog bang 
om een abonnement te nemen en de mees
ten stemden slechts toe als ze de verzeke
ring kregen dat het blad hen onder band en 
met de titel- naar- binnen- gevouwen werd 
opgestuurd. 

Nu, zovele jaren later kan gemeten wor
den welke grote invloed het persorgaan van 
de Volksunie heeft gehad bij de verspreiding 
van het Vlaams- nationale gedachtengoed 
en voor de vorming van haar propagandis
ten. 

De jonge partij kwam ook nauwelijks aan 
bod in de media tenzij om afgekraakt te 
worden. Een eigen stem die de opinievor
ming ten gunste kon beïnvloeden was dus 
meer dan noodzakelijk. Tevens moest het 
de ruggegraat vormen van de organisatie. 

Het blad heeft dan ook herhaaldelijk en 
met sukses gediend om het kader en de 
leden in een korte tijdsspanne samen te 
roepen. Het was ook in staat om bij verkie
zingen aanzienlijke steungelden samen te 
brengen. 

Het persorgaan bleef een noodzakelijk
heid, ook na 1961, de eerste grote door
braak van de Volksunie en ook na 1966 toen 
het weekblad tot WIJ werd omgedoopt en 
uitgroeide tot een algemeen informatie
blad. 

Al die jaren is het weekblad zijn opdracht 
trouw gebleven: een persorgaan met een 
duidelijke opinie, door en door Vlaams
nationaal. 

WIJ had echter de ambitie de hele waaier 
van politieke, maatschappelijke, ekonomi-
sche, ekologische en kulturele problemen te 

benaderen; doch telkens vanuit een volks
nationaal gezichtspunt. 

Toen Frans Van der Eist en Wim Jorissen 
met hun uitgave begonnen hadden zij geen 
kommerciële bedoelingen maar beoogden 
de verspreiding van een staatshervormende 
opinie. 

Sinds 1955 is er in de Vlaamse perswe
reld veel veranderd. Dagblad- en weekbladti-
tels zijn gekomen en gegaan, het is de 
jongste jaren voor de pers geen gemakkelij
ke tijd geweest. Er werden opzienbarende 
krantenkoncentraties doorgevoerd, er deden 
zich spektakulaire falingen voor en de jong
ste evolutie is de start van de kommerciële 
radio en televisie. In heel deze moerlemeie 
heeft de Vlaams- nationale opinie zich weten 
te ontwikkelen en door te drukken. De 
lopende staastshervorming is daar het le
vende bewijs van. Deze venwezenlijking mag 
niet doen vergeten dat de opiniepers het 
biezonder moeilijk heeft. 

Omdat WIJ nog steeds geen kommerciële 
bedoelingen heeft maar bekommerd is over 
de verspreiding van haar opinie werd de prijs 
van het weekblad steeds biezonder laag 
gehouden en binnen het bereik van ieder
een. 

Ondanks de stijgende kostprijs van de 
grondstofffen, de hogere lonen en een 
steeds scherpere konkurrentie is WIJ steeds 
overeind gebleven. Overheidssteun, zoals 
het de dagbladen gegund is, moet onze pers 
ontberen, advertentiekampagnes vanwege 
de overheid worden haar slechts bij 
mondjesmaat toegekend, bovendien 
staat de reklamewereld hoogst weiger
achtig tegenover persorganen met een 
duidelijke politieke en maatschappelijke 
opinie. 

Ook de Vlaams- nationale opinie heeft, als 
drager van een rijk en waardevol gedachten
goed, recht op een verzekerde plaats binnen 
het medialandschap. Een gezond en stevig 
financieel draagvlak is daartoe onontbeeriijk. 

Lezers boeien en vastankeren vraagt een 
regelmatige vernieuwing en tot deze ver
nieuwing heeft onze uitgever, het Vlaams
nationaal Pers, Radio en TV- instituut, thans 
besloten. Daarom werd het krantenfomnaat 
geruild voor de zgn. magazine- formule 
waarvan u vandaag een eerste proeve heeft 
ontvangen. Vanaf einde maart wordt WIJ 
dan definitief in cahier uitgegeven, elke 
vrijdagmorgen. 

Wie een regelmatige luisteraar is van het 
radio- persoverzicht op vrijdagochtend hoort 
elke week één zinnetje uit het politiek kom-
mentaar van WIJ. 

De redaktie neemt aan dat u de totale 
kontekst van dat ene zinnetje wilt kennen. U 
krijgt er van haar een heel weekblad bij! 

M. Van Liedekerke 

17 FEBRUARI 1989 - WIJ 



INHOUD 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publiciteit 
en redaktie op prk 000-0171139-31 van 
,,WIJ", Barnkadenplem 12, 1000 Brussel (Tel 
02/219 49 30) 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Dnemaandelijks 400 fr. 
Los nummer 33 fr. 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels, 
Barnkadenplem 12, 
1000 Brussel. 

Reklame: 
Karel Severs, tel 02/219.49 30, toestel 19 ('s 
voormiddags) of privé, Alsembergsesteenweg 
41b, 1512 Dworp Tel 02/380.04.78. 

WIJ - 17 FEBRUARI 1989 

7 De jonge minister van Openba
re Werken en Verkeer Johan 
Sauwens kwam reeds iieriiaal-
delijk in het nieuws met ophef-

maken de plannen. Parallel daarmee 
barste ook de kritiek los. Is Sauwens 
een populaire veelbelover of een dy
namisch vernieuwer? 

g j f^ Niet alleen in Vlaanderen 
l i l '^''^^'* ^^ ekonomie op vol-
I ^J Ie toeren. Ook op interna

tionaal vlak beleven we 
een ekonomische hoogkonjunktuur. 
Ekonomische toekomstvoorspellers 
bezingen nochtans overwegend in 
voorzichtige toonaarden het vrije 
marktsysteem van de negentiger ja
ren. Op het wereldforum spelen er 
immers teveel onvoorspelbare en on
zekere faktoren mee. Eén daarvan 
heet George IHerbert Wallcer Bush, 
de nieuwe president van de VS. 

^ f^ De wereld herdenkt dit jaar 
I J de 200ste verjaardag van 
I ^ ^ de Franse revolutie. De 

omwenteling hield ook in 
de Nederlanden huis. Een Roese-
laars generaal betaalde deze zelfs 
met zijn leven onder de Parijse guillo
tine. Een droevig einde van paarde-
generaal Davaine. 

^ PB Volgens columnist José 
I 1 % Fontaine heeft de Belgi-
I ^ ^ sche franstalige pers Wal

lonië steeds wat stiefmoe
derlijk behandeld ten voordele van 
Brussel. Maar wist U ook dat Le Soir 
en La Libre Belgique meer lezers 
tellen in Vlaanderen dan in de provin
cie Luik, met bijna 1 miljoen inwo
ners? 

25 
Blueberry Hill, naar de ge
lijknamige hit van Fats Do
mino, is de jongste Vlaam
se film van enfant terrible 

Rebbe De Hert. Een prent over 

grootspraak, vooral wat betreft sek
sualiteit, tegen de nostalgische ach
tergrond van de jaren vijftig. 

f \ f \ Jaarlijks verschijnen in 
j y \ Vlaanderen tientallen 

^ ^ ^ ^ dichtbundels, niet allemaal 
van een kwaliteit om over 

naar huis te schrijven, alhoewel be
paalde media er zeer druk over doen. 
Een uitgave eind 1988 verschenen 
wordt uit de schaduw gehaald. Ben 
Cami schreef wellicht de beste bun
del van het afgelopen jaar... 

^ f \ Een sportkommentator in 
^ 1 1 een politiek weekblad, 

^ ^ moet dat nu echt? Met 
onze sportmedewerker 

Flandrien meent de redaktie van wel. 

38 
Ook uw mening is voor ons 
van tel. Na ons woord, 
daarom uw wederwoord. 

Op biz. 17 staat een VIDEO-REKORDER voor u klaar! 



DOORDEWEEKS 

125 jaar Rode Kruis 
Het is dit jaar 125 jaar geleden dat een 

Belgische afdeling van de internationale hulp
verleningsorganisatie opgericht werd. Pas in 
1972 verwerft het Rode Kruis in Vlaanderen 
een ruime vorm van autonomie. Krachtens de 
internationale reglementering terzake mag er 
maar één Rodekruisvereniging per land be
staan. Daarom bestaat er in België een over
koepelende struktuur: door samenvoeging 
van Vlaamse en franstalige direktiekomltees 
wordt het Centraal direktiekomitee gevormd. 
De samenvoeging van de beide Gemeen
schapsraden maakt de Nationale Raad uit. 

Reeds van in de beginjaren deed het Rode 
Kruis een beroep op vrijwilligers, toen hoofdza
kelijk personen uit de franssprekende bovenla
gen. Daardoor bestond tussen de hulpverle
ningsorganisatie en het gewone volk een so
ciale kloof, die vooral in Vlaanderen diep was. 
Dat was trouwens één van de redenen waarom 
in 1927 het Vlaams Kruis opgericht werd. Die 
sociale en kommunautaire kloof is nu nage
noeg weggevlakt. Met deze historische achter
grond mag het dan ook geen vera/ondering 
wekken dat het Hof een stevige vinger in de 
Rode Kruispap had en nog heeft: Prins Albert 
is nationaal voorzitter en de koning benoemt 
de voorzitters en ondervoorzitters van de 2 
gemeenschapsraden. De Vlaamse vleugel telt 
vandaag meer dan 20.000 vrijwilligers, aktief in 
300 afdelingen. 

Het beleid van het Rode Kruis is (nog steeds) 
een mannenaangelegenheid. Van de 25 leden 
van het centraal direktiekomitee behoren er 
slechts 2 tot de vrouwelijke kunne. 

Tindemans 
Leo Tindemans, lijsttrekker voor de CVP bij 

de Europese verkiezingen van juni en minister 
van Buitenlandse betrekkingen, vond het no
dig om tijdens het weekend zijn standpunt 
inzake de Zaïre-krisis te verduidelijken. 

In het VTM-journaal toonde Tindemans zich 
ontstemd over het feit dat de regering ontgoo
cheld was na zijn tweede Zaïre-reis. De minis
ter herhaalde dat die reis in een goed klimaat 
verlopen was. Nauwelijks was Tindemans 
evenwel terug geland in België of er volgde de 
aankondiging van een Azap-informatiekam-
panje over de "Belgische uitbuiting". Even 
later kondigde Zaïre zelfs maatregelen aan 
tegen de Belgische banken. De regering kon 
dan ook niet anders dan vaststellen dat na de 
reis van de buitenlandminister het klimaat 
tussen België en Zaïre „niet verbeterd was". 

Het wordt hoog tijd dat Tindemans eens leert 
dat alleen de gehele regering bepaalt hoe de 
betrekkingen met Zaïre er voor staan. Wan
neer een individuele minister van het stand
punt van de regering afwijkt, moet hij daar 
maar de konklusies uit trekken. We herinneren 

Op initiatief van de Brusselse vzw Coloriek kropen politici van vijf partijen de studio in. 
„Couscous kreten hoor je niet" van De Kreuners wordt voortaan een protestlied tegen het 
racisme. Het Vlaams Blok was niet uitgenodigd. (foto Y. De saedeieer) 

Tindemans eraan dat in het verleden meer 
heibel gemaakt werd toen twee individuele 
ministers het met elkaar publiekelijk oneens 
waren. Door zich in de media te distanciëren 
van de hele regering gaat de minister nog een 
stap verder. Een stapje té ver. 

Geschiedenis 
Vlaamse Beweging 

Volgens een nota van de Oud-studenten 
Geschiedenis van de RUG (OSGG) dreigt het 
aantal lesuren geschiedenis in sommige ge
meenschapsscholen met een derde tot de helft 
te verminderen. Want dat houden de voorstel
len van de werkgroep lessentabellen Rijkson-
derwijs in. De Autonome Raad voor het Ge
meenschapsonderwijs (Argo) moest zich hier
over gisteren donderdag over uitspreken. 

De Gentse oud-studenten zeggen dat het 
plan neerkomt op een vermindering van de 
lesuren geschiedenis in de hogere cyclus van 
het Algemeen Sekundair Onderwijs met een 
derde en in het Technisch Sekundair Onder
wijs met de helft. Voor de vereniging is het 
duidelijk dat deze voorstellen een ernstige klap 
zouden betekenen voor het geschiedenison-
derricht in het algemeen en de tewerkstellings
kansen van historici in het bijzonder. 

VU-voorzitter Gabriels, zelf licentiaat in de 
geschiedenis, diende bij de Vlaamse Raad een 
voorstel van dekreet in dat het geschiedenis-
onderricht in het sekundair onderwijs regelt. 
Omdat het gebrek aan kennis van het eigen 
verleden zorgwekkende afmetingen dreigt aan 

te nemen, stelt Gabriels voor om in de eerste 
graad van het sekundair ondervi/ijs minimum 
twee uur per week geschiedenis te geven. In 
de tweede en derde graad zou minimum drie 
uur per week geschiedenis en maatschappij
leer onden/vezen moeten worden. 

Bovendien wil Gabriels luidens een tweede 
voorstel van dekreet in de geschiedenislessen 
in de derde graad van het sekundair ondenwijs 
een verplicht pakket "Vlaamse Beweging" 
invoeren. Gabriels vindt de invloed van de 
Vlaamse Beweging zo belangrijk dat het nood
zakelijk is om er in de lessen geschiedenis 
voldoende aandacht aan te besteden. 

VU-senator Vandel(erci(hove diende van 
zijn kant een voorstel van dekreet in om aan de 
Vlaamse universiteiten een leerstoel "Ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging" op te 
richten, om de rol en de evolutie van de 
Vlaamse Beweging in al haar aspekten te 
onderzoeken. 

Budgetl(ontrole 
Deze week vatte vice-premier en minister 

van Begroting Hugo Schiltz de budgetkontrole 
aan. Bij de voorbereiding daarvan stootte de 
begrotingsminister op zo'n 50 miljard "okkul-
fe schulden. Dit zijn een aantal gedebudget-
teerde schulden (schulden die een hele tijd om 
specifieke redenen uit de normale begrotings
rekeningen werden gehouden) die in het verle
den werden aangegaan en nu plots bij de 
recente federalisering weer opgedoken zijn. 
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Volgens Schiltz zal de harde saneringspoli-
tiek uit het verleden moeten verdergezet wor
den. Er moeten voor zoŵ at 20 miljard bespa
ringen gevonden worden. Dat is het saldo van 
50 miljard onverwachte meeruitgaven en 30 
miljard ekstra inkomsten. 

De budgetkontrole dreigt ondanks de uitste
kende ekonomische konjunktuur geen makke
lijke klus te worden. De bevolking is de bespa
ringswoede beu geworden, zeker nu het be
drijfsleven volop draait en het land — niet de 
overheid — een nieuwe periode van voor
spoed kent. Uit allerlei hoeken doemen boven
dien vaak terechte looneisen op. 

Minister Schiltz heeft in een interview met de 
Gazet Van Antwerpen verklaard persoonlijk 
bereid te zijn dieper te gaan saneren dan nodig 
is om de norm van 7% tekort op het BNP te 
halen. Maar dan moeten de kollega's natuurlijk 
meewillen. 

Denert onschuldig 
De burgemeester van Kruibeke, Antoine 

Denert, werd door de korrektionele rechtbank 
van Dendermonde onschuldig bevonden aan 
de hem ten laste gelegde feiten. Denert had 
naar aanleiding van zijn akties voor het be
houd van de Scheldeveren in Kruibeke een 
aantal beschuldigingen opgelopen. 

Niets staat de herbenoeming van Denert tot 
burgemeester van Kruibeke nu nog in de weg. 
Antoine Denert had met zijn VU-lijst bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen spekta-
kulaire zetelwinst geboekt. De burgemeester 
kan nu vanuit een absolute meerderheid zijn 
"lieve-mensen-politiek" verderzetten. En daar 
zal zelfs de Oostvlaamse provinciegouverneur 
Balthazar, die Tobback betreffende de herbe
noeming van Denert een negatief advies ver
strekte, geen stokje meer voor kunnen steken, 
hoe graag hij dat ook zou willen. 

Denert vrijgesproken 

Geen snoepjes 
van Lenssens 

De opvoeders lusten de zoethoudertjes die 
gemeenschapsminister Lenssens hen beloofd 
had niet. Om uiting te geven aan hun ontevre
denheid trokken zo'n 3.000 betogers door het 
centrum van Brussel. 

Ze eisen een loonsverhoging van tenminste 
20% voor de gewone prestaties en nog meer 
voor nacht- en weekendwerk, en een herwaar
dering van hun beroep. Daarnaast moet er 
eindelijk werk gemaakt worden van een bete
kenisvolle personeelsuitbreiding in de sektor. 
Momenteel wordt in meer dan een derde van 
de 600 instellingen voor gehandikapten en 
bijzondere jeugdzorg gestaakt. 

VU-voorzitter Gabriels ontving een delega
tie van de opvoeders. Gabriels toonde begrip 
voor hun problemen en beloofde hun wensen 
over te maken aan gemeenschapsminister 
Sauwens. Volgens de VU-voorzitter is drin
gend een strukturele oplossing nodig waarbij 
erop moet gelet worden de verzuiling niet in de 
hand te werken. 

Ook in de partikuliere ziekenhuizen werd 
gestaakt. Het machtige katolieke VVI (Caritas-
verbond der Verzorgingsinstellingen) meldde 
dat het de eisen van het personeel steunt, 
maar dat het de staking als aktiemiddel ver
werpt. Daardoor gebruikt men de patiënt als 
gijzelaar en zelfs als wapen tegen de regering, 
aldus Caritas. 

Partijfinanciering 
De werkgroep Politieke deontologie kwam 

dinsdag nog niet tot een akkoord over de 
financiering van de politieke partijen en de 
beperking van de verkiezingsuitgaven. Het 
partijbestuur van de VU had maandag al 
betreurd dat het niet mogelijk bleek nog verder 
te gaan in het beperken van de verkiezingsuit
gaven. De VU venwees hierbij naar haar voor
stellen over het uitsluiten van het kommerciële 
affichage-cirkuit, de georganiseerde telefoon-
kampanjes, betaalde publiciteit op private of 
openbare omroepstations, en de verspreiding 
van geschenken en gadgets. 

De onderhandelaars zijn het er wel over 
eens dat een eventuele financiering van de 
partijen een budgettaire nuloperatie moet zijn. 
De konkrete uitwerking hiervan zorgt echter 
voor problemen. Vooral voorstellen om fiskaal 
aftrel<bare schenkingen aan vzw's met nauwe 
partijbanden te beperken, zorgen voor onenig
heid. Hier stellen partijen die een fervent 
voorstander zijn van een vrij ondernemerskli
maat eisen die ver boven de doorsnee "indivi
duele schenkingen van privé-personen" lig
gen. 

• De Duitse bondskanselier Kohl verklaar
de dat een beslissing over een eventuele 
modernisering van de korte afstandsraket-
ten niet nodig is voor 1991. Eind 1990 
vinden er Duitse bondsdagverkiezingen 
plaats... 

U Barbara Harris is Amerikaans, zwart, 
gescheiden, bekend om haar linkse opvat
tingen, maar In de eerste plaats vrouw. 
Genoeg redenen dus om van een ophefma
kende Anglikaanse bisschopswijding te ge
wagen. 

• Winnie Mandela, vrouw van de ANC-
leider Nelson Mandela, kwam in opspraak. 
Ze zou eigenhandig zweepslagen toege
diend hebben aan jongeren die door haar 
omstreden lijfwacht ontvoerd zouden zijn. 
Winnie ontkent alles. 

• Voorlopig spant de Hongaarse KP de 
Oosteuropese kroon in het aankondigen 
van demokratische hervonningen. Het Cen
traal komitee besliste een meerpartijenstel
sel te aanvaarden, te ondersteunen en zelfs 
aan te moedigen. Gorbatsjov wilde onlangs 
in eigen land nog niet zo ver gaan. 

Min Koksijde zorgde een aangespoelde 
potvis voor duizenden pottekijkers. 

mUaurHs Balfoort, de vader van het 
Vlaamse televisiefeuilleton, is op de voor
avond van zijn 84ste verjaardag overleden. 
Balfoort tekende onder meer voor Jeroom 
en Benzamien, De Filosoof van Haeghem, 
Wij, Heren van Zlchem en De vorstinnen van 
Brugge. 

mOok de Franse journalist Jean-Paul 
Kauffmann, zelf lange tijd gegijzeld In 
Libanon, uitte kritiek op minister Tinde-
mans. Die zou totnogtoe al te weinig in
spanningen geleverd hebben om de Belgi
sche gijzelaars vrij te krijgen. Aan Nelly 
Maes beloofde Arafat alvast te zullen doen 
wat hij kan om de Vlaamse dokter Cools vrij 
te krijgen. 

• Vlaanderen telt meer dan 2.000 hectare 
kortgeschoren golfgras. 

• D/e kat kwam weer: na dertig dagen 
spoorloos te zijn is VDB weer opgedoken. 
De gewezen premier zou ergens in Noord-
Frankrijk gevangen gezeten hebben. Er zou 
een losgeld van 63 miljoen betaald zijn. 

• Union Carbide zal 18 miljard frank uitke
ren aan de slachtoffers van de giframp in 
Bhopal. In 1984 kwamen daarbij meer dan 
drieduizend inwoners om het leven en lie
pen een kwartmiljoen mensen blijvende let
sels op. 

• Op de Middenamerikaanse top in El Salva
dor beloofde de Nicaraguaanse leider Orte
ga vóór eind februari '90 vrije verkiezingen 
te organiseren in zijn land. De Nicaraguaan
se contra's moeten in ruil daarvoor hun 
basissen in Honduras verlaten. 
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Minister van Verkeer en Openbare Werken Sauwens: 

Een nieuwe aanpak 
op een oud departement 

De Vlaamse minister van 
Openbare Werken en Verkeer 
Johan Sauwens was de jongste 
weken nauweiijl(s uit liet nieuws 
te branden. Op een voorstelling 
van zijn kabinetsmedewerkers 
na riep hij de pers daar nochtans 
zelf niet voor bij elkaar. Met ori
ginele, soms gedurfde voorstel
len gaven de nieuwbakken VU-
mlnlster en zijn jonge kabinet 
blijk van een dynamische en ver
nieuwende visie op een klassiek 
departement. Kijk naar de voor
stellen om de verkeershinder op 
de Brusselse ring op te lossen, 
om drievaksbanen waar moge
lijk om te bouwen tot veiliger 
tweevaksbanen, om zeldzaam 
geworden hoogstamfruitbomen 
aan te planten op openbare ter
reinen, om In elke provincie een 
"Vlaams huis" op te richten, om 
de pendelaars met snelbussen 
vanuit aangepaste parkeerterrei
nen naar de stadskernen te ver
voeren, om de maatschappijen 
voor interkommunaal vervoer 
samen te smelten,... en oordeel 
zelf. 

DAT dit schril afsteel<t tegen de 
matheid en het konservatisme 
dat van sommige van zijn l<olle-
ga-ministers afdruipt, hoeft geen 
betoog. Op schoolmeesterachti

ge wijze houden zij zich onledig met het 
uitvechten van persoonlijke vete's, of richten 
giftige pijlen op hun jonge kollega die een 
beter Vlaanderen ook daadwerkelijk gestalte 
poogt te geven. Dat zij daarvoor dankbaar 
gebruik maken van achterbakse pennen uit de 
vele bevriende persmiddens is helemaal on
zindelijk. Sauwens is een lichtgewicht, Sau
wens is het slaafje van Gabriels, Sauwens wil 
de publiciteitsgeile veelbelover uithangen, zo 
luidt het daar. 

Daadkracht 
In een Mechels volkskafee op de Grote 

Markt lieten we de gewezen voorzitter van de 
Volksuniejongeren en de Vereniging voor 
Vlaamse Mandatarissen één en ander recht
zetten. Op de achtergrond het prachtige histo
rische kader van de Grote Markt, op knappe 
wijze verfraaid en vernieuwd door een stads
bestuur waar op dat ogenblik de VU mee aan 
het roer stond. 

WIJ: Sauwens belooft veel, maar doet hij 
ook iets? 

Johan Sauwens: „De meeste mensen we
ten niet dat wij al sinds oktober aan het werk 
geschoten zijn, dat wil zeggen vooraleer de 
middelen voor Openbare Werken en Verkeer 
voorhanden waren. De financienngswet werd 
immers pas half januari gestemd. Ik had voor
dien reeds een aantal voorstellen ontwikkeld 
en een aantal zaken onderzocht. Daarmee kon 
ik op dat moment echter niet naar buiten 
treden omdat ik er strikt wettelijk gezien, nog 
niet voor bevoegd was. 

Als nieuwbakken minister van een toch niet 
onbelangrijk departement word ik bovendien 
veel gevraagd om te komen spreken. Soms 
krijg je vragen waar je met een ja of een neen 
moet op antwoorden. Ik ben dan niet het type 
om veel rond de pot te draaien, op het moment 
dat ik na informatie ingewonnen te hebben 
mijn mening gevormd heb, neem ik een beslis
sing. Het IS belangrijk om besluitvaardigheid 
en daadkracht aan de dag te leggen, en dat 
heb ik toen ik burgemeester was ook steeds 
gedaan. Ik zie niet in waarom ik die stijl zou 
moeten aanpassen nu ik minister ben. 

Ik weet wel dat sommigen graag bemerkin
gen maken over hetgeen ik doe of laat. t^aar 
dat raakt mijn kouwe kleren met. Ze zijn 
gewoon geïrriteerd omdat ik hier een ander 
beleid aan het uitbouwen ben, met een gans 
andere aanpak." 

Mobiliteitsplan 
WIJ: En waaruit bestaat die aanpak dan? 
Johan Sauwens: „Wij benaderen de dos

siers vanuit een andere invalshoek. We plaat
sen ze in een bredere omgeving. Zo zijn we 
intussen bvb. klaar met de opdrachtsomschrij
ving voor een volledig mobiliteitsplan. Dit bete
kent dat er een hiërarchie der wegen gaat 
komen. Zoiets kan inhouden dat bepaalde 
wegen waar wel auto's rijden daarom nog 
geen verkeerswegen genoemd worden, maar 
woonstraten bvb. 

Ik denk dat ons nieuw Vlaams beleid ook 
inventief en kreatief moet zijn. Daarom wil ik 
een aantal eksperimenten organiseren. Ik heb 
bvb. ontzettend veel positieve reakties gekre
gen op mijn voorstel om in bebouwde kommen 
waar mogelijk van drievaks- naar tweevakswe-
gen over te schakelen. Weetje dat er meer dan 
400 kilometer baan van dat type in Vlaanderen 
ligt? Die wegen zijn zeer gevaarlijk, daar is 
iedereen het over eens. Ik geloof dat we onze 
infrastruktuur grondig moeten gaan herden
ken, vanuit andere prioriteiten." 

filmster Sauwens wil een kreatief beleid. 
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OMSLAGVERHAAL 

Sauwens op visite bij zijn Neaenanase Koiiega Neily Smit-Kroes: een direkte kommunikatielijn 
tussen Nederland en Vlaanderen wat betreft de mobiliteitsproblematiek. (foto Dann) 

WIJ: De gemiddelde leeftijd van uw kabi
netsmedewerkers is 34 jaar. Kadert deze 
toch opmerkelijk jonge leeftijd ook in die 
nieuwe aanpak of is ze eerder toeval? 

Johan Sauwens: ,,Het is wel de bedoeling 
geweest om voor een stuk dynamisme in mijn 
kabinet te zorgen. Nu weet ik wel dat dynamis
me niet het monopolie is van de jeugd. Ik heb 
er ook een aantal uitstekende ambtenaren toe 
kunnen bewegen om met me samen te wer
ken. 

De kollega's 
Het grote voordeel van jonge medewerkers 

is dat zij ambitieus zijn, zich willen waarmaken 
en ook bereid zijn om er heel dynamisch in te 
vliegen en keihard te werken. Binnen de Volks
unie liepen er zo een aantal talentvolle hoog

vliegers rond, zoals mijn kabinetschef Filip 
l^artens die pas 26 is. 

Ik heb er nochtans voor opgepast om partij
gebondenheid tot een selektiekriterium te ver
heffen. De belangrijkste kwaliteiten van mijn 
medewerkers zijn hun bekwaamheid en hun 
bereidheid om zich in te zetten voor hun werk, 
naast loyauteit en een Vlaamse refleks." 

WIJ: U bent de enige Volksunieminister in 
de Vlaamse regering. Hoe verloopt de sa
menwerking met de kollega's? 

Johan Sauwens: „Het is in het begin wel 

wat zoeken geweest naar de efficiëntste ma
nier van samenwerken. De jongste weken lijkt 
het stukken beter te verlopen. Nu begint ieder
een te weten wat men aan elkaar heeft. 

In een onderhandelingssituatie, bvb. over 
het Vlaams regeerakkoord, is het vasten zeker 
een groot nadeel om alleen de belangen van 

de VU te moeten verdedigen. Als het span
nend werd, ging ik nu en dan eens buiten. Als 
ik dan terug binnenkwam was de diskussie 
vaak een beetje in mijn richting geëvolueerd. 
De andere partijen, die twee of drie vertegen
woordigers in de Vlaamse regering hebben, 
konden elkaar aflossen in het debat, elkaar 
steunen, aanvullen of bijsturen. Twee of drie 
weten ook meer dan één, en ik ben spijtig 
genoeg geen universeel genie." 

Geen wafelijzer 
WIJ: Hoe valt het mee om minister te 

zijn? 

Johan Sauwens: „Ministerzijn betekent in 
de eerste plaats keihard werken. I^aar dat was 
ik al gewoon. De kombinatie van volksverte
genwoordiger met burgemeester houdt zoiets 
trouwens in: toen werkte ik ook al16tot17 uur 
per dag. Meer kan je menselijkerwijze toch niet 
doen. Vroeger was ik wel meer in Bilzen aan 
het werk en daardoor had ik meer mogelijkhe
den om eventjes thuis binnen te springen. Ik 
vertrek nu elke morgen om zeven uur in Bilzen 
en ben pas terug thuis rond elf, twaalf uur 's 
avonds. Daardoor zie ik mijn kinderen prak
tisch alleen in het weekend, en vaak is het dan 
nog vechten om een paar uurtjes in familie
kring door te brengen. 

Als minister moet ik dus mijn werk nog beter 
organiseren en ook meer delegeren naar mijn 
medewerkers. Dat was in het begin wat wen
nen, maar nu loopt alles gesmeerd. 

Ik wil als minister zeker niet de hooghartige 
figuur gaan spelen waar iedereen naar moet 
opkijken en onderdanig zijn. Ik stel me tussen 
de mensen en onder de mensen op. En de 
goede vrienden blijven goede vrienden, al zie 
ik ze zo dikwijls niet meer." 

WIJ: Hoe gaat U om met de druk vanuit 
verschillende belangengroepen om U te 
beïnvloeden? 

Johan Sauwens: „Totnogtoe heb ik veel 
vergaderd op mijn kabinet. Nochtans zijn indi
viduele drukkingsgroepen uit de privé-sektor 
niet zo dikwijls komen aankloppen. Ik heb wel 
al gesprekken gevoerd met overkoepelende 
groepen als beroepsfederaties enz. Met groe
pen uit de zogenaamde zachte sektor heb ik 
ook al verschillende vergaderingen achter de 
rug. 

We gaan zo integer mogelijk om met de 
drukkingsgroepen en zullen geen beslissingen 
nemen zonder voldoende geïnformeerd te zijn, 
door alle betrokken organisaties. Mijn kabinet 
is dan ook een open huis voor iedereen, van de 
individuele burger tot en met de grote bouw
maatschappijen. Ik ben een minister voor gans 
Vlaanderen en wil in die hoedanigheid niet aan 
wafelijzerpolitiek doen." 

(pdj) 
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Het bureau voor het 
computertijdperk 

In dit tijdperk van voortschrijdende automatisering hoef je niet over bedrading te struikelen! 
Bij gesofistikeerde apparatuur passen gesofistikeerde bureaus en werktafels. BULO ontwikkelde daar
om de "Elgo"-serie waarin know how, kwaliteit en voortreffelijk design met elkaar verweven zijn. 

Technische kenmerken : verzonken en afgesloten kabelgoten met ge
scheiden kanalen voor alle soorten bedrading (telefonie, sterkstroom, 
dataverbindingen) vanuit alle richtingen (vloer, plafond, wand) en met 
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouvif 
IS mogelijk bij middel van schakelbladen in een hoek van 90 of 135 
graden 

Afmetingen: hoogte 72 cm en diepte 92,8 cm 
Lengtes 178,8 cm, 160,6 cm, 141,4 cm , 92 8 cm 
De zijpanelen zijn 60 cm diep 

Onze toonzalen te Mechelen (de grootste in de Benelux) zijn open van 
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag 
Onze toonzalen te Brussel (Montoyerstraat 10) zijn eveneens open van 
8 30 u tot 17 30 u Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten 

BUL0 



ADVERTENTIE 

WAAR OOK IN VLAANDEREN, 
DE VTB-VAB IS VOOR U ALTIJD BEREIKBAAR. 

In al deze gemeenten kunt u terecht voor alle diensten, die de grootste socio-kulturele vereniging en 
automobilistenclub in Vlaanderen aanbiedt. 
Onze beambten staan in deze kantoren van maandagmorgen tot zaterdagnamiddag klaar om u met raad en daad te 
helpen. Om uw vakantiedroom te realiseren. 

Om u te documenteren met reisgidsen en kaarten. 
Om u te verzekeren tegen pech en ongeluk in het buitenland. 
Om u de weg te wijzen naar een rijbewijs. 
En om u een optimale Pechbijstand in België te waarborgen. 

AALST 9300 
Kerkstraat 12 
053/70.17.27 
AARSCHOT 3220 
Theo De Beckerstraat 12 
016/56.23.23 
ANTWERPEN 2000 
Sint-Jakobsmarkt 45-47 
03/220.32.32 
ANTWERPEN 2000 
Huldevettersstraat 55 
03/226.06.90 
BRUGGE 8000 
Wollestraat 28 
050/33.84.43 
BRUSSEL 1000 
Em. Jacqmainlaan 126 
02/217.51.65 
BRUSSEL 1000 
Bergstraat 60 
02/511.50.88 
DEINZE 9800 
Gentstraat 41 
091/86.65.00 
DENDERMONDE 9330 
Kerkstraat 70 
052/21.39.34 
DEURNE 2100 
Antwerpen Luchthaven 
03/218.12.74 
EEKLO 9900 
Stationsstraat 25 
091/78.10.10 
GENK 3600 
Europalaan 109 
011/35.63.10 

GENT 9000 
Kalandeberg 7 
091/23.60.21 
GENT 9000 
Flanders Expo (alleen 
tijdens manifestaties) 
091/21.65.34 
HALLE 1500 
Maandagmarkt 8 
02/356.41.21 
HASSELT 3500 
Demerstraat 60/62 
011/22.35.70 
HERENTALS 2410 
Fraikinstraat 47 
014/21.12.31 
lEPER 8900 
Grote Markt 16 
057/20.62.35 
KORTRIJK 8500 
Stationsstraat 1 
056/22.35.15 
LEUVEN 3000 
Bondgenotenlaan 102 
016/22.67.20 
LEUVEN 3000 
Herestraat 49 (U.Z.-Gasthuisberg) 
016/20.61.22 
LIER 2500 
Lisperstraat 18 
03/480.63.62 
LOKEREN 9100 
Markt 40 
091/48.00.48 
MECHELEN 2800 
O.L.-Vrouwstraat 34 
015/41.20.09 

MERKSEM 2060 
Kroonplein 26 
03/646.95.11 
MOL 2400 
Graaf de Broquevlllestraat 21 
014/31.70.20 
MORTSEL 2510 
Antwerpsestraat 60 
03/449.70.70 
NINOVE 9400 
Biezenstraat 7 
054/33.86.66 
OOSTENDE 8400 
Kerkstraat 40 
059/70.83.61 
ROESELARE 8800 
Grote Markt 15 
051/22.83.63 
ST.-GENESIUS-RODE 1640 
Dorpstraat 34 
02/380.76.75 
ST.-NIKLAAS 2700 
Kokkelbeekstraat 7 
03/776.38.95 
ST.-TRUIDEN 3800 
Stationsstraat 10 
011/68.02.40 
TIELT 8880 
Markt 26 
051/40.61.29 
TURNHOUT 2300 
Herentalsestraaf 3 
014/41.28.40 
VILVOORDE 1800 
Schaarbeeklei 14 
02/251.17.15 
ZWIJNDRECHT 2720 
Pastoor Coplaan 100 
03/252.62.51 

VTB VAB 

Vriendin Vrijetijd&i VefÉeer 
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LANDUIT 

Amerikaans begrotingstekort 

Na Reagan in de drop^ 9 

H
ET jongste verslag van de Orga
nisatie voor EI<onomische Sa
menwerking en Ontwil<l<eling, 
kortweg OESO, windt er geen 
doekjes om: de ekonomische 

toestand m de industrielanden evoluteert gun
stiger dan ooit sinds het begin van de jaren 
zeventig. 

Dit ekonomisch herstel kan een duurzaam 
karakter aannemen als de regeringen er in 
slagen de inflatie in toom te houden. Bijko
mend risiko is het „onevenwicht" tussen de 
betalingsbalansen van de grote ekonomische 
mogendheden, in het bijzonder de Verenigde 
Staten. De druk die daardoor op de dollar 
wordt uitgeoefend kan de rentevoeten doen 
stijgen. Hogere rentevoeten betekenen een 
rem op de investeringen, bemoeilijken de af
lossing van de schulden en het terugdringen 
van de begrotingstekorten in heel wat landen. 
Een slechte zaak voor de ekonomie, dus ook 
voor de onze. 

Reaganomics 
De oorzaak van het enorme tekort op de 

Amerikaanse betalingsbalans dient gezocht te 
worden bij het ekonomisch en budgettair be
leid van de Reagan- Administratie. Acht jaar 
Reaganomics zorgden voor een toename van 
de Amerikaanse publieke schuld met 1400 
miljard dollar. Het Reagan-plan, waarbij ter-
zelfdertijd een stevige belastingsverlaging en 
een verhoging van de defensie-uitgaven wer
den doorgevoerd, stuikte ineen doordat de 
ekonomische uitgangspunten ervan nogal fout 
bleken te zijn. Op het ogenblik dat dit duidelijk 
werd, was de Reagan-mythe al ingeburgerd. 
Belastingen werd een vies woord — zich 
uitspreken voor belastingsverhoging stond 
voor politieke zelfmoord — en op alles kon 
bespaard worden behalve... op het grootste 
deel van de koek, de defensie-uitgaven. 

Om het steeds groter wordend begrotingste
kort te dekken moest er geleend worden, ook 
In het buitenland. Waardoor de intrestbetalin
gen toenamen. Waardoor het tekort verder 
steeg. Met deze erfenis wordt de nieuwe 
president Bush gekonfronteerd. De ogen van 
de wereld zijn op hem en op zijn oplossing voor 
dit probleem gericht. 

De voorbije presidentsverkiezingskampag-
ne maakte ons ook al niet veel wijzer. Beide 
kandidaten gingen elk serieus debat over de 
beqrotingspolitiek uit de weg. Bush maakte 
zien bijzonder sterk voor de niet-verhoging van 
de belastingen. Tegelijkertijd pleitte hij voor 

een ,,menselijker" Staat. Nu zijn verkiezings
beloften wat ze zijn, maar algemeen wordt 
verwacht dat de president zijn ,,belastingsa
versie" toch een tijd lang zal moeten aanhou- ^-l 
den. !è 

Vroeg of laat moet hij echter meer belastin- o 
gen heffen, gewoon omdat het de enige ma- 2 
nier is om de begrotingsput te delgen. Dat is ~ 
althans ook de mening van David Stockman, 
gewezen ekonomisch en financieel adviseur 
van de Reagan-regering. De reden ligt voor de 
hand, de, volgens West-Europese normen 
toch al kleine, begroting is met onbeperkt 
krimpbaar. De defensie-uitgaven kunnen naar 
beneden, als de Navo-bondgenoten tenminste 
een aantal defensietaken overnemen. In de 
Sociale Zekerheid staat de Amerikaanse rege
ring evenwel voor stijgende kosten, groten
deels als gevolg van de vergrijzing van de 
bevolking. 

Belastingverhogingen dus, en Stockman 
verwacht dat deze zeer geleidelijk ongemerkt 
zullen gerealiseerd worden. Positief is alles
zins dat de Bush-administratie tegelijkertijd 
maatregelen zal moeten nemen om de inflatoi
re effekten hiervan te bestrijden. Tijdens het 
Reagan-tijdperk is Amerika immers van een 
positie van kredietverlener aan het buitenland 
in deze van netto-ontlener van buitenlandse 
kapitalen terechtgekomen. Vorig jaar was de 
buitenlandse schuld reeds opgelopen tot 550 
miljard dollar, en deze kan op korte tijd nog 
verdubbelen. 

Uiteraard wordt deze buitenlandse schuld 

De ekonomische vooruitzichten 
voor ons land en de wereld zijn, 
voor het eerst sinds {aren, goed. 
OESO, planbureau, Ekonomische 
Zaken... allen rapporteerden een 
uitzonderlijke groei in 1988, en 
voorzien ook voor dit jaar een 
blakende ekonomie. Grote onbe
kende in dit scenario: de Ameri
kaanse tekorten op de begroting, 
de handelsbalans en de betalings
balans. Het beleid dat de nieuwe 
Amerikaanse president Bush te
genover deze moeilijke Reagan-
erfenis zal plaatsen was nauwe
lijks bekend. Toch zou het een 
belangrijke invloed op het ekono
misch reilen en zeilen van de rest 
van de wereld kunnen uitoefenen, 
ook in ons land. 

Het Is wachten op president Busch.. 

gevoed door het begrotingstekort. Het verschil 
tussen een bruto-investeringskoëfficiënt van 
16 % van het BNP en de spaarkwotum van 
12,5 % van het BNP wordt zowat volledig op 
rekening van het Amerikaanse netto te finan
cieren saldo geschreven. Deze situatie is his
torisch in die zin dat voor het eerst de leidende 
munteenheid m het internationaal financieel 
stelsel steunt op buitenlandse kapitaal-in-flow. 

Stabiliteit 
Kan dit een reden tot ongerustheid zijn? In 

principe wel, ware het met dat de Amerikaanse 
regering er belang bij heeft het vertrouwen van 
haar buitenlandse debiteurs niet te schaden. 
Als ZIJ de inflatie zou aanwakkeren dan zal dit 
stante pede gecounterd worden door rentestij
gingen. Alle schuldlanden, dus ook België én 
Amerika, zien dan de rekening van hun intrest-
belastingen van vandaag op morgen stijgen. 
En dan houden we nog geen rekening met de 
bewegingen op de financiële markten die zich 
in elk geval tegen Amerika zullen richten. 

We kunnen er bijgevolg met vrij grote zeker
heid van uitgaan dat de Amerikaanse regering 
de oplossing van haar begrotings- en beta-
lingsijalansproblemen in de eerste plaats in 
eigen land zal zoeken. De eerste Bush-begro-
ting ligt al een tip van de sluier op. Ze gaat uit 
van een zogenaamde ,,flexible freeze". Som
mige Reagan-besparingen in de bijstand wor
den geschrapt. Andere, in de medische zorg 
voor ouderen en pensioenen, blijven gehand
haafd. Bush is in deze begroting al afgestapt 
van zijn sociale plannen, een paar kleine 
uitgaven voor de daklozen, het milieu en 
onderwijs niet te na gesproken. Zoals voor
speld blijft hij van de belastingen af, waardoor 
het begrotingstekort niet daalt. Voor grote 
beleidsveranderingen liggen verkiezingen nog 
te vers in het geheugen. 

Onze ekonomische specialisten en onze 
begrotingsminister mogen er dus vrij gerust in 
zijn: er komen geen donkere wolken van over 
de oceaan aangedreven. Reden te meer om in 
ons land de (overheids)zaken op orde te zet
ten. Stefan Ector 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Paardengeneraal Davaine 

Een Roeselaarse Vonckist 
onder de guillotine 

H
ET verzet tegen het Oostenrijks 
bewind in ons land dat einde 
1789 uitmondde m de Brabantse 
Omwenteling werd gedragen 
door twee groepen die ieder een 

eigen maatschappelijke visie hadden Rond 
advokaat Hendrik Van der Noot groepeerden 
zich de Statisten die een konservatief pro 
gramma hadden en slechts het herstel van het 
Ancien Regime beoogden Zy sloten een tijde 
lijk bondgenootschap met de Vonckisten ge 
naamd naar hun voorman advokaat Jan Frans 
Vonck Uit Baardegem 

Vonck behoorde, samen met bijvoorbeeld 
de „eerste flamingant" JB Verlooy, tot de 
mtellektuele leiders van de liberaal-demokrati-
sche oppositiegroep, die met alleen het Oos
tenrijkse juk wilde afschudden maar daarenbo
ven uitgesproken maatschappelijke inzichten 
had die sterk aanleunden bij de Amenkaanse 
Onafhankelijkheidsstrijd en de ideeën van de 
Franse encyclopedisten 

Na de mislukte Brabantse Omwenteling ke
ken heel wat Vonckisten met belangstelling uit 
naar wat in Frankrijk gebeurde en naar de 
geestelijke of militaire steun die ze van daar 
mochten verwachten Toen de Franse revolu
tionairen onder Demouriez op 6 november 
1792 de Oostenrijkers te Jemappes verpletter
den, zag het er een enkel kort ogenblik naar uit 
dat er een Belgische onafhankelijke republiek 
zou kunnen ontstaan, gekneed naar de ideeën 
van het Vonckisme De droom verzwond vijf 
weken later, bij de annexatie van België door 
Frankrijk 

Inmiddels hadden de omstandigheden de 
Vonckisten zo nauw bij Frankrijk doen aanleu
nen, dat velen onder hen het Franse regime in 
ons land daadwerkelijk steunden Ze waren 
vaak terug te vinden in de Jacobijnenklubs 
J B Verlooy, die een tiental jaren voordien zijn 
„Verhandeling op d'Onacht der Moederlijke 
Tael" had geschreven en zodoende de auteur 
was van het eerste flamingantische pamflet, 
werd maire van Brussel Vonck zelf, die na de 
mislukking van de Brabantse Omwenteling 
naar Frankrijk uitweek, stierf te Rijsel op het 
ogenblik dat de Franse republikeinen ons land 
binnenvielen 
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Frankrijk viert dit jaar het twee
de eeuwfeest van de Franse Revo
lutie. Op 14 juni 1789 werd de 
Bastille bestormd. Alhoewel het 
Oostenrijkse België de gebeurte
nissen in Frankrijk voorlopig nog 
in de rol van toeschouwer mee
maakte, gistte het ook in onze 
kontreien. Einde 1789 kregen wij 
onze eigen revolutie: de opstand 
tegen de Oostenrijkse keizer-kos
ter Jozef II, die de naam Brabantse 
Omwenteling heeft meegekregen. 
Drie jaar later zaten we volop in de 
puree. De troepen van het revolu
tionaire Frankrijk hadden ons land 
bezet. Op 15 december 1792 de-
kreteerde de Franse Nationale 
Conventie simpelweg de aanslui
ting van België bij de République 
une et indivisible. 

De Franse Revolutie met haar 
Napoleontische nasleep haalde 
uiteindelijk gans Europa over
hoop. Niet het minst Vlaanderen, 
dat een deel van Frankrijk was 
geworden, werd er sterk door be
roerd. Het verzet tegen de ideeën 
van de revolutie en de zwarighe
den van de bezetting leidde tot de 
Boerenkrijg. Maar tegelijkertijd 
had de revolutie ook haar Vlaamse 
aanhangers en verdedigers. 

,,Wij" zal in de komende maan
den af en toe gepaste aandacht 
besteden aan de Franse Revolutie 
en de woelige Franse tijd in Vlaan
deren. 

De Roeselaarse Vonckist Jan Baptist Davai
ne was een van de militaire leiders van de 
kortstondiae Brabantse Omwenteling De pa
triotten, zoals de anti-Oostenrijkse opstande
lingen zich noemden, hadden te Breda een 
legertje gevormd onder Jan van der Mersch 
Dit legertje joeg einde 1789 de Oostenrijkers 

uit Brabant, terwijl het Comité van Breda Jozef 
II vervallen verklaarde van de troon In decem
ber 1789 stelde Davaine zich aan het hoofd 
van wat hijzelf een groep ongedisciplineerde 
vrijwilligers noemde, bezette Gent en leverde 
slag met de Oostenrijkers in Oost-Vlaanderen 
Na de triomfantelijke intocht van de opstande
lingen te Brussel op 18 december en na de 
uitroeping van de Verenigde Belgische Provin
cies, trok Davaine met zijn legertje oostwaarts 
de Oostenrijkers achterna, veroverde Namen, 
wou doorstoten naar Luxemburg maar kreeg 
vanuit Brussel het bevel halt te houden Hij 
was inmiddels tot kolonel bevorderd Bij de 
terugkeer van de Oostenrijkers verdedigde hij 
de Maasovergang te Hastière en vocht in de 
buurt van Givet Liever dan in het terug door de 
Oostenrijkers bezette België te blijven, week 
hij uit naar Frankrijk en vestigde zich met 
vrouw en kinderen te Melun 

Wie was deze rebellenkolonel, wie was Jan 
Baptist Davaine' Hij werd geboren te Roesela-
re op 16 juli 1733 Alhoewel hij zich soms op 
een vage Franse afkomst beriep, waren zowel 
hijzelf als zijn vader geboren en getogen 
Roeselarenaren Zijn vader, die eveneens Jan 
Baptist heette, was paardepostmeester 

Het IS in de geur van paardenstallen en 
paardentuig dat de jonge Jan Baptist opgroei
de en dat hij de roeping kreeg om cavallenst te 
worden Opgeleid tot schoenmakertje wou hij 
reeds als veertienjarige kornet worden bij de 
dragonders van de maarschalk van Saksen 
Maar daar stak vader een stokje voor Kort 
nadien werd Davaine toch vrijwilliger m het 
leger van de Franse koning en nam hij reeds in 
1748 als dragonder deel aan het beleg van 
Maastricht Hij vocht mee m ontelbare veldsla
gen overal in Europa en werd in 1755 gelast 
met de funktie van hoofdofficier voor het aanle
ren van paardrijden ,,Sans pouvoir espérer 
d'avancement" trok hij zich in 1763 met tegen
zin uit het leger terug en werd m Vlaanderen 
tot aan de Brabantse Omwenteling hoofdin-
spekteur van de stoeterijen Voor het eerst 
echter ging zijn aandacht met meer uitsluitend 
naar paarden Hij begon zich in de politiek te 
bewegen, trok in 1787 duidelijk de demokrati-
sche kaart van advokaat Vonck en zette zich 
twee jaar later, zoals we reeds vertelden, aan 



Dokter Louis Ignace 
Guillotin over de 

guillotine, zijn 
uitvinding: „De 

mel<aniel< valt neer als 
de bliksem, het fioofd 
vliegt weg, het bloed 

spuit, de mens is niet 
meer." 

(1 december 1789) 

het hoofd 'van zijn groep ongedisciplineerde 
vrijwilligers om de Brabantse Omwenteling 
van zijn militaire ervaring te laten profiteren. 

Na de mislukking van de Brabantse Omwen
teling leefde Davaine korte tijd te Melun het 
leven van een politieke banneling. Hij vertoef
de veel in Parijs, maakte kennis met revolutio
naire knngen en werd bevriend met de gema-
tigd-revolutionaire generaal Santerre. In fe
bruari 1793 verzochten de vertegenwoordigers 
van het inmiddels geannexeerde België hem, 
dienst te nemen in het revolutionaire leger. Hij 
aanvaardde en werd benoemd tot veldmaar
schalk in het armee du Nord, met zijn oudste 
zoon Albert als aide de camp. Deze armee du 
Nord beleefde precies op dat ogenblik niet 
haar schoonste dagen. Te Neerwinden werden 
de Fransen verslaan door de Oostenrijkers. 
Oostenrijkers, Hollanders en Engelsen vielen 
Noord-Frankrijk binnen. De slechte militaire 
situatie leidde te Parijs tot een verharding van 
het revolutionair klimaat. In april 1793 trad 
Robespierre op het politieke toneel en voerde 
de terreur in. 

Davaine was kort voordien tot generaal be
noemd. Samen met de Frans-Vlaamse gene
raal Dominique Vandamme uit Kassei ging hij 
in de vroege herfst van 1793 over tot het Frans 
tegenoffensief in West-Vlaanderen. Veurne 
werd veroverd maar het tegenoffensief bleef 
steken voor Nieuwpoort, dat vanuit de zee 
door een Engelse vloot werd beschermd. 

Davaine kreeg het bevel om leper aan te 
vallen, maar deze aanval mislukte. De eergieri-
ge Vandamme, die zich in de polders voor 
Nieuwpoort lag te verbijten van ongeduld, 
beschuldigde Davaine van nalatigheid en ge
brek aan geestdrift. Een dergelijke beschuldi
ging woog in de tijd van Robespierre en de 
terreur méér dan zwaar. 

Davaine werd op 2 november 1793 aange
houden en kwam over Atrecht op 6 januari 
1794 te Parijs aan. Op 6 maart werd hij door de 
revolutionaire rechtbank van Robespierre ter 
dood veroordeeld. Nog dezelfde dag rolde het 
hoofd van de Roeselaarse Vonckist op de 
Place de la Revolution in de mand onder de 
guillotine. 

T. van Overstraeten 
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DE OVERKANT 

De pers in Wallonië en in Brussel 

Walen zonder eigen stem ? 

D E pers IS in (absolute) meerderheid „neutraal", centns-
tisch of rectits, tegenover een relatieve meerderheid van 
links (volledige meerderheid in Wallonië) 

Op enkele uitzonderingen na is de pers met partijgebon
den 

De uitzondenngen zijn 
— Le Peuple, dat gebonden is aan de Parti Sociahste (enkele 

tienduizenden eksemplaren in Henegouwen — een gedeelte van de 
krant is identiek aan La Nouvelle Gazette) 

— Le Drapeau Rouge, dat afhankelijk is van de Parti Communiste 
Beige (enkele duizenden lezers) en tenslotte 

— La Wallonië, dat dan nog door zijn banden met de machtige Luikse 
FGTB-regionale (50 000 lezers) een speciaal geval is 

De groep Rossel bezit Le Soir (550 000 lezers waarvan 55 % m 
Brussel, 10 % in Vlaanderen en minder dan 40 % in Wallonië), La 
Meuse (meer dan 300 000 lezers vooral in het Luikse) en La Nouvelle 
Gazette (meer dan 300 000 lezers m Charle
roi) 

De keten Vers L'Avenir (Namen) heeft 
400 000 lezers en verschijnt met plaatselijke 
regionale pagina's onder deze naam ook in 
Hoei en Waals Brabant In Doornik noemt de 
krant Le Courner de l'Escaut, in Verviers Le 
Jour, m Luxemburg L 'Avenir en in Charleroi Le 
Rappel 

La Libre Belgique en La Demiere Heure 
hebben elk 200 000 lezers, vooral in het Brus
selse 

De groep Rossel wordt momenteel bedreigd 
door de Franse persmagnaat Hersant 

La Libre Belgique en La Derniere Heure zijn 
eigendom van een katholieke Brusselse bour-
geoisfamilie 

Vers L'Avenir wordt als onderneming be
heerd door Baron de Thysebaert Het bisdom 
Namen heeft er grote belangen m maar maakt 
nooit van die machtspositie gebruik (de Bisschop van Namen is de 
meest progressieve en Waalsgezinde onder de bisschoppen) 

Le Peuple is met Jean Guy zeer Waals getint en steunt Happart, ook 
tegen de PS-lijn in 

José Fontaine 

Oriëntering 
In mei '87 was er nogal wat te doen over de overname van het 

katholieke blad Le Rappel uit Charleroi Voor die overname werd 

uiteindelijk Vers L'Avenir boven La Nouvelle Gazette verkozen En dit 
omwille van de ,,kristelijke identiteit" van de vroegere lezers die de pin
ups op de eerste pagina van La Nouvelle Gazette met zouden 
gewaardeerd hebben 

La Nouvelle Gazette is zo liberaal als Vers L'Avenir knstelijk is Op 
enkele nuances na kan hetzelfde worden gezegd van La Meuse, dat een 
liberale reputatie met zich meesleept 

La Nouvelle Gazette is de enige krant die regelmatig de koning 
aanvalt (vb bij gelegenheid van de 21 juli-toespraken), het blad is 
grondig anti-Belgisch Dat is al het geval sinds 1950, toen deze krant de 
kommunistische staking tegen Leopold III steunde 

La Meuse en La Nouvelle Gazette hebben sinds kort een gemeen
schappelijke direkteur, Michel Fromont, die met het RW sympathiseer
de Vers L'Avenir leunt nauwer aan bij de Kerk dan bij de PSC Deze 
krant staat op gematigde wijze open voor de Waalse noden (al is ze 
Waalser dan La Meuse) en voor de links getinte knstelijke kontestatie 

Het zou het toonaangevend dagblad kunnen 
worden in een zeer autonoom Wallonië, maar 
voorlopig houdt het zich aan lokale informatie 
Deze versnippering in subregio's is trouwens 
kenmerkend voor de echt Waalse pers, naar 
het beeld van het weinig verenigde Wallonië 

De grote nationale kranten La Libre Belgi
que en Le Soir overstemmen volledig al de 
andere Op het eerste zicht lijkt LLB Belgischer 
getint Maar aangezien de helft van de lezers 
Walen zijn, geeft LLB dan ook de Waalse 
standpunten weer Een van zijn joernalisten, 
de Luikenaar Andre Mean, was tot 28 decem
ber jl een flinke steun voor Happart 

Le Soir doet zich voor als de grote frankofo-
ne Belgische krant zelfs gewoonweg als ,,de" 
Belgische krant Zijn huidige direkteur het in de 
inkomhal van zijn buitenverblijf een borstbeeld 
van Leopold I plaatsen 

La Libre Belgique is gematigd ,,rechts kato-
liek" gebleven, maar zonder geest van integnsme De Libre lijkt dan ook 
meer en meer een neutrale weg op te gaan 

Neutraliteit is het officiële uithangbord van Le Soir De editorialen van 
hoofdredakteur Yvon Toussaint zijn zo evenwichtig dat ze ten slotte 
geen werkelijke duiding meer geven 

La Libre Belgique heeft 17 % van zijn omzet in het Vlaamse land Er 
zijn ten andere meer lezers van Le Soir en La Libre Belgique m 
Vlaanderen dan bvb in de provincie Luik met 1 000 000 praktisch 
allemaal Franssprekenden 

WIJ wil In de toekomst regelmatig bijdragen van gastau-
teurs publiceren. Deze week is de Waalse publicist José 
Fontatne aan het woord. 
Fontaine Is hoofdredakteur van Toucli, Culture et Socié-
té, het jaarboek van het Centre d'Etudes Wailonnes te 
Quenast. 

Links afwezig, maar er is RTBF 

Samengevat kan men stellen dat links zeer slecht is vertegenwoor
digd in de Franstalige pers zelfs in de Waalse La Cite was de enige 
echt links getinte krant (verbonden aan de MOC) tot het m 1987 tot 
weekblad werd omgevormd Nu wordt er wel eens gezegd dat dit 
onevenwicht tegenover links gedeeltelijk wordt goedgemaakt door de 
RTBF Dit klopt voor zover er bi] de TV een dosenng bestaat van 
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DE OVERKANT 

joernalisten in funktie van de verkiezingsuitslagen (van het aantal 
parlementszetels) De direkteur van de RTBF, Robert Stephane, is ten 
andere socialist En het moet gezegd worden dat de RTBF de 
konkurrentie met het kommerciele RTL en zelfs met de Franse ketens 
heeft gewonnen, dankzij de kwaliteit en de kwantiteit van zijn informatie 
Maar dit wil nog met zeggen dat RTBF een Waalse zender is 

De RTBF en 
het afwezige Wallonië 

In tegenstelling met de BRT, is de RTBF sterk gedecentraliseerd, 
allicht juist omwille van de karakteristieke verdeeldheid van Wallonië 
Buiten Brussel zijn er Luik (vooral voor de radio) en Charleroi (vooral 
TV) Uitgezonden vanuit Charleroi, maar komende van Luik, Namen 
enz kennen de beelden van het lokale informatiemagazine (Ce Soir) 
een groot sukses 500 000 tot een miljoen kijkers' 

Dit IS een nieuwe illustratie van de Waalse minonsatie in fransspre-
kend België i Inderdaad, door het Waalse lokale en regionale nieuws in 
Ce soir uit te zenden, komt Wallonië over als bijkomstig Het nationale 
nieuws, en het Brusselse dan nog vooraan, wordt immers m het 
algemene journaal gebracht (Journal Televise) Zo komt bijvoorbeeld 
een bezoek van de FAO-voorzitter aan de wereldwijd bekende land-
bouwfakulteit van Gembloers, in Ce Soir, terwijl een toneel- of filmpre
mière in Brussel op het grote nieuwsbulletin komt Daarbij komt nog dat 
de joernalisten van de RTBF verplicht worden Frans met een aksent te 
spreken dat alleen op RTBF bestaat (iets in de aard van de Chinese 
mandarijnen, die een taal spraken, die zij alleen verstonden) 

Wat dan verder nog op antenne komt is Brussel (toonaangevend voor 

elke kulturele of symbolische aktiviteit) en Vlaanderen (dat België 
politiek beheerst) Zelfs Parijs komt soms voor Wallonië aan de beurt 
waar sistematisch het journaal mee besloten wordt 

Toen in 1986 een hervorming van de RTBF werd overwogen kon men 
met betrekking tot de regionale centra letterlijk het volgende lezen „de 
Waalse gevoeligheden zullen opgevangen worden in Brussel, in de 
schoot van twee sub-komitees" 

Martine Matagne, animatnce van een ochtendprogramma op de 
RTBF-radio die zelf geen woord Nederlands machtig is, nodigt een 
Vlaamse zanger uit, die zich in het Nederlands uitdrukt Bij een lied van 
Julos Beaucarne, in het dialekt, verontschuldigt ze zich bij de luisteraars 
,,die dat met verstaan" 

Dit alles geeft een beeld van de enorme kwetsbaarheid van Wallonië 
en de symbolische geweldpleging die de Belgische staat haar doet 
ondergaan 

Alsjoernalist, m eigen land verbannen, is het in Vlaanderen (BRT, De 
Morgen, Kultuurleven, Toestanden, Guido Fonteyn, Vlaamse Brusse
laars, WIJ enz) dat ik er het best m gelukt ben over Wallonië te spreken, 
een volk dat gecensureerd wordt, zelfs door de PS 

José Fontaine 

NB De franstalige weekbladpers, die met uitzondering van La Cite 
een grote titel telt, bevestigt het Belgisch-frankofone, zelfs Belgisch-
Franse karakter van de franstalige media Le Vif-L'Express Vlaams 
kapitaal, kontrakt met Frankrijk, en met een redaktieploeg die op enkele 
zeldzame uitzonderingen na volledig vreemd aan Wallonië is 
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PROMOTIE 

Er staat een VIDEO-rekorder voor u klaar 
(en nog zoveel meer!) 

Voor het geld 
hoeft u 
WIJ niet te laten 

I NDERDAAD, want WIJ is niet peperduur. 
Bovendien willen wi) het u gemakkelijk 
maken. Let u even op. 

U kunt zich op WIJ als volgt abonneren: 

HET gebeurt met om de haverklap dat 
een weekblad zo'n grondige gedaante
wisseling ondergaat. 

Van die gebeurtenis wil de uitgever gebruik 
maken om de nieuwe abonnees op ons week
blad extra te verwennen 

Onderaan deze pagina vindt u een ant-
woordbon, als u NU van onze aanbieding 
gebruikmaakt staat u iets moois te wachten. 

Nu op WIJ abonneren wil zeggen: 

1. dat u tot einde maart '89 ons weekblad 
GRATIS ontvangt 

2 dat u per kerende een biljet ontvangt voor 
een gigantische tombola met echt spektakulai-
re prijzen. 

WIJ zetten de schitterende prijzen even op 
een rijtje 

1. Een video-rekorder (waarde 55.000fr) 
2. U én uw levenspartner van kop tot teen in 

het nieuw gestoken door een een van de 
grootste modehuizen van Vlaanderen (waarde 
20.000 Fr.) 

3 Vijf stereo-radio's (waarde elk IS.OOOfr.) 
4. De 13 beste prozawerken van Felix Tim

mermans (waarde 7.990fr) 
5. Een week vakantie m Oostenrijk voor het 

hele gezin. 
6. Twintig eendagtnps over het Kanaal 
7. Tien radio's (waarde elk 2 500fr) 
8. Twintig paketten met streekgerechten uit 

de Westhoek 

9. Tien Gidsen voor Vlaanderen 

10 Tientallen boekenpaketten 

NU op WIJ abonneren loont dus echt de 
moeite' 

(Deze tombola loopt i.s.m. Siemens, Sukses Kle
ding Meyers, VTB-VAB, North Sea Femes, Davids-
fonds, VVV Veurne-Ambacht, Kredietbank.) 

— U betaalt uw jaarabonnement onmiddel
lijk door 1200 fr te storten op rek 000-
0171139-31 van WIJ, Barnkadenplem 12 te 
1000 Brussel 

— U betaalt met een doorlopende opdracht 
van 100 fr. per maand' 

Wanneer u een van deze voorstellen aan
vaardt ontvangt u meteen WIJ gratis tot einde 
maart '89 en het tombolabiljet voor een van 
onze prachtige prijzen' 

ANTWOORDBON 
J A , ik neem uw aanbod aan. 

— Stuur mij daarom WIJ gratis tot einde maart '89 
— Vanaf begin april a.s. word ik abonnee 
— Maar ik kruis eerst aan hoe ik WIJ wens te betalen 

n 1200 fr. op rek 000-0171139-31 

• 100 fr. per maand. En vraag een formulier van Doorlopende Opdracht. 

ü Stuur mij ook meteen het tombolabiljet waarop ik recht heb. 

Naam: 

Adres: 

Handtekening. 

* sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
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TELEVISIE 

Zaterdag 18 feb. 
BRT 1 
15 30 Kulturele hoofdsteden van Europa, 
Madrid 
16.30 Mijn lievelingsblondine, film 
18.25 Postbus X, jeugdsene 
18.50 Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
20.00 Buren, serie 
20.25 Dromer, TV-film 
21.55 Terloops, een aparte kijl< 
22.45 Sport op zaterdag 
23.15 The Bradbury Theatre, serie 
20.00 E.K. Atletiek vanuit Den Haag 

VTM 
17.30 Transformers, tekenfilm 
17.30 VTM-top 30 
18.30 She's the sheriff, serie 
19.30 Bompa, serie 
20.00 Prizzi's honor, film 
22.50 Barbarella, film 

Ned. 1 
15.30 Rust roest, serie 
15.57 Kinderprogramma's 
19.18 Rust roest, serie 
19.49 Cheers, serie 
20 21 Elfstedenkoorts van Oostenrijk 
21.11 Het wassende water, serie 
22.40 Hooperman, serie 
23.03 St. Elsewhere, serie 

Ned. 2 
16.00 Dynasty, serie 
21.45 Beauty & The Beast, sene 
22.35 The one game, serie 

Zondag 19 feb. 
BRT 1 

Kinderprogramma's 
De zevende dag, praatcafé 
Sunday Proms, koncert 
Otto is een neushoorn, jeugdfilm 
Sinja Mosa, serie 
Van Pool tot Evenaar, toeristische kwis 
Sportweekend 
De harde leerschool, serie 
Stijl, info over antiek 
Het Georgiaanse Londen, dok. serie 

09.00 
11.00 
12.45 
15.50 
17.15 
18.10 
19.45 
20.30 
21.25 
22.45 

BRT 2 
16.55 Racing Mechelen-Oostende, basket 
18.30 E.K. atletiek uit Den Haag 

VTM 
15.00 Zondag matinee 
18.00 Servicegolf, info 
18.30 Dear John, sene 
20.00 Key to Rebecca, serie 
22.30 War and remembrance, serie 

Ned. 1 
,15.31 Waaldrecht, serie 
18.01 Vara's kindermenu 
19.07 Flying doctors, sene 
21.35 Golden girls, sene 
22.30 Bankroet, sene 

Ned. 2 
09.00 Kinderprogramma's 
20.10 Van Kooten en De Bie 
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21.02 Les etonnements d'un couple moder
ne, TV-film 

Ned. 3 
20.25 Kanjers, serie 

Maandag 20 feb. 
BRT 1 
18.10 De peulschil, doe-programma 
18.35 Avonturenbaai, serie 
20.00 Buren, sene 
20.30 Captain James Cook, serie 
21.25 Labyrint, Verlegenheid 
22.15 Batibouw, verslag 
22.45 Huizen kijken, sene 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Extra time 
21.10 Recital, Zeger Vandersteene 
VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Sidekicks, serie 
18.30 Cijfers en letters, spel 
19.30 Rad van fortuin, spel 
20.00 Key to Rebecca, serie 
22.30 Vroemtuigen, magazine 
23.00 Taxi, serie 
Ned. 1 
15.30 Buren, serie 
16.50 Er was eens, tekenfilmserie 
17.44 Kro's tekenfilmfestival 
19.18 Volmaakte vreemden, serie 
19.45 Mijn dochter en ik, serie 
20.14 Artsen in de frontlinie, serie 
21.45 Hotel op stelten, serie 
22.40 No more boomerang, dok. 

Ned. 2 
18.30 The real ghostbusters, tekenfilmserie 
20.29 Wedden dat...? amusement 
23.00 Internationie dirigenten Meesterklas 
1988 

Dinsdag 21 feb. 
BRT 1 
17.30 Black Beauty, jeugdserie 
18.25 Carlos en Co, magazine 
18.45 60-Plus, seniorenmagazine 
20.00 Buren, serie 
21.00 Gezondheid, hoofdpijn 
21.40 50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
22.45 Franz Kafka: Het proces 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 De drie wijzen, kwis 
21.30 CD, een goed idee, kreatief denken 

VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Sidekicks, serie 
18.30 Cijfers en letters, spel 
19.30 Rad van fortuin, spel 
20.00 War and remembrance, serie 
21.00 Klasgenoten, Jo De Meyere 
22.30 Noble House, sene 

Ned. 1 
15.30 James Herriot, sene 
17.45 Kids, serie 

18.11 Tekenfilms 
19.51 The Cosby show, serie 
20.17 A different world, serie 
20.42 Murder she wrote, serie 

Ned. 2 
17.35 Dieren in het wild, natuurserie 
18.00 Tros popformule, pop 
19.00 Familie Oudenrijn, sene 
20.29 Derrick, knmiserie 
23.15 Hirohito, dok. 

Ned. 3 
21.07 Nederlandse pianisten 

Woensdag 22 feb. 
BRT 1 
15.00 Home sweet home, serie 
16.00 Candy, Candy, serie 
16.20 De smurfen, tekenfilmserie 
16.45 Anna, sene 
18.05 Merlina, serie 
18.35 Kilimanjaro, jeugdnieuws 
19.00 Mode '89 
20.00 Een zaak voor twee, serie 
21.00 I.Q., kwis 
21.30 Moviola, filmmagazine 
22.45 So what?, jazz Middelheim 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, sene 
20.00 Sportavond 
VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Streethawk, serie 
19.30 Rad van fortuin, spel 
20.00 Staying alive, film 
21.40 Star, filmmagazine 
23.00 Cheers, sene 

Ned. 1 
16.10 De natuur van N.-Amerika, dok. 
16.35 Lassie, sene 
18.30 Jody en het hertejong, sene 
19.55 De Campbells, sene 
20.20 Op vleugels van wind, dok. 

Ned. 2 
17.05 Buck Rogers, SF-serie 
18.35 Countdown, pop 
19.25 Family Ties, sene 
20.29 Spijkerhoek, sene 
21.05 Miami Vice, sene 
23.20 Hitchhiker, sene 

Ned. 3 
20.30 Anna Karenina, film 

Donderdag 23 feb. 
BRT 1 
15.00 Home sweet home, serie 
17.30 Black Beauty, serie 
18.10 Kung Fu, serie 
20.00 Felice!, spel 
20.30 Panorama, aktualiteiten 
21.25 Medisch Centrum West, serie 
22.45 Het Adelaarsnest, dok. serie 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
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SIEMENS 

!? 

Een perfekte wasbeurt in 30 minuten. ,E 

- # 

De Aqualift trommel 

Besparen op water elektriciteit en 
wasmiddel zonder te raken aan de kwaliteit 
van de was"̂  Het lijkt bijna onmogelijk En 
toch De wasmachines van Siemens bieden 
een eenvoudige oplossing de Aqualift Een 
revolutionaire techniek voor perfekte was 
beurten 

De Aqualift trommel heeft schoepen 
aan de buitenzijde en die brengen het water 
uit de kuip naar boven Dat water stroomt door 
sproei openingen terug in de trommel Zo 
wordt uw linnen voortdurend van bovenaf met 
water en wasmiddel doordrenkt Het resultaat 
IS een uiterst grondige en tegelijk delikate was-
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1, (Een soaarrekord van Siemens. 

a ' ^ 

beurt Met beduidend minder water minder 
energie en minder wasmiddel 

En er is nog meer Speelt de jongste 
tennis'? Volg je danslessen'? Een ultra kort 
programma frist je licht bevuild linnen op in 
een rekordtijd van 30 minuten Onze voor 
sprong is meer dan ooit uw komfort Siemens. Onze voorsprong, uw komfort. 



axii ino BVBA 

H O T E L — R E S T A U R A N T 
Berg, 17 B 3790 St -Martens-Voeren 
Tel 041 81 09 08 - 041-81 09 29 

10 Jaar Vlaamse Gastvrijheid in San Martino 
Gedurende tien jaar werd er gebouwd en verbouwd aan het geen 

San Mariino vandaag te bieden heeft 
Sinds enkele jaren is San Martino de culinaire pleisterplaats m het 

stukje Vlaanderen over de Maas 
San Martino heeft zijn sukses te danken aan zijn juist prijsbeleid 

in verhouding met de geboden kwaliteit Een eerlijke formule naai 
ieders beurs 

Even voor de jaarwisseling werd de inzet van het huidige San 
Martino team beloond met drie hartjes m de har ten vier rubriek van 
UIT MAGAZINE (VTB VAB) 

Du IS de kroon op hel tienjarig werk 
Het hele jaar 1989 vieren we dit 10 jarig bestaan hopelijk samen 

met U 
Op voorleggen van deze advertentie bij gebruik van een maaltijd 

in het restaurant wordt U verwend met een heerlijke huiscocktail 
Groepen vanaf 35 personen die bij ons hun groepsmenu gebrui 

ken krijgen een huiscocktail aangeboden als aperitief en een gratis 
geleld bezoek aan de forellenkwekerij 

Maar San Martino heeft U nog meer te bieden korte of lange 
vakanties m half pension week end verblijf m Gastro pension. 
Gastronomische week ends het jaar rond en seminaries vanaf 10 
personen dit alles midden m een groene Oase 

Tot binnenkort m de Voersireek 

^'^N MARTIN o. 

Mdiw Lil Vjkntiin ThLuni^si.n 
Betty en lean Pieiie Wt?/ 

Theunissen 
5 VIER-WIEL COMPUTER UITLIJNCENTRUM 

autobanden 
Ev Coppeelaan 10-12 

3600 GENK 
Tel (011) 36 27 06 



EEN FILM PER DAG 

20 00 Le prince barbare, TV-film 
21 30 Format 40 x 40, sfeerbeeld over Folon 

VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Sidekicks, serie 
18 30 Cijfers en letters, spel 
19 30 Rad van fortuin, spel 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, serie 
22 30 Odd couple, serie 
23 00 Jake and the Fatman, serie 

Ned. 1 
16 01 Buren, serie 
16.24 Zeg 'ns aaa, serie 
18.00 Vara's kindermenu 
19 20 Een klas apart, serie 
20 20 Zeg 'ns aaa, serie 
20 46 Sonja, praalsfiow 
21 35 Cagney & Lacey, serie 
22 40 Impact, cfiemisch afval m 3de Wereld 

Ned. 2 
18.35 David de kabouter, serie 
19 05 Airwolf, serie 
20 29 Nightcourt, serie 
20 55 Vrouwen, kortfilms 
22.15 L.A.Law, serie 

Vrijdag 24 feb. 
BRT 1 
17 30 Black Beauty, serie 
18 20 Schoolslag, spel 
20.00 Buren, serie 
20 30 Rusland en de Sovjet-Unie, dok serie 
21.45 Kwintet Walter Boeykens, koncert 
22.50 Christabel, serie 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Première, filmnieuws 
20 30 „ Z " , film 
22 35 Filmspot, achtergrondinfo 

VTM 
17 00 Tekenfilms 
18 00 Sidekicks, serie 
18 30 Cijfers en letters, spel 
19 30 Rad van fortuin, spel 
20 00 De paniekzaaiers, film 
21 40 Empty nest, serie 
22.40 Podium, Tom Petty and the Heartbrea-
kers 

Ned. 1 
15 35 Centennial, serie 
18 30 De Muppetshow, serie 
20 01 Volmaakte vreemden, serie 
21 05 Matlock, serie 
21 50 Yes, Minister; serie 
23 30 1984, film 

Ned. 2 
16 00 Tita Tovenaar, jeugdserie 
16 28 Suske en Wiske en de Minilotten, serie 
16 50 Bassie en Adriaan, sene 
19 00 Alf, komische reeks 
20.29 Jaap Aap presenteer..., kolder 
20 40 Ron's Honeymoonquiz, spel 
22 45 Dempsey & Makepeace, serie 

Ned. 3 
20.29 Giuditta, operette van Lehar 

LOUIS de Funés en Boun/ilgaan een avontuurlijke vakantie tegemoet in„Le Comiaud" Donderdaa 23 feb oo 
A2 om 20u 35 n H 

Zaterdag 18 feb. / Prizzy's Honor 
Amenk film van John Huston uit 1985 met o a Jack Nicholson en Kathleen Turner Charley Partanna is 

lijfwacht van de mafiafamilie Prizzi Tijdens een huwelijksfeest wordt hij verliefd op Irene Walker die zich 
voorstelde als financieel raadgeefster (VTM, om 20u.) 

Zondag 19 feb. / The Competition 
Paul Dietrich en Heidi Schonhofer zijn twee talentrijke koncertpianisten Zij nemen beiden deel aan een 

belangrijke wedstrijd en tijdens de voorbereiding ervan worden zij op elkaar verliefd Amenk film van Joel 
Oliansky uit 1980 met Richard Dreyfus en Amy Irving (BBC 1, om Ou.25) 

IVIaandag 20 feb. / Ma Chérie 
Frans-Waalse film van Charlotte Dubreuil uit 1980 met Marie-Chnstine Barrault Charlotte Dubreuil en 

Herman Gilis Jeanne is gescheiden en heeft zich volledig gewijd aan de opvoeding van haar dochter Sarah 
Maar op haar zeventiende gaat Sarah alleen wonen (Ant. 2, om 22u.20) 

Dinsdag 21 feb. / A Private Function 
1947 in Yorkshire De nolabelen van een stadje hebben in het geheim een varken vetgemest met het oog op 

het huwelijk van pnns Philip en prinses Elizabeth Twee inwoners willen het varken .schaken" Britse film van 
Malcolm Mowbray uit 1984 met Maggie Smith Michael Palm en Richard Griffiths (RTBF 1 om 22u 45) 

Woensdag 22 feb. / Staying Alive 
Amenk film van Sylvester Stallone uit 1983 met o a John Travolta en Cynthia Rhodes Tony Manero droomt 

ervan beroepsdanser te worden, maar valt bij de vele audities telkens buiten de prijzen (VTM, om 20u.) 

Donderdag 23 feb. / Le Corniaud 
Het kleine autootje van Antoine wordt in de prak gereden, door de zware limousine van de rijke industrieel 

Saroyan Antoine, die net van plan was naar Italië te vertrekken is de wanhoop nabij Dan komt Saroyan met 
een hoopgevend voorstel aandraven Franse komische film uit 1964 met Louis de Funes en Bourvil (Ant 2 
om 20U.35) ' ' 

Vrijdag 24 feb. / Z 
Frandse thriller van Costa-Gavras uit 1969 met Yves Montand Jean Louis Trintignant en Irene Papas. 

Tijdens een vredesbetoging in een zuiders land wordt Z, een oppositieleider, door een bestelwagen overreden 
De autoriteiten houden vol dat het om een ongeval gaat (TV 2, om 20u.30) 
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ADVERTENTIE 

BEAUVOORDE 
kasteeldorp 
streeklekkernijen 
groen vakantieoord 
Info: V.V.V.-Veurne-Ambacht vzw 
Goudenhoofdstraat 19 
8486 Beauvoorde 
058/29.94.79 

BEAUVOORDE KALENDER 1989 
18/03 : lentefeest, proces tegen winterkwene 19u. 

20e INTERNATIONALE BEAUVOORDE GEZONDHEIDSMARSEN 
25/03 
27/03 
15/05 
3/06 
4/06 

paaszat. 50 km: Beauvoorde-Bergues-Beauvoorde 8u. 
paasmaandag, 5 tot 50 km 8-16u. 
orgelconcert, O.-L.-Vrouwekerk 17u. 
15e folklore- & broncante dorpsmarkt 15u. 
15e dag van de toerist, 10 x met gids 15-17u. 

15e BEAUVOORDES POEZIEFESTIVAL DRIEKONINGENSCHUUR 
17/07 Tine Ruysschaert ,,Ziezo, dat is dat!" 
19/07 Herman De Coninck ,,Mijn poëzie" 
21/07 Pol Houwen ,,Het gezicht van Clem Schouwenaars" 
24/07 Frank Degruyter ,,Tussen daken en straten" 
26/07 : Anton Van Wilderode ,,Humor in de Ned. Letterkunde" 

15e INTERNATIONALE JUBILEUMTENTOONSTELLING IN 
GEKLASSEERDE VINKEMKERK 
15/07-20/08 : 
22/10 : 23e Sint-Hubertusfeest, 10 u. H. Mis 
23/12-7/1/90 : Kerststallenwedstrijd en expositie 

De Beauvoorder Paté 
Beauvoordse wafels en pannekoeken 

Beauvoorder kaas 
Bestaurant Be Briekoningen 

U vimit ze in het dorp! 



Blueberry Hill, Antwerpen 

De 5de klas Metaal op geneeskundig onderzoek. 

THINGS CHANGE van en door Da
vid Mamet heeft Old Gino {Don 
Ameche) in de hoofdrol. Zijn enor
me gelijkenis met een Mafiaboss 
brengt deze Italo-Amerikaan, die 

een rol van het 7de knoopsgat speelt in de 
Ghicago-onderwereld, naar een luxueus pent
house, samen met Jerry {Joe Mantegna, de 
geliefde Mamet-akteur, die ook in het sublieme 
House of games schitterde). Iedereen houdt 
van Old Gino, omdat hij iemand anders is. 

Wie het stupiede gesprek van VTM-Star 
Roland Lommé met Don Ameche heeft gezien, 
kunnen we geruststellen, deze film ligt op een 
veel hoger niveau. Hij is zelfs erg prettig en 
enorm humoristisch. Maar dit is weer een film 
van Mamet en die schijnt het grote publiek niet 
erg te liggen, dus als hij het al naar de affiche 
maakt, wees er dan op tijd bij. 

David Cronenberg van The Fly, Scanners 
en The Dead Zone, heeft een nieuwe film: 
Dead Ringers. De hoofdrol van de tweeling 
Beverly/Elliot Mantle wordt subliem vertolkt 
door Jeremy Irons en de bijna helemaal uit 
kraaienpootjes bestaande Genevieve Bujold is 
hun speelgoed. Twee lichamen, twee gees
ten, één ziel, is de slogan die deze film 
meekreeg. Eerlijk is eerlijk, ik ben nog steeds 
niet met deze film in het reine. Er gebeuren 
dingen, maar over het waarom weet je niets, ik 
denk dan dat je wel een identieke, eeneiige 
tweeling zult moeten zijn om het te snappen. 
De Mantle-tweeling, die ook geniale dokters 
zijn snappen het alvast zelf, want aan het end 
is er maar één oplossing, omdat ze verslaafd 
zijn aan drugs. Dokters die aan de drugs zijn is 
wel een griezelige gedachte als je de volgende 
keer in de wachtzaal zit of onder het mes moet. 

Er zit ook een sterke bondage-scène in de film 
— dit verwijst naar nog vroegere dan bovenge
noemde films van Cronenberg — dus alle 
bondage-fans daarheen. De critici van Los 
Angeles hebben deze Dead Ringers wel bo
venaan hun lijstje staan en ondergetekende 
was ook helemaal niet gek op Blue Velvet, 
dus... 

Robbe De Hert 
Van Blue Velvet naar Blueberry Hill — hit 

van Fats Domino en film van Vlaamse Robbe 
De Hert. Dit is een nostalgische film over de 
jaren vijftig, de jeugd van laat veertigers en 
jonge vijftigers (want toen bleven ze nog langer 
kind). Óver de grootspraak op alle gebied, 
maar vooral voor wat betreft seksualiteit en 
„het doen". 

Het eindeksamen is in zicht en iedereen kijkt 
reeds uit naar de zomer. Maar de sekretaris 
{Frank Aendenboom) is hartvreterig zoals al
tijd. Hij scheldt en deelt straffen uit met een 
lieve lust. Je zou hem letterlijk aan een boom 
hangen. Een van zijn voornaamste slachtof
fers is Robin De Hert {Michael Pas in zeer 
goede doen) — die staat voor de filmmaker 
Robbe. Hij is meestal in het gezelschap van 
Rudy De Prins {Oliver Windross — die na vier 
films nog steeds zegt dat hij géén filmcarrière 
wenst, maar het ook hier weer zéér goed doet). 
Robin ziet zijn ouwe lief terug in de stad 
opduiken, maar ze zit even later reeds ogen
schijnlijk handjes vast te houden met Rudy. 
Robin en zijn liefdesaffaire komen wel op de 
achtergrond, wanneer de 5e klas Metaal be
sluit om de eksamenvragen te gaan stelen en 
de tragische gebeurtenissen hierna. Maar de 
opstand tegen de monsterlijke sekretaris, is er 
het gelukkige gevolg van. Dit is een zéér 
summiere weergave van de inhoud, die veel 
komplekser is. In ieder geval is dit zowat de 
beste Vlaamse film van de jongste vijftig jaar 
(efkes overdraiven mag — zegt men in Antwer
pen, als het om iets goed gaat). Voor het klem 
beetje bloot rekent men op de import vanuit het 
Noorden, de dochter van haar vader Babette 
Van Veen heeft echter wel meer in haar mars. 

m 

Cités-Cinés 
In Cités-Ciné, zo genoemd omdat het in 

Parijs ook zo heette, kun je zowat 150 filmfrag
menten bekijken, met een koptelefoon op en 
tussen de prachtigste filmdecors. Voor de 
fervente volgers van Jo Röpke, Selim Sasson 
en Roland Lommé die bij Simon van Collem op 
schoot mag, is dit verplichte kost. Op het menu' 
staan de heerlijkste gerechten, maar zoals het 
zo dikwijls in Vlaanderen gaat en nog dikwer-
ver in de stede Gent, is het hier pour les 
flamands la mème chose, als het de ondertite
ling betreft. Altans dat was het op 8/2, maar ton 
werd er gezegd dat het nog maar om een 
,,chantier" ging en dat er tegen de opening 
aan verholpen zou zijn, dus weet ons ervan te 
verwittigen. 

Openingsuren zijn van 11 tot 19u. op maan
dag, dinsdag, donderdag, zondag en van 11 
tot 21 uur op de andere dagen. Toegangsprij
zen: Volwassenen 350,-/ Kind. tot 12j.: 125,-
en nog allerlei verschillende tussenin. Per trein 
kun je ticket inbegrepen naar de Filmstad. Het 
heeft allemaal plaats in het Floraliapaleis te 
Gent (dichtbij Station Gent-Sint-Pieters) van 17 
februari tot 21 mei '89. 

Willem Sneer 
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DE KLUWER ZAKBOEKJES : EEN KOMPAKTE BIBLIOTHEEK 
VOOR BIJDEHANDSE INFORMAJI^ „.^_^ 

INSTELLINGENZAKBOEKJE : de hele overheidsstructuur in uw hand 

Inhoud : 
1. een parastatale is geen bestuur, een vzw geen fonds 
2. van parlement tot ambtenarij 
3. de openbare instellingen : ontstaan, opdracht, beheer 
prijs zonder abonnement: 980 BF 
prijs met abonnement : 835 BF 

GEMEENTELIJK ZAKBOEKJE : het gemeentelijk inlichtingenloket in boekvorm 

Inhoud : 
1. de gemeente 
2. het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
3. kerkelijke besturen 
4. polders en wateringen 
5. Brussel 
6. de provincie 
7. samenwerking op gemeentelijk en provinciaal vlak 
bijlagen 
prijs zonder abonnement: 835 BF 
prijs met abonnement : 710 BF 

POLITIEK ZAKBOEKJE : een gids die uw voorkeurstem verdient 

Inhoud : 
1. de nationale instellingen 
2. de gemeenschaps- en gewestelijke instellingen 
3. de departementale diensten 
4. de provinciale en gemeentelijke instellingen 
5. de toezichts-, advies- en controlerende organen 
6. de internationale instellingen 
7. de politieke partijen 
de Belgische grondwet 
wie is wie in politiek België ? 
personenregister 
prijs zonder abonnement: 890 BF 
prijs met abonnement : 755 BF 

1 ':^1 >i 
I^HS9pHH^m>ii 

Noteer mij voor; Ik bestel: 

abonnement(en) op het Politiek Zakboekje (huidige ed.: 755,-/ex). . . . . ex. Politiek Zakboekje a 755,-/ex. 

abonnement(en) op het Gemeentelijk Zakboekje (huidige ed.: 710,-/ex) ex. Gemeentelijk Zakboekje è 835,-/ex. 

abonnement(en) op het Instellingen Zakboekje (huidige ed.: 835,-/ex) ex. Instellingen Zakboekje a 980,-/ex. 

(Bedrijfs-)naam: 

Straat: 

Postcode; Plaats: 

T.a.v.: 

Nr. 

BTW-nr.: "'" '̂• 

Datum: Handtekening: 

Stuur deze bon in portvrije omslag naar: Uitgeverij Kluwer, Santvoortbeeklaan 21-23, 2100 Deume - Tel.: (03) 360 02 11 



MONUMENTOPNAME 

Laatste hoop voor monumenten 

DE steeds groeiende belangstel
ling voor het bouwkundig erf
goed in Vlaanderen stemt WIJ 
gelukkig. Vooral de inzet van 
talrijke verenigingen en stichtin

gen wijst op een gunstige evolutie in de strijd 
voor het behoud van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten. Met de nieuwe rubriek Monu
mentopname wil WIJ aktief deelnemen aan dit 
bewustwordingsproces. 

Naast bijdragen over de problematiek rond 
monumenten- en landschapszorg zal regelma
tig een plaatselijk dossier belicht worden. WIJ 
doet een oproep tot belangstellenden en biedt 
ze een podium om zowel hun negatieve als 
positieve ervaringen kenbaar te maken. Het is 
onze bedoeling de dossiers grondig te onder
zoeken zodat zij tot een aktieve bewustmaking 
leiden van onze lezers. Te vaak krijgt de 
bedrijvigheid van vele geestdriftige monumen-
tenzorgers niet de belangstelling die ze ver
dient. Dikwijls stoten zij op een muur van 
onbegrip of worden de vruchten van hun 
arbeid geplukt door derden. Nochtans is juist 
het werk aan de basis noodzakelijk voor de 
bescherming van ons patrimonium. Na een 
ruime weerklank die het Europees Monumen
tenjaar 1975 kreeg, ligt een nieuwe manifesta
tie in de lijn der verwachtingen. 

Open Monumentendag 
Op zondag 10 september 1989 wordt in 

Vlaanderen de Open Monumentendag georga
niseerd. Het is een initiatief van de BRT, de 
Koning Boudewijnstichting, de Kredietbank, 
het Bestuur van Monumenten en Landschap
pen, de Nationale Konfederatie van het Bouw
bedrijf, de Stichting Monumenten- en Land
schapszorg en het Kommissariaat-Generaal 
voor Toerisme. Met de steun van de Nationale 
Loterij treden deze verenigingen naar buiten 
als de Stuurgroep Open Monumentendag. 
Door zoveel mogelijk monumenten gratis open 
te stellen voor het publiek willen de inrichters 
de belangstelling voor historische gebouwen 
en hun inhoud bevorderen. Zij doen daartoe 
een beroep op de gemeentebesturen die als 
initiatiefnemers kunnen rekenen op de hulp 
van verenigingen, bedrijven en andere gega
digden. 

Dit initiatief heeft onze belangstelling en 
steun. Tot besluit citeren wij uit de toespraak 
van E. Goedleven, Inspekteur Generaal Be
stuur van Monumenten en Landschappen: 

„Zonder me aan doemdenken te bezondi
gen wil ik er aan herinneren dat In heel 
Vlaanderen maar goed half zoveel monumen

ten beschermd zijn als in Amsterdam en dat 
Nederland per hoofd nagenoeg vijfmaal meer 
geld besteedt aan zijn monumenten dan 
Vlaanderen. 

Nu de tweede fase van de staatshervorming 
wettelijk geregeld is en de Vlaamse Gemeen

schap over ruimere financiële middelen zal 
beschikken, is de hoop rechtvaardigd dat het 
monumentenbeleid zich terug op het peil van 
de andere Europese landen zal kunnen hij
sen." 

Raf Vandervelde 

OOK DIT IS EBES 
EBES kent één richting: voorwaarts. In alle do
meinen. Op alle vlakken. In al haar activiteiten. 
Vooruitgang mag echter niet willekeurig ge
beuren, kost wat kost. Daarom bij
voorbeeld heeft EBES beslist haar 
vliegasstorten ecologisch te herstel
len. Vliegas is een fijn grijs poeder 
dat met de verbrandingsgassen uit 
de ketel van de centrales naar de 
schoorsteen wordt meegevoerd en 
opgevangen door "elektrofilters'.' 
Omwille van kwantitatieve en tech

nische redenen kan niet alle geproduceerde 
vliegas hergebruikt worden. De overblijven
de vliegas wordt dan gestort op geschikte 

stortplaatsen die met aangepaste 
technieken bezaaid en beplant wor
den. Het resultaat is de effectieve 
groei van verschillende boomsoor
ten, de ware ecologische 
herstelling van de omge
ving. 
Ook dit is vooruitgang. 
Ook dit is EBES. EBES 
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POËZIE 

„Ik ben hier vreemd" van Ben Cami 

De beste bundel van 1988? 

V
ERZAMELBUNDELS zijn de 
jongste jaren in. Er werden er 
zelfs een flink pak uitgegeven van 
dichters die nog geen veertig w/a
ren of soms tot in al hun onderste 

schuiven moesten scharrelen om wal lyrisch 
volume samen te krijgen. Toen in 1984 bij 
Manteau van Ben Cami Gedichten 1954-1983 
verscheen, werd aan deze merkwaardige bun
del amper aandacht besteed. 

Tijd en Mens 

door auteurs als Pound en Eliot die deze zelfde 
Bijbel eveneens m hun boeken hadden ver
werkt. De bundel Het land Nod (1954) is hier 
het beste voorbeeld van. Ook Engelse invloe
den zijn hem niet vreemd, de Angelsaksische 
literatuur heeft in de dertiger jaren een grote 
invloed op hem gehad. 

Literaire kwaliteit alom bij deze dichter die 
plots opduikt in het tweede nummer van Tijd 
en Mens, november 1949. Tone Brulin, Hugo 
Claus, Jan Walravens, H/larcel Wauters en 
Remy C. van de Kerckhove maakten samen 
met hem deel uit van het „beheer" van dit 
onvolprezen literair tijdschrift. 

Een paar maanden later, in het nummer 4 
maart/april 1950 om precies te zijn, kwam 
Louis Paul Boon dit reeds schitterend literair 
gezelschap vervoegen. Boon en Claus zouden 
uitgroeien tot de onmiskenbare top van onze 
na-oorlogse letteren, de andere Tijd en Mens-
auteurs werden opgenomen in de literaire 
geschiedschrijving maar bleven eerder scha
duwfiguren. Ten onrechte overigens. 

Cami is vooral dichter. Toen in 1987 zijn 
verhalenbundel Brief aan Dorottiy (Kritak/Leu-
ven) verscheen, zullen de meeste zogenaamd 
ernstige en erudiete critici hebben gedacht: 
dat dichtertje durft zich nogmaals aan wat 
proza wagen (hij publiceerde eerder reeds 
korte verhalen; Doorsnee mens — 1961). En 
verder werd er in alle talen over gezwegen. 
Brief aan Dorothy is nochtans een uitstekende 
verhalenbundel, de jongste jaren zijn er weinig 
die hetzelfde kwaliteitsniveau halen. Maar te
rug naar de dichter Cami en zijn nieuwste 
bundel //(ben hier vreemd. Met de titel alleen 
al zegt Cami meer dan veel dichters met een 
ganse bundel. Cami die heel goed weet dat hij 
als mens met gevoelens en zonder ooglappen 
in een veelal onvriendelijke, soms zelfs vijandi
ge wereld leeft. In een samenleving die volge
propt zit met onbegrip en eigenbelang. 

Cami heeft zijn waarheden nooit achter 
beeldsprakerige verzen verstopt, hij was wel
licht de minst experimenteel getinte dichter 
van de Tijd en Mens-groep. Het verhalend 
element heeft steeds een belangrijke rol ge
speeld in zijn gedichten. Bij de aanvang sterk 
onder de invloed van de Bijbel, geïnspireerd 
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Ben Cami wordt volgend jaar 
zeventig. Eind '88 verscheen zijn 
zevende dichtbundel, Ik ben hier 
vreemd. De Itnapste bundel die 
vorig jaar in Vlaanderen is ver
schenen. De meest menselijke 
ook. Een bundel die een enorme 
humane kracht etaleert. Van een 
dichter die wellicht nooit op de 
erkenning zal kunnen rekenen 
die hem al lange tijd toekomt 

Cami werd in Durham (Gr. Brittannië) gebo
ren en leerde als kind eerst Engels. Wells, D.H. 
Lawrence, Faulkner behoren tot zijn leermees
ters. Leermeesters van wiens al te sterke 
invloeden hij zich eerst heeft moeten ontdoen 
vooraleer hij zelf aan het publiceren ging. In Ik 
ben hier vreemd schetst hij een overigens 
prettig beeld van het hedendaagse Engeland 
in het gedicht England revisited (pag. 23). Het 
meest opvallende aspekt van deze bundel is 
dat het typisch Cami-sarcasme in steeds rui
mere mate de plaats moet ruimen voor mild
heid. 

neemt de dichter ons mee in zijn eigengereide 
yellow submarine van de Beatles (Cami schil
dert hem bergblauw, pag. 33) of op vakantie 
onder de Franse zon (pag. 34) of de Friese 
hemel met alle tinten van grijs en purper 
Fryslan (pag. 35). Maar je blijft als aandachtig 
lezer vooral „stilstaan" bij het melancholische, 
autobiografische gedicht dat Cami wellicht 
,,voor een klein stel vrienden" heeft geschre
ven (pag. 32). 

De dichter Ben Cami die zich al die jaren 
herinnert wat het leven hem gebracht heeft en 
nog zal bieden. Het leven dat hij in een ietwat 
beangstigend gedicht door de bedding van 
een rivier laat verlopen: „De rivier werd een 
beek I wegkronkelend naar een vlakte I van 
zand, een paar mijlen verder I Stervend in 
modder, en zand" (pag. 37, 38). Cami sluit de 
levenscirkel met de slotstrofe van het laatste 
gedicht uit deze merkwaardige bundel : „De 
verre landen zijn ontdekt en verdord. I We 
willen leven huid tegen huid I De pasgeboren 
kinderen, na enkele weken, I Herkennen ons 
als vanouds, en glimlachen" (pag. 39). 

Poëzie zonder franjes. Maar levensecht. 
Lyriek met een hart. 

W.V. 

Levensecht 
Zoals hij het zo mooi formuleert: „Mildheid 

haalt de ouderdom in, I Kreukt geen blad, geen 
bloem. II Mildheid is een landschap waarin IJe 
vader en je moeder I Zonder wroeging herle
ven." {pag. 16). In de bundel zijn ook een paar 
heel mooie moeder-gedichten opgenomen. 
Een ervan doet sterk aan het moeder-gedicht 
van Elsschot denken: „Toen ze bijna niets 
meer was, I Een hoopje beenderen en dorre 
huid..." (pag. 20). Naast subtiele vrouw-ge
dichten (pag. 18 en 29) wordt haarscherp een 
jeugdliefde uit de doeken gedaan (pag. 26), 
komt Leopold II in Den Haan aan Zee te 
voorschijn (pag. 25), krijg je een somber, 
ongewoon burenverhaal in versvorm Wande
ling in de natuur, (pag. 27), wordt een dag uit 
het leven van een boer geschetst (pag. 29), 

— Ik ben hier vreemd. Ben Cami — Ultg. Krltak-
Leuven / Meulenhoft-Amsterdam - 1988. 395 fr. 

Ben Cami. 



BOEKEN 

Bij de J^^ J 
• • • • 

V ORIGE week overleed de Ameri
kaanse historica Barbare Tuch-
man. Zij was een geschiedschrijf-
ster van ongewoon allure. Als 
geen ander(e) maakte zij de ge-

scliiedenis toegankelijk voor de gemiddelde 
lezer. Met feiten, waarheden en werkelijkhe
den schreef zij literatuur. In de komplexe 
historische realiteit ging zij met zeldzame origi
naliteit op zoek naar de mens en zijn drijfveren. 
Met De waanzinnige veertiende eeuw vestigde 
zij bij ons haar reputatie. Met De kanonnen van 
Augustus en Stilwell en de Ameriloanse rol in 
Ctiina won zij twee Pulitzerprijzen. 

Tuchman oogstte lof en bewondering bij 
haar lezers. Van andere historici moest zij 
kritiek slikken. Omdat zij de begane paden 

van Barbara Tuchman 
verliet, omdat zij historische realiteiten op hun 
begrijpelijkheid selekteerde en met onwaar
schijnlijke scherpte en vindingrijkheid verban
den legde waar niemand die eerder had opge
merkt. 

Bevoorrecht 
Het blijft haar onovertroffen verdienste dat 

zij de geschiedenis dichter bij de mensen heeft 
gebracht. Wij lazen al haar werken, enkele 
zelfs tweemaal. Tuchman was vanzelfspre
kend een bevoorrechte. Zij werd geboren in 
een Joodse bankiersfamilie, trouwde rijk en 
kon het grootste gedeelte van haar leven 
verdelen tussen haar gezin en haar historisch 

opzoekingswerk. In alles straalde zij menselijk
heid uit. Zelfs in haar pessimisme omtrent de 
menselijke natuur. Voor Tuchman herhaalde 
niet de geschiedenis maar wel de mens zich
zelf. Zijn stoet vol dwaasheden trekt nog dage
lijks voorbij. 

Tuchman laat een leemte na. Wij hopen dat 
zij ergens school zal maken. Dat andere histo
rici begrijpen dat de geschiedenis als geor
dend verhaal, met kompositie en planning, 
bevattelijker en aantrekkelijker wordt voor de 
leek. Van Tuchman kunnen ze allen leren. De 
Franse Annales-profeten inbegrepen. We zul
len haar dan ook node missen. 

ADVERTENTIE 

.DE M I L I E U V R I E N D E L I J K E E N E R G I E . 

^^^S '̂̂ *^ '̂*^**^^^^» 

Xi ^ ' ^ .. ^ - . . ^ ^ ^-' 

De milieuvriendelijke energie 
vind je ook op Batibouw 
Verwarmingsketels, radiatoren, warmwatertoe

stellen, fornuizen, enzovoort,... er bestaat een volledig 
gamma van zuinige, krachtige en betrouwbare toe
stellen op Aardgas. Kom ze ontdekken op Batibouw. 

Daar ligt trouwens een aangename verrassing op 
U te wachten. 

Mï%. as 

PALEIS 12 • STAND 12107 

^ ^ j ^ 

Precies watje nodig hebt 
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Een signaal. 
Niets meer en niets minder 

H
ET kan niet worden ontkend: 
sport IS in het aflopende decen
nium uitgegroeid tot een vol
waardige kulturele component 
waarop politiek, commercie en 

publiciteit zich in alle volheid hebben gestort. 
De politieke bemoeienissen — de verwerpe

lijke opportunistische exploitaties van interna
tionale suksessen laten wij misprijzend buiten 
beschouwing — hebben onder meer geleid tot 
dekreten omtrent de splitsing van sportbon
den, statuten van niet-betaalde en andere 
sportbeoefenaars, liberalisering van transfer
systemen, overheidstussenkomsten in uiteen
lopende vormen en, recentelijk, de aanzet tot 
een gelijnde nationale aanpak van dopingbe-
strijding en sanctionering. Niet alle ingrepen 
verliepen suksesvol. De splitsing van sport
bonden in taaivleugels leverde niet altijd en 
overal de verhoopte resultaten op. De bonden 
die de splitsing, en de daaraan vastzittende 
subsidiëring naast zich neerlegden, maken 
vandaag een solide en homogene indruk. De 
waarheid heeft ook rechten. 

Behoeftenkreatie 
De liberalisering van de transfersystemen 

heeft vele klubs verarmd en meerdere sporters 
verrijkt. De veelvonnige overheidstussenkom
sten vervalsten vaak de konkurrentiepositie 
van klubs of verenigingen. De ,,nationale" 
aanpak van de dopingproblematiek blijft be
perkt in zijn doeltreffendheid zolang wetten, 
reglementen en toegestane begeleidingstech-
nieken niet internationaal worden aangepast. 

De aktieve sportbeoefening, destijds op 
gang getrokken door de vele initiatieven van 
het Bloso, geraakt almaar nadrukkelijker in de 
greep van de commercie. De merkenoorlogen 
zijn daarvoor illustratief. Om over de artificiële 
behoeftenkreatie bij doelgroepen (de „après-
ski" bijvoorbeeld) maar te zwijgen. De com
mercie wakkert ook de belangstelling voor 
bepaalde sporttakken okkasioneel én onna
tuurlijk aan. Het bevolken van sporttempels 
met invites van grote firma's (het ECC tennise-
venement stond model voor diverse zaalsport-
tornooien) kan verkeerdelijk de indruk wekken 
dat één of andere sport klimt in de volksgunst. 
Kommerciële en sponsorbelangen zijn dan 
met meer van elkaar te scheiden. Inmiddels 
heeft de mening veld gewonnen dat grote 
sportgebeurtenissen zonder sponsors (en dus 

Een sportrubriek in een politiek 
weekblad. Het kan ongewoon 
schijnen. Maar WIJ wil méér zijn 
dan de spreekbuis van de Vlaams-
nationale partij. Het blad probeert 
ook een spiegel op te hangen van 
de maatschappij waarin dit natio
nalisme moet gedijen. In die maat
schappij is sport de belangrijkste 
nevenzaak geworden. 

ook zonder televisie) geen toekomst meer 
hebben. De sponsor-adverteerder verdringt 
almaar vaker de meestal onbaatzuchtige orga
nisator van weleer. Een teken des tijds waar
door de sport, en zeker de topsport, een 
wezenlijke gedaanteverandering ondergaat. 
Het resultaat (de winst- en verliesrekening) is 
bepalend geworden voor de waarde van een 
organisatie, voor de aantrekkelijkheid van in
vesteringsinspanningen in klubs, verenigingen 
of (top)sporters. Klassieke waarden dreigen 
daardoor te worden afgebouwd of dreigen op 
zijn minst in de verdrukking te komen. De 
fysieke en mentale individuele en kollektieve 
inspanningen die eens, geschraagd door fair-
play, hoog werden ingeschat in het recente 
verleden méér dan eens verduisterd door be
denkelijke praktijken die inmiddels nog nauwe
lijks opzien baren. Belastingsontduiking, om
koperij, intimidatie (de voortschrijdende spel-

verruwing op de voetbalvelden en de spurters 
van het Bauer-type) en transfers van méér dan 
tweehonderd miljoen zijn het dagelijks brood 
geworden voor de naar sensatie hongerende 
sportliefhebber (?) van vandaag. Topsport is in 
1989 tegelijk boeiend, meeslepend, afstotend 
en schrikaanjagend. 

Denkstof 
Ben Johnson ondervond het aan den lijve. In 

minder dan 48 uur werd de Canadese kleurling 
van held tot gangster. De trots werd de schan
de van de natie. Voor WIJ was Johnson nooit 
een voorbeeld en nooit een schurk. Gewoon 
een mens met vele capaciteiten en vermoede
lijk niet minder tekortkomingen. Ons blad 
zoekt in de sport per definitie naar de mens en 
het menselijke. In de beoefening en in de 
beschouwing. Het oordeelt noch veroordeelt. 
Het wil niet onderwijzen of beter weten. Het wil 
de geïnteresseerde lezer in het beste geval 
denkstof aanreiken. Het stelt vragen maar 
geeft geen antwoorden. Omdat de gemotiveer
de lezer wijs en evenwichtig genoeg is om zelf 
een mening te vormen, om zelf keuzes te 
maken. WIJ bekijkt de sportwereld met open 
oog en open geest, zonder exclusieven maar 
trouw aan zichzelf. Het wil herkenbaar en 
eerlijk blijven en het zal zich hoeden mee te 
huilen met de wolven. 

In de bewustwording van het Vlaamse volk 
heeft de sport en meer bepaald de wielersport 
een belangrijke rol gespeeld. De tijd van de 
legendarische flandriens en van Karel Van 
Wijnendaele die de fietsende paupers uit onze 
verarmde dorpen en gewesten zelfrespekt en 
opvoeding probeerde bij te brengen behoort 
gelukkig tot het verleden maar de sport blijft 
voor de welvarende Vlaming van vandaag in al 
zijn verschijningsvormen betekenisvol. Daar
om zal WIJ signalen blijven versturen. WIJ 
vraagt zich bijvoorbeeld af of de hedendaagse 
commercialisering van het topsportgebeuren 
uiteindelijk niet tot vervreemding zal leiden, of 
de sport niet van haar natuurlijke bronnen zal 
worden afgesneden door managers die mode
trends helpen kreëren die de happy few zeer 
bewust en zeer demonstratief van het „voet
volk" venwijderen. De tijd zal het uitmaken. Het 
is maar één van de bedenkingen die op 
geregelde tijdstippen opwellen in het hoofd 
van 

Flandrien 
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UIT DE REGIO 

FEBRUARI 

17 VLEZENBEEK: 10 jaar De Vrede vzw Tentoon
stelling kunstwerken van Jo en Gust Borloo, in de 
Merselborre Tot en met 19/2 
18 VLEZENBEEK: Feestzitting, opgeluisterd door 
gemengd koord De Sang-ghesellen o I v Jan Caals, 
in de Merselborre vanaf 19u 30 Org De Vrede 
17 HERENT: Europees praatcafe, in Parochiezaal 
Herent-Centrum, Van Bladeistraat, om 20u Spre
kers senator R Blanpain en Europarlementslid W 
Kuijpers, ondervraagd door W Janssen (BRT) en 
door iedere aanwezige Gratis toegang en dokumen-
tatie 
17 MERCHTEM: afdelingsbestuursverkiezingen 
van 19 tot 21 u in Feestzaal te Hamme Kandidaturen 
voor 10/2 indienen bij Roger Bogemans, Langen-
steenweg 24 te 1880 Merchtem 
17 SCHEPDAAL: Afdelingsbestuursverkiezingen 
van 20 tot 22u in ,,de Kwiens Taveerne" aan de 
Ninoofsesteenweg 109 te Schepdaal Gastspreker 
Jef Valkeniers Gratis Kaas- en wijnavond voor leden
kiezers 
18 TIENEN: Jaarlijks VU-bal in de Stadsfeestzaal te 
Tienen Aanvang 21 u Orkest Universel Org VU-
Tienen 
18 TIELT-WINGE: VU-ledenfeest in 't Wit Huis, 
Bergstraat, Tielt, om 20u Tussendoor bestuursver-
kiezingen Deelname etentje 200 fr, -12 j 100 fr 
Inschrijven voor 13/2 bij Marcel 6316 29, José 
50 16 14, Albert 63 18 15 en Oscar 63 24 53 
21 ASSE: Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 
tot 21 u in salon Sabeth De Riemaecker, aan de 
Bloklaan te Asse 
23 LENNIK: Tentoonstelling Piet Van den Bossche 
,,Armoede" tot 23/2 in Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat 127 Tijdens de kantooruren 
24 TIENEN: Staatssekrelaris Jef Valkeniers 
spreekt over,,Ons Brussel" Om20u in't Koelieske, 
Broekstraat Org VUJO-Tienen 
24 ESSENE: Afdelingsbestuursverkiezingen van 
19 tot 21 u in parochiezaal, Assesteenweg Kandida
turen voor 17/2 bij Juul Van Ransbeeck, Bocht 175 te 
1705 Essene 
25 TERN AT-LOMBEEK-WAMBEEK: 19e Haant-
jeskermis Vanaf 18u inzaai Uilenspiegel, Kerkstraat 
24, St Kath Lombeek Ook op 26 vanaf 12u en 17 
februari vanaf 18u Org VU-Ternat-Lombeek-Wam-
beek 
26 BRUSSEL: Pannekoekennamiddag van 14 tot 
20u in Trefcentrum De tularkten. Oude Graanmarkt 
5 Org VU-Hoofdstedelijke afdeling 
27 HALLE: Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 
tot 21 u in zaal Cambnnus, Bergensesteenweg 16 te 
Halle Kandidaturen vóór 20/2 bij Nora Denutte, 
Kleemstraat 22 te 1500 Halle 

MAART 

1 GROOT-BIJGAARDEN: afdelingsbestuursver
kiezingen van 19 tot 21u in zaal Collegium, Brussel
straat Groot-Bijgaarden Kandidaturen voor 21/2 bij 
Jan Erkelbout, Don Boscolaan 19 te 1710 Dilbeek 

2 HALLE-VILVOORDE: vergadering van het (uige-
breid) arrondissementsbestuur om 20u in 't Schuur-
ke 
3 OPWIJK: afdelingsbestuursverkiezingen van 19 
tot 21 u in kafee Breughelhof, Schoolstraat 10 te 

Opwijk Kandidaturen voor 24/2 bij Luc Bosman, 
bunderstraat 71 te 1890 Opwijk 

3 SINT-MARTENS-BODEGEM: afdelingsbestuurs
verkiezingen van 19 tot 21 u in de Gemeenschapslo
kalen, Schoolstraat, St Martens-Bodegem Kandida
turen voor 24/2 bij Anne Quaghebeur-Proot, St Marti-
nusstraat 55 te 1743 Dilbeek 

3 LIEDEKERKE: afdelingsbestuursverkiezingen 
van 19u 30 tot 21 u 30 in kafee Pajot, Stationsstraat 7 
te Liedekerke Kandidaturen voor 24/2 bij Albertine 
Steenhaut, Stationsstraat 592 te 1770 Liedekerke 

3 PERK: Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse 
wijze In de parochiezaal van Perk, Kampenhout-
sestwg 3 Vanaf 19u Org VU-N^elsbroek-Perk-
Steenokkerzeel 

3 LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn in feestzaal Pa-
jottenland, F Dewolfstraat, Eizeringen Vanaf 18u 
Ook op 4/3 vanaf 18u , 5/3 vanaf 12u en 6/3 vanaf 
12u Org VU-Lennik 

4 KAMPENHOUT: Voorjaarsbal in zaal Fauna-Flo
ra (Berg) Aanvang 20u 30 Orkest The Pockets 
Tombola op ingangskaarten Ie prijs Fiets Org 
VU-Kampenhout 

4 TERALFENE: Volkseetmaal vanaf 18u Ook op 5/ 
3 van 12 tot 15u en van 18 tot 21 u Org VU-
Teralfene 

4 KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM: Afdelings
bestuursverkiezingen gevolgd door bezoek aan Par
lement (info volgt) 

7 BRUSSEL: 19u Bestuursvergadenng 20u Be-
stuursverkiezingen en babbelavond met historikus en 
Brusselaar dr Paul De Ridder m Trefcentrum De 
Markten, Oude Graanmarkt 5 Org VU-Hoofdstede-
lijke afdeling 

7 ELEWIJT-EPPEGEM-HOFSTADE-WEERDE-
ZEMST: afdelingsbestuursverkiezingen voor de 5 
afd , van 19 tot 21 u Om 21 u 30 samenstelling van PR 
en verkiezingen Politiek Kollege Kandidaturen voor 
28/2 bij J De Leebeeck, Weerdestwg 27 te 2959 
Weerde (voor Elewijt), C Van Hoof, 3de Jagers te 
Voetlaan 8 te 1840 Eppegem (vr Eppegem), H Van 
Inthoudt, Grensstr 20 te 2950 Hofstade (vr Hofstade, 
P Van Grunderbeek, Vredelaan 92 te 2958 Weerde 
(vr Weerde), F Van De Sande, Brusselsestwg 84 te 
2940 Zemst (vr Zemst) Kandidaturen voor PR bij P 
Van Grunderbeek 

10 DILBEEK Afdelingsbestuursverkiezingen in De 
Hertog van Brabant, Ninoofsestwg 220 te Dilbeek, 
van 19 tot 21 u Kandidaturen voor 3/3 bij Greta 
Gorus, IMinoofsestwg 144 te 1710 Dilbeek 

10 DIEGEM: Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 
tot 21 u in taveerne Binnehof, Stationsstraat Kandi
daturen voor 3/3 bij Herman Van Luyck, Tenaertslaan 
1, 1920 Diegem 

11 UKKEL: 6e Vlaams Feest ,,Een avondje in 
Brabant" muziek, drank, gerechten en folklore uit 
eigen streek In St-Pauluszaal, Neerstallestwg 440, 
Ukkel, vanaf 17u 30 Org VU-Ukkel 

11 MEISE: 4de Eetfestijn in het restaurant van het 
Sport- en Rekreatiecentrum, Brusselsestwg 65a, op 
zaterdag van 18 tot 22u en zondag van 11u 30 tot 
15u Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 

Tweeduizend 
nieuwe VU-leden! 

Vandaag mocht de VU-ledenadmmistratie het 
tweeduizendste nieuwe lid inschrijven 

Nooit gebeurde dat zo vroeg op het jaar 

In het oog springen de afdeling Wingene met 61 
nieuwe leden, St -Niklaas (CW) met 54, Zedelgem 
met 44 en Wervik met 42 nieuwe leden 

Nieuwkomers in de rangschikking zijn Asse met 24 
en Nijlen met 22 nieuwe leden 

WIJ op TV 
Vanavond 17 februan moet u beslist teevee kijken 
Het VNOS-programma toont een blik achter de scher
men bij het maken van deze nieuwe WIJ 
Andere onderwerpen zijn een In Memoriam Paul 
Daels en De Macht der Middelen of de financiële 
mogelijkheden om Het betere Vlaanderen uit te 
bouwen 

U moet beslist kijken op BRT-TV 1 om 19u 

Vlezenbeekse 
Vrede 10 jaar 
Tien jaar geleden werd in het pajottenlandse Vlezen
beek de Vlaamse werkgroep De Vrede opgencht In 
al die jaren probeerde de groep haar doelstellingen te 
verwezenlijken door middel van initiatieven, gaande 
van ontspanning tot ernstige lezingen en debatten 
Het ging daarbij met altijd om streekgebonden onder
werpen maar ook om nationale en zelfs internationale 
problemen De initiatieven kregen telkens ruim suk-
ses zodat andere verenigingen vaak de ideeën over
namen 

Door middel van de Postwegkrant, sinds 1985 uitge
geven vernam ook de plaatselijke overheid de me
ning van de bevolking omtrent problemen en be-
zorgdheden 

Om de jaardag te vieren richt de De Vrede een 
kunstmanifestatie in waarop werk van Jo en Gust 
Borio wordt tentoongesteld Te bekijken in de Mersel
borre op 17 18 en 19 februari Zaterdag 18 februan is 
er een feestzitting met om 19u 30 het optreden van 
het gemengd koor De Sang-ghesellen o l v Jan 
Caals 
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JE KAN JE NAAR DE TOP 
WERKEN. 

De maatschappelijke ladder is hoog en steil. Maar de ASLK klimt met je mee^Haarbankservice 
reikt je een financiering aan. De ASLK- Verzekeringen verankeren je klimtouw. 
Zodat je veilig en wel hogerop raakt. En morgen misschien al je doel bereikt. 
Want je bank + verzekeringsteam doet met je mee. In haar 1100 agentschappen. 

nee. Haar bankservice 
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UIT DE REGIO 

WEST-
VLAANDEREN 

FEBRUARI 

17 ASSEBROEK: Bestuursverkiezingen in De 
Wandelweg, Weidestraat 313, van 19 tot 22u. Open 
gesprek met senator Hans De Belder over Vlaande
ren in Europa, Zaïre en ontwapening. Meer info: M. 
Barbiaux (050/37.01.53), L. Van Den Driessche (050/ 
36.21.94) en L. Grootaerdt (02/237.93.62). Org. :VU-
Assebroek. 
18 IZEGEM: Tentoonstellingszaal Stadhuis, dage
lijks van 15 tot 18u., zaterdagen 10-12 en 14-17u. 50 
werken op ware grootte in fotoreproduktie. Voor 
geleide bezoeken: bellen naar Odette Vandewalle-
Zwaenepoel (051/30.26.70). Deze tentoonstelling 
loopt tot 19 maart. Org.: VI. Studie- en Vormings
kring. 
19 DEERLIJK: 4e Mosselfestijn in zaal Wit Paard. 
Met aanwezigheid van J.Gabriëls, A.Geens, P.Van 
Grembergen, J.Vandemeulebroucke, W.Kuijpers, 
H.Coveliers, P.Vangansbeke, M.Capoen, E. Wael-
kens, J.Fonteyne, C.Vandenbroeke en onder voorbe
houd H. Schiltz. Volw. 350 fr., kinderen 200 fr. Orq • 
vu-Deerlijk. 

20 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis om 15u.: 
Pater Luc Hessel praat over „God in Evolutie". Ora • 
VVG-lzegem. ^" 
24 BRUGGE: Tentoonstelling Donald Stockmans, 
tot 24/2 in Vlanajo Brugse Vrije, Katelijnestraat 115. 
Te bezichtigen tijdens kantooruren. 
25 IZEGEM: Zaal Ter Maerel. Kaas- en Wijnavond, 
om 20u. 300 fr.p.p. Inschrijven: Vlaams Huis 
(30.36.63). Org.: VUJO-lzegem. 

ADVERTENTIE 

FEBRUARI 

17 MUNSTERBILZEN: Grote kaartavond, café 
Bloemenhof. Aanvang: 20u. Prijzen: Verdeeld vet 
varken + prijs per rond. Org.- VU-Munsterbilzen. 
18 BEVERST-SCHOONBEEK: 19u. Alg. vergade
ring en verkiezing bestuursleden. 20u. jaarlijkse 
feestvergadering in zaal Vogelzang met eregast Jo-
han Sauwens. 
18 HAM: 2de VU-bal met discobar. In zaal Ge
meenschapshuis te Kwaadmechelen. Aanvang: 20u. 
Iedereen van harte welkom. 
23 SCHERPENHEUVEL: Euroavond in De Valk, 
Albertusplaats 19, om 20u. Spreker: Europarle
mentslid Willy Kuijpers. Org.: VU-Scherpenheuvel-
Zichem. 
24 HERK-DE-STAD: Bestuursverkiezingen in VVT-
lokalen, Vanweddingenlaan 1. 
24 BREE: Info-debatavond over de Staatshervor
ming. Hugo Schiltz en Jaak Gabriels beantwoorden 
vragen van aanwezigen. In zaal Jaan Van Aabroek te 
Beek om 20u.30 Iedereen welkom! Org.: VU-Bree 
24 MUNSTERBILZEN: Om 20u.: Algemene leden
vergadering met verkiezing bestuursleden. Org.: VU-
Munsterbilzen. 
25 GENK: Volkszangavond „Dorme Falderalali" 
met Gust Teugels in zaal De Schom, Termien, Genk. 
Om 20u. Inkom: 100 fr., CJP en 60-I- 75 fr., gezin 
{3 + ) 300fr. + 1 konsumptie. Org.: DF-Genk i.s.m. 
Dominikus jeugd- en gemengd koor. 
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Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werft aan voor indienst
treding in 1989 (m/v): 

VERPLEEGKUNDIGEN 
MET DIPLOMA of LAATSTE
JAARSSTUDENTEN 
studieniveau A1 /A2 
zowel voltijds als deeltijds in vast dienstverband. 

Het Universitair Ziekenhuis biedt u: 
D een verpleegsysteem gesteund op integrerende 

verpleegkunde; 
D hoog gekwalificeerde verpleegkundige staf ; 
D ruime doorgroeimogelijkheden; 
D degelijke interne opleiding en begeleiding; 
D uitdagende en gevarieerde job; 
D unieke kansen tot professionele ontplooiing; 
D jonge en open werksfeer; 
D zeer degelijke verloning; 
D ruime extra-legale voordelen. 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
PSYCHIATRIE 
Voorwaarden: 
D diploma van gegradueerde verpleegkundige; 
D getuigschrift kaderoplelding bezitten of bereid zijn dit 

getuigschrift binnen de 3 jaar te behalen; 
D 5 jaar ervaring in de psychiatrische sektor; 
D gedragstherapeutische bijscholing en ervaring gewenst. 

Het UZA maakt deel uit van de Universitaire Instelling 
Antwerpen. 

Algemene voorwaarden: 
1. De modaliteiten en voorwaarden i.v.m. het examen en de 

kandidatuurstelling kan men bekomen bij de direktie 
Personeel, Examensekretariaat, Wilrijkstraat 10, 
2520 Edegem. (evt. tel.03/829.11.11, toestel 1170, maandag 
t.e.m. vrijdag van 8.30 u tot 12.30 u en van 13 u tot 17 u). 

2. De ingevulde sollicitatieformulieren (cfr. modaliteiten) die
nen persoonlijk of aangetekend ingeleverd te worden op 
hogervernoemde dienst, uiterlijk op vrijdag 3 maart 

3. Het aanwervingsexamen heeft plaats op zaterdag 
11 maart 1989 in de voormiddag. 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industnële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Affligem 

^ Caf^ 7 ^ Jfot^t 

UofiiUrstma 3 SÓ90 Bree 

so= J S 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
v i ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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 

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 015/72 28 22 

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

Herberg Viking 
S'mds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 
Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

^ 
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UIT DE REGIO 

FEBRUARI 

18 GENT: Statutaire algemene vergadering van 
FVV vzw In Het Toreken (boven KB) Vrijdagsmarkt 
te Gent, om 14u In de voormiddag is er een unieke 
wandeling door en m het Patershol 
18 GERAARDSBERGEN: Eetmaal m feestzaal De 
Vlasschaard, Gentse stwg te Hemelveerdegem Van 
17 tot 22u Met TD vanaf 20u Ook op 19/2 van 11 tot 
16u Volw 250 fr, kind 150 fr Org VU-Geraards-
bergen 
18 EVERGEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in 
zaal De Kromme Wal, Wippelgem-Dorp 12 van 18 tot 
21 u Om20u Spreekbeurt door WillyKuijpers „Euro
pa 92" Toelichting manifest Het Betere Vlaanderen 
door Paul Van Grembergen Org VU-Evergem 
18 MELLE: 3e Valentijntjesbal m de Parochiezaal, 
Kloosterstraat, Melle-Centrum Aanvang 21 u Deu
ren 20u 30 Muziek Ludwig's discobar 
18 GENT: Algemene verdagering FVK Nationaal in 
Oudheidkundig Museum van de Bijloke, Godshuizen-
laan te Gent Aanvang 13u30 Om 15u panelge-
sprek over de sociaal-ekonomische situtie van Vlaan
deren, vroeger en nu en in de toekomst door dr C 
Vandenbroeke, H Bracquene en E Raskin Modera
tor M Coppieters Org FVK Nationaal, 091/ 
23 77 42 

18 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Kaasfestijn VU-
Gentbrugge-Ledeberg, om19u Inschrijven sekr We-
verboslaan 26,9219 Gentbruggel (091/31 19 41) voor 
12/2, aan 250 fr p p Gastspreker A Denert, burge
meester Kruibeke 
19 EVERGEM: Sneeuwwandeling in de Ardennen 
Verzamelen om 6u 50 aan het St Pietersstation te 
Gent, trein naar Trois-Ponts Rond 21 u terug in Gent 
Indien er geen sneeuw ligt op 19/2 wordt de wande
ling verschoven naar 26/2 Kostprijs 500 fr Inschrij
ven voor 18/2 bijD deSloover, R Veremansstraat 13 
(091/44 66 68) Org VUJO-Evergem 
20 SINT-NIKLAAS: Hugo Schiltz over de staats
hervorming, om 20u m de Feestzaal van het Stad
huis, Grote Markt Na afloop gratis drink door stads
bestuur Org A Verbruggenknng S Niklaas 
21 GENT: Bijeenkomst FVK-Gent-EekIo Tema 
Vlaanderen Leeft Aanvang 20u m Gebr Vandevel-
destraat 68 te Gent Org FVK-Gent-EekIo 
22 DESTELBERGEN: Voordracht Klassieke mu
ziek in woord en klank De jonge Mozart, de onbeken
de Amadeus Door H Van Cauwenberghe Plaats 
gemeenteraadszaal, Dendermondsesteenweg, Des-
telbergen Aanvang 20u Org Dr J Goossenaerts-
kring Destelbergen 
22 SINT-NIKLAAS: Migrantenvrouw als buur Om 
20u in de Stedelijke Openbare Biblioteek, Hendnk 
Heymanplein Spreker is AnnickCampen Org FVV-
St -Niklaas 
24 AALST: Uitgebreide Arr Raad In Gulden Vlies, 
Esplanadeplein Aalst, om 20u Gastspreker senator 
Walter Peeters over Onrust in Sociale Sektor en over 
het ziekenfonds Org VU-arr Aalst 
24 NEVELE: Visfestijn, in zaal Novy, Markt Om 
20u 350 fr voor aperitief, vis- of vleesschotel en 
nagerecht Inschrijven tot 21/2 Org VU-Nevele en 
GBN-VU-mandatarissen 
25 KRUIBEKE Afdelingsbestuursverkiezingen 
Kandidaturen vóór 31 januari aan Jos Cop, Kapel

straat 19 (774 20 01) of Andre de Sloover, Broekdam 
Noord 18(774 47 42) 
25 GENT: Jaarlijks Ontmoetingsbal, in De Beurs, 
Kouter te Gent Vanaf 21 u Kaarten (100 fr wk, 120 
fr zaal) bij bestuursleden of arr sekretariaat Benne-
steeg 2, 9000 Gent (23 70 98) Org VU-arr Gent-
Eeklo 

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-EekIo m m v 
Mm Vlaamse Gemeenschap en stad Gent 
4 SINT-AMANDSBERG:lmpenal Buffet Koud buf
fet, aktua-kwis, veiling zeldzame IJzerbedevaartaffi-
ches, gastrede door Nelly Maes Zaal St Elooi, Antw 
Stwg 275 Inschrijven vóór 28/2 bij Enwin Herman, T 
Edisonstr 10(5150 08) Deelname 275 f rpp 
4 LATEM-OEURLE: Jaarlijks avondfeest Eregast 

Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke Deel
name m de kosten 550 fr Op voorhand inschrijven 
bij bestuursleden VU 
5 NUKERKE-OUDENAARDE: Arrondissementele 
ontmoetingsdag vanaf 11 u in de Visvijvers, Terbeke 
25 te Nukerke Breugheltafel met warme beenhesp 
400 fr p p , aperitief -i- dessert inbegrepen Spreker 
J Vandemeulebroucke Org VU-arr Oudenaarde-
Ronse 
5 SINT-AMANDSBERG: Teateruitstap naar Ter-
neuzen „De Toverfluit" door het Zuidlandtheater 
Verplaatsing met Gentse stadsjacht „Jacob van Arte-
velde" Om12u samenkomst aan de Rigakaai (nabij 
Vliegtuiglaan Gent) Prijs 475 fr voor verplaatsing, 
ingang, broodmaaltijd en drankje Onmiddellijk in
schrijven bij L Jolie, Grondwetlaan 80 te St Amands-
berg 

10 DESTELBERGEN: Voordracht en debat over 
doping en hormonen met prof De Backer (RUG) en 
dr Van den Bossche (Bloso) in de Gemeenteraads
zaal, Dendermondsestwg Destelbergen Aanvang 
20u Org Dr Goossenaertskring Destelbergen 

ADVERTENTIE 

domus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i te i t 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutel klare 
oplossing. 

R O M VOOR INLICHTINGEN 
^ ^ ^ • ^ ( OPSTUREN A.U.B. ) 
NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschnjving, prijzen ) 
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BOEKEN TIPS 

Politieke geschiedenis 
van België 

X.^^XJxZCCy' CAVOt^C^^^4JUi2y 

M. Platel 

1986, 1.012 pagina's 
prijs: 1.975 fr. 
bestelcode: R 287 
uitgeverij: 
Kluwer rechtsw/etenschappen 

De Vlaamse Raad 

H. Van Impe 

1985, 102 pagina's 
prijs: 480 fr 
bestelcode: R 235 
uitgeverij: 
Kluvî er rechtswetenschappen 

> I. \ V <1 S h H V V I I 

Milieuzakboekje 

E. De Pue, P. Stryckers en 
C. Vanden Bilcke 
Centrum voor Natuur-
beschermin^seducatie in 
samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting 

1989, 420 pagina's 
prijs: 725 fr. (zonder abo) 

590 fr (met abo) 
bestelcode: MILZ8900 
uitgeverij: 
Kluw^er rechtswetenschappen 

Mllitiezakboekie 

G. De Cuyper en P. Destrycker 

1989, 390 pagina's 
prijs: 1.260 fr (zonder abo) 

1.040 fr (met abo) 
bestelcode: SMIZ8900 
uitgeverij: 
Kluwer rechtswetenschappen 

Noodzakelijke decentralisatie 

J. Vande Lanotte 

1988, 576 pagina's 
prijs: 2.750 fr 
bestelcode: R 359 
uitgeverij: 
Kluwer rechtswetenschappen 

7 knelpunten na 7 jaar 
staatshervorming 

editors.A. Alen en 
L.-P. Suetens 

1988, 392 pagina's 
prijs: 2.750 fr 
bestelcode: G 217 
uitgeverij: 
E. Story-Scientia 

VOOR INFORMATIE EN 
BESTELLINGEN: 

Kluwer rechtswetenschappen 
Antwerpen 

Mevr M. Vermeiren 
Mevr A. Impens 
Santvoortbeeklaan 21/23 
2100 Deurne 
Tel.: 03/ 360.03.65 - 66 

E.Story-Scientia 
Mevr S. Wieme 
de Jamblinne de Meuxplein 34/35 
1040 Brussel 
Tel.: 02/ 736.89.80 



UIT DE REGIO 

FEBRUARI 

18 KALMTHOUT Alg vergadering in Gent, 's 
voormiddags bezoek Patershol Org FVV 
18 EDEGEM: Kaartavond m Drie Eiken om 20u 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 
18 LAAKDAL: Ledenfeest m zaal Dennenoord te 
Eindhout Gezellig eten aan 150 fr Iedereen welkom 
vanaf 19u Inschrijven kan bij Ludo Helsen, Veldstr 
5, Laakdal (013/66 59 49) Org VU-Laakdal 
19 ANTWERPEN; Ontbijtgesprek over de Antwerp
se luchthaven in teaterkaffee van het Fakkelteater, 
Hoogstraat, onn 10u 30 Org Antwerpen Ontwaakt 
20 KALMTHOUT: Marleen Gommeren, diëtiste, 
voer ,,Hoe eet ik gezond, en hou ik mijn lijn f i jn '" met 
diareeks en mogelijkheid tot vragen stellen, in De 
Raad, Withoeflei 2 te Heide Org FVV-Kalmthout 
21 MECHELEN: Europa Uitdaging 1992 Confe-
rentiecyclus Om 20u Bij Bulo, kantoorinnchtingen. 
Industriezone Noord II te Mechelen De socio-ekono-
mische problemen door panel Roger Blanpam (se
nator), Herman Candries (volksvertegenwoordiger) 
en John Cordier (Telindus, KV-Mecheien) Moderator 
Jaak Vandemeulebroucke (Europarlement) 
22 ANTWERPEN. Het Zwarte Goud (met Wannes 
Van de Velde) In de Arenbergschouwburg, Antwer
pen, om 20u Org en info Coremansknng Antwer
pen 03/238 82 08 
22 BERCHEM: De microgolfoven Op al uw vragen 
een antwoord van mevr Peeters In het Kultureel 
Centrum, om 20u Leden gratis, met-leden 50 fr 
Org FW-Berchem 
22 AARTSELAAR: VU-bal van volksvertegenwoor
diger Hugo Coveliers in zaal Zonnewende, Boomse-
steenweg Aartselaar Aanvang 20u 30 Kaarten in 
wk 100 fr 
23 ANTWERPEN; Antwerpse Studentenzangfeest 
in de Stadsfeestzaal, Meir, om 19u 45 Met de Red 
Hackle Pipe Band en de Strangers Info en kaarten 
KVHV-Antwerpen, 03/231 33 64 
23 TONGERLO-WESTERLO: Kapellekeshoef, om 
20u 30 Fons Janssens 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 Cen
trum Toneelavond „Boeing-Boeing", door toneel
groep Steven Kaarten te bekomen bij bestuursleden 
VU 

MAART 
3 MARIEKERKE-BORNEM: Vertelavond met E P 
Van de Velde over zijn 40-jarig missioneringswerk bij 
de Eskimo's in Noord-Amerika en het harde bestaan 
van deze volksstam Om 20u in parochiehuis Marie
kerke Gratis inkom Org Vlaamse Kring 
3 WOMMELGEM: Statutaire alg vergadenng van 
KK Jan Puimege om 19u 30 In Muziekgalerij De 
Prins, Jacobsveldsweg 12 Agenda jaarverslag 88, 
kasverslag 88, jaarprogramma 89 Om 20u bezoek 
aan Museum van het Ambacht Gids Mare Wuyts 

Rouw te Edegem 
De afdeling Edegem verliest een van haar trouwe 

leden 

Na een pijnlijke ziekte ging onze medewerker Jozef 
Peirsman stil van ons heen Wij zullen zijn steuntje in 
de rug zeker missen 

De afdeling biedt ook langs deze weg haar oprech
te deelneming aan zijn echtgenote en familie aan 

21 u Receptie en om 21 u 30 optreden Die Ghesellen 
Inkom gratis 
4 BOECHOUT-VREMDE: Ledenfeest in zaal Bacal-
de SK (Provinciesteenweg), vanaf 20u Met gratis 
welkomstdrink door VU-bestuur, Breugheltafel, wij
nen en andere dranken Met eregast Willy Kuijpers 
Na eten gezellige babbel of dans 550 fr pp Inschrij
ven bij Louis Corens, Schransstraat 137 (tel 
455 60 70) Org VU-Boechout-Vremde 
4 LINT: ANZ-Promotieavond in De Witte Merel, 
Lint Aanvang 20u Programma videomontage, 
spreekbeurt, zang, samenzang Gast Maurits Wage-
mans Org Vlaamse Kring, St Cecilia en DF 
11 DEURNE: Uitgebreide warme maaltijd Om 
20u , met optreden van volksdansgroep en muziek 
Paul Van de Voorde Info bij M Drykoningen 
(325 81 64) Org VU-Deurne 
11 BERCHEM: Bezoek aan Vlaanderen door deel
nemers Internationaal Nationalistisch Kongres i v m 
impakt van vrouwen in de nationale partijen Avond
maal door afdeling Schoten Voor deelname inschrij
ven bij het bestuur en 150 fr ter plaatse betalen Info 
FVV-Berchem 
11 NIJLEN Nacht der Kameraadschap Dansfeest 
van het SMF-Kempen en Limburg In zalen Nilania 
Deuren 19u 30 

Nieuw 
VU-bestuur 
te Antwerpen(stad) 

Op vrijdag 10 februari j I had in het nieuwe VU-
sekretariaat van Antwerpen-stad, Jozef Liesstraat 2 
(hoek Amerikalei) de statutaire bestuursverkiezing 
plaats 

Deze verkiezingen kenden een ongewoon hoge 
belangstelling van de leden Tijdens de eerste be
stuursvergadering o I V F Crick, arrondissementeel 
ondervoorzitter werd Koen Pauli verkozen tot voorzit
ter van de afdeling en Stef Andries tot sekretaris De 
overige bestuursleden zijn Margriet Bachot, Guido 
Bosmans, Jan Cornelissen, Luc Hennissen, Hugo 
Hermans, Olga Huybrechts, Franciska Martin, Erwin 
Meulepas, Kristien Nuyts, Emmy Rodyns, Luc Saen 
(propaganda), Frans Smet (penningmeester), Bart 
Staes, Hugo van Breedam, Bart Vandermoere en 
Gusta Verhaegen (propaganda) 

Met vernieuwde krachten wordt aan de toekomst 
gewerkt 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

De tomeloze tandem 
Een jaar na de grote raid is dè rust niet teruggekeerd in het 
Generale-huis. De tandem Davignon-de Carmoy kijkt wel 

verder dan de dagelijkse zorg om herstrukturering, Acec en 
Zaïre. In een interview vertellen ze nu wat ze in de herfst bij de 

nieuwe notering op de beurs hopen te kunnen voorleggen. 
Deze week in Knack. 

Tindemans en Zaïre 

Leo Tindemans heeft nog maar een paar 
maanden te goed als mmister van Buiten
landse Betrekkingen Het konflikt met Zaï
re wordt het laatste en misschien wel het 
zwaarste loodje Een gesprek, deze week 
in Knack 

Britse skulptuur 1960-1980 

In 1960 startte Anthony Caro de voorhoe
degevechten in de Britse skulptuur Zijn 
leerlingen, de brave en de rebelse, maak
ten er een feest van Sierstukken, knipo
gen en denkmodellen, nu te zien in MUH-
KA Waarover Knack, deze week. 

Het Entrepot 

Er bestaan ver gevorderde plannen voor de 
afbraak van de Koninklijke Stapelhuizen 
in Antwerpen In de plaats komen er voor 
zeven miljard kantoren Maar met ieder
een vindt het immense entrepot waarde
loos Voor en tegen, deze week in Knack 

Portugal-Belgie 

Ter gelegenheid van de voetbalinterland 
Portugal-Belgie trekt bondscoach Guy 
Thys een parallel van gelijkenissen door 
Naar de voorspelling. België en Portugal 
kwalificeren zich beiden voor de wereld
beker of blijven beiden thuis Een gesprek 
met Thys 
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WEDERWOORD 

Danny De Bie 
Natuurlijk heeft Flandrien (WIJ 2 febr.) het 

recht om zich af te vragen of met wereldkam
pioen Danny De Bie het einde van een tijdperk 
begonnen is. Zelfs indien dat het geval zou zijn 
stel ik mij de vraag welk nieuw tijdperk ons te 
wachten staat. 

Toch niet dat van D. De Bie, die is immers 
ook al 29 jaar. Het feit dat Flandrien „Liboton 
een tijdperk" noemt bewijst hoe groot hij is, 
want van iemand anders kan hij dat niet 
zeggen. 

Het parcours in Pont-Chateau was geen WK-
parcours. Een parcours waar dames op hoge 
hakken komen kijken, is eentje voor juffers. In 
veldrijden moet een beetje vuil zitten! 

Flandrien legt er de nadruk op dat Liboton 
de vijfde maal faalt. Liboton kan in zijn ogen 
alleen maar falen. Het siert Liboton dat hij niet 
voor de 2e plaats rijdt; dat kunnen alleen 
kampioenen zeggen. Tussen haakjes in lOx 
Nationaal Kampioenschap en 5x Wereldkam
pioenschap faalde hij niet. 

Liboton is de enige die recht spreken heeft. 
Hij won 3 van de 4 koersen waarvan hij 
beweerde dat hij ze zou winnen. 

De Bie vergelijken met E. De Vlaeminck is 
een schande. De Vlaeminck werd 7x wereld
kampioen. De Vlaeminck won ook op alle 
parcours en is iemand die graag hindernissen 
had, want hij was ook een akrobaat. 

Kritiek om de kritiek is te gemakkelijke 
lektuur, Flandrien! 

(ingekort) 
P.C, Bilzen 

Fiskale hervormingen 
Briefschrijver J. Van Gucht uit Antwerpen 

stelt vast dat ondergetekende in het artikel 
over de fiskale hervorming (WIJ 26 jan. '89) 
niet spreekt over de gepensioneerden of de 
vervangingsinkomens. Is men niet meer geïn
teresseerd in de gepensioneerden, is zijn 
vraag. 

De briefschrijver mag gerust zijn, noch de 
auteur van het artikel noch de regering die de 
•fiskale hervorming ontworpen heeft, is deze 

grote bevolkingsgroep vergeten. Immers, ge
pensioneerden kunnen op dezelfde wijze ge
nieten van de voordelen van de fiskale hervor
ming als alle anderen, als de bedrijfsinkomens 
dus. 

De dekumul van de inkomens geldt onver
minderd voor pensioenen, werkloosheidsuitke
ringen en alle andere bedrijfsinkomsten. Het 
huwelijksquotiënt is ook van toepassing voor 
alle vervangingsinkomens (zoals bijv. pensioe
nen). Ook voor hen wordt het belastingvrij 
minimum verhoogd. 

Het niet vermelden van deze of gene bevol
kingsgroep wijst niet altijd op slecht nieuws 
voor de betrokkenen. 

Stefan Ector, 
VU-studiedienst. 

Gescliiedenis 

De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek Wederwoord. 
Naamloze brieven gaan de scheurmand 
in, evenals scheld- en smaadbrieven. De 
andere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redaktie be-
houdt zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken zonder de 
essentie van de Inhoud te veranderen. 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt slechts de initialen te 
gebruiken. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is 
niet noodzakelijk deze van de redaktie. 

Klokvast? 
Een van de verbeteringen die de BRT (wel

licht onder druk van VTM) heeft ingevoerd is 
het klokvast zetten en uitbreiden van haar 
laatavondnieuws. 

Maar wat zien wij ? Herhaaldelijk wordt het 
uur half elf overschreden omdat de program
ma's te lang uitlopen. 

Blijven de verbeteringen ook nu weer bij 
goede bedoelingen? 

P.L., Hofstade 

Ik werd vanmorgen opgeschrikt door het 
persbericht als zou het geschiedenisonder-
richt in Vlaanderen lesuren moeten inleveren. 
Opgeschrikt, want onze jeugd blijkt b.v. nog 
nauwelijks wat af te weten van de Vlaamse 
Beweging. De vloedgolf van Engelstalige 
beeldprodukten (VTM heeft hierin zeker geen 
verandering gebracht) zal aan deze pijnlijke 
toestand zeker niets verhelpen. Met andere 
woorden: ons Vlaams geheugen vervaagt en 
(Cas Goossen in „Bij ons in 't dorp" parafrase
rend) ,,een volk zonder geheugen is een volk 
zonder geest". 

Daarom gelukwensen voor Jaak Gabriels, 
die met een dekreet méér uren geschiedenis 
en een pakket ,,Vlaamse Beweging" in onze 
scholen wil. Bijzonder blij ben ik eveneens met 
het voorstel van Rik Vandekerckhove om een 
universitaire leerstoel ,,Geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging" op te richten. Een dubbe
le proficiat ook, omdat beide voorstellen 
scherp aansluiten bij de aktualiteit. De Volks
unie wijst hier open en duidelijk de goede 
richting aan. Het zou mij verheugen mocht dit 
ook (wat duidelijker) gebeuren inzake de ont
wikkelingssamenwerking met Zaïre. 

Walter Caethoven, Nijlen 

Droom en daad 
Het beste wat wij hoorden tijdens de uit

vaartplechtigheid van Paul Daels te Mechelen 
was de homilie door pater Remi Vandewalle. 
Wat die man daar ten beste heeft gegeven 
over het moeilijke evenwicht tussen ideaal en 
werkelijkheid was echt van het grootste be
lang. 

Tal van idealisten die het vaak moeilijk 
hebben met het verzoenen van hun engage
ment en hun ideaal zullen in de tekst van pater 
Vandewalle een gouden leidraad vinden. 

Kunt u mij zeggen of deze toespraak nog 
uitgegeven wordt en waar hij te verkrijgen is? 

J. Roekens, Brussel 

Red. Het IJzerbedevaartkomitee, IJzerdiijk 49 te 
8160 Diksmuide, gaat de homilie in brochure 
uitgeven. 
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DeVectra. 
Opel verlegt de grenzen. 
De nieuwe Vectra verlegt de 
grenzen. Met een profiel dat de 
wind geen kans laat. Met een 
interieur waarin u zich ogen
blikkelijk thuisvoelt. Alles zit 
waar u het blindelings zoekt. 
Elk detail is even zorgvuldig 
afgewerkt. En zelfs de stereo 
radio-cassette met 6 luidspre
kers hoort er standaard bij. 

Z'n veilige struktuur en feilloze 
ophanging heeft hij te danken 
aan de Super Cray, 's werelds 
krachtigste computer. 
De Vectra verschijnt met achter
klep of aparte koffer. Ruimte zat 
voor de passagiers en al hun 
bagage: de koffer van de 
2 -volume versie kan zelfs uitge
breid worden tot 1.290 liter! 

U kiest uit 5 uitrustingsniveaus 
en 13 motoren van 57 tot 157 pk. 
Diesel, zestienlfteppers, motro-
nic, 4 X 4, katalysator... u zegt 
het maar. En elke motor is van
daag al klaar voor loodvrij. 
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Beter met de bank van hier 
Hier leven en werken 
Hier groeien opgroeien bouwen aan de toekomst 
omdat hier nog toekomst is 
Met een sterke bank die hier haar wortels heeft 
Met een grootbank die hier met u 
van elk obstakel een nieuwe overwinning maakt 
Met de Kredietbank de bank van hier 


