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De eerste reakties op ons nieuwe kleedje
(biz. 10)

Een kwestie
van fatsoen
Na maanden onderhandelen over hun financieringsproblemen hebben
vijf politieke partijen hun palavers kunnen besluiten met de ondertekening van een akkoord inzake hun boekhouding, beperking van en
kontrole op hun kieskampagnes.
Dat dit akkoord er gekomen is is goed maar het neemt niet meteen alle
problemen weg.
Ieder van ons weet dat de heisa die politieke partijen en kandidaten bij
verkiezingen verkopen meer dan hemeltergend is en vaak ronduit
schandalig. Dat daarbij de politieke boodschap ondergeschikt raakt is
een kwalijke evolutie en verwekt alleen maar grote zorg en ergernis.
Waar de partijen en de kandidaten het geld blijven vinden om aan hun
wildste dromen vorm te geven is een publiek geheim en moest uiteindelijk
tot uitwassen leiden waarbij de fatsoensgrens wordt overschreden.
Het ging daarbij van kwaad naar zeer erg, wij hebben het de jongste
decennia allemaal zien groeien.
Om aan deze spiraal te ontsnappen hebben de partijen over de grenzen
van hun ideologie hun bekommernis uitgepraat.
CVP-lf amerljd Luk Dhoore is van deze strijd - die hij sinds 1974 voert de gangmaker geweest, het strekt hem tot eer. Dhr Dhoore was daarbij zo
ruiterlijk ook de uitwassen in zijn eigen partij aan te klagen.
Beter dan wie ook weet hij hoe de koepel waarbij zijn politieke familie
aanleunt een mastondont is die wentelt in het grote geld.
Het akkoord werd op de valreep nog door twee twee partijen bijgebeend
en door twee afgewezen. De afwijzers zijn met name Agalev en de PVV.
De zogenaamde Vlaamse liberalen vonden daarbij de arrogantie om
openlijk te verklaren dat de voorstellen niet ver genoeg gingen. Men had
van een partij die de jongste jaren het odium van onfrisse financieringspraktijken op zich heeft geladen wat meer schroom verwacht.
De P W weet het, in tegestelling tot haar fi-anstalige tegenhanger,
vanuit de schaduw weer veel beter. Als zowel Agalev als de P W ooit hun
verregaande voorstellen verwezenlijkt willen zien dan is het vreemd dat
beide niet meewillen op de weg van de voorgelegde overeenkomst. De
kritiek van de P W lijkt eerder op gestunt in de politieke arena.
Blikvanger in de overeenkomst is natuurlijk de openbaarheid van de
partijenboekhouding. De partijen zullen dus tot VZW's worden omgevormd zodat kontrole mogelijk wordt. Voor de Volksunie hoeft dat niet, de
partij kent sinds haar oprichting het VZW- statuut Haar rekeningen
konden steeds gekontroleerd worden. Dhoore gaf dan ook toe dat één
partij elk jaar haar rekeningen indiende. En het is nog niet langer dan
veertien dagen geleden dat de kommentator in de Financiel Ekonomlsche
Tijd eveneens op dit feit heeft gewezen.
De partij heeft inderdaad in de jungle van de partijfinanciering steeds
geprobeerd het spel zo eerlijk mogelijk te spelen. Alhoewel niet verschoond moet worden dat het opbod door de grote partijen opgelegd vaak
aanleiding is geweest tot verleiding. En wellicht enkele keren tot falen
heeft geleid.
De Volksunie heeft dit gevaar tijdig bigezien en heeft herhaaldelijk op
kongressen en kaderdagen bij mandatarissen voor soberheid en fatsoen
gepleit.
Wie een beetje vertrouwd is met de innerlijke keuken van het Barrikadenplein weet hoe voorzichtig moet omgesprongen worden met de beschikbare gelden voor kampagnes en akties.
Het gesloten akkoord moet ook leiden om de openbaarheid toe te passen
op de para- politieke organisaties die door hun verstrengeling met
politieke partijen al te vaak gelden doorsluizen naar partijkassen. Ook
hier moet klaarheid komen, te meer daar sommige van die organisaties
overheidssubisidies ontvangen.
Maar al deze maatregelen, hoe goed bedoeld ook, hebben slechts kans
op sukses wanneer elk van de partners hel spel eerlijk speelt en kontrole
mogelijk maakt. Wanneer het gesloten akkoord volgende maand in de
kamerkommisie en eind juni in de senaat besproken wordt zal de
volksvertegenwoordiging er moeten op toezien dat de gestelde doelen niet
afgezwakt worden maar verfijnd en verscherpt. Een strenge hand zal de
goedkeuring van de publieke opinie volledig wegdragen.
Maar de open politiek die de VU voorstelt draagt uiteindelijk verder
dan de partijfinanciering maar kadert in de totale strijd voor de depolitizering van het openbare leven.
Als wij nog even terugkeren naar de PVV dan is dat om haar voorstel tot
de Volksunie om deel te nemen aan een rondetafelkonferentie over de
politieke benoemingen.
Een vreemd voorstel op een ogenblik dat deze problematiek voor het
eerst in een regeerprogramma wordt gesteld en binnen de regering
besprekingen worden gevoerd. Dat het menens is bewijzen de konkrete
voorstellen om de magistratuur en de ambtenarij van de politieke
benoemingsdruk te verlossen.
Wat houdt de PVV tegen om deze voorstellen te onderschrijven?
(m.v.l.)
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Zwangerschapsafbreking in disicussie

vu dient
wetsvoorstel in
Woensdag hebben de VU-senatoren Frans Baert
en Walter Peeters bij de kommissie voor Justitie en
Volksgezondheid van de Senaat een eigen Volksunie-wetsvoorstel inzake abortus ingediend. Het
wetsvoorstel wijzigt de artikelen 350 en 353 van het
strafwetboek, die betrekking hebben op de zwangerschapsafbreking.
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E Volksunie hoopt dat
daarmee een belangrijke
stap gezet kan worden in
de parlementaire en maatschappelijke diskussie over abortus.
Het voorstel reikt immers een
oplossing aan die zowel maatschappelijk als moreel aanvaardbaar is. Het zou dan ook het
dovemansgesprek dat wordt gevoerd tussen voor- en tegenstanders van het schrappen van abortus uit de strafwet, kunnen ontzenuwen.

De diskussie over de liberalisering van abortus sleept in België
reeds jaren aan. Herhaaldelijk
werden pogingen ondernomen
om het strafrechterlijk verbod op
te heffen. Het meest bekende
initiatief terzake is allicht het
wetsvoorstel Hennan-MichielsenLallemand.
Bij de regeringsvorming vorig
jaar werd door de regeringspartijen afgesproken het debat over
deze problematiek aan het parle-

ment over te laten. Zelf zouden zij
daarover tot 31 december geen
wetgevende initiatieven nemen.
Deze datum is inmiddels verstreken en de diskussie over het
voorstel Michielsen werd in de
senaatskommissie opnieuw aangevat. Voor de VU blijft dit voorstel onaanvaardbaar en nietamendeerbaar. De partij vindt immers dat abortus in de strafwet
moet blijven.
Van bij de bevruchting en gedurende heel de duur van de
zwangerschap is de menselijke
vrucht beschermwaardig leven.
Nochtans is er naast de beschermwaardigheid
van
de

vrucht ook de beschermwaardigheid van de vrouw, van het gezin
en van de relatie tussen partners.
Tenslotte is abortus, hoewel dit
in de mate van het mogelijke
moet voorkomen worden, een
maatschappelijke realiteit geworden. Daarom is de strafbaarheid
van de ingreep In een aantal
situaties niet houdbaar; Deze situaties in detail en in konkreto in
een wettekst opnemen is onmogelijk. Daarom voelt het voorstel
het begrip noodsituatie in. Het zal
de rechter zijn die over de noodsituatie oordeelt.
Het ingediende VU-voorstel
kwam tot stand na een lange en
diepgaande interne dialoog, aangevuld met diskussies met vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke groepen. Het kan op
een brede konsensus binnen de
partij rekenen, het mag de ambitie zijn om ook buiten de partij
een konsensus rond dit voorstel
te vinden.
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Het Baskisch drama
duurt voort
Lees bIz. 8

m
Onze kinderen — zo stel ik vast —
hebben geen realistische kijk op de
ontwikkeling van ons volk, dat in de
loop van de jongste jaren eigenaar
werd van zijn grondgebied Vlaanderen

... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven m te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen.
Bneven 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 met noodzakelijk deze van
De redaktie

PARALLELLEN
Het editoriaal van WIJ (9 februari
1989) trekt parallellen tussen Vlaanderen en Catalunya en dit onder andere naar aanleiding van een televisieprogramma over 1000 jaar Catalunya
Ik heb slechts het begin van dit
programma gezien en het eerste wat
mij opviel waren de vlagaffiches aan
de muren en de vlaggen in het voetbalstadion, geen ,.officiële" vlaggen
maar separatistische de Catalaanse
tweekleur met aan de stokzijde de
gele dnehoek met rode sterk
Er zouden inderdaad parallellen
moeten getrokken worden Als nationalistische Catalanen hun nationale
hymne zingen ,,Volem, volem, volem
Paisos Catalans" dan doen zij dat
met opgeheven hand met vier vingers
in de lucht Elke vinger is simbool
voor eén van de vier van elkaar gescheiden stukken van het opgedeelde, verminkte Catalunya De hymne
IS uitdrukking van de wil tot hereniging
En wat met ons eigen land de
noordelijke en zuidelijke Nederland,
Frans Vlaandee, de Platdietse streek.
Komen, Brussel, het Land van K l e e f
,,Schenk ons de taaie kracht, om fier
vol vroom vertrouwen, met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen"
Ik hoop maar dat het ,,nieuwe"
Vlaanderen, zijn regenng en de
Vlaamse Beweging zich met zullen
spiegelen aan het Catalunya van Pujol en consoorten, het geamputeerde
Catalunya van 1992 met geldverkwistende Olympische Spelen en bombastische vienngen van 500 jaar kolonisatie en genocide m Amerika
Ik hoop integendeel dat zij zullen
laten inspireren door de lange mars,
die partijen als Esquerra Republicana
de Catalunya en Partit dels Comunistis Catalans en de massabewegingen
Crida al la Solidaritat en Movimient de
Defensa de la Terra, aangevat hebben, naar de herenigde, onafhankelijke natie Catalunya, als republiek in
het Europa van de Volken
J. Bosmans, Melle

DOORDUWEN
,,Er zijn nu echter geen ekskuses
meer omde schuld op België te steken Als Vlaanderen mislukt zal het
de fout van de Vlamingen zijn "
Deze slotzinnen uit het redaktioneel artikel in WIJ nr 6 (9 febr 89)
klinken nogal eufonsch en voorbarig
Ze zullen wellicht kunnen gelden
na dat de derde fase van de aan de
gang zijnde staatshervorming zal zijn
uitgeboud De devoiutie van machten
en middelen is nog zo ontoereikend
en zo gefraktioneerd dat de oude
Belgen en de ,,noevoo Beick" nog
veel Belgische stokken in de wielen
kunnen steken om de verdere devoiutie te dwarsbomen
Daarom verwachten wij van onze
partijleiding, onze ministers, onze
parlementsleden, dat zij doorduwen
m de totstandkoming van de slotfase
van de staatshervorming Dit zal de
beste uiting van dankbaarheid zijn
aan de edele maar zo grievend verguisde banierdrager van de Vlaamse
Beweing Paul Daels
F. Vanbrabant, Hasselt

over rond échte Vlaamse ontvoogding
— De grote partijen staan m de
verwezenlijking van jarenlange VUgedachlengoed (en geen anderei)
klaar met typisch oud-Belgische reakties
Dat spreekt uit nog meer politieke
benoemingen, de Van Rompuy-uitval
tegen de 3de faze, enige ontweipen
van centralistische aard op financieelekonomisch gebied, enz
— De federalisenng kost veel geld,
omdat Belgische beleidsstrukturen
blijven bestaan, zelfs nog uitgebreid
worden
— Er met ontkend kan worden dat
vele kompensatie-kompromisoplossingen, tussen de gemeenschappen
onderling, vooral financiële aderlatingen betekenen voor Vlaanderen, ten
voordele van Wallonië i
— Zwijgen wij nog over de voor
Vlamingen diskriminerende verdeelsleutel, die geldt voor de komende
Europese verkiezingen
— Sprekend voor anti-Vlaamse helzen in onze huidige Vlaamse Gemeenschap zie ik het met aan bod
komen van amnestie voor oorlogsverleden, het met uitzenden van de
rouwplechtigheid van Paul Daels op
de BRT, de denigrerende uitlatingen
van Van Rompuy t o v VU-voorzitter
Gabriels (waar de CVP-voorzitter m
het Antwerpse het VB aanvankelijk
wilde tegemoet komen omwille van
machtsopportumsme)
— En, tot slot een groeiende verdeeldheid in het Vlaamse politieke
front, waarop de gróóóte (sic) partijen
maar al te graag inspelen
Stilzwijgend verhuld de CVP daarbij dat menig geschil, in eigen rangen, tot op Buitenlandse Betrekkingen toe te herleiden zijn tot de wrevel
tussen 2 kampen NI ,,federalisten"
van de ,,school Martens" en reaktionaire Belgicisten stijl Tindemans-Van
Rompuy e a
G. Créve, Gent

EUROPESE VERKIEZINGEN
Op 18 juni moeten we naar het
kieshoekje voor de Europese verkiezingen Op dit moment is de zetelverdeling m België 13 VI — 11 Fr
Dit IS een wanverhouding Vergeten we daarbij met dat de Franstaligen ook de Duitstaligen verplichten
voor hen te stemmen De Duitstaligen
hebben tot nu toe geen recht op een
eigen verkozene
Op basis van eenvoudig cijfermatenaal moet de verdeling zijn 15 Vlamingen —- 9 Franstaligen Wij stellen
voor 14 Vlamingen— 9 Franstaligen
— 1 Duitstalige (dit laatste gebied
moet een eigen kiesdistnkt worden,
los van Wallonië)
In de huidige zetelverdeling is
Vlaanderen (ook de Duitstaligen van
de Oostkantons) t^enadeeld
Vlaamse partijen, gebruik uw meerderheid en trek deze wanverhouding
recht I VU doe er iets aani
Het gaat met op dat voor een
Vlaamse zetel tienduizenden stemmen meer nodig zijn dan voor een
Waalse Europarlement zetel!
I Jzerbedevaartkomitee,
Gewest Maaseik

VERHULD
Voor iemand die al 30 jaren bewust
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd volgt,
zijn er, zelfs in deze tijden van federalisering, zorgwekkende vragen te
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OPVOEDERS
Op 6 februan j I kwamen de stakende personeelsleden van de op-

voedingsinstellingen in de provincie
Oost-Vlaanderen bijeen voor een betoging Achteraf zouden ze toegesproken worden door een parlementair van elke politieke partij, zodat ze
konden vernemen hoe die partijen
tegen hun problemen aankijken Het
bleek dat CVP, SP, PVV en Agaiev
inderdaad iemand gestuurd hadden
Alleen de Volksunie was afwezig
Op hetzelfde ogenblik probeerden
de aktievoerders in Limburg in kontakt te komen met partijvoorzitter Gabriels, nadat ze hem telefonisch reeks
kontakteerden Hij bleek evenwel elders dnngender werk gevonden te
hebben
Als in het arrondissement van de
voorzitter van de VU en m dat van de
ondervoorzitter de partij op de barrikaden ontbreekt, dan stelt men zich
onwillekeung de vraag ,,Interesseert
de Volksunie zich eigenlijk aan ziets
als de sektor van de opvoedingsinstellingen'" Wetend dat — waar het
hart van vol is de mond van overloopt
— heb ik er het weekblad WIJ van 2
februari op nagelezen Daaruit blijkt
dat de Volksunie in haar partijblad
326 letters en spaties samen aan
ruimte vrijgemaakt heeft voor de problematiek van e instellingen, ergens
tussendoor in een artikel op bladzijde
10, waann het overwegend gaat over
aquaparks en voetbal op de TV Voor
de Volksunie is de taalstrijd m Kaapverdië blijkbaar oneindig veel interessanter, want die krijgt in hetzelfde
nummer een volledige bladzijde toebedeeld
Hervé Devos, Lokeren

Daarover eerlijke uitleg geven is de
dringende taak van ons onderwijs
Het stukje der Nederlanden, dat vanaf 1830 België genoemd werd, is op
demokratische wijze gegroeid tot een
moderne federale staat, waarvan de
hoofdstad als een eiland in Vlaanderen ligt

Eén van de eerste opdrachten die
het ARGO kan geven is de modensering van onze geschiedenis, die tot
heden omzeggens stilstond bij 14-18

Het IS misschien een te eenvoudige
suggestie, maar zoals VdB ons jaren
geleden toeriep ,,lk heb u nodig" (j'ai
besom de vous) zo kunnen onze twee
kopmannen, samen indruk maken op
het goedmoedig Brussels kiezersvolk
De ondergetekende stemt m alle
geval voor hen, want als Brusselse
Vlaming wens ik hen te bedanken
F.H., Schaarbeek

Dit alles was enkel mogelijk dank zij
de groei voor een politieke Vlaamsnationale macht, die gebroken door
een rampzalige oorlog, in 1955 toch
weer groeien kon

GEWETENSBEZWAAR

1955 werd vastgelegd in statuten
dat de drager van deze macht (Volksunie) zou Ijveren voor federalisme,
toen een staatsgevaarlijk woord
De verwezenlijking van dit federalisme begon m 1970, werd voorgezet
in 1980 maar kreeg bij elke grondwetsherziening, zonder de VU, zware
erflasten mee (verlies van Vlaams
meerderheidsrecht in 1970 en het
toekennen van speciaal statuut voor
het hoofdstedelijk gebied m 1980)
BIJ de huidige aanpassing was er
met de minste kans meer om deze
twee vergissingen goed te maken
Een deel van de Vlaamse Beweging,
onder het gestook enerzijds van de
liberalen en anderzijds van de voorstanders van separatisme, zou liever
zien dat de VU haar kapitaal met
investeerde in de thans gestemde
herziening
De toekomst zal uitwijzen wie gelijk
had
Een paar zaken zijn zeker
— Vlaanderen zal in het Europa
van 1992 meer zijn dat m de middeleeuwen,
— Brussel en Voeren kunnen nooit
meer bij Wallonië behoren en de
Brusselse Vlamingen hebben de
kans zich ongehinderd te ontplooien
Me dunkt dat ARGO een zeer nuttig
werk doet als ze opdracht geeft aan
de historici om dit alles aan onze
jongeren uit te leggen Nu weten ze
vann toeten of blazen
M. Vandamme, Vilvoorde

VIC EN JEF
In een lezersbnef werd tevreden
vastgesteld dat onze koptrekkers

ZIJ zullen het hard te verduren krijgen, maar alletwee hebben ze de
grote verdienste dat ze in het hoofdstedelijk gebied een grote verantwoordelijkheid droegen en nog dragen
Vic, het doelbewuste vadertype en
Jef de hardwerkende doordrijver zijn
ongetwijfeld voor de Brusselaars de
geschikte kandidaten

Zonder de Vlaamse Beweging, tijdens 14-18 gegroeid tot de frontbeweging met in het bezette België het
aktivisime zou Vlaanderen een soort
Groot-Hertogdom Luxemburg of een
soort Elzas zijn geworden Nu is
Vlaaneren, naast Nederland, een Nederlandstalig kultuurgebied geworden

TAAK VOOR ARGO

voor de Brusselse verkiezingen van
juni '89 Vic Anciaux en Jef Valkeniers
zijn

Op 11 januari 1988 roeg ik het
statuut van gewetensbezwaarde aan
om mijn alternatieve legerdienst te
kunnen vervullen
Hoewel ik het afschuwelijk diskriminerend vind dat enkel mannen — en
dan nog maar een beperkt deel van
hen — verplicht worden een aantal
maanden van hun leven in dienst te
stellen van de staat, hoewel gewetensbezwaarden voor, tijdens en na
hun dienst op alle mogelijke manieren benadeeld en geminacht worden,
hoewel ik het schandalig vind dat in
een land dat zichzelf tot de beschaafde wereld rekent mensen die elkaar
overhoop knalllen nog steeds als helden vereerd worden, terwijl diegenen
die weigeren te moorden zich daarvoor voortduren moeten verantwoorden en uiteindelijk slechts als ,,inbreuk op bestaande dienstplichtwetten" getolereerd worden, hoewel ik
me afvraag of een land het recht heeft
een zo zware verplichting als de
dienstplicht op te leggen aan de mensen die toevallig binnen zijn grenzen
geboren zijn, hoewel gewetensbezwaarden tijdens de oorlog gedwongen kunnen worden aan de Grote
Misdaad mee te werken, was ik bereid mijn alternatieve legerdienst te
doen
Tot mijn spijt heb ik echter moeten
vaststellen dat gewetensbezwaarden
enkel terecht kunnen in organisaties
die helemaal mets te maken hebben
met een alternatief voor het leger Als
gewetensbezwaarde zoek ik naar een
systeem dat de militaire defensie
overbodig maakt Ik hoop dat men mij
de mogelijkheid geeft een opleiding
te volgen in geweldloze sociale verdediging, evenwaardig aan de militaire
verdediging Zoniet dwingt men mij
om — in overeenstemming met mijn
geweten — totaalweigeraar te worden
Peter Claes, Antwerpen

Deze week
in Knack Magazine
In een flits
De Belg zou hoe langer hoe sneller rijden op de weg. Wat zijn daar de
gevolgen van? Hoe is het met de kontrole gesteld, en hoe kan die worden
ontweken? De Multanova doorgelicht, deze week in Knack.

VDB terug

Randy Newman

Paul Vanden Boeynants is tenslotte heelhuids door zijn ontvoerders weer vrijgelaten Het verhaal van zijn terugkeer
en de vragen die blijven, deze week in
Knack

Na jarenlang achteloos stilzwijgen, nam
Randy Newman nog eens een plaat op
Een sentimentele scepticus over de kantjes van het leven Hij zong onlangs in
Brugge, waar Knack met hem sprak.

Vlaamse krotten
De zo mooie, historische Vlaamse steden verkrotten dat je het ziet. Leegstand
is een levensgroot probleem geworden
Knack maakte een rondgang en brengt
de verkrotting m kaart In het nummer
van deze week

Cités-Cinés
De grote filmexpo in beeld en decor
Grote reportage van de hand van Patrick Duynslaegher Knack Club nodigt
1(XX) lezers uit

*tr
Vaste
kommissie
voor Brussei
Volgens Vic Anciaux opent de
nieuwe struktuur van het hoofdstedelijk gebied hoopgevende
perspektieven tot ontwikkeling
van de Vlaamse Gemeenschap in
Brussel. Het kamerlid noemt de
evenwichtige uitbouw van onze
hoofdstad tot een internationaal
centrum en een stedelijke multikulturele samenleving op mensenmaat een enorme uitdaging
voor de hele Vlaamse gemeenschap. Daarvoor is permanent
overleg nodig, vindt Anciaux. Bovendien heeft de Vlaamse regering haar werkzaamheden terzake gekoördineerd en georganiseerd door de oprichting van een
ministerieel komitee voor Brusselse aangelegenheden.
Vermits de Vlaamse regering
in haar regeerprogramma de
Vlaamse Raad uitnodigt om de
werkgroep Brussel een bestendig
karakter te geven, dringt Vic Anciaux bij Vlaamse Raadsvoorzitter Van Velthoven aan om zo
spoedig mogelijk een Vaste kommissie voor Brusselse
aangelegenheden op te richten. Vic Anciaux was initiatiefnemer en ondervoorzitter van de werkgroep
Brussel van de Vlaamse Raad.

weinig meer dan wat pro formavragen stellen en de muur van
stilzwijgen die rond Bertens verdwijning opgetrokken was overeind te laten, zo luidde het. Net
zoals bij de gegijzelden in Libanon wierp de stille diplomatie ook
hier geen vruchten af. Erger n o g :
,,Indien men sneller en krachtdadiger was opgetreden, was Serge
misschien nog in leven",
verklaarden zijn ouders.

Senator Laurens Appeltans

President
Spitaels

• Er werd een akkoord bereikt over
de financiering van de politieke
partijen. U vertegenwoordigde de
VU aan de onderhandelingstafel.
Welk resultaat is er uiteindelijk uit
de bus gekomen?

Guy Spitaels werd voor de vijfde keer verkozen tot voorzitter
van de Parti Socialiste (PS). Hij
was de enige kandidaat.
De burgemeester van Ath zorgde er tegelijkertijd voor zijn positie in het machtige PS-partijbestuur te verstevigen. De "happartisten" Van Cauwenberghe
en
Dehousse
werden meedogenloos gewipt.
De macht en de invloed van de
partijvoorzitter in de PS bereikt
nu een ongekend hoogtepunt.
Spitaels is er achtereenvolgens
in geslaagd Happart in te lijven
en te gebruiken, vervolgens, toen
hij tot de regering toetrad, Happart zonder blozen te dumpen, en
tenskotte kreeg hij het voor elkaar het partijbureau van de laatste Happart-aanhangers te zuiveren. Een bocht van formaat!

,,Door dit akkoord zal na vele jaren
een wettelijke vastlegging gebeuren
i.v.m. een verplichte openbaarheid
van inkomsten en uitgaven van politieke partijen. Dit vind ik heel belangrijk. Daarbij krijgen de partijen uitzicht
op een toelage voor de specifieke
partijwerking met een vast gedeelte
(3 milj) per partij en een variabel
gedeelte volgens de behaalde stemmen bij de vorige verkiezingen (10 fr
per stem voor de kamer, 10 fr per
stem voor de senaat). Ten derde werd
er een som bepaald die maksimaal
door een partij (50 milj ) of door de
kandidaten van die partij mogen uitgegeven worden Hierbij wordt bepaald dat een aantal reklametechnieken worden verboden of tenminste
beperkt. Het verbod van gadgets en
geschenken is hiervan het meest opvallende We beseffen dat hiermee
nog geen ideale wet wordt gestemd,
maar de poort van het kasteel van de
duistere partijfinanciering staat nu
wagenwijd open "
• Welke zijn de VU-aksenten in het
akkoord ?
,, Vooral de openbaarheid van ontvangsten en uitgaven, met de gelden
van de nevenorganisaties, is voor de
VU belangrijk Deze gegevens moeten gepubliceerd worden Hieraan is

trouwens een zware sanktie verbonden het verlies van de overheidsfinancienng en het recht op giften
langs de fiskale vzw's voor 1 jaar Ten
tweede is bij de financiering van de
partijen het inbrengen van het forfaitair bedrag (nu 3 milj.) essentieel. En
daaraan gekoppeld zal een dubbele
dotatie in de verkiezingsjaren, zoals
in het oorspronkelijke ontwerp was
voorzien, met plaatsvinden Wat de
konkrete beperking van de kiespropaganda betreft zijn we gelukkig met het
volledig verdwijnen van gadgets en
geschenken, van betaalde publiciteit
op radio en TV en van georganiseerde telefoonkampanjes. We hebben
ons verzet tegen het volledig afschaffen van het gunsttarief van de postbedeling. Hierdoor zouden vooral de
financieel zwakkere groepen getroffen worden Wij hebben verkregen
dat er 2 bedelingen van partijpropaganda en 1 voor individuele kandidaten mogen gebeuren."
• Wat stond er nog op het VUverlanglijstje?
,,Wij hebben gepleit voor een volledig opentrekken van de financiering
van alle satelliet-vzw's die ten voordele van de partijwerking worden opgericht Ook de doorlichting van de rol
van vakbonden en ziekenkassen
i v.m partijpolitiek moet meer dan
interessant zijn De financiering van
de politieke partijen hadden we meer
willen beperken • een groter basisbedrag gekoppeld aan een kleiner bedrag per stem. Dit zou de totaaluitga-

Serge Berten
De ouders van de Vlaamse
scheutist en ontwikkelingshelper
Serge Berten zijn terug uit Guatemala. Ze zijn er nu zeker van dat
hun zoon dood is. Berten verdween op 19 januari, op het moment dat de militaire diktatuur in
Guatemala zich mets en niemand
ontziend in bloedige terreur hulde.
Na kontakten op het hoogste
nivo raakte de Vlaamse delegatie
ervan overtuigd dat Berten door
het leger ontvoerd werd, en voor
zijn
terechtstelling
gefolterd
werd. De Guatemalteekse minister van Defensie en de prokureur
die belast is met het onderzoek
naar schendingen van de mensenrechten beloofden de ouders
van Berten de zaak te zullen
onderzoeken en tegen 23 februari een verklaring te zullen afleggen.
De Vlaamse delegatie formuleerde (alweer) zware kritiek op
het ministerie van Buitenlandse
Betrekkingen en de verantwoordelijke minister, Leo Tindemans.
Buitenlandse betrekkingen deed

MENSEN IN
HET NIEUWS
l\/iodernisering
kernwapens
De Volksunie heeft zich in een
persmededeling uitgesproken tegen een modernisering van de
kernwapens voor de korte afstand. De VU wijst elke plaatsing
van kernwapens voor de korte
afstand op Belgisch grondgebied
of bij onze troepen in de Bondsrepubliek radikaal af. Vorige week
had de partij een onderhoud met
vertegenwoordigers
van
het
Vlaams
Aktiekomitee
tegen
atoomwapens (VAKA).
In de geest van pacifisme die
inherent is aan de Vlaamse be-

Het gebeurt zelden dat een boek de wereld zo in haar ban houdt als
nu het geval is met De Satanische verzen. Iran lijkt steeds meer en
meer geïsoleerd te worden in de internationale gemeenschap, (toto AP)

weging roept de VU dan ook op
om op 16 april aktief deel te
nemen aan de vredesbetoging
die door het VAKA en het Overlegcentrum voor de Vrede (OCV)
georganiseerd wordt.

IJzerbedevaart
Voor het eerst na het overlijden
van haar voorzitter Paul Daels
kwam de algemene vergadering
van het IJzerbedevaartkomitee
weer samen. De 62ste IJzebedevaart van zondag 27 augustus zal
plaatsvinden onder het thema
Vlaanderen:
een oud
verhaal,
een nieuw begin.
70 jaar geleden werd het Verbond van Vlaamse Oudstrijders
(VOS) opgericht. Deze organisatie zet zich in om de eisen zelfbestuur, nooit meer oorlog en godsvrede verder uit te dragen.
Thans, midden de staatshervorming, staat Vlaanderen weer
voor grote uitdagingen. De negatieve punten moeten worden omgebogen, en er moet dringend
werk worden gemaakt van de
derde faze. Net zoals in '19, toen
de Vlaamse beweging met het
Ijzertestament een politieke en
sociale dimensie toevoegde aan
de kulturele doelstellingen, staan
we opnieuw voor een scharniermoment.
De eis om zelfbestuur was voor
het IJzerbedevaartkomitee nooit
een strijd voor de macht om de
macht. Daarom moeten de nieuw
verworven bevoegdheden worden aangewend om van Vlaanderen een beter Vlaanderen te maken. Een nieuw begin is geen
vaststelling, het is een opdracht.

Kouwenaar
De driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren werd toegekend aan de Amsterdamse dichter en prozaschrijver Gerrit Kouwenaar. Aan de prijs is 550.000
frank verbonden.
Kouwenaar kreeg eerder reeds
de Jan Campertprijs (1962), de
Henriëtte
Roland
Holstprijs
(1967), de P.C. Hooftprijs (1971)
en de Nederlandse
Staatsprijs.
De Prijs der Nederlandse Letteren IS de hoogste literaire onderscheiding in ons taalgebied
en wordt beurtelings aan een Nederlander en een Vlaming toegekend.

Zeehonden
De Noorse regering heeft het
doden van zeehondenbabies gedurende één jaar verboden. Door
deze maatregel zullen ongeveer
3.000 jonge zeehondjes gered
worden De volwassen zeehonden zijn er minder goed aan toe.
Het regeringsbesluit is met van
toepassing op hen, waardoor ook
dit jaar zowat 50.000 volwassen
zeehonden het leven zullen laten.

ven eveneens verminderd heoben.
Wat de verkiezingsuitgaven betreft
zijn we het minst gelukkig De basisbedragen liggen nog veel te hoog, de
ongelijkheid van de verschillende
kandidaten is onjuist en vooral het
toelaten van de 20 m2 borden hebben
we bestreden."
• Waarom hebben Agaiev en de
PVV afgehaakt?
,,Beide partijen hebben de bijeenkomsten bijna tot het einde bijgewoond. ZIJ verkiezen nu opportunistisch de totaal zuivere lijn te verdedigen De verantwoordelijkheid om te
komen tot een konkrete invulling van
een stuk van de regeringsverklaring
leek ons echter belangrijker dan te
janken omdat alle andere partijen de
VU-stelling met 100% willen overnemen. Vooral de PW neemt achteraf
standpunten in die tegenstrijdig zijn
met de PVV-praktijk van elke dag."
• Is het moreel verdedigbaar dat de
burger betaalt voor de politieke
partijen?
,,We hebben er geen moeite mee
om publieke gelden aan politieke partijen uit te keren. Maar dit mogen
geen onkontroleerbare giften zijn:
dus openbaarheid van boekhouding
en uitsluitend om de werking van de
politieke partij struktureel mogelijk te
maken. Een politieke partijwerking
moet zich onafhankelijk kunnen ontplooien, dwz dat ze geen vazal mag
zijn van financiële privésponsonng.
Bovendien zal het akkoord een budgettaire nuloperatie blijven "

Het gelijk
van Coveliers
Bendevorming, passieve korruptie, valsheid in geschrifte, verduisteringen. Daarvan worden 4
rijkswachtofficieren beschuldigd.
Het gaat met om kleine visjes,
maar er is een luitenant-kolonel
en een kapitein-kommandant bij
betrokken.
Hef olijke viertal werkte voor de
kazernering en fikste daar een
aantal winstgevende maar spijtig
genoeg illegale zaakjes in elkaar.
Want het is nog steeds verboden
om met materiaal en personeel
van de rijkswacht, dat al jaren
beweert een elitekorps te zijn, je
eigen of andermans huis te laten
opknappen. Zolang het nog bij
huizen bleef, maar neen, ook in
de frivole wereld van de lichte
meisjes leverden de vrolijke vier
hun lukratieve hand en spandiensten, waarschijnlijk wegens hun
opdracht om ook in het milieu een
oogje in het laken te houden.
Verleden jaar werd de Rijkswacht reeds opgeschrikt door
een bijna identieke beschuldiging
aan het adres van de inspekteurgeneraal van de rijkswaclit, die er
toen met een minnelijke schikking van afkwam. VU-kamerfraktieleider Hugo Coveliers, die hoe
langer hoe meer gelijk krijgt met
deze affaires, drong nogmaals
aan op een onmiddellijke doorvoering van een onafhankelijke
kontrole op alle politiediensten.
Ministervan Binnenlandse Zaken
Tobback denkt reeds in dezelfde
richting als de VU-fraktieleider.

Noorwegen stond de jongste
weken bloot aan felle kritiek uit de
buurianden Zweden en Denemarken. Ook Greenpeace protesteert al jaren tegen het onmenselijke afslachten van de zeehondjes. De Noorse regering is van
plan een internationale kommissie te laten onderzoeken of het
doden van de zeehonden met
ijspikken of knuppels inderdaad
barbaars is.
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Ter Yde...
De Interkommunale Waterleidingsmaatschappij van VeurneAmbacht (IWVA) krijgt van minister van Leefmilieu Kelchtermans
geen vergunning om water te
pompen in Ter Yde. Er is immers
geen drinkwatertekort aan de
westkust, en bijgevolg moet er
geen nieuw waterwinningsgebied
bijkomen Een ekstra veiligheidsleiding is voldoende om het piekverbruik tijdens het hoogseizoen
op te vangen.
De IWVA had in Ter Yde steeds
een politiek van de voldongen
feiten gevolgd Zonder eksploitatievergunning begon de maatschappij toch met de bouw van
een pompstation (30 miljoen
frank). Tweemaal werden de werken stilgelegd, tweemaal werden
de zegels verbroken. Toen het
pompstation af was, kreeg de
IWVA toch geen vergunning,
waarop de interkommunale met
aarzelde om de westkust tijdens
het toeristisch hoogseizoen tweemaal zonder water te zetten.

...definitief
gered?
t^et een vergunning voor partikuiier gebruik, uitgereikt door het
schepenkollege van Koksijde,
was de IWVA toch beginnen te
pompen in Ter Yde, nadat eerder
op illegale wijze boorputten, ver-

bindingsleidingen en een weg
waren aangelegd. Een juridisch
pmgpongspel tussen Vlaamse regering en IWVA volgde: de eksekutieve liet eerst het gebied verzegelen, maar even later werden
de zegels door de rechter verbroken. Uiteindelijk werden de werken toch stilgelegd, op het moment dat ze voltooid waren.

•

Dat dit ook de bedoeling
was van de schrijver toont h»|

- -'

TAK wandelt
in de rand

De persvoorstelling van het proefnummer van de nieuwe WIJ vormde een uniel<e gelegenheid om, onder
de vorm van zijn vier hoofdredakteurs, de geschiedenis van het VU-blad in één foto samen te ballen. V.l.n.r.
Frans Van der Eist, Toon Van Overstraeten, Paul Martens en Maurits Van Liedekerke.
(foto ivs)

Op zondag 12 maart wandelt
het Taal Aktie Komitee in de rand
rond Brussel. TAK wil hiermee de
volgende eisen kracht bijzetten:
afschaffing van de faciliteiten,
vrijwanng van de groene gordel
en een krachtig neen aan het
franskiljons taalimperialisme.

Volgens TAK moet het faciliteitenstelsel afgeschaft omdat het
helemaal geen aanpassingsregeling IS, zoals men Vlaanderen
voorloog. Integendeel, de franstaligen misbruikten de faciliteiten
om de rand te verfransen, als

aanloop tot aanhechting bij het
tweetalige Brussel. TAK eist dat
de schepenen en burgemeesters
die de taalwet overtreden zonder
uitstel worden gesanktioneerd.
TAK stelt vast dat de Vlamingen m geen enkele van de 6
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in zijn voorwoord duidelijk
aan Conscience zegt daar
dat het "Vtaemsch m administratie, gerecht en onderwijs
van geen te! is Maar hij wijst
ook op de herboren letterkunde en de vaste wil van de
kultuurbewuste
Vlamingen
om zich met te laten vertransen In de latere edities werd
dit "gevaarlijke" voorwoord
voorzichtigheidshalve achterwege gelaten.

Het mooiste voorbeeld van
de oprechte Vlaamsgezmdheid van de schrijver vinden
we wellicht tn zijn lidmaatschap van de Gnevenkommiss/e, door minister van Binnenlandse Zaken de Decker in
1856 opgericht om de Vlaamse letterkunde te bevorderen
en de rechten van de "Vlaamse" taal vast te leggen Daar
pleitten Conscience en Snetlaert, die de afdeling leger toe-

gewezen kregen, voor afzonderlijke Vlaamse en Waalse
regimenten. Dfeeis was zo ver
op zijn tijd vooruit, dat hij pas
in de Eerste Wereldoorlog
herhaald werd in het Fronttied
Maar ook het fiamingantisme van Conscience moet in
zijn tijdsgeest beoordeeld
worden» Conscience was inderdaad Vlaamsgezindt maar,
dat wordt wel eens vergeten,
bij was everveens een zo bevig
supporter vaf5 de Belgisobe
staat dat hij als jortge vrijwilliger de Belgische onalbankelljkbeid mee bewerkte. Conscience zag de wedergeboorte varv de Vlamingen als een
versterking van de Belgische
staat. Hij werd gesubsidieerd
door Leepold / en was een
fervent tegenstander van het
Verdrag der XXIV ArtiKeien,
dat de afstand van gebiedsde>'
len van Limburg en Lufesemburg fciehelsde. la een rede*
voering in regelrechte Leeuwstiil rtep Conscience de Belgen op om zich rond de troor»
te scharefi: «Zoo moeten wy
de natiën van Buropa dwingen
0m rtcgmaets ttt Het boelc der
eeuwen te schryven: 4e Belgen zyn <ie kfoeksten efier voiken! Om bloed stroome dan.
in het uer van nood en van
gevaer, voor Vryhetd, voor
Vorstr en voor V&deriarjd)"
Verleden week werd in de
KB-toren te Antwerpen de tentoonstelling WO jaar Leeuw
van Vlaanderen geopend. Tot
1 april kunt V er ouée en
recente uitgave, handschriften, beeiémateriaat, affiches
en huldeblijken ga&n bekijken
van en voor de mêtn die zijn
volk leerde lezen. De kosteloze tentoonstelimg is geopend
van 9 lot i6 u ('s zaterdags
van 9 ts tot 12 u)
De recentste uitgave van
De Leeuw van Vlaanderen
verscheen bfj te Antwerpen bij
Manteau, en kost 195 fr

faciliteitengemeenten nog een
meerderheid vormen. Het Taal
Aktie Komitee dringt er dan ook
op aan om een einde te maken
aan het al te liberale grondbeleid
dat van de Groene rand rond
Brussel een zeef maakte.
De franstalige gemeenschap
lanceert momenteel een nieuw
offensief tot diep in Brabant, o.a.
in Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
TAK noemt dit ,,meer dan een
groteske onwettigheid, een onbeschoftheid, een daad van agressie".
TAK wil vreedzaam wandelen,
maar ,,zal zich door niemand laten beletten in Vlaanderen te
wandelen waar het wil".
(Praktika: zie biz. 18)

Statuut
dienspliclitige
In tegenspraak met wat wij
twee weken geleden in ons dossier over de dienstplicht schreven
(WIJ nr. 6), IS het nieuwe statuut
voor de dienstplichtigen niet
100% een nepstatuut. De miliciens worden namelijk met enkele snoepjes wandelen gestuurd:
Minister van Landsverdediging
vangt met een origineel en populair idee als de verdubbeling van
het aantal vakantiedagen bvb.
twee vliegen in één klap: alle
miliciens krijgen meer vakantie,
waardoor ook het probleem van
de jeugdleiders-miliciens van de
baan is. Als ze dan toch zo onmisbaar zijn op hun kamp, dan moeten ze maar verlof nemen, is de
redenering.
Daarnaast werd er echter nog
geschaafd aan het statuut: de
toekomstige soldaat zal sneller
plaats en datum van inlijving weten, uitstel zal ook mogelijk zijn
om sociale en professionele redenen (wat Severeyns verleden jaar
al verkreeg), er komt een ombudsman (de minister'') en een
verkozen advieskommissie van
dienstplichtigen, en de soldij
wordt geïndekseerd. De milicien
kan in bepaalde gevallen een
aanvullende uitkering krijgen (tot
de hoogte van het bestaansminimum), hij mag buiten de diensturen nog gaan werken, hij mag
een politiek mandaat uitoefenen
en de diensttijd komt in aanmerking voor de anciènmteitsberekening bij de openbare dienst. Anders gezegd: aan de situatie van
de dienstplichtige militairen werd
weinig wezenlijks veranderd. Het
blijft moderne slavenarbeid onder
het mom van vaderlandsplicht,
verloren tijd voor een arbitrair
bepaalde mannelijke minderheid.
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De pogingen van de IWVA om
in Ter Yde, ekologisch van onschatbare waarde, water te pompen, hebben ongeveer 70 miljoen
frank gekost. Het zijn de abonnees van de interkommunale die
daar nu voor moeten opdraaien
En met het manifeste gebrek aan
eerbied voor recht en wet dat de
maatschappij in het verleden aan
de dag legde m het achterhoofd,
mogen de natuurverenigingen
zich door de recente beslissing
van Kelchtermans zeker met in
slaap laten wiegen. Regelmatig
eens gaan kijken is de boodschap I

MENSBEELD
De laatste dag van het jaar
1838 verscheen by LJ De
Cort te Antwerpen de driedelige roman ,,De Leeuw van
Vlaenderen"
van Hendrik
Conscience Met 480 intekenaars {waarvan 140 uit Nederland) werden de verwachtingen overtroffen, maar na de
betaling hield de auteur aan
de hele onderneming precies
tien frank over Pas in 1843
werd het werk voor de tweede
maat uttgegeven Van toen af
begon het aan een onstuitbaar suksesverhaal
De stiil van De Leeuw ts
voor volwasser» lezers heden
ten dage kompleet verouderd
Een simpele zwart-wtttegensteliiog tussen VJarningen en
Frans(gezind)en misc ce psyCbotoglsche diepgang die in
ó& hedendaagse literatuur bijnö onmisbaar li|kt 0ujtertwereltilt|ke namteït druipt var» de
bladzijden: hetóhafbgteid en
de impulsieve nobelheid van
de hoofse ridderstand worden
de hemel Ingeprezen,
NocfttarK is De Lêettw van
onecliaibare waarde geweest
voor het ontdaan en de groei
van de Vtöanise beweging.
Het boek Q&t een verpauperd
en jnteprezen volk weer bet
getoof in eigeft mogelijkheden
terug dat In lar?g vervlogen
tijden hoogdagen bad gekend
zoals 'm 1302 op de GroeningekOüter, 0e eigen taai werd
een instrument om de kulturele eigenheid te bevestigen
Jan Breydei, Pieter De Coninck. Robrecht van Bethune,., gaven een volk het besef
van eigenwaarde terug De
lektuur van De Leeuw maakte
op duizenden Vlamingen een
indruk die hen hun hele leven
lang bij zou blijven, en een
voedingsbodem zou worden
voor de kulturele en later ook
politieke wedergeboorte van
bet Vlaamse volk

i
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Fraktievoorzitter Paul Van Grembergen:

„Vraag je af wat jij voor
Vlaanderen kunt doen"
De Vlaamse regering kan definitief van start. Na
een debat van twee dagen, met om en bij 70
sprekers, werd de 100 bladzijden tellende beleidsverklaring goedgekeurd. Meteen is een nieuwe periode aangebroken in de politieke geschiedenis van
de staat Vlaanderen in de nu opgerichte federale
staat België.
Want, welke gevoelens individuele burgers of
groepen ook mogen hebben over de evolutie, men
kan er niet langs dat Vlaanderen nu in een ruime
mate zelfstandigheid heeft verworven. Dit is een
onomkeerbaar gegeven!

D

E VU-fraktie heeft dit historisch gegeven zeer
goed aangevoeld. Amper
35 jaar geleden w/as de VU de
enige federalistische partij, beschimpt als staatsgevaarlijk, antibelgicistisch en antivaderlands.
Maar deze eenzame positie en de
vele verwijten hebben niet gedeerd. De federale idee groeide.
En vandaag staat dan het nieuwe Vlaanderen in de startblokken. Een nieuw Vlaanderen dat
meteen een beter Vlaanderen
moet worden. Die intentie zette
de fraktie van Paul Van Grembergen ertoe aan, het Vlaams akkoord op alle domeinen te toetsen aan de droom van het betere
Vlaanderen. Met tienen vervulden ze dit hoge streefdoel, en
niet zonder sukses.
Voordien had de fraktievoorzitter zelf het algemene politieke
kader geschetst, en aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke elementen, zeg maar waarschuwingen. Dat zijn toespraak
eens te meer getuigde van groots
oratorisch talent,... hoeft dit eigenlijk nog gezegd?

PVV-frustratie
Tijdens zijn inleidende beschouwingen bleef Van Grembergen uiteraard even stilstaan bij de
houding van de PVV. Een taktische opstelling? Kom nou, hebben de heren Verhofstadt en De
Croo in het verleden misschien
uitgeblonken in enige Vlaamse
natievormende en staatshervormende refleks? ,,Het weglopen
van de tafel is voor de PVV uiteindelijk meer een demonstratie van
frustratie en onmacht dan van
intioudelijke arguementatie en visie. "
Ruiterlijk erkende hij het be-

staan van een akkoord tussen
CVP en PVV. Maar tegelijkertijd
herinnerde hij aan 1981: toen
was de PVV-leiding de proportionele Vlaamse regering helemaal
niet ongenegen. „Op die wijze
kon immers door verstandtiou-

ding, door dwangmatigtieid van
het noodzakelijk overleg het nog
broze politieke Vlaanderen beter
en evenwichtiger gestalte krijgen."
De gegevenheid is vandaag
identiek. De Belgische staat hervormen is één, aan de Vlaamse
burger nu duidelijk maken dat
deze hervorming zin had, noodzakelijk was en goed loopt is een
tweede gegeven.

Geen Vlaams
wafel ijzer
In een tweede luik pleitte Van
Grembergen erg krachtig voor afzonderlijke verkiezingen van het
Vlaams parlement. ,,Alles valt, de
geschiedkundige evolutie sedert
de tweede wereldoorlog, alles
wordt ongeloofwaardig, leeg en
groeit boven de hoofden van de
burgers als er geen afzonderlijke
verkiezingen komen." De besprekingen hierover beginnen bij
het nieuw parlementair jaar.

Niets weerhoudt evenwel de
Vlaamse regering en de Raad om
op eigen initiatief het voorbereidende noodzakelijke denkwerk
aan te vatten.
Haast in een en dezelfde adem
waarschuwde de fraktievoorzitter
voor een gevaar: het gevaar van
het provincialisme, van het partikularisme, het gevaar van kleinheid en verdeeldheid. „Honderd
jaar Vlaamse beweging mogen
ons niet leiden tot een opbodpolitiek tussen Antwerpen en de
andere havens, tussen Limburg
en de andere Vlaamse provincies." In de kortste keren komen
we dan opnieuw tot een wafelijzerpolitiek, ditmaal niet tussen
Vlaanderen en Wallonië maar
tussen de kerk- en stadtoren van
een bedroevend kleinzielig land!
Een tweede waarschuwing
gold Brussel, jaren geleden als
residentiestad van Vlaamse regering en Vlaams parlement aangeduid. Welnu, deze aanduiding
kan niet enkel simbolisch bedoeld zijn. „Ze had de duidelijke

LUC en EHL
I ET uitzondering van
een paar groffe uitI vallen van de P W weet die partij nog wel op welk
been te dansen ? - verliep het
debat in de Vlaannse Raad erg
rustig. Zo'n 70 raadsleden gaven over een en ander liun
mening ten beste. Allemaal
erg behartenswaardige dingen. Maar soms van het goede wat te veel.
Slechts bij het einde van de
laatste zittingsdag - net voor
de eindstemming - sloeg het
vuur in de pan. Oorzaak: de
integratie van de Ekonomische Hogeschool Limburg in
het Limburgs Universitair Centrum.
Tijdens zijn repliek beperkte
voorzitter Geens zich tot een
voorlezing van de afspraak
binnen de Vlaamse regering,
gemaakt te Steenokkerzeel.
Maar, én dat was reeds eerder
geweten, dat bevredigde de
Limburgers Chris Moors van
de CVP, Julien Delvaux van de
SP en Rik Vandekerckhove
helemaal niet. In een poging
tot verzoening stelde Vic Anciaux dan de zeer direkte

vr£,.ag: ,,Kunt u nu reeds de
leefbaarheid van de Limburgse universiteit garanderen ?"
Hierop was geen ontwijkingsmaneuver
mogelijk.
Geens deed het toch. Hij weigerde de leefbaarheid te
waarborgen. Zich verschuilend achter een aantal studies
van hooggeleerde
gezelschappen, die binnen ai dan

Rik Vandekerckhove:
,...zelfs de leefbaarheid
in het gedrang!"

niet afzienbare tijd ingewacht
worden.
Moet het gezegd, dat dit
antwoord alle Limburgers tartte. Besef immers dat over de
Limburgse universitaire integratie reeds in 1985 een akkoord bestond. Dat dit akkoord de goedkeuring kreeg
v a i de Senaat, maar in de
Kamer op een Franstalig front
stuitte. Het akkoord werd begraven. In het Vlaanderen van
morgen zou het immers rimpelloos thuisgehaald worden.
Maar wat blijkt nu plots?
Aldus Rik Vandekerckhove:
zelfs de leefbaarheid kan ineens niet meer gewaarix>rgd
worden. Hij kondigde dan ook
de onthouding aan van zeven
VU-raadsleden. Niet zonder
evenwel een joelende P W
eerst lik op stuk te geven: het
regeerakkoord is heel wat ruimer dan het LUC. De overige
fraktieleden zullen de regeerverklaring dan ook goedkeuren omwille van de verantwoordelijkheid
tegenover
Vlaanderen. Wij nemen niet
zo'n negatieve houding aan
als de P W .

Paul Van Grembergen omschreef met Van Maerlant de
houding van zijn fraktie: „Omme
den ganschen lande".
intentie Brussel onvervreemdbaar tot Vlaanderen te laten behoren weliswaar met specifieke
hoofdstedelijk en internationale
kenmerken."

Loyale VU
Onbetwistbaar geeft de huidige staatsomvorming ruimere bevoegdheden en mogelijkheden
aan de Vlaamse gemeenschap.
Maar even belangrijk is het om
vast te stellen dat de druk hiertoe
niet kwam uit het Vlaams parlement, niet uit de Vlaamse regering. Welnu, aldus Van Grembergen, dit kan niet langer: ,,Vlaams
parlement en Vlaamse regering
moeten de eigen toekomst en de
eigen volwaardige soevereiniteit
beter voorbereiden, zelf leiden en
zelf mede vorm geven." En er
zijn nog voldoende terreinen: sociale zekerheid, internationaal
optreden, ontwikkelingssamenwerking...
Het betere Vlaanderen zal nu
vorm moeten krijgen. En in dat
verband citeerde hij president
Kennedy: „Vraagt u niet af wat
Amerika voor u kan doen, vraagt
u af wat gij voor Amerika kunt
doen!"
Zonder enige terughoudendheid kon Van Grembergen dan
de steun van zijn fraktie toezeggen. „De VU weet niet alles,
maar heeft een bijdrage te leveren. Wie met ons in deze zin
werkt, zal loyale partners vinden.
Wie onze bijdrage wil inschatten
en aanvaarden zal in ons korrekte medeverantwoordelijken vinden voor het geheel. Zoals Van
Maerlant schreeft: „Omme den
ganschen lande"."
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Kans voor een nieuwe dinamiek
Onderwijs
Na haar ongenoegen geuit te
hebben over het feit dat de
Vlaamse regering een eksklusief
mannelijke klub is, wijdde Nelly
Maes uit over de grote uitdaging
van het onderwijs. Een sektor die
goed Is voor 40% van het Vlaams
budget en waar het niet langer
opgaat zich te verschuilen achter
kommunautaire diskussies voor
het bestaan van grote mankementen.

De vraag naar de kwaliteit van
ons onderwijs valt niet meer te
ontwijken. Momenteel is er echt
sprake van een malaise in het
onderwijs en bij het onderwijzend
personeel.
Het lerarenberoep is dringend
toe aan een herwaardering, en
daarvoor zullen „beleidslijnen en
centen" moeten op tafel komen.
Verder zijn we het aan onszelf
verplicht een waarachtig kwaliteitsonderwijs uit te bouwen. Het
belang van de talenopleiding en
grotere aandacht voor het geschiedenisondenwijs
vormen
hiertoe eerste richtlijnen.
Tot slot pleitte Nelly Maes of
het niet mogelijk is, de rem op het
pluralistisch onderwijs weg te nemen door de wettelijke mogelijkheid te scheppen voor het gemeentelijk en provinciaal onderwijs om toe te treden tot het
pluralistish onderwijs. ,,We hebben dit onderwijs een Hoge Raad
en een keure gegeven, maar
geen plaats op de onderwijsmarkt".

Milieu
,,Een doeltreffende bestrijding
en voorkoming van milieuhinder
vereist een geïntegreerde aanpak of m.a.w. een multi-mediabenadering waarbij de ekonomische bedrijvigheid, de maatschappelijke gedragingen, het
leefmilieu, de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud en de
landinrichting niet langer meer
los van mekaar worden benaderd
maar integendeel beschouwd
worden als een samenhangend
geheel waarbinnen onderlinge
wisselwerkingen plaatsgrijpen."
Omwille van de gebrekkige
middelen en de versnippering
van bevoegdheden was een dergelijk milieubeleid in het verleden
erg moeilijk, zoniet onmogelijk.
Nu evenwel zitten er volgens Michel Capoen een aantal elementen in het regeerakkoord die een
samenhangend en doelgericht
beleid haalbaar maken. Zo komt
er bij elk onderdeel de zorg voor
het leefmilieu terug, en bestaat
het streven naar grotere betrokkenheid van de sociale partners.
Mits een substantiële verhoging
van de financiële middelen biedt
de staatshervorming een historische kans om de opgelopen achterstand in te halen en, beter nog,
,,om de mogelijkheden te kreëren
voor een waarachtig milieubeleid, koherent en vernieuwend."

Oiievieic
Daan Vervaet had het over de
relatie tussen Brussel en de
Vlaamse rand. Meer specifiek
bleef hij stilstaan bij de weerslag
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van het Brusselse stadsgewest
op de ruimelijke ordening, het
leefmilieu en het natuurbehoud in
Vlaams-Brabant.
De Brusselse olievlek is immers heel wat meer dan een
taalprobleem.,,Brussel is ook letterlijk een olievlek."
De jongste jaren is de agglomeratie inderdaad uit haar voegen gebarsten. 1992, de mogelijke komst van het Euro-parlement
en zijn hofhouding jagen vandaag de prijzen in de vastgoedsektor peilsnel de hoogte in. Alles
wijst erop dat de industriezone
buiten de 19 gemeenten gevoelig
gaan uitbouwen. En ook mag
worden verwacht dat een golf van
de Brusselse gezinnen over
Vlaams-Brabant zal spoelen. Het
Pajottenland wordt dan deels industriepark, deels tuinwijk.,,Welvarend
maar
karakterloos,
amorf... dood!"
Dit vermijden zal volgens Vervaet een zware taak zijn, en heel
wat vergen. In samenwerking
met het Brusselse gewest moet
een gulden middenweg gezocht
worden tussen de ekonomische
en de ekologische belangen, een
weg ,,die moet opgevangen worden binnen een struktuurplanning die alsmaardoor luisterd
naar de burger en die beweeglijk
en dinamisch is."
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loof lagen in de lijn der verwachtingen. Vooral omdat kuituur, met
1992 voor ogen, een grote uitdaging wordt. ,,Onze kuituur nog
aan bod laten komen zal een
enorme inspanning vergen, temidden van het groot aanbod
vanuit het buitenland. We zouden
de prioriteiten eens anders moeten schikken, en meer middelen
besteden aan kuituur." In dat
verband verwees De Beul naar
Frankrijk, nochtans een sterke
natie maar waar men de bedreiging evenzeer aanvoelt en zich
ertegen wapent.
De tekst over het mediabeleid
beschouwde het raadslid als een
wapenstilstand tussen de openbare en de privee omroep. Opvallend vond hij wel dat nog steeds
geen vast percentage van het
kijk- en luistergeld wordt toegekend aan de openbare omroep,
wat getuigt van een te betreuren
gebrek aan moed.
Erg dringend is de oprichting
van de Raad voor de Handelspubliciteit. Want vandaag neemt
VTM naar zijn mening echt een
loopje met de wet op de handelsreklame. Evenmin reeds operationeel in de Geschillenraad van
het Kabeldekreet.

Huisvesting

in de wereld

Uiteraard ging Paul Van Gansbeke vooreerst even in op het
gehandikaptenbeleid, een sektor
waarbij het zich persoonlijk nauw
bij betrokken voelt. Met aandrang, kort en krachtig, vroeg hij
om in te gaan op de gerechtvaardigde eisen van de financiële
aard en om de bestaande personeelsstop op te heffen.

Vooreerste stelde Roger Blanpain dat er op het vlak van de
internationale betrekkingen nog
heel wat dient gerealiseerd. Weliswaar gaat het om een komplekse en delikate materie, ,,maar we
kunnen niet aanvaarden dat terwijl wijzelf dekreteren, er over

Dieper ging hij in op het huisvestingsbeleid. Hier had hij nogal
wat kanttekeningen, ook van
technische aard, aan te brengen.
Zo uitte hij de vrees dat het bouwen van sociale verkavelingen in
uitbreidingszones zou kunnen
leiden tot een te hoge kostprijs.
Ook betwijfelde hij de haalbaarheid van het invoeren van kontrole en inspraak voor de huurders.
De berekening van de kostprijs
moet zijns inziens alleszins eenvoudig worden gehouden.
Wat meer bepaald de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij
betreft drong hij aan op een objektieve vorming, „zodat wij eindelijk met een kreatiever beleid kunnen uitpakken." De Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij moet
hiertoe een efficiënte en degelijk
uitgeruste administratie hebben,
waartoe onder meer een komputer-netwerk onontbeerlijk is.

Welzijn
Grijze zones
Op een aantal domeinen is de
bevoegdheidsafbakening tussen
de Vlaamse en de centrale regering onvoldoende. Dat moet volgens Herman Candries de
Vlaamse regering ertoe aanzetten, aan terreinbezetting te doen:
,,Daar waar er grijze zones zijn
initiatieven nemen, en een zeer
dinamische en aktieve aanwezigheidspolitiek voeren op die terreinen waar er nog vaagheid bestaat."
In het bijzonder doelde het Mechelse kamerlid op de sektoren
wetenschapsbeleid en buitenlandse handel. Zo mag er inzake
wetenschapsbeleid zeker niets
aan het toeval overgelaten worden. Een eigen planbureau is
zonder meer vereist. ,,Het is dank
zij dergelijk bureau dat de Nederlanders een internationale dimensie hebben kunnen geven aan
een aantal van hun bedrijven."
Ook moet de brug tussen onderwijs en bedrijfswereld worden
verbreed. Tussen beide moet een
wisselwerking ontstaan, en er
moet een vorm van mobiliteit zijn.
Er moeten kaders worden gevormd die én in het ondenwijs én
in de bedrijfswereld aktief zijn.
,,Het betere Vlaanderen zal maar
leefbaar zijn indien er een kompetitieve ekonomie tot stand komt
en indien de bedrijven de middelen kunnen verschaffen waarmede wij dan sociaal kunnen ageren."

Kuituur
André De Beul diende kuituur
en mediabeleid te behandelen in
afwezigheid van de bevoegde minister Öewael. Maar hoe dan ook
is naar zijn mening het hoofdstuk
kuituur wat zwak uitgevallen.
Meer elan, entoeslasme en ge-

Met ,,Wat we zelf doen, doen
we beter" geven we uiting aan
het groeiend Vlaamse zelfbewustzijn. Tegelijkertijd is er echter twijfel, naarmate de mogelijkheden om de woorden in daden
om te zetten groter worden.
Zeker op het vlak van het welzijns- en gezondheidsbeleid, aldus Walter Peeters, waar het sociaal instrumentarium vooralsnog
unitair blijft en het pluraal Vlaams
maatschappelijk gegeven grotendeels geklemd zit m de gekende,
versteende zuilenstrutuur.

Maar niettegenstaande deze
remmen is het een uitdaging om
met een verruimde zelfstandigheid af te stevenen op een efficiënt en behoeftengericht welzijns- en gezondheidsbeleid. Het
gehandikaptenbeleid en de thuiszorg vormen hierbij de eerste uitdagingen.
Voor de zwakste groep van
onze samenleving zal onmiddellijk de begroting van '89 moeten
herzien worden, o.m. door opheffing van de personeels- en erkenningstop. Of zal deze Vlaamse
regering de verantwoordelijkheid
dragen voor de kwaliteitsafbouw
van de dienstverlening? De organisatie van de Thuiszorg wordt
dan weer de eerste toetssteen
voor een vernieuwde dialoog
over de vormen van pluralisme in
het Vlaanderen van morgen.

Brussel
Als Vlaams Brusselaar is Vic
Anciaux het enig parlementslid
dat de verschillende fasen van de
federalistische evolutie heeft
meegemaakt. Zijn principieel
pleidooi voor een volwaardige
deelname van de Brusselse Vlamingen aan de besluitvorming in
de Raad, kreeg er des te meer
kracht door.
,,Brussel is het enig tweetalig
gebied in ons land. Het gaat dus
niet meer op de aanhechtig bij
het eentalige Vlaanderen te eisen. In de nieuwe Brusselse
strukturen kunnen echter geen
beslissingen worden genomen
zonder de Brusselse Vlamingen."
Dit neemt volgens Anciaux niet
weg dat de Brusselse Vlamingen
in de Vlaamse Raad en regering
aktief aan het beleid moeten kunnen deelnemen. Zelfs al is het
hoofdstedelijk gebied een afzonderlijk gewest, er is en blijft een
nauwe band tussen de Brusselse
Vlamingen en de Vlaamse Gemeenschap.
Met betrekking tot Brussel
staan de Vlaamse instellingen
voor drie grote uitdagingen- de
internationale opdracht van de
hoofdstad, zijn stadsfunktie en
zijn multikulturele opdracht. Deze
drie aspekten brengen gevaren
mee, en voor het overwinnen ervan is de inbreng van de Brusselse Vlamingen onmisbaar.

onze hoofden heen op internationaal en Europees vlak over ons
lot wordt beslist." Het verdragsrecht van de gewesten moet in de
grondwet worden ingeschreven!
Een tweede bekommernis die
de VU-senator uitte, betreft de
nieuwe politieke kuituur. De Belgische ziekten mogen in geen
geval overgenomen worden.
,,Het belang van het volk, van de
mens moet voorop staan, met het
belang van de eigen partij of de
zuil."
Te algemeen achtte Blanpain
de doelstellingen inzake hel universitair onderwijs en onderzoek.
De universiteit moet dringend
hervormd worden. Er is nood aan
meer autonomie en meer fleksibiliteit, aan meer internationale samenwerking en aan een wetenschappelijk verantwoorde organisatie. Heeft het voorbije beleid
bvb. wel degelijk tot een demokratisering geleid? Terzake zou
een grondig onderzoek moeten
gebeuren. ,,Er is al te veel menselijke ellende onder het mom
van de demokratisering."

Vlaanderen
Bob Van Hooland vroeg aandacht voor de waarden die aan de
basis moeten liggen van de
Vlaamse strategie in de 21ste
eeuw. ,,Het Vlaanderen dat wij
willen is met het Vlaanderen van
de kermiskoersen, van kommercialisatie van schaarse open
ruimten, van brutaliteit en lege
hoofden, of van de gedachtenloze generatie. Wij willen een vernieuwend en welvarend Vlaanderen. Wij willen rechtvaardigheid,
spreiding van macht en de zindelijke beroepsbekwame uitoefening daarvan op alle bestuursniveaus."
Kortom, aldus Van Hooland,
geen Vaams sausje over Belgische toestanden en gebreken,
maar een groot Vlaams projekt
met innovatie in beleidsvoering
en vooral ook een professioneel
intern management van personeel, organisatie en hulpmiddelen. In de management-kultuur
van de Vlaamse administratie
dient overigens zwaar geïnvesteerd te worden. De nodige budgettaire ruimte moet hiertoe vrijgemaakt worden.
Allan Bloom parafraserend besloot de Gentse senator: dit is het
Vlaamse uur in onze geschiedenis ; hiernaar zullen wij beoordeeld worden ; hoe zal het toekomstig Vlaanderen ons stuurmanschap beoordelen?

M^
Debat rond chemische hulpmiddelen

Alternatieven krijgen een leans
In de middens van de gangbare Landbouw(wetenschap) begint geleidelijl< aan het besef door te
dringen dat tiet zo niet verder l<an met het overmatige gebruil< van chemische hulpmiddelen allerhande,
het een al giftiger dan het andere.
Uiteindelijk zijn het allemaal vreemde stoffen, die
niet thuishoren in een levende bodem.

Z

IJ, die niet van alternatie- sekten niet hinderen, noch doven wilden weten, hebben den.
nu zelf, hoewel zonder eigen verdienste, hierin een alternatief gevonden, nl. de geïntegreerde land- en tuinbouw, voor
de door hen sinds jaren verketterde biologische teeltwijze. Zelfs de
Persoonlijk vinden wij de geïnmodale burger heeft hiervan kentegreerde land- en tuinbouw een
nis kunnen nemen langs o.a. de
goede overgang naar de bioradio-uitzending ,,Het Kraaienteelt, wat niet wegneemt dat ons
nest" van verleden zaterdag.
uiteindelijk streefdoel is, zoveel
mogelijk zuiver biologische geteelde land- en tuinbouwprodukten ter beschikking te zien gesteld worden voor onze gemeenschap.

Kolder...

,,Marginalen"

De heer Teyskens van de nog
steeds,,Belgische Boerenbond",
verzocht in alle geval dan toch
nog om tien jaar uitstel alvoren de
,,Geïntegreerde land- en tuinbouwmethode", want daar gaat
het tenslotte om, zou kunnen
(mogen) praktisch beoefend worden.
Voor de bio-teelt had hij geen
enkel goed woord over en trad
Luc Goeteyn, van de Bond Beter
Leefmilieu, niet bij waar deze om
mentale en financiële steun verzocht voor de ,,marginalen" die
sinds jaen de niet gehonoreerde
moed weten op te brengen om
b;'o-land- en tuinbouwprodukten
te telen voor hun medeburgers.
In verband hiermee mochten
wij in de gangbare vakbladen
zeer degelijke bijdragen doornemen.

In Koerier van datzelfde ministerie van Landbouw verscheen
bijna gelijktijdig een vrij uitgebreiHet l<omt er minder op aan of men nu voor of tegen het gebruik van chemische hulpmiddelen is.
de bijdrage van ene A. Boenen,
Belangrijk is dat beide strekkingen mekaar vinden en willen praten over het probleem...
bioloog en verbonden aan Fytofar. Daarin konden wij de zoveelste kolder lezen ,,dat bespoten
landbouwprodukten in bepaalde n ^ alternatieve land- en tuinbouw voedsel een zeer belangrijke faktor is
Dr. Dejongh, Nederlander, was de
komt thans duidelijk in een wel tot opbouw van weerstand in het ligevallen beter, heilzamer en veiliman die voor het Nederlandstalig geger zijn dan de onbespotene; dat bijzondere snelle stroomversnelling. chaam en dat die weerstand verder bied de wel zeer befaamde bodenatuurlijk gif veel erger is dan Dit ondervinden wij geregeld op lezin- kan doorgegeven worden aan het montledingen van de laboratoria
syntetisch gif en werd nog ge- gen allerhande, waarbij het aantal en nageslacht.
Rusch „vertaalde", of liever interprewaarschuwd voor de ,,fanatieke- vooral de interesse van de toehoorteerde en voorzag van een goed uitders
gestadig
toeneemt.
lingen" en de ,,priesters van de
gebalanceerd teeltadvies.
natuur".
Wij ergeren ons hieraan allang
niet meer, maar uit de mond (of
azerty) van een bioloog komt dit
wel iets verwarrend over.

Onze medewerker Rik De Dapper heeft hierop gereageerd in
ons tijdschrijft De Lelie van
maart-april, en de heer Soenen
Ons eigen ministerie van Land- de raad gegeven om toch maar
bouw, Dienst voor Plantenbe- eens het boek Les Plantes Malascherming, liet door dr.ir. J. Van des des Pesticides van de hand
Meickebeke een brochure over van de heer Francis Chabous,,De Geïntegreerde bestrijding sou, aandachtig door te nemen...
van Appel en Peer" (1) samenstellen. Hierbij konstateert deze
Voor of tegen, het komt er voordat ,,een uitsluitende chemische
gewasbescherming ook nadelen lopig minder op aan. Belangrijk is
bezit". Deze zijn: het vernietigen w'l dat hier openingen gemaakt
van de natuurlijke vijanden; het worden naar het alternatieve toe.
ontstaan van resistentie bij insek- Dat wetenschappers, waarvoor
ten, zwammen en virussen en de wij eigenlijk nog heel wat respekt
toenemende kritiek door de kon- kunnen opbrengen, tegenstrijdisument t.o.v. het veelvuldig ge- ge verklaringen ten beste geven,
nemen Wij er rustig bij.
bruik van pesticiden.

Blind
Dit zijn volgens hem redenen
genoeg om over te schakelen
,,van de blinde chemische naar
de geïntegreerde bestrijding".
Wij hebben hier niet de ruimte om
hierover in detail te treden, maar
wij willen er wel op wijzen dat het
gebruik van chemische hulpmiddelen daar toegelaten wordt, zolang deze de natuurlijke vijanden
van schadelijke zwammen en in-

Uiteindelijk vergroten onze
kansen in de goede, zuivere richting, en dat is voorlopig voor ons
het voornaamste.

(1) — De Geïntegreerde Bestrijding
in Appel en Peer. Uitgave van het
ministerie van Landbouw, Dienst
voor Plantenbescherming. Auteur:
dr.ir. J. Van IMeIckebeke. Gratis te
bekomen bij voornoemde Dienst,
St.Lievenslaan te 9000 Gent.

Net zoals er in elke gemeenschap
diverse denkrichtingen zijn, zo is dat
eveneens het geval bij de alternatieve
teelwijze(n).

Daar is vooreerst de Blo-Dynamische metode, die nogal zwaar de
klemtoon legt op de kosmos en de
astrale krachten. Voor de rest zijn die
soms wel iets te tolerant t.o.v. bepaalde hulpmiddelen en komt het voor de
buitenstaander allemaal nogal zweverig over. Het is niet dé metode om
ermee „de boer op te gaan".
Bij onze zuiderburen is er de Methode Lemaire-Boucher, die raakpunten heeft met de ontginningsmaatschappijen van zeewieren en opteren
voor het maken van ,,snelkompost".
Tenslotte, op enkele „kleintjes" na,
is er nog de melode Rusch-Müller, die
toegepast wordt door zeer veel biotelers, waaronder de voornaamste
groep bio-beroepstelers in dit land,
Belbior.
Wijzelf passen uitsluitend deze metode toe, hoewel onze biotuinkalender wél aansluit bij BD-ideeën.
De metode Rusch-Müller berust
vooral op de kwaliteit en de intensiteit
van hoogwaardig leven in de bodem.

Dr. Rusch
^R.

RUSCH is een paar jaren geleden overleden. Zijn zoon Volker
Rusch volgde hem op als direkteur
van de laboratoria Rusch te Herborn.
Op 93-jarige leeftijd, even na de
jaanwisseling, overleed landbouwkundige Muller, die gestalte gaf aan de
landbouwkundige metode, naar hun
beider naam genoemd.
Dr. Rusch schreef het befaamde
boek ,,Bodenfrüchtbarkeit" dat o.a.
door ir. Claude Aubert vertaald werd
in het frans onder de hoofding ,,Fécondigé du Sol".
Dr. Rusch was arts en was van
mening dat door en door gezond
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Dr. Muller en zijn reeds eerder
overleden vrouw Maria vertaalden de
ideeën van de medicus Rusch naar
de land- en tuinbouw toe.
Deze teeltmefode wordt over heel
wat landen toegepast en niet het
minst door honderden bio-beroepstelers in Duitsland en in Zwitserland.
Aan dit trio baanbrekers heeft de
gemeenschap meer te danken dan de
meesten onder ons beseffen...

Dr. Dejongh
| g VEN later bereikte ons het bericht
dat dr. Dejongh, ook reeds even
in de tachtig, zeer rustig en in familiekring overleden was.

Dat deze ontledingsmetode berust
op het meten van de kwaliteit van
bodem en humus in funktie van floragegevens over het aantal en de kwaliteit van de haktenen in de bodem,
hoeft hier nauwelijks gezegd.
Het adviseren van zo', kwalitatieve
bodemontleding ligt anders en is heel
wat ingewikkelder dan een gewone,
kwantitatieve ontleding.
Dr. Dejongh, die hierin destijds opgeleid werd door wijlen dr. Rusch,
ontpopte zich hierbij als een zeer
zuiver en streng adviseur; iets wat wij
uiteraard bijzonder konden waarderen. Dr. Dejongh was een beminnelijk
man, zeer godsdienstig en vurig Maria-vereerder.
Er is een tijd van komen en er Is ook
een tijd van gaan. Er is geen droefenis in ons, maar er blijft wel dat warme
gevoel, bevoorrecht te zijn omdat wij
deze bijzondere figuren mochten kennen én waarderen.

Rik Dedapper

Advertentie

'n Groen lentegeschenk
Rake geschenken zijn diegene waarvan men lang kan genieten.
Zo de boeken van Rik Dedapper.
De Uiinkalender, de meest praktische en volledige, maar ook de
goedkoopste; slechts 70 fr. franco thuis.
Boek I: Biologisch tuinieren voor iedereen: 400 fr.
Boek II: Biologische Gewasbescherming: 425 fr.
Boek lil Biotelen onder glas en voor gehandicapten. 425 fr.
Boek IV: Biologische Beroepstuinbouw (aansluitend bij Boek 1
voor liefhebbers): 485 fr
Boek V: Biologische Fruitteelt. Volledig boek: 485 fr.
Boek VI. Biotelen, anders bekeken (Heilzaamheid van biogroenten) Gezinsboek: 625 fr
Boek VII: Bio-telen door en voor de Jeugd; ook geschikt voor
beginnende volwassenen: 200 tekeningen. 695 fr.
Pakket Boeken I, II en III. slechts 1 100 fr alles franco thuis.
Te bekomen op Rozendaal 78, Geel Tel 014/58.91 72 Rek 2300005739-36, Rik Dedapper
Al deze werken zijn ook bijzonder interessant voor niet-bio telers!
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Baskisch drama
duurt voort

WIJ tussen
volkeren en staten 66/1

van GAL {Grupo Antiterroristas

De Basken blijven onverbiddellijk politieke onaf- de Liberación), in feite Spaansunitaristische, vaak franquistihankelijkheid opeisen. De Spanjaarden blijven die sche
,,doodseskaders", houden
even onverbiddellijk weigeren.
zich sedert de gesmeerd lopende

A

ANSLAGEN door de ETA,
folteringen door de Guardia Civil, hand- en spandiensten tussen de socialistische
regeringen van Frankrijk en
Spanje om de ETA en meteen de
voorhoede van het Baskische onafhankelijkheidsstreven uit te
schakelen, Baskische verdeeldheid tussen minimalisten en
maximalisten, het was er allemaal in 1988 precies zoals in
1987.

Tegenwind
voor ETA
Op 12 januari komt een verdacht manifest tot stand. Op initiatief van de spaansgezinde
moeizame
onderhandelingen,
ondertekenen alle Baskische partijen, met uitzondering van Harri
Batasuma, een tekst die neerkomt op het afwijzen van de ETA,
zonder ze te noemen. De tekst is
weliswaar vaag maar voor het
eerst bevinden zich spaansgezinde en baskischgezinde partijen in
één groep, om het politieke geweld af te zweren. Zij vertegenwoordigen 83 % van de kiezersbevolking.

ETA-mannen aan Spanje uit.
Drie weken lang blijven ETAaanslagen uit en wordt achter de
schermen gepraat over onderhandelingen en mogelijke oplossingen. Einde februari maakt het
praten weer plaats voor het vechten. De reden of de aanleiding
zou de ontvoering zijn van een
l^adrileense
bouwondernemer
door de ETA.
De hele maand januari lang
betogen met tussenpozen te Bil-

bao, Sesteao, ja tot in Straatsburg, woedende arbeiders omdat
Madrid hun scheepswerf wil sluiten. Hard politie-optreden dijkt de
onrust in.
Begin augustus maakt de nieuwe Franse minister van Binnelandse Zaken, de socialist Joxe,
bekend dat hij de samenwerking
met zijn Spaanse kollega zal
voortzetten. Alleen in de methode
zal zij verschillen met die van zijn
voorganger, de zeer rechte Pasqua. Er wordt niet langer meer
gemikt op tweederangs figuren,
de aandacht der politiediensten
zal gekoncentreerd worden op de
kopstukken.
De zogenaamde tegenterreur

Frans-Spaanse
samenwerking
op de achtergrond. Toch hebben
zij het zo bont gemaakt dat er een
proces van gekomen is dat in
1988 velen doet opkijken. Politiechefs, een rechter en een minister geraken er door in nauwe
schoentjes.

Noord en Zuid
tegen de bierkaai
In mei beslist de Baskische
deelregering, een officieel statuut
te verlenen aan het privé bureau
dat sedert 1985 te Brussel de
Baskische belangen bij de Europese Gemeenschap verdedigt.
Tegen deze beslissing gaat de
Spaanse regering dadelijk in beroep en krijgt voorlopig gelijk van
het Grondwettelijk Hof. De reaktie van Baskische zijde blijft zonder resultaat.
Van 15 tot 18 november loopt
een proces tegen 11 Franse Basken. Zij worden beticht van ,,misdadige bendevorming", d.i. hulpverlening aan een gevluchte
Spaanse Bask. Zij bekopen hun
hulp met zware straffen.
Dit is te zien als een reaktie op
de goed geslaagde kampanje
,,een dak voor elke vluchteling".
Op 16 november komen een
tienduizend Basken naar de gevangenis Herrera de la Mancha,
diep in Spanjes's Zuiden, om
symbolisch steun te verlenen aan
alle Baskische politieke gevangenen, bannelingen en vluchtelingen.
Het jaar eindigt in mineur. Het
decembernummer van het nationalistisch blad EuskadI Information is niet kunnen verschijnen.
Terwijl Lech Walesa en Andreï
Sakharov met veel omhaal op het
Palais de Chaillot worden onthaald, levert Frankrijk de zoveelste twee politieke vluchtelingen
aan hun Spaanse benden over.
Over dit en over andere schijnheilige toestanden i.v.m. mensenrechten wilde het blad berichten.
De Franse gendarmes zijn het
echter te vlug afgeweest. Op 12
december komen zij de tekstverwerker met alle schijven, toestellen en artikels in beslag nemen.
Zodoende wordt censuur... voorkomen.
Half december neemt het Europese parlement een resolutie aan
tegen de ETA. Zij spreekt van
ETA-barbaren maar zwijgt over
de folteringen van de Spaanse
politie evenals over het recht van

Een jaar
volksnationale
strijd
Er is een tijd geweest, toen wij in deze rubriek
moesten klagen over de k&righeid waarmee de
media over nationaiHeitenkwesties berichtten;
en om verontschufdtging vragen omdat we niet
méér konden brengen dan we gevonden hadden.
j U zijn de zoken omge[ kef<J. Onze fcteclit luidt
nu dat wé 2üJi<e be*
richten niet meer l;«rtf)W bijhouden. W© moeten w«ef v fr*
ontschuïdiging vragers; dit*
maat omdat we de tijd niet
konden vinden, alJes te iezen
wat ons in dit verband onder
ogen kwam.
Er is ontegensprekelijk
meer aandacht gegroeid voor
deze vraagstukken. Heeft dit
te maken met de toenemende
kommuntkatiemogelifkheden?

Wereidbewustzijn...
Misschien beegint het ook
tot progressieve kringen door
fe dringenn dat het niet gaat
om een provincialistisch vastiioudenaan oveitjlijfeelen van
het verleden en zeker niet om
kleinechaltge taaftwtsten.
Het identiteitsvraagstuk begint siMan voor iedereen te
rijzen, ook voor groepen die
zici> daar tot voor kort niet
mee inlieten, omdai het hun
zorg niet was.

de Basken om even goed als
Spanjaarden en Fransen over
een staat te beschikken.

Basl(isch onderwijs
in de lift
Op het kulturele vlak zitten de
nationalisten niet stil. In NoordBaskenland (Frankrijk) worden

Zij gaan er van uit dat grotere
autonomie mogelijk is op basis
van het huidige statuut en dat
geweld dus voor niets nodig is.
Hoe zulks moet gebeuren wordt
er niet bij gezegd.
Over Navarra (door ETA als
onvervreemdbaar stuk Baskenland opgeëist) laat de tekst twijfel
bestaan. De inwoners zouden
zelf mogen kiezen: autonomie of
bij Baskenland.
Voor Madrid is dit manifest een
winstpunt.
Later op het jaar betogen in
Eibar nog een 8.000 inwoners
tegen het ETA-geweld, nadat een
plaatselijke politieman er door
geveld was.
Einde januari biedt ETA een
wapenstilstand aan in ruil voor
politieke onderhandelingen. Zij
wacht niet op het antwoord van
Madrid om hem toe te passen.
Vlaamse solidariteit met Basl<enland is nooit een ijdel begrip geweest. Vooral op het vlak van de Ikastola
Enkele dagen later levert Frankkrijgt zij bestendig vorm...
rijk weer een paar aangehouden
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Hef
wereldbewustzijn
neemt toe en, dichterbij, de
Eurc^ese eenwording. Of
4^Z0 weri^eiijk, zoals in menige redevoering gezegd wordt,
in eert>ied voor onze verscheidenheid zai verlopen, valt nog
te bezien.
Er zijn t'&iis ai Noordneder*
landers die daar bedenkingen
bij hebben.

Kïer van de deur...
Bovenal echter zijn er de
meer klassieke vormen van
nationaliteitenkonflikten: gevangen volkeren die los willen
geraken, volkeren die zich laat
van hun identiteit bewust worden.
Het houdt niet op, te rommelen in de Balkan. Joegosla»
vië staat, 20 te zien, op gifeenvaüen en in Roemenië heerst
een
kultuurimpertalistisch
schrikbewind.
in de kier van de deur die
Gorbatsjov in de Sovjet-Unie
geopend heeft, hebben dadelijk; een aantal niet-fiussische
republieken de voet gestoken.
Wij kijken terug op een bewogen jaar.
Karel Jansegers

op dit ogenblik meer dan 1.000
scholieren in Baskische scholen
opgevoed. Een 700 zitten in
scholen waar de voertaal voor de
helft Baskisch is. Deze laatste
werken onder de hoede van de
Franse staat. Daarnaast werken
de volgende privé-initiatieven:
1. Ikastola (onderwijs in het
Baskisch, pas later in het Frans)
telt in september850 scholieren.
Financieel kunnen de Basken het
moeilijk dragen. Onderhandelingen met de Franse staat om de
kosten op zich te nemen springen
af omdat die teveel Frans op
school eist.
2. Vrije, katolieke scholen met
het Baskisch als basistaai. Zij
tellen 250 leerlingen.
Daarnaast leren ongeveer
3.500 leerlingen af en toe eens
een uurtje Baskisch, onderwezen
door reizende leraars.
Tenslotte is het ministerie van
Onderwijs overgegaan tot het opzetten van enkele klassen experimenteel bi-kultureel ondenwijs.
Het bereikt in september 700 kinderen. Alles samen worden dus
5.300 kinderen op school in mindere of meerdere mate met de
taal hunner (voor-)ouders in kontakt gebracht. Men bedenke dat
in Frans Baskenland 250.000
mensen wonen, van wie nog
100.000 Baskisch spreken.

M4j=
Katalanen
Gibraltar,
eerst Katalaans
nog steeds onverwrikt I
N mei wordt het deelparlement van Katalonië opnieuw
verl<ozen. De verwachtingen
zijn gespannen. Zal de centrumrechtste Jordl Pujol, met zijn gematigde nationalistische (of nog
slechts „regionalistische"?) partij, de Convergéncia en haar kristendemokratisch
aanhangsel
,,Unió", de volstrekte meerderheid kunnen behouden?
Pujol verliest 1 % van de stemmen en 3 zetels maar behoudt
zijn volstrekte meerderheid. De
linkse, republikeinse nationalisten ,,Esquerra Republicana de
Catalunya) die ronduit onafhankelijkheid nastreven, hadden
winst voorspeld. Zij hebben juist
gezien en winnen 1 zetel bij (van
5 naar 6).

De bewoners van de Rots stemden nog nooit zo massaal anti-Spaans... (foto UPI)
ken wil van de bevolking anders

Op 24 maart '88 worden in Gibraltar verl<iezingenluidt.
Deze stoere verklaring werd
gehouden. De uitslag weerspiegelt sprekend de
in het Franco-tijdperk afstemming onder de 25.000 bewoners van de Rots.echter
gelegd. Sedertdien zijn Spanje
Alle partijen hadden zich om ter meest anti-Spaans en Groot-Brittannië bondgenoten
opgesteld en de scherpst anti-Spaanse heeft het geworden in NAVO en EG.
gehaald: Joe Bossano, eerder toevallig socialist, Toch is Gibraltar nog steeds
wordt met 58 % van de stemmen de onbetwiste niet naar Spanje teruggekeerd.
Dit is de enige plek in het
leider van het allegaartje dat Gibraltar bewoont. Spaanse
lichaam. De Hispanidad
OSSANO heeft al eerder
met onafhankelijkheid gedreigd. Groot-Brittannië
vindt het wel wat vervelend, te

worden herinnerd aan zijn verzekering dat Gibraltar nooit aan
Spanje zou worden uitgeleverd
zolang de demokratisch geble-

wordt nergens bedreigd, in Amerika noch in Europa.
Alleen in Baskenland en in Katalonië wordt het veroverd terrein
lichtjes ingekrompen.

De ERC bevindt zich, samen
met de VU en vele anderen, in de
Regenboogfraktie van het Europees Parlement, via Garaikoetxea, die een Bakskisch-KatalaanGalicisch bondgenootschap vertegenwoordigt.
In de oppositie blijven gespijkerd: de socialisten (statu quo),
de kommunisten (3 zetels winst,
maar ze komen uit een dieptepunt) en verder de centristische
en konservatieve unitaristen.
Katalonië is een links gewest:
zoals overduidelijk uit verkiezingen voor de Cortes te Madris
blijkt. In Katalaanse verkiezingen
echter gaat, ook bij heel wat socialisten, de zorg om een Katalaans Katalonië vóór de zorg om
de ideologische kleur ervan.

Oksitaanse heimwee
ARIE-CLAUDE TREILHON, Parijse met Oksitaanse
voorouders,
maakt een vilm over een uitstervend prachtig maar vrij bar Oksitaans landschap: Corbières.

In Piëmont (Italië) ontstaat een
beweging voor al ware het maar
decentralisatie. Men spreekt er
van een Oksitaanse provincie.
Het Oksitaanse taalgebied strekt
zich inderdaad tot over de FransItaliaanse grens uit.
Door de landvlucht sterft ook de
Een moeilijkheid vormen de
taal van het volk dat er weldra franco-provingaalse
dialekten:
,,zal gewoond hebben". Treilhon een overgangstaalvorm tussen
ziet de toekomst op dit gebied Frans en Provengaals-Oksitaans.
zwart in. Met haar korte film In de Aosta-vallei, met zulke dia,,rane qui a bu la lune" w\\ zij nog lekten, voelt men zich al beeen laatste levensglans opvan- dreigd. Daar geldt immers sedert
gen van de taal die haar duurbaar
lang het Frans als kultuurtaal.
is. Een heel dorp heeft er met Oksitaans gebied vinden ze heel
overgave in meegespeeld.
goed, maarr niet bij hen.
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De Staatssekretaris voor het Brusselse Gewest Jef Valkeniers, bevoegd voor de sociale huisvesting
heeft binnen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij een nieuwe dienst opgericht:

Q

WOONINFO
Wenst u meer te weten over...

• KOMFORTPREMIES
• BOUW- EN
VERWERVINGSPREMIES
• RENOVATIEPREMIES
of over de premies voor

• GEVELREINIGING
• AANLEG VAN VOETPADEN
of indien U meer algemene
informatie wenst over de
huisvesting in de 19 gemeenten...?

AARZEL DAN NIET,
WEND UTOT

WOONINFO
Noordstraat IB 1000 BRUSSEL
TEL.: 02/512.32.92 D 512.35.25 D 512.44.90
Open elke dag van 9 tot 14.30 uur (uitgezonderd weekeinde)
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Het nieuwe kleedje van WIJ

Eerste reakties: lof en kritiek
Vrijdag werd het promotienummer van WIJ in magazinevorm voorgesteld. In
aanwezigheid van de vorige hoofdredakteuren Frans van der Eist, Paul Martens
en Toon Van Overstraeten onthulden VU-voorzitter Jaak Gabriels en de huidige
hoofdredakteur Maurits Van Liedekerke het nieuwe WIJ-kleedje voor het kruim
van de Vlaamse pers.
Ook de eerste lezersreakties bereikten intussen de redaktie. Tussen de vele
felicitaties hoorden we — gelukkig, wij zijn de PS niet! — ook kritische stemmen.
Sommige bemerkingen kwamen meer dan eens terug, we beseffen dan ook ten
volle dat er nog veel moet geschaafd worden aan en nagedacht worden over de
magazinevorm van het VU-blad.

I

ntussen laten we U eventjes
lezen wat ons allemaal ter ore
of onder ogen kwam. Zoals U
zelf zult merken gingen we de
kritiek zeker niet uit de weg I
Voor De Standaard ,,ziet het
nulnummer er keurig uit, al ontbreekt een uitgesproken VU-signaal of -standpunt. Of dit aan de
staat van de partij dan wel aan de
staat van fiet magazine ligt, zal
de toekomst uitwijzen".
De Financieel Ekonomische
Tijd had op de persvoorstelling
ook oor voor de toespraak van
Maurits Van Liedekerke: „Volgens fioofdredakteur Van Liedekerke wil WIJ het niveau van een
louter partijblad overstijgen. WIJ
wil een spreekbuis zijn van de
Volksunie maar tevens een algemeen informatieblad. Deze dualiteit is onze uitdaging en onze
ambitie, aldus Van Liedekerke.
Hij wil van WIJ een algemeen
informatief weekblad maken dat
de hele waaier van politieke,
maatschappelijke, ekonomische,
ekologische en kulturele problemen benadert vanuit een volksnationaal oogpunt, met andere
woorden vanuit een "WIJ"-gevoel. "

De Gazet Van Antwerpen noteerde dat „het blad ("modern"
en "frisogend"), naast de traditionele informatie over de partijwerking, zich zal toeleggen op
een moderne vertaling van het
nationalisme met oog voor de
diverse facetten van de maatschappij". "Het ziet er goed uit",
was een veelgehoorde reaktie op
de persvoorstelling, zo wist de
Gazet zijn lezers nog te vertellen.
Het Volk had ook aandacht
voor de dubbele opgave van het
magazine: ,,de spreekbuis zijn
van een politieke partij en tegelij-

kertijd ruim informatie brengen;
het publiek raken en ook wijzer
maken." De kristendemokratische krant had verder onthouden
dat ,,Gabriels zei dat het weekblad het Vlaams-nationale gedachtengoed moet verspreiden,
o.m. door propaganda aan de
basis".
De Morgen had Van Liedekerke horen zeggen dat „de politieke opiniëring moeilijk in de markt
ligt. Media met een vage stijl
genieten immers de grootste gages bij de reklamewerving en de
journalisten van het Vlaamsnatio-

nale weekblad worden genegeerd bij de perssteun, de "Zevende Dag" en bij uitnodigingen
van politici van andere partijen."
Tot daar de weerklank die de
nieuwe WIJ in de Vlaamse pers
gekregen heeft. De liberale krant
Het Laatste Nieuws had zijn kat
gestuurd.
Maar ook onze eigen lezers
lazen verleden week met argusogen WIJ. En hun reakties zijn
vaak veel konkreter, en vaak ook
gefundeerder. Zij zijn immers het
best met ons blad vertrouwd.

Lezersreakties
Eerst en vooral een dikke proficiat voor de nieuwe WIJ. Een
prachtig verzorgde omslag en
een steengoed lay-out. Eindelijk
een modern iets in de partij, eindelijk verlost van het oubollige.
Wanneer WIJ nu nog ophoudt
regeringskrantje te zijn en wanneer we er terug nieuws uit de
Wetstraat in vinden samen met
de mededelingen van het partijbestuur, m.a.w. wanneer er een
duidelijke Volksunie-stempel op
staat, is voor mij de nieuwe uitgave van ons weekblad iets waar we
terug jongeren zullen mee aanspreken.
In ieder geval denk ik dat de
goede richting werd ingeslagen.
Doe zo verder en de abonnementen zulen volgen!
Jacques Vander Haeghen,
Oudenaarde
Mijn felicitaties met de nieuwe
formule voor onze WIJ. De rubrieken zijn goed. In vergelijking met
de oppervlakte mag er gerust wat

meer goede tekst komen. Ik denk
aan een historische spiegel van
het Vlaams-nationalisme of zoiets als "Dokumenten van 't Pallieterke van Arthur de Bruyne".
Vanuit de Kempen zullen wij
trachten ook in het nieuws te
blijven. Naar de toekomst gericht
moet hiervoor zeker een grotere
inspanning geleverd worden, dit
zal ook de aantrekkelijkheid van
het blad binnen de regio Kempen
verhogen.
Jo Valgaere, Mol
Met veel nieuws-gierigheid én
wat onwennig heb ik het nulnummer van WIJ ontvangen.
Graag wil ik hierbij de volgende
bedenkingen geven.
1. Het WlJ-logo. De Kung Fustijl die er van afdruipt maakt het
logo verwarrend en onduidelijk.
Waarom werd de gestileerde
WIJ-hoofding van vroeger —
eventueel geel — niet behouden ? Momenteel is het een misplaatste, onduidelijke stilering die
geheel niet opvalt.

WIJ-hoofdredakteur Maurits Van Liedekerke sprak over het kruis en
de ambitie om voor een politiek opinieweekblad te schrijven. WIJ heeft
een onmisbare taak te vervullen in het perslandschap, maar krijgt vaak
niet de waardering, in eigen middens zowel als bij de buitenwacht, die
het verdient.
(toto ivs)

2. De titelbladzijde. Ook deze
komt onduidelijk over. Als je zulk
blad in een krantenwinkel zou
leggen, vervalt het in de monotone rij van VTB-VAB of Davidsfondspublikaties die pas herkend
worden als ze opengeslagen worden waardoor je pas na lektuur
merkt in welk blad je aan het
lezen bent. Waarom geen geprofileerde hoofding, genre i<nack,
i.p.v. een onduidelijk afgekookt
iets ?
3. Inhoudstafel. Deze beslaat
— op een totaal van 20 informatieve bladzijden — bijna één biz.
Dit kan alleszins sterk ingekort
worden. De kolofon met redaktleen advertentieploeg kan m.i. ook
sterk ingekort worden.
4. De bladzijden zijn niet afgelijnd. Waarom bovenaan en onderaan de bladzijde geen fijne
aflijning met een goed WIJ-logo ?
Inhoudelijk heb ik ook enkele
bemerkingen:
1. Waar haalt de redaktie het
om Scherpenheuvel door Gabriels' Limburg te laten annekseren?
2. Het partijpolitieke nieuws is
ver te zoeken. Doordeweeks mag
er zijn, het interview met Sauwens ook. De gastbijdrage was
warrelig geschreven en te lang.
Dat de TV-bladzijde terug is zal
een aantal lezers verheugen, dus
mij met gelaten. De filmbladzijde
is weinigzeggend, en de monumentenbladzijde was inhoudsloos. Rest nog de vergelijking
met de "vertrouwde" WIJ. Het
interview ontbreekt, evenals het
nieuws uit de regio dat andere
afdelingen stimuleerde. Kan dit
opnieuw meer aandacht krijgen ?

Goed voor mij, doch er ontbreken een paar bladzijden: één
voor kinderen, één voor onze
vrouwen die weinig belangstelling hebben voor de politiek.
Wanneer u het kunt klaarspelen
dat beide groepen belangstelling
krijgen voor één bepaalde bladzijde in WIJ dan komt de rest ook.
Voeg er misschien een vervolgverhaal voor kinderen bij, eventueel een vervolgroman voor dames, en denk ook aan een kruiswoordraadsel.

Proficiat met de nieuwe WIJ,
een eigentijdse opmaak en een
vernieuwde inhoud. Het herinnert
ons ook aan de kolportages in het
kanton Weiteren bij de beginperiode van de Volksunie. Eerst
verkochten wij één eksemplaar
per 20 huizen. Uiteindelijk werden het er één op 4.
Soms door duivenmelkers verjaagd met onze mikrowagen! Een
andere keer verkochten wij niets:
„Wij zijn katholiek" en de deur
ging dicht. Dertig jaren zijn voorbij en de VU is nog steeds spnnglevend, alleen onvoldoende bekend naar de inhoud.
Misschien toch een wens van
een ouder wordend Vlaamsnationalist: willen alle bestuursleden
zich eens abonneren op WIJ?
Kan ieder bestuurslid zijn WIJ
wekelijks in de bus stoppen op
eenzelfde uitgekozen adres ?
Welllicht zit er na een tijd een
abonnement in ?

Veel sukses met de vernieuwde formule van het weekblad
WIJ. Ongetwijfeld wordt het een
waardig werkstuk. Tot op heden
voldeed WIJ steeds aan mijn ver-

Jaak Lammens, Serskamp
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Lieven Demedts, Oostrozebeke

L.P, Tongeren

Alleszins nog veel beterschap
voor de nieuwe WIJ definitief uit
de startblokken schiet, en alle
sukses.
Kris Bovin, Kessel-Lo

Jaak Gabriels en Frans van der Eist aan de eretafel met verschillende hoofdredakteurs en journalisten
van Vlaamse dagbladen, (toto rvs)

wachtingen: een Vlaams-nationaal weekblad dat de moeite
loonde om te lezen.
Uiteraard mocht het weekblad
al eens in een modern kleedje.
Enkele kleine bedenkingen: ik
mis een rubriek als "Dio Genes".
Voorts moest een goede wekelijkse strip best kunnen in WIJ.
Graag zou ik u Altamira aanbevelen.

M^j

11

Nu een abonnement nemen op WIJ loont de moeite

Nieuwe abonnementen werven
hoeft U niet voor
niets te doen
Vorige week hebt U een voorsmaakje gekregen van de nieuwe WIJ. De
redaktie blijft met belangstelling uitkijken naar uw reakties, positieve of negatieve!
Het gebeurt niet om de haverklap dat uw weekblad zo'n grondige gedaanteverwisseling ondergaat. De uitgever wil van die gelegenheid dan ook gebruik
maken om ons abonneebestand een stevige ruk omhoog te geven. Op de
persvoorstelling van het promotienummer verklaarde VU-voorzitter Gabriels dat
het de bedoeling is binnen de twee jaar de kaap van 20.000 abonnementen te
benaderen. Met uw hulp zullen we daar zeker in slagen!
Als u NU van onze aanbieding
gebruil< maal<t staat u iets moois
te wachten. Want NU op WIJ
abonneren wil zeggen:

1. dat u tot einde maart '89 ons
weel^blad GRATIS ontvangt.
2. dat u per kerende een biljet
ontvangt voor een reuze tombola
met spektakulaire prijzen.

We zetten deze schitterende prijzen
even op een rijtje:
1. Een video-rekorder (waarde 55.000 fr.)
2. U én uw levenspartner van kop tot teen In het nieuw gestoken
door een van de grootste modehuizen van Vlaanderen (waarde
20.000 fr.)
3. Tien tweedagsreizen naar Huil voor twee personen (waarde
elk 18.000 fr.)
4. Vijf stereo-radio's (waarde elk 15.000 fr.)
5. Een week vakantie in Spanje voor het hele gezin (waarde
12.500 fr.)
6. De 13 beste prozawerken van Felix Timmermans (waarde
7.990 fr.)
7. Tien radio's (waarde elk 2.500 fr.)
8. Twintig paketten met streekgerechten uit de Westhoek
9. Tien gidsen voor Vlaanderen
10. Tien kogelpennen Parker
11. Tien eksemplaren van "Kunst in België" (waarde elk 1.500
fr.)

Voor het
geld
hoeft U WIJ
echt niet
te laten!

NU op WIJ abonneren loont dus echt de moeite!
(Deze tombola loopt in samenwerking met Siemens, Sukses Kleding Meyers, VTBVAB, North Sea Ferries, Davidsfonds, VW Veurne-Ambacht, Kredietbank, NMKN)

I

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

Maar ook voor onze
abonnementenwervers
hebben
wij wat in petto!

U kunt zich als volgt op WIJ
abonneren:

Wie de glorievolle dagen van
de kolportage indachtig ook zijn
vnenden en kennissen wil laten
kennis maken met de nieuwe
WIJ, kan natuurlijk ook op onze
steun rekenen.
Geïnteresseerden bellen naar
het redaktiesekretariaat (02/
219.49.30) of sturen een briefje
(Barrikadenplein 12, 1000 Brussel). Zij krijgen dan enkele proefnummers toegestuurd.
Voor elk nieuw abonnement
dat U aanbrengt, ontvangt U per
kerende eveneens een tombolabiljet met kans op één van onze
waardevolle prijzen.

1) U betaalt uw jaarabonnement onmiddellijk door 1.200 fr.
te storten op rek. 000-0171139-31
van WIJ, Barrikadenplein 12 te
1000 Brussel.
2) U betaalt met een doorlopende opdracht van 100 fr. per
maand.
Wanneer U een van deze voorstellen aanvaardt 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 kmis eerst aan hoe ik WU wens te betalen
r

1200 fr. op rek 000-0171139-31

[1 100 fr. per maand. En vraag een formulier van Doorlopende Opdracht.
D Stuur mi] ook meteen het tombolabiljet waarop ik recht heb.
Naam:
Adres:

Handtekening;
* sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12,1000 Brussel.

23 FEBRUARI 1989

12

t-ae-wi

Donderd. 2 maart

Van dag
tot dag
Zaterdag 25 feb.
n BRT 1 - 13.00
Kilimanjaro, jongerenmagazine
D BRT 1 - 16.00
Gestriict, film
D BRT 1 - 20.00
Buren.serie
D BRT 1 - 20.25
Passion Flower, TV-film
D BRT 1 - 21.55
llona Lisa, evergreens,
D BRT 1 - 23.15
The Bradbury Theatre, serie
D BRT2 - 19.00
De droomfabrlelc, hartewensen
D VTM - 17.30
VTM-top 30
D VTM - 18.30
She's the sheriff, serie
D VTM - 19.30
Bompa, serie
D VTM - 20.00
Apocalypse now, film
D VTM - 22.55
Extremities, film
D Ned. 1 - 15.30
Rust roest, serie
D Ned. 1 - 15.59
Btack beauty, serie
D Ned. 1 - 19.19
Steil achterover, serie
D Ned. 1 - 19.44
Cheers, serie
D Ned. 1 - 21.10
Het wassende water, serie
D Ned. 1 - 22.41
Hooperman, serie
D Ned. 1 - 23.03
St.Elsewhere, serie
D Ned. 2 - 16.00
Dynasty, serie
D Ned. 2 - 18.45

Top 40
D Ned. 2 - 21.45
Beauty & The Beast, serie
D Ned. 2 - 22.35
The Terminator, film
D Ned. 2 - 0.26
True Grit, film
D Ned. 3 - 20.29
RVU een klelnlgheidje, serie

Zondag 26 feb.
D BRT1 - 11.00
De zevende dag, praatkaffee
D BRT 1 - 16.00
Top Kids, jeugdfilm
D BRT 1 - 17.15
Slnja IMosa, serie
D BRT 1 - 17.40
Maivira, jeugdserie
D BRT 1 - 18.10
L^ven... en laten leven, milieumagazine
D BRT1 - 20.30
De harde leerschool, serie
D BRT1 - 21.30
Steek-er-wat-van-op-show, praatprogr.
D BRT 1 - 22.45
Het Georglaanse Londen,
dok.
D VTM - 16.30
Hunter, serie
D VTM - 18.00
Servicegolf, serviceprogr.
D VTM - 18.30
Dear John, serie
D VTM - 20.00
Hurry Sundown, film
D VTM - 23.00
War and remembrance, serie
D Ned. 1 - 15.31
Waaldrecht, serie
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Geheimagent Sheen dringt steeds dieper tiet oerwoud binnen op zoek
naar de excentriel<e officier Brando in „Apocalypse Now". Zaterdag 25
feb. op VTM om 20u.
n Ned. 1 - 19.07
Flying doctors, serie
D Ned. 1 - 21.25
Golden giris, serie
D Ned. 1 - 22.20
De charmeur, serie
D Ned. 2 - 10.05
Nonnl, serie
D Ned. 2 - 21.52
French & Saunders, serie
D Ned. 3 - 20.25
Kanjers, serie

Maandag 27 feb.
D BRT 1 - 15.00
Home sweet home, serie
D BRT 1 - 17.30
Black Beauty, serie
D BRT 1 - 18.10
Postbus X, jeugdserie
D BRT 1 - 18.35
Avonturenbaai, serie
D BRT 1 - 19.00
Mijn mama Is een pompoen,
jeugdfilm
D BRT1 - 20.00
Buren, serie
D BRT1 - 20.30
Captain James Cook, serie
D BRT1 - 22.45
Horizon, wetensch. magazine
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
n BRT2 - 21.00
Levenslang voor Christine, dokudrama
D VTM - 18.00
Sidekicks, serie
D VTM - 20.00
The next man, film
D VTM - 23.00
Taxi, serie
D Ned. 1 - 15.30
Neighbours, serie
D Ned. 1 - 19.35
Volmaakte vreemden, serie
D Ned. 1 - 20.00
Mijn dochter en Ik, serie
D Ned. 1 - 20.25
De schat, TV-spel
D Ned. 2 - 18.32
The real ghostbusters, serie

Dinsdag 28 feb.
D BRT 1 - 15.00
Home sweet home, serie
D BRT 1 - 17.30
Black Beauty, serie
D BRT 1 - 20.00
Buren, serie
D BRT 1 - 20.30
Natuur: laat je leven,
dok. serie
D BRT2 - 20.00
De drie wijzen, kwisprogramma
D BRT2 - 21.35
CD, een goed Idee;
kreatief denken

D VTM - 17.30
Ducktales, tekenfilmserie
n VTM - 18.00
Sidekicks, serie
D VTM - 20.00
War and remembrance, serie
D VTM - 22.30
Noble House, serie
D Ned. 1 - 15.30
James Herriot, serie
D Ned. 1 - 17.10
Op verhaal komen In Wester Brood
en beker, verhalen
n Ned. 1 - 17.45
Kids, serie
D Ned. 1 - 18.38
Pleter Post, serie
D Ned. 1 - 19.51
Cheers, serie
D Ned. 1 - 20.17
A different worid, serie
D Ned. 2 - 19.00
Familie Oudenrijn, serie
D Ned. 2 - 20.29
Onze Ouwe, serie
D Ned. 3 - 21.32
RVU Gevangen in het heden,
dok.

Woensd. 1 maart
D BRT 1 - 15.00
Home sweet home, serie
D BRT 1 - 16.45
Anna, serie
D BRT1 - 18.05
Meriina, serie
D BRT1 - 18.35
Kilimanjaro, jeugdnieuws
D BRT1 - 20.00
Een zaak voor twee, serie
D BRT1 - 21.00
I.Q., kwis
n BRT1 - 22.45
Verwant, kunstmagazine
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Sportavond
D VTM - 17.30
Ducktales, tekenfilmserie
D VTM - 18.00
Streethawk, serie
D VTM - 20.00
Between friends, film
D VTM - 23.00
Cheers, serie
n Ned. 1 • 16.25
Lassie, serie
D Ned. 2 - 17.05
Buck Rogers, serie
D Ned. 2 - 17.50
Call to glory, serie
D Ned. 2 - 19.20
De Spljkerhoek, serie
D Ned. 2 - 20.29
Family Ties, serie
D Ned. 2 - 22.35
China Beach, serie

D BRT 1 - 15.00
Home sweet home, serie
D BRT 1 - 17.30
Black Beauty, serie
D BRT 1 - 18.10
Kung Fu, serie
D BRT1 - 21.25
Medisch Centrum West,
serie
D BRT1 - 22.45
Het Adelaarsnest,
dok. serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Het lange afscheid, film
D VTM - 17.30
Ducktales, tekenfilmserie
D VTM - 18.00
Sidekicks, serie
D VTM - 21.00
Dallas, seri
D VTM - 22.30
Odd couple, serie
D VTM - 23.00
Jake and the Fatman, serie
D Ned. 1 - 16.01
Neighbours, serie
D Ned. 1 - 16.24
Zeg 'ns aaa, serie
D Ned. 1 - 19.21
Een klas apart, serie
D Ned. 1 - 19.55
De sprookjesverteller, serie
D Ned. 1 - 21.35
Cagney & Lacey, serie
D Ned. 2 - 19.05
Alrwolf, serie
D Ned. 2 - 20.29
Beppie, serie
D Ned. 2 - 22.30
L.A.Law, serie

Een film
per dag
Zaterdag 25 feb.
Apocalypse Now
Amerik. ooriogsfilm van Coppola uit
1979 met Marlon Brando, Martin
Sheen en Dennis Hopper. Kapitein Williard krijgt van de CIA de opdracht kolonel Kurtz op te sporen en te doden.
Die heeft zich immers in de jungle teruggetrokken en voert zijn eigen,
waanzinnige oorlog... (VTM, om 20u.)

Zondag 26 feb.
Hurry Sundown
Tijdens WO II heeft Henry Warren
van Riverside een superboerderij gemaakt. Hij aast nog op twee stukken
grond die door hun eigenaars niet willen vericocht worden... Amerik. film van
Otto Preminger uit 1967 met o.a. Michael Gaine, Jane Fonda en Faye Dunaway. (VTM, om 20u.)

l\/laandag 27 feb.
The Next Man
Amerik. avonturenfilm uit 1976 met
o.a. Sean Gonnery, Cornelia Shafpe
en Albert Paulsen. Khalil Abdul Muhsen ijvert al jaren Voor de vrede in het
Midden-Oosten. Om zijn plannen te
dwarsbomen laat een buitenlandse belangengroep drie van zijn invloedrijke
medewerkers ombrengen... (VTM, om
20u.)

Vrijdag 3 maart

Dinsdag 28 feb.

D BRT 1 - 15.00
Home sweet home, serie
D BRT1 - 17.30
Black Beauty, seri
D BRT 1 - 18.20
Schoolslag, spelprogr.
D BRT 1 - 20.00
Buren, serie
D BRT1 - 20.30
Rusland en de SU,
dok. serie
D BRT 1 - 22.40
Christabel, serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.00
Première, filmnieuws
D BRT2 - 20.30
De parel van de NIjl, film
D BRT2 - 22.10
Fllmspot, achtergrondinfo
D VTM - 17.30
Ducktales, tekenfilmserie
D VTM - 18.00
Sidekicks, serie
D VTM - 20.00
Beverly Hills Cop, film
D VTM - 21.50
Empty nest, serie
D Ned. 1 - 15.35
Centennial, serie
D Ned. 1 - 20.25
The Dari( crystal, film
D Ned. 1 - 21.50
Yes minister, serie
D Ned. 1 - 23.30
The Beate Klarsfeld Story,
film
D Ned. 2 - 16.28
Suske en WIske,
jeugdserie
D Ned. 2 - 20.40
Alf, serie
D Ned. 2 - 21.50
Alio Alio, serie
D Ned. 2 - 22.55
Dempsey and Makepeace,
serie

La Rellgleuse
Franse film van Jacques Rivette uit
1966 naar het wert( van Diderot, met
o.a. Anna Karina en Liselotte Pulver.
Omdat haar ouders geen geld hebben
voor een bruidsschat wordt Suzanne
Simonin verplicht in het klooster te treden. (Télé21,om20u.)

Woensd. 1 maart
Between Friends
Deborah Shapiro moet na haar
scheiding noodgedwongen haar huis
verkopen. In het immobiliënkantoor
maakt zij kennis met de eveneens gescheiden Mary Catherine Castelli en zij
worden dikke vrienden. Amerik. TVfilm uit 1983 met o.a. Elizabeth Taylor
en Carol Burnett. (VTM, om 20u.)

Donderd. 2 maart
Het Lange Afscheid
Russische film uit 1971 met Zinaida
Sarko en Oleg Vladimirski. Eugenia
zorgt alleen voor haar zoon Sasja nadat haar man haar veriaten heeft en
domineert hem volledig. (TV 2, om
20u.)

Vrijdag 3 maart
The Dari( Crystal
In een mysterieuze wereld heersen
boze wezens sinds een toverkristal
door een aardbeving gebroken werd.
Het afgebroken stuk van het kristal
moet gevonden worden om het Kwaad
te kunnen verbannen. Britse animatiefilm van Jim Henson en Frank Oz uit
1983. (Ned.1,om20u.25)
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clootrd&'iveeA&
Wi| hadden thuis een
bescheiden biblioteek,
ik kon uren na mekaar
binnen het donker van
de vier wanden zitten
neuzen. Vooral op dagen dat landerigheid
mijn gemoed had overmand ging ik graag op
reis in deze gezellige
nis Dan was onze
huisbiblioteek een beschuttende
werkplaats
Het gaf mijn huisgenoten de indruk dat ik
met een ernstig werk
bezig was en met beschikbaar voor een of
ander karweitje.
De pret begon reeds met de glasrinkel
die hoog opsprong als men de deuren
opendraaide Vervolgens ontsnapte aan
de kast een moeilijk te omschrijven
geur, een mengsel van boenwas, eikenhout en van muf papier Elk van de
boeken verspreidde een apart parfum,
het gevecht van drukinkt die in papier
vreet lijk onzichtbare boekenwormen
En dan die linnen kaften waarin vocht,
warmte en beslotenheid hun langzaam
maar zeker spel speelden.

onthouden.
Dat het zgz. kennen van wijn met veel snobisme
gepaard gaat, is jammer genoeg zo. Nogal fel
manifesteert zich dat bij de ,,jaargangen". Het is
flauw een stuk of wat „goede jaren" uit het hoofd te
leren en met deze pseudo-kennis dan zijn disgenoten trachten overbluffen. Dit is niet alleen flauw,
maar ook onbeleefd en vaak niets terzake doend.

ATUURLIJK IS het zo dat
de
weersomstandigheden van jaar tot jaar verschillen Maar zij verschillen ook
van plaats tot plaats Een goed
Bourgogne-jaar is met noodzakelijk even voortreffelijk voor witte
Bovendien verschillen de jaargangen
met alleen van kwaliteit,
Ik denk vaak aan onze huisbiblioteek
maar ook in stijl Er zijn in dezelfwanneer in oeverloze debatten over het
de wijnstreek jaren met tedere,
lezen van boeken geredetwist wordt Of
fruitige wijnen en andere met
over het met-lezen, want er leven ook
mensen die nooit boeken lezen; het
krachtige wijnen met veel tanine
bestaat Steeds meer en meer, zoals de
en een langere levensduur
cijfers zeggen
Een ,,goed wijnjaar" slaat vaak
op een jaar met een grote oogst
Dat IS dan wel waar voor de
wijnboer, maar met per se voor
ons Immers, de oogst van de
beroemdste jaren is altijd gering
Logisch, hoe minder druiven aan
de wijnstok, hoe meer geur en
smaak per druif
Nu de Jeugdboekenweek loopt denk ik
Nu is de jaargang met altijd een
weer aan onze huisbiblioteek
waarborg, daar de ontwikkeling
Het was wellicht omdat zij zo voorhanvan een wijn op fles soms voor
den stond in onze woonkamer dat ik
verrassingen kan zorgen Halve
reeds als kind van boeken hield En ook
flessen rijpen sneller dan hele,
omdat ik zag hoe de huisgenoten veel
deze weer sneller dan magnums
boeken tot zich namen, er zichtbaar van
(inhoud 2 normale flessen) Ook
genoten en er met konden over zwijgen.
in kelders met een relatief hoge
Het goede voorbeeld, nietwaar

Huisbiblioteek

Ik herinner mi| hoe trots en gelukkig ik
was thuis te zijn m de biblioteek van ons
dorp. Een van mijn broers was er bibliotekaris en terwijl hij de klanten geriefde
mocht ik langs de gekafte ruggen lopen
en de titels ontcijferen Soms verstopte
ik mij achter de hoge donkerblauwe
gordijnen die voor de rekken hingen
Waarom al dat fraais met bloot uitgestald mocht IS mij steeds een raadsel
gebleven Broer beweerde dat het zo
hoorde om het stof te weren.
Later bleek omdat de onderpastoor,
die verantwoordelijk was voor het zedelijk peil van de biblioteek, met duldde dat
de met-gevormde lezer lucht kreeg van
werken die over Het Leven handelden.
Het was inderdaad nog een pre- konciliaire Vrije Biblioteek St -Amandus, naar
de patroonheilige van het dorp.
Flaneren in de biblioteek gaf zo'n feestelijk gevoel Vooral 's zomers wanneer
de deur wagewijd openstond en je op
het dorpsplein het publiek de kaatsers
hoorde aansporen.
Maar ook 's winters wanneer de besneeuwde kerkgangers zich aan de
brandende kachel kwamen warmen.
Maar het liefst vertoefde ik in onze
bescheiden huisbiblioteek. Ik bladerde
en taste en snoof het bedwelmend parfum Steeds met vernieuwde nieuwsgierigheid, alsof het de eerste keer was
Zeker de tweedelige Larousse met de
grasgroene kaft waarop een meisje de
zaadjes van een pisbloem wegblies Je
seme é tout vent Die Larousse was
een goudmijn, vooral de reprodukties
met de ontblote boezems van Delacroix
droegen mijn jeugdige aandacht weg Je
kon ze zo vol niet verzinnen ..
Onze biblioteek bergde ook tientallen
Davidsfondsboeken op grijsgrauw papier en de streekromans van Warden
Oom en de titels van Willem Putman die
naar enige wuftheid zweemden
Onze biblioteek leerde ook hoe schrijvers er uit zagen Achter de glazen deuren prijkten hun beeltenissen. Mannen
met uitgehakte koppen- het peinzend
hoofd van Gezelle, de verwarde kop van
Verschaeve, Teirlinck dromend achter
z'n fijne brilletje, de schalkse fronsen
van van Ostayen, de streuvels van Stijn
En Alice Nahon, nog even voor het slapen gaan.
Later heb ik er het griekse gelaat van
Claus bijgekleefd Tot grote ergernis van
vader die van die nieuwlichters met veel
moest weten..

VOO^ P£ TOEKOM^r
\JAN 0>ize JEUG-P

temperatuur oudert de wijn sneller dan in koude De hoogste
kwaliteit wordt bereikt door de
wijn langzaam op magnum te
laten rijpen in een koele kelder
Blijft in een bepaald jaar in een
bepaalde streek door slecht weder de wijn onder de maat, dan
wordt die met onder eigen naam
op de markt gebracht, omdat hij
met aan de ,,Appellation Controlée" vereisten voldoet Maar die
wijnen kunnen toch nog bekoorlijk zijn, met het voordeel dat ze
gemakkelijk op dronk komen
Terwijl grote jaren dikwijls moeilijke jaren zijn, waarvan de ontwikkeling op fles soms zeer traag
verloopt Het geduld wordt dan
wel ruimschoots beloond
Voor Champagne duidt men
een kwalitatief zeer goed wijnjaar
op het etiket aan met de vermelding ,,millésime" Die champagne IS dan nooit vermengd met
champagnes uit andere jaren
(wat meestal wel gebeurt) De
champagne millesime komt daarom ook onder eigen jaartal in de
handel Hij is altijd een ,,brut",
droog dus
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Toen het Spaanse galjoen ,,EI Calvador", vluchOver de tentoonstelling ,, Vergeten steden aan de
tend
voor de kanonnen van Sir Francis Drake, op de
Indus" die nog tot 14 mei loopt in de Koninklijke
klippel
sloeg, heeft het, zo wil de legende het, zijn
Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel is al
naam
gegeven
aan het kustdistrikt Calvados en aan
een en ander geschreven. Daarom willen we hier
's
werelds
meest
befaamde appelbrandewijn. Deze
even een onthoudenswaardig nevenaspekt van de
laatste
is
altijd
met
een waas van enige geheimzinexpositie belichten, namelijk hoe zij kadert in een
nigheid
omweven
gebleven.
Is het omwille van de
bredere kontekst.
Normandische mist of omwille van de misterieuze
ANGESPOORD door het kistan, het Sekretariaat-Generaal appelgeur die in elk glas zweeft ? In elk geval valt er
overrompelende sukses van het International Comittee of over Calvados wel een en ander te vertellen.

A

van de Aztekententoonstellmg die meer dan 350 000
bezoekers lokte, willen de KMKG
op termijn een tentoonstellingspolitiek uitbouwen in samenwerking met de grote financiële instellingen De komende jaren zullen zo grote Europese tentoonstellmgsprojekten naar de hoofdstad gehaald worden
Het
financiële partnership zal met
een informele beurtrol telkens
aan een andere grote financiële
instelling voorbehouden worden

Zo werd voor de Indus-tentoonstellmg de ASLK aangezocht om
te participeren, die op haar beurt
de promotionele koordinatie toevertrouwde aan de Stichting voor
Kunstpromotie (die werkt onder
de auspiciën van het Mimstene
van de Vlaamse Gemeenschap)
Het voorgaande betreft ,,ons"
luik van de manifestatie De tentoonstelling ,,Vergeten steden
aan de Indus" is evenwel vooral
een internationale produktie onder bescherming van de UNESCO ZIJ werd opgezet door de
Technische
Universiteit
van
Aken, de Stad Aken, de Mission
Archeologique Frangaise au Pa-

Museums en de Regenng van de
islamitische Republiek Pakistan
Voor Brussel was de expositie m
Aken, Munchen, Munster en Parijs, nadien komen nog Wenen en
Frankfurt aan bod
Aan internationale samenwerking en belangstelling dus zeker
geen tekort, vandaar even terug
naar de tentoonstelling zelf die
opgevat werd volgens een nieuw
historisch-edukatief
koncept
Daarenboven werd nog nooit eerder in Europa een tentoonstelling
gehouden over de Indus-beschaving, een verfijnd beschavingsmodel met een stedelijke infrastruktuur dat rond 7 000 v K
reeds in hoogbloei was De spektakulaire opgravingen in de Mokinjo-Daro vallei, vanaf 1979 onder auspiciën van de UNESCO,
hebben de Indus-kultuur terug
aan de oppervlakte gebracht
Kleine, maar uiterst verfijnde objekten typeren deze kuituur De
tentoonstelling omvat zowat 300
van de meest sprekende archeologische voorwerpen Gouden
sieraden, beeldjes en zegels
staan centraal, waarbij dia-projekties een zeer suggestief kader
scheppen

ORMANDIE IS een van de
weinige
wijngaardloze
delen van Frankrijk Maar
het IS rijk aan appelgaarden en er
wordt massaal cider gemaakt van
gegist appelsap Uit deze drank
met zeer bescheiden alkoholgehalte dubbelstookt men dan de
Calvados De oudste vermelding
van deze aktiviteit dateert uit de
16de eeuw en betreffen het
schiereiland Cotentin, waarop
Cherbourg ligt De hoofdstad van
het distrikt Calvados zelf is Caen
Elf gebieden voeren de naam
Calvados, maar slechts een
kreeg in 1946 de genade van een
eigen Appellation Contrólée de
Calvados du Pays d'Auge De
andere moeten achter de vermelding Calvados hun eigen naam
voeren Vreemd genoeg is zo
zelfs de Calvados geen strikte
AC
Goede Calvados moet tenminste twee jaren op eikehouten fusten rijpen Voor de verkoop wordt
hij met 'n weinig karamel bijgekleurd, maar nooit gezoet, zodat
de droge smaak behouden blijft

In de handel moet Calvados 40
tot 45 % alkohol bevatten Lichtere of met langgenoeg gerijpte
Calvados vindt in de Normandische keuken ruime toepassing in
paté, kalfspens en roomsausen
voor kip of tong, die we op onze
restaurantkaarten wel eens a la
Pays d'Auge omschreven zien
Calvados wordt tegenwoordig
veelal in het groot gedistilleerd
Maar er wordt ook nog veel illegaal gestookt Wat zelfs oogluikend of openlijk toegelaten
wordt, kwestie van de appelkweker zijn dagelijkse Trou Normand
en taksvrije bijverdienste te gunnen Vele autotoeristen die Normanide doorkruisten gaan dan
ook prat op hun ,,zelf bij de boer
gekochte" flessen (je mag er
trouwens gratis proeven) Nu zal
de inhoud van die flessen waarschijnlijk best lekker zijn, maar
deze doorgaans goedkopere appelbrandewijn mag beslist met de
naam Calvados dragen, wel de
omschrijving eau de vie de cidre
de Normandie, Bretagne of Maine, gesteld natuurlijk dat uw
vriend-boer een etiket gebruikt
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— Reisteater ,.Colloquium" speelt DE GEK EN ZIJN WERK van
René Verheezen In een regie van Rudy Doom, en dit op 24 februari in
het Kultureel Centrum-Strombeek. Aanvang 20.30 uur, toegang 150 fr
Reservatie en inlichtingen: 02/251.61.34.
— In kunstgalerij Embryo zijn tof 5 maart tekeningen en etsen van
ROGER WITTEVRONGEL te zien.
Roger Wittevrongel vindt woorden bij zijn werk overbodig. Deze
woorden zijn dan ook lutel. Zijn werk behoeft ook geen grote
woordenschat, het spreekt voor zichzelf. Bij Wittevrongel geen metafysika, geen ondoorgrondelijke ekspressie van het onderbewuste, geen
weergave van de subjektieve ervaringswereld. Wel registratie van wat
zijn streng oog ziet of meent te zien.
In dezelfde periode wordt ook keramiek van ANTOINE VAN DEN
BROUCK tentoongetseld.
Antoine Van den Brouck laat de liefde de transformerende kracht
zijn in zijn werk dat zo de brug wordt tussen de menselijke en de
goddelijke wereld. Zijn werken, beelden en panelen, worden daardoor
vensters op de eeuwigheid.
Open van 11 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur, maandag
gesloten.
— ZEVEN ZEVEN is een tentoonstelling van Herman J. Claeys.
Zeven installaties met woord-beeldkollages op industriële zeefpanelen
zijn te zien in de zuilenzaal van het trefcentrum ,,De markten*", Oude
graanmarkt 5,1000 Brussel. Open van 4 \o\ 12 maart, dagelijks van 12
tot 18 uur.
Vernissage: 3 maart om 20 uur.
— In Kunsthuis ,,lngrith Desmet" (Kortrijksestraat 33, 8710 HeuleKortrijk) loopt een tentoonstelling met werk van ETIENNE DESMET
(marmer, brons en hout) en JOSÉ VERMEERSCH (kunstjuwelen).
De eksposltie loopt tof en mef 4 maart en is toegankelijk op alle
weekdagen van 16 tot 19 uur, behalve dinsdag en woensdag.
Zaterdag en zondag van 16 tot 20 uur en op afspraak.
— ,,Op zoek naar de mens"is een retrospektieve over het werk van
de Vlaamse cineast FRANS BUYENS. De tentoonstelling loopt van 4
tot en met 11 maart In de Vlaamse Leergangen, 1ste verdieping
Boekhandelstraat 9 in Leuven.
Tijdens deze retrospektieve wordt het Filmmuseum (3de verdieping)
opengesteld, er worden speelfilms, dokumentaires en ander filmwerk
vertoond van Frans Buyens.
Inkom 20 fr.
— KREATIEF MET PENSEEL, PEN, HOUT, STOF, PORSELEIN...
is de titel van een tentoonsteling die nog tot 5 maart te bekijken is in het
Kultureel Centrum van de Vlaamse gemeenschap ,,Het Veltmanshuis" in Sint-Martens-Voeren. Er is werk te zien van 7 Voerense
amateur-kunstenaars: R. Collings, G. Dodemont, N. Ernon-Bruyere,
E. Straet, J. Vos-Habets, A. Wanders-Gubbels en D. Walpot.
Open: woensdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 19 uur of
na afspraak (041/ 81.11.59).
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ARAH TOBIAS (Jodie Foster)
heeft heibel met haar lief. Ze
loopt de woonwagen uit en
vertelt hem dat hij verdwenen moet
zijn wanneer ze terugkomt. Ze drinkt
een paar biertjes en loopt de Mill
binnen, een bar waar haar vriendin
Sally Frazer (Ann Hearn) tegelijk
dienster en werkster is. De bar is
bevolkt met een zootje ruwe kerels.
Een van de kerels gaat met haar
dansen en plots ligt Sarah op de
flipperkast en wordt op een brutale
manier aangerand. Drie mannen maken achtereenvolgens misbruik van
haar, tenwijl vele anderen ongestoor
toejuichen en aanmoedigingen brullen.

De film The Accused begint net na
deze gebeurtenissen, wanneer Sarah
de Mill kan ontvluchten. Ze belandt in
het ziekenhuis en daar komt openbare aanklaagster Katheryn Murphy
(Kelly Mc Gillis) in de zaak opdagen.
Na korte tijd besluit Katheryn dat ze
Sarah niet op de getuigenbank zal
brengen, omdat ze daar weinig of
geen kans maakt om ook maar enige
gerechtigheid te zien geschieden. Ze
gaat in op het voorstel van de drie
advokaten van de verkrachters en
deze laatsten worden veroordeeld
voor slagen en venwondingen. Sarah
is buitenzinnig van woede, omdat ze
zich verkocht voelt en tenslotte zal
Katheryn zich neerleggen bij haar

Faye Dunaway, warme hartstocht in het Winter Palace.

zen naar de film Eat the rich van
Peter Richardson. Deze film is een
cultfilm, gesitueerd in het huidige Engeland, en heeft als ondenwerp het
gevecht van een groep revolutionairen, onder de leiding van Alex —
wiens sexe zeer ambigieus kan worden genoemd — tegen Nosher, de
fascistische cockney. Alex is ober in
het restaurant ,,Bastards", waar enkel de rijken kunnen aanschuiven. Hij
raakt zijn werk kwijt en valt in handen
van ambtenaren, die aan cocktails
nippen tenwijl ze tot de bedelstaf gedwongen klanten sarren. Alex pikt het
niet langer en vindt vriendschap bij
ron, die ook de hand komt ophouden
voor gouvernementele steun. Alex
schiet even later de hele boel aan
argumenten. De enige manier echter
flarden en verdwijnt dan naar de heuom een nieuw proces te krijgen is de vels. Wat later, als de groep is uitgeomstaanders tie toejuichten — en groeid, overvallen ze ,,Bastards" en
hierdoor aanzetten tot misdaad — dopen het om in ,,Eat the rich"? wat
aan te pakken. Dit is een proces en ook letterlijk wordt genomen. Maar
een film die men niet licht vergeet en Nosher waakt en zal weerstand bieregisseur Jonathan Kaplan is zeker den, dit liefst met de blote vuist,
niet vreemd aan de schitterende ak- waarmee hij gijzelaars en ambassateursprestaties. Niet voor gevoelige deurs heeft bijgetimmerd. Er zijn cazielen. Dat is ook niet de hiernavol- meorollen voor Linde en Paul McCartgende film.
ney, Robbie Coltraine, Rik Mayall, BUI
Hotel Terminus: The life and ti- Wyman e.v.a.
mes of Klaus Barbie is van Marcel
Ophuls en hij kreeg de Prijs van de
Internationale Filmpers Cannes 88.
Het hotel in de titel venwijst naar het
huis waar Barbie zijn hoofdkwartier
had. Deze Slager van Lyon werd in
1987 veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid, bedreven aan het
hoofd van de Gestapo in Lyon tijdens
WOU. Ophuls had reeds bewezen dat
hij het dokumentairegenre volledig
beheerste toen hij in 1972 Le Chagrin

Nieuw
in de bios

in Venetië '88 de eerste prijs als jonge
akteur kreeg. Het is de verfilming van
het Stefan Zweig-verhaal Brennender
Geheimnis. Dit is een film voor sfeer
en prachtige beelden, die start in het
Wenen van december 1919. Sonya
(Dunaway) leeft in een goed, vormelijk maar passieloos huwelijk met een
Amerikaan diplomaat (lan Richardson). Hun zoontje Edmund (Eberts) is
astmalijder, en moeder en zoon gaan
naar een sanatorium in Semmering
— dat alleen Oostenrijkse adel en
rijke diplomaten zich kunnen veroorloven — de meesten zijn dan ook zeer
oud. Sonya schittert daar als een pas
ontloken bloem tussen een stapel
kreupelhout. Ze ontmoet er na korte
tijd de eveneens jonge baron Alexander Maria von Hauenschild (Brandauer), die reeds vriendschap sloot
met Edmund. Het duurt echter niet
lang of zijn aandacht wordt helemaal
gefixeerd op de moeder, die maar al
te graag bereid lijkt te vallen voor de
subtiliteiten van de verleider, die blijkbaar een vooropgezet plannetje uitwerkt.
Dit is het opmerkelijke en geslaagde regiedebuut van Andrew Birkin,
eerder reeds scenarist van The name

et la Pitié monteerde, dokumentaire
die lange tijd censuurproblemen in
Frankrijk kende. Hotel Terminus is
geen biografie van Barbie, maar eerder de schildering van een verborgen
sadist die nooit aan het licht zou zijn
gekomen, moest hij niet de volledige
vrijheid van een moorddadig systeem
hebben gekregen.

7 Voerense kunstenaars in het
Veltmanshuis

Retrospektieve Gust De Smet in
het PMMK-Oostende

— In het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11
te 8400 Oostende loopt vanaf zaterdag 25 februari de RETROSPEKTIEVE GUST DE SMET.
De tentoonstelling is tot 29 mei toegankelijk, dagelijks van 10 tot 18
uur. Gesloten op dinsdag. De toegang bedraagt 100 fr.
— Schilderijen van JAQUES CHERIGIE (Chapelle d'Armentières,
Frankrijk) zijn nog tot 12 maart te z\en in Galerie ,,Het Labyrint", Dries
29 in Kemmel.
Open: elke dag vanaf 10 uur, gesloten op dinsdag.
— ZES FOTOJOURNALISTEN: Filip Claus, Patrick De Spiegelaere, Lieve Blancquaert, Kristien Buyse, Michiel Hendryckx en Peter
Lorre stellen tot 12 maart tentoon in ,,Galerij Herman Teirlinck",
Uwenberg 14 in Beersel.
De galerij is dagelijks open van 11 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur.
Dinsdag en woensdag gesloten.
(samenstelling ts)

De film die is opgebouwd met interviews, duurt véél te lang en bevat
teveel onnodig materiaal, maar het
echt ter zake doende heeft wel kracht
genoeg om ons aan het denken te
zetten over de nazi's en hun medewerkers, maar ook laat hij ons nadenken over het feit dat Barbie veertig
jaar de hand boven het hoofd werd
gehouden door de Amerikaanse contra-spionage, die hem gebruikte als
anti-kommunistisch agent. Vragen
over zijn Vatikaanse konnekties en
over Peru en Bolivia die hem ook nog
een broodwinning gaven. Binnenkort
te zien op het Antwerps Filmfestival
(9-20 maart).
Van Klaus Barbie naar Oostenrijk
en Wenen is niet zo'n verre stap. Bij
recente televisiebeelden zagen we de
straatgevechten, die plaatsgrepen in
de omgeving van de Weense opera,
naar aanleiding van de jaarlijkse carnavalsopening. Daar werd herhaaldelijk gescandeerd Eet de rijken op.
Door de TV-reporter werd er venwe-

•
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Jodie Foster vernederd en geslagen, roepend om gerechtigheid..
Ben je jong en cynisch, dan is dit
een film voor jou. Maar wordt hij ooit
gespeeld. Gelukkig worden er ook
mooie films, zoals Burning Secret
gemaakt. Faye Dunaway en Klaus
Maria Brandauer schitteren hier,
naast nieuwkomer David Eberts, die

••"••••

of the rose. Als bizonderheid weze
nog vermeld dat een eerdere verfilming in 1933 door Robert Siodmak,
kort na de première, in beslag werd
genomen door de nazi's en het negatief verbrand. In de film speelden
teveel joodse akteurs...
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Twee tentoonstellingen in Brussel

Indus en Tibet
Sinds een aantal jaren kunnen liefhebbers van
kunst- en kultuurgeschiedenis regelmatig hun hart
ophalen aan prachtige tentoonstellingen in de Brusselse Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. De expositie,, Indus. Oude Kulturen in Pakistan"
is een waardig opvolger van die over China, Egypte,
e.a.

deze streken ooit bijzonder
vruchtbaar waren. De rituele betekenis van het water als reiniging, zuivering, werkt nog door in
de huidige godsienstbeleving en
de dagelijkse hygiënische handelingen van de bewoners van het
Indische subkontinent.
Enkele merkwaardige voorwerpen uit de kollektie geven de

dingstuk van de man is versierd
met een klaverbladmotief. Tenslotte zijn er de juwelen, die zonder problemen op de koketste
vrouwenborst kunnen prijken...
Wie na deze tentoonstelling
nog niet verzadigd is Qe hebt van
die mensen...), kan in enkele andere zalen van dezelfde musea
terecht voor een geheel andere
expositie.

Tibet
Tibet heeft altijd een beetje een
mysterieuze klank gehad. Sinds
het land nu dertig jaar geleden bij
de Chinese Volksrepubliek werd

D

UIZENDEN jaren geleden
ontstond in het stroomgebied van de Indus, in het
huidige Pakistan, een komplekse
reeks stadskulturen. Uit een periode van meer dan zesduizend
jaar (voor 7000 v.K. tot ± 1500
v.K.) worden een 350 voorwerpen
uit aardewerk, schelpen, steen,
brons en goud voorgesteld. De
begeleiding bestaat uit duidelijke
kaarten en plattegronden, foto's
en een diamontage, en tenslotte
uit doordachte verklarende teksten. Voor de geïnteresseerden
werd een prachtige kataloog uitgegeven, die te koop is voor 750
BF.

Stadskultuur
Uit de tentoonstelling blijkt dat
de bevolking van deze streek
evolueerde naar wat één der eerste stadskulturen werd. Rond
4500 v.K. kenden de bewoners
reeds de draaischijf voor het pottenbakken. Dit was liefst duizend
jaar voor dit werktuig in de in alle
opzichten
als
technologisch
hoogstande
kuituur bekendstaande Chinese beschaving in
gebruik kwam. Grote voorraadpotten en kleinere, fraaie schaaltjes getuigen op de tentoonstelling van de kennis van deze technieken. Talrijke beeldjes —
meestal primitief, maar sommige
reeds beter uitgewerkt — , en
juwelen tonen het vakmanschap
van de ambachtslui van de Induskulturen.
In Mohenjo-Daro komt de ontwikkeling tot stad tot haar volle
recht. De straten kruisen elkaar
loodrecht. Een uitgekiend afvoersysteem voor afvalwater, een
doucheruimte in elk huis en een
doordachte planning zouden
haast model kunnen staan voor
de ideale stede- en woningbouw.

Tibet kleeft het boeddhisme
aan. Bekend zijn de duizenden
monniken in hun paars-rode gewaden en de enorme kloosters
waarin ze verblijven. Het boeddhisme is eigenlijk een verlossingsleer, die erg begaan is met
de menselijke psychologie. De
leer sluit aan op geloofsovertuigingen van andere godsdiensten.
In India is dat dan bij het hindoeïsme het geval. In Tibet gebeurde
net hetzelfde met de eeuwenoude plaatselijke riten en geloofselementen.
De kunst die op de tentoonstelling wordt getoond is hiervan een
indrukwekkende illustratie. Afschrikwekkende
afbeeldingen
van Heruka of de Vergramde
Bloeddrinker uit het Tibetaanse
Dodenboek, of van Mahakala, die
de bestrijders van het boeddhisme levend nuttigt, zijn staaltjes
van bijzonder knap uitgewerkte,
erg verfijnde schilderkunst. Elk
gebaar, elke figuur en ellk voorwerp die op het schilderij worden
uitgebeeld, hebben een eigen
welbepaalde symbolische waarde. De tentoonstelling krijgt dan
ook heel toepasselijk de benaming Tibet, terreur en magie.
Zij opent de deuren een week
na het begin van de Industentoonstelling.

Mohenjo-Daro
De belangrijkste archologische
sites in een gebied van 1.300.000
km2 zijn wel Mohenjo-Daro, in het
benedenbekken van de Indus, en
Harappa, dat meer in het noorden ligt. Ook Mehrgarh in Baluchistan (West-Pakistan) leverde
een schat aan informatie op.
In Harappa, in de omstreden
Punjab-streek, werden reeds belangrijke oudheidkundige vondsten gedaan op het einde van de
vorige eeuw. Pas vanaf 1921 echter werden er systematische opgravingen gestart met meer moderne wetenschappelijke methoden. Een prachtige stad kwam
aan de oppervlakte, met — verrassend — een rechthoekig
grondplan en straten met een
dambordpatroon. Mohenjo-Daro
was, waar een jaar later de opgravingen aanvingen, leverde een
vergelijkbaar beeld. Gedurende
de jongste jaren werden honderden sites blootgelegd; men vermoedt nochtans nog een schat
aan onontdekt studiemateriaal in
de bodem. Uit wat reeds aan het
licht kwam kan men opmaken dat
men hier te doen heeft met een
kuituur die moeiteloos kon wedijveren met die van Sumeriërs en
Akkadiërs in het Tweestromenland, en met het antieke Egypte.
Met deze rijken werden trouwens
intensieve handelskontakten onderhouden.

Boeddhisme

Frank Seberechts

De Indus-stad Mohanjo-daro, zowat 4000 jaar oud. De Unesco bracht de site onder in de lijst ,,Erfgoed der
beschaving".
Zo werden ondermeer de sterk
vervuilende metaalbewerkingsambachten aan de buitenkant
van de stad gevestigd!

Water
Eveneens in Mohenjo-Daro
werd een groot rechthoekig bassin ontdekt dat vermoedelijk
dienst deed als rituele badplaats.
Ook uit de talrijke weergevonden
aan- en afvoerpijpen en waterputten blijkt dat water een grote rol
speelde in deze beschaving. Men
kan zich moeilijk voorstellen,
wanneer men denkt aan de dorre
woestijnachtige gebieden waarin
de meeste van de sites zich bevinden, dat dankzij het water

expositie nog meer reliëf. Zo is er
een schattige kombinatie van een
wagentje, mettrekdieren, wagenmenner en een voorraad kruiken:
een stukje speelgoed dat zó uit
de zak van Sinterklaas kon komen. Indrukwekkend, ondanks
de beperkte afmetingen, is ook
de buste van de Priester-Koning,
die in 1927 werd ontdekt. Het
beeldje werd uitgekozen als blikvanger op de affiches voor het
evenement. Het beeldfragment
meet slechts zeventieneneenhalve centiemeter, maar het werd
erg mooi en typisch uitgewerkt.
Duidelijk herkenbaar is de
Vlaamse baard, om het met een
anachronisme te noemen: een
ringbaard zonder snor. Het kle-

ingelijfd, is de geïsoleerde positie
ervan bepaald niet doorbroken.
Eén en ander heeft er wel toe
bijgedragen dat een beperkte
kring geïnteresseerden steeds
met warme sympatie tegenover
het land staan. De afgelegen onherbergzame ligging is één van
de redenen waarom er een sluier
van mysteries over het land
hangt. De vreemde, weinig bekende godsdienstige en filosofische machten die het dagelijkse
leven er leiden dragen hier nog
toe bij.
De tentoonstelling biedt ongetwijfeld de mogelijkheid om meer
te vernemen over deze geheimzinnige onbekende.

Terug-van-weggeweest

met Kris De Bruyne

N

AAR de teksten opnieuw
een plaat waar relatievorming en aanverwanten centraal staan...
,,Het is mijn derde studio-elpee", verklaarde Kris, die samen
met zijn audiofirma Acoustics
naar het Brusselse verhuisde.
,,Het IS in de lijn van ,,Ook voor
jou" en ,,Ballerina's" een studiogedachte plaat. Dit heeft te maken met de hoge investering die
opnamen met zich meebrengen.
Mijn drummer was net naar
,,Soulsister" overgestapt, gitarist
Cris Peeters, Jan Hulsens en ikzelf bleven over. We deden dus
alles met zijn drieën, omdat ik
niet meteen zin had om een nieuwe groep te vormen."

WIJ: Het openingsnummer
,,Nergens naartoe" klinkt bekend In de oren?
K. De Bruyne: ,,Niet echt. Het
is een antwoord van een man op
het meisjesverhaal van ,,Jessie's
Song" op mijn vorige elpee. Ik
stak dit lied tussen mijn optredens in Curagao in mekaar. Het is
de link naar mijn vorig werk. De
plaat begint eigenlijk met het
tweede lied. ,,Llano Estovado" is
een ode aan mijn eerste én laatste idool: Bob Dylan. Je hoort
een samenstelling van fragmenten uit zijn werk, ik weet zelf niet
meer hoevéél ik van hem heb
gejat, het is behoorlijk wat..."

— Tibet, Terreur en Magie. Tot 14
mei. Dagelijks van 10 tot 17 uur
(woensdag tot 22 uur); maandag
gesloten. Toegangsprijs: 150 fr.
Gekombineerd ticket Indus + Tibet: 280 fr.
— Kunst en kuituur, maandblad van
het Paleis voor Schone Kunsten,
februari 1989, biz. 6-9 en 10-13,120
fr.

jaren te Londen maar ook soms
met Raymond samenwerkte is
ook van de partij. Het is voor mij
een eer dat die jongens toestaan
dat ik met hen mag meezingen..."

Oog in oog
Na meer dan twee jaar stilte is Kris De Bruyne, ooit
samen met Verminnen en Raymond het driemanschap van de elektrische kleinkunst ofte ,,Polderpop", terug-van-weggeweest. De titel van de nieuwe
elpee komt uit het tweede liedje van de ommekant
,,Alles van mij", waarin de zin ,,het meisje, zij die me
oog in oog met de liefde doet staan, die me terughaalt uit de hel..." centraal staat.

— Indus. Oude kuituren in Pakistan. Tot 14 mei in de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark, Brussel. Dagelijks
van 10 tot 17 uur (woensdag tot 22
uur); maandag gesloten. Toegangsprijs: 180 fr.

Op toernee
Op de vraag wat hij van deze
plaat verwacht, en hoe hij de
toekomst ziet zijn drie woorden
belangrijk: herkenning, erkenning en waardering. De dingen
waar elke artiest naar uitkijkt, ze
leiden naar een koncerttoer.
K. De Bruyne: ,,lksta te springen om de baan op te gaan. We
doen een kleine toernee in april,
zeg maar ter kennismaking en
promotie van de elpee in de vijf
provincies, en waarbij ik slechts
de tien songs van deze plaat zal
brengen. De grote toer is gepland
van augustus tot en met oktober,
met volledige koncerten. Voor het
eerst sedert lang zal ik ook „Amsterdam", ,,De Peulschil" en
,,Ballerina's" zingen. Na al die
jaren denk ik deze songs weer
geloofwaardig te kunnen brengen, en de muzikanten zijn van
het niveau om er weer een gebeurtenis van te maken. Peter
Van den Driessche speelt sax en
fluiten, hier en daar klavieren,
hiervoor zegt hij beter betaalde
optredens met grote namen af
Studiodrummer Waltr Mets die

«

Eerlijk
Woorden die wat onwenning
klinken uit de mond van Kris De
Bruyne, die van oudsher de naam
heeft geen makkelijke jongen te
zijn in de omgang, vooral in de
nachtelijke uurtjes wanneer diskussies hoog oplaaaien. Maar als
mens is hij bij dag een beetje
bezadigder geworden, en dit
komt ook in zijn liedjes over. Hij
klinkt eerlijker dan ooit, en na de
Dylan-ode komt bijvoorbeeld ,,De
Vendetta" met akkordeon als
omlijsting en wat later ,,Hotel"
met synthesisers verrassend
over. Zijn stemgeluid blijft uit de
duizend herkenbaar, en ,,Alles
van mij" is vergelijkbaar met de
betere nummers uit zijn vorig
werk. Afsluiters ,,Windmolens"
en ,,Tijd om te gaan slagen"
klinken berustend, ze zijn een kijk
over de schouder, maar vol hoop
naar de toekomst toe. Muzikaal is
dit een sterke plaat, en de tekst
van Jeroen Lecompte (die ondermeer ook voor Erik Van Neygen
schreef) is een poëtisch aksent
dat niet misstaat naast het realisme dat Kris soms te sterk kenmerkt. Wij kijken alvast uit naar
wat Kris in april en in het voorjaar
op de planken zal brengen...
(,,Oog in oog" is uit bij Philips, op
plaat, cassette en CD).
S.D.
23 FEBRUARI 1989

16

-4Mj

Ed Franck schreef geschenkboek

Wie wil Wubbe weg?
Het aktieboek van de jeugdboekenweek dit jaar is
van de liand van Ed Franck, de meest produktieve,
kwalitatieve jeugdschrijver op dit ogenblik in Vlaanderen. Recent waren er nog zijn Stille Brieven, erg
poëtisch en het grappige, diepgravende Geen wonder waarom moeder met de goudvissen praat. Het
jeugdboekenweekgeschenk: Wie wil Wubbe weg?
werd geïllustreerd door Koen Fossey, een geweldige
tekenaar, zolang hij zich niet aan menselijke figuren
waagt.

W

OUT WOUTERS is de
zoon van een architekt.
Moeder is overleden en
soms mist hij haar zeer erg. Vader Wouters probeert zijn verdriet
te vergeten door zich op een
massa werk te storten. Gemakshalve zegt hij dan tegen Wout dat
hij voor zichzelf moet leren zorgen.

Wubbe
Op een dag met Wout huiswerk

maken, een mini-herbarium van
wilde bloemen aanleggen. Vader
vertelt van een vriend van de
biljartklub, Wubbe, die alleen
woont bij het bos voorbij het station. Hij heeft ook nog een vijver,
net voor zijn deur, en misschien
heet hij daarom wel Wubbe Vandevijver? Die zou alles weten van
bloemen én planten.
De eerste kennismaking verloopt nogal stormachtig, omdat
Wubbe hem verdenkt De Sluiper
te zijn, iemand die bezig is Wub-

be weg te pesten. Hij is in het
gezelschap van zijn bloedhond
Prins Igor de Verschrikkelijke,
voor het gemak Grommel genoemd. Even wordt aangestipt
dat een bloedhond nooit mens of
dier aanvalt, maar alleen enorm
knap is In het volgen van bloedsporen van aangeschoten wild.
Dit boek zit trouwens vol natuurinformatie — zowel in tekst als
tekeningen — zonder dat het
echter ook maar even belerend
wordt, want het verhaal blijft primeren.
Wouter is vol van zijn kennismaking met Wubbe, maar bij zijn
thuiskomst is vader met mensen
bezig. ,,Je vindt je eten wel in de
keuken, warm het maar op."
Straks heeft hij tijd.
Altijd straks.

en vogels wil leven. De Sluiper
slaat nu regelmatig toe, vervuild
zijn waterput, brengt zijn roeiboot
tot zinken en veel anders van dat
fraais, zonder dat het tweetal
hem kan betrappen.
Ed Franck bouwt, net als meesterverteller John Flanders indertijd, zijn vrhaal perfekt op, zodat
je vlug naar bladzijde 63 en de
oplossing toeleest. Als er al een
prijs voor leesbevordering moest
zijn kwam voor mij in de eerste
plaats Anthony Horowitz aan de
beurt en het jaar daarop Ed
Franck.
Terug naar het verhaal nu. De
jongen gaat Wubbe steeds meer
als een substituut voor zijn vader
beschouwen en het herbarium
dat hij aanlegt, worden dan ook
dagboekbladzijden, over zijn niet
zo beste relatie met zijn vader.
Het komt zelfs zover dat hij zijn

Het avontuur
Steeds meer gaat Wout naar
Wubbe die geen vrouw heeft gevonden die tussen ratten, muizen

Buster plulct
sterren
Dit IS het tweede boek over
Buster O. Mortensen. Ook als je
De wereld van Buster niet hebt
gelezen, kan je toch volop genieten van dit knotsgekke verhaal.
We leren het hoofdpersonage
kennen als een jongen die overloopt van fantasie. Hij stort zich
van de ene belevenis in de andere en houdt ervan zijn vrienden
een poets te bakken. Om voldoende kandidaten te vinden
voor het schooltoneelstuk Het
kromzwaard van de sjeik, voegt
Buster doodgewoon en de drie
naakte wijven toe op het aanplakbiljet. Ditmaal wordt de toeloop
een sukses.
Vanzelfsprekend wordt hij betrapt en hoewel hij in het stu wilde
meespelen als sjeik, wordt hij

De Zilverrug en Raspoetin

Twee spannende jeugdboelcen
Wil je echt wegwijs in de Vlaamse jeugdliteratuur
neem dan de BUBI ter hand. BUBI (staat voor Boek
Uit, Boek In) is een jaarboek met boekbesprekingen,
beschouwende stukjes met achtergrondinformatie
en een uitvoerige klapper met adressen en basisgegeven. Bubi ontstond in 1982 en is sindsdien een
trouwe gezel voor iedereen die met jeugdliteratuur
begaan is. Het is niet alleen een praktische handleiding over de boeken verschenen in het voorbije jaar,
het is ook een vraagbaak en informatiekantoor voor
wie zich inspant om het goede jeugdboek te propageren.

E;

EN pluim dus voor uitgever Dedalus, zij het dat de
eindredaktie eens werk
moet maken van de juiste schrijfwijze van namen en titels. Uit
Bubi is overigens zonder meer af
te leiden dat er heel wat goede,
Vlaamse jeugdboeken verschijnen en dat we met name enkele
belangrijke jeugduitgevers tellen
o.w. Facet, Altiora en het Davidsfonds. Van deze laatste twee uitgevers staan momenteel enkele
boeken in de belangstelling.

leszins de roman De Zilverrug
van Wllly Schuyesmans (Jeanboeken, Altiora). Die Zilverrug is
een gorilla die leeft in het Park
der Vulkanen. Daar woont ook de
jonge zwarte Yuhi in een dorp in
de buurt. Yuhi is bang voor gorilla's tot er dan op school iemand
komt vertellen dat men gorilla's
moet beschermen en dat het absoluut geen aggressieve beesten
zijn. Dat zal Yuhi aan den lijve
ondervinden de dag dat hij met
zo'n zwarte kolos oog in oog komt
te staan.

Debuut

De recente film Gorilla's in de
mist, over het werk en de tragische dood van Dian Fossey heb-
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ben gorilla's weer in het middelpunt van de belangstelling gebracht. Daar was het joernalist
Willy Schuyesmans dan ook om
te doen, hij interviewde DIan Fossey enkele dagen voor ze vermoord werd.
De Zilverrug is een verhaal met
diepgang, menselijke motivenng
en ontegensprekelijke charme,
het Is bovendien een erg leerrijk
boek, zelfs (en vooral misschien)
voor volwassenen...

Trofee
Erg boeiend is ook Raspoetin
(Davidsfonds), ook een debuut
maar dan enkel op het vlak van
de jeugdroman, vermits de jonge
antwerse auteur Guy Didelez niet
aan zijn proefstuk toe is.
Raspoetin werd zonet bekroond met de Trofee van de
Grote Jury, een onderscheiding
die jaarlijks toegekend wordt aan
het beste Vlaamse moord-, misdaad- of detektiveverhaal. Didelez won dit jaar afgetekend voor
Paul Coppens en kleppers als
Bart Holsters en Jef Geeraerts.
Raspoetin is een spannende
thriller over drie kinderen. Bram,
Sofie en Bert, die zich ontfermen
over een nieuwe klasgenoot. Peter; een nogal teruggetrokken

vader ervan gaat verdenken De
Sluiper te zijn. Maar Wubbe —
die ziet wat er bezig Is te gebeuren — maakt daar kordaat een
einde aan.
De bijna wereldvreemde Wubbe, die niet weet wat videoclips,
special effects, een joystick en
spoilers zijn, weet dan wel weer
wat een magnetron is (hier te
lande verkeerdelijk een microgolf-oven genoemd), maar hij
weet ook hoe de kandoera met
zijn flipflap soenkelt, en dat weet
Wout dan weer helemaal niet.
Maar lees de rest zelf, van
deze met hetzelfde brio als zijn
goudvissen geschreven boek, en
laat het u kado geven tijdens de
jeugdboekenweek wanneer je
voor 500 fr. kinderboeken aankoopt, bij uw erkende boekhandelaar. Later rekent uitgeverij
Clavis er u 345 fr. voor.

stotteraar die slechts leeft voor
zijn houten poppen waarvan één,
Raspoetin, blijkbaar een vreselijk
geheim bewaart.
Temidden oervervelende misdaadromans die de traditionele
paden bewandelen leek deze
Raspoetin zo fris, zo origineel,
vlot en spannend dat de leden
van de Grote Jury geen sekonde
hebben geaarzeld om het als winnaar van hun Trofee uit te roepen.
Voor Guy Didelez die in 1983
debuteerde met Moordende Verhalen en nadien nogal kwaad
bloed zette met zijn Zwartboek
over de uitgeverijen en hun vaak
bedenkelijke praktijken, moge dit
een morele opkikker zijn. En dat
hij bovendien nog meer in zijn
mars heeft bewees het feit dat hij
eveneens de literaire prijs voor
het korte verhaal van de stad
Harelbeke mocht ontvangen.
Ko Thurn

gepromoveerd tot dekorschuiver
van het nachttafereel (vandaar
Buster plukt sterren). Zo zit hij
nog boordevol fratsen en het
hoeft geen betoog dat Buster een
ware nachtmerrie is voor zijn leraars. Toch kan onze vriend heel
ernstig zijn. Hij is bijvoorbeeld
stapelverliefd op de juf van kassa
16, zit met vragen over God en
Allah, heeft soms iets weg van
een filosoof en Is er het hart van
in als zijn paard, Hennie Houtwol
(een bezemsteel met matras),
wordt verbrand omdat hij vol luizen zit. Toch maakt hij zelf geen
reklame voor zijn boek want hij
heeft het te druk om over de
belevenissen van anderen te lezen.
Bjarne Reuter heeft een aparte stijl met grappige vergelijkingen en duidelijk vanuit kinderogen bekeken (vb. p. 10: In zijn
rechterhand had hij een prachtige sabel en in zijn linker zijn
gewone moeder die naar alle kinderen glimlachte met een mond
die op een dichte ritssluiting
leek). De auteur houdt er ook van
steekjes te geven naar de volwassenen. Zij hebben geen aandacht
voor het leven om hen heen en
willen of kunnen niet participeren
in de fantasiewereld van de kinderen.
Toch IS de taal af en toe moeilijk en zelfs storend. De Deense
namen werden gerespekteerd en
zijn zo onleesbaar (bvb. Abenra,
Brönshöjplein,...). De vertaalster
maakt ook gebruik van woorden
die niet onmiddellijk tot de woordenschat van kinderen behoren
(bvb. pui, markies (= zonnescherm), foedraal,...)
Het verhaal bestaat uit een
twaalftal hoofdstukjes waarvan
de inhoud in de titel met een
heuse volzin wordt beschreven.
Toch verklapt die titel nooit de
werkelijke inhoud. Hij licht daarentegen telkens een tipje van de
sluier op zodat je alleen maar
meer zin krijgt om verder te lezen. Hoeft het dan nog gezegd te
worden dat dit een prima boek is
voor kinderen vanaf 9 jaar? Zij
zullen zeker houden van de vrolijke en no problem-sX\\\ I

— De Zilverrug. W. Schuyesmans,
Ultg. Jeansboekn Altlora-Averbode.
— Raspoetin. Guy Didelez, Uitg.
Davidsfonds-Leuven.

(ed)

Buster plukt sterren. Reuter B.
Uitg. Querido, Amsterdam, 1988,
124 biz, geill, 390 fr.

w^
De vierde ontbreekt...

Drie heren van stand
Woensdagavond zaten ze nog eens op de praatstoel: Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy en Eddy
Merckx. Onze wielerkoningen. Samen goed voor
ruim dertig jaar internationale triomfen.

D

RIE kampioenen, drie heren van stand, drie persoonlijkheden.
Van Steenbergen straalt ondanks zijn leeftijd nog steeds robuste kracht uit. Twintig jaar lang
fietste hij winter en zomer. De
ene maand al wat meer,,gereserveerd" dan de andere maar bij
het afsluiten van de rekeningen,
zowel de sportieve als de financiële, stond hij toch altijd op de
eerste rij.

Armoede...
Rik Van Looy was de kampioen
van het volk. Misschien wel de
briljantste ééndagscoureur uit de
geschiedenis. Een geboren aanvaller. Een crack die niemand
onberoerd liet en in zijn beste
dagen de diepste stempels sloeg.
Van Looy is duidelijk een mijn-

heer gebleven. Hij heeft altijd
geweten wat hij wilde en wat hij
deed.
Eddy Merckx overtrof nog zijn
beide voorgangers. De kannibaal
werd de grootste uit de geschiedenis. De sportman van de eeuw.
Zo eenvoudig lag dat. Hij was
kompleet in aanleg, kracht, karakter en bezetenheid. Dat hij nu,
ruim tien jaar later na het afsluiten van zijn wielerloopbaan, een
geslaagd zakenman is geworden
bewijst alleen maar zijn uitzonderlijk formaat.
Dat ze tien jaar na hun eerste
gelijktijdig optreden op het televisiescherm nog een samen voor
de kamera's gingen zitten, viel
best te pruimen. Maar hun optreden was ongewild illustratief voor
de armoede van onze wielersport
in het zogeheten post-Merckxiaanse tijdperk. Na Merckx stond

in onze kontreien geen groot
kampioen meer op. De schaduw
van de reus strekt zich (nog) te
ver en te lang uit en ook vandaag
nog ondervinden de jongeren
moeite om zich van ,,de onvergetelijke" los te maken. De vierde
wielergod ontbreekt op de tijdlijn
en we vragen ons af of hij zich
nog ooit zal aanmelden. Zeker nu
de wielersport onmiskenbaar van
aangezicht verandert. De voorbereidingswedstrijden in het warmere Zuiden hebben in dit verband al een en ander duidelijk
gemaakt. Er worden al aardig wat
punten gesprokkeld voor het
Ficp-klassement. Drie of vier renners in de eerste tien wegen in de
gegeven omstandigheden zwaarder door dan één kopman op het
hoogste podium.

het palmares van een zichzelf
respekterende kampioen mocht
ontbreken. Men reed van in de
eerste oefenkoers in dienst van
de onomstreden kopman. De
koersen waren voorspelbaar in
hun verloopt, het peloton was
doorzichtig en herkenbaar in zijn
samenstelling. Dat dreigt nu allemaal te veranderen. Hoe de brede massa zal reageren weet voorlopig niemand. Helemaal gerust
zijn wij er niet in. De gemiddelde
sportliefhebber is niet gebrand op
ingewikkeld cijferwerk. Hij houdt
van de eenvoud, van niet mis te
verstane krachtsverhoudingen.
De eerste, de tweede en de derde. Hij zal de sportbestuurder
niet begrijpen die juicht om een
vierde, zevende en negende
plaats in Parijs-Roubaix. Hij heeft

In de tijd van de wielergoden
was dat anders. De voorbereidingskoersen in Frankrijk en Italië straalden toen nog prestige
uit. Parijs-Nice was nog een heuse topkoers die eigenlijk niet op

Ultieme bel<roning voor Jef Mol

Zonhoven
redt de eer

Z

ONHOVEN was dan ook
de uitzondering die de regel bevestigde. De Limburgers eindigden schitterend
derde in de eindronde om de
Europese Konfederale volleybalbeker.

EK Indoor
in afbouw
He^ in Den Haag getiouden Europees indooratletiekkampioensciiap was zeker geen
sukses.

E

R werden weinig of geen
opvallende
prestaties

neergezet en de begeestering onder de deelnemers was
zeker niet groot. Daarnaast hadden een aantal doodgeverfde favorieten ook nog afgemeld. De
organisatoren hadden zich de
aanloop naar de wereldkampioenschappen — over een paar
weken in Boedapest — anders
voorgesteld. De vraag rijst trouwens of indooratletiek echt toekomst heeft Wanneer de wielersport de pistebedrijvigheid nog
nauwelijks ernstig neemt waarom
zou men dan binnen de atletiek
andere normen aanleggen? Den
Haag kon de welwillende kijker
maar matig boeien. Het gebeuren
straalde geen geloofwaardigheid
uit.

Matig
De 60 meter indoor hebben

maar weinig uitstaans met de 100
meter outdoor en over de half
lange afstanden lopen alle vergelijkingen mank. Van die mening
geraken almaar meer atleten
doordrongen. Neem nu Nelly
Cooman. Dit Nederlandse meisje
met hcjr explosieve start, kort
lic!
-., en (relatief) grote stappen is indoor bijna niet te kloppen
maar onder de blote hemel telt ze
over de 100 meter met moeite
mee. Neem onze Ronald Desruelies. Ondanks zijn leeftijd in
Den Haag nog goed voor een
vijfde plaats in de finale. Maar
tijdens het zomerseizoen slaagde
deze indoorspecialist er eigenijk
nooit in ,,te pieken". Indoor en
outdoor vullen elkaar met aan.

De drie wielergoden Rik Van
Looy, Rik Van Steenbergen en
Eddy Merckx deden liun debat
van tien jaar geleden nog eens
over. Ruim 30 jaar internationale
wielertriomfen samen op de
praatstoel.
(foto Johan Jacobs)

In Bordeaux wonnen zij tegen
de plaatselijke klub met 3-2. Eerder hadden zij met 3-1 tegen de
ongenaakbare Russen uit Leningrad en met 3-0 tegen Padua
verloren. Maar die nederlagen
waren onvermijdelijk en voorspeld.
Zonhoven, dat bijgevolg in de
voetsporen van het inmiddels
verdwenen Kruikenburg trad, bewees dat koncentratie en trainingsijver veel vermogen. Jef Mol
zegde al voor een paar maanden

dat hij en zijn ploeg in eerste
instantie internationale aspiraties
koesterden en doelbewust naar
die Europese konfrontaties toeleefden. De feiten hebben hem
inmiddels in het gelijk gesteld.
Jef Mol bereikte daarmee een
ultiem hoogtepunt in een weergaloze carrière.

Model
Wie weet nog dat Mol destijds
de ziel was van ,,het Brabo uit de
geschiedenisboeken". Jef Mol
was één der allergrootste volleybalspelers die Vlaanderen ooit
voortbracht. Hij was ook een model. Een voorbeeld van toewijding, ijver en discipline. Dat hij in
de nadagen van zijn carrière nog
een klub — met grote aspiraties
overigens — als Zonhove kan
bezielen bewijst alleen maar zijn
uitzonderlijke klasse. Het jongste
Limburgse sukses is anders een
opsteker voor het Belgisch volley
in het algemeen, waar over enkele weken met de play-offs ,,de
echte kompetitie" zal beginnen.

Rallyrijden almaar populairder

Patrick Snijers
snelst uit de bocht
De autosport is synoniem van formule I. Al zal
niemand ontkennen dat
tiet rallyrijden almaar populairder wordt en almaar meer aktieve en
passieve interesse opwekt.

Men kan het ene niet door het
andere voorbereiden.
Deze bedenkingen te buiten
gelaten presteerde onze vertegenwoordiging erg matig. Naast
Ronald Desruelles haalde enkel
Sylvia Dethier, tot veler verrassing, de finale. Ze verbeterde ook
haar nationaal rekord over de 60
meter horden en hield er een
selektie voor de wereldkampioenschappen aan over.

Flandrien

Eenvoud

Het gebeurt niet vaak
dat een van onze volleybalploegen
internationaal hoge pieken haalt.

R. Desruelles houdt stand

ook meer begrip voor de 1-3 van
KV Mechelen op Beerschot dan
voor de 87-80 van Racing basket
Mechelen tegen Sunair Oostende. Om over setstanden maar te
zwijgen. Waarmee we enkel willen zeggen dat de wielersport een
bocht neemt zonder met zekerheid te weten hoe het recht stuk
nadien er uitziet...
Toch besluiten we met een bemoedigende noot: in de Franse
voorbereidingskoersen
doen
onze renners het verre van
kwaad. Etienne De Wilde, recht
van de wielerbaan naar de weg
zoals destijds Van Steenbergen.
Luc Roosens en Peter De Clercq
verstuurden hoopgevende signalen. Is er dan toch nog leven na
Merckx?

V

ORIG weekend openden
Les Boucles de Spa het
internationale
rallyseizoen. Die ,,Boucles" zijn in de
voorbije jaren een sportief standbeeld geworden. Een moeilijke
wedstrijd, vaak betwist in sneeuw
en mist. Om over ijzel en regen
maar te zwijgen. Al viel het winterweer deze keer eigenlijk ,,te
goed" mee. Een koers ook die de

cracks uit het buitenland aanspreekt. Zoals de Zweed Blomqvist bijvoorbeeld. Hij kwam naar
Spa om te winnen maar moest
het afleggen tegen het duo Snijers-Colenbunders.

Leuk...
Ingewijden verwonderden zich
daar niet over. Snijers en zijn
Toyota-Celica zouden zich immers klaar maken om de oninneembare gewaande Lancia-vesting te bestormen. Snijers zou

voldoende inhoud bezitten om
naar de absolute top door te stoten. Lost hij de verwachtingen in
dan zit er nog meer groei in voor
de rallysport die nu al een breed
publiek aanspreekt Overigens
bezitten wij nog wel meer behoorlijke rijders. Droogmans en Van
de Wauwer tellen ook mee en
Guy colsoul vindt altijd wel een
manier om op te vallen. In Spa
pakte de Haspengouwer uit met
een ,,nieuwe" sponsor. Aardig.
Nog leuker wordt het wanneer
Guy ook sportief weer volop gaat
meetellen.
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Jaak Vandemeulebroucke op VUJO-debat te Gent:

„Zonder regionale strukturen
Is Europa niet af"
De Europese verkiezingen naderen met rasse schreden. De publieice
opinie ligt er echter nog niet wakker van. Het studentenpubliek blijkbaar
ook niet, te oordelen ten minste aan de opkomst voor het Euro-debat te
Gent van VUJO-RUG i.s.m. het Vomiingscentrum Lodewijk Dosfel. Twee
Europese zwaargewichten, Willy De Clercq en Jaak Vandemeulebroucke,
namen er aan deel. Dat beloofde. Gespreksleider was prof. Maresceau,
hoogleraar Europees recht aan de RUG.

Als Europa niet de Far West wil worden, dan is dringend een Europa van
de solidariteit nodig tussen rijk en
arm. Naast een verhoging van de
steunmaatregelen en het ontwerpen
van een geïntegreerd beleid, is vooral
de erkenning van de regio's door de
EG noodzakelijk. Het moet de regio-

PVV-voorman en gewezen EGkommissaris Willy De Clercq opende
het debat met een situering van de
doelstellingen van ,,Europa 1992".
De integratie van de lidstaten was
reeds in het oprichtingsverdrag van
de EG ingeschreven. Men geraakte
echter nooit verder dan een doeaneunie tot duidelijk werd dat de EG snel
achterop raakte in de internationale
konkurrentie. Om in de race te blijven
moest men de achterstand bijbenen.
Zo kreeg ,,Europa 1992" stilaan

Taal Aktie Komitee
Zondag 12 maart 1989 te Dilbeek, 11u.30

Pacificatiemars in de
Brabantse
faliciteitengemeenten
Bussen:
Prov. Antwerpen:

Naar eengemaakte
markt
Ten aanzien van de realisatie ervan
is De Clercq gematigd optimistisch.
Eind 1988 waren reeds zo'n 45 % van
de noodzakelijke maatregelen goedgekeurd. Toch wachten de harde
dobbers nog op een oplossing. Of
,, 1992" er ook tegen 1992 komt is dus
afhankelijk van de politieke wil van de
lidstaten.
Europees parlementslid en VUEVA-lijstaanvoerder, Jaak Vandemeulebroucke staat eveneens positief tegenover de eenmakingsgedachte. Met keiharde cijfers schetste
hij het belang ervan voor ons bedrijfsleven. „1992" zal verstrekkende gevolgen hebben. Nu reeds is zich een
nieuwe ekonomische as aan het vormen, waar ekonomische bedrijvigheid zich koncentreert. Vlaanderen
zal in de toekomst vooral als doorgangsgebied fungeren. Een nauwe
grensoverschrijdende samenwerking
(vooral met Nederland) wordt broodnodig. Schoorvoetend begint het bedrijfsleven zich voor te bereiden op de
nieuwe situatie. De bank- en verzekeringswereld bijten terzake de spits af.
Andere sektoren, zoals de overbeschermde bedrijfstakken en het wegvervoer, dienen zich dringend over
hun toekomst te bezinnen.
Het VU-Europarlementslid sneed
tevens het sociale luik van ,,1992"
aan. De eenmaking is vooral geïnspireerd door ekonomische motieven.
De Europese Kommissie gaat ervan
uit dat de sociale vooruitgang logischerwijze volgt op de ekonomische
vooruitgang. Een dogma waar nogal
wat tegen in te brengen valt. Op een
paragraaf m.b.t. de veiligheid van de
werkplaatsen na, is aan het sociale
luik geen aandacht besteed. Europa
moet echter meer zijn dan een ,,Europe des marchands". Daarom bepleit
Vandemeulebroucke een geïntegreerde aanpak, ook op sociaal vlak.
Uit de reaktie van liberaal De
Clercq bleek duidelijk dat de politieke
wil ontbreeks om meer aandacht te
besteden aan de sociale dimensie.

Europese autarkie?
De vrees dat de eenmaking naar
buitenuit zou leiden tot een Europees
bastion met sterke protektionistische
neigingen, noemde De Clercq ongegrond. Europa kan het zich gewoon
niet permitteren als grootste handelsmogendheid ter wereld.
Vandemeulebroucke zag achter dit
verwijt van protektionisme een georchestreerde kampanje van de Verenigde Staten en Japen die Europa in
het defensief willen dringen. De feiten
tonen aan dat precies die twee landen
het niet zo nauw nemen met de vrijhandel.

Regionale dimensie
De Clercq meende dat het marktmechanisme de regionale verschillen enigszins zal uitvlakken. Op kultureel vlak zal volgens hem de verscheidenheid gewaarborgd worden, vermits Europa geen enkele kulturele
meerderheid heeft. Wel dienen maat23 FEBRUARI 1989

Kalmthout: 9.30u., Wilfried Bosmans, 03/666.74.59
Turnhout: Grote Markt, 9.30u., Christ Van Dijck, 014/37.72.28
Herentals-Olen: 9.30u., Jaak Peters, 014/21.57.86
Antwerpen: Berchem Kerk, lOu., Bruno Huyghebaert, 03/236.23.70
Mechelen: 10.30u., Grote Markt, Mare Hendrickx, 015/20.15.16

Prov. West- en Oost-Vlaanderen
Op het debat van VUJO-RUG en het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel brak Jaak Vandemeulebroucke voor duidelijke regionale en
sociale korrektieven op „1992". Willy De Clercq meende dat het
marktmechanisme de regionale verschillen enigszins zal uitvlakken.
regelen genomen om de vervlakking
tegen te gaan. Het einde van deEuropese kuituur ligt in het verschiet de
dag dat Japan het monopolie krijgt
van de audiovisuele techniek en de
Amerikanen van het programma-aanbod.
Vandemeulebroucke wees erop dat
in de eenmakingsplannen geen aandacht vi^erd besteed aan de regionale
verschillen die, ondanks beperkte
steunmaatregelen, nog toenemen.
Het verschil tussen de rijkste en de
armste regio is de verhouding van 1
tot 3 in 1973 opgelopen tot 1 tot 10 nu.

nale besturen toelaten rechtstreeks in
kontakt te treden met de EG en omgekeerd, zonder de tussenkomst van de
staen. ,,Europa kan niet af zijn, zonder regionale strukturen", aldus Vandemeulebroucke.
De reaktie van de Europese Kommissie op het Vlaams kabeldekreet
(cfr. VTM) was voor Vandemeulebroucke reeds een eerste bewijs voor
de gevolgen van de eenmaking op de
kulturie identiteit. De kleinere kuituren dienen beschermd te worden.
PVL

Aalst gaat personeel
halveren
Door de oppositiepartijen CVP en VU werd in Aalst een speciale
gemeenteraad samengeroepen naar aanleiding van verklaringen van
burgemeester mevrouw De IMaght, in verband met geplande afdankingen
van personeel. En niet zomaar een klein beetje, maar bijna de helft van het
totaal van ongeveer 1300...
Raadslid Caudron herinnerde eraan dat de VU al meermaals heeft
aangeklaagd dat 60 % van de begrotingsuitgaven naar het personeel
gaan. Dat is onhoudbaar en een gevolg van politieke benoemingen van
familieleden en vrienden. Zoiets is
onhoudbaar. In vérband met de verklaring van de burgemeester vroeg hij
zich af op welke manier de saneringsoperatie zal worden doorgevoerd.
Ook verwees hij naar de geplande
verhoging van de belastingen: de
personenbelasting zou van 7 naar 8
of zelfs 9 % gaan. Niet alleen de 600
geviseerde personeelsleden zijn dus
ongerust, ook de belastingbetaler
voelt zich bedreigd.

Luikse toestanden?
Willy Van Mossevelde tilde ook
zwaar aan de uitspraken van de bur-

gemeester, want zij spreekt toch in
naam van het kollege. En de toch wel
radikale aanpak van dit kollege tot nu
toe in de gemeenteraadszittingen
voorspelt niet veel goeds. Zal de werking in de raad en de wisselwerking
gemeenteraad-kollege wel verlopen
zoals gewenst. De uitspraken van de
burgemeester noemde hij zeker niet
bevorderlijk voor een goede werking
op het stadhuis. En met de steeds
maar stijgende uitgaven stevent Aalst
recht op Luikse toestanden af. De
krappe budgettaire toestand laat
geen personeelsfratsen meer toe of
Aalst gaat volgens hem in faling.
Beweerde burgemeester De Maght
dat zij de gewraakte uitspraken niet
had gedaan, schepen van personeel
Bogaert gaf wel toe dat er in Aalst nog
nooit een degelijk personeelsbeleid is
gevoerd en daaraan wou hij wat doen.

vu-Groot Lede riep leden samen
Het eerste initiatief van het nieuwe
VU-bestuur was meteen een geslaagde samenkomst. Op 4 februari werden de VU-leden opgeroepen om in
het kader van een gezellige pannekoekenavond, kennis te maken met
het nieuwe VU-bestuur.
Meer dan 120 leden kwamen opdagen.
Langs deze weg willen wij minister

André Geens en kamerlid Jan Caudron danken voor een deugddoende
aanwezigheid. Met korte toespraken
van de nieuwe voorzitter Herman
Maes, minister André Geens en kamerlid Jan Caudron was er genoeg
gesprekstof om tot de late uurtjes
door te gaan. Nieuwe initiatieven
staan op stapel. De VU-trein van Lede
staat terug op het goede spoor.
W. De Schrijver (afd. sekr.)

Zeebrugge: 9.10u., Leo de Waele, 050.54.51.10
Brugge: parking achterkant station, 9.30u., Wim Logghe, 050/35.44.49
Kortrijk: Het Vosken, 9.30u., Odette Ampen, 056/35.78.63
Gent: St.Pietersstation, 10.15u., Eric Crommelynck, 091/26.87.59
Aalst: Station, 10.45u., Hilde Tas, 053/77.18.95
Geraardsbergen: Station, lOu., Jan de Borre, 054/41.86.31
St.Niklaas: Hotel Senwir, lOu., Dirk Vanderspeeten, 03/777.22.25
Hamme: Leeuwken, Mandemakersstr. 10.20u., Quintelier, 052/47.68.25.

Prov. Brabant
Overijse: De Klomp, 10.45u. Rudy Coel, 02/687.84.11 en Eric Vrancken 02/
657.18.65
Asse: Gemeentehuis, 11u., Bart De Valck, 052/35.79.77
Steenokkerzeel: 11u., Jos Moysons, 02/759.67.61
Vilvoorde: 11u., Eric Bucquoye, 02/251.70.37
Dilbeek: Westrand, 11.30u., Piet Ronsijn, 02/569.77.64.

Enkele praktische richtlijnen
Om het vlotte verloop van de wandeling te vrijwaren is het nodig dat
deelnemers zoveel mogelijk gebruik maken van de bussen.
Inschrijven kan tot 7 maart.
Wie te ver van een der opstapplaatsen woont, en niet over eigen vervoer
beschikt neemt kontakt op met Dries Muyiaert, Eikenstraat 24, 9390 MoorselAalst (053/78.36.82). Ook voor de busregeling inzake Limburg en Leuven.
Deze pacificatiemars wordt de eerste in een lange rij. Zolang de overheid
weigert de belangen van de Vlamingen in Brabant te vrijwaren zal TAK
daartegen protesteren. Het protest moet alle oprechte Vlaams-nationalisten
kunnen binden. Daarom zal de wandeling op 12 maart uitsluitend doorgaan
achter de Leeuwenvlag.

VUJOSint-Amandsberg
organiseert

Debat TAK-VU
De Volksuniejongeren van SintAmandsberg organiseren op vrijdag 3
maart a.s. een TAK-VU-debat met als
tema ,,Brussel en Randgemeenten".
De gastsprekers, Dries Muyiaert en
Vic Anciaux, zullen het hebben over
de moeilijke en ingewikkelde problematiek omtrent onze hoofdstad, en
deze verduidelijken.
Het debat gaat door in de VTBVAB-zaal, Paddenhoek te Gent, en
vangt aan om 20u30. De Inkom is
gratis.
Voor meer Informatie kan u terecht
bij Erik Crommelynck, tel. 091/
26.87.59.

ZO^K€Rg€
n Kadermaker, 53 jaar, zeer grote
ervaring en vakkennis zoekt betrekking te Gent of omgeving. Aanbiedingen via: Oswald Van Ooteghem, tel.
091/30.72.87.
D 38-jarige electro-mechanieker,
tweetalig, rijbewijs C, zoekt een passende betrekking in het Brusselse.
Voor inl. tel. Staatssekretariaat Valkeniers, 513.83.00 post 311.

Het goede
voorbeeld
De VU-afdelingen zetten zich flink
in voor de verkoop van de CD, LP, MC
,,Mooi Vlaanderen 2".
Dat brengt trouwens een flinke
winst op voor de verenigingskassen
en zo wordt meegewerkt aan de herwaardering en vernieuwing van het
Vlaamse lied: dat is een volksbewuste daad!
Het VU-hoofdbestuur gaf alvast het
goede voorbeeld en bestelde zopas
een doos van 50 elpees ,,Mooi Vlaanderen 2 " om als relatiegeschenken
kado te doen.
We danken het hoofdbestuur voor
deze aanmoediging.
Vlaams Audiofonds vzw
Aartshertogstraat 4
8400 Oostende
(059/50.84.80)

vu-Vrouwen
samen
Op woensdag 1 maart a.s. is er om
14U.40 op Algemeen Sekretariaaf,
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel
een bijeenkomst Volksunie-Vrouwen.
Op de agenda:
— Algemene Ledenvergadering
— Meewerking Vereniging Vlaamse Mandatarissen
— Bestuursverkiezingen
— Euroverkiezingen
Alle VU-vrouwen aktief in afdeling,
gemeenteraad, OCMW,... zijn welkom.

m
Peter Ritzen brengt

Nieuw vu-bestuur
te Lochristi

„Vlaanderen Leeft"
Vlaanderen Leeft is een verrassend
kabaretprogramma waarin heel wat
hedendaagse toestanden worden gehekeld. De leidraad verhaalt het zoeken van een persoon, met een gouden handdruk eervol ontslagen en die
zijn duizendste stempeltje mocht ontvangen.
Nochtans hoort men overal dat
Vlaanderen Leeft en Peter Ritzen
gaat daarnaar in onze samenleving
speuren. Hij gaat op zoek naar werk,
vindt chips, golfterreinen, Ingrid... Hij
komt tot hamvragen als wie is de
moeder van Manneke Pis en wat is de
relatie tussen Wilfried en Ketchup. Is
er leven na Vlaanderen Leeft?
Deze produktie, die thans te Maastricht mededingt naar de Wim Sonneveltprijs, wordt voor het eerst in OostVlaanderen gebracht. Vlaanderen
Leeft met Peter Ritzen en Luc Voncke
aan de piano, in het Dienstencentrum

Op 22 januari startte de Volksunieafdeling Lochristi het nieuwe jaar met
een receptie, een gezellig samenzijn
en de driejaarlijkse bestuursverkiezingen. De voorzitter Raf Cosyns verwelkomde de leden en hun familie in
de zaal hermeline te Hyfte, plaats
waar ooit Reinaert de Vos vertoefde.
De voorzitter introduceerde vervolgens de gastspreker, volksvertegenwoordiger Daan Vervaet. Op een
boeiende en meeslepende wijze handelde onze gastspreker over het betere, eigenlijk het beste Vlaanderen.

Peter

Ritzen

Gentbrugge, Braemkasteelstraat, op
3 maart om 20u. De organisatie berust bij de Federatie Vlaamse Kringen, arrondissement Gent-Eekio, tel.
091/23.77.42.

VU-Ruddervoorde
VU-Oostende
neemt uitbreiding! startte
in de schoot van de Volksunie te
Oostende werd pas een nieuwe afdewerl(jaar
ling opgericht. Volksunie OostendeVuurtoren is de jongste telg van de
grote VU-familie in het arrondissement.
Het woord ,.opgericht" is hier echter niet helemaal op zijn plaats. Beter
zou zijn ,,heropgericht". Inderdaad
een tiental jaren terug was de afdeling Oostende-Vuurtoren een van de
grootste afdelingen van de Volksunie
te Oostende.
Onder impuls van de heer Norbert
Hennaert, helemaal geen onbekende
op de Vuurtorenwijk, en enkele geestdriftige medewerkers, werd overgegaan tot de heroprichting van de
afdeling en werd een bestuur gekozen.
Norbert Hennaert, voorzitter (059/
32.34.17); Wieland Verwerft, ondervoorzitter (059/32.46.15); Jo Durlinger, sekretaris (059/32.19.88); JeanPierre Leenknecht, penningmeester
(059/32.50.35); Charles Croos, bestuurder (059/32.27.47) en Jozef Dekeyser, bestuurder.
Voor verdere inlichtingen kan men
steeds terecht bij een van de bestuursleden. Het sekretahaat is gevestigd ten huize van de sekretaris:
Voorhavenlaan 5/16 te 8400 Oostende.
Voor dienstbetoon kan men steeds
aankloppen bij Norbert Hennaert en
Jo Durlinger.

VU-Wingene
opnieuw van start
Na een aantal aktieloze jaren, hebben in Wingene een paar mensen
besloten om opnieuw van start te
gaan met de Volksunie. Daarom werd
op 17 september 1988 een algemene
vergadering gehouden om opnieuw
een bestuur samen te stellen.
Het bestuur ziet er nu uit als volgt:
voorwitter: Jan Anseeuw, ondervoorzitter; Geert Scherrens en sekretaris:
Lieven Bogaert.
Andere funkties zoals politiek afgevaardigde, Public-Relations, VUJOafgevaardigde en organisatie komen
op de schouders van een aantal jonge
mensen uit Wingene. Jonge mensen,
inderdaad, want de afdeling Wingene
is één van de jongste besturen uit de
omtrek.
De Volksunie belooft het Wingense
publiek iets te brengen en daarom
pakte men uit met een eerste, ruim
geslaagde, Sinterklaasaktie.
Op 11 maart pakt de Volksunie dan
uit met een eerste maar tevens heel
aangename aktie in die nieuwe werkjaar. Het wordt een praatavond en
gastspreker voor deze avond is nationaal VU-voorzitter Jaak Gabriels.
Reeds tal van andere Volksunie
vooraanstaanden hebben reeds hun
aanwezigheid toegezegd.
Tijdens de praatavond heeft het
afdelingsbestuur gezorgd voor wat
animatie en deze wordt u gebracht
door een gekend goochelaar. Tevens
is er voor alle aanwezigen een kaasschotel voorzien tegen 150 fr. Dit hele
festijn vangt aan om 20u.
Ook op het vlak van de ledenwerving worden inspanningen geleverd.

De VU-afdeling Groot-Oostkamp
startte het werkjaar '89 met een hutsepotavond. Patrick De Groote dankte de aanwezigen voor hun aktieve
betrokkenheid en hun deelname aan
VU-aktiviteiten.
Hij heette ook de nieuwkomers van
harte welkom.
Het werkjaar '89 wordt beslist een
topper voor de nieuwe en uitgebreide
bestuursgroep. De raadsleden Vandenbussche en De Groote kregen
alvast ruime aandacht in de pers na
hun eerste tussenkomsten dit jaar.
OCMW-lid Vanrenterghem verzekerde ons een degelijke OCMW-werking.
Op het programma voor dit werkjaar lezen we verder nog: een ledenslag, Europese verkiezingen, start
van plaatselijk VU-blad, aanknoping
met jongeren, organisatie voor IJzerbedevaart en jaarlijks Braaivleesfestijn.

Iedereen was onder de indruk van het
entoesiasme, de glasheldere taal en
de originele ideeën van onze volksvertegenwoordiger. Daarna, met taart
en koffie werd er verder onder mekaar van gedachten gewisseld over
onze VU-afdeling. De verkiezingen
verliepen zonder moeilijkheden onder
de waakzame ogen van de arrondissementele voorzitter Wim Mareen en
sekretaris Wiet Beirnaert. De zeventien voorgestelde bestuursleden werden rechtstreeks verkozen met een
overgrote meerderheid. De verkozen
bestuursleden zijn: Raf Cosyns, Herman De Clercq, Jan De Potter, Luc
Du Chau, Daniel Eggermont, Ivan
Lybaert, Gust Maton, Werner Mels,
Rudi Paelinckx, Freddy Rouckhout,
Marleen Schermie, Daniel Stevens,
Jozef Van Damme, Jacques Van Den
Noortgate, Maria Van Peteghem, Julien Vervaet, Jozef Walraet. Voor het
eerst is het aantal bestuursleden van
onze afdeling zo groot. Tot slot werd
de uittredende voorzitter, Raf Cosyns, in de bloemen gezet voor zijn
reeds negen jaar suksesrijk en gewichtvol voorzitterschap.

Funkties
De verkozen bestuursleden vergaderden op maandag 30 januari om de
funkties vast te leggen. Dit was het
resultaat. Voorzitter: Julien Vervaet;
ondervoorzitter: Yvan Lybaert; sekretaris: Luc Du Chau; adjunkt-sekretaris: Marleen Schermie; penningmeester: Raf Cosyns; leden en abonnementen: Maria Van Peteghem;
jongerenwerking: Rudi Paelinck; afgevaardigden gemeentelijke organisaties: Jozef Van Damme en Maria
van Peteghem.

Een meeting te Beringen

Er is nog toekomst
voor de Limburgse mijnen
Op 3 december 1986 werd door de
Nationale Ministerraad het zogenaamde Plan Gheyselinck goedgekeurd.
De mijnen van Winterslag, Waterschei en Eisden werden inmiddels
gesloten. De mijnen van Beringen en
Zolder blijven open en een duidelijk
financieel plan werd daarvoor opgezet:
— 69 miljard met jaarlijkse indexaanpassing voor de exploitatieverliezen.
— 350 miljoen jaarlijks (87-'96) voor
investeringen met daar bovenop een
indexeerbaar bedrag van 2,5 miljard
voor de periode '87-'90.
De verplichtingen van de Nationale
Regering zijn volledig overgenomen
door de Vlaamse Regering.
Eerste minister Martens heeft indertijd beloofd dat in Limburg een
bepaalde mijnaktiviteit gehandhaafd
wordt.
De gelden worden niet aangewend
waar ze voor bedoeld zijn, namelijk
als investering in de bestaande mijnsektor.
De Vlaamse regering moet op korte
termijn duidelijk stellen wat met de
mijnen zal gebeuren. Nu moet duidelijk gemaakt worden wat er na 1996
zal gebeuren.
Daarom organiseert Nieuw Beringen op zaterdag 23 februari een meeting onder de titel „De toekomst van
de Limburgse Mijnen", om 15 uur in
Thierbrau Beringen met getuigenissen van mijnwerkers, de mijnen Beringen en Zolder, leefbaarheid van
een noordelijke industrie door een
KS-ingenieur. Aktuele stand van zaken Plan Gheyselinck door gemeen-

schapsminister Johan Sauwens. De
toekomst van de mijnen door algemeen voorzitter VU Jaak Gabriels.

LiiVIBURG
FEBRUARI
23 SCHERPENHEUVEL:
Euroavond in De Valk, Albertusplaats 19,
om 20u. Spreker: Europarlementslid
Willy Kuijpers. Org.: VU-Scherpenheuvel-Zichem.
24 HERK-DE-STAD: Bestuursverkiezingen in VVT-lokalen, Vanweddingenlaan 1.
24 BREE: Info-debatavond over de
Staatshervorming. 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 ledenvergadering met verkiezing bestuursleden. Org.: VUMunsterbilzen.
25 GENK: Volkszangavond „Dorme Falderalali" met Gust Teugels in
zaal De Schom, Termien, Genk. Om
20u. Inkom: 100 fr., CJP en 60-^ 75
fr.,gezin(3-h)300fr. + 1 konsumptie.
Org.:
DF-Genk i.s.m. Dominikus
jeugd- en gemengd koor.
MAART
4 LUMMEN: Wijn- en Kaasavond
vanaf 20u. Zaal St.Annagilde, St-Annastraat, Lummen. Inkomkaart 50 fr.
(met gratis tombola).
7 ST.-TRUIDEN: Bestuursverkiezing van 19 tot 22 uur in het Kuituurcentrum De BogaEird, Capucinessenplein. Kandidaturen vóór 27/2 bij Johann Vancoppenolle, Brukskensweg
17 te 3800 St.-Truiden. Om 20u.
spreekt Willy Kuijpers over ,,Europa
92? Ja, maar welk Europa?". Toegang vrij, iedereen welkom. Org.: VUSt.-Truiden.
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OOST-VLAANDEREN
FEBRUARI
24 RONSE: Filmvoorstelling Het
Jonge Meisje van V. Sadonski. In
Zuidvlaams Trefcenter, Hoogstraat
13. Org.: Zuidvlaamse Ronse.
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.: VUNevele en GBN-VU-mandatarissen.
25 AALST:Om20u. in Vredeshuis,
Esplanadestraat. Koerdische avond
met Willy Kuijpers opr Wereldvredeeen volksnationale droom en opdracht. Met getuigen, muziek, film,
tentoonstelling, streekgerechten en
dans. Gratis Toegang.
25 KRUIBEKE: Afdelingsbestuursverkiezingen. Kandidaturen vóór 31
januari aan Jos Cop, Kapelstraat 19
(774.20.01) of André 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: Bennesteeg 2, 9000 Gent
(23.70.98). Org.: VU-arr. Gent-Eeklo.
MAART
3 AALST: Kaast en Wijnavond in
St.Annakring, Roklijf, om 19u.30.
Org.: FVV-Aalst.
3 RONSE: Filmvoorstelling: Kruiser
Potemkine van S. Eisenstein. In Zuidvlaams Trefcenter, Hoogstraat 13.
Org.: Zuidvlaamse Ronse.
3 GENTBRUGGE:
Kabaretavond
Vlaanderen Leeft door Peter Ritzen.
In dienstencentnjm Gentbrugge,
Braemkasteelstraat, Gentbrugge, om
20u. Kaarten en info 091/23.77.42.
Org.: FVK-Gent-EekIo m.m.v. Min.
Vlaamse Gemeenschap en stad
Gent.
3 GENT: Debat TAK-VU over Brussel en Randgemeenten, met Dries
Muyiaert en Vic Anciaux over de
moeilijke en ingewikkelde problematiek omtrent onze hoofdstad. Om
20U.30 in VTB-VAB-zaal, Paddenhoek. Gratis Inkom. Info bij Erik
Crommelynck 091/26.87.59. Org.:
VUJO-St.Amandsberg.
4 SINT-LIEVENS-ESSE: Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u.
in De Toekomst, Kauwstraat. Kandidaturen bij Anne de Graaf, Kauwstraat 26a, 9560 SLE.
4 SINT-AMANDSBERG: Imperial
Buffet. Koud buffet, aktua-kwis, veiling zeldzame Ijzerbedevaartaffiches, gastrede door Nelly Maes. Zaal
St.Elooi, Antw. Stwg 275. Inschrijven
vóór 28/2 bij Erwin Herman, T. Edisonstr. 10(51.50.08). Deelname: 275
fr.p.p.
4 LATEM-DEURLE:
Jaarlijks
avondfeest.
Eregast:
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke.
Deelname in de kosten: 550 fr. Op
voorhand inschrijven bij bestuursleden VU.
5 NUKERKE-OUDENAARDE: Arrondissementele
ontmoetingsdag

vanaf 11u. in de Visvijvers, Terbeke
25 te Nukerke. Breugheltafel met warme beenhesp. 400 fr. p.p., aperitief +
dessert inbegrepen. Spreker: J. Vandemeulebroucke. Org.: VU-arr. Oudenaarde-Ronse.
5 SINT-AMANDSBERG: Teateruitstap naarTerneuzen. ,,DeToverfluit"
door het Zuidlandtheater. Verplaatsing met Gentse stadsjacht ,.Jacob
van Artevelde". Om 12u. samenkomst aan de Rigakaai (nabij Vliegtuiglaan Gent). Prijs. 475 fr. voor
verplaatsing, ingang, broodmaaltijd
en drankje. Onmiddellijk inschrijven
bij L. Jolie, Grondwetlaan 80 te St.Amandsberg.
9 RONSE: Voordracht over ekonomische relaties met de USSR mmv
handelskamer van Ronse en ambassade van USSR. In Zuidvlaams Trefcenter, Hoogstraat 13. Org.: Zuidvlaamse Ronse.
10 ASSENEDE: Voordracht over
AIDS, mmv het Aids-team. Om 20u. in
't Leeuwken, Diederiksplein. Org.:
Vlaamse Vriendenkring Assenede.
10 RONSE: Filmvoorstelling: De
Regenboog van M. Donskoï. In Zuidvlaams Trefcenter, Hoogstraat 13.
Org.: Zuidvlaamse Ronse.
10 DESTELBERGEN: Voordracht
en debat over doping en hormonen
met prof. De Backere (RUG) en dr.
Van den Bossche (Bloso) in de Gemeenteraadszaal,
Dendermondsestwg. Destelbergen. Aanvang:
20u. Org.: Dr. Goossenaertskring
Destelbergen.
10 MALDEGEM: ANZ-Promotieavond in jeugdherberg Di Loyale. Aanvang 20u. Prog.: videomontage,
spreekbeurt, zang. Org.: VOS-Maldegem.
11 AAIGEM: Jaarlijks ledenfeest, in
zaal Torengalm, om 19u. Toespraak
door Jan Caudron. Inschrijven bij bestuursleden van VU en Ziekenfonds
Priester Daens van Burst, Bambrugge en Aaigem.
15 RONSE: Tot 15/3: kunsttentoonstelling: Geredde meesterwerken uit
de Oekraïne. Zuidvlaams Trefcenter,
Hoogstraat 13. Org.: Zuidvlaamse
Ronse.
16 AALTER: Voordracht over de
grondwetsherziening 1988-1989. toekomst voor Vlaanderen? Gastspreker: Frans Baert Volkshuis. Kerkplein. Lotenhulle-Aalter. Aanvang:
20u. Org.: Dr.J. Goossenaertskring
Aalter.
17 RONSE: Tentoonstelling ambachtelijke kunst uit Armenië. In Zuidvlaams Trefcenter. Hoogstraat 13 tot
9/4. Org.: Zuidvlaamse Ronse.
19 MALDEGEM:
Afdelingsbestuursverkiezingen.
Kandidaturen
vóór 10 maarrt aan Wilfried De Metsenaere. Meerstraat 10, 9990 Maldegem.
20 GROOT-KRUIBEKE: Installatie
van Politieke Raak en verkiezing Politiek Kollege. Om 20u. in Salons de
Schepper, Kloosterstraat 21, Rupelmonde. Kandidaturen op voordracht
van afdelingsbestuur, aan André de
Sloover, Broekdam Noord 18, tot en
met 13/3.

WEST-VLAANDEREI4
FEBRUARI
24 BRUGGE: Tentoonstelling Donald Stockmans, tot 24/2 in Vlanajo
Brugse Vrije, Katelijnestraat 115. Te
bezichtigen tijdens kantooruren.
25 IZEGEM: Zaal Ter Maerel. Kaasen Wijnavond, om 20u. 300 fr.p.p.
Inschrijven: Vlaams Huis (30.36.63).
Org.: VUJO-lzegem.
25 KOEKELARE: Bestuursverkiezing + Ledenfeest. Aanvang 20u. In
zaal Amfora, Ringlaan. Brood met
mosselen of 1/2 kip. Eregast: Jaak
Vandemeulebroucke en Jan Loones.
Daarna verrassing door Odette en
Els. Org.: VU-Koekelare.
25 TORHOUT: Huldiging Paul Vlieghe, om 18u.30 in zaal Sparrenhac,
Goede Herder. Gastspreker J. Vandemeulebroucke. Om 20u.: Lasagnaavond door Vlaamse Vriendenkring.
Volw. 250 fr., kind. 100 fr. (inbegrepen 1 gl. wijn + koffie met taart).
Kaarten te verkrijgen op tel. 21.50.86.
MAART
2 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.: Ongevallen
met kinderen, deel 3, etikettering,
schadelijke planten, anti-gifcentrum.
Org.: Welzijnszorg W.VI.
8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.: Autisme,
opvang van autistische kinderen in de
VS. Org.: Welzijnszorg W.VI.

9 LOCHRISTI: André Lybaert over
Bedevaart van Oostakker naar Santiago de Compostella, 2400 km te voet.
Met diareeks. In De Kring, Dekenijstraat, om 20u. Inkom gratis. Iedereen welkom. Org.: Dr. Goossenaertskring Lochristi.
9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.: Ongevallen
met kinderen, deel 4: elementaire
eerste hulp bij ongevallen bij kinderen. Org. Welzijnszorg W.VI.
11 WINGENE: Praatavond met
gastspreker Jaak Gabriels. Tevens
animatie met goochelaar en kaaschotel aan 150 fr. Om 20u. Org.: VUWingene.
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.: Een beeld
van de MS kliniek in Overpelt. Org.:
Welzijnszorg W.VI.
16 KORTRIJK: Graaf Gwijde van
Namenstraat 7, om 14u.: Bejaard!
Wat nu? Org.: Welzijnszorg W.VI.
17 ROESELARE: Om 2Öu. in 't
Leeuwke, Sint Michielsstraat 23. Paul
Van Grembergen over Ziel en wezen
van de Volksunie. Org. Vlaams Dienstencentrum ism Vlanajo.
17 ZWEVEGEM: Drie dagen tekstielkaarting. In 't Smeske, Otegemstraat 159, of ingang Demeesterstraat. 17/3 vanaf 18u., 18/3 vanaf
17u. en 19/3 van 10 tot 13u. Inleg 30
fr. Gratis tombola en boterhammen.
Org.; VU-Groot-Zwevegem.
23 FEBRUAfll1989
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Begroting stad Antwerpen

Rechtvaardigheid eerst
Begin 1989 iser de hoogdravende beleidsnota. Nu is er de begroting die
gewoon de voortzetting is van de dagjespolitiel( van de koalitie. Dit na de
opgelegde sanering die de zelfgemaakte put van pakweg 60 miljard door
anderen liet vullen.
BIJ vergelijking met andere gemeenten wordt snel duidelijk wie het
gelag betaalde
1 de groei van de personeelskosten IS sterk afgeremd maar deze personeelslast IS verhoudingsgewijze
nog altijd veel hoger
en tal van
diensten werken met efficient i 2 de
werkingskosten stegen veel trager
de stad ligt er vuil en verkommerd bij
3 de belastingen van de burger stegen veel meer en blijven te hoog
ondanks het elektoraal maneuver van
1988
De SP-CVP-koalitie zegt wel dat
wat ze zelf doen, ook beter gedaan is
dan in Luik Zij vergeet dat dit het
gevolg is van hard inleveren door
personeel, stad en vooral door belastingbetalers En dat er ondertussen
niets veranderde aan de verdeelpolitiek aan de gepriviligieerde relaties

OPENBAAR CENTRUM
VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
PLAATSEN VAN:
KINESIST(E)
LABORANT(E)
MEDISCHE
SECRETARIS(ESSE) (Al)
MAATSCHAPPELIJK
ASSISTENT(E)
ERGOTHERAPEUT(E)
De plaatsen van kinesist(e), labo
rant(e), medische secretans(esse),
maatschappelijk assistent(e) en
ergotherapeut(e) worden open
verklaard
ZIJ staan open voor mannelijke en
vrouwelijke kandidaten
Aanvangswedde 48 265, fr bruto
per maand
De kandidaten moeten de Belgi
sche nationaliteit bezitten
Leeftijdsvoorwaarde de leeftijd
van 45 jaar met overschreden heb
ben op 20 3 1989
Diplomavereiste
— oor kinesist(e):
— diploma van gegradueerde in
de kinesitherapie (paramedisch
hoger onderwijs van het korte
type of Al diploma)
— voor laborant(e):
— diploma van gegradueerde m
de klinische scheikunde khmsch
of
medisch anahst
klinisch laboratoriumassistent(e)
industnèle scheikunde
(technisch of paramedisch hoger
onderwijs van het korte of lange
type, sociale promotie mbegre
pen)
— voor medisch secretaris/esse
Al:
— diploma van gegradueerde m
het medisch secretariaat (econo
misch hoger onderwijs van het
korte type)
— voor maatschappelijk
assistent(e):
— diploma van maatschappelijk
assistent(e) (cfr wet van 12 6 1945
tot bescherming van deze titel)
— voor ergotherapeut(e):
— diploma van gegradueerde in
de arbeidstherapie (paramedisch
hoger onderwijs van het korte
type of Al diploma)
Er worden werfreserves aange
legd met een geldigheidsduur van
3 jaar
Verplicht inschrijvingsformulier
en examenprogramma te beko
men op de 7de Directie Perso
neelszaken van het Openbaar
Centrum voor Maatschappehjk
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39
te 2000 Antwerpen
Inschnjvmgsrecht 300, fr
De kandidaturen dienen toegeko
men te zijn op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000
Antwerpen uiterhjk op 20 maart
1989
23 FEBRUARI 1989

Ruimte voor 2 %
Het laatste unitaire wafelijzer bezorgt Antwerpen onverwachts een
kompensatie van minimum 11 en bijna zeker 15 miljard aftrek op zijn
toekomstige af te betalen schulden
Of jaarlijks minder intresten van 900
miljoen tot 1350 miljoen De schepen
van Financien zegt wel dat dit nog
met ingerekend is maar betaalt nu
al minder af dan hij verleden jaar
voorzag En schuift zijn begroting met
bonus ook al twee jaar op Kortom, hij
dekt zich stilletjes in voor de toekomst
en denkt met aan de Antwerpenaren
Neen, zei Gerard Bergers, de VUfraktieleider, hij die het meest inleverde, de belastingbetaler, moetnu ook
het eerst aan de bak komen En hij
stelde een belastingsverlaging met 2
% van de personenbelasting voor
Dan vermindert de stadsvlucht naar
de fiskale randi Het is gewoon een
kwestie van rechtvaardigheid

Ruimte voor
stadsverbetering
De verkommerde straten en pleinen — alleen dtt jaar al werd er al 670
miljoen broodnodige werken afgevoerd — vragen om verbetering In
dat verband haakje Clara Govaert
ook aan dat vooral de herwaarderingsgebieden tekort gedaan wordt
Al teveel hoop op verbetering werd
verdronken in inspraak en stilletjes
vergeten bij het opstellen van deze
begroting
De kansarme buurten moeten door
een sociaal inbreidingsgencht gronden pandbeleid met meer aandacht
voor vernieuwbouw terug opleven De
VU steunt dan ook het Riso-Antwerpen en stelt dat onze achtergebleven
en kansarme buurten pnoritair zijn
Fonne Crick stelt dat de kansarmoede een zichttiaar en reëel probleem geworden is De studies van
het UIA en de Boudewijnsstichting
bewijzen het Antwerpen saneren in
zijn kansarme buurten en de kansarme Antwerpenaar een nieuwe toekomst bieden is geen bijstand
De 5, 6 bedreigde wijken en buurten moeten met een Buurtontwikkelingsmaatschappij (BOM) stelselmatig aangepakt worden Trouwens,
deze decentralisatie naar de buurt toe
kadert in de VU-opvattingen van integraal federalisme'

En er is nog zoveel...
vervolgden onze VU-raadsleden
in hun gedokumenteerde tussenkomsten
— de buurtagent moet de binding
tussen vergeten mens en samenleving herstellen zei Clara Govaert,
— de vrouwenemancipatie moet
kreatief aangepakt worden, dat is een
stadsmeerderheid die ook mee moet
tellen, vervolgde ze,
— het jeugdbeleid moet nu eens de
echte jeugdnoden (bv lokalen en
speelruimten) opzoeken,
— de bescherming van de Hobokense Polder moet nu vastgelegd
worden stelt Fonne Crick,
— parkeerhavens moeten vrachtwagens uit woonbuurten houden, vervolgde hij,
— tal van braakliggende hoekpercelen verwoekeren achter publiciteitsborden en kunnen via bruikleen
aan de stad groene oases brengen,
suggereerde Fonne Crick,
— een echte toeristische promotie
(vandaag met zijn 10 miljoen evenveel als Leuven ) is een rendabele
investering, zei Gerard Berger,
— maar ook de dringende aanpak
van Stad aan de Stroom, met voor het
prestige, maar wel om de ganse kaaien leven in te spuiten'

VU-Mechelen in het nieuw
Ingevolge een beslissing van de
politieke raad van de Volksume-Mechelen, werden de afdelingen Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en Mechelen-Centrum samengesmolten tot één
afdeling, de VU-afdeling Mechelen
De afdeling Mechelen-West blijft bestaan
De VU-afdeling Mechelen koos op
28 december 1988 een nieuwe bestuursploeg van 25 mensen Nadien
(op 4 en 16 januari 1989) werd het
volgende dagelijkse bestuur gekozen voorzitter Wilfried Van Assche,
sekretaris Toon Pans, Penningmeester Hendrik Deforce en Ondervoorzitter Annemie Stoop
Tegelijkertijd werden werkgroepen

opgericht om de werking van de afdeling te sturen en te aktiveren Deze
werkgroepen zijn Werving, Financien en sponsonng, Publikaties en
pers. Logistiek, Jongerenwerking en
Vorming
De politieke raad van de VU-Mechelen koos als nieuwe voorzitter Wilfned Pashley en als sekretans Ene
D'Hiet De penningmeester blijft Wim
Baetens
Het politiek kollege werd als volgt
samengesteld
W
Pashley, E
D'Hiet, W Baetens, H Servaes, H
Candnes, K Anciaux, J Deforce, W
Van Assche, A Stoop, L De Graef, B
Moens, L Vermeulen, F Verlinden

Duffei koos nieuw VU-liestuur
Begin februari koos men te Duffel
een nieuw bestuur Naar aanleiding
hiervan werden de leden en sympathisanten samen rond de tafel gebracht voor een heerlijk partijtje mosselen eten

mee afrekenen
De twee leden die nu definitief
afscheid namen van het bestuur werden, alsdank voor hun jarenlange
inzet in de afdeling, in de bloempjes
gezet

De oude getrouwe waren aangenaam verrast door de jeugdigheid van
de aanwezigen Ook bij de nieuwe
kandidaten voor het bestuur waren
dne op de vier jongeren

Al de kandidaten wisten voldoende
stemmen achter hun naam te krijgen
zodat ze onmiddellijk in het vernieuwde bestuur aan de slag kunnen
Hier hun namen Leon Daems,
Frieda biddens, Walter Frederickx,
Rudy Juchtmans, Ingnd Nitor, Walter
Sels, Fred Stevens, Mark Van Dromme, Jef Van Winkel en Hans Vermijlen

Gastspreker, senator W Luyten,
schetste de moeilijkheden van het
Vlaams nationalisme in de beginpenode en de problemen waarmee de
jongeren in de partij nu zullen moeten

En de migranten?
Je kan er met naast blijven kijken
zoals het stadsbestuur doet Je kan
ze met tot vijand dopen zoals het
Vlaams Blok doet Je kan ze met als
(islamitische) engeltjes blijven bekijken zoals Agaiev doel
Clara Govaert beklemtoonde duidelijk het Antwerps VU-standpunt De
migrant moet zich integreren in onze
samenleving Dat is zijn plicht en dat
IS het recht van de Vlaamse gemeenschap Daarbij moet hij geholpen worden Dat kan met door hem tot,,Belg"
te dopen en dan te denken dat alles
opgelost IS Wel moet hij zich via taal,
onderwijs en woonomgeving in buurten en wijken ,,inleven" Ook met
door hem op te sluiten in verkommerde buurten samen met onze vergeten
kansarmen En zeker met door hem
dan als zondebok voor het verwaarlozen van eigen mensen te beschouwen Kortom, een aanpak die noch
de migrant, maar zeker ook met het
eigen volk disknmineert
Hugo Hermans
N.B.: Een telefoontje op nummer
238.82.08 bezorgt per kerende post
de volledige tussenkomsten van
onze VU-raadsleden.

Een efficiënt en sociaai
OCMW-beheer
Het Antwerps OCMW wordt belaagd door steuntrekkers, hogere lasten
opgelegd door de overheid, minder voorzieningen in omliggende gemeenten
een onbedwingbaar deficit is het resultaat Zeggen de rood-gele Antwerpse
bestuurders

Echt besparen kan.
antwoordt VU-fraktieleider Gerard Bergers^ Er is de jaarlijks onderschatting en dus jaarlijkse aanpassing van het voorziene tekort De stad schrijft de
begrotingswijziging en dekt Ondertussen geeft de huisbankier permanent
hoog kaskrediet De burger betaalt de debetintrest Want de mutualiteiten en
het Belgisch Rijk zijn slechte betalers Fatale knngloop' Neen'
Gewoon maar de stadstoelage van 2,1 miljard sneller ter beschikking
stellen beperkt dure intresten Hugo Coveliers stelt vast aan de hand van
ministeriele antwoorden dat dit kan De helft van de stadsbijleg vervroegd
uitbetalen geeft al bijna 50 miljoen intrestwinst' Dat is efficient beheer van
kasgelden ten bate van de burger, besloot Gerard tjergers

Prioriteit: OCiVIW-efficiency...
ten bate van maatschappij-zwakkeren, daar hamer Fonne Crick op De
slinkende stadsbevolking heeft recht op efficient en nuttig gebruik van elke
stadsbijleg
Dat gaat zeker op voor de prioriteiten ,,bijstand" en ,,bejaardenzorg" In de
diepte moet er gewerkt worden Bijstand moet dus meer gericht zijn op
,,opstand" uit de uitzichtloze situatie En een goed gehuisvest bejaarde met
aangepaste externe hulpverlening doet zelden beroep op kostelijke plaatsing
Tegelijkertijd met de bijstand kan dan een efficient tewerkstellingsbeleid
gevoerd worden Dat vooral in de kansarme buurten van de binnenstad waar
het nodig is

Ziekeniiuismanager gevraagd...
besloot Clara Govaert haar tussenkomst over de ziekenhuistekorten De
personeelsuitgaven zijn te hoog — ondanks de terechte looneisen — door een
dikwijls onoordeelkundige bezetting van de diensten Idem inzake de koordinatie tussen de diverse ziekenhuizen (privé en universitair) waar konkurrentie
efficiënte taakverdeling m de weg staat Kostenbesparend en efficient management verhoogt de kans op sociaal beheer en breekt machtsposities af betaald
door elk Antwerpenaar
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23 ANTWERPEN: Antwerpse Studentenzangfeest in de Stadsfeestzaal, Meir, om 19u45 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 Oderfrontvonge zomer Org
SMF-Kempen
24 EDEGEM:Om20u in het Mark
Liebrecht Centrum
Toneelavond
,,Boeing-Boeing", door toneelgroep
Steven Kaarten te bekomen bij bestuursleden VU
MAART
3 MARIEKERKE-BORNEM: Vertelavond met E P Van de Velde over
zijn 40-jang missioneringswerk bij de
Eskimo's in Noord-Amenka en het
harde bestaan van deze volksstam
Om 20u in parochiehuis Manekerke
Gratis inkom Org Vlaamse Knng
3 WOMMELGEM: Statutaire alg
vergadenng van KK Jan Puimège om
19u30 In Muziekgalenj De Pnns,
Jacobsveldsweg 12 Agenda jaarverslag 88, kasverslag 88, jaarprogramma 89 Om 20u bezoek aan Museum
van het Ambacht Gids Mare Wuyts
21 u Receptie en om 21 u 30 optreden
Die Ghesellen Inkom gratis
4 BOECHOUT-VREMDE: Ledenfeest in zaal Bacalde SK (Provinciesteenweg), vanaf 20u Met gratis wel
komstdnnk door VU-bestuur, Breugheltafel, wijnen en andere dranken
Met eregast Willy Kuijpers Na eten
gezellige babbel of dans 550 fr p p
Inschrijven
bij
Louis
Corens,
Schransstraat 137 (tel 455 60 70)
Org VU-Boechout-Vremde
4 MERKSEM: Jaarlijks VU-Dansfeest Zaal Wilgenhof, Moeshofstraat
138 Inkom 100 fr
4 LINT: ANZ-Promotieavond in De
Witte Merel, Lint Aanvang 20u Programma
videomontage, spreekbeurt, zang, samenzang Gast MauritsWagemans Org Vlaamse Knng,
St Cecilia en DF
7 MERKSEM: Debatavond over reklame ,,Laat u met foppen" en over
handlezen In Vlanac om 20u Org
FW-Merksem
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 deelnemers Internationaal
Nationalistisch Kongres i v m impakt
van vrouwen in de nationale partijen
Avondmaal door afdeling Schoten
Voor deelname inschrijven 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

17 HERENTHOUT: Kwisavond in
zaal De Kat, Jodenstraat 2 Aanvang
20u Inl en inschr 014/51 55 96 of
014/5159 40 Org
FVK-arr Turnhout
17 SCHOTEN: „Op stap met Damiaan" Voordracht met dia's van Jef
De Veuster door Bert De Veuster tvv
van Damiaanfonds Om 20u in Kultureel Centrum van kasteel Schoten
Inkom 100 fr, leden FVV 50 fr Org
FVV-Schoten
18 BERLAAR: Walter Luyten en de
drie gemeenteraadsleden nodigen uit
op hun Vlaamse Nacht in zaal Familie,
Berlaar-Heikant (Aarschotsebaan), om 21 u Org VU-Berlaar

OPENBAAR CENTRUM
VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
PLAATS VAN METSER
De plaats van metser (niveau ge
schoold bijzonder beroep) wordt
openverklaard
ZIJ staat open voor mannehjke en
vrouwelijke kandidaten
Aanvangswedde 40 322, fr bruto
per maand
De kandidaten moeten de Belgi
sche nationaliteit bezitten
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd
van 45 jaar niet overschreden heb
ben op 20 3 1989
— Houder zijn van een attest
waaruit blijkt dat met vrucht ten
minste het derde studiejaar van
het algemeen vormend lager se
cundair onderwijs of van het lager
secundair techmsch of beroepsonderwijs met volledig leerplan of
voor sociale promotie werd ge
volgd
— Hetzij vier jaar praktijk tellen in
het vak
Er wordt een werfreserve aange
legd met een geldigheidsduur van
3 jaar
Verplicht inschrijvingsformulier
en examenprogramma te bekomen op de 7de Directie Personeelszaken van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk
V\^elzijn, Lange Gasthuisstraat 39
te 2000 Antwerpen
Inschnjvmgsrecht 300, fr
De kandidaturen dienen toegeko
men te zijn op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000
Antwerpen uiterlijk op 20 maart
1989.
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Burgemeester Entbrouxk stelt ploeg voor

— Geen politieke benoemingen,
wel bekwame mensen

vu-schepenen
te Boechout-vremde

— Een nette gemeente, kleinschalig en sober

Onder leiding van VU-burgemeester Fred Entbrouxk ging de nieuwe
koalitie (VU-Gemeentebelangen-SP) op 2 januari jl. van start. De installatievergadering verliep vlekkeloos, al kreeg elke schepen wel een oppositiekandidaat. De VU, die op 9 oktober '88 haar zetelaantal bijna verdubbelde (4 naar 7), krijgt aldus een meerderheid in het schepenkollege, naast de
burgemeester (VU) drie VU-schepenen, één GB en één SP.
Fred Entbrouxk en schepen Paul
Verstrepen zijn wat blij met deze
ekstra VU-steun Al kan Paul wel
nieuwe dossiers gaan instuderen en
met de minste, nl Ruimtelijke
Ordening, Milieu, Het Plan en Derde Leeftijd Zijn bevoegdheden Onderwijs en
Jeugd droeg hij over aan nieuwkomer
Wilfried Van Vlem (VU) die er tevens
Verkeer en Plechtigheden bijkreeg,
dit ter ontlasting van de burgemeester die naast de Algemene Koordinatie ook Politie, Burgerlijke Stand en
Personeelszaken behoudt
Rechterhand van Fred is Jef Nelis
(VU), die als technicus en computerspecialist, de zware taak heeft de
Financien te beheren, tevens de start
te geven aan de automatisatie der
diensten en zorg dragen dat het onze
KMO's voor de wind gaat Eerste
schepen Louis Mertens (GB) heeft
alvast zijn handen vol met Openbare
Werken, Land- en Tuinbouw De SPschepen Rudy Lammineur
krijgt
Sport en Kuituur, Sociale Zaken, Inspraak en Informatie Van de nieuwe
gemeenteraad maken verder nog
deel uit de VU-raadsleden Simonne
Van Brussel-Vernimmen
(fraktieleider), Door Jacobs en Peter Livens,
twee Gemeente-Belangers, de oppositie zes CVP, dne PVV en eén Gangmaker
De vorming van de bestuursmeerderheid is zeer vlot verlopen Wel
werd ruime tijd en aandacht besteed
door de vertegenwoordigers van de
drie koalitiepartners aan het opstellen

van een vrij uitvoerige, inhoudelijke
bestuursovereenkomst
Tijdens de
eerstvolgende gemeenteraad zal elke
schepen zijn beleidsnota voorstellen
We kunnen alvast de krachtlijnen van
het gemeentebeleid gedurende de
penode '89-'94 naar voor brengen
— De basis is een planmatig beleid
getoetst aan de financiële haalbaarheid
— Het subsidiereglement blijft behouden weliswaar met aanpassingen

— Een meerjarenplan
draad

is de lei-

— Er moet konsensus zijn voor
ieder punt, anders is de partner vrij te
stemmen
— Een belastingsvriendelijk beleid,
in het besef dat ,,koken geld kost"
— Een open beleid met personeel
ten dienste van de bevolking
Het koalitieakkoord voorziet tevens
dat het voorzitterschap van het
OCMW, dat gedurende 12 jaar op
uitmuntende wijze werd uitgevoerd
door Simonne Van Brussel-Vernimmen, naar koalitiepartner GB gaat
W I J zien dan ook met lede ogen dat
Simonne deze post verlaat Op de
raadszitting van 23 januan jl werden
alvast Irene De
Doncker-Michielsen
en Alex Peeters voor de VU verkozen
in de OCMW-raad
Wanneer de gemeenteraad in
maart de begroting ter harte neemt
dan zullen onze VU-verkozenen binnen de kortste tijd met de eerste
realisaties kunnen uitpakken
Rita Gaublomme-Huygens

Een gebeurtenis te Wommelgem

Kulturele Kring Jan Puimège
start eerste lustrumjaar
Op vrijdag 3 maart 1989 houdt de
Kulturele Kring Jan Puimege haar
jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering Deze zal doorgaan in Muziekgalerij De Prins, Jacobsveldweg 12 te
Wommelgem
Na 87 jaar m de Lammekensstraat
te Borgerhout instrumenten te hebben gebouwd, is de familie De Prins
eind vorig jaar naar Wommelgem verhuisd Daar werd een gloednieuwe
muziekgalerij opgencht, met daaraan
verbonden een koncertzaal en tevens
een museum van het aloude ambacht
van het met de hand maken van
muziekinstrumenten De leiding berust thans in handen van Bruno De
Pnns, vierde in de generatie van die
naam
Na de Algemene
Vergadering
wordt een bezoek gebracht aan het
Museum van het Ambacht, o I v Mare
Wuyts,
Meester-instrumentenbouwer Onderwerp ,,van koperplaat tot
blaasinstrument"

In Memoriam

Meester Ward Mertens uit Mol
In de Sint Caroluskerk te Mol-Rauw
werd op zaterdag 18 februan 1989
Meester Ward Mertens' uitvaartdienst gehouden Zeer veel vnenden
en kenissen waren uit erkentelijkheid
aanwezig Meester Ward Mertens
was te Mol een gekende figuur in het
socio-kulturele leven, zijn kinderen
volgen zijn voorbeeld Van 1970 tot
1982 was Meester Ward Mertens gemeenteraadslid te Mol
De overledene was geboren te Mol
op 8 maart 1906 en overleed in het
Rust- en Verzorgingstehuis
St Dymphna te Geel op 15 februan
1989 HIJ was de echtgenoot van
Caroline Martens
Arrondissementeel Volksunie-voor-

zitter Jo Valgaeren uit Mol, vnend van
de overledene sprak tijdens de uitvaartmis een In Memonam uit
,,Bij de hennnenng aan Meester
Ward Mertens gaan onze gedachten
terug naar vroeger, nu twintig jaar
geleden
WIJ denken terug met een tikkeltje
weemoed om wat voorbij is, maar
vooral met vreugde, omdat de ervanngen en belevenissen met Meester
Mertens waardevol en dikwijls ook
prettig waren
Warme vriendschap, oprechte genegenheid en grote bezorgdheid waren immers voor de overledene geen
Ijdele begnppen

In Meester Mertens vonden wij veel
van Uylenspiegel en Reinaaert de
Vos Zo typeerde hij zich zelf graag
en hij had er ook plezier in

Tevens zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om twee herperste elpee's van Jan Puimege voor
te stellen ,,Pendelend" en ,,Jan Puim e g e " Deze elpee's zullen bij de
Kulturele Knng verkrijgbaar zijn voor
de prijs van slechts 350 fr
Tot slot volgt er dan nog een kort
optreden van nieuw Wommelgems
talent het zangkoor ,,Die Ghesellen"
o I V Jan Maes Het koor begeleidt
zichzelf op gitaar, mandoline, viool,
dwarsfluit en cello, en brengt een
gevarieerd programma van Europese
volksliedjes
Alle inlichtingen bij Ludgaar Boogaerts, voorzitter, Autolei 78, Wommelgem (322 27 75), Ward Herbosch, ondervoorzitter. Kastanjelaan
4, Wommelgem (353 68 94) en Koenraad
Vandenbuteke,
sekretans.
Godshuisweg
60,
Wommelgem
(353 07 73)

zijn jeugdjaren gekultiveerd, maar
was evenzeer vol begrip en voldoende verdraagzaam tegenover andersdenkenden, indien zij eerlijk voor hun
gedachten uitkwamen Meester Mertens vond van zichzelf dat het zijn
recht en zijn plicht was om beginselvast te zijn

Voor ons, Vlaams-nationalisten,
was en is Meester Ward Mertens een
vertegenwoordiger van een generatie
onderwijzers aan wie het Vlaamse
volk zeer veel te danken heeft

Jaren geleden onderbrak hij de
stilte tijdens een gesprek met mij en
vertrouwde mij toe ,,Vooral in kwade
dagen en moeilijke momenten zoek ik
troost bij God Voor mij is hij een
goede vader met wie ik spreken kan,
op wie ik ten volle betrouw "

Op een keer zei Meester Mertens
mij ,,Jo, in het huis van de Vader zijn
vele woningen en mijn levensspreuk
IS „ I k ben Vlaming en Knsten en op
belden ben ik fier" "

W I J zijn Meester Mertens dankbaar
voor alles Zijn wijze raadgevingen
indachtig, zullen wij verder ijveren
voor een schoon en beter Vlaanderen, dat hij hef had

Hijzelf had zo zijn woning gevonden HIJ durfde de dingen groot zien
HIJ wist wie hij was Hij bleef trouw
aan de kristelijke tiegmseien tijdens

Weze dit voor mevrouw Mertens en
gans de familie een troost en een
vreugde nu en ook voor de toekomst "

lepel & vork...
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Kapelstraat 1
Tongerio-Westerlo
Tel. 014-54.40.07
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P V B.A

Bierhandel Hellinckx

stationsstraat 42

Wymenier 4a

1^^3 SINT-MARTENS-BODEGEM
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El

Tel. 582.10.93

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

>f

De familiezaak met traditie

Hoerenhof

CAFE-RESriAURAIvrT-FRfTUUR
Terras • Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor groepen
op aanvraag
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel 041/81.07.03

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS

Banketbakkerii

011/65.73.05 - 65.89.40

ANTWERPIA

Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

,*')

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

e»**
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

WILFRIED BLANCQUAERT

Overname — huur —
verhuur van café s
Wi| bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

02/219.49.30
of
02/380.04.78

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Jg

SL

Een advertentie?

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

Voor "AL" Uw bieren
en frisdranken
Bijhuizen: Vosveld Sa
2110 Wijnegem
Tel. 03-353 08.77
Karel Bogaerdstraat 21
1020 Laken
Tel. 02-478.07.50

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

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

MOORTGAT
Breendonk

R. DE BEUIE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel 03/252 70.98

Herberg Viking

BROUWERIJ

ZCXK^KC]^
24-jarige iicentitaat aard en delf
stofkunde
richting
natuurweten
schappen drietalig zoekt een gepaste betrekking in Oost Vlaanderen of
Vlaams Brabant Voor ml tel Staats
sekretanaat Valkeniers 513 83 00
post 311
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Ternat kweekt fraaiste zonnebloem

Animatieprojekt Groene Lente
Wellicht is liet animatieprojel(t Groene Lente voor de inwoners van
Groot Ternat geen onbekende meer. Dit projekt dat steeds een goede
weerklank gekend heeft, is aan een nieuwe jaargang toe. Op een
persontmoeting lichtte schepen Laurent De Backer het projekt toe.
Volgende verschillene aspekten van het animatieprojekt komen aan
bod: Groene week met boomplantdag, Overzetaktie padden en kikkers,
Bebloemingsaktie, Netheid op de gemeente-Kontainerpark, Huwelijks- of
geboorteboom en een Zonnebloemwedstrijd.
Elke inwoner van groot-Ternat kan
L. De Backer: „Het is duidelijk dat
vanaf heden tot en met 31 mei 1989 van planten en blomen in de onmidinschrijven voor de bebloemingsaktie dellijke woonomgeving een kalmeen/of zonnebloemwedstrijd. Om mee rende invloed uitgaat. Groen stemt de
te doen kan men bellen naar het
inwoners milder en de straat krijgt er
Ontmoetingscentrum
De
Ploter
een mensvriendelijker uitzicht door.
(582.44.33) naam en adres laten no- Ook de vreugde die men heeft aan
teren met vermelding „Bebloemings- het planten en verzorgen van groen is
aktie 1989" of „Zonnebloemwed- zeker niet te verwaarlozen. Bovenstrijd". Maar allebei mag ook.
dien kost de hele operatie een kleine
ledere deelnemer ontvangt als aan- moeite en is niet duur."
denken een klein geschenk. De deelnemers van verleden jaar zullen deze
maand enkele bloembollen van begonias mogen in ontvangst nemen, een
kleine begeleidende brochure in kleurendruk is voor iedereen beschikbaar.
Elke inwoner wordt geacht zijn
voorgevel of tuintje extra in de bloemetjes te zetten. Óp die manier wordt
iedereen de kans geboden om samen
met het gemeentebestuur, mee te
werken aan de verbetering van het
leefklimaat in hun gemeente.

Geboorteboom
Ter gelegenheid van biezondere
gebeurtenissen (huwelijk, zilveren of
gouden jubileum) kan een boom geplant worden. De gemeente Ternat
zchenkt ook aan de ouders van een
pasgeborene een boom. Deze boom
wordt een Geboorteboom genoemd.
Het volstaat gewoon een briefje te
zenden naar het Gemeentebestuur
waarin je je voorkeur kenbaar aakt of
tijdens de kantooruren bellen naar de
gemeentelijke
groendienst

(582.03.03). Er is keuze uit het volgende gamma aan bomen: linde, lijsterbes, haagbeuk, eik, beuk, notelaar, berk en es. Er zijn ook bomen in
container, die het hele jaar door kunnen worden geplant, zoals de laagstam-appelboom en wilg.
Bewoners die geen plaats hebben
om een boom te planten kunnen deze
altijd laten platen bij familieleden of
vrienden of op een welbepaalde
plaats in de gemeente. Naar Vlaams
gebruik blijkt, dat er een notelaar
werd geplant bij de geboorte van een
eerste kindje in een gezin.

Overzetaktie
amfibieën
Op zaterdag 11 maart 1989 start
aan de Klapscheutstraat te Wambeek
de overzetaktie van kikkers, padden
en salamanders.
Het gemeentebestuur zal samen
met de Verenigde Natuurgidsen Pajottenland (de werkgroep ,,Amfibieën") deze aktie uitvoeren.
Eén van de trekroutes die amfibieën gebruiken kruist de Klapscheutstraat te Wambeek. Op deze
relatief smalle verkeersstrook worden
er ieder jaar zeer veel amfibieën
doodgereden. Daarom heeft de werkgroep, onder leiding van Ghislain
Pierret, een voorstel klaar om dit jaar

NR. 14 IS NU TE KOOP

ouy^ij

Het aanleggen van een gemeentelijke boomkvi/ekerij heeft steeds
bijgedragen tot verfraaiing met groen, dit kan storende elementen in
het dorpsbeeld verbergen. Schepen Laurent De Backer (rechts) met
personeel op de gemeentelijke boomkwekerij.
op deze plaats een overzetaktie te
houden.
Van nature worden de meeste plassen waar kikkers leven ondieper.
Door de ophoging van afgestorven
plantdelen komt de bodem in de loop
der jaren omhoog. De poel droogt
snel op en daardoor komen de larven
niet meer tot ontwikkeling en sterft de
plaatselijke populatie uit. Ten slotte
verlandt de plas en dan is dringend
onderhoud nodig. Gebieden waar enkele verlande poelen in voorkomen
zijn: de Kouterbroeken, De Dronkenborre en het Pioterbosje. Konkreet
zullen er beheerswerken in deze gebieden uitgevoerd worden in het najaar van 1989, eind september, begin
oktober.

Netheid
in onze gemeente
Door netheid van de gemeente
toont het bestuur oog te hebben voor
haar onthaalfunktie, daarom wordt
een sensibiliseringskampanje opgestart.
— een degelijk onderhoud van het
groenareaal en de openbare weg,
met speciale aandacht voor de voetpaden.
— het opstarten van een kontainerpark zal dit jaar nog gebeuren met
speciale aandacht voor het inkleden
van de kontainers in het groen.
— regelmatig onderhouden van het
straatmeubilair zoals zitbanken, vuilnisbakken, speeltuinen en fietsenberging.
— eigenaars van krotwoningen of

VU-Bertem

Onverwacht
in OCMW
Op de gemeenteraad van 23 januari j.l. keken in Bertem velen verrast op
toen Raf Van der Donckt als VUafgevaardigde in de OCMW-raad verkozen werd. Hoewel de Volksunie
met Ludo Croonenberghs als enige
verkozene in de gemeenteraad normaliter geen kans maakte om iemand
in het OCMW te doen verkiezen, lukte
dat toch door een dissidentie binnen
de meerderheid.
Ex-schepen Gilbert Loockx kreeg
nu geen schepenzetel en zelfs de
toezegging dat hij na drie jaar een
schepenambt zou mogen overnemen
kwam er niet. Daarom stapte hij op bij
zijn partij ,,Gemeentebelangen". Die
GB (7 verkozenen, nu min één) vormt
met de CVP (5) de meerderheid, maar
verloor door de houding van haar exschepen een mandaat in het OCMW.
Zijn stemmen gingen ,,blijkbaar"
naar de Volksunie, zodat de VU met
Van der Donckt voor de eerste keer
een OCMW-zetel bezet.

braakliggende gronden worden aangeschreven om deze storende elementen te beplanten of af te schermen met groen.

Zonnebloemwedstrijd
De gemeentelijke groendienst zal
zonnebloemzaden laten verdelen aan
de inwoners die ingeschreven zijn
voor een gratis wedstrijd.
Een verrassingsgeschenk aangeboden door het kollege van Burgemeester en Schepenen zal overhandigd worden aan de inwoner die de
hoogste zonnebloem heeft gekweekt.
Een tweede geschenk wordt uitgereikt aan de inwoner die een zonnebloem heeft gekweekt met de grootste diameter.
Voor iedere laureaat is er bovendien een wisseltrofee. Een prijsuitreiking is gepland.
Met deze ,,groene" initiatieven bewijzen de beleidsmensen van Ternat
het goed te menen met de leefbaarheid in hun gemeente, die door wegeninfrastruktuur kriskras doorsneden wordt maar nog over voldoende
fraaie hoekjes beschikt om er zorgzaam mee om te springen.
Alvast een initiatief waar ook andere steden en gemeenten een voorbeeld aan kunnen nemen!

Nieuw
Voll(sunie-bestuur
te Huldenberg
Onder ruime belangstelling van de
leden werd te Huldenberg op 20 januari j.l. een nieuw VU-bestuur gekozen.
Naast de herkiezing van Anne De
Vlaemynck, Jos Trappeniers en Danny Godderie, werden Patrick Wijnants, Ludo Boogers, Omer Sterckx,
Serge Luyckx en Jean-Pierre De Becker als nieuwe bestuursleden gekozen.
De aanwezigen werden vergast op
een natje en een droogje, terwijl Willy
Kuijpers een avondvullende toespraak hield met het oog op de nakende Europese verkiezingen over
het,,Europa der Volkeren", voorafgegaan door een uitstekende video-film.
Tijdens een korte bestuursvergadering die daarop volgde, werden de
meeste bestuursfunkties verdeeld,
waarbij dient aangestiptdat Danny
Godderie voor de komende drie jaar
het voorzitterschap zal waarnemen.
Een boeiende avond werd na ruim
vier uur gezellig samenzijn om 23 uur
afgesloten.
Jean-Pierre De Becker

GEMEENTE GRIMBERGEN (Provincie Brabant)

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER
Naam
Postcode
Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboomlaan 33,8800 Roeselare
Per kerende krijgt u een recent proetnumnner.

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat voor
de rekendienst 1 voltijdse betrekking van opsteller-gesubsidieerde
contractueel (MA^) te begeven is aan de gemeente Grimbergen.
De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven, worden gericht aan
de Heer Burgemeester, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen met een
aangetekende brief en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op
10 maart 1989.
De aanwervingsvoorwaarden, de bij de aanvraag te voegen dokumenten, het examenprogramma alsmede bijkomende inlichtingen kunnen
bekomen worden op de dienst secretarie-personeelszaken tijdens de
werkuren of telefonisch 02/260.12.11.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen.
De Sekretaris,
J. VAN DE VELDE
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In opdracht:
De Burgemeester,
J. MENSALT.
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FEBRUARI
23 LENNIK: Tentoonstelling Piet
Van den Bossche „Armoede" tot 23/
2 in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 Tijdens de kantooruren
24 TIENEN: Staatssekretaris Jef
Valkeniers spreekt over ,,Ons Brussel" Om 20u in 't Koelieske, Broekstraat Org VUJO-Tienen
24 ESSENE: Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u in parochiezaal, Assesteenweg
25 TERNAT-LOMBEEK-WAMBEEK: 19e Haantjeskermis Vanaf
18u in zaal Uilenspiegel, Kerkstraat
24, St Kath Lombeek Ook op 26
vanaf 12u en 17 februari vanaf 18u
Org
VU-Ternat-Lombeek-Wambeek
26 BRUSSEL:
Pannekoekennamiddag van 14 tot 20u in Trefcentrum De Markten, Oude Graanmarkt
5 Org VU-Hoofdstedelijke afdeling
27 HALLE: Afdelingsbestuursverkiezmgen van 19 tot 21 u in zaal
Cambrinus, Bergensesteenweg 16 te
Halte
MAART
1 GROOT-BIJGAARDEN:
afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot
21 u in zaal Collegium, Brusselstraat
Groot-Bijgaarden
2 HALLE-VILVOORDE: vergade
nng van het (uigebreid) arrondissementsbestuur om 20u in 't Schuurke
2 BRUSSEL: Waarheen met Vorm i n g ' Om 20u , Moutstraat 5, te

Brussel Org vzw Vorming en Gemeenschap
3 OPWIJK: afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u in kafee
Breughelhof, Schoolstraat 10 te Opwijk
3 SINT-MARTENS-BODEGEM: dfdelmgsbestuursverkiezingen van 19
tot 21 u in de Gemeenschapslokalen
Schoolstraat, St Martens-Bodegem
3 LIEDEKERKE:
afdelingsbestuursverkiezingen van 19u30 tot
21 u 30 in kafee Pajot, Stationsstraat
7 te Liedekerke
3 PERK: Kaas- en Wijnavond op
Breugeliaanse wijze In de parochiezaal van Perk Kampenhoutsestwg 3
Vanaf 19u Org VU-Melsbroek-PerkSteenokkerzeel
3 LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn m
feestzaal Pajottenland, F Dewolfstraat, Eizenngen 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-Flora (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: Afdelmgsbestuursverkiezingen
van 8u 30 tot 10u30 in zaal Lijsterbes, Lijsterbessenboomlaan Kandidaturen vóór 25/2 bij Luk Van Biesen,
Lijsterbessenboomlaan 5 te 1950
Kraainem Gevolgd door bezoek aan
Parlement olv Vic Anciaux
5 MACHELEN: Voorjaarssmulpartij
in het Wijkcentrum Mana Moeder,
Jan Veltmansstraat Van 12u 30 tot
Org VU-Machelen

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

Maandag gesloten

7 BRUSSEL: 19u Bestuursvergadering 20u Bestuursverkiezingen en
babbelavond met histonkus en Brusselaar dr Paul De Ridder in Trefcentrum De Markten, Oude Graanmarkt
5 Org VU-Hoofdstedelijke afdeling
7 ELEWIJT-EPPEGEM-HOFSTADE-WEERDE-ZEMST: afdelmgsbestuursverkiezingen voor de 5 afd ,
van 19 tot 21 u Om 21 u 30 samenstelling van PR en verkiezingen Politiek
Kollege Kandidaturen vóór 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
Afdelmgsbestuursverkiezingen m De Hertog van Brabant, Ninoofsestwg 220 te Dilbeek,
van19tot21u Kandidaturen vóór 3/3
bij Greta Gorus, Ninoofsestwg 144 te
1710 Dilbeek
10 DIEGEM: Afdelmgsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u m taveerne
Binnehof, Stationsstraat Kandidaturen 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 17u30
Org VU-Ukkel
11 MEISE: 4de Eetfestijn in het res
taurant van het Sport- en Rekreatie
centrum, Brusselsestwg 65a, op zaterdag van 18 tot 22u en zondag van

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

11u30 tot 15u Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem
13 BUIZINGEN: Afdelmgsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u in Kleine
Ardennen, Fr DaystraatIO Kandidaturen vóór 6/3 bij Yvonne Turneer,
Kerkhoflaan 23 te 1510 Buizingen
14 WEMMEL: Afdelmgsbestuursverkiezingen (info volgt)
14 BEERSEL: (Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen, Lot) afdelmgsbestuursverkiezingen voor de
gefusioneerde afdeling Nieuw Beersel van 19u 30 tot 21u 30 m zaal Ons
Huis te Dworp Kandidaturen voor 7/3
bij Hugo Deville, Beerselstraat 25 te
1512 Beersel
15 MACHELEN: afdelmgsbestuursverkiezingen (info volgt)
16 HALLE-VILVOORDE: Vergadering arrondissementsbestuur
17 KAMPENHOUT: Afdelmgsbestuursverkiezingen van 20 tot 21 u m
kafee Den Beiaard, Dorpsstraat Kandidaturen vóór 10/3 bij Luk Stroobants. Tiende Schuurstraat 21, 3090
Kampenhout
17 OVERUSE: Afdelmgsbestuursverkiezingen van 19 to 21 u in KG
Den Blank, Begijnhof 6 Kandidaturen
vóór 10/3 bij Beatrij Van Rossen,
Daloensdelle 21 te 1900 Overijse
17 LONDERZEEL:
Afdelmgsbestuursverkiezingen van 19 tot 21 u m
zaal Stoffel, Kerkhofstraat 1 Kandidaturen vóór 10/3 bij Swa Cauwenbergh (Van Esbroeckstraat 2, 2900
Londerzeel
20 BRUSSEL: Praatkaffee over de
migranten m Brussel met Vic Anciaux
m Trefcentrum de Markten, Oude
Graanmarkt 5 Org VU-Hoofdstedelijke afdeling

Tel.

VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

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

Tel.: 014/21.12.07

02/582.13.12
02/582.04.10

Longtinstraat 126
1090 Brussel

Onmiddellijk te bekomen bij

SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

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

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock

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

Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321 08 96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 64 75

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS

drukkerij
type - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

Assesteenweg 240, Ternat
Tel 582 29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

091/60.13.37

f ETRA

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

GELD

-

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

Verdeler
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Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS

Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Vlaams-Nationaal
Weekblad
Uitgave van iiet
Vlaams Pers-, Radioen TV-instituut v.z.w.

PVBA

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89
Kleding Lenders
Herentalsebaan 247
2210 Borsbeek
03/321.76.86

PROMO PUZZLE
Kies zelf het ondenwerp
van uw puzzel
Daniël Cortler
02/428.69.84
Alle trofeeën, wimpels bekers
speldjes badges enz vanaf 1
november 1987 bij

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

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout enplatenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalsl 496
Tel

053 66 83 86

AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49

Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

ZO€K€RC]€
n Vlaamse Sociale en Kulturele Verenigingen zoeken voor indienstneming
—Licentia(a)t(e)
menswetenscfiappen
— Graficus A2 of Tekenaar A2 of
HOKT
— Opsteller
— Klerk
— Gezins- en Bejaardenhelpsters
— Poetsvrouwen
De kandidaten dienen uitkeringsgerechtigde werklozen te zijn Kontakt opnemen schriftelijk met curnculum vitae met West-Flandna Personeelsdienst, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortrijk
• Gevraagd Oude typmachines
Tel donderdag en vnjdag van 9 tot
12 u 30 en van 14 tot 17 u op nr
091/60 22 68
i I 25-iange psychologe richting oniwikkelings- en klinische psychologie
dnetalig, zoekt een passende job in
de kommerciele of sociale sektor
Voor ml tel staatssekretariaat Valkeniers 513 83 00 post 311

1

BOH:
Ja, ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtingen

!

Naam

Br^^#///////////////////////////////////////'

verandas genknv.
IJTMMM^i^mmMMtiiiiiiiHtiltitHtiiiitHtmiiHIH/i'

Kreatiever bouwen voor beter wonen"
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel (011)36 32 60

Adres
Gemeente

Tel

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak
Info G veranda/pergola AZ Privé
O veranda/pergola Horeca
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Boekenleeuw-winnaar Ron Langenus:

„Waar intelligentie is, is liumor"
BATTEL — ,,Een rij hoge huizen, allemaal hetzelfde strenge uitzicht. Dan twee lagere huisjes met een
platdak, tuintje ervoor. Daarnaast nummer 29. Witte
gevelstenen, tussen roodbruine huizen. Schrander
is dat, als je een glaasje teveel ophebt. Boven het
brede raam van de eerste en enige verdieping is een
zwarte leeuw op een gele achtergrond ingemetseld. "
Bovenstaand is een (ingekorte) passage uit het dit
najaar te verschijnen tweede boek „ Weg van weggeweest" van Ron Langenus.
Als wij in Battel aankomen aan de Hoge Weg 29,
zien we inderdaad de Vlaamse leeuw klauwen.
Langenus helpt ons echter snel uit onze Vlaamsnationale droom, door te zeggen dat hij daar door de
vorige eigenaar werd achtergelaten...

werden gehanteerd. Maar nu is
het ,,one man, one vote".
Alhoewel men steeds nieuwe
geintjes verzint, nu mogen Sin
Fein-mensen vijf jaar vóór hun
kandidaatstelling voor het parlement bv. geen veroordeling meer
hebben opgelopen. Erg moeilijk
als je in het Noorden met Ierse
politiek bezig bent.
Het is door het komitee dat ik
voor het eerst In Belfast kwam en
ook bij mensen kon logeren, en ik
heb deze zomer ook twee kinderen van daar bij mij thuis op
vakantie gehad."

Apen...
WIJ: In je boek beschrijf je

bod opgelegd. De ,,shoot to kill"
politiek wordt dagelijks toegepast
in de straten, maar volgens de
regering bestaat ze niet. Voor mij
is er geen probleem als ze IRAmensen afknallen, want de IRA
doet hetzelfde. Het probleem is
dat de Britten weigeren toe te
geven dat er een oorlog woedt en
geen binnenlands konflikt. Een
konflikt waarvan ze bovendien
beweren het onder kontrole te
hebben. Maar ze kunnen de IRA
niet verslaan, omdat deze voortdurend door hen wordt gevoed."

Cynische bende
WIJ: Deze kennis kwam allemaal na het schrijven van je
boek?

EN huize van valt ons oog
onmiddellijk op een ingekaderde omslag Langenus' eerste boek Waar de zon
ondergaat (Een Iers avonturenverhaal) dat verleden week n.a.v.
de Jeugdboekenweek bekroond
werd met de Boekenleeuw, als
beste jeugdboek, en een lovende
brief — vanuit Ierland uiteraard
— van Maarten Toonder. Onze
eerste vraag aan de bekroonde
auteur peilt natuurlijk naar het
waarom van het lerlandkomitee.

R. Langenus: ,,Ja, want ik
schreef een historiscfi verhaal.
Alleen kwam ik tot de vaststelling
dat oorlog en repressie van alle
tijden zijn en dat geldt vooral voor
Engeland. Het koninkrijk heeft
vijftig kolonies gehad. Met het
Engelse volk zelf heb ik geen
problemen, maar wel met haar
regering, dat is een cynische
bende. Deden ze in Gibraltar bijvoorbeeld niet hetzelfde als na de
Paasopstand, toen ze alle leiders
gewoon terechtstelden ? Ze hebben maling aan de wereldopinie.

Belfast

Nog cynischer is het dat een
Engelsman het leven en de strijd
van Gandhi zo mooi verfilmde..."

T

WIJ: Het lerlandkomitee, wat
is dat eigenlijk?
R. Langenus: ,,Het lerlandkomitee is een beperkt groepje
idealisten, dat aktief genoeg is
om de Engelse regering te vervelen. Daarbuiten heeft het komitee
een voorlichtingsfunktie en geeft
info-avonden, die misschien een
beperkt gevolg hebben. Maar er
Is een bekend Iers spreekwoord
dat zegt: ,,Het is niet omdat je
maar weinig kunt doen, dat je
helemaal niets hoeft te doen".
Voor ons is de hereniging van
Ierland niet de prioriteit, en dat is
ook het geval voor de mensen in
West-Belfast. De prioriteit zijn gelijke burgerrechten. Geen tweederangsburgers binnen GrootBrittanje. Als er gelijke burgerrechten komen, willen die mensen zelfs niet meer bij de Republiek Ierland, want daar gaat het
niet beter...
Als men echter In Belfast is
geweest, weet men dat het om
een hardhandige bezetting gaat.
I^en kan daar vaststellen dat de
mensenrechten er elke dag worden geschonden. l\/laar ja, Engeland ligt in de EG en Zuid-Afrika
ver af. Trouwens, het is Botha die
ooit heeft gezegd dat hij jaloers is
op de Thatcherwet die de ,, Voorkoming van terroristische aktieswet" wordt genoemd, en waaronder men iedereen willekeurig kan
aanhouden.
Engeland is het land dat de
meeste veroordelingen door de
VN heeft opgelopen wegens

„De inhoud van Waar de
zon ondergaat is belangwekkend, omdat u zich op
een buitengewone manier in
Ierland hebt verdiept en ingeleefd, en daarvan op een
zeer boeiende manier getuigt."
Maarten Toonder
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WIJ: Voor wanneer een boek
over het huidige Ierland?
R. Langenus: ,,Dat vragen er
velen. Maar Ik weet er veel te
weinig over. Ik ben er zeker van
dat ze me in Belfast niet de helft
van de pesterijen hebben verteld.
Er zijn al wat boeken van Vlaamse auteurs over dit probleem verschenen, maar ze bleven voor mij
ver van de werkelijkheid. Ze zouden bovendien een vertaling naar
het Engels niet overleven, vrees
Ik.
Misschien schrijf ik ooit nog
wel eens het verhaal van iemand
uit Belfast, maar deze situatie
verdraagt geen fiktie."
WIJ: Jouw boek wordt uitgegeven in Ierland?

De bekroonde auteur Ron Langenus voor de Ogham-steen te
Dalnghe, een schiereiland in het zuid-westen van de Ierse republiek.
schending van de mensenrechten. Wat het land straal negeert.
Daartegen protesteert het lerlandkomitee. Het is natuurlijk belangrijk voor de mensen in Ierland, te weten dat zij niet alleen
staan, alhoewel de Europese politici wel erg afwezig zijn."
WIJ: Was je boek het gevolg
van je betrokkenheid bij Ierland?
R. Langenus: ,,Neen, eerst
was er het boek, dan kwam het
lerlandkomitee. Alhoewel ik daarvoor al wel veel in de Republiek
was geweest, maar het zogenaamde Ulster had vermeden.
Ik zeg zogenaamd, want enkel
zes van de negen graafschappen
werden ingelijfd, omdat de drie
andere een katolleke meerderheid hadden. Dat had iets te maken met de ingewikkelde kieskwota die daar allemaal in het
voordeel van de protestanten

een aantal Engelse gruwelen
uit de Cromwelltijd, maar is er
dan niets veranderd?
R. Langenus: ,,ln feite niet.
Ierland was de eerste kolonie en
zal waarschijnlijk ook de laatste
zijn. Het ego van het Britse Imperialisme is nog niks veranderd.
Het enige verschil met Kenya en
India bv. is het feit dat leren geen
kleurtje hebben. Maar dat hebben de Engelsen ook opgelost,
door pseudo-wetenschappelijke
publikaties,
waarin bewezen
wordt dat de trekken van de leren
rechtstreeks naar de apen verwijzen...
De Britten zeggen zo graag dat
ze het oudste rechtssysteem ter
wereld hebben maar het is gewoon walgelijk om zien, dat ze
steeds de eersten zijn om bv. de
Israëlische ambassadeur bij zich
roepen, wanneer er daar weer
eens iets is gebeurd. Zij zelf echter hebben Sin Fein spreekver-

R. Langenus: ,,Ja, bij Wolfhound in Dublin. De vertaling is
klaar, het boek verschijnt dit najaar."

Blikopener
WIJ: Dat wordt dan erg druk?
Een vertaling en een nieuw
boek. Het kleine stukje dat je

me liet lezen lijkt me erg onder
de invloed van Maarten Toonder geschreven.
R. Langenus: ,,Zeker, het is
doordrongen van Toonder. Ik ben
sinds de geboorte van onze dochter Kelly ook meer gaan nadenken over onze leefomgeving, wat
Toonder reeds lang deed toen hij
besloot naar Ierland te verhuizen.
Er Is een hoofdstuk in dit boek
waarin de kinderen blikjes boslucht opentrekken. Als men de
recente beelden van Milaan en
Geneve voor ogen haalt vrees ik
dat wij naar dergelijke blikjes
gaan... Het boek komt van de
planeet Edraa en de oorspronkelijke titel luidt trouwens ,,On Emit
ot Estaw". Dat is de omgekeerde
leuze van Green Peace. Is dat
niet eigenaardig? Het boek is
geschreven voor Iedereen op de
Blauwe Planeet, maar vooral
voor kinderen en stelt oorlog en
honger als belediging voor beschavingen. Maar laat je niet afschrikken, het is ook een humoristisch boek."
WIJ: Hoe...?
R. Langenus: ,,Waar intelligentie is, is er humor. In alle
situaties is er humor.
Ik heb bv. nooit zoveel gelachen als toen ik in West-Belfast
was. Dit is geen doemdenkers
boek, maar een blikopener, een
poging tot het aanzetten van zelfstandig denken. Als ik zeg dat de
media winkels zijn, probeer ik de
waarheidswaarde van een krant
wel even aan de kaak te stellen,
want in de ene spreekt men over
terroristen en in de andere over
opstandelingen.
Kranten laten zich meestal de
les lezen door regeringen. Neem
nou Tsjernobyl. De mensen zeggen steeds: ,,Er zal eens iets
ernstig moeten gebeuren, dan zal
het wel veranderen".
Wel, het Is gebeurd, maar heb
je één krant weten schrijven dat
het gevaarlijk was om je kinderen
in de zandbak te laten spelen ?
Ik ben er echter van overtuigd
dat er nog iets aan te doen is.
Zoals in tijden van oorlog de mensen een enorm gevoel van samenhorigheid ontwikkelen, ben
ik er zeker van dat we binnenkort
ook zo'n gevoel zullen krijgen
tegen de vervuiling, waarmee we
ons eigenlijk op voet van oorlog
bevinden ?
Zoals nu in West-Vlaanderen
gebeurde met die bommenhistorie.
Het is jammer dat we een bijnaof echte ramp nodig hebben, om
onze gemeenschapszin te ontwikkelen. "
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