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Ĵloams Nationaal M/eekblad 

Een bestendige zorg 
Op zondag 18 juni a.s. worden Vlamingen en Franstaligen verwacht om 

hun stem uit te brengen voor de samenstelling van het Europees parle
ment. De instelling is een jonge en nog weinig tot de verbeelding 
sprekende instantie. Men kan moeilijk van enige emotie spreken als het 
over het Europees parlement gaat. Europa ligt ver... 

En toch zal Europa een grotere rol gaan spelen in ons leven. Wie dat wil 
zien weet dat de grenzen die de Twaalf van mekaar scheiden steeds meer 
en meer vervagen. Ideeën reizen grenzeloos, studenten en wetenschap
pers putten uit mekaars kunde, op de voetbalvelden treden multi
nationale teams aan. Binnenkort staan wij met een Europees rijbewijs in 
Europese files aan te schuiven. Aan Europese richtlijnen zal niet meer te 
ontkomen zijn... 

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat hoe nader januari 1993 komt 
hoe sterker de belangstelling voor Europa zal groeien. 

In heel deze groei bekleedt de Volksunie een biezondere plaats. Niet om 
de staats-behoudende belangen te verdedigen en niet om met de officiële 
twaalfsterrenvlag te zwaaien. 

Nee, de rol van de Volksunie in Europa is deze van volks- nationale 
gangmaker. Aan haar trekken zich een tiental zusterpartijen op om in het 
land waar ze wonen een volwaardig bestaan voor hun volk te verwerven. 

Spanje, Italië, België: eens sterk gecentraliseerde staten zijn of worden 
verder geregionaliseerd. Frankrijk, Groot Brittanie en Nederland bieden 
koppig v,recrstai.d 

In heel deze omvorming, die zich niet alleen in de strukturen maar ook 
in de harten voltrekt heeft de Volksunie mee haar deel gedaan. Jarenlan
ge steun in tijden dat zoiets nog onwettelijk en zwaar strafbaar was heeft 
er voor gezorgd dat de solidariteit een struktuur vond m de Europese Vrije 
Alliantie. 

Het werk van de EVA- parlementsleden wordt gewaardeerd in eigen 
land maar ook in landen waar (nog) geen volks- nationale verkozene is. 

Er gaat opnieuw charme en aantrekkingskracht uit om tot een auten-
tiek volk te behoren en dat dan ook te zeggen en te zingen. Bretoen klinkt 
krachtiger dan Fransman, Fries duidelijker dan Hollander. Het is geen 
affront meer om te zeggen dat men Vlaming is. En ga zo maar door. 

Tegen de vervlakking van de staatsnationalismen heeft de VU samen 
met andere volks-nationalisien zich zich steeds sterk geprofileerd en 
geijverd voor een rechtmatige vertegenwoordiging van de kleine volke
ren in de Europese volksvertegenwoordiging. Ook dit weekblad ijvert om 
deze volks-nationale strijd bij het publiek kenbaar te maken. Een stnjd 
die Jozef Simons in zijn nog steeds lezenswaardig boek Eer Vlaanderen 
vergaat de vaart der volkeren heeft genoemd. Dit streven krijgt thans 
gestalte. In Brussel komen steeds meer Europese regio's hun ambassades 
vestigen... 

Zoals de Volksunie jaren geleden betoogd heeft voor een zetelaanpas
sing in het Belgische parlement zo wil zij dat thans voor het Europees 
parlement. 

Want het is duidelijk dat de zetelverhouding 13 Nederlandstaligen 
tegen 11 franstaligen niet meer opgaat. 

Deze wanverhouding die door vorige regeringen werd uitgewerkt moet 
herschikt worden. 

Is daar thans de tijd niet rijp voor dan moet deze voor de eerstvolgende 
gelegenheid rijp gemaakt worden. De Volksunie kan de huidige manke 
regeling nog slechts voor 18 juni a.s. aanvaarden, daarna moet het uit 
zijn. 

De weg naar de sluitende federalizering van dit land is er een van lange 
adem, elke federale staat wordt in pijn geboren. 

Pijn zal het ook doen om de unitaire rekuperatie- pogingen af te slaan 
die thans de kop opsteken bij de hervorming van de senaat. Het is voor ons 
duidelijk dat deze hervorming niet zal kunnen aangewend worden om de 
federale dinamiek van de nieuwe instellingen af te remmen of ongedaan 
te maken. Het voorstel van CVP- senator Gijs b.v. dat een paritair 
samengestelde senaat beoogt is onbruikbaar en zou bovendien slechts de 
grote partijen bevoordeligen. 

Net zoals het hard tegen hard gaat inzake de regeling voor Brussel. Hier 
moeten sistemen uitgewerkt worden die de volwaardige betrokkenheid 
zowel politiek als materieel van de Brusselse Vlamingen verzekeren bij 
het beleid in de Hoofdstedelijke Raad. 

Bovendien moet de overlegstruktuur tussen centrale regering en Ge
meenschappen dermate gestruktureerd worden zodat Brussel geen rol 
van scheidsrechter tussen de gemeenschappen krijgt toebedeeld. Brussel 
dient tot zijn ware proporties herleid. 

Hopelijk kan de partij bij deze regeling op wat meer Vlaamse steun 
rekenen dan bij de Europese zetelaanpassing. 

De wet die de kiesomschrijvingen regelt, die ook in de Europese 
verkiezingen meespeelt, zal trouwens in de zo belangrijke derde faze 
dienen te worden vastgelegd. Hoe belangrijk dit wel is beseft men pas als 
men weet dat in hetzelfde pakket de splitsing van Brussel- Halle-
Vilvoorde en de oprichting van een tweetalig arrondissement Brussel 
vervat liggen. 

De hervorming van België is een geboorte met veel pijn, zij vraagt van 
de Volksunie, haar bestuur, haar ministers en haar vertegenwoordigers 
in de Wetstraat een bestendige zorg en grote behendigheid om de unitaire 
strikken die schaamteloos uitgezet worden te ontwijken. 

(m.v.1.) 
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Vertraging op begrotinskontrole 

Het rentespook 
duikt weer op 

Vice-premier en minister van Begroting en Weten
schapsbeleid Hugo Schiltz beleeft lastige dagen. De 
lopende begrotingskontrole, al geen gemakkelijke 
opgave, wordt nog bemoeilijkt door het rentespook 
dat weer opgedoken is. De begroting voor 1989 is 
immers gebaseerd op een korte termijnrente van 
6,75%, terwijl nu reeds 8,30% op het bord staat. 
Wanneer we er even aan herinneren dat een rente
stijging van één procent een weerslag heeft van 25 
miljard op de rentelasten, beseft iedereen dat de 
evolutie van die procentjes de begrotingsminister 
slapeloze nachten moet bezorgen. 

E: EN bijkomende moeilijk
heid IS dat niemand de 
eksakte toverformule bezit 

om die rente-evolutie te voorspel
len, laat staan ze te beïnvloeden 
Onder druk van internationale 
omstandigheden, waar geen vat 
op te krijgen is, beweegt het ren
tepeil zich op en neer Minister 
Schiltz verklaarde reeds dat er 
alleszins een reserve zal moeten 
ingebouwd worden om hel rente
verloop op jaarbasis op te van
gen M a w daar moeten een 
aantal miljarden voor gezocht 
worden 

Waar Schiltz die miljarden dan 
wel denkt te vinden, blijft ondui
delijk De minister laat voorlopig 

nog met in zijn kaarten kijken 
Algemeen wordt wel verwacht dat 
Sociale Voorzorg en Defensie de 
grootste happen zullen moeten 
verwerken 

Vertraging 
De begrotingskontrole zelf 

heeft intussen reeds vertraging 
opgelopen Ze ging van start op 
13 februari, met de bedoeling om 
tijdens hef afgelopen weekend 
afgesloten te kunnen worden En
kele eksellenties haddden hun 
cijfers en tabellen echter met bij
tijds klaargestoomd Toen de re-
daktie afgesloten werd waren de 
volgende dossiers nog steeds on

volledig onderwijs (nederlands-
talig en franstalig), buitenlandse 
zaken en buitenlandse handel, 
ontwikkelingssamenwerking, 
landsverdedigiging, rijkswacht, 
culturele zaken, RTT, midden
stand en justitie 

De interdepartementele begro-
tingsrondes met de volgende de
partementen waren al afgerond-
PTT, sociale voorzorg, landbouw, 
pensioenen, gehandikapten, 
openbare werken, verkeerswe
zen, binnenlandse zaken en 
openbaar ambt, tewerkstelling en 
arbeid Het was de bedoeling om 
volksgezondheid en financiën 
gisteren klaar te krijgen 

Op het kabinet van Schiltz 
wordt nu gehoopt om het week
einde van 11 en 12 maart in 
begrotingskonklaaf te kunnen 
gaan De regering zou dan de 
politieke beslissingen moeten ne
men over de besparingen die no
dig zijn om de begrotingsdoelein-
den te bereiken Zoals bekend 
moet dat 20 miljard netto-bezuini-
gingen opleveren (pdj) 

Met 60 op 
pensioen 
Moet dat? 

Lees biz. 5 
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... en WIJ 

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

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

De redaktie 

OPVOEDERS 

In WIJ van 23 februari schrijft R De 
Vos uit Lokeren dat hij teleurgesteld 
IS over de aandacfit die WIJ en de VU-
mandatarissen besteden aan de pro
blemen in de zacfite sektoren 

HIJ IS met dat probleem zo erg 
begaan dat fiij meer verwacht dan 
voor mensen, die ook andere sociale 
zorgen hebben, mogelijk is 

Er zijn sedert 1980 met de regering, 
Viraarin zowel SP en daarna voortdu
rend CVP en PVV zetelden, vele za
ken misgelopen De zachte sektoren 
en de zwakkeren in de maatschappij 
telden met mee 

Het verbaast enigszins dat, nu de 
liberalen met meer meedoen, met 
alleen de zachte sektoren, maar zelfs 
de harde sektoren (bv politie en rijks
wacht) de trom gaan roeren Dat lijkt 
meer dan verdacht Zoals de Vlaams-
gezindheid van Verhofstadt van de 
valse soort is Vroeger kreeg die het 
woord Vlaanderen zelfs met over de 
lippen 

Maar met R De Vos ga ik ermee 
akkoord dat WIJ met zijn zeer beperk

te mogelijkheden moet blijven be
zorgd blijven over problemen als deze 
waarmee de opvoeders last hebben 

HIJ mag echter met vergeten dat 24 
bladzijden vergeleken met de honder
den van de gekleurde zuilen, zeer 
weinig is Wat de mandatarissen van 
de VU betreft mag er ook aan ge
dacht worden dat zij al dat reuzewerk 
haast alleen moeten doen De andere 
partijen hebben hulp in de paro
chies, in de volkshuizen, in de liberale 
knngen enz 

Als we daaraan denken, dan ver
baast het ons dat ze het blijven vol
houden 

Floere Smit, Putte 

MENSELIJK 

Het interview met senator Walter 
Peeters over abortus in het radio-
Aktueel van 22 februan was zeer 
goed Het standpunt van de VU laat 
wat ruimte aan dit delikate probleem 
De wijze waarop het werd gebracht 
was zeer menselijk en eerlijk 

Herman Verheirstraeten, Brussel 

BRUSSEL 

In de Zevende Dag (BRT) van 26 
februan werd door G Pauli gezegd 
dat Brussel geen akkomodatie heeft 
zoals andere steden, vooral wat be
treft top class restaurants, dito sport-
klubs en andere ontspanningsgele-
genheden voor politici en zakenlui 

Is dat de eerste kommentaar van 
de VU-eerste opvolger over Brussel, 
zetel van het Europees Par lement ' 
Een laagje vernis truffe au foie gras 
voor de bon chic bon genre De volks-
nationale boodschap klinkt anders' 

P. Minnebo, Brussel 

BASKENLAND 
In WIJ van 23 februan j I lezen we 

een bijdrage van Karel Jansegers 
over Baskenland Daarin vermeldt hij 
dat het Europees Parlement een Re
solutie aangenomen heeft tegen het 
ET A-geweld Hij vermeldt daarbij dat 
het Parlement zou gezwegen hebben 
over de foltenngen van de Spaanse 
politie De Resolutietekst inderdaad, 
zwijgt hierover, maar het was VU-

Europarlementslid Willy Kuijpers, die 
van deze gelegenheid gebruik maak
te om het zelfbestuurrecht van de 
Basken te ondermijnen en het struk-
tureel geweld van de Spaanse politie 
in Baskenland aan te klagen 

Deze objektieve, geweldloze lijn 
wordt trouwens tijdens de tussenkom
sten van de EVA-kollega Carlos Ga-
raikoetxea geregeld beklemtoond 

P.O., Schaffen 

EUROPA 

Mark Platel de gewezen BRT-Wet-
straat-joernalist van het Belang van 
Limburg geeft soms de indruk zoals 
de hoofdredakteur van De Tijd, dat 
persoonlijke rancunes' een rol spe
len bij het beoordelen van het werk 
van de VU-verantwoordelijken 

Bij de beoordeling van het VEV (De 
Tijd) heeft dit bij Jan Nuyts in een van 
zijn hoofdartikels geleid tot de veron
derstelling dat het VEV het separatis
me verdedigde 

Naar aanleiding echter van de ko
mende Europese verkiezingen wijst 
Platel op de verhouding 13 Vlamin-
gen-11 Walen, die kunnen verkozen 
worden Hij gaat met zo ver als het 
plots Vlaams-nationaal Laatste 
Nieuws dat 15-11 eist Het Belang 
vindt 14-11 een verhouding die nor
maal zou zijn 

BIJ het lezen echter van het boek 
, ,0p de Barnkaden" stel ik vast dat 
na de bevrijding, toen er nog geen VU 
bestond, de verhouding Belgische mi
nisters soms was nog geen derde 
deel bestond uit Vlamingen We heb
ben dus als vordenngen gemaakt, 
zelfs voor Europa Wat de Europese 
parlementsleden betreft moet er aan 
herinnerd worden dat dank zij de VU 
alleen Vlamingen voor Vlamingen 
kunnen stemmen, behalve in Brussel 

Nochtans was het toen de droom 
van Tindemans om zijn toenmalig 
sukses met Waalse stemmen te doen 
oplopen tot meer dan een miljoen 
voorkeurstemmen 

Deze anekdote mocht eens ge
schreven worden, want al is de VU 
nog zo klein begonnen, zij heeft haar 
gewicht reeds goed in de schaal ge
legd 

F. Habitants, Schaarbeek 
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n 38-jarige electro-mechameker, 
tweetalig, rijbewijs C, zoekt een pas
sende betrekking in het Brusselse 
Voor ml tel Staatssekretanaat Valke
niers, 513 83 00 post 311 
n 28-jarige man zoekt werk als arbei
der Is bereid alle werk te aanvaar
den Voor nadere inlichtingen zich 
wenden A Van Ooteghem — Erese-
nator, A Lonquestraat 31 9219 Gent
brugge (091/30 72 87) 
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P V B A Bierhandel Hellinckx 
Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HSIEPHANDEIV/ 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

Wij bestellen ten huize 

liet ^alingljui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

e»<*^ R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel • 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
sA JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

^ 

Hboerenhof 
CAFE-RESlAURAtsTT-FRfTUUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeron 
Tef 041/81.07.03 

Herberg Viking 
S'inös 15 jaar Vlaams-natio
naal trefpunt in het hartje 
van Brussel. 
Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02 /218 .01 .27 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

011 /65 .73 .05 - 65 .89 .40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
eén aperitief gratis. 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en fnsdranken 

Bijhuizen: Vosveld Sa 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353 08 77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478 07.50 

ZOeK6BC]€ 
n 24-jarige licentitaat aard en delf-
stofkunde ricfiting natuurweten
schappen drietalig, zoekt een gepas
te betrekking in Oost-Vlaanderen of 
Vlaams-Brabant Voor ml tel Staats 
sekretanaat Valkeniers 513 83 00 
post 311 
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Tower: 
nooit meer 
drinken 

Tower af 
Algemeen wordt verwacht dat 

de Amerikaanse senaat het ad
vies van de kommissie voor de
fensie betreffende John Tower 
zal volgen. Tower wordt door de 
kommissie, die hij ooit zelf voor
gezeten heeft, niet bekwaam be
vonden om minister van lands
verdediging te worden. 

Tower heeft immers de reputa
tie graag een glaasje teveel ach
terover te drukken, en, al dan niet 
tegelijkertijd, achter de vrouwen 
aan te zitten. Maar ook en vooral 
de onwelriekende verhoudingen 
van Tower tot de grote wapenfa-
brikanten lagen de kommissie 
dwars. 

In de VS wordt er heel wat 
strenger toegezien op de reputa
tie en het privé-leven van politici 
dan hier: niet alleen de amoureu
ze omzwervingen van presidents
kandidaten worden zorgvuldig 
uitgepluisd en desnoods open
baar gemaakt, maar ook kandi
daat-ministers moeten steeds het 
rechte pad bewandeld hebben. 

Fast Flo 

De snelste vrouw ter wereld 
stopt met lopen. Florence Griffith 
wil zich inderdaad op andere din
gen gaan toeleggen dan op atle
tiek. Fast Flo sloeg gensters op 
de Olympische Spelen van Se
oel, waar ze drie gouden en een 
zilveren medaille won. Ze Is bo

vendien wereldrekordhoudster 
op de 100 en de 200 meter. 

Na al die sportieve suksessen 
kreeg Florence heel wat winstge
vende aanbiedingen. Daardoor 
had ze naar eigen zeggen tijd te 
kort om te trainen en kreeg ze het 
steeds moeilijker om te kunnen 
wedijveren met de rest van de 
vrouwelijke wereldtop. Ander
zijds, zo redeneerde de kampioe
ne, moet je het ijzer smeden 
terwijl het heet is. 

En wie kan dat Fast Flo kwalijk 
nemen? 

(lees ook biz. 17) 

Rik Daems 
De begroting van het Brabant

se Aarschot zorgde voor heel wat 
opschudding. Er stond namelijk 
een kemel van jewelste in die 
voor knalrode kaken zorgde bij 
burgemeester Rik Daems. 

Er was namelijk een post voor
zien voor de ophaling van huis
vuil en de aansluiting op de riole
ring voor een gezamenlijk bedrag 
van 9 miljoen frank. Op de vooraf
gaande besprekingen en stem
mingen over de belastingsregle
menten was er echter niets ge
zegd over een belasting op de 
ophaling van huisvuil. Dit punt 
stond bovendien niet op de agen
da. 

De meerderheid was door het 
uitbrengen van deze vergetelheid 
door een oppositieraadslid zo in 
de mond geblazen dat de ge
meenteraad voor een half uur 
geschorst moest worden. Bij de 
hervatting besloot men de begro
ting verder te bespreken. Men 
had een "specialist" geraad
pleegd die gezegd had dat dit 
kon. 

De burgemeester van Aar
schot, de PVV-er Rik Daems, is 
tevens schaduwminister van Be
groting. Dat zegt voldoende over 
de kwaliteit van het schaduwkabi
net... 

NÜFS^ 
Kamerlid Luc Van Horenbeek 

• Verleden week stelde minister 
Coëme het plan-Charller voor over 
de hervormingen — zeg maar be
sparingen — bij de Belgische strijd
krachten. Welke zijn daar voor u, 
als opvolger in de kamerkommissie 
voor landsverdediging, de meest in 
het oog springende facetten van? 

„Ten eerste voorziet het rapport 
een hele hoop besparingen, daar kan 
je niet naast kijken. Wat ik daar bvb. 
zeer positief in vind, is de aangekon
digde reorganisatie van de CDSCA, 
de dienst die sociale aktiviteiten voor 
militairen opzet, warenhuizen be
heert, kinderdagverblijven enz. Dat 
potje moet eens duchtig uitgemest 
worden. 

Een tweede in het oog springende 
facet IS de afschaffing van de oplei
dingscentra die Charlier wil doorvoe
ren. De miliciens zouden dan in hun 
eenheid opgeleid worden. Ik geloot 
dat dit het voordeel zou hebben dat 
de miliciens beter op hun specifieke 
taak kunnen voorbereid worden. 

En je kan natuurlijk met naast de 
afschaffing van een stapel verouderd 
materiaal kijken, zoals de JPK-tankja-
gers, de Swing f ire antitankwapens en 
de Britten-Normanvliegtuigen. Er is 
verder de terugtocht van een pak 
eenheden uit Duitsland. Betreurens
waardig is tenslotte de geplande af
schaffing van de kadettenschool in 
Lier Ten eerste omdat deze school 
een middel gebleken is tot sociale 
promotie van lagere sociale groepen, 
maar ook omdat ze het rekruterings
domein bij uitstek was voor de Ko-
ninkijke Militaire School, die nu al met 
een tekort aan kandidaten worstelt." 

• Er was in parlementaire kringen 
heel wat misnoegdheid over de ma
nier waarop Coëme zijn plannen 
wereldkundig gemaakt heeft? 

„En of: Coëme lapt de ministeriële 
deontologie duidelijk aan zijn laars. In 
plaats van de parlementaire verte
genwoordigers eerst in te lichten, 
trommelt hij onmiddellijk de nationale 
pers bij elkaar om zijn plan in de 
openbaarheid te brengen. Het is echt 
politiek onzindelijk. 

Op de duur zal de volksvertegen
woordiging er echt voor spek en bo
nen bijzitten, want de debatten wor
den nu al voor het grootste deel voor 
de camera's van De Zevende Dag of 
VTM gevoerd. Wanneer de zaak dan 
in het parlement komt, waar politieke 
debatten toch in de allereerste plaats 
thuishoren, heeft er niemand nog be
langstelling voor omdat alles al ge
zegd en geschreven is." 

• Gelooft U dat er een speciale 
reden is waarom Coëme zo gehan
deld heeft? 

„Ik denk dat Coëme bewust alles 
onmiddellijk in de kranten gedrukt 
wou om te zien hoe er op gereageerd 
werd. Hij stelt het voor als een plan 
dat te nemen of te laten is. In het 
parlement zou men met amendemen
ten kunnen afkomen. Nu kan hij zien 
wie er zijn staart roert, en hoe heftig. 
Bij de parlementaire behandeling in 
de kommissie kan hij dan nog één en 
ander aanpassen." 

• Prognoses wijzen uit dat België 
binnen enkele jaren grote moeilijk
heden zal krijgen met de samen

stelling van zijn kontingent. Ligt er 
een verlenging van de legerdienst 
in het verschiet? 

„Coëme lijkt voorlopig niet te willen 
opteren voor een verlenging van de 
militaire dienst, wat in het verleden 
steeds de gemakkelijkste oplossing 
geweest is. Hij kiest voor een oplos
sing die voorlopig wellicht zal vol
staan, namelijk de afschaffing van de 
opleidingscentra. Daardoor verblijven 
de miliciens langer in hun eenheid en 
kan hun opleiding beter afgestemd 
worden op de eigenlijke taak die ze 
zullen vervullen. De vraag is of deze 
maatregel lang zal volstaan om het 
tekort aan miliciens te dekken. Indien 
dat niet het geval is, wat zal de 
minister dan doen?" 

• Gelooft U dat het plan haalbaar 
is? 

„Iedereen is het erover eens dat 
besparingen nodig zijn. Het plan 
Charlier bevat ook een aantal maatre
gelen waar ik het volmondig eens 
mee kan zijn. De vraag is nu wat de 
Navo van het rapport zal zeggen. 
Voor een aantal strukturele maatre
gelen, zoals de afschaffing van de 
opleidingscentra, moet de Navo trou
wens zijn fiat geven. 

Op sociaal vlak geloof ik dat het 
plan haalbaar is. Ik denk niet dat de 
miliciens en de BV's die in de Bonds
republiek gelegerd zijn bvb. er rouwig 
om zullen zijn dat ze teruggetrokken 
worden, als er speciale voordelen 
ginds voor hun gaan wegvallen, zoals 
die CDSCA-winkels. Er komt trou
wens bijzonder weinig protest uit de 
kazernes." 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

De uitputting staat op de gezichten te lezen. Etnisch Albanese 
mijnwerkers in Joegoslavië hielden enkele honderden meters onder 
de grond een hongerstaking. Ze protesteerden tegen grondwetswijzi
gingen die een deel van Kosovo's autonomie, waar de Serviërs een 
minderheid vormen, aan Servië zouden afstaan. Als reaktie tegen dit 
protest kwamen tienduizenden Serviërs in Belgrado op straat om te 
betogen tegen het "separtatisme" van de etnische Albanezen. 

(foto AP) 

18 oud genoeg 

Tijdens het weekend werd op 
een werkvergadering van de ka
merkommissie voor Justitie over
eenstemming bereikt over de 
tekst van een wetsvoorstel dat de 
burgerlijke meerderjarigheid van 
21 op 18 jaar brengt. Het principe 
stond al langer buiten de diskus-
sie, maar de toepassing ervan, 
en meer bepaald de gevolgen 
voor het huwelijk en de jeugdbe
scherming, zorgde voor meer 
problemen. De CVP meende hier 
weer moeder Vlaanderen te moe
ten spelen. 

De regeling die nu afgesproken 
werd houdt in dat de jongeren 
vanaf 18 geen toestemming meer 
moeten vragen aan hun ouders 
om in het huwelijksbootje te stap
pen. Voor jongeren onder de 18 
moeten de ouders nog wel toe
stemming geven. 

IVwaaa 

In Beringen had een meeting 
plaats met VU-voorzitter Jaak 
Gabriels en gemeenschapsmi
nister Johan Sauwens over de 
aktuele toestand van de mijnen. 
400 geïnteresseerde mijnwerkers 
woonden deze nogal rumoerige 
meeting bij. 

Sedert '86 werd door de minis
terraad het plan Gheyselink 
goedgekeurd. Dit plan had een 
dubbel doel: 1) de financiering en 
konsentratie van de aktiviteiten in 
het westelijke mijnbekken (Berin
gen en Zolder) en 2) de sluiting 
van het oostelijke bekken (Eis
den, Winterslag en Waterschei). 
De financiële middelen werden 
ter beschikking gesteld. De VU 
heeft echter steeds als uitgangs
punt genomen dat voor er sprake 
kan zijn van mijnsluitingen, er 
eerst werk moet gemaakt worden 
van rekonversie, m.a.w. eerst 
vervangende tewerkstelling, dan 
mijnsluiting. 

De realiteit zou echter gans 
anders zijn; Tot op heden heeft 
men nog steeds geen investe
ringsprogramma voorgelegd. Er 
is nog steeds geen zicht op de 
geplande investeringen voor het 
westelijke bekken. Gheyselink in
vesteerde nauwelijks in toekomst 
gerichte bedrijven. Erger nog: de 
enveloppe van 2,5 miljard werd 
tot op heden uitsluitend gebruikt 
om participaties in bedrijven te 
financieren i.p.v. eksploitatie-in-
vesteringen. 

...duidelijkheid 
gevraagd! 

Gheyselink spreekt echter 
krasse taal (Humo, 21.2.89): „In 
nauwelijks anderhalf jaar heb ik 
bij de KS 10.000 mensen doen 
afvloeien, en toch is de werkloos
heid in de Limburg met 6.000 
eenheden gedaald" en „over 
eenjaar moet Beringen sluiten en 
ik heb goede hoop dat over 5 jaar 
alle mijnen dicht zijn. Hoe sneller 
hoe beter, want dit is een enorme 
besparing voor het land". 

Wat kan men hier uit afleiden? 

Gheyselink heeft misbruik van 
vertrouwen gemaakt en pleegt 
kontraktbreuk t.a.v. Limburg. 
Wat moet er nu gebeuren? 

In eerste instantie moet een 
zakelijke analyse gemaakt wor
den van het hele mijndossier. 
Deze diskussie moet gevoerd 
worden zowel in de Vlaamse ek-
sekutieve als in de Vlaamse 
Raad. Op korte termijn moet dui
delijk gemaakt worden waar men 
naar toe wil met de mijnen en 
vooral met de rekonversie voor 
Limburg. 

Gaiie 
wordt geduwd 

Bij de SP is men er blijkbaar 
niet erg gerust in. Op hun kon-
gres in Aalst werd de lijst voor de 
Europese verkiezingen goedge
keurd. Daar staan maar liefst 4 
ministers en een tiental parle
mentsleden op, die toch niet van 
plan zijn om een Europese zetel 
te gaan bezetten. 

Het heeft er eerder van weg dat 
de socialisten met al te veel ver
trouwen hebben in de elektorale 
werfkracht van hun "lijsttrekker", 
de kleurloze Mark Galle. Wellicht 
wordt Galle eerder geduwd dan 
dat hij trekt. 

Galle: 
SP-Euro-
lijsttrekker 
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Kommerciêle 

Eurovisie? 
Enkele kommerciêle zenders 

uit Europa voeren momenteel in
formele onderhandelingen over 
een gegroepeerde belangenver
dediging. Men heeft het vooral op 
de houding van Eurovisie ge
munt, de organisatie van Europe
se openbare omroepen. Eurovi
sie neemt nl. niet langer een 
algemeen recht op nieuwsgaring 
op in haar kontrakten. Volgens de 
organisatie ven/alt het recht op 
gratis uitzenden van televisie
beelden als in een land of streek 
een eksklusiviteitskontrakt werd 
afgesloten met een bepaalde 
zender. 

De motor achter het initiatief 
van de kommerciêle zenders is 
de VTM. Het is eveneens de be
doeling van de Vlaamse televisie
maatschappij om televisiebeel
den uit te wisselen tussen de 
kommerciêle zenders. Momen
teel kan de Vlaamse zender voor 
haar buitenlands nieuws immers 
alleen een beroep doen op het 
Britse Visnews en het Ameri
kaanse WTN. Voor de grote 

nieuwsfeiten volstaat dit. Noch
tans merkt de aandachtige televi
siekijker dat het buitenlands 
nieuws op de BRT de kommerciê
le konkurrentie met glans de 
baas is. 

Geen 14de 
zetel 

Vlaanderen zal na de Eurover
kiezingen van 18 juni twee verte
genwoordigers minder naar het 
Europees parlement sturen dan 
men volgens het evenredigheid
sprincipe (één man, één stem) 
zou verwachten. 

De zetelverdeling blijft inder
daad 13 voor de Vlamingen en 11 
voor de franstaligen. De Vlamin
gen hadden een verdeling van 
14-10 gevraagd, wat strikt mate-
matisch gezien nog één te weinig 
is. De franstalige partijen stelden 
echter hun veto, aangezien zo'n 
herverdeling niet in het regeerak
koord werd opgenomen. Het FDF 
diende zelfs een wetsvoorstel in 
om de verdeling op 12-12 te bren
gen. 

Meer dan tienduizend genodigden en vertegenwoordigers van de meeste landen van dfe wereld maakten 
vrijdag de begrafenis mee van Hirohito. Een gbeurtenis die hen nog lang zal tieugen, al was het maar voor 
de lengte ervan en het barre weer. Gelukkig was er gelegenheid te over om hier en daar een diplomatiek 
praatje te slaan. Daar waren de meesten trouwens voor gekomen. 
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D0 Engelse rockzanger 
^ing Jwseft cte B«u3fiaan$e 
ptméetH Sarrmy voorgespeld 
ott> eoR naniurrosêrvaai van 
240.00) visritanto kiiom«ler te 
Jyeëren iö het AmmamMuê. 

' Oe ftnandg^o ffllddslerr nödlg 
:ofïi *jet reservaat te beheroR 
SJOMden vm em intemationate 
,Kasaipanje ktmën die door de 
;Wer6sidfeeroemde zartgor ge* 
"énlBieerd xou ymt^im. Presl-
'êarft Sarney èelooJde Stings 

; -yoofstej tè onderzoeken. 
' Alie ^«sperten zijn het er-
:over eens dat de verdere af-
r'btissk van het regenwoud, hst 
; f̂TQoMe ofigere^e natöorge« 
'̂ toled ter smüB, naar eetj 0o* 
't beöe wIjxiQlflg van hot weer zal 
'Jffldeo m desastreuze gsvöl-
?-gen zai hebi»« voor her teeJ-
i mMü, Nochtarjsziet men het 
irfr! Brazilië een tikje anders, Oe 
';Bra2iltaanse regering slaat 
terg t ^ zijfi sowereimteil ter-
'f staöte. Hst repnwoud zal geen 
/international p&ik wotóen 
! voor de fsensttefd» ale dat ten 
i:l<oöte gaal van de ekonorai-
l?.sohs mMKkeUf^ VÈ« Brazi-
f Ifë. Voor wat hoest wat, anders 

p Want de regeöng treeft liet 
Lin Brazillè rtiot voor de wind. 

Het land worŝ telde m januari 
met een inHati© op jaarbasis 
van maar Ifefet 1.410%. '^an 
december jongsleden lot liatf 
lanuari verJoor de Cwzadö 
70,28% van zi|n waarde. De 
regering pmbeeit dé Inf tatle te 
bezweren met een strakke lo
nen- m |jrljzer>slop. 

Het Is daarom zeer begrij-
p^l|k, dat de overheid het 
Amazonegebled In de eerste 
plaals b^houwt als een gf-
gantiscH pcrtentjeel «snge-
wesï, tskm öis daarpmjeMen 
met buJlÉ l̂ancfee centen geft-
nanelerö k«nnen worden, 
U&sn daar rijst nu, om wereld-
ecologische en voll(sK«lturéle 
redenen af even begrijpelijk, 
evffî neens ?>rotest tegen, 

0e MöO's Koörttin&tie 
Werkgroepen (fiheems0 Am^ 
g0f»gmh@den^t\ é&Amimde 
fa Tmps Befgkfu» efsen bvb, 
een bevriezing van de £ö« 
«nancierlRQ in het gebied. De 
EQ finanoi^ ni. het jl^ermlfn-
boowprojeJö Caraiaö. Bij de 
prodyMie vm dit ruw ijzer 
gaan enorme hoeveelheden 
haufekool voor de bijl. De 
NCSO's zijn ook gei<ant tegen 
de rol mn de Europese ianden 
In de Wereldbank, di& een 

lening wfi toestaan van een 
half millard dollar voor de 
bouw van 2 hydro-etektriöche 
stuwdesnmen op de X&jgü-ri-
vii^ nabij Altamlra, Die dam
men zooden naar scttatting 
$,OCK) werkante kilometer 
woud onder water zetten. De 
lening werd onder druk van de 
publieke opinie al twee keer 
c^geschort. Het gebied wordt 
nJ. bevolkt door de Kap&yO' 
Indianen. !n november vorig 
jaar ging de indtanenletder 
PanHMiO Paiakan bij verschil-
lende lidstatÊ*» van de Wereid-
bank aankloppen om te wijden 
op de bedreigde overievings-
l<ansen van de Indianen In het 
regenwoud. 

Het protest gaat ooi< f\u nog 
verder: in Altamira kwamen 
de afgelopen week Braztiiaan-
se en Amerikaar̂ se Indianen 
en mllieu-aktivisten uit de liele 
wereld samen. 

Public relations zijn belang-
ri|k, zó moei de öraziliaanse 
overheid gedacht h^ben. 
Want de we#! voor de grote 
protestmeetings in Altamlra 
rï^kte liekend dat aan de At
lantische kust een herbefcios-
slngsprojekt <:̂  touw werd ge* 

zet. Maar onze maatstaven 
neemt dit projekt errorme Erf-
metingen aan, maar in Brazi
lië steil het slechts weinig 
voor: helikopters dropten 2 
ton zaden, die 'm zeewierbolie-
Ijes gewikkeld waren, Hier
mee wij men een of^erviakte 
van 60 vierkante kilometer 
herbebossen mei 26 boom
soorten. Een druppel op een 
lettedijk hete F^aat: een bos-
brand die at langer dan $ we
ken woedt vernielde reeds 
^ 0 vierKante kilometer woud 
aan dezelve k«st- Wegens 
een gebrek aan mankracht en 
materieel kan de brand nay-
welijks bestr^en wordm.» 

De problemen van Brazilië 
zijn niet alleen kompleks, 
maar hebben ook kapitale ge-
vcrfgert voor de rest VÈBI de 
wereld. Interne ontwikkelings
problemen met vaak eksteme 
ontstaansredenen ic^en in het 
land van het regenwoud mei 
mundiaie milieuproblemen en 
de overleving^ansen van 
hele indianenstammen santen 
in een eksploslef mengsef. 
Een dilemma waar men voor
lopig niet uit Sjkt te komen. Oe 
tijd dringt nochtans. 

Er werd wel overeengekomen 
dat de zetelverdeling zal bespro
ken worden bij de derde faze van 
de staatshervorming. Met de be
staande verdeling heeft een 
Vlaams Europarlementslid 
331.000 stemmen nodig om ver
kozen te worden en een franstali
ge slechts 237.000. 

De duitstalige gemeenschap, 
die aanspraak maakte op één 
zetel van de "franstaligen", ving 
eveneens bot. 

Eruit gezogen 
Voor enkele passsagiers van 

een Boeing 747, die van Honolulu 
naar Auckland vloog, eindigde de 
reis, minder lang dan voorzien, m 
het hiernamaals. Hoe onwaar
schijnlijk dat ook moge klinken, 
negen mensen werden met zetel 
en al uit het vliegtuig gezogen. 
Minstens één van hen kwam in 
de motoren terecht. 

Het zal ongeveer een half jaar 
duren voor de definitieve oorzaak 
van de ramp vastgesteld zal kun
nen worden. Momenteel wordt 
gedacht aan overspanning van 
de romp of een slechtgesloten 
deur. 

De Amerikaanse luchtvaart
maatschappij Boeing wordt met 
dit ongeval weer eens in een 
slecht daglicht gesteld. Eerdere 
rampen met Boeings hadden al 
vragen doen rijzen over de veilig
heid van de vliegtuigen. 

Walen leren 
Nederlands 

Enkele franstalige kamerleden 
van de PSC willen dat in het 
franstalig lager onderwijs ver
plicht Nederlands ondenwezen 
wordt. Terzelfdertijd gaan er 
Vlaamse stemmen op die bewe
ren dat de kennis van het Frans 
bij de Vlaamse schoolgaande 
jeugd achteruit gaat. De vraag is 
of het Frans in het Europa van de 
toekomst nog_even belangrijk zal 
zijn als het Frans in het België 
van gisteren. 

Het getuigt van gezond ver
stand dat de franstaligen inzien 
dat het Nederlands in België on
misbaar IS voor elke funktie met 
verantwoordelijkheid. Dan ma
ken we misschien nog mee dat 
nederlandsonkundige nationale 
ministers een uitgestorven ras 
zijn. 
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MTj 
Flexibele pensioenleeftijd 

Met 60 op pensioen ? 
Onze pensioenen staan opnieuw in disl<ussie. Niet 

om ze te verhogen of te verlagen, wel om een 
wijziging van de pensioengerechtigde leeftijd door te 
voeren. Op de regeringstafel ligt immers een voor
stel tot invoering van de flexibiliteit van de pensioen
leeftijd. Dit voorziet de mogelijkheid om het pensioen 
naar keuze te nemen tussen 60 en 65 jaar, zowel 
voor mannen als voor vrouwen. Als principe klinkt dit 
mooi, toch rijzen er heel wat vragen bij. Zal het 
gewijzigd systeem nog betaalbaar zijn bijvoorbeeld ? 
En is het opportuun om nu kwasi onomkeerbare 
maatregelen te nemen? Een verregaande vergrij
zing en een inkrimping van de aktieve bevolking 
plaatst het pensioenstelsel — en eigenlijk het totale 
sociale stelsel — voor heel wat nieuwe uitdagingen. 

DE pensioenbal ging aan 
het rollen op het ogenblilc 
dat de vorige regering, 

naar aanleiding van het Sint-An-
naplan, voorstelde de pensioen
leeftijd te veralgemenen op 65 
jaar. Dit zou in de lijn liggen van 
de EEG-richtlijnen om tot een 
gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in de sociale zeker
heid. Het protest hiertegen was 
niet gering. 

Diskriminatie? 
De pensioenleeftijd voor vrou

wen werd oorspronkelijk op 60 
jaar vastgelegd als een kompen-
satie voor het feit dat vrouwen 
toendertijd geen overlevingspen
sioen konden vestigen voor hun 
echtgenoot, en bijgevolg terecht 
vonden dat ze minder bijdragen 
dienden te betalen. 

Sinds de pensioenwet van 15 
mei 1984 is deze ongelijkheid 
evenwel weggewerkt. De lagere 
pensioenleeftijd bleef evenwel 
omdat deze ondertussen werd 
geïnterpreteerd als een tegenge-
wicht voor het feit dat heel wat 
vrouwen het moeilijker hebben 
om een volledige beroepsloop
baan te realiseren. Zo is het 
meestal de vrouw die (tijdelijk) 
haar karrière onderbreekt om de 
kinderen op te voeden. Vraag is 
of deze ,,positieve diskriminatie" 
meteen ook geen echte diskrimi
natie stimuleert: door de lagere 
pensioenleeftijd wordt een vrouw 
ongewild in de ,,opvoeders-rol" 
gedwongen. 

De gelijke behandeling van 
man en vrouw zal enkel bekomen 
worden door de pensioenleeftijd 
gelijk te stellen en maatregelen te 
nemen om bij de samenstelling 
van de beroepsloopbaan voor de 
pensioenen een voldoende forfai
tair loon voor het ,,opvoedings
verlof" in rekening te nemen voor 
ouder — man of vrouw — die de 
kinderen thuis opvoedt. 

Arbeidsraad 
Hoedanook diende de regering 

het advies van de nationale ar
beidsraad te vragen over de ver
algemening van de pensioenleef
tijd. Tegelijkertijd stelde zij een 
flexibele uittreding tussen 60 en 
65 jaar voor, voornamelijk om de 
pensioenpil te vergulden. 

Begin '87 bracht de NAR ad
vies uit over dit onderwerp. Het 
principe van de gelijkheid werd 
onderschreven, maar de veralge
mening van de pensioenleeftijd 
op 65 werd hiertoe weerhouden. 
Zoals het vaker gaat begon dit 
advies een eigen leven te leiden. 
De Raad voerde een bijkomend 
onderzoek uit naar de flexibiliteit 
van de pensioenleeftijd. Unaniem 
waren werkgevers en werkne
mers in de NAR voorstander van 
een flexibele pensioenleeftijd tus
sen 60 en 65 jaar. Belangrijke 
meningsverschillen bestonden er 
echter over de berekening van 
het pensioen en over mogelijke 

besparingsmaatregelen in deze 
sektor. 

Martens VIII 
De huidige regering heeft het 

probleem niet in de koelkast ge
stopt. Het regeerakkoord voorziet 
in een verdere vereenvoudiging 
van de pensioenstelsels, een ver
dere diskussie met de sociale 
gesprekspartners over de flexibi-
le pensioenleeftijd en de harmo
nisering van de stelsels van ver
vroegde en brugpensionering, en 
de geleidelijke overgang van de 
beroepsaktiviteit naar het pen
sioen. 

Het recente interprofessioneel 
overleg heeft al duidelijk gemaakt 
dat deze sociale gesprekspart
ners in de eerste plaats gevon
den zijn voor een flexibele pen
sioenleeftijd waarbij mannen en 
vrouwen onder dezelfde voor
waarden hun pensioen kunnen 
nemen tussen 60 en 65. Ook 
willen zij onderzoeken onder wel
ke voorwaarden de volledige pen
sioenrechten vanaf 60 jaar kun
nen worden georganiseerd. 

In dit verband is de vaststelling 
dat zowat 70 % van de mannen 

^̂  //./^^ »^/^'. 

De vergrijzing van de bevoll<ing zal vanaf 2010 het steri<ste doorwegen. 

drie pijlers. Het pensioen zou 
naar keuze tussen 60 en 65 jaar 
worden opgenomen, met dien 
verstande dat de ingangsdatum 
ook tot na de 65-jarige leeftijd kan 
worden uitgesteld. Man en vrouw 
worden gelijk behandeld hetgeen 
een gelijke toegang tot de ope
ning van het recht, identieke noe
mers voor de vaststelling van de 
rechten, een gelijke minimum
leeftijd en gelijke voorwaarden 
inzake flexibiliteit veronderstelt. 
Het stelsel moet daarbij budget
tair in evenwicht blijven. Bijko
mende lasten moeten gekompen-
seerd worden door besparingen 
binnen het stelsel en door over
heveling van financiële middelen 

De pensioensektor valt gunstiger uit voor vrouwen. 

op dit ogenblik reeds hun pen
sioen opnemen tussen 60 en 65 
niet onbelangrijk. Een feitelijke 
veralgemening van de huidige 
uitzonderingsstelsels van ver
vroegd en brugpensioen zou een 
drastische vereenvoudiging van 
het pensioenstelsel betekenen. 

In deze filosofie stelden de mi
nister en staatssekretaris van 
Pensioenen een voorstel op dat 
het uitgangspunt van de regering 
in de gesprekken met de sociale 
gesprekspartners zou moeten 
vormen. Dit voorstel heeft betrek
king op de werknemerspensioe
nen en wordt op dit ogenblik 
besproken binnen de regering. 

Flexibiliteit 
Het voorstel is gebaseerd op 

in het kader van de sociale zeker
heid, m.n. van de werkloosheid 
en de invaliditeit. 

Het is vooral op dit laatste punt 
dat het schoentje nijpt. Volgens 
de berekeningen van de opstel
lers zou het voorstel tot een 
meeruitgave in de pensioensek
tor zelf leiden van 822 miljoen in 
1990,12,5 miljard in 1995 en 21,9 
miljard in 2000. Doordat van de 
andere kant minder gerechtigden 
een beroep zullen doen op de 
werkloosheidsuitkeringen en de 
invaliditeit, zou binnen de totale 
sociale zekerheid evenwel een 
besparing van 1,4 miljard worden 
geleid. Men gaat er bij de bereke
ning van uit dat 50 % van alle 
aktieven het pensioen op 60 ne
men en 50 % op 65. 

Hypothesen, 
hypotheek? 

Cijfers zijn cijfers en veel hangt 
af van de uitgangspunten. Indien 
men veronderstelt dat bijvoor
beeld 75 % van alle aktieven het 
pensioen op 60 zou opnemen en 
25 % op 65, dan bekomt men 
geen globale minderuitgave in 
2000, maar wel een meeruitgave 
van 3,8 miljard. 

Vertrekt men van het uitgangs
punt dat alle mannen en vrouwen 
hun pensioen zouden opnemen 
op 60 jaar, dan zou de globale 
meeruitgave binnen de sociale 
zekerheid oplopen tot 4,7 miljard 
in 1990 en 29 miljard in 2000! 

Daarmee is bovendien nog 
niets gezegd over de budgettaire 
situatie na 2000. Zo wordt ver
wacht dat de vergrijzing van de 
bevolking het sterkste vanaf 2010 
zal doorwegen. Op dat ogenblik 
zullen maatregelen die in het 
flexibiliteitsvoorstel werden opge
nomen om tot kompenserende 
besparingen in de pensioensek
tor te komen, volledig uitgewerkt 
zijn. Er kan worden gevreesd dat 
de flexibiliteit dan willens nillens 
tot een algemene verlaging van 
de pensioenen zal leiden. 

Schaarse arbeid? 
Van de andere kant is 2010 de 

politieke eeuwigheid. Tegen die 
tijd zou onze sociale zekerheid 
bijvoorbeeld een andere bijdra
gebasis kunnen krijgen, kunnen 
de machines bijdragen in het stel
sel. Ook kan een verregaande 
europeanisering van de pen
sioenstelsels worden verwacht. 
Waarmee niet wordt gezegd dat 
we vandaag onverhoeds tewerk 
moeten gaan. 

Een m.i. vrij belangrijk pro
bleem is dat van de onzekerheid 
in de evolutie op de arbeids
markt. Niettegenstaande de 
werkloosheid onaanvaardbaar 
hoog is en blijft, doet zich een 
merkwaardig fenomeen voor in 
de vraag en aanbod in de arbeid 
in deelsektoren. Sommige beroe
pen, kwalifikaties en sektoren 
kennen nu reeds heel wat proble
men om voldoende juiste mensen 
voor de juiste funktie te vinden. 
Verwacht kan worden dat deze 
selektieve schaarste zich sterker 
laat voelen naarmate de toetre
ding van jonge arbeidskrachten 
afneemt. Aangezien de deelna

me van de vrouwen in het ar
beidsproces in ons land nog laag 
is, heeft men een zekere speel
ruimte. Toch kan het nuttig zijn 
om in het pensioenstelsel, samen 
met een eventuele flexibilisering 
van de pensioenleeftijd, ook een 
geleidelijke stimulans in te bou
wen om langer te werken. Uiter
aard vergroot dit de onzekerheid 
om budgettaire voorspellingen te 
doen. 

Man-vrouw 
In de sociale zekerheid kan het 

kleine verschil grote gevolgen 
hebben. De pensioensektor is 
één van de weinige sociale rech
ten waar het stelsel gunstiger 
uitvalt voor vrouwen dan voor 
mannen. De flexibiliteit van de 
pensioenleeftijd neemt dit voor
deel weg. Uit de budgettaire be
rekening blijkt zeer duidelijk dat, 
ondanks kleine aanpassingen ter 
kompensatie, het vooral de man
nen zijn die met de voordeelkoek 
gaan lopen. Het voorstel zal in 
2000 tot een meeruitgave voor 
pensioenen van 33,9 miljard voor 
de mannelijke gerechtigden lei
den. Vrouwen krijgen dan globaal 
11,9 miljard minder aan pensioe
nen. 

Onrechtvaardig? Enerzijds 
verandert er weinig aan de huidi
ge positie van de vrouwen in de 
pensioenberekening. Anderzijds 
krijgen mannen — die, schande, 
nog steeds niet thuisblijven om 
kinderen op te voeden — toch 
een bijzonder mooi komparatief 
voordeel ten opzichte van vrou
wen. Dit aspekt mag niet uit het 
oog verloren worden. 

Zelfstandigen 
Tot slot dient er ook op gewe

zen dat de invoering van de flexi
biliteit voor de werknemerspen
sioenen de kloof met deze voor 
de zelfstandigen groter maakt. 
De mogelijkheid om de flexibiliteit 
voor zelfstandigen mogelijk te 
maken werd nog niet onderzocht, 
mede doordat de vorige regering 
dit probleem niet heeft voorge
legd aan de gesprekspartners 
van de zelfstandige beroepen. 
Voor een regering mét de libera
len is dit alleszins merkwaardig. 
Hoedanook zal deze regering ook 
de gesprekken met de zelfstandi
gen aanknopen. 

Stefan Ector 
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Senator Hans De Belder: 

„Gemeenschappen betrekken 
bij 

ontwikkelingssamenwerking" 
Na de voorjaarsdrukte rond de tweede fase van de staatshervorming is tiet 

momenteel vrij rustig in Kamer en Senaat. De agenda wordt grotendeels 
opgevuld met de snelle afhandeling van de begrotingen van het voorbije jaar. Zo 
blikte de Hoge Vergadering terug op het landbouwbeleid, de ontwikkelingssa
menwerking en de buitenlandse handel van 1988. 

Terugblikken is hier eigenlijk niet de goede term. Meestal immers grijpen de 
verschillende woordvoerders de achterhaalde begrotingsdebatten aan om 
toekomstige ontwikkelingen en beleidsingrepen te beïnvloeden. 

Zo geschiedde ook bij ont-
wikkelingssamenwerl<ing 
waar onze minister André 

Geen zich terecht mocht verheu
gen over de positieve ingesteld
heid van de vele tussenkomsten. 
Zowat alles kwam aan bod, gaan
de van de situatie in de ontwikke
lingslanden tot de eigen struktu-
ren en instrumenten om aan sa
menwerking te doen. 

Over al die strukturen en in
strumenten handelde ook Hans 
De Belder. Als uitgangspunt han
teerde hij twee dokumenten. 
Vooreerst de tekst van het 
„Vlaams Beraad", dat op 24 april 
1987 te Antwerpen plaatsvond. 
En daarnaast het eigen tien pun
tenprogramma van de Volksunie. 

Globale nota 
Beide dokumenten bevatten 

een sterk pleidooi voor de federa
lisering van de ontwikkelingssa
menwerking. Alle aandringen 
heeft echter niet mogen baten. 
Het regeerakkoord voorziet terza
ke niets, en de staatshervorming 
ging er dan ook aan voorbij. 

Vanuit deze gegevenheid 
drong De Belder er op aan dat 
Vlaanderen en de Franse Ge
meenschap daadwerkelijk aan
wezig zouden zijn in de beheers
instanties van ABOS, de Fond
sen en de Adviesraad. ,,ln tegen
stelling tot wat de wet van 1981 
op het ontwikkelingsfonds voor
ziet wordt het beleid in plaats van 
meer rekening te houden met de 
federalisering van dit land, 
steeds meer genationaliseerd. 
Men merkt dit aan de steeds 
grotere rol terzake van het minis
terieel komitee voor de buiten
landse betrekkingen." 

Qle trend is ook André Geens 
niet ontgaan. Zelf stelde hij reeds 
voor de werkwijze van het minis
terieel komitee te wijzigen. Geen 
goedkeuring meer voor elk afzon
derlijk projekt, wel een jaarlijkse 
globale nota. In dat verband 

vroeg De Belder zich af, of het 
niet mogelijk zou zijn te komen tot 
een soort pakt voor ontwikke
lingssamenwerking, een soort 
van school- of kultuurpakt. Dat 
zou de efficiëntie verhogen, de 
koherentie ten opzichte van de 
partners verzekeren en het beleid 
boven de partijbelangen doen uit
stijgen. Uiteraard dienen dan wel 
de Gemeenschappen van nabij 
betrokken te worden. 

In een zelfde geest dient de 
Adviesraad herdacht. En ook hier 
liggen plannen van de minister 

op tafel. Het wachten is op de 
uitvoering. 

0,7 % 
Nu reeds betrok André Geens 

de Gemeenschappen bij de werk
groep in verband met de 0,7 %. 
Die streefnorm wordt overigens 
een harde dobber. Op dit ogen
blik scoort ontwikkelingssamen
werking zo'n 0,38 %. Wat bete
kent dat om en bij 16 miljard 
vereist is om het politieke doel 
van deze regering te bereiken. 

Verheugend is alleszins dat de 
VU-minister dit jaar 60 miljoen 
meer zal uitgeven aan informatie, 
waarmede hij alvast een belang
rijke belofte inlost. 

Uiteraard is tijdens dit debat 
eens te meer heel wat gezegd 
over ABOS. Eerlijkheidshalve be
kende de minister dat het inder
daad juist is, dat de ABOS-admi-
nistratie niet steeds goed funktio-
neert. Maar onmiddellijk voegde 
hij eraan toe, dat dit niet steeds 
een gevolg is van haar eigen 
schuld. ,,De oorzaak ligt dikwijls 
bij de politici zelf, wij allen zijn 
medeverantwoordelijk." Dit werd 
trouwens bevestigd door Hans 
De Belder: „ABOS lijdt al jaren 
onder de politisering die op grote 
schaal is ingetreden sedert het 
begin der tachtiger jaren en die 
tijdens de voorbije twee legislatu-
ren het summun heeft bereikt. 
Deze politisering geldt op allerlei 
vlakken: voor de benoemingen in 
het centraal bestuur, voor de aan
stellingen in de 22 samenwer-

Een hondenstiel 
DE zachte sektor in op

stand. Verpleegkundi
gen, vroedvrouwen, 

opvoeders, bejaardenheip-
sters ten einde raad, op straat 
en in staking. Gesterkt door 
het begrip van elkeen voor 
hun eigen. Gewaardeerd om 
de waardige nnanier waarop 
de akties lopen, met oog voor 
de zieken en patiënten. 

Zwaar onder de indruk van 
de plots opengebarsten etter
buil, en duidelijk erg emotio
neel vertolkte Jan Gaudron 
hun diep gemotiveerde eisen 
in het parlement. Niet aan de 
hand van koele statistieken of 
budgettaire becijferingen. Wel 
aan de hand van getuigenis
sen, uit kranten en tijdschrif
ten maar ook uit eigen onder
zoek. Een kleine greep eruit 
schetst het klimaat. 

,,...opgeleid als dienaars en 
dienaressen van de genees
kundigen", „...onderdanig en 
slaafs opvolgen van de beve
len". geen emstig wettelijk 
statuut...". ,,We moeten medi

sche daden stellen die enkel 
artsen mogen uitvoeren". 
„Ziekenhuizen worden super
markten". „Bij ons verdwijnt 
er elk jaar wel een derde van 
de verplegers". 

Het besluit van Caudron: 
„Het geromantizeerd en ge-

Kamerlid J. Caudron: „...de 
vergoedingen binnen de zie
kenhuiswereld herverdelen". 

ïdealiseerd beroep van weleer 
heeft plaats gemaakt voor een 
ondergewaardeerde en on
derbetaalde hondenstiel, vaak 
uitgevoerd in ongezonde en 
risikovolle omstandigheden 
met onregelmatige werkuren 
en de stresserende tweespalt 
tussen de venwachting van de 
patiënt en de beperkte moge
lijkheid tot beantwoorden". 

Zonder enige twijfel behoort 
het VU-kamerlid uit Aalst tot 
een van de weinigen die écht 
geluisterd heeft naar de dtepo 
noden van het verplegend 
personeel. Die ook beseft hoe 
broos de budgettaire situatie 
is van de centrale regering, 
Maar die tegelijkertijd de vin
ger op de echte wonde 
plaatst: vereist is een herver
deling van de vergoedingen 
binnen de ziekenhuiswereld 
En dat kan door een rem tü 
zetten op de verspillingen en 
de loonspanning tussen ge
neeskundigen en verpleeg
kundigen tot een normale ver 
houding te herleiden. 

Volgens senator Hans De Bel
der lijdt het ABOS al jaren onder 
de politisering: alles wordt er poli-
tiei< uitgebuit! 

kingssekties bij de ambassades 
overzee, zelfs de aanduidingen 
van koöperaten, zendingen van 
korte duur die louter technisch 
zouden moeten zijn... alles wordt 
politiek uitgebuit." 

De minister is nu druk bezig 
met de herstrukturering van 
ABOS. Binnen enkele weken be
loofde hij de definitieve besluiten. 
Van zijn kant deed De Belder de 
suggestie of het statuut van para-
statale niet de redding kan bete
kenen voor ABOS. 

Volwaardig 
Het debat over ontwikkelings

samenwerking was erg leerrijk. 
Het Is duidelijk dat de VU-minls-
ter het vertrouwen geniet van zijn 
kollega's in de Senaat. Aan plan
nen en voorstellen, niet enkel 
voor ABOS maar ook met betrek
king tot de vrijwilligers en de 
betrokkenheid van de NGO's, 
ontbreekt het hem geenszins. 

Gehoopt moet worden dat hij 
de kans krijgt om op vele terrei
nen tot daden over te gaan. En in 
die verband stelde Hans De Bel
der onverbloemd: „Nu wij een 
volwaardige minister op ontwik
kelingssamenwerking hebben en 
dus een volwaardige titularis voor 
deze portefeuille, ware het ook 
goed dat hiermede rekening werd 
gehouden door de andere rege
ringsleden in het algemeen en 
door Buitenlandse Handel en 
Buitenlandse Zaken in het bijzon
der." 
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Mir 
Kreativiteit 
bevorderen 

In tegenstelling met heel wat omringende landen 
kent België geen wetgeving met betrekking tot de 
rechten van de werknemer in verband met uitvindin
gen of technische verbeteringen en evenmin een 
regeling met betrekking tot de rechten van de 
werknemers in verhouding tot de auteursrechten. 

Met zijn erg omstandig en zeer gedetailleerd 
wetsvoorstel wil senator Roger Blanpain deze leemte 
opvullen. 

E; N dat het wel degelijk om 
een leemte gaat mag blij
ken uit de toelichting van 

de Leuvense senator. De bron 
van de vooruitgang is zonder eni
ge twijfel de scheppingskracht 
van de mens. „Kreatief zijn is 
medewerl<en aan de schepping, 
doet de mens groeien en meer 
mens worden." 

Intellektuele 
rechten 

Vernieuwing is ook een ele
ment van kompetitie, zowel op 
nationaal als op internationaal 
vlak. Wie technologische, organi
satorische of kulturele voor
sprong heeft, beschikt over meer 
of uitsluitend kansen op sukses. 

Kreativiteit moet dan ook aan
gewakkerd worden. En een ele
ment hiertoe is volgens de sena
tor het beschermen van de rech
ten van kunstenaars en weten
schappers wat dient te gebeuren 
in het kader van ,,de beschier-
ming van de intellel<tuele rechten 
van de mens". Deze intellektuele 
rechten hebben betrekking op de 
industriële eigendomsrechten en 
de auteursrechten. 

Heel wat kreaties staan heden 
ten dage op het aktlef van de 
werknemers. Dit is niet meer dan 
normaal. ,,Het nodige technische 
en organisatorische leader over
stijgt in heel wat gevallen de mo-

Het leeuwenaandeel van de 
uitvindingen gebeurt volgens se
nator Roger Blanpain door de 
werknemers. 

gelijkheden van het individue, ze
ker op het domein van de indus
triële eigendom." Zo zou het 
leeuwenaandeel van de uitvindin
gen door werknemers gebeuren. 
Een wetgeving in verband met de 
rechten van die werknemers 
dringt zich dan ook op. Het initia
tief van Blanpain Is er alvast een 
aanzet toe. 

PARLEMENfAIRE 

SIIK>KKEIS 
R E Kamer stemde vorige week 

in met het wetsvoorstel dat 
de verkiezing van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad reglemen
teert. Oorspronkelijk werd de be
naming Raad van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gehan
teerd, maar op aangeven van Vic 
Anciaux werd deze gewijzigd in 
het korrekte: Brusselse Hoofd
stedelijke Raad. 

I N de kommissie voor Sociale 
• Zaken was heel wat belang
stelling voor het debat over het 
personeel van de verzorgingsin
stellingen. De initiatiefnemer was 
Jan Caudron. 

D I J de begroting van de eigen 
senaatsdotatie drukte Walter 

Luyten zijn spijt uit, dat het pers
overzicht van Inbel niet meer ver
schijnt. Het parlement zal zelf 
trachten hieraan een mouw te 
passen. 

E EN andere begroting die werd 
afgehandeld is deze van 

Landbouw. Michel Capoen be
toogde onomwonden dat het ge
meenschappelijk landbouwbe-

L 

leid er niet in slaagt een even
wicht te vinden tussen vraag en 
aanbod en aan de landbouwers 
een redelijk inkomen te waarbor
gen. 

2 UN kollega Rob Geeraerts 
sneed het probleem van de 

mestoverschotten aan. Zijn in
ziens bestaat er niet zozeer een 
echt overschot dan wel een pro
bleem van transport en opslag. 
De oprichting van mestbanken is 
dan ook onontbeerlijk. 

|k|AAR aanleiding van de begro-
' ^ ting van Buitenlandse Han
del bepleitte Hans De Belder het 
operationeel maken van het mi
nisterieel komitee voor de buiten
landse ekonomische betrekkin
gen. Een gekoördineerd optre
den is voor een klein land zeker 
geen overbodige lukse. 

I N aansluiting op een interpel
latie over het beleid inzake 

de ontwikkeling van kweekreak-
toren verheugde Rob Geeraerts 
zich over het feit dat België niet 
langer wenst deel te nemen aan 
projekten in dat verband. 

De Kulturkampf van Van Rompuy 

Een antwoord 
,,Lekker konservatief", zei hij me in Houthalen. Hij 

woonde een CVP-jongerenkongres bij in Hengel-
hoef, ik ging er mijn ouders bezoeken. Daar dacht ik 
aan toen ik in De Standaard van 17 februari j.l. de 
Nood aan kultuurstrijd van Eric Van Rompuy las. Is 
hij dan alles vergeten ? 

WE waren met L. De Mo
vere, sj, en het hele 
Brusselse knapenkoor 

in '62 de Catalaanse Sardana 
gaan dansen op wat nu de plaza 
de Catalunya genoemd wordt 
maar toen door Franco werd be
dekt. In '68 zongen we samen 
met F. Van Ommeslaeghe, sj, de 
sirtakis van Theodorakis toen 
Athene nog volhing van branden
de kolonelsaffiches en wij als re-
torika de bakermat van onze de-
mokratie bezochten. De funda
mentele verwerping van wat ma
nifest onrechtvaardig is. 

,,De feiten zijn de feiten, en 
niets gaat erboven", zei L. Van 
de Kerkhove, sj, ons in '67 toen 
hij gebroeder Aljosja Karamazov 
parafraseerde in een a-socialisti-
schee Godskritiek. We kregen 
het piëtisme van S. Kierkegaard 
mee in al zijn sociale bewogen
heid, samen met de rauwe op
standigheid van Sartre. Tot en 
met de natuurlijke afstandelijk
heid van Giono en het vleugje 
nihilisme van Ruyslink's Ontaar
de slapers. What's wrong with it 
Van Rompuy? 

Ik heb helemaal geen zin meer 
om samen met Pallieter de we
reld waar de spoonweg wordt 
doorgetrokken te ontvluchten. Ja 
natuurlijk zouden wij het allen 
prettig vinden te leven in een land 
waar huizen zich nog fysisch in
passen in het Vlaamse landschap 
zoals K. Van Isacker, sj, met veel 
nostalgie schrijft in „Zijn land in 
de kering". Maar daar bevinden 
wij ons niet meer, bij de turfste
kers in hun plaggenhutten. 

De frontale botsing met wat 
Van Rompuy ,,nihilisme" noemt 
is er des te vreemd om. Hij citeert 
Lannoye in „Alles moet weg". Is 
dat links? Is dat bovendien yup
pie? Tony van Toon is zeer lijf
elijk echt in de wereld die Van 
Rompuy met wellust nog steeds 
hardnekkeig tot de zijne rekent. 

Tony is toch niet meer dan het 
vleesgeworden slachtoffer (?) 
van een samenleving zoals Eric 
Van Rompuy zich steeds heeft 
voorgesteld? ,,Lekker konserva
tief", zonder meer. Waar komt 
het nihilisme anders vandaan 
dan van een politiek waar Van 
Rompuy achterstond en door Van 
Isacker, sj, in het tweede deel 
werd omschreven als de „morele 
perversiteit van de bewapening 
om te ontwapenen" ? Wat is punk 
anders dan de ,,no future"? Kui
tuur is leven, is uitzicht op leven, 
en dus op invulling van het leven. 
Zo ook voor ,,De man die werk 
vond" van Herman Brusselmans. 
Imagine there is no sky! Dat was 
zo bij Tony, tenminste in flarden 
want de puzzel zat niet zo goed in 
mekaar. Leve dan de beschaving 
van Koen Peeters en zijn konver-
saties. 

Er zijn honderdduizend voor-
t>eelden van deze wereld van 
vandaag, vervat in de mikrokos-
mos van Ann Theresa De Keers-
maeker, of in een zuiver esthetis-
me. Waarom niet? Ik ben een 
mens en niets is mij vreemd. 

De Vlaamse beweging raas
kalt. Ik heb de zalige momenten 

gekend van ontmoetingen met 
Paul Daels, ik was lid van het VU-
partijbestuur met de intellektuele 
avant garde Van der Eist. Ik heb 
het genoegen gehad met Vic An
ciaux de koning bij de Marokka
nen van pater Steels te brengen. 
Wij ploegden aan een nieuwe 
kuituur, want de oude was door 
de feiten voorbijgestreefd. Vlaan
deren en de Vlamingen moeten 
hun plaats zoeken in een nieuwe 
wereld, in Europa 1992. Mét het 
besef dat iedereen moet meekun
nen, dat we best onszelf blijven 
want after all zijn we nog zo stom 
niet. 

Herman Verheirstraeten. 

En precies op het moment dat 
Vlaanderen zich aan het gereed 
maken is om potentieel de voor
vechters voor een nieuw Europa 
te worden. Grenzen open, geen 
kompleksen, we gaan er tegen
aan, en this is Flanders, and this 
is paling in 't groen en onze 
flanellen lakens, zoete aardbeien 
et les cathédrales comme unique 
montagnes. Net op het moment 
dat een nieuwe generatie is opge
staan, kompleksloze vernieu
wers, sociaal bewogen kuituur-
dragers in al hun uitdrukkingen. 
Net op het moment dat in Vlaan
deren, net als in Catalonië, jonge 

mensen opstaan om zich te laten 
kennen, dat het postmodernisme 
in de échte toekomstige Eurostad 
Barcelona de poorten opent naar 
de wereld, net dan vindt Van 
Rompuy het nodig — misschien 
in Naam van de Roos — een 
oproep te doen voor een totaal 
achterhaalde ,,zoveelste kultura-
listische kruistocht". Een Vlaam
se kuituur bestaat niet „an sich", 
tenzij in het verleden. Kuituur 
leeft. Of Vlaanderen leeft is een 
andere zaak. 

Een minister die, in een poging 
Jack Lang achterna te gaan, kui
tuur gaat reduceren tot nieuwe 
after shave-geuren of new look-
snit, en voor de rest het hele 
zootje tracht uit te verkopen aan 
de South Fork Ranch, een derge
lijk minister zal mensen zoals 
Van Rompuy wel in enige verwar
ring brengen. Dat Brigitte Raskin 
het over de „lijkengeur van het 
fascisme" had is wansmakelijk. 
Het soort links absolutisme dat 
zichzelf steeds nogal moeiteloos 
kan bevredigen met aanvallen op 
Vlaanderen, op de ,,kaloten" en 
de nationalisten, stijl Marijke Van 
Hemeldonck, is geen gepast ant
woord op de Kultuurkampf. Links 
heeft uit schrik voor katolieke 
overheersing nooit willen mee
praten over het Vlaanderen van 
Morgen. La Belgique was interes
santer voor de partij. 

,,De geest is belangrijk" zei 
rekfor Vereist, sj, altijd. En inder
daad, de ruimte en de atmosfeer 
waarin elk individu kan gedijen 
zijn belangrijk. In de hitte van een 
Kulturkampf kan dat niet, in het 
keurslijf van politieke betutteling 
van het leven van het kraambed 
tot het graf wordt dat ook moeilijk. 
Pluralisme en positieve waarde
ring van mekaar, ontmoeting en 
ontdekking maken een veel 
vruchtbaarder bodem. Maar daar 
hebben Van Rompuy en zijn par
tij geen kaas van gegeten. Alles 
staat in het teken van het belang 
van de zuil, van de eigen firma. 
What good is for GM is good for 
America! 

Eens men kristelijke leer gaat 
verwarren met firmabelangen 
gaat het fundamenteel mis. 

In plaats van de samenleving 
te verwarren met misplaatst ei
genbelang, zouden we beter bou
wen aan een pluralistisch Vlaan
deren Morgen. En daarin kunnen 
we Kulturkampf missen als de 
pest. 

Herman Verheirstraeten 
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Wlü tussen volkeren en staten 66/2 

Weerbare Fransen 
Bijna geen enkele Fransman, althans in Frankrijk, is in staat te begrijpen 

waarover wij het in deze rubriek hebben. Het is (nog steeds) zijn probleem niet. 
Nergens wordt zijn identiteit bedreigd. Hoogstens gaat de verspreiding van zijn 
taal in het buitenland achteruit en blijven in nog niet volledig verf ranste gebieden 
enkele groepen met wisselend sukses deze verfransing bestrijden. 

EGIN januari gaan in Pa
rijs twee colloquia door 
die zich met het verschijn

sel inlaten. 
Een handelt over de grote fran-

cophonie („plus de parlants fran-
gais hors de Franse que dans 
l'Hexagone") en hoe die kan ver
sterkt worden. Een ander over 
het verband tussen deze franco-
phonie en de Arabische en Afri
kaanse wereld en hoe menselijk 
het is dat deze in het Frans blijft 
schrijven. 

Zwitserse Happarts 
De Romaanse Zwitsers voelen 

zich in afnemende mate kanton
gebonden. Zij beginnen zich stil
aan als Fransen buiten Frankrijk 
te beschouwen. De „mouvement 
romand" deelt in de zomer vlug
schriften uit, die voor de Duitse 
Zwitsers beledigend zijn. Daarin 
roept zij de Frans-Zwitserse be
volking op, een Romaanse confe
deratie (van Franse kantons) op 
te richten en als zodanig een 
Europese deelstaat te worden. In 
afwachting eist zij de vorming van 
een assemblee romande die te
genover zich een even sterke 
Duitse groep zou vinden in een 
soort senaat. Dat er in Zwitser
land drie maal zoveel Duitsers 
wonen als Fransen wordt ge
makshalve over het hoofd gezien. 

Deze extreme beweging kan 
op weinig volgelingen rekenen 
(men schat ze op een vier dui
zend). Zij weet evenwel handig in 
te spelen op alle tegenstellingen 
tussen Bond en Kanton. Is hun 
aantal niet gevaarlijk, hun 
ideeëngoed is het wel. Zelfs de zo 
kosmopolitische Züricher Zeitung 
blijkt er niet gerust in te zijn. 

Een maand na de zaak van de 
ophitsende vlugschriften reist de 
Waalse raddraaier Happart naar 
Delémont, hoofdstad van het 
nieuwe Jura-kanton. Hij voert er 
het hoge woord op het 41e ,,fête 
du peuple jurassien". 

Aosta zwemt 
en blijft 
net boven 

De geesteshouding der Frans-
Zwitsers is die van lichtgeraak-
ten, die zich eigenlijk beter voe
len dan de weliswaar talrijke en 
sterkere Germanen. 

In het Aosta-dal liggen de kaar
ten helemaal anders. Hun toe
stand en hun houding gelijken 
veel meer op die van... de Duit
sers in Elzas-Lotharingen. 

Begin januari '88 wordt, net 
zoals in het najaar, druk gepraat 
en onderhandeld als voorberei
ding op hervormingen van de 
staat. De autonomisten van de 
,,Union Valdótaine" (UV) worden 
niet eens geraadpleegd, zomin 
trouwens als die van de Südtiro-
ler Volkspartei of de Partio Sardo 
d'Azione. 

Er komt in Italië een derde 
televisienet: Raitre. De oorspron
kelijke bedoeling luidde: een te
levisie voor de Gewesten (Italië is 
gedecentraliseerd in Gewesten). 
Uiteindelijk is het een zoveelste 
staatstelevisie geworden, ge
maakt vanuit Rome. 

Aosta-dal 
In april '88 krijgt het Aosta-dal een officiële vlag en wapen. 

Een zilveren leeuw op sabelen goud. Er wordt achter de Mont 
Blanc een moeizame strijd uitgevochten. Zolang de autonomis
ten van de Union Valdótaine bezig blijven is er nog alles 
mogelijk! 

Handige 
Walen 

Precies 40 jaren na het beko
men van een biezonder statuut 
verheugen de politiekers van de 
UV zich over de eindelijke (teore-
tische) gelijkstelling van het 
Frans met het Italiaans als voer
taal in het lager onderwijs. Dit is 
40 jaren nadat zulke gelijkstelling 
toegezegd was voor het hele 
openbare leven. 

Korte tijd nadien beslist het 
Gewest, een tweetaligheidspre-
mie toe te kennen aan... al wie 
tweetalig zou moeten zijn; zon
der na te gaan of ze het echt zijn 
en of ze het Frans wel degelijk 

gebruiken in de uitoefening van 
hun ambt. (De Brusselse ge
meentelijke besturen hebben ooit 
dezelfde ,,stoot" uitgehaald). 

In april bekrachtigt de Italiaan
se staat vlag en wapen van het 
Aosta-dal: een zilveren leeuw op 
sabelen grond. 

Î arde l̂ ern 
26 en 27 juni worden er verkie

zingen gehouden voor het Ge
west. Veertien lijsten dingen naar 
de gunst van de kiezers. De UV-
lijst telt 35 kandidaten. Teken des 
tijds: geen enkele draagt een 

Op ethnopolitiek ge
bied zfjn de Waten 
echte Frmsm, Ste0d$ 
zijrt zij bedêcht op de 
identiteH van hm taal
groep, meer nog, op 
uitbreiding ervan. 

DAAÎ ey gaan z§ han
dig soltalf aohler Mt 
b^rfp „Sraostalige", 

dat in fett̂  op hm verfrsnsïe 
ffie<testan<iefs staat, dal vmi 
uoivefseler MInkt en dat öoor 
vefe ansna^enkeftd^ Vlamirt-
gm wordt ovörgeoomen. 

De p0rfementsv0rki0zitigen 
van 16 deoemt>er t987 laten 
weiRfg Waalse winst ^en. 
Tooh stagen zij er in de irfdmln 
te wekken dat zij die met Mank 
gewonnen hebben, omdat de 
Waafse socialisten, die hun 
kleskampanje uitgesproken 
anti-Viaams hebbén §evoer4, 
6 zatols am arjdera Waafee 
partijen kamen ontjtemon. 

De regering öïe na 5 inaan-
den öarenswesin' het lieM 
zfet, besiyit tot een aanzlenfij-
ke verdergaande f^detstiizs-
ring van het koninkri|k Belgii< 

Duitsers gewonnen tiebljen. 
Hun „verfies" iigt ultslutteml 
op het vtak vao trun invfoéd 
over Öetgië. Met itet inkrim
pend centraitsjne krimpt ook 
tiuR Invioéd op <ié gang van 
zaken 'm, Daartjij tteöben zfj 
een tmm 4an i>éh0orll|ke fi-
nancfëfe ievenaverzefceHog 
ütt de bf an4 kunnen haten, 

Périn 
De gsmemtef0ad$vBfki0-

zinpen in de iwrfsl Jjrengen 
wefnig veriSOhutvfngen op het 
VJaams-Waalse front. Oe 
Waalse greep op Overmaas 
wordt iets losser, op de Brm-
sefse rand des te zwaarder. 

Ex»senaiof professor Fran
cois Périn schfp nog eens 
eer̂  boek. Is een boek ecNer 
noQ een gebeurtenis? Teket» 
des tiJds fs tooh dat de titel 
„Hjstoire 4'urn nation introsi-
vable" luidt. De linkse, talent-
rijke dwarsti^er vindt België 
een onding en verzucht hard
op om ifttiiving bij Frankrijk, 

De Walen moeten hierbij nïel 
het kleinste stukje Wallonié 
aart «Je Vlaamse meerderheid 
afstaan, zelfs niets van het 
terrein dat zi| op Vlamingen en 

Franse voornaam. En dit is het 
groene hout. 

Belangrijker is niettemin dat de 
lijst stemmen bijgewonnen heeft: 
van 27,1 naar 34,2 %. Voor het 
eerst is UV eerste in de sterk 
ventaliaanste hoofdstad Aosta 
zelf (UV bevindt zich samen met 
de VU in de Europese Regen-
boogfraktie). 

In oktober gaat het uitvoerend 
komitee van de UV heftig te keer 
tegen een ontwerp van financie-

wet. Italiaanse kristendemokra-
ten noch sociaaldemokraten heb
ben het nodig geoordeeld, naar 
de mening te vragen van de UV. 
In dit geval is het ernstig want het 
wetsontwerp houdt geen reke
ning met de voordien afgespro
ken financiële regelingen. 

Het blijft, daar achter de Mont 
Blanc, een moeizaam gevecht. 
Maar zolang er een harde kern de 
dienst uitmaakt, kan alles nog 
verbeteren. 

Karel Jansegers 

Corsika: 

500 aanslagen 's jaars 
Op Corsika woedt een volksnationale strijd in twee 

gedaanten: een vreedzame en een gewelddadige. 
Ze zijn niet altijd goed van elkaar te onderscheiden, 
vooral niet omdat de Franse overheid soms met 
geweld ingaat tegen vreedzaam verzet. 

HALF februari '88 overval
len separatisten de villa 
van een niet-Gorsikaanse 

bouwaannemer, jagen de bewo
ners weg en blazen het gebouw 
'op. Hem wordt verweten, geen 
Corsikanen in dienst te nemen en 
onzuivere zaakjes te onderne
men. Een maand later is het de 
beurt aan een joernalist van de 
rechtse Le Figaro. Het zijn twee 
voorbeelden slechts tussen talrij
ke andere: ongeveer vijfhonderd 
aanslagen per jaar en dit sedert 
25 jaren. Veertig gewelddadige 
separatisten zitten in de nor. 

Op 5 maart betogen enkele 
duizenden Corsikanen voor ,,een 
politiek statuut en vrijheid". Op 8 
maart houden mensen van de 
verboden en ontbonden FLNG 
(de Corsikaanse verzets- of ter
reurbeweging; de benaming va
rieert met het standpunt) een ge
heime perskonferentie waarop zij 
voor de zoveelste maal hun eisen 
verduidelijken. 

Op 4 augustus doen mannen 
van dezelfde groep rond 18 uur 
de trein van Calvi naar Bastia 
stoppen, delen aan de passa
giers pamfletten uit en schilderen 
ondertussen op de lokomotief 

,,soluzione politica" en ,,liberta 
par i patrioti". 

Clan-I<nepen 
Het recht op betogen is op 

Corsika onzeker geworden. Het 
honderdtal personen dat op 13 
april vóór het politiekommissa-
riaat van Ajacciu gaat betogen 
wordt zo brutaal weggejaagd dat 
drie betogers gewond geraken. 

Op 47 Coriskanen is er altijd 1 

CU a Riscpssa. 

UBKU'M 
susffMfmw i paxrwtt'i 'mca,rceratt-

Corsika blijft gewelddadig in het nieuws. Bomaanslagen, zo'n 500 
per jaar, bij de vleet. De Franse politie gaat gewelddadig te keer, ook 
tegen vreedzaam verzet. 

wiens telefoon door de politie af
geluisterd wordt. Razzia's in na
tionalistische kringen zijn een ge
wone zaak geworden. 

De kantonverkiezingen van 
einde september bezorgen de 
nationalistische groepering UPC-
Concolta 9 % van de stemmen. 
Tegen klaarblijkende misbruiken 
bij het stemmen bij volmacht (een 
van de aloude clan-knepen) dient 
hun aanvoerder Simeoni klacht in 
bij het gerecht. 

In Corti bestaat een Corsikaan
se universiteit. Ze is er gekomen 
onder nationalistische druk (waar 
is dat nog gebeurd?) maar wordt 
onder centralistische Franse druk 
stilaan weer afgebrokkeld. De 
derde cyclus (Wetenschappelijk 
Onderzoek) was al eerder be
dreigd. Nu heft een ministerieel 
rondschrijven de helft op van de 
posten en dus van de lesuren 
voor het behalen van de licentie 
en het aggregaat. Vooral op het 
,,département d'études corses" 
wordt gemikt. 

Wie verbaast er zich over dat 
op 18 mei de studenten op straat 
komen als protest tegen ,,maatre
gelen die hun taal en kuituur tot 
dode folklore veroordelen?" 
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Hoopvol voor Europese verkiezingen 

Welshe nationalisten in de lift 
De Welshe nationalistische partij Plaid Cymru zet 

alles op alles om bij de Europese verkiezingen in juni 
een zetel in de wacht te slepen. Na de meer dan 
bemoedigende uitslag in een tussentijdse verkiezing 
vorige week donderdag, roept Plaid Cymru alle hens 
aan dek om één van de viers Welshe zetels in het 
Europees Parlement te veroveren. 

DE nationalisten willen 
meerbepaald partijvoor
zitter Dafydd Elis Thomas 

naar Straatsburg (en Brussel) 
sturen. Hij zal de zetel van Noord-
Wales trachten af te snoepten 
van het huidige konservatief EP-
lid. In deze overwegend Welshta-
lige kiesomschrijving staat de na
tionalistische partij reeds sterk. 
Haar drie Lagerhuisleden werden 
allen daar verkozen. Het feit dat 
Plaid Cymru weer flink in de lift 
zit, moet de verkiezing van Da
fydd El — zoals de PC-voorzitter 
meestal genoemd wordt — een 
haalbaar objektief maken. 

Doorbraak in 
Zuid-Wales 

De tussentijdse verkiezing voor 
de Lagerhuiszetel van Ponty
pridd laat uitschijnen dat Plaid 
Cymru ook in het verengelste 
Zuid-Wales opnieuw kan door
breken. De tussentijdse verkie
zing, veroorzaakt door de dood 
van het plaatselijke Labour-parle-
mentslid, draaide uit op een re
gelrecht duel tussen socialisten 
en nationalisten. Labour behield 
weliswaar de zetel, maar Plaid 
Cymru vervijfvoudigde zijn stem
menpercentage. 

Na de spektakulaire wijze 
waarop de Schotse nationalisten 
eind vorig jaar bij een tussentijd
se verkiezing de door Labour vei
lig gewaande Lagerhuiszetel van 
Glasgow-Govan hadden ingepikt, 
had het socialistisch partij-appa-

DEZE problematiek werd 
onderzocht door de Inter
nationale Zwinkommissie 

en in gemeenschappelijk overleg 
werd beslist volgende maatrege
len te nemen: 

1. Het verplaatsen van de 
Zwinmonding naar een positie 
die terug gelegen is op het 
Vlaamse grondgebied. Het uitge
graven zand zal gebruikt worden 
om de bestaande geul te dempen 
en een depot te vormen dat de 
Nederlandse duinenrij tegen ver
dere afslag moet behoeden. 

2. Het terug uitdiepen van de 
Zwingeul en het maken van een 
doorsteek door een zandrug die 
thans de bevloeiing van het zui
delijke en oostelijke deel van het 
Zwin belemmert. 

Johan Sauwens:,,Het Zwin is 
één van de natuurmonumenten 
die we momenteel nog rijk zijn, 
liet is dan ook van het grootste 
belang dat deze geplande wer
ken dringend uitgevoerd worden 
om de toekomst van dit reservaat 
voor volgende generaties te ga
randeren." 

De datum van aanvang van de 
werkzaamheden is afhankelijk 
van het beëindigen van de broel-
periode in het reservaat en zal 
dan ook in overleg met alle be-

raat zwaar gemobiliseerd om een 
nieuwe katastrofe te voorkomen. 

Plaid Cymru voerde tijdens de 
kampanje aan dat Labour in Wa
les niet bij machte is weerwerk te 
bieden aan de regering-Thatcher. 
In Wales behalen de konservatie-
ven nauwelijks 30 t.h. van de 
stemmen. Het feit dat Thatcher al 
tien jaar het goed en het slecht 
weer bepaalt, is een aanslag op 
de Welshe demokratie, redeneert 
Plaid Cymru. 

De socialisten wordt kwalijk ge
nomen dat zij slechts lippen
dienst bewijzen aan de eis voor 
Welsh zelfbestuur. Vooral La-
bour-lelder Kinnock moet het ont
gelden. De nationalisten zijn nog 
steeds niet vergeten dat hij in 
1979 op de eerste rij stond om het 
referendum voor een Welshe As
semblee te torpederen — een 
initiatief nota bene van de toen
malige Labour-regering. Kinnock 
is ondertussen enigszins van me
ning veranderd, maar onlangs liet 
hij zich ontvallen dat hij voorstan
der is van drie assemblees in 
Wales l.p.v. één. 

Het werd dus uitkijken in hoe
verre Plaid Cymru het socialisti
sche kiezerskorps zou aanvre
ten. Met 56 t.h. voor de Labour-
kandidaat — een verlies van 3 
t.h. tegenover de verkiezingen 
van 1987 — kwam Kinnock er 
nog relatief goed van af. Plaid 
Cymru-kandidaat Syd Morgan, 
die de score van zijn partij van 5 
naar 25 t.h. opvoerde, haalde 

I vooral stemmen weg bij de kon- | 

trokken partijen en deskundigen 
terzake bepaald worden. 

De kosten van deze werken 
werden begroot op 19.268.917 
fr., de werken zullen binnen een 
termijn van 160 werkdagen uitge
voerd worden. 

De hoofdreden van de versnel
de verzanding van het Zwin zou 
hoofdzakelijk te wijten zijn aan de 
zandopspuitingswerken die op 
het strand van Knokke-Heist wer
den uitgevoerd. Deze grote hoe
veelheden zand hebben een ster
ke verhoging van het zandtrans-
port in oostelijke richting veroor
zaakt waardoor de Zwinmonding 
werd weggedrukt naar het Oos
ten en een bedreiging is gaan 
vormen voor de Nederlandse dui
nenrij te Cadzand. 

Ter afsluiting van dit werkbe
zoek deed minister Sauwens sa
men met burgemeester en sche
penen van Knokke onder leiding 
van konservator Burgrave een 
wandeling door het domein om 
zich van de huidige stand van 
zaken te vergewissen. 

De minister benadrukte nog
maals dat de voortdurend wijzi
gende toestand van het Zwin 
nauwlettend zal gevolgd worden 
om verdere teloorgang te vermij
den. 

servatieven en de centrumpartij
en. Aangezien slechts 62 t.h. van 
de kiesgerechtigden zijn stem uit
bracht (tegen 77 t.h. in 1987), zou 
het verlies van Labour aan Plaid 
Cymru echter wel eens groter 
kunnen zijn dan wat de cijfers op 
het eerste gezicht doen vermoe
den. 

Ook Engelstalige 
kiezers 

Syd Morgan toonde zich opge
togen: „Het vertrouwen in Plaid 
Cymru groeit. Het is ons resultaat 
in een tussentijdse verkiezing 
sinds 17 jaar. Verder is het bete
kenisvol dat Plaid Cymru op
nieuw goede resultaten kan be
halen in een hoofdzakelijk En
gelssprekend kiesdistrikt." 

Plaid Cymru behaalde in 1987 
met 7 t.h. van de stemmen drie 
van de 38 Welshe zetels in het 
Lagerhuls. De nationalistische 
stemmen koncentreerden zich 
echter in de Welshtallge gebie
den, waar 30 tot 50 t.h. genoteerd 
werd, terwijl men in de verengels
te streken (80 t.h. van Wales) 
zelden boven 5 t.h. geraakte. 

Plaid Cymru-parlementslid Da
fydd Wigley onderstreepte dat 
zijn partij in Pontypridd kiezers bij 
alle andere partijen weggehaald 
heeft, ook bij Labour. ,,Onze 
vooruitgang betekent dat de 
Welshmen beginnen in te zien 
dat het niets helpt voor Labour te 
kiezen als er in Londen een Tory-
regering aan de macht blijft", 
aldus Wigley, die er terloops op 
wees dat Labour overal in Groot-
Brittannië gekontesteerd wordt 
als oppositiepartij. 

In Schotland en Wales moeten 
de socialisten het opnemen te
gen radikale nationalisten en in 
Engeland worden zij door de cen
trumpartijen SLD (Social and Li-

I beral Democrats) en SDP (Social 

Democratie Party) belaagd. Deze 
verdeeldheid onder de oppositie 
komt evenwel Thatcher ten goe
de, zodat er stemmen opgaan om 
bij de volgende parlementsver
kiezingen een zgn. konstitutione-
le koalitie te vormen. In elke kies
omschrijving zou één gezamenlij
ke kandidaat van de oppositie het 
opnemen tegen die van de kon-
servatieven. 

Klap voor 
Thatcher 

De uitslag in Pontypridd was 
beslist ook een klap voor de rege
ring-Thatcher. De konservatieven 
vielen terug van 20 naar 13 t.h., 
spijts de kampanje van de Staats-
sekretaris voor Wales Peter Wal
ker voor de ekonomische herop
leving van Zuid-Wales. 

De valleien van Zuid-Wales, 
ooit de krib van de industriële 
revolutie, werden zwaar geteis

terd door de ekonomische krisis 
met een werkloosheid die soms 
tot 30 t.h. oploopt. In deze tradi
tioneel socialistische bolwerken 
startte Walker een kampanje, die 
vergeleken kan worden met de 
DIRV-aktie in Vlaanderen. De 
grootste propaganda die hiermee 
gepaard ging, heeft de konserva
tieven echter geen elektorale 
winst opgeleverd, wel integen
deel, zodat Plaid Cymru zich met 
recht en rede kan opwerken als 
het enige échte alternatief in Wa
les. 

Lieven Dehandschutter 

* Uitslag tussentijdse verkie
zing Pontypridd: Labour 53,6 
t.h. (-2,7), Plaid Cymru 25,3 t.h. 
(+ 20), Conservatives 13,2 t.h. (-
6,3), SLD 3,9 t.h. en SDP 3,1 t.h. 
(deze laatste twee partijen kwa
men de vorige keer nog samen 
op en waren toen goed voor 
18,9 t.h.). 

Sauwens remt verzanding van het Zwin 
Vlaams minister van Openbare Werken en Ver

keer, Johan Sauwens, heeft tijdens een werkbezoek 
aan Knokke enkele belangrijke beslissingen aange
kondigd ter bescherming van natuurreservaat het 
Zwin. 

erzanding van het Zwin 

Gemeenschapsminister Sauwens in het Zwin. V.l.n.r. de h. De Vuyst, minister Sauwens, burgemeester 
Lippens en konservator Burgrave. 

De afdelingen van 
PLAID CYMRU 

de nationalistische zuster-pailij uit Wales willen 
verbroederen/verzusteren 

met afdelingsbesturen van de Volksunie 

Doel is: wederzijdse uitwisseling van ervaringen van de dagdagelijkse 
partijwerking. Deze uitwisseling kan uiteindelijk leiden tot een bezoek 
aan Vlaanderen en een verblijf van de VU-afdeling in Wales. 
Indien niet ernstig: zich onthouden. 

Schrijven aan: 

Kar! Devies 
Gymry yn Europe 
Swyddfa Plaid Gymry 
12 Teres Hennessey 
Dinbych 
Clwyd LL16 STY 
Gymry (Weles) 

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

ng van het Zwin 

in het Zwin. V.l.n.r. de h. De Vuyst, minister Sauwens, burgemeester 
Lippens en konservator Burgrave. 

2MAART19M 



10 

Wij 
Denen weten wat van leefmilieu 

Valkeniers in de ieer te 
Kopenliagen 

Op uitnodiging van de Deense Ambassade te 
Brussel bracht staatssekretaris Vall<eniers met enke
le gespecialiseerde kabinetsmedewerkers een twee
daags bezoek aan Denemarken. Op het programma 
stonden bezoeken aan diverse projekten en bedrij
ven in het kader van huisvesting en leefmilieu, 
bevoegdheden waarvoor de staatssekretaris verant
woordelijk is in het Brusselse Gewest. 

zuiveringsstations in de nabije omge
ving van andere gebouwen waren ool< 
de realisaties van het Deens Flakt-
tiliaal op gebied van geur-kontrole 
(van o.a. zuiveringsstations) erg inte
ressant. 

Rookgaswassing 
Flakt Is ook aktief op het vlak van 

rookgaszuivering van verbrandings
ovens. De staatssekretaris bezocht er 
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INNEN de EG zijn de Denen 
steeds de voorlopers ge-

'weest van de bescherming 
van het leefmilieu, wat resulteerde in 
degelijke beheersstrukturen voor 
o.m. de zuivering van hun afvalwaters 
en de verwijdering van vaste afval
stoffen. 

Lynetten 
Een indrukwekkende realistatie is 

alleszins het Kopenhaagse zuive
ringsstation voor afvalwater Lynetten. 
Met een zuiveringskapaciteit van 2,4 
miljoen inwonersequivalent is het één 
van de grootste zuiveringsstations 
van Europa. Aan het station is een 
verbrandingsinstallatie verbonden 
waar de overmaat aan slib uit het 
zuiveringsproces direkt verwerkt 
wordt. De warmte wordt herwonnen 
en omgezet in warm water waarmee 
langs een centraal net ongeveer 
2.000 ééngezinswoningen venwarmd 
worden. 

Het bezoek aan een paar kleine 
zuiveringsstations in de omgeving 
van Odense nl. Ejby Ivlolle (300.000 
I.E.) en Odense Nord Ost (40.000 I.E.) 
was zeker niet minder interessant. 
Vooral dit tweede station trok de aan
dacht van staatssekretaris Valke
niers. Het Deense bedrijf Krüger voor
zag hier naast de gewone biologische 
zuivering ook een eenheid voor het 
biologisch zuiveren van het water van 
fosforen (afkomstig van wasmiddelen 
en meststoffen) en stikstof (afkomstig 
van meststoffen) wat de installatie 
uniek maakt voor Europa. Met het 
oog op de bouw van de Brusselse 

Jef Valkeniers, een staatssekretaris in de leer bij 
milieubewuste Denen. 

een verbrandingsfirma die een groot 
gedeelte van het Kopenhaagse huis
vuil verwerkt (240.000 t/j.). Hier werd 
recent naast de bestaande electrofil-
ters voor het ontstoffen van de rook
gassen, ook een verdere rookgas
wassing geïnstalleerd. Hierdoor 
wordt de vervuiling, via de gasuitstoot 
tot een minimum beperkt. In opdracht 
van de staatssekretaris wordt er mo
menteel een studie uitgevoerd om 

ook bij de verbrandingsfabriek te Ne-
der-over-Heembeek dergelijke aan
passing van de rookgaszuivering te 
voorzien. 

In Odense werd het huisvestings-
projekt Blantgstedgard bezocht. Dit is 
een volkomen nieuwe sociale woon
wijk aan de zuidoostelijke rand van de 
stad, opgericht in 1988 ter gelegen
heid van het 1000-jarig bestaan van 
Odense. Hier liet men de Deense 
architekten kleinschalige wijken ont
werpen die samen een nieuw geheel 
vormen. Men kombineerde aldus het 
kleinschalig wonen met de nodige 
herkenbaarheid in een veel groter 
projekt. Elk van de 18 eenheden be
staat uit enkele tientallen tot max. 150 
woningen. 

Zo'n duizendtal woningen dus met 
winkels, scholen, gemeenschapshui
zen, enz... 

In Kopenhagen werd de stadver
nieuwing reeds meer dan 15 jaar 
terug sistematisch en grondig aange
pakt. In het centrum wordt geen enkel 
leegstaand huis waargenomen. Men 
moet natuurlijk weten dat meer dan 
de helft van alle gebouwen en wonin
gen eigendom zijn van openbare in
stanties. Verschillende projekten wer
den aangedaan, gaande van renova
tie van de oude zoals de Rigengade 
of de Nyhavn-binnenstad, waar de 
kostpijs vaak oploopt tot 60 a 80.000 
fr. m2. Bewoonbare oppervlakte, 
langs de vernieuwing en ombouwing 
van oude sociale woningen in flatge
bouwen, o.a. Vesterbro van 10 ver
diepingen tot het herstel van histori
sche panden zoals de oude zeemans-
wijk van Koning Christiaan IV langs 
de Kronprinsessegade. Zelfs de oude 
militaire gebouwen in de 17de eeuw-
se versterking Kastelet werden gere
noveerd en omgebouwd tot sociale 
woningen. 

Achterstand 

De Kopenhaagse ,,Docklands", 
een reeks havenpakhuizen, werden 
omgebouwd tot verscheidene be
stemmingen. In één ervan, nl. Gam
mel Dok is het ministerie van Buiten
landse Handel en het Deen Architek-
tuurcentrum ondergebracht, in een 
ander werd een prestigieus hotel (ho
tel Admiral) gevestigd, terwijl ver
scheidene andere zowel elitaire als 
sociale woningen omvatten. 

Een biezonder projekt is dit van de 
ombouw van een oude schoen- en 
borstelfabriek tot een woonkompleks 
nl. het Sybeliusparken a Rodovre. 

Het oude kwartier van Rigen-
gage of de Nyhavin-binnenstad 
voor (1981) en na de restauratie 
(1982). 

Wanneer men deze verwezenlijkin
gen vergelijkt met onze stadscentra, 
worden we pas goed bewust van onze 
ongelooflijke achterstand op het ge
bied van stadsrenovatie. 

Advertentie 

VZW RECREATIE 
PAALSE PLAS 

UITBATER 
CAFETARIA 

gevraagd 

met ingang van 1.5.89 

Bestek en inlichtingen te verkrijgen: 
Stad Beringen 
V.Z.W. Recreatie 
Beverlosesteenweg 1 
3940 Beringen-Paal 
iedere werkdag 9-12 u. 
en 13.30-17 u. 
Tel.: 011/42.26.82 

Kandidaten worden verzocht zich 
aan te melden op 

donderdag 09.03.89 
tss 18 — 20 uur op voormeld adres 

Q E fosfaatvervuiling blijft maar het 
nieuws halen. Op Valentijnsdag 

j . l . mochten wij na het radio-nieuws 
een gesprek van de Nieuwsdienst 
met iemand van de Bond Beter Leef
milieu (BBL) beluisteren over de fos
faatvervuiling. Opvallend hierbij was 
het wel dat men toch iets té weinig de 
nadruk legde op het feit dat de was-
poeders deze vervuiling slechts voor 
15 % beïnvloeden, maar dat de land
bouw, o.a. langs al dan niet natuurlij
ke (?) mest om, de rest, zijnde om en 
bij de 85 %, voor zijn rekening neemt. 

Nu zijn we er niet minder gelukkig 
om dat de nijverheid entoesiast mee
werkt om fosfaatvrij waspoeder ter 
beschikking te stellen; trouwens voor 
hen een uitgelezen kans om nu eens 
aan echt milieuvriendelijke publiciteit 
te doen. 

Dit is hen dan ook van harte ge
gund, hoewel men zich op die bewus
te middag op de radio de vraag stelde 

of die ,.vervangers" én de aanmaak 
ervan, soms ook niet schadelijk wa
ren voor het milieu.,. 

Vervuilen blijft nu eenmaal vervui
len, ook al gebeurt dit niet met fosfa
ten. 

Wijzelf hopen hartsgrondig dat die 
niet het geval zal zijn, want dan moe
ten wij opnieuw van voor af aan be
ginnen. 

Wat met de 
landbouw? 
D IJ die andere 85 % vervuiling door 

fosfaten, te wijten aan de land
bouw, scheen hef minder gemakkelijk 
te liggen. Zelfs de voor de rest zeer 
aktieve BBL-mensen zagen het niet 
zo direkt zitten om die 85 % zomaar 
van de kaart te vegen. 

Vanwaar komen toch al die fosfa
ten? 

Vooreerst komen er al wat fosfaten 
langs het veevoeder om in de blubber 
terecht en zo op de bodem. Verder 
nog door het al te ruime gebruik van 
syntetische fosfaatmeststoffen, voor
al dan onder de vorm van superfosfa
ten, en soms ook nog van metaalslak
ken. Verder is er nog de kippemest, 
dat vrij rijk is aan fosfor en trouwens 
ook nog aan potas en kalk. 

Nu is het een publiek geheim dat in 
de landbouw veel meer chemische 
fosfaatmeststoffen gegooid worden 
dan er eigenlijk nodig is voor de 
plantengroei. Als reden hiervoor 
wordt o.a. aangehaald dat er heel wat 
fosfor blokkeert in de grond. Dit is 
echter niet, of toch zeer weinig, het 
geval op en in een bodem met een 
goede Icruimelstruktuur. Deze struk-
tuur wordt o.a. gekomen door het 
telen van alternatief kuilvoer, waar
door heel wat meer groenvoeder en -
bemester kan geteeld worden in na-
teelt. 

Er zijn nog andere 
belangen! 
U E T toedienen van fosfaatmest-
" " stoffen op b.v. wintergranen 
heeft tijdelijk een mooiere stand van 
het gewas als gevolg, maar dit is niet 
terug te vinden in de opbrengst... 

Het ligt hier echter kommercieel 
heel wat gevoeliger dan bij de was-

poeders. Wij zien niet zo gauw een 
voorname boerenorganisatie, mét 
kommerciële vertakkingen, bij haar 
leden alle mogelijke voorlichting gaan 
verstrekken om het fostaatverbruik 
drastisch te verminderen. 

Het is echter zeer goed mogelijk en 
verantwoord om heel wat minder tot 
bijna geen syntetische fosformest-
stoffen te gebruiken in de landbouw. 
Dit vergt echter een grondige studie, 
mét voorlichting, die men, om boven
vermelde redenen, toch maar liever 
niet wil verstrekken. 

Wij proberen het allemaal wel te 
begrijpen, maar of de belangen van 
gemeenschap en milieu hiervan ge
diend zijn, is dan weer een ander 
verhaaltje... 

Het voorbeeld hierin zal allicht 
weerom vanuit het buitenland moeten 
komen. 

Rik Oedapper 
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Ons nieuwe kleedje: 

Een tweede 
reeks 
kommentaren 

Vorige week brachten wij een eerste reei<s l<om-
mentaren op ons nieuw weel<blad. Deze weel< gaan 
wij er even mee door. Positieve en negatieve l<om-
mentaren vullen mekaar aan. Een duidelijke lijn is 
echter de steeds weerkerende aanmoediging om op 
de ingeslagen weg door te gaan. 

ONDERTUSSEN kon onze 
abonnementendienst 
reeds de nieuwe inschrij

vingen noteren. Volgende week 
meer nieuws daarover. 

De redaktie heeft ondertussen 
ook reeds de arr. besturen tot een 
gesprek uitgenodigd. Een eerste 
zal doorgaan op maandag 20 
maart voor het arr. Mechelen. 
Andere ontmoetingen zullen vol
gen. 

Afdelingen of bestuursleden 
die bereid zijn voor WIJ een stap 
te doen worden graag promotie-
nummers gestuurd. 

Want wie een nieuw WlJ-abon-
nement aanbrengt maakt kans 
om een van onze prachtige prij
zen te winnen! 

Even kontakt opnemen met de 
redaktie dus. 

Een weergaloze prijzenregen 

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. Verblijf in Zuid-Tirol (waarde 7.000 fr.) 
7. Drie paketten met de 13 beste prozawerken van Felix Timmer

mans (waarde elk 7.990 fr.) 
8. Tien radio's (waarde elk 2.500 fr.) 
9. Twintig paketten met streekgerechten uit de Westhoek 

10. Tin Gidsen voor Vlaanderen 
11. Tien Parker en 5 Sheaffer kogelpennen 
12. Tien eksemplaren van „Kunst in België" (waarde elk 1.500 fr.) en 

talrijke andere prijzen (portefeuilles, chequehouders, rekenmachi
nes, wegenkaarten, telefoonrepertoria, sportzakken...) 

(Deze tombola loopt In samenwerking met Siemens, Sukses Kleding 
Meyers, VTB-VAB, North Sea Ferries, Alfons Vermeersch-Decrolx, Davids-
fonds, VVV Veurne-Ambacht, Kredietbank, NMKN) 

Lezersreakties 
„Onze waardering voor het 

verschijnen van WIJ in magazine-
vorm. Fris, proper, misschien wat 
veel reklame (50 %). Maar ja, 
koken kost geld, en U moet de 
centen ergens halen." 

VU-Schepdaal 
,, Vooreerst wil ik u gelukwen

sen met het nieuwe gezicht dat 
WIJ heeft gekregen. Het is een 
magazine geworden dat de week 
rond in de leeshoek zal blijven 
liggen én ogen naar de lezer die 
het minder rap met de krant van 
de dag zal uitrangeren. De ster
kere rubricering vind ik een groot 
winstpunt: de lezer van een ma
gazine doorbladert zijn blad altijd 
met een bepaald verwachtings
patroon en de vormgeving van 
WIJ beantwoordt er voortaan nog 
beter aan. 

Ook inhoudelijk beviel me het 
nulnummer. De aangekondigde 
historische bladzijde is een winst
punt: de evokatie van gekende 
en minder gekende figuren of 
feiten uit de geschiedenis van 
Vlaanderen en de Vlaamse Be
weging beantwoordt aan een 
nood (cfr. het onderwijsvoorstel 
van voorzitter Gabriels). Ook de 
rubriek ,,De overkant" (gastau-
teurs) is een verruimend initiatief. 
Anderzijds hoop ik dat er ruimte 
blijft bestaan voor de boeiende 
reeks ,,loensen van bij ons" en 
,,Huisvlijt" die ik elke week mag 
smaken. Ik wens de redaktie-
ploeg een goede vaart en veel 
inspiratie. 

Ik was blij via het BRT-scherm 
even in de redaktieruimte van 
WIJ te mogen gluren tijdens het 
jongste VNOS-programma." 

P.L., Gijzegem 

„Mijn persoonlijke gelukwen
sen aan de ganse WIJ-redaktie 
met de start van WIJ in magazi-
nevorm. Het is een aantrekkelijke 
eigentijdse realisatie geworden 
die de VU-leden zal aanspreken 
en hopelijk nieuwe abonnemen
ten zal opleveren." 

A. de Sloover, Krulbeke 

„De Vormgeving is zeer goed. 
Het is nu een handig formaat, het 
ligt goed in de hand, praktisch om 
mee te nemen, kort vergaard en 
makkelijker om te klasseren. 

Het proefnummer bestond uit 
40 bladzijden: 

20 biz. reklame 
2 bIz. TV-programma: voldoen

de voor een matige kijker 
2 bIz. Doordeweeks 
2 biz. afdelingsnieuws 
1 biz. lezersbrieven 
1 biz. inhoudsopgave: teveel 

voor een blad met te weinig arti
kels 

2 biz. foto's: geen bezwaar 
indien de artikels meer uitge
sponnen worden of als er meer 
artikelen zouden opgenomen 
worden. Resten 9 bladzijden arti
kels van algemene aard. 

Als enig artikel met enige bin
nenlandse politieke waarde op 4 
kolommen over minister Sau-
wens. De overige artikels zitten 
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mij niet in de weg. Doch ik ver
wacht terug ruimte voor artikels 
zoals wij ze lezen in de oude WIJ. 
Zoals de kolom van de eerste 
bladzijde, uitgebreidere artikels 
(vb. Brusselse immigranten). Wij 
in de Wetstraat, artikels over na
tionalistische bewegingen in de 
wereld. 

In de nieuwe WIJ vind ik de 
Volksunie niet terug. Het is geen 
politiek geëngageerd weekblad 
meer. Het is toch nog steeds de 
bedoeling er een weekblad van te 
maken met een uitgesproken 
Vlaamse duiding. Dat het ons 
partijblad is kun je alleen maar 
uitmaken uit de lezersbrieven en 
het afdelingsnieuws. Zelfs het ar
tikel over Sauwens wijst niet ex
pliciet in die richting, de voorpagi
na evenmin, dat kunnen wij even
goed lezen en zien in b.v. Knack. 

Een nieuwe vorm, ja; een an
dere inhoud eveneens ja, onder 
voorbehoud dat wij de gevoerde 
politiek van onse mandatarissen 
kunnen terugvinden, en het poli
tieke nieuws dat wij in geen ande
re krant of tijdschrift terugvinden. 
Straks worden wij gevraagd de 
nieuwe WIJ te gaan verkopen. 
Dat wil ik graag doen als wij het 
weekblad opnieuw als Volksunie
weekblad kunnen presenteren. 
Een krant die de Vlaamse ge
dachte verdedigt en uitdraagt. 

Toch waardeer ik de poging tot 
vernieuwing. Ik wens jullie een 
vruchtbaar verder zoeken naar 
een volwaardig weekblad dat zijn 
aanhang dient te behouden en uit 
te breiden." 

Urbain Keersebiick, Wervik 

„Gefeliciteerd met de nieuwe 
uitgave van ons weekblad WIJ. 

Doe zo verder!" 
S. Rummens, Grimbergen 

,,Proficiat met het magzine! 
Hopelijk is er geld genoeg voor 
nog wat betere papierkwaliteit. 

In elk geval dit nieuwe abonne
ment als aanmoediging." 

Jan Strynckx, Zele 

,,lk vind de vormgeving van uw 
promotie-nummer uitstekend. 
Het magazine-formaat leest veel 
prettiger, o.m. in bus, trein en 
vliegtuig. Ik heb altijd een hekel 
gehad aan het dagbladformaat. 
Daarom vind ik het jammer dat 
uw volgende uitgave weer in dag
bladformaat werd uitgegeven. 

U schrijft dat de reakties lof en 
kritiek bevatten. Wat men in het 
leven doet, men kan altijd lof en/ 
of kritiek verwachten. Uit de door 
u gepubliceerde reakties van le
zers krijg ik de indruk dat er meer 
lof was dan kritiek. Zou u dan 
toch aan de kritiek hebben toege
geven ? Ik zou het diep betreuren 
en hoop dat u definitief op het 
nieuwe formaat zult doorgaan." 

N.E. Poffé, Overijse 
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Johan Sauvi^ns: 

populaire veelbelover of dynamische vernieuwer? | 

DEZE WEEK 

Voor het geld hoeft U WIJ 

echt niet te laten! 

INDERDAAD, want WIJ is niet 
peperduur. Bovendien willen 
we het u gemakkelijk maken. 

Let u even op. 

U kunt zich als volgt op WIJ 
abonneren: 

1) U betaalt uw jaarabonne
ment onmiddellijk door 1.200 fr. 
te storten op rek. 000-0171139-31 
van WIJ, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 

2) U betaalt met een doorlopen
de opdracht van 100 fr. per 
maand. 

Wanneer U een van deze voor
stellen aanvaardt ontvangt U 
meteen WIJ gratis tot einde 
maart '89 en het tombolabiljet 
voor een van onze prachtige prij
zen. 

Maar ook voor onze 
abonnementenwervers 
heb-ben 
wij wat in petto! 

Wie de glorievolle dagen van 
de kolportage indachtig ook zijn 
vrienden 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 Brus
sel). Zij krijgen dan enkele proef
nummers toegestuurd. 

Voor elk nieuw abonnement 
dat U aanbrengt, ontvangt U per 
kerende eveneens een tombola
biljet met kans op één van onze 
waardevolle prijzen. 

ANTWOORDBON* 

J A , ik neem uw aanbod aan. 

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

D 1200 fr. op rek 000-0171139-31 

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

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

Naam: 

Adres: 

Handtekening: 

* sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 

- - - - - _ _ . _ j 
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Van dag 
tot dag 

4 maart 
D BRT 1 - 15700 
Kulturele hoofdsteden van Europa, 
Vatikaanstad 
D BRT 1 - 16.00 
De man die nooit bestaan heeft, 
film 
D BRT1 - 18.25 
Postbus X, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.50 
Boeketje Vlaanderen, 
toeristische info 
D BRT1 - 20.20 
Blauw bloed, TV-fiim 
D BRT 1 - 23.15 
The Bradbury Theatre, serie 
D BRT2 - 15.00 
Gent-Gent, wielrennen 
D BRT2 - 18.30 
W.K. Zaalatletiek 
D VTM - 17.30 
VTM Top-30 
D VTM - 18.30 
She's the sheriff, serie 
D VTM - 19.30 
Elompa, serie 
D VTM - 20.00 
East of Eden, miniserie 
D VTM - 22.55 
Screwballs, film 
D Ned. 1 - 15.30 
Steil achterover, serie 
D Ned. 1 - 19.19 
Steil achterover, serie 
D Ned. 1 - 20.16 
Het wassende water, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Hooperman, serie 
D Ned. 2 - 16.00 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 21.45 
The Beauty & The Beast, serie 
D Ned. 2 - 22.35 
Touched, film 
D Ned. 2 - 0.21 
My name is Nobody, film 

Zondag 5 maart 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatkafee 
D BRT 1 - 15.55 
Gabrielle en het computermannetje, 
jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.50 
SInja Mosa, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Van Pool tot Evenaar, 
toeristische kwis 
D BRT 1 - 20.30 
De harde leerschool, miniserie 
D BRT1 - 22.45 
Het Georgiaanse Londen, 
dok. serie 
D BRT2 - 18.30 
W.K. Zaalatletiek 
D VTM - 16.30 
Hunter, serie 
D VTM - 18.00 
Kojak, serie 
D VTM - 20.00 
Servicegolf, mensen helpen 
D VTM - 20.30 
East of Eden, miniserie 
D VTM - 23.15 
War and remenbrance, serie 
D Ned. 1 - 15.31 
Waaldrecht, serie 
D Ned. 1 - 18.01 
Vara's kindermenu 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 22.39 
De charmeur, serie 
D Ned. 2 - 22.17 
Letter to Brezhnev, film 

Een aantal bejaarden ondergaat spektakulaire verjongingsverschijn
selen in Cocoon. Vrijdag 10 maart op TV 2, om 20u.30. 

D Ned. 3 - 20.25 
Kanjers, serie 

Maandag 6 maart 
D BRT 1 - ifBO 
Black Beauty, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 20.30 
De Amerikaanse neef, serie 
D BRT1 - 21.35 
Labyrint: Stemmen uit Zaïre 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Extra time, sportmagazine 
• VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
D VTM - 20.00 
East of Eden, miniserie 
D VTM - 22.30 
Vroemtulgen, Info 
D VTM - 23.00 
Taxi, serie 
D Ned. 1 - 19.20 
Volmaakte vreemden, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
Vreemde praktijken, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
D Ned. 2 - 20.29 
Roots, serie 

Dinsdag 7 maart 
D BRT 1 - re.OO 
Home sweet home, serie 
• BRT 1 - 17.30 
Black Beauty, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Carios en co, kinderprogramma 
D BRT 1 - 18.45 
60-plus, seniorenmagazine 
D BRT 1 - 20.30 
Natuur: laat je leven, 
dok. serie 
D BRT1 - 21.00 
Modem: wasmiddelen, Info 
D BRT1 - 21.40 
50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
D BRT 1 - 22.45 
Uitgelezen, literaire info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
De drie wijzen, kwi 
D BRT2 - 21.25 
CD, een goed idee; 
kreatlef denken 
D VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
D VTM - 20.00 
War and remembrance, serie 
D VTM - 21.00 
Klasgenoten, Johan Verminnen 
D VTM - 22.30 
Noble House, serie 

D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 19.52 
De Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.18 
A different world, serie 
D Ned. 1 - 23.06 
Nocturne, klassiek 
D Ned. 2 - 17.36 
Dieren in het wild, natuurserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Derrick, krimiserie 
D Ned. 3 - 21.07 
4 X Mozart, koncert 

Woensdag 
8 maart 
D BRT 1 - 15.44 
De detektive, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.45 
Anna, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.05 
Merlina, jeugdserie 
D BRT1 - 19.00 
Mode '89 
D BRT 1 - 20.00 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT 1 - 21.00 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.30 
Wie schrijft die blijft, 
literaire Info 
D BRT1 - 22.45 
So What?, jazz 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Sportavond 
* VTM - 18.00 
Streethawk, serie 
D VTM - 20.00 
Lacy Ice, film 
D VTM - 21.35 
Star, fllmmagazine 
D VTM - 23.00 
Cheers, serie 
D Ned. 1 - 16.10 
De natuur in N.Amerika, 
dok. serie 
D Ned. 1 - 16.35 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.30 
Jody en het hertejong, serie 
D Ned. 1 - 19.55 
The Campbells, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Ons kind is een mongooltje, film 
D Ned. 2 - 17.05 
Buck Rogers, serie 
D Ned. 2 - 18.35 
Countdown, pop 
D Ned. 2 - 19.20 
Spijkerhoek, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, serie 
D Ned. 2 - 23.20 
Pin Up Ciub 

D Ned. 3 - 20.29 
The painted veil, film 

Donderdag 
9 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Arnold, serie 
D BRT 1 - 17.30 
Black Beauty, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Kung Fu, serie 
D BRT 1 - 20.00 
Felice!, spel 
D BRT 1 - 20.35 
Panorama, aktualltelten 
D BRT1 - 21.30 
Blauw bloed, serie 
D BRT 1 - 22.45 
Het Adelaarsnest, dok. serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Entführung aus dem Serail, opera 
D VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
D VTM - 20.00 
Tien om te zien, Vlaamse top 10 
D VTM - 21.00 
Dallas, serie 
D VTM - 22.30 
Odd Couple, serie 
D VTM - 23.00 
Jake and the Fatman, serie 
D Ned. 1 - 16.24 
Kermis der ijdelheid, serie 
D Ned. 1 - 18.02 
Vara's kindermenu 
D Ned. 1 - 19.21 
Een klas apart, serie 
n Ned. 1 - 19.56 
De sprookjesverteller, serie 
D Ned. 1-21.35 
Cagney & Lacey, serie 
D Ned. 2 - 18.35 
David, de kabouter, serie 
D Ned. 2 - 19.05 
Airwolf, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Beppie, serie 
D Ned. 2 - 22.20 
L.A.Law, serie 

Vriidag 10 maart 
D BFfr 1 - 15.00 
Arnold, serie 
D BRT 1 - 17.30 
Black Beauty, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Schoolslag, spel 
D BRT 1 - 20.30 
Rusland en de Sovjet-Unie, dok. serie 
D BRT 1 - 21.45 
Festival van Vlaanderen, klassiek 
D BRT 1 - 22.50 
Les jupons de la revolution, drama
serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 20.00 
Première, fllmnieuws 
D BRT2 - 20.30 
Cocoon, film 
n BRT2 - 22.25 
Filmspot, achtergrondinfo film 
D VTM - 18.00 
Sidekicks, serie 
D VTM - 20.00 
Raiders of the lost ark, film 
D VTM - 22.30 
Empty nest, serie 
D VTM - 23.00 
Podium, AIMS-galakoncert 
D Ned. 1 - 15.35 
Centennial, serie 
D Ned. 1 - 19.55 
Die verkaufte Braut, opera 
D Ned. 1 - 23.30 
Harry and Walter go to New York, 
film 

D Ned. 2 - 16.28 
Suske en Wiske, serie 
D Ned. 2 - 20.20 
Alf, serie 
D Ned. 2 - 21.50 
Alio, alio, serie 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 4 maart 
Screwballs 

Amerik. film van Rafal Ziellnski ult 
1983 met o.a. Peter Keleghan en Linda 
Speciale. In het Taft and Educational 
Centre hebben een paar scholieren 
niets beters te doen dan zoveel moge
lijk meisjes te versieren... (VTM, om 
22U.30) 

Zondag 5 maart 
Letter to Brezhnev 

Elaine en Teresa zijn twee vriendin
nen en wonen In een arbeiderswijk In 
Liverpool. Op een nacht ontmoeten zij 
2 Russische matrozen... Britse kome
die van Chris Bernard uit 1985 met Al
fred Molina, Peter Firth en Margi 
Clarke. (Ned. 2, om 22u.17) 

Maandag 6 maart 
The Mission 

Tegen het einde van de 18de eeuw 
besluiten de Spaanse en Portugese 
kolonisten het gebied rond de Para-
nastroom In de grensstreek tussen Pa
raguay, Brazilië en Argentinië onder el
kaar te verdelen. Ook de missieposten 
zullen moeten ontruimd worden, maar 
dat stuit op geweldig verzet. Britse film 
uit 1986 met o.a. Robert De Niro en 
Ronald Pickup. (RTBF 1, om 20u.05) 

Dinsdag 7 maart 
Sauve-tol, Lola 

Frans-Canadese film van Michel 
Drach uit 1986 met Carole Laure, 
Jeanne Moreau en SamI Frey. Lola 
Friedlander is een suksesrijke advo-
kate. Na een routine-onderzoek ver
neemt zij dat zij lijdt aan borstkanker 
en dat een amputatie onvermijdelijk Is. 
(RTL-TVi, om 20u.05) 

Woensd. 8 maart 
Lady Ice 

Amerik. detektlvefilm van Tom Gries 
uit 1973 met Donali Sutherland Andy 
Hammond, een privé-detektive, krijgt 
van een consortium van enkele verze
keringsmaatschappijen de opdracht 
een bende juwelendleven op te spo
ren. (VTM, om 20u.) 

Dond. 9 maart 
Association des Malfaiteurs 

Thierry, Gérard, Francis en Daniel 
zijn sinds hun studies onafscheidelijke 
vrienden gebleven. Nu de naïeve Da
niel het slachtoffer werd van de ge
wiekste oplichter Hassler, besluiten 
zijn vrienden hem te helpen. Franse 
komische film van Claude Zidi uit 1986 
met Fr. Cluzet. (RTBF 1, om 20u.25) 

Vrijdag 10 maart 
Cocoon 

Amerik. film van Ron Howard uit 
1985 met Don Ameche, Wilford Brlm-
ley en Hume Cronyn. Drie bejaarden, 
die geregeld een duik nemen In een 
verlaten zwembad In Florida, zijn ver
baasd als zij zich plots opnieuw jong 
beginnen voelen... (TV 2, om 20u.30) 
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dootrik^weeh 
Lammetjes onder je 

eigen ogen zien gebo
ren worden doet me 
nog altijd wat. Het is in 
al zijn eenvoud een 
vingerknip van de na
tuur, een beetje zuiver
heid in de wanorde van 
de winter. 

Want als er lamme
tjes in de weiden lopen 
heeft de winter zijn 
ergste luimen achter 
de rug, dan kun je de 
lente snuiven. Dan 
warmen de dagen op 
en kan de natuur weer 
herbergzaam en vrien
delijk worden. 

Mijn boomgaard(je) 
werd deze week blij verrast door de 
geboorte van twee lammetjes. Twee 
prachteksemplaren, de trots van de 
moeder, zelf een voorbeeld van een 
Vlaams Melkschaap. 

Ik zeg verrast want ook al weet je dat 
er na vijf maanden min vijf dagen iets 
moet komen, toch blijft het een verras
sing. 

Schapen hebben iets. Wellicht zijn ze 
een beetje te veel volgzaam lam, arm 
schaap, gekweekt om geslacht te wor
den. Iets wat niet zo uitdrukkelijk van 
andere beesten kan gezegd woren. 

Vader, die een boerenzoon was, hield 
veel van schapen. Als bediende in Brus
sel maar met een huis en een tuin hield 
niets hem tegen om er een dozijn scha
pen op na te houden. Het was tegelijk 
een voldoen aan de drang om de boeren-
komaf te kuitiveren en de zorg om zijn 
groot gezin bij tijd en wijle gezond en 
smakelijk vlees op de tafel te zetten. 

Wij zijn dus van kindsbeen af met 
schapen bezig geweest. Daarom ook 
hebben wij er geen moeite mee om te 
begrijpen dat schapen gekweekt worden 
voor de slachtbank en niet om te dienen 
als boomgaardmeubel. Niet iedereen 
ziet het zo. Bovendien is er niets zo lelijk 
als een oud schaap. Een oud schaap 
wekt medelijden op en dat kan de bedoe
ling toch niet zijn... 

Er gaat van schapen ook een beetje 
heiligheid uit. Lagen ze niet in de velden 
toen Ons Heer geboren werd? En simbo-
lizeerden zij niet de kudde waarvoor de 
Goede Herder zijn leven veil had? 

Voorbestemd om geslacht te worden, 
dat is toch duidelijk. Diende een ram, 
verward in de braamstruiken, niet om 
Izaak te vervangen toen Abraham zijn 
zoon zou offeren? 

Wie niet met schapen vertrouwd is 
stelt de vreemdste vragen alsof de soort 
pas vandaag uitgevonden werd. Nee, 
het beest levert reeds zo'n 6 miljoen 
jaren zijn beste wol en vlees en vel om 
de mens gedienstig te zijn. Het was, met 
de geit, het huisdier bij uitstek en eigen
lijk ook een beetje een gastdier want het 
kwam uit het midden-Oosten. iVlaar dat 
stelt geen problemen meer, het beest is 
volledig in onze samenleving geïnte
greerd... 

Ais je de geboorte van lammetjes kunt 
meemaken doe het dan, het loont de 
moeite. Het is nog een stukje puur na
tuur dat onder je ogen ontroering wordt. 

Als het zo ver is zie je het moeder
schaap onrustig worden, het blaat, het 
krabt met de voorpoten en zoekt een 
geschikt plaatsje voor het kraambed. 

Eerst komen de blinkende hoefjes te 
voorschijn, gevolgd door het neusje dat 
meestal op de hoefjes ligt en dan volgt 
de rest. In één tijd... 

De wollen bol die op de grond ligt te 
trillen wordt vlug helemaal leven, de 
moeder spoort het beestje met likjes en 
kopjes tot leven aan. Mooi is dat. 

Een paar dagen later huppelen de 
beestjes door de weide, zij grappen en 
huppelen als waren het vlinders. Het oog 
van de moeder iaat hen geen ogenblik 
vrij. Als zij zich te ver wagen roept ze 
hen terug met een taal die ze later nooit 
meer zal gebruiken. 

Schaapjes in je tuin. Het is met geen 
enkele vreugde van het leven te vergelij
ken... 

Toen wij vader naar het graf vergezel
den werd hij op weg naar het kerkhof 
begroet door een boomgaard schapen 
die hem blatend uitgeleide deden. Wat 
mij de zekerheid gaf dat het houden van 
schapen ook na dit aardse leven vreug
den verschaft. 

Daar ben ik op die zomerse dag voor 
altijd heilig van overtuigd geraakt. 

Paddestoelen behoren als geschenken van de 
natuur waarschijnlijk mee tot voedselgewassen die 
de mens zomaar voor het rapen had, wellicht tot 
ongemak van de padden en de kabouters. Zij heb
ben lang tot het eerder misprezen volksvoedsel 
behoord, al stonden ze bij heksen en kwakzalvers 
wel op het menu. Nu zijn ze hoog op de kulinaire 
ladder geklommen (beleefde de oester niet een 
gelijkaardig statusverhaal ?). De truffel staat daar ver 
bovenaan, tenminste als men de prijsetiketten van 
de verse aanvoer bekijkt. 

DE truffel Is een knolvormi
ge eetbare soort padde
stoel, die onder de aarde 

groeit, waar zijn zwartkleurig 
vruchtlichaam zich ontwikkelt. 
We zien ze dus niet, vandaar dat 
ze met afgerichte honden en var
kens gevonden worden, al wor
den er nu ook truffels gekweekt. 
Truffels oogst men van november 
tot maart en worden, vooral via 
de hallen van Rungis (Parijs), 
aangevoerd uit de loofbossen 
van Centraal Europa, Italië en-de-
beste-uit de Zuidfranse Perlgord-
streek. In Wallonië komen in de 
buurt van Spa ook zomertruffels 
voor, slechts kleine hoeveelhe
den. 

Truffels worden omwille van de 
prijs enkel als aromatische toe
voeging gebruikt aan sausen, 
soepen, patés, eiieren en toost-
boter. Wij kennen slechts één 
uitzondering waarin hele eksem-
plaren gebruikt worden: ,,truffels 
in de as". Zij worden met oude 
eau de vie besprenkeld, dan ge

wikkeld in met ganzevet bestre
ken perkamentpapier en in alumi
niumfolie in houtskool gaarge-
roosterd. Verrukkelijk, maar het 
vergt wel enige ervaring. 

Sedert enige tijd zijn er minder 
dure truffels verkrijgbaar in blik
jes van 12,5 tot 200 g uitgelekt 
gewicht. De Franse warenwet 
heeft de truffels in blik in 5 kate-
gorieën ondergebracht. De hoog
ste heet ,,surchoix" (volrond, 
diepzwart en stevig van vrucht
vlees). De laagste zijn de ,,pelu-
res de truffes", de oneetbare har
de truffelschillen, die lichtjesge
bakken, toch gebruikt worden als 
smaakverrijkers. 

Het woordje „trufferen" bete
kent vermengen met truffel, wat 
fijngehakt gebeurt in vullingen, 
ganzeleverpastei, gelatine, enz. 
Geschoten gevogelte wordt ge-
truffeerd door schijfjes truffel 
(nooit blokjes) vóór het braden 
aan te brengen tussen vel en 
vlees van borst en poten. 

/n eer/ eexire fV\ie 
HeB0£n we' vocf< ^.rziy/ee 
SRONDV£iTE/y <a£^oK&C> 

C^\/eÈen 
Het kan niet anders, in een rubriekje als dit word je 

vroeg op laat gekonfronteerd met woorden als 
zwaarlijvigheid, kalorieën, dieet, enz. De literatuur 
erover is oeverloos. Verre van ons dus om daar nog 
kwellende kilos of centimeters aan toe te voegen. We 
houden het dus voorlopig sober bij enkele vaststellin
gen. 

HET Twiggy-tijdperk van 
de 60-jaren waarin de 
mannequin-lijn dé grote 

opdracht van elke jonge vrouw 
was, behoort stilaan tot het verle
den. De dwanggedachte van het 
ranke silhouet heeft weliswaar 
haar absoluutheid verloren... 
maar slank zijn krijgt nu diepere 
betekenissen mee dan louter es-
tetische: gezondheid, vitaliteit, 
jeugd, mentale discipline, enz. 

De hoeveelheid vetcellen in het 
lichaam verschilt van mens tot 
mens en wordt in ruime mate, 
genetisch bepaald. Dit wil nog 
niet zeggen dat we ze moeten 
volproppen met vet en water. Het 
aantal vetcellen blijft vrij kon-
stant, omdat het lichaam ze fel 
verdedigt, omwille van hun funk-
ties: isolatie, beschermen van or
ganen en voedselreserve. Zo 
zien we bv. dat we in winterse 
dagen meer hongergevoelens 
hebben dan in zomerse. Het aan
gezette wintervet verdwijnt 
meestal spontaan in het voorjaar. 
Straks dan wel zorgen dat drank 
niet voor een teveel aan nodeloze 
kaloriePen gaat zorgen. Immers, 
alkohol en soft drinks zitten boor
devol suikers. Onze vetcellen 
vervullen ook een gifafdrijvende 
rol. Toxische stoffen worden op

geslagen om daarna door orga
nen als lever en nieren en door de 
algemene stofwisseling afge
voerd te worden, tenminste als de 
opslag niet te groot was. Ons 
voedsel is doorgaans van slechte 
kwaliteit en bevat veel nadelige 
bewaringsmiddelen. 

Diëten kunnen heilzaam zijn, 
maar dan moet je wel oordeel
kundig kiezen. Immers, bij vele 
vermageringsdiëten wordt het vet 
slechts oppervlakkig afgebouwd, 
maar wel het mager spierweefsel. 
Na het stopzetten van het dieet 
wordt, door ons te weinig aan 
beweging, het spierweefsel niet 
zozeer weer aangemaakt, maar 
de vetvoorraad des te meer. Na 
het hoopgevende gewichtsverlies 
in het begin kan verhoogde ver
vetting nadien het resultaat van 
een slecht dieet zijn. Daarenbo
ven heeft herhaaldelijk diëten als 
gevolg dat het lichaam minder 
voedsel nodig heeft om vetweef-
sel te produceren. Voor die pro-
duktie is weinig energie nodig en 
de stofwisseling gaat automa
tisch trager... en dat maakt dik. 

Nog belangrijk is dat spier
weefsel zwaarder weegt dan vet-
weefsel. Het gaat dus niet zozeer 
om grammetjes, veel eerder om 
centimeters. 

WfiCHrSH W£ OP... 

^nthoudèn 
Het t\/luseum voor Schone Kunsten te Antwerpen 

en zijn indrukwekkende verzamelingen zijn genoeg
zaam bekend. Minder algemeen bekend, maar daar
om niet minder verreikend zijn de edukatieve pro
gramma's van het museum: voordrachten, kursus-
sen, ateliers voor kinderen en jongeren. Het volledig 
programma hiervan geven kan niet in deze rubriek. 
Wel kunt u de 3-maandelijkse Museumkrant aanvra
gen, waarin u telkens uitvoerige informatie vindt. Het 
adres: KMSK, Edukatieve Dienst, Plaatsnijders-
straat 2, 2000 Antwerpen. Telefoon: 03/238.78.09. 

VORIGE zondag woonde 
WIJ een voordracht bij van 
prof. dr. Walter Gabbers, 

hoogleraar aan de UIA, die sprak 
over ,,Het futurisme in Vlaande
ren. Literatuur en kunst in de 
greep van de machine". Hieruit 
valt alleszins wat te onthouden. 

Het futurisme was als typisch 
Italiaans verschijnsel een minder 
gekende vernieuwingsbeweging 
uit het begin van deze eeuw. 
Toch heeft ze als gangmaker van 
de Europese avant-garde een 
grote rol gespeeld. Ook in Vlaan
deren, zij het pas rond 1920, toen 
het futurisme zelf reeds ten dele 
geassimileerd werd door het kon-
struktivisme en de abstrakte 
kunst. Vóór de eerste wereldoor
log was de Antwerpenaar Jules 
Schmalzigang de enige hier die 
duidelijk futuristisch geïnspireerd 
schilderde. Van 1917 af werd Ant
werpen een bloeiend modernis
tisch centrum waarin het futuris
me ruim aan bod kwam. Het beïn
vloedde de opvattingen van Paul 
van Ostayeri en kreeg overvloedi

ge aandacht in de kring rond het 
vooruitstrevende tijdschrift „Het 
Overzicht". 

Konkrete sporen van de ver
nieuwende richting zijn hier eer
der gering. Toch vinden we ze 
zowel in de literatuur (Paul van 
Ostayen, Victor Brunclair, Wies 
Moens, Michel Seuphor), als in 
de plastische kunst (Jozef Pee
lers, Prosper De Troyer, Paul 
Joostens, Floris Jespers). Mis
schien kunnen we stellen dat het 
futurisme in de ontwikkeling van 
de Vlaamse kunst kortstondig 
maar wellicht beslissend als kata
lysator heeft gefungeerd. 

Tot dusver de voordracht waar
uit we toch menen te mogen 
afleiden dat een overzichtsten
toonstelling van het futuristische 
avontuur in Vlaanderen een 
dankbare opdracht lijkt voor een 
weldenkende konservator. Mu
sea voor moderne en heden
daagse kunst hebben we stilaan 
genoeg, maar het Vlaamse ele
ment daarin is niet altijd even 
evident. 
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— „Er woont een schrijver in je straat !"is een reeks van vijf literaire 
donderdagavonden met SCHRIJVERS UIT DE BRUSSELSE VIJF-
HOEK. 

De avonden gaan door in Trefcentrum De Marl<ten, Oude Graan-
marl<t 5 in Brussel telkens om 20 uur. 

De reeks vangt vandaag (2 maart) aan met historikus Paul De 
Ridder. Op 9 maart is het de beurt aan dichter Herman J. Claeys. 
Shakespeare-vertaler Willy Courteaux onderhoudt U op 16 maart. 
Journalist Geert Van istendael houdt z'n praatje op 23 maart en op 30 
maart sluit romancier Dirk Van Babyion de serie af. 

— Het Davidsfonds organiseert op 10 maart om 20 uur In het 
Scheppers-instituut, Meiaan 16 te Mechelen, een kolloqulum met als 
titel VTM EN BRT, ALS TWEE HONDEN VECHTEN OM EEN BEEN... 

Voor meer informatie: Davidsfonds nationaal sekretariaat 79-81 
3000 Leuven, 016/22.18.01. 

— Schilderijen van JAQUES CHERIGIE (Chapelle d'Armentières, 
Frankrijk) zijn nog tot 12 maart te zien in Galerie „Het Labyrint", Dries 
29 in Kemmel. 

Open: elke dag vanaf 10 uur, gesloten op dinsdag. 

— ZES FOTOJOURNALISTEN: Filip Claus, Patrick De Spiegelae-
re. Lieve Blancquaert, Kristien Buyse, Michiel Hendryckx en Peter 
Lorre stellen tof 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. 

— Werk van MICHEL BUYLEN uit de periode 1983-1989 is nog tot 
12 maart te zien in het Museum Dhondt Dhaenens, museumlaan 14, 
9831 Deurle. Open van woensdag tot vrijdag van 14 tot 17 uur, 
zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. 

Het museum maakt een evaluatie van de scharnierperiode in 
Buyiens ouevre, nl. die van virtuoos werken met kleurpotlood tot 
schilderen met acryl. 

— ,,Mens en Rellgie"-Brussel organiseert een avond met hoogle
raar Herman Roelants (KU Leuven) rond het tema HET HOLISME, 
EEN KRITISCHE BENADERING, en dit op 15 maart om 20 uur in het 
auditorium van het Sint-Lukasinstituut, Paleizenstraat 70, 1210 Brus
sel. 

Inkom 100 fr., studenten en werkzoekenden 50 fr. 
Voor meer informatie: Emiel Pil 02/218.71.19. 

— Kollages van MARIJKE VAN CALBERGH zijn tof 31 maart te 
bekijken in de Banco di Roma, Jozef I I-straat 24 te 1040 Brussel elke 
dag van 9 tot 15.30 uur. 

Werk van Gerda Vander Kerken in Galerij Brabo in Antwerpen. 

- FLUISTERENDE KRAKEN is een tentoonstelling met werken van 
Gerda Vander Kerken en Marf (Freddy De Vos) die tot 23 maart 
toegankelijk is in Galerij Brabo, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. 

Jos Segaert over het werk van Gerda Vander Kerken Haar 
werken hebben in hun lijn en kleur, waarin een uitgesproken voorkeur 
voor paarse, rode, rose, blauwe tinten iets van de stille kracht. Zij 
spreken door hun aantrekking." 

Het werk van Marf spreekt sterk tot de verbeelding en schokt. 
Wat normaal is want de mens is een te grote egoïst om te kunnen 
aanvaarden hoe lelijk hij eruit ziet" (Leon Decouvreur). 

De ekspositie is alle werkdagen en zondagen van 14 tot 17 uur te 
bezichtigen. 

(samenstelling ts) 
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Rubens 
in Noord-Frankrijk 
, „ Vlaanderen" het tweemaandelijks tijdschrift van 
het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond pakt in 
haar jongste nummer uit met het tema ,,Rubens in 
Noord-Frankrijk", op een heldere manier wordt de 
geometrische kompositie in het ouevre van Rubens 
veruitwendigd, naar haar te onderscheiden faces en 
variaties. 

IEDERE jaargang van „Vlaan
deren" omvat vijf nummers, 
waarin telkens een ander 

tema met betrekking tot de kunst 
en letteren over 40 bladzijden 
wordt behandeld door een spe
ciaal daartoe samengebracht 
team co-auteurs. 

Naast dit tema worden over ca. 
24 bladzijden in diverse vaste 
rubrieken telkens nog andere fa
cetten uit de wereld van kunst en 
literatuur belicht. 

Centraal in dit nummer staat de 
studie van de onderliggende geo
metrische kompositie in het oeu

vre van Peter Paul Rubens. Deze 
geometrie wordt niet enkel tech
nisch besproken, maar vooral 
ook als geestelijk gehalte. Zowel 
kunsthistorische als esthetische 
gedachten worden met elkaar in 
verband gebracht. 

Unieke foto's 
Door intensief opzoekingswerk 

ter plaatse (in musea en kerken in 
Antwerpen en Noord-Frankrijk: 
Rijsel, Kamerijk, Atrecht, Sint-
Omaars en Valenciennes) en 
deskundig onderzoek nadien. 

zorgden Samensteller Marcel 
Obiak, docent aan het Provin
ciaal Hoger Instituut voor Kunst-
ondenwijs te Hasselt en Freddy 
Schoofs, leraar aan de Stedelijke 
Akademie voor Schone Kunsten 
te Hasselt voor een zeer profes
sionele studie. 

De uiterst verzorgde fotografie 
van S. Kellens onderstreept het 
hoge gehalte van dit temanum-
mer (4 van de vijf gepubliceerde 
meesten«erken van Rubens wer
den nooit eerder in kleur gerepro
duceerd). 

(t.s.) 

— ,,Vlaanderen" nr. 224, jaargang 
38 nummer 1, januarl-februarl 
1989, „Rubens in Noord-Frank
rijk". Losse nummers 250 fr., volle
dige jaargang (5 nummers) 700 fr., 
te bestellen bij CVKV, Lindenlaan 
18, 8880 Tielt. 
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TE mooi om waar te zijn en 
toch is het een waar ge
beurd verhaal dat in Stand 

and deliver van Ramon Menen-
dez wordt verteld. Hij kreeg het 
etiket: De Blackboard-Jungle 
van de jaren '80 mee, maar dit is 
een harverwarmende film, over 
een leraar, die een zeer goed 
betaalde computerbaan liet 
staan, om aan hogeschoolstu
denten van een, bij de autoritei
ten zéér slecht genoteerde 
school in Oost-Los-Angeles, les 
te gaan geven. Klassen die wor
den geterroriseerd, een turnle-
raar die wiskunde geeft en een 
muziekleraar die computertaal 
moet onderwijzen, zijn er geen 
rariteit. Maar Jaime Escalante 
{Edward James Olmas — de 
baas van het Miami Vice duo en 
hoofdrolvertolker in Alambrista 
en The ballad of Gregorio Cor-
tez — kreeg voor zijn schitteren
de rol een Oscarnominatie) weet 
dit alles te overwinnen en zijn 
klas te motiveren, zodat ze uitein
delijk slagen voor de gevreesde 
Centrale Eksamenkommissie. Dit 
is een boodschap, dat men kan 
slagen als men (jrobeert en dat 
sociale achterstand of uit de ver
keerde buurt komen, kunnen 
worden overwonnen door hard te 
werken en de juiste instelling. 

Het Festival van de Fantati-
sche Film in Brussel, heeft vrij
dag 10 maart zijn openingsvoor
stelling met Monkey Shines van 
George A. Romero. Een experi
ment in angst, kondigt men aan. 

Nieuw 
In de bios 

Ja, maar dan een heel klein beet
je maar. Dit is wel een i.itPiügent 
gemaakte film over Alan Mann 
(Jason Beghe), die na een zwaar 
ongeval tot de rolstoel is veroor
deeld. Zijn vriend Geoffrey Fisher 
{John Pankow) schenkt hem een 
aapje, dat tot huismeid is opge
leid door Melanie Parker {Kate 
McNeil — wie geeft er geld voor 
akteerlessen?). 

Geoffrey geeft echter het aapje 
Ella regelmatig inspuitingen met 
menselijke hersencellen. De ge-
handikapte Alan en het aapje 
gaan op één golflengte denken 
en op die golflengte ligt er wraak 
en moord, imagine... 

Imagine: John Lennon is een 
hommage van Andrew Solt (This 
is Elvis) aan Lennon, vol met 
nieuw aangebracht en onuitgege
ven filmmateriaal. Een blik op de 
getormenteerde Beatle kompo-
nist-zanger, die voortdurend op 
zoek is naar zijn verloren moeder. 
Voor Lennon-fans of mensen die 
proberen in de Lennon-ziel te 
kijken, gewoon een must. 

John Sayles (Return of Secau-
cus 7 en The brother from ano
ther planet) is de auteur en regis
seur van Matewan, die reeds in 
mei'87 voor de in Cannes verza-

Man van Barry Levinsin (Good 
morning, Vietnam). Een film met 
niet veel meer inhoud dan een 
doordeweekse weekendfilm. Een 
puur sentimenteel verhaal, dat 
echter door het vakmanschap 
van akteurs en kineast, helemaal 
niet bleiterig wordt. 

Charlie Babbitt {Tom Cruise — 
hier gekozen om ook een ander 
publiek naar deze film te krijgen) 
die er dus uitziet als zijn vertol
ker, is een playboy luxe-auto ver
koper, die erg hard kan onder
handelen. Wanneer zijn vader 
sterft en 3.000.000 $ nalaat aan 

Het aapje is de betere akteur in Monkey Shines, openingsfilm van het 
festival te Brussel. 

melde joernalisten werd gegooid. 
Het is misschien iet wat te lang 
uitgesponnen, recht voor de raap 
vertelde verhaal van arbeiders 
die zich organiseren, in de kool-
mijnen van West Virginia in 1920. 
In dit waar gebeurde verhaal zijn 
de goeien véél te goed en de 
slechten véél te slecht, maar de 
film gaat toch naar het hart. Voor 
de liefhebbers van Sayles is het 
International Filmfestival Antwer
pen (9-20 maart) een enige gele
genheid om deze film (die ook 
niet op video wordt uitgebracht) 
te kunnen zien. Hij wordt daar 
tussen een 70-tal andere, waar
van vele onuitgegeven, films ver
toond. Het opent met Mississippi 
Burning (7 Oscarnominaties) op 
9 maart om 20 uur. 

(Verbrand was zeker niet de 
perslunch die werd aangeboden 
door het Pullman Park Hotel, 
waar het festival werd voorge
steld. Als daar de Internationale 
gasten worden ondergebracht, 
kunnen ze enkel een goeie indruk 
overhouden van de geroemde 
Antwerpse gastvrijheid.) 

Niet op het festival, maar bin
nenkort wel in de zaal is Rain 

Raymond Babbit {Dustin Hoff
man), een broer waar hij het be
staan niet van kende, is hij in alle 
staten. Hij vindt uit dat Raymond 
autistisch is en in een instelling in 
LA verblijft. Hij kidnapt hem. Een 
groot gedeelte van de film gaat 
over hun tocht naar huis, het 
geeft hen de kans elkaar te leren 
kennenk. Charlie ontdekt al snel 
dat Raymond bv. een half tele
foonboek op een avond van bui
ten leert en dat de meest onwaar
schijnlijke vermenigvuldigingen 
in een wip worden opgelost. Dan 
verneemt Charlie dat hij net 
80.000 $ verloor en hij zet het 
wiskundig genie Raymond aan 
een goktafel in Las Vegas. Suk-
ses. Raymond leert zelfs wat dan
sen van Charlie in een werkelijk 
ontroerende scène. Maar de film 
duurt at te lang en Cruise kan 
zelfs op zijn tenend staand — én 
dat doet hij — het duel niet aan 
met Hoffman, zodat het soms wat 
ongelijk wordt. Gelukkig zijn er 
ook wat prettige momenten inge
stopt, maar wat te weinig. Ik zie 
hier veel mensen naartoe gaan, 
maar vele zullen zich bedrogen 
voelen. 

Willem Sneer 
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Invoelen, Roel Richelieu van Londersele 

Gedichten van eenzaamheid, 
dromen van gezelschap 

15 

De reeks,,Bladen voor de Poëzie" noemt zichzelf 
een literair tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt. 
In feite is elke aflevering een degelijk uitgegeven 
dichtbundel van één auteur. De huidige uitgever is 
het Poëziecentrum te Gent, wat een garantie voor (zij 
het wel eens uiteenlopende) kwaliteit inhoudt. 

A LS nummer 4 van de zes
endertigste jaargang, 
1988, verscheen onlangs 

de tiende dichtbundel Invoelen 
van Roel Richelieu van Londerse
le (Ninove, 1952). De dichter is 
ook prozaïst, vertaler, essayist en 
tekenaar-etser. 

Gelaten parlando 
Eerder schreven we op deze 

bladzijden over de auteur: ,,Hij is 
onmiskenbaar romantisch door 
de individuele op eenzaamheid 
gerichte subjektiviteit. Maar de 
verwoording verzinkt nooit tot 
gratuite gevoeligerigheid". En 
over zijn poëzie: „Deze verstilde, 
soms droefgeestige getuigenis-
poëzie is in haar genre een op
merkelijke prestatie van dichter
lijke zelfbeheersing zonder de in
tense gevoelsgeladenheid te ver
raden." In ruime mate gelden 
deze woorden ook nu voor de 
nieuwe bundel. Toch is er een 
verschil met Een nagelaten liefde 
van vier jaar geleden. De dichter 
hanteert een gelatener parlando 
met vaak verhalende, soms zelfs 
aforistische inslag. Gelukkig dat 
zijn direktheid hem ervoor be
hoedt daarin te ontsporen, terwijl 

zijn beeldend vermogen binnen 
realistische trefzekerheid auten-
tiek poëtische vonken slaat. Al
leen in de laatste cyclus ,,Metge
zellen" (over Kunstbroeders als 
Elsschot, Marquez, Brei, Félicien 
Rops) komt de anekdotiek voor 
de d^chterlijke ervaring wat te 
nadrukkelijk over. 

De beide voorgaande cycli die 
als een tweeluik kunnen gelezen 
worden, zijn inhoudelijk veel in
tenser en stylistisch ook gaver. 
Zij konfronteren het individu (de 
dichter, of elk van ons?) in kon-
flikt met de buitenwereld. Het 
eerste luik, vol ontgoocheling, si-' 
tueert de dichter in een gewild 
isolement van waaruit hij zich 
afzet tegen de ,,vergissingen" 
van die mensen met wie hij geen 
affiniteit heeft. De titel van de 
cyclus luidt niet zonder reden 
,,Het gemis". In het aansluitende 
luik ,,Met eigen schepen" wordt 
de deur weer op een kier gezet. 
De dichter droomt eigenzinnige 
dromen, waar wel opnieuw ruim
te voor de andere is. Hij wil en 
zoekt het gezelschap van hen die 
zelf ook nog dromen en zoeken 
kunnen. 

Roel Richelieu van Londersele. (foto Lieve Bianquaert) 

Trefzekere beelden 

In een recensie gedichtfrag
menten citeren komt neer op een 
amputatie van de poëtische 
spankracht. Om de teneur van 
,,Invoelen" aan te duiden, halen 
we daarom enkel een handvol 

typerende titels (aanhefzinnen) 
van de gedichten aan: Morgen 
zal ik in een fles wonen, Het is tijd 
om mijn bomen te zagen, Aan de 
boorden van de laatste winter
slaap, Aan de tafels van de nacht. 
Ik heb de uitwegen en de omwe
gen vergeleken. Als schepen 
over havens praten. 

,,Invoelen" telt 25 gedichten 
en kost 270 frank. Een jaarabon
nement (4 nummers-bundels) op 
,,De Bladen van de Poëzie" ver
werft u door overschrijving van 
1.000 frank op rekening 448-
0035301-91 van Poëziecentrum 
vzw. Hoornstraat 11, 9000 Gent. 

Nic van Bruggen 

Een menselijke adem 

Jef Turf, Icommunist!? 
Onlangs in WIJ met een sleutelroman, nu in de 

Aktueel-reeks van M. Grammens. Deze telg uit de 
katolieke burgerij van Mechelen is nog niet uitge
praat, wellicht enkel op zoek naar nieuwe kanalen, 
spelend met de idee van aktuele aktievormen, nu de 
KP daarin niet meer dienstig is. 

A LS kernfysicus belandde 
Jef Turf in het Interuniver
sitair Instituut van Kern

wetenschappen in het Waalse 
Dourbes en in het KMI. Hij meen
de dat het maken van akade-
misch geldige opmetingen inzake 
stralingen niet het eindpunt was 
van zijn taak, enkel een begin
punt. Daarmee belichaamde hij 
de venwachting die intellektuelen 
in het voetspoor van Mounier, 
Sartre (en zovele anderen na 
hen) in zichzelf stellen: sociaal 
engagement. Voor J. Turf, die 
vóór de les van Tsernobyl e.a. 
inzake kernenergie enkel het mili
taire gebruik vreesde, was de 
vredesbeweging van de beginja
ren zestig dé bedding. De KP was 
hierin zeer aktief via haar militan
ten. Ze had daarenboven een 
teorie over het politiek-nukleair-
industrieel kompleks, die nog an
dere verschijnselen uitlegde. 

Na de Eenheidsstaking ('60-
'61) kreeg hij last met 's lands 
ordediensten. Na publieke uit
spraken in een RTB-programma 
wees zijn direktie hem op de 
zwijgplicht van ambtenaren. Hij 
stapte op en werd vrijgestelde 
van de KP, die reeds toenadering 
gezocht had. Het leek hem zin

vol: had dit denktype immers 
geen afspraak met de geschiede
nis? 

Nationalisme 
Het rechts nationalisme van 

Waalse persorganen is hem ook 
vandaag nog een doorn in het 
oog. J. Turf werd verguisd als 'n 
vreemdeling, de geheime agent 
van Moskou in de nationale 
speerpunttechnologie. Van dat 
rechts nationalisme hier en el
ders maakt hij het proces. Het 
wordt meteen het proces van de 
kommunistische partij en van 
/^galev, die niet zien dat er 'n 
ander, demokratisch en ethisch 
goed nationalisme is, 'n vrijheids-
nationalisme dat bijdraagt tot 
emancipatie en gedragen wordt 
door 'n progressieve basis. Vóór 
de oorlog had het kommunisme 
dit begrepen: je had Jef Van 
Extergem, en een Vlaamse kom
munistische partij. Na de oorlog 
werd dit allemaal van de tafel 
geveegd voor 'n louter abstrakt 
,,internationalisme". 

Zoals het gebracht werd, was 
dat 'n vorm van boven-uit inge
schepte onmondigheid: het ge-

centraliseerd-getrapt type van 
,,demokraten". Het groene inter
nationalisme IS ook zo ,,iets": hol 
als teorie, oneerbiedig ten op
zichte van de emanciperende in
zet van vele basismilitanten, 
blind ten aanzien van de feiten. 

Voor de KP was dit een symp
toom van wat volgen ging: de 
militanten kwamen geleidelijk 
aan tussen twee stoelen terecht. 
Van hen werd verwacht dat ze de 
officiële teorie van hogerhand 
zoals mosterdzaad in de vrucht
bare aarde van basisbewegingen 
zouden planten. Vertolkten zij de 
enige en alleenzaligmakende 
waarheid van het topcenakel 
niet? Had dat geen patent op 
Marx? Het kapitalisme stond 
toch op instorten? Vlaamse be
weging? Nieuwe sociale bewe

gingen? Eurokommunisme? 
Nooit van gehoord. In plaats van 
het kapitalisme stortte de KP in. 
Het Centraal Komitee vertegen
woordigde tenslotte vooral zich
zelf. 

De les van de kommunistische 
denker Gramsci over aktievoor-
waarden in de moderne maat
schappij? Het kapitalisme had ze 
sneller geleerd dan de partijgeno
ten. 

Morgen' 
Het Centraal Komitee heeft ten 

opzichte van de trouwe minder
heid, die wat wou veranderen, de 
spelletjes gespeeld die men in 
autoritaire systemen verwachten 
mag. Ze werd uitgeschakeld. De 
KP is als hoofd zonder lichaam 
geen instrument meer van „te
genmacht" en „tegenkultuur". 

J. Turfs beste herinneringen 
wijzen nu een andere richting uit. 
Te Gent kon hij mensen konkreet 
helpen. Mensen waarvan de elek
triciteitstoevoer door de maat
schappij afgesneden werd, hielp 
hij door terug aan te koppelen. Hij 
liet zijn adreskaartje telkens ach
ter. Toch werd hij niet vervolgd. 

Wel ontstond er een ,,rege
ling" tussen elektriciteitsleveran
ciers en OCMW's, waarbij laatst
genoemden gedegradeerd wer
den tot ontvangers van de betrok
ken ekonomische groepen. Daar
bij werd 'n toestelletje bedacht, 
dat 'n minimale stroomtoevoer 
regelt, zodat niemand nog bewe
ren kan zonder elektriciteit te zit
ten. Aktie en reaktie. Is er nog wel 
aktie mogelijk? 

J. Turfs stellingen zijn duide
lijk. Politiek is te belangrijk om 
overgelaten te worden aan politi
ci. Op grond van zijn ervaring 
pleit hij voor 'n blanco-stem. Poli
tici kunnen zich dan niet meer 
achter hun verkiezing als legiti
mering verschuilen. De basisbe
weging is de verankering van de 
tegenmacht. Die moet echter 
konkrete en kompromisloze ak-
ties bedenken en voeren. Tegen 
het geweld van de onderdrukking 
stelt de gewezen voorman het 
,,geweld" van de solidaire mas
sa. De basisbeweging wordt op
geroepen zich te hoeden voor 
ideologische woordkramerij, die 
absolute doelen stelt, waardoor 
doelstellingen, die hier en nu 
haalbaar zijn, uitgesteld zouden 
moeten worden. Tenslotte vraagt 
onze tijd geen ,,groei" meer als 
ekonomisch model, maar 'n 
nieuw evenwicht. 

Deze ontgoochelde terugblik 
en dit bezield vooruitzien staan 
duidelijk in het teken van de ge-
kultiveerde tegenstelling. Ook als 
zesenvijftigjarige blijft J. Turf in 
wezen een romanticus. Dit is de 
menselijke adem van dit korte 
boek. Vraag is of de gemaakte 
tegenstellingen aan het beoogde 
emancipatorisch ,,debiet" wel de 
grootste kans bieden? 

Mare J.L. Cels 

— Communist, Jef Turf. Uitg. 
Grammens, Brussel. 550 fr. 
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Pas waar de wetenschap zwijgt, komt de mens aan het woord 

Gerard Bodifée en de Lof der Vrijheid 
In 1986 verraste Gerard Bodifée een ruim lezers-

publiel< met f-let vreemde der Aarde. Daarin be-
sclireef hij liet uniel<e l<aral<ter van onze planeet 
waar leven mogelijk werd. Ruimte voor vrijheid. De 
onvoltooide natuur en het menselijk initiatief is zijn 
jongste boek en beweegt zich weer in het raakvlak 
van wetenschap en filosofie. Hierin behandelt hij een 
van de meest fundamentele vragen van de mens: 
ben ik vrij of draai ik slechts mee in het rad van het 
determinisme ? 

DE titel van het boek laat er 
geen twijfel over bestaan. 
Er is blijkbaar ruimte voor 

dat specifiek menselijk gevoel. 
De ondertitel zet de bakens uit: 
de onbepaaldheid in de natuur 
wijst erop dat die natuur in wezen 
onvoltooid is en daar kan het 
menselijk initiatief kreatief ingrij
pen. Tussen de Homo sapiens uit 
het eerste hoofdstuk en de Homo 
ethicus uit de slotbladzijden van 
het boek ligt een lange leestocht 
vol vragen en antwoorden om
trent de (illusie van) menselijke 
vrijheid. Van de Griekse natuurfi
losofen tot de moderne kwantum-
mechanici en existentialisten 
luidt het geschematiseerd ant
woord: er is alleen noodzaak of: 
er is vrijheid. Beide stellingen 
hebben briljante vertegenwoordi
gers en de geschiedenis van de 
wetenschap en de filosofie is één 
diskussie tussen de twee kam
pen. 

Newton 
Die strijd kent een voorlopig 

eindpunt als gevolg van een lawi
ne van wetenschappelijke ont
dekkingen in de zeventiende 
eeuw die het newtoniaanse we
reldbeeld zouden vorm geven. 
Descartes was reeds tot de over
tuiging gekomen dat de wereld 

met machinale zekerheid loopt 
en daardoor perfekt kenbaar is. 
De mechanika van Galileï en 
Newton, in de 19de eeuw nog 
aangevuld met de elektromagne
tische wetten van Maxwell, be
vestigen en versterken het Carte
siaans standpunt. „Binnen het 
newtoniaans mechanistische we
reldbeeld is het heelal een deter
ministisch systeem geworden. 
Elke toestand vloeit met matema-
tische zekerheid voort uit de vori
ge, en is er dan ook volkomen uit 
te berekenen... Er bestaat geen 
doel, er bestaan alleen oorza
ken". (56-57). 

Deze materialistische en me
chanistische visie van de newto
niaanse natuurkunde zal later 
doordringen tot alle takken van 
de wetenschap. Levende wezens 
leken aan dezelfde natuurwetten 
onderworpen als de levenloze 
materie. Biologie, psychologie, 
sociologie en ekonomie spoor
den in mens en samenleving de
zelfde wetmatigheden op. Als al
les te herleiden is tot fysische 
wisselwerkingen dan heeft de 
menselijke vrijheid geen reden 
tot bestaan: ,,Dat is de klare 
boodschap van de newtoniaanse 
wetenschap. De mens, als vrij, 
als willend wezen, de mens als 
mens, bestaat niet" (75). 

Gerard Bodifée. 

Betrapt 
Reakties bleven niet uit. De 

vitalistische opvatting kon niet 
aanvaarden dat levensprocessen 
door fysische oorzaken werden 
voortgedreven maar wel door im
materiële vitale krachten. Zij 
vond een laatste grote verdediger 
in Henri Bergson. Maar de onder
mijning van de newtoniaanse ze
kerheden kwam uitgerekend uit 
de nieuwe richtingen van de fysi-
ka zelf: de termodynamika, na
tuurkunde van warmte- en ener
gie-omzettingen, en uit de kwan-
tummechanika, de wetenschap 
van de atomaire struktuur. Vooral 
deze laatste is bepalend geweest 
voor een nieuwe visie op de wer

kelijkheid die veel komplekser 
blijkt te zijn dan gedacht. Natuur
kundige spreken voortaan in ter
men van elektronen en fotonen, 
golven en deeltjes. Hun gedra
gingen en toestanden worden be
paald door de waarneming zelf. 
Pas door de waarneming valt de 
beslissing wat de,.werkelijkheid" 
was. De toestand is onlsepaald 
tot op het moment van de waar
neming. De konklusies zijn 
schokken! ,,De werkelijkheid 
wacht om werkelijkheid te wor
den tot iemand toekijkt. De mate
rie wordt pas zeker van zichzelf 
als zij betrapt wordt. De natuur
kundige, die aannam dat hij de 
natuur als neutrale getuige ob
serveert, ontdekt zijn betrokken

heid. Hij kan niets doen, zelfs niet 
toekijken, zonder de gebeurtenis
sen een beslissende wending te 
geven" (134). 

Die fysisische onbepaaldheid 
heeft verregaande filosofische 
konsekwenties. Geen plaats 
meer voor determinisme. En de 
tussenkomst van de waarnemer 
als een bewust, kennend wezen 
legt de weg open voor initiatieven 
van die waarnemer. In de jongste 
decennia heeft het onderzoek 
van Prigogine (de teorie van de 
komplekse instabiele systemen) 
definitieve perspektieven ge
opend. „Waar er onbepaaldheid 
heerst in een systeem, beschik
ken de hogere niveaus van kom-
pleksitelt, met hun superieure 
kennis van de situatie, over de 
mogelijkheid autonome beslissin
gen te nemen" (211). Daar komt 
er ruimte voor vrijheid I Daar over
stijgt de mens zijn biologische 
funkties en is hij in staat tot etisch 
handelen, tot estetische ontroe
ring en zoveel andere dingen 
meer die tekenen zijn van nieuwe 
bevrijding uit de wetten van de 
materie. 

Nu eens in een meeslepend 
betoog, dan weer in een exakt 
wetenschappelijk discours, dat 
de leek in de wetenschappen tot 
meer dan een geduldige lektuur 
dwingt, schetst Gerard Bodifée 
de niet aflatende zoektocht van 
de mens naar de mogelijkheid 
van vrijheid. Zijn schets is onge
meen boeiend en vol perspektief I 

l.p. 

— Ruimte voor vrijheid. De onvol
tooide natuur en het menselijk ini
tiatief. Gerard Bodifée. DNB/Uig. 
Peickamsn, Kapellen. 1988. 236 
biz., 595 fr. 

Opening Jeugdboekenweek te Tielt 

Een minderwaardig vertoon 
Soms ziet men door het bos de bomen niet meer, 

klinkt een oud gezegde. Maar dat begint de jongste 
tijd steeds meer te gelden in zijn nieuwste betekenis: 
soms vergeet men door de sponsors het oorspronke
lijke doel. 

En dat is een gegeven dat steeds meer opgaat 
voor de Jeugdboekenweek. 

E! EN Antwerpse spaarbank 
zwiert haar logo op alles 
en nog wat dat met jeugd

boeken te maken heeft. Natuur
lijk kan dat omdat bijna niemand 
vergeefs bij haar aanklopt. Maar 
met het jeugdboekenweek-ge
schenk (het vorige week bespro
ken Wie wil Wubbe weg?) begint 
het nu toch de spuigaten uit te 
lopen. Uw boekhandelaar mag je 
een eksemplaar cadeau doen tjij 
een aankoop van 500 fr. aan 
kinderboeken, maar diezelfde 
Antwerpse spaarbank strooit zo 
kwistig gratis eksemplaren rond 
dat niemand nog naar de boek
handel hoeft. De spaarbank zou 
eens moeten kijken of ze nog veel 
boekhandels bij haar klanten 
telt? Wat bedoeld was als een 
soort relikwie, als een verzame-
laarsobjekt, dat men jaren later 
nog koestert, omdat men het ca
deau kreeg, is gewoon een bijna 
minderwaardig (alhoewel dit 
boek niet minderwaardig kan zijn) 
geschenk van uw boekhandelaar 
geworden. 

Minderwaardige 
opening 

Deze minderwaardigheid kan 
men ook doortrekken naar de 
opening van de Jeugdboeken
week in Tielt op woensdag 22 
februari j.L. U heeft allemaal op 
televisie de karnavaleske optocht 
gezien. Van boeken nauwelijks 
sprake. In Tielt kwam de verant
woordelijke van het Nationaal 
Centrum voor Jeugdliteratuur — 
die zeer hard werk levert — voor 
de verzamelde joernalisten niet 
verder dan het geven van schou
derklopjes aan zichzelf, terwijl er 
over boekhandelaars en uitge
vers in Vlaanderen niet werd ge
sproken. De gemeenteverant-
woordelijke kwam, na een rekla-
me-boodschap van de plaatselij
ke direkteur van die Antwerpse 
spaarbank, (die een publiciteits-
speech hield), aan het woord. Hij 
riep de verzamelde pers op, na 
een maaltijd aangeboden door 

(juist!) de spaarbank, naar de 
Europahal te gaan. Wie ooit in 
Tielt is moet maar eens gaan 
kijken, als het Europa van 1992 
er zo gaat uitzien, kunnen we het 
beter vergeten. In deze biertent, 
was een zielig poortje, waardoor
heen vele honderden — indien 
niet duizenden — zich moesten 
drummen om er in en uit te raken. 
(Gelukkig was er op een bepaald 
ogenblik een Vlaamse uitgever 
zo slim om een gesloten poort 
open te gooien). Eens binnen zag 
men het meest beschamende 
wat men ooit zag met tussenin 
hier en daar wat boekenkraamp-

jes, (als wilden) beschilderde kin
deren op zoek naar de scalpen 
van rondlopende Vlaamse jeugd
auteurs, die bakken water zweet
ten en voortdurend aan hun vei
ligheid dachten. Op de scène 
werd de meest infernale Van kat-
tekwaad tot erger geïmprovi
seerd, velen hebben die middag 
de knop omgedraaid, daar zijn wij 
zeker van... 

Als die Antwerpse spaarbank 
echt iets voor kinderboeken wil 
doen, dat ze dan ophoudt het 
boekenweekgeschenk inflatoir te 
maken. Misschien kan ze wel van 

ieder (vertaald én oorspronkelijk) 
in Vlaanderen verschijnend kin-
der- en jeugdboek één eksem
plaar aanschaffen, bij diverse 
boekhandels (jaarlijks wisselend 
dus) en dit ten geschenke geven 
aan het Nationaal Centrum voor 
Jeugdliteratuur, dan ontstaat er 
een écht centrum en weten de 
verantwoordelijken daar iets 
meer te vertellen over wat er écht 
in het Vlaamse jeugdboeken
weekje omgaat. 

Boekenleeuwen en 
Boel<enpauw 

Zoals men vorige week reeds 
in WIJ kon lezen werd Ron Lan-
genus bekroond met een Boe-
kenleeuw. Het juryrapport was 
echter fel omstreden. Werd er 
over het bekroonde boek De vlie
ger van opa (Jaak Dreesen) ge
zegd dat de tekst veel ruimte voor 
invulling door de lezer zelf laat, 
over Langenus' boek werd ge
zegd dat het onaf was. Waarom 
bekroont men een onaf boek? Of 
betekent onaf: de tekst laat veel 
ruimte voor invulling door de le
zer zelf? 

De prijs voor het beste boek in 
vertaling — en niet beste verta
ling zoals door velen verkeerde
lijk wordt aangenomen — ging 
naar Patricia MacLachlan's Lie
ve, lange Sarah. De prijs voor het 
beste door een Vlaming geïllus
treerde kinderkxjek (want we 
moeten het eng houden, ja 
toch?) ging naar Koen Fossey 
(onze kommentaar kon je vorige 
week reeds lezen), hij kreeg er de 
Yvonne Gillé-Decoeneprijs voor 
en de lieve som van 25.000 fr. 
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Vluchten kan niet meer 

1989: Wielerjaar zonder grenzen? 
Zaterdag wordt in Gent het wielerseizoen op gang 

geschoten. 1989 wordt het jaar van de waarheid. 
Nationaal en internationaal. 

BI INNEN onze eigen drie
hoek kunnen een paar 
echte of vermeende l<am-

pioenen niet langer vluchten. In
dien Vanderaerden niet naar de 
top terugkeert wordt hij definitief 
tot grijze pelotonrenner gedegra
deerd. Dan zal ook zijn toekomst 
in het verleden liggen. Indien Van 
Hooydonck zich niet meldt onder 
de besten dan moet hij als belofte 
worden afgeschreven. Zo simpel 
is dat. En als Eddy Planckaert 
niet bevestigt dan zal 1988 in zijn 
carrière een groot maar „uitzon
derlijk" jaar blijven. Er rijden in
derdaad nogal wat vraagtekens 
mee in ons peloton. De voorberei
dingswedstrijden in het Franse 
zuiden verliepen hoopvol maar 
zijn al lang geen maatstaf meer. 
Van nu tot eind april moeten de 
klassieke coureurs hun reputatie 
vestigen. 

Onzekerheid 
Internationaal wordt vooral uit

gekeken naar de zin (en de onzin) 
van de nieuwe kalenderstruktuur. 
Hoe gemotiveerd zullen de bete
re renners aanzetten in ,,de nieu
we" wereldbekerwedstrijden. In
dien ze tenminste aanzetten. En 
in welke mate zal het Ficp-klasse-
ment ingrijpen in het wedstrijd
verloop? De onzekerheid is voel
baar. In dat verband wijdde Het 
Nieuwsblad een interessante 
reeks bijdragen aan de evoluties 
binnen het Europese peloton in 
de voorbije twintig jaar. Raymond 
Poulidor, Jan Janssen, Louis 
Ocana, Pietro Algeri en Eddy 
Merckw spraken in naam van de 
traditionele wielernaties. Weini
gen uitten zich optimistisch over 
de nieuwste ontwikkelingen. 

Jan Janssen zal grenzen aan 
de financiële groei. Hij was van 
oordeel dat de wielerploegen veel 
te duur worden om te onderhou
den. Geen boom groeit tot in de 
hemel, zegde de nuchtere Hol
lander. 

Poulidor en Algeri bekeken de 
evolutie puur ,,nationaal". In 
Frankrijk overheerst de Tour het 
ganse wielerjaar. In juli worden 
de kampioenen gemaakt en ver
nietigd. In Frankrijk zouden ook 
te weinig kermiskoersen worden 
ingericht. Waardoor er geen 
spurters meer worden gevormd. 
Dat soort parochiekoersen 
schijnt dan toch nog ergens goed 
voor te zijn. 

Algeri hoopt dat het Ficp-klas-
sement het Italiaanse wielrennen 
uit zijn isolement zal halen. De 
Italiaanse cracks (?) verlaten 
doorgaans maar uitzonderlijk hun 
schiereiland. Gevolg: het kapi
taalkrachtigste wielerjand telt 
momenteel maar drie ploegen 
binnen de top-20. Het wordt dus 
buiten of barsten voor Fondriest 
en zijn vrienden. Het Italiaanse 
wielrennen is niet aan mundiali-
sering maar aan simpele interna
tionalisering toe. 

Glasnost 
Aan die nagestreefde mundiali-

sering twijfelt Ocana luidop. Voor 
hem kan de wielersport zichzelf 
niet ,,exporteren". Groei en uit
breiding behoeft strukturen. 
Onze Eddy Merckx is trouwens 
dezelfde mening toegedaan. 
Ocana stelt verder dat in zijn land 
het belang van de Vuelta zwaar 
wordt overtrokken. Na de natio
nale ronde ligt het Spaanse wiel
rennen ,,plat". Luis vindt ook — 
niet ten onrechte — dat de talrijke 
Spaanse rittenwedstrijden niet 
naar waarde worden geschat in 
de nieuwe kalender. Hij klinkt 
bepaald niet hoopvol. 

Onze eigen Eddy Merckx rea
geert niet minder gereserveerd 
op de initiatieven van Verbrug
gen. Eddy is voorstander van 
,,kwalitatieve mundialisering". 
Voor hem moet het heil uit het 
Oosten komen. Uit Rusland, Po-

Merckx blijft het grote voorbeeld. 

len en Oost-Duitsland bijvoor
beeld. Landen waar al een zeke
re wielertraditie bestaat. In het 
kader van glasnost wordt mis
schien veel mogelijk. Eddy ge
looft in de aanleg en de ambities 
van de Oosteuropeanen. Nu 
strukturen en kapitalen in die lan
den mogelijk worden geïmpor
teerd kan er op korte tijd veel 
veranderen. Dat Verbruggen 
daar niet heeft aan gedacht... 

Eddy gaat verder ook tekeer 
tegen de nationale mistoestan
den. Er worden bij ons nog altijd 
veel te veel wedstrijden georgani
seerd. Ondanks onmiskenbare 
saneringspogingen. Zo werden 
er in 1969 nog 283 beroepsren-
nerskoersen ingericht. Twintig 
jaar later is dat aantal tot 156 
teruggebracht. Waarmee we nog 
altijd ,,de meesters" van de we
reld zijn. Een vergelijking: in 
Frankrijk worden 83 wedstrijden 
verreden, in Italië 56 (exact het
zelfde aantal als twintig jaar gele
den!), in Nederland 55, in Spanje 
60 (bjna het dubbel van voor 

twintig jaarl). Die cijfers zeggen 
natuurlijk niet alles want één 
koers kan veel wedstrijddagen 
tellen maar ze bevatten toch aan-
wijzigingen. 

Cynisme 
Eddy's kritiek omsluit ook de 

jeugdcategorieën. Er wordt bij 
ons veel te regionaal, te lokaal 
gekoerst. De betere renners ont
wijken elkaar systematisch waar
door hun ontwikkeling wordt af
geremd. Men is liever de eerste 
van het dorp dan de tweede van 
de provincie, men is liever de 
eerste van de provincie dan de 
derde van het land. Die toestan
den kunnen alleen maar kwalijke 
gevolgen hebben. De bond moet 
er dringend aan proberen verhel
pen. 

Ook wat betreft het aantal profs 
blijft ons land de kroon spannen. 
In twintig jaar is het aantal wel 
van 217 naar 169 teruggevallen 

maar niemand twijfelt er aan dat 
er nog steeds veel te veel kaf 
onder het koren zit. Ter vergelij
king: Frankrijk en Nederland tel
len respektievelijk 92 en 90 be
roepsrenners. Voor onze Noor
derburen betreft het een histo
risch rekord. In Italië zijn ze met 
153 en in Spanje met 146 (ook 
voor deze landen gaat het om 
rekordcijfers) maar precies Algeri 
en Ocana kloegen het hardst 
over de ,,nationalisering" en de 
daarmee gepaard gaande kwali
tatieve afbouw van de wielersport 
in hun land. Kwaliteit en kwanti
teit gaan inderdaad maar zelden 
hand in hand. 

Tot slot nog één enkele opmer
king: al de betrokkenen vonden 
het lachwekkend en ongeloof
waardig dat een Nederlandse 
ploegentijdrit tot wereldbeker
wedstrijd werd gepromoveerd. 
Men moet Verbruggen en Hollan
der zinjn om het cynisme zo ver 
te durven drijven. 

Flandrien 

Omkijken is verwondering 

De plotse aftocht van Flo Griffith 
Flo Griffith trekt er een streep onder. Zij zou geen 

tijd meer hebben om nog ernstig met atletiek te 
kunnei^ ^^f^yia yiin u^-- f^oshiit kwam als een kom-
plete vciiasaing. een paar weKen eerder immers had 
zij nog gezegd dat ze in Barcelona nog wel eens naar 
eremetaal zou durven dingen... 

GEVOLG :veel gewaagde 
veronderstellingen. Flo 
zou er mee ophouden 

omdat de dopingonderzoekers 
haar fataal zouden ontmaskeren. 

Harde jeugd 
Wie was Flo Griffith eigenlijk? 

Een negermeisje van niets dat 
een harde jeugd kende. In de 

atletieksport zocht ze naar erken
ning. Ze kreeg die ook. In Los 
Angeles won ze goud op de 200 
meter. In 1984 werd ze vijfentwin
tig. Vandaar dat men meende dat 
Flo het beste toen al wel gehad 
had. Maar pas in de jaren nadien 
ging Griffith zich echt profileren. 
Haar lange nagels werden we-
reldberucht. Haar extravagante 
kleding niet minder. Waar Griffith 

kwam werd ze ,,gezien". Dat was 
trouwens de bedoeling. 

Sportief boekte ze onwaar
schijnlijke vooruitgang. Precies 
zoals Ben Johnson... Haar spier
volumes namen in omvang toe. 
Ze liep met grotere passen. Ze 
,,Flo-og" almaar sneller. In Seoul 
werd ze de koningin van de Spe
len. Goud op de 100, 200 en 4 x 
100 meter, zilver op de 4 x 400 
meter. Ze haalde onmogelijke 
hoogten in het jaar dat ze negen
entwintig werd, een leeftijd waar
op andere spurtsters doorgaans 
al lang zijn vergeten... 

Eenmaal hield de sportwereld 
zijn hart vast. Nadat Johnson aan 
het kruis was genageld liepen in 
Seoul geruchten dat een twee 
monument van zijn voetstuk zou 
worden gehaald. Het kon alleen 
maar om Griffith gaan. Maar een 
perskonferentie van het IOC 
maakte een einde aan de be
klemming: „Niet alle atleten ge
bruiken spierversterkers. De 
Spelen verlopen principieel 
„schoon"." 

Het aanschijn van het Olympi
sche feest mocht niet totaal wor
den geschonden. 

Flo. Tijdig weg? 

Verwondering 

Bovendien is Canada Amerika 
niet. Grifftighs reputatie werd niet 
aangetast. Maar de twijfels ble
ven... Haar plotse afscheid heeft 
ze niet verdreven... Naar Griffith 
kijken we om in verwondering, 
niet in bewondering. 

Terwijl Griffith ging, meldde 
zich binnen de eigen grenzen 
opnieuw een oud-kampioene. 
Pascale Verbauwen, die er in 
1982 uitgeblust mee kapte, ligt 
opnieuw in het water. Tijdens de 
winterkampioenschappen in 
Oostende zwom ze scherpe tij
den. Het moet haar onwaar
schijnlijk veel zweet en wilskracht 
hebben gekost. En bovendien is 
ze met ouder worden nog meer 
op haar vader gaan gelijken. 

Naar de Verbauwens, een 
sportief geslacht eigenlijk, wordt 
omgekeken zonder verwondering 
maar met des te meer bewonde
ring. 

2 MAART 1989 



18 \M\ 
Chris Vandenbroeke: 

„ARGO moet kwaliteit 
gemeenschapsonderwijs 
opkrikken" 

Volgens Chris Vandenbroeke, hoofd van de VU-onderwijscel en 
voorzitter van het Vormingscentrum Lodewijlc Dosfel, Is de oprich
ting van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 
(ARGO) voor een stuk de verwezenlijking van een VU-idee. Het is 
immers de VU geweest die al vanaf de jaren '60 opkomt voor de 
depolitisering en ontzuiling van het onderwijs. De VU lanceerde 
toen de idee om te komen tot een pluralistische gemeenschaps
school. 

„De vier grootste Vlaamse partijen 
hebben in een sereen Idimaat de 
ARGO zo degelijk mogelijk voorbe
reid", aldus Chris Vandenbroeke. 
,,Alle partijen hebben bij de kommu-
nautarisering van het onderwijs inge
zien dat er op verschillende vlakken 
hoogdringend gekorrigeerd moest 
worden. Er moest absoluut wat ge
daan worden aan de kontinuïteit, de
politisering, decentralisering en res-
ponsabilisering. Dit kan de kwaliteit 
van het gemeenschapsonderwijs al
leen maar ten goede komen." 

Nieuw elan 

Tijdens een gesprel<savond te 
Gent, georganiseerd door VUJO-
RUG en het Vormingscentrum Lode-

bevorderen. Door de bijscholingsmo-
gelijlcheden voor het ondenwijzend 
personeel zal het pedagogisch aan
bod l<walitatief verbeteren. Zij be
treurde echter dat de leerkrachten 
niet zelf hun vertegenwoordigers in 
de lokale schoolraden kunnen aan
duiden. 

ARGO-ondervoorzitter Paul Cotte-
nie (CVP) hoopt dat de nieuwe geest 
zal overwaaien naar de leerlingen om 
ook daar een beter rendement te 
geven. Hij wees er verder op dat de 
leerlingen in de laatste twee jaar van 
het sekundair onderwijs inspraak zul
len krijgen. Er komen ook maatrege
len om het onverantwoord komen en 
gaan van leerkrachten in te dijken. 

Dat de direkties en leerkrachten 

raden zullen zijn, werd door hem 
betwijfeld. 

Ouders voorbereiden 

Ludy Van Buyten (SP) wees erop 
dat de ouders moeten voorbereid 
worden. Er kunnen vormingsprojek-
ten opgezet worden, zodat zij vol
waardig kunnen meepraten op 1 april 
1991, dag waarop de lokale schoolra
den geïnstalleerd worden.,,De ARGO 
kan het onderwijsaanbod verbeteren. 
Het onderwijsmodel zal stilaan weg
groeien van het oude neutraliteit-
sprincipe naar waarden als pluralis
me en verdraagzaamheid. Op lange 
termijn zal het onderwijsaanbod in 
Vlaanderen anders gestruktureerd 
worden. Nu is het enkel gericht op 
neuzenjacht. De spiraal dat minder 
leerlingen minder kwaliteit mee
brengt, wat dan opnieuw minder leer
lingen betekent, kan doorbroken wor
den.", stelde de h. Van Buyten. 

Ook Chris Vandenbroeke onder
streepte dat men op basis van de 
huidige werking van ouderkomitees 
niet kan vooruitlopen op hun inbreng 
in de schoolraden. Nu hebben ze 

De deelnemers aan het onderwijsdebat van VUJO-RUG en het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel te 
Gent: v.l.n.r. Jan Dhauwe (CURO), Rita De Smet (ACOD), moderator Toon De Decker, Chris Vandenbroeke 
(VU), Paul Cottenie (CVP) en Ludy Van Buyten (SP). Foto VUJO-RUG 

wijk Dosfel, waren de vertegenwoor
digers van de verschillende partijen 
en vakbonden het erover eens dat de 
ARGO kansen biedt voor een nieuw 
elan in het gemeenschapsonderwijs. 
De verantwoordelijken op de diverse 
niveaus zullen die kansen ook moe
ten grijpen. 

Volgens Rita De Smet van de socia
listische onderwijsvakbond is het de 
grootste verdienste dat het gemeen
schapsonderwijs niet meer zal beïn
vloed worden door regeringswissels. 
Dat zal de kontinuïteit in het beleid 

samen verantwoordelijk worden voor 
het pedagogisch projekt van hun 
school is volgens Jan Dhauwe van de 
kristelijke onderwijsvakbond een be
langrijk gegeven. „Het beleid in Brus
sel zal niet meer als ekskuus kunnen 
ingeroepen worden", aldus de h. 
Dhauwe. Dit vergt een mentaliteitswij
ziging bij de leerkrachten. Hij meende 
dat het begrip ,,neutraliteit" moet be
tekenen dat de leerlingen met zoveel 
mogelijk waarden gekonfronteerd 
worden. Of er voldoende geïnteres
seerde ouders voor de lokale school-

inspraak maar geen meebesllssings-
recht. „De kwaliteitsstijging in het 
gemeenschapsonderwijs zal meer 
evenwicht brengen in het Vlaamse 
onderwijslandschap. Dit kan de 
Vlaamse samenleving alleen maar 
ten goede komen", zei Vandenbroe
ke nog. 

Wat de verdere toekomst betreft, 
pleitte Chris Vandenbroeke voor de 
oprichting van een Onderwijsraad 
voor de Vlaamse Gemeenschap 
waarin alle netten vertegenwoordigd 
zijn. 

Een gebeurtenis te Wommelgem 

Kuitureie Kring Jan Puimège 
start eerste lustrumjaar 

Op vrijdag 3 maart 1989 fioudt de 
Kuitureie Kring Jan Puimège haar 
jaarlijkse statutaire Algemene Verga
dering. Deze zal doorgaan in Muziek-
galerlj De Prins, Jacobsveldweg 12 te 
Wommelgem. 

Na 87 jaar in de Lammekensstraat 
te Borgerhout instrumenten te heb
ben gebouwd, is de familie De Prins 
eind vorig jaar naar Wommelgem ver
huisd. Daar werd een gloednieuwe 
muziekgalerij opgericht, met daaraan 
vertwnden een koncertzaal en tevens 
een museum van het aloude ambacht 
van het met de hand maken van 
muziekinstrumenten. De leiding be
rust théins in handen van Bruno De 
Prins, vierde in de generatie van die 
naam. 

Na de Algemene Vergadering 
wordt een bezoek gebracht aan het 
Museum van het Ambacht, o.l.v. Mare 
Wuyts, Meester-insfrumentenbou-
wer. Onderwerp: ,,van koperplaat tot 
blaasinstrument". 

Tevens zal van de gelegenheid ge
bruik worden gemaakt om twee her
perste elpee's van Jan Puimège voor 
te stellen:,,Pendelend" en ,,Jan Pui
mège". Deze elpee's zullen bij de 
Kuitureie Kring verkrijgbaar zijn voor 
de prijs van slecfits 350 fr. 

Tot slot volgt er dan nog een kort 
optreden van nieuw Wommelgems 
talent: het zangkoor ,,Die Ghesellen" 
o.l.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 Boo-
gaerts, voorzitter. Autolei 78, Wom
melgem (322.27.75); Ward Her-
bosch, ondervoorzitter, Kastanjelaan 
4, Wommelgem (353.68.94) en Koen-
raad Vandenbuk;ke, sekretaris, 
Godshuisweg 60, Wommelgem 
(353.07.73). 

Internationaal FVV-kongres te Brussel 

De vrouw in de 
nationalistisclie partijen 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen organiseert van donderdag 9 
maart 1989 tot zondag 12 maart 1989 een Internationaal Nationalistisch 
Kongres voor vrouwen te Brussel. 

In het kader van de Europese Verkiezingen op 11 juni 1989 en de eenmaking 
van Europa in 1992, zoeken nationalisten elkaar op. Het is dan ook nodig zich 
te bezinnen over de rol van de vrouw in het nationalisme. 

Wij venwachten delegaties uit alle streken van Europa, waar nationalistische 
bewegingen aktief zijn. 

Vrijdag 10 maart worden de buitenlandse gasten en alle geïnteresseerden 
verwacht in de gebouwen van de EG, Belliardstraat 97, Brussel, om er van 
gedachten te wisselen over ,,De rol van de vrouw in de nationalistische 
partijen". 

Wij nodigen u uit voor de plenaire zittingen op vrijdag 10 maart vanaf 10 uur. 
Alle inlichtingen bij de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen vzw, 

Bennesteeg 2, te 9000 Gent (091/23.38.83). 

Taai Aktie Komitee 
Zondag 12 maart 1989 te Diibeek, 11u.30 

Pacificatiemars in de 
Brabantse 
faiiciteitengemeenten 
Bussen: 
Prov. Antwerpen: 
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 

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., Erie 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 Serwir, 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 
Diibeek: Westrand, 11.30u., Piet Ronsijn, 02/569.77.64. 

Enl(ele prairtische 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 Moorsel-
Aalst (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. 

Voor de zevende maal te Edegem 

„Kom zing met mij" 
Op zaterdag 11 maart 1989, wordt 

in de feestzaal van het ,,Elzenhof" 
(Elsdonk), een volkszangavond ge
houden: de zevende in zijn soort. 

Een belevenis met een rijkgevuld 
en gevarieerd programma waarbij de 
samenzang de hoofdbrok vormt. 

Jaar na jaar werd dit gebeuren een 
groot sukses: een gebeurtenis die 
Edegem niet meer wil missen! 

Vanuit de verre omgeving komt 
men er neiartoe, omdat men in Ede
gem weet wat ,,samenzang" is. 

Dit jaar staat het,,zingen in groep" 
in de kijker. Een koorgroep van de 
derde leeftijd: ,,Het Elzentakje" is 
van de partij. Een groep kinderen uit 
de Lagere School (Patronaatstraat) 
zal op zijn manier zingen en musice
ren. Het gemengde koor ,,Kantiek" 
uit Berchem zorgt voor koorzang van 

volkse liederen. De dichter Bert Pele-
man is eregast. 

Het geheel staat zoals van bij de 
start onder leiding van Gust Teugels. 

Voor meer informatie en het be
spreken van toegangskaarten (150 
fr.) kan men terecht bij de organise
rende vereniging: VNSE, mevr. H. 
Van Noten (tel. 440.32.72) en mevr. J. 
Engelen (tel. 457.11.51). 
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Ĥ  19 

De uitdaging 1992 

Eerste Europa-avond in Mechelen 
Dinsdagavond 21 februari stond de 

eerste avond van een konferentiecy-
clus van 3 op het programma: Euro
pa, uitdaging 1992. 

Die avond spraken Herman Can-
dries, zelfstandig ekonomisch advi
seur en volksvertegenwoordiger en 
prof. R. Blanpain, KUL-hoogleraar en 
senator, onder de deskundige leiding 
van Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke. Ze hadden het over 
de socio-ekonomische aspekten van 
het steeds meer vorm krijgende Euro
pa na '92, en waar kon dit beter dan In 
het kader van een grote onderneming 
die met vertrouwen de nabije toe
komst tegemoet ziet (Het Mechelse 
kantoormeubelenbedrij BULO fun
geerde als gastheer). 

Een groepering van Vlaamse ver
enigingen tekende voor de organisa
tie, en met een vrij talrijk én aandach
tig (zo zou later uit de vele interessan
te vragen blijken) publiek kon van bij 
de aanvang reeds niets meer fout 
lopen... 

Wetenschappelijk 
onderzoek 

Over de onmiddellijk te voelen re
sultaten van een ééngemaakt Europa 
heen (kwaliteitsverbeteringen, prijs
dalingen, verhoogde tewerkstelling) 
en via een situering van de plaats dat 
het kleine Vlaanderen in dat Europa 
wel moet gaan krijgen, belandden de 
sprekers bij enkele tere punten: de 
nood aan verregaande specialisatie 
van onze bedrijven, die uiteraard 
moet geschraagd worden door inten
sief wetenschappelijk onderzee, wat 
door een goed beleid terzake moet 
gestimuleerd worden en de noodzaak 
tot een dringende herziening van het 
talenonderricht. 

Een blik op het pannel, v.l.n.r.: Volksvertegenwoordiger Herman 
Candries, Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke, arrondisse
menteel VU-voorzitter Jef Van Weert en senator Blanpain. 

Een goed opgekomen en aandachtig publiek. 

25ste bal VU-arr. Turnhout op wieltjes 
De traditie van de arrondissemen-

tele VU-bals in Turnhout lijkt definitief 
gered, nu de jubileumuitgave ervan, 
einde januari in Geel, een grandioos 
sukses is geworden. We moeten al 12 
jaar in het verleden teruggaan om een 
gelijkaardige volkstoeloop te vinden. 

Een en ander is wellicht te verkla
ren vanuit het feit dat het balomitee 
de klassieke formule van het ,,Meie-

nachtbal" verlaten heeft voor het 
nieuwe ,,Mosselbal"; voor bijna géén 
geld kunnen de mensen naar keuze 
een smakelijke portie mosselen/kip 
verorberen, waarna er gelegenheid is 
tot dansen en gezellig samenzijn bij 
pot en pint. Het weze vermeld dat het 
nieuwe balkomitee niet alleen zeer 
veel voorbereidend werk heeft ver
richt, maar dat het op de dag van het 

VU-Essen niet eens 

Met samenstelling 
gemeentelijke kuituurlcommlssle 

De Volksuniefraktle in de Essense 
Gemeenteraad, heeft bij monde van 
fraktieleider Louis Fret op 6 februari 
1989 klacht ingediend bij de Vaste 
Kultuurpaktkommissie te Brussel, 
l.v.m. de samenstelling van de ge
meentelijke Kultuurkommissie, zoals 
ze door de gemeenteraad van 23 
januari 1989 meerderheid tegen min
derheid werd vastgelegd. 

Vanuit de gemeenteraad zouden In 
deze kommissie 5 raadsleden worden 
afgevaardigd. Hiervan behoren er 
drie tot de CVP-meerderheidsgroep 
en twee tot de fraktles van de minder
heid. Gezien de oppositie uit drie 
fraktles bestaat (VU, SP, Agaiev), zou 

één van deze frakties niet vertegen
woordigd zijn, wat Indruist tegen de 
geest van het Kultuurpaktakkoord. 

Dit akkoord left de Overheden op 
alle ideologische en filosofische 
strekkingen te betrekken bij de voor
bereiding en de uitvoering van het 
kultuurbeleld. De principes van het 
kultuurpaktakkoord waarborgen de 
bescherming van alle Ideologische en 
filosofische strekkingen. 

Dit principe wordt In Essen door het 
Schepenkollege met de voeten getre
den. De Volksunie wenst tegen deze 
handelswijze met klem te protesteren 
en diende klacht In om de situatie 
alsnog te laten rechtzetten. 

bal vrijwel onafgebroken twintig uur in 
touw is geweest! 

Fiets 
Ook de inbreng van Rob Geera-

rerts, nieuwe VU-mandataris voor het 
arr. Turnhout, was bepaald niet ge
ring ; Rob bood bijvoorbeeld alle gas
ten een gratis aperitief aan. 

De arr. VU-tomlDOla, die traditioneel 
het bal vergezelt, werd behouden. De 
eerste prijs, een luxe-fiets, werd dit 
jaar gewonnen door de familie Muy-
laert-Slegers, trouwe VU-leden uit 
Dessel. Op bijgaande foto ziet u de 
gelukkige prijswinnaar met dochter, 
In het gezelschap van senator Rob 
Geeraerts, provincieraadslid Frans 
Teuwkens en de Desselse VU-sche-
pen Kris Van DIjck. 

Nieuw vu-bestuur 
te Mortsel 

Op 26 januari werden de bestuurs-
verklezlngen gehouden in de VU-af-
deling Mortsel. Onder de dertien ver-
kozenen werden de funkties als volgt 
verdeeld: 

Voorzitter: Roland Bollaerts 
Ondervoorzitter Erik Broeckx 
Sekretaris: Miei Croes 
Penningmeester: Rita Matthijs 
Organisatie: Jos Van de Wouwer 
Propaganda: Leen Veron 
Pers: Jan Vandewalle 
Bestuursleden: Bart Berghmans, 

Jan Cools, An Moreau, Mieke Van de 
Wouwer, Vera Veron en Bob Wal-
scharts. 

Lentefeest 
Het traditioneel lentefeest van de 

afdeling Mortsel grijpt dit keer uitzon
derlijk plaats vóór de lente begint! 
Misschien is het toevallig toch een 
lenteweertje. 

We verwachten een talrijke op
komst van onze leden en sympatisan-
ten vor ons Breughelbuffet op zater
dag 11 maart '89 In de zaal 't Cen
trum, Osylei, Mortsel, om 20u. 

Prijs: 450 fr. (voor een festijn van 
de bovenste plank). 

Daar waar vroeger de grootste troef 
van de Vlaming zijn meertaligheid 
was, dreigt hij die nu, wanneer hij ze 
het meest zal nodig hebben, stilaan 
kwijt te geraken. Gesproken werd nog 
over de onmacht van de (kleur-)sindi-
katen t.o.v. de macht van het kapitaal 
en het belang ons samen te vereni
gen tegen Thatchers plannen en 
ideeën om zo verdere harmonisenng 
van de sociale stelsels naar de toe
komst toe te kunnen vrijwaren, alvo
rens afrondend te stellen dat het nieu
we Europa door sturing en bijsturing 
op lange termijn uitgroeien zal tot een 
beter, hechter en coherenter samen
levingsgeheel. 

Vermeld dient nog dat in deze con
ferentiecyclus nog 2 erg interssante 
avonden gepland zijn: op 21 maart 
zal men de kulturele dimensie van het 
ééngemaakte Europa behandelen, 
daar waar het aspekt ,,Volkeren" de 
grootste mogelijke aandacht zal krij
gen op 19 april e.k. Beide avonden 
zullen doorgaan in hetzelfde audito
rium (BULO, Mechelen-Noord), ver
dere uitleg volgt. 

Mare Hendrickx 

VUJO-Lint nieuwe 
warme start 

Na de statutaire bestuursverkie-
zing van 27 januari 1989 ziet het 
nieuwe VUJO-bestuur van Lint er als 
volgt uit: 

Voorzitter: Frank Vercauteren 
Ondervoorzitter- Koen Tielemans 
Sekretaris: Sven Steurs 
Penningmeester: Peter Van Deu

ren 
Propaganda en Organisatie: Hen-

rie Vercauteren en Erwin Madereel 
Sport en Ontspanning: Ivo Val-

gaerts 
Vorming: Els Madereel 
Bestuurslid: Christina Verdonck. 
Op 1 april zal er een vergadering 

plaatsvinden waar VUJO haar stand
punten en planning voor het werkjaar 
zullen vastleggen. VUJO-simpatisan-
ten die zich zo nu en dan aktief 
wensen in te zetten zijn van harte 
welkom, en kunnen zich wenden tot 
Frank Vercauteren, Pastoor Eykens-
laan 32, 2548 Lint of Sven Steurs, 
Heidelaan 10, 2548 Lint. 

VUJO-Antwerpen 
(arr.) 
Derde 
minivoetbal-
tornooi 

Voor de ploegen die hun nederlaag 
in het minivoetbaltornooi nog niet ver
teerd hebben en een sportieve revan
che willen nemen is er nog hoop. 

Op 8 april 1989 organiseert VUJO-
arrondissement Antwerpen haar 3de 
minivoetbaltornooi, en dit in het Ge
meentelijk sportcentrum, Chr. Palle-
mansstraat 84 te Kapellen. 

De verschillende VUJO-kernen uit 
het arr. Antwerpen nemen het tegen 
elkaar op in een minivoetbaltornooi. 
Vorig jaar deden hier niet minder dan 
16 ploegen aan mee. 

Ploegen uit anere arrondissemen
ten zijn natuurlijk welkom, neem kon-
takt op met de verantwoordelijke voor 
organisatie: Frank Vercauteren, Pas
toor Eykenslaan 32, 2548 Lint (03/ 
455.71.56). 

VU-Berchem 
kreeg 
nieuw bestuur 

Op 9 februari koos de Volksunle-
Berchem een nieuw afdelingsbe
stuur. Drie nieuwe kandidaten wer
den verkozen, en komen zo ons be
stuur versterken. 

De funkties werden verdeeld als 
volgt: voorzitter Dirk Van Gelder, on
dervoorzitter Renaat Van Beeck, se
kretaris Thea Van Gelder-Peeters, 
penningmeester Freddy Hoste, pro
paganda Jan Vandervliet, Organisa
tie Arnold Peeters, Jongerenwerking 
Johan Van Lierde, Bestuurslid: Elia-
ne Van Den Heuven en Chantal Pae-
linck. 

ANTWERPEN 
MAART 
3 MARIEKERKE-BORNEM: Vertel-
avond met EP. Van de Velde over 
zijn 40-jarig missioneringswerk bij de 
Eskimo's in Noord-Amerika en het 
harde bestaan van deze volksstam. 
Om 20u. in parochiehuis Mariekerke. 
Gratis inkom. Org.: Vlaamse Kring. 
3 BERCHEM: De Staatshervor
ming, Doorgelicht en Uitgebeend!. In 
Alpheusdal, F. williotstraat, om 20u. 
Org.: VU-Antwerpen. 
3 WOMMELGEM: Statutaire alg. 
vergadenng van KK Jan Puimège om 
19U.30. In Muziekgalerij De Prins, 
Jacobsveldsweg 12. Agenda: jaarver
slag 88, kasverslag 88, jaarprogram
ma 89. Om 20u. bezoek aan Museum 
van het Ambacht. Gids: Matrc Wuyts. 
21 u. Receptie en om 21 u.30 optreden 
Die Ghesellen. Inkom gratis. 
4 BOECHOUT-VREMDE: Leden-
feest in zaal Bacalde SK (Provincies
teenweg), vanaf 20u. Met gratis wel-
komstdrink door VU-bestuur, Breug-
heltafel, 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-Dans-
feest. Zaal Wilgenhof, Moeshofstraat 
138. Inkom 100 fr. 
4 LINT: ANZ-Promotieavond in De 
Witte Merel, Lint. Aanvang: 20u. Pro
gramma: videomontage, spreek
beurt, zang, samenzang. Gast: Mau-
rits Wagemans. Org.: Vlaamse Kring, 
St.Cecilia en DF. 
7 MERKSEM: Debatavond over re-
klame ,,Laat u niet foppen" en over 
handlezen. In Vlanac om 20u. Org.: 
FVV-Merksem. 
11 EDEGEM: Kom zing met mij. 7e 
Volkszangavond, in zaal Elzenhof, 
Kerkplein, Edegem-Elsdonk. Aan
vang: 20u. O.l.v. Gust Teugels. Org.: 
VNSE i.s.m. Kulturele Kring en FVV. 
11 MORTSEL: Lentefeest in zaal't 
Centrum, Osylei, om 20u. Breughel
buffet (een festijn van de bovenste 
plank) aan 450 fr. Org.: VU-Mortsel. 
11 EKEREN: Lentebal in zaal De 
Geesten, Waterstraat 12 vanaf 
20U.30. Inkom 100 fr. Org.: VU-Eke-
ren. 
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 Vlaan
deren door deelnemers Internationaal 
Nationalistisch Kongres i.v.m. impakt 
van vrouwen in de nationale partijen. 
Avondmaal door afdeling Schoten. 
Voor deelname inschrijven bij het be
stuur en 150 fr. ter plaatse betalen. 
Info FVV-Berchem. 
11 NIJLEN: Nacht der Kameraad
schap. Dansfeest van het SMF-Kem-
pen 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 
014/51.59.40. Org.: FVK-arr.Turn-
hout. 
17 SCHOTEN: „Op stap met Dami-
aan". Voordracht met dia's van Jef 
De Veuster door Bert De Veuster tw 
van Damiaanfonds. Om 20u. in Kultu-
reel Centrum van kasteel Schoten. 
Inkom 100 fr., leden F W 50 fr. Org.: 
FW-Schoten. 
18 BERLAAR: Walter Luyten en de 
drie gemeenteraadsleden nodigen uit 
op hun Vlaamse Nacht in zaal Fami
lie, Berlaar-Heikant (Aarschotse-
baan), om 21 u. Org.: VU-Berlaar. 
22 WOMMELGEM: Passleconcert 
door de Bob Boonsingers in de paro
chiekerk van de HH. Petrus en Pau-
lus. Om 20U.30. Inkom 150 fr; leden, 
CJP en 60+ betalen 120 fr. Org.: 
Kult. Kring Jan Puimège. Info: 
353.07.73. 
25 TURNHOUT: VUJO-arr. Turn
hout: Leuvendag, met overdag be
zoek aan stadhuis Leuven en AMVS, 
o.l.v. Vital Geeraerts. 's Avonds: 
kroegentocht met Zakdoek. Vertrek: 
Turnhout om 13u.30 aan de Schal
mei; Geel om 14u Markt. Info: Joris 
Sels (014/58.20.89) of Koen Geens 
(014/54.98.87). 

ZO€K6Rge 

Zoekertje 
D Partikulier verkoopt ,,Geschiede
nis van de Vlaamse Gedachte van H. 
Elias — 4 Boekdelen". Aanbiedingen 
aan O. Van Ooteghem, A. Lonque-
straat 31, 9219 Gent, die bemiddelt. 
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Nog tot 19 maart te Izegem 

Europaliatentoonstelling 
Pieter Breugel de Oude 

De Vlaams-nationale kulturele vereniging VSVK heeft niets onveriet 
gelaten om zijn 10-jarig bestaan met luister te vieren. Begin februari kwam 
Tine Ruysschaert en nu is er de grote Breugeltentoonstelling. 

Onder de titel „Pieter Breugel de 
Oude" zijn 50 meesterwerken van 
overal ter wereld door de Gentse 
fotograaf A. Dierick op reële grootte 
en verbluffend kleurecht gereprodu
ceerd. Het gaat dus om wat men 
noemt een imaginair museum. Het 

unieke is dat die werken echt lijken en 
in de werkelijkheid door niemand van 
ons allemaal In hun originele versie 
bij elkaar gezien kunnen worden. 

Onder massale belangstelling had 
de officiële opening al plaats op 17 
februari. Het VSVK-bestuur had of>-

dracht gegeven aan Luc Billiouw, lic. 
Geschiedenis en leraar Estetica, om 
deze tentoonstelling toe te lichten. Hij 
deed het op schitterende wijze, rond 
drie thema's: Breugel als humanist, 
als Vlaams nationalist en als artiest. 

Erik Vandewalle, schepen van Kui
tuur een VSVK-voorzitter situeerde 
de tentoonstelling in het kader van 10 
jaar VSVK. De receptie was gespon
sord door de brouwerij Louwaege die 
de aanwezigen een sprankelende 
,,Hapkin" aanbood. 

Deze tentoonstelling is voor het 
eerst te zien in Midden-West-Vlaan-
deren. Ze is elke dag toegankelijk, tot 
en met 19 maart. De openingsuren: 
van 15 tot 18 uur op de weekdagen, 
van 10 tot 12 uuren van 14 tot 17 uur 
op zaterdag, van 10 tot 12 uur op 
zondagen. Wie met groepen een be
zoek wil brengen, kan een beroep 
doen op een gids. Groepen nemen 
best vooraf kontakt op met mw. Odet
te Vandewalle-Zwaenepoel, tel. 051/ 
30.26.70. VSVK-abonnees hebben 
gratis toegang, individuele personen 
betalen 30 fr., voor groepen is de prijs 
20 fr. per persoon. Deze tentoonstel
ling biedt een enige kans die men niet 
mag missen. 

R.E 

Kuijpers brengt dossier 

De grote zaal van het IMPT Maria ter Engelen, was op vrijdagavond 24 
februari 1989 bomvol gelopen voor de gespreksavond tussen de verschil
lende partijen, het gemeentebestuur, de provincie en technici over het 
gevaar en de verwijdering van het toxisch materiaal in het Munitiedepot te 
Houthulst. 

Willem Vermandere, die hierover een prachtig lied schreef, luisterde de 
hele avond op. 

Het gifgas te Houthulst 

Dit panelgesprek werd ingericht 
door de plaatselijke aktiegroep en 
voor de Volksunie nam Europarle
mentslid Willy Kuijpers er zeer des
kundig aan deel. Inderdaad, hij was 
de enige die kon ,.optreden" met een 
volledig uitgewerkt dossier. Hij had 
immers reeds weken geleden in het 
Europees Parlement de stelling be
pleit dat terzake een Europese oplos
sing dient geformuleerd te worden. 
De oude vijanden veroorzaakten deze 
ekologische overlast in de Westhoek. 
En de bommen blijven groeien! 

Samenwerking 
Zo kennen de streekbewoners dit 

fenomeen. Door de waterdruk en het 

leven in de bovenste laag, stijgt het 
onontploft materiaal langzaam naar 
de oppervlakte. Zo wordt jaar na jaar 
ongeveei dezelfde tonnage materiaal 
boven gehaald. 30 % van al wat 
afgeschoten werd tijdens de Eerste 
Wereldoorlog ontplofte niet... Maar 
waar ermee naartoe? Inderdaad, se
dert de Internationale Overeenkomst, 
is het gelukkig gedaan met het stor
ten van dit tuig in de Noordzee. Maar 
het behandelen is uiterst risiko-vol. 

De jongste jaren verloren er 26 ont
mijnere hierbij het leven. Onder druk 
van dit Aktiekomitee werd de hele 
problematiek centraal gezet. En het 
spreekt vanzelf dat alle West-Europe
se landen baat hebben om hierom-

Een prachtig initiatief 

VU-DeerlIjk 
opent miiieuteiefoon 

De Deerlijkse VU-afdeling start 
vandaag met een permanente milieu
telefoon. Iedereen die vragen en pro
blemen heeft in verband met reuk- en 
lawaaihinder, vervuilde waterlopen 
en verdachte (sluik)stortingen kan 
hiervoor terecht bij Frans Verstraete, 
Desselgemstraat 91 op nummer 056/ 
71.43.16. 

zoêKQge 
D Kadermaker, 53 jaar, zeer grote 
ervaring en vakkennis zoekt betrek
king te Gent of omgeving. Aanbiedin
gen via: Oswald Van Ooteghem, lel. 
091/30.72.87. 

,,Alle klachten of wensen worden 
genoteerd en behandeld door het VU-
bestuur dat naar een oplossing 
zoekt", aldus initiatiefnemer Kris 
Christiaens. ,,De oproefjer ontvangt 
daarna een schriftelijk bericht met de 
gevolgen van zijn oproep. Onze afde
ling is ervan overtuigd dat het milieu
probleem dringend en grondig dient 
aangepakt te worden. De inspannin
gen van de nationale overheid zijn 
lovenswaardig. Een efficiënt milieu
beheer start evenwel aan de basis en 
daarom moet dat in eerste instantie 
op gemeentelijk vlak gebeuren. Wij 
rekenen erop dat alle kleine of grote 
milieuproblemen in Deerlijk zullen ge
signaleerd worden om de gemeente 
nog beter leefbaar te maken." 

Een prachtig initiatief dat ook in 
andere gemeenten navolging kan krij
gen. 

trent samen te werken. Willy Kuijpers 
stelde dan ook voor om de technische 
kapaciteiten en geldelijke middelen te 
bundelen. 

— Wie belang stelt in het hele dossier, 
kan dit gratis bij Kuijpers bekomen: 
Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent — 
tel. 016/22.96.42. 

VU-Koekelare 
rouwt 

Op 21 februari overleed op 87-
jarige leeftijd Florent Hendryckx. Hij 
was een trouw lid, en tevens vader en 
grootvader van een ganse Vlaams-
Nationale familie, die zich steeds 
sterk inzette voor Vlaanderen en onze 
afdeling. 

Ook langs deze weg betuigen wij 
onze deelneming aan de ganse fami-

vu-Kortemark 
in iiet nieuw 

Op 26 januari werden in Kortemark 
bestuursverkiezingen gehouden. Op 
9 februari werd door de VU-afdeling 
het bestuur voor de komende drie jaar 
vastgelegd: 

Voorzitter: apoleker Rik Reynaert 
Ondervoorzitter gekombineerd met 

vrouwenwerking: Lieve Seynaeve 
Penningmeester en ledenwerving: 

Remi Vermeulen 
Sekretaris: Urbain Cremmery 
Propaganda en pers: Herman Bo-

gaerts (gekoöpteerd) 
Organisatie: Jef Degrès 
Jongerenwerking (VUJO): nog te 

koöpteren 
Dienstbetoon: Erik Vanthuyne 
Vorming: Daniel Debeuckelaere 
Gewoon bestuurslid: Ludo Gaste-

lei n. 
U. Cremmery, sekr. 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 

2 LOPPEM: Weet wat je eet. Hor
monen en antibiotikavrij vlees. Om 
20u. in het kultureel centrum Sporthal 
Loppen, Albert Van Caloenstraat. In
kom 50 fr. Org.: Trefpunt Loppem. 
2 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.: Ongevallen 
met kinderen, deel 3, etikettering, 
schadelijke planten, anti-gifcentrum. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
3 GISTEL: VU-ledenfeest. Zaal 
Reisduif, Stationsstraat, om 19u.30. 
5 IZEGEM: Verzamelen aan 
Vlaams Huis om 13u.30 voor wande
ling te Hooglede o.l.v. D. Decoene. 
Org.:Wandelklub Vlaams Huis. 
5 IZEGEM: Rondleiding voor alle 
belangstellenden op Europaliaten
toonstelling Pieter Breugel de Oude, 
Stadhuis, om 11u. o.l.v. Luc Billiouw. 
Org.: VSVK. 
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 Santi
ago de Compostella, 2400 km te voet. 
Met diareeks. In De Kring, Dekenij-
straat, om 20u. Inkom gratis. Ieder
een welkom. Org.: Dr. Goossenaerts-
kring Lochristi. 
9 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.: Ongevallen 
met kinderen, deel 4: elementaire 
eerste hulp bij ongevallen bij kinde
ren. Org. Welzijnszorg W.VI. 
9 ROESELARE: ,,Vlaanderen door 
een Nederlander bekeken". Spreek
beurt door dr. L. van Egeraat, in 
feestzaal St.Michiel, St.Michielstraat 
16, om 20u. Org.: VVB-Roeselare. 
11 DAMME: VU-ledenfeest in het 
Vissershuis, Visserstraat te Moerker-
ke-Damme, om 20u. Breughelmaal-
tijd (vooraf inschrijven aan 250 fr.), 
gezellig samenzijn, bestuursverkie
zingen, kennismaking met en toe
spraak door Jaak Gabriels. Org.: VU-
Damme. 

11 DE PANNE-ADINKERKE: 
Volksuniefeest. Spreker: Jaak Van-
demeulebroucke. Zaal Centrum, 
Kerkweg 5, Adinkerke, om 19u.30. 
11 WINGENE: Praatavond met 
gastspreker Jaak Gabriels. Tevens 
animatie met goochelaar en kaascho-
tel aan 150 fr. Om 20u. Org.: VU-
Wingene. 
12 IZEGEM: Rondleiding voor geïn-
tesseerden Europaliatentoonstelling 
Pieter Breugel de Oude, Stadhuis, 
11u. o.l.v. Luc Billiouw. Org.: VSVK. 
13 BRUGGE: 't Brugse Vrije, Kate-
lijnestraat 115, om 14u.: Ongevallen 
met kinderen. Org.: Welzijnszorg 
W.VI. 
13 lEPER: Bij mevr. Anneessens-
Vanryckegem, Ooievaarlaan 11, om 
14u.: Ongevallen met kinderen. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 
14 MENEN: Trefcentrum West-
Flandria, leperstraat 65, om 14u.: 
Ongevallen met kinderen. Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 
15 IZEGEM: Vlaams Huis, Grote 
Markt om 19u.30: Ongevallen met 
kinderen. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.: Een beeld 

Boeiende 
voordracht 
te Loppem 

Weet wat je eet 
De socio-kulturele vereniging Tref

punt vzw organiseert vandaag don
derdag 2 maart om 20 uur een boei
ende voordrach rond het tema: 
„Weet wat je eet. Hormonen en anti
biotikavrij vlees". 

Het probleem van de hormonen en 
antibiotika in het voedsel, meer be
paald in het vlees, spreekt ons allen 
aan, omdat het rechtstreeks onze 
gezondheid aanbelangt. 

Mevrouw Beerlandt uit Oostende, 
voorzitster van het Natuur-Centrum-
Noord, komt met kennis van zaken 
ons onderhouden over de vele facet
ten van dit probleem en zal uw vragen 
beantwoorden. 

Deze avond gaat door in het kultu
reel centrum Sporthal, Loppem, al
bert Van Caloenstraat. Toegang: 50 
fr. 

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 20u. in 't 
Leeuwke, Sint Michielsstraat 23. Paul 
Van Grembergen over Ziel en wezen 
van de Volksunie. Org. Vlaams Dien
stencentrum ism Vlanajo. 
17 KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE: 
Lentefeest. Spreker: Jaak Vande-
meulebroucke. Om 20u. in Zaal Het 
Vissershuis. 
17 ROESELARE: Dienstencentrum 
West-Flandria, St.Michielsstraat 23, 
om 14u.: Ongevallen met kinderen. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
17 ZWEVEGEM: Drie dagen tek-
stielkaarting. In 't Smeske, Otegem-
straat 159, of ingang Demeester-
straat. 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. 
17 IZEGEM: Vlaams Huis. Kaarting 
t.v.v. het Vlaamse Kruis Izegem. Van
af 17u. Ook op 18/3 vanaf 17u. en 19/ 
3 van 10 tot 14u. Org.: Vlaams Kruis 
kern Izegem. 
18 OOSTENDE: 6de Groot Vlaams 
Avondfeest. Thermea Palace Hotel. 
Om 20u. Org.: VU-Groot-Oostende. 
Info; 059/50.60.91. 
19 IZEGEM: Nog tot 19/3: tentoon
stellingszaal Stadhuis, weekdagen 
van 15 tot 18u, zat. 10-12u en 14-
17u., zondagen 10-12u.: Europalia
tentoonstelling Breugel De Oude. 
Voor geleid bezoek bellen naar mevr. 
Vandewalle-Zwaenepoel (051/ 
30.26.70). Org.: Vlaamse Studie- en 
Vormingskring i.s.m. FVV-lzegem. 
Vandaag om 11u. rondleiding voor 
alle geïnteresseerden o.l.v. Luc Bil
liouw. 
20 IZEGEM: Bovenzaal Stadhuis 
om 15u.: Michiel Capoen over Ekono-
mie en Leefmilieu. Org.: VVVG-lze-
gem. 
20 BRUGGE: 't Brugse Vrije, Kate-
lijnestraat 115, om 14u.: Ongevallen 
met kinderen. Org.: Welzijnszorg 
W.VI. 
21 MENEN: Trefcentrum West-
Flandria, leperstraat 65, om 14u.: 
Ongevallen met kinderen. Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 
21 WAREGEM: De Klauwaert, Gro
te Markt, om 19u.30: Ongevallen met 
kinderen. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
21 IZEGEM: Zaal ASLK om 20u.: 
Mevr. M.Seurinck, adjunkt-kommis-
saris van Politie te Roeselare over 
,,Het stille bederf, gebruik en mis
bruik van alkohol door jongeren." 
Org.: FVV-lzegem. 
22 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.: Profiel van 
een huisarts. Org.: Welzijnszorg 
W.VI. 
22 IZEGEM: Vlaams Huis, Grote 
Markt, om 19u.30: Ongevallen met 
kinderen. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
23 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.: De bejaar
den en hun woning. Org.: Welzijns
zorg W.VI. 
24 OOSTENDE-STENE: Praatkaf-
fee,,Oostende ontmoet Jan Loones". 
De Vlasschaaert-Stene. Om 20u. 
Org.: VUJO-Oostende. Vanaf 19u.: 
Verkiezing nieuwe arr. VUJO-raad. 
24 ROESELARE: Dienstencentrum 
West-Flandria, St.Michielsstraat 23, 
om 14u.: Ongevallen met kinderen. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
27 ALVERINGEM: Aktiedag „Geen 
kernafval in de Westhoek". 
28 MENEN: Trefcentrum West-
Flandria, leperstraat 65, om 14u.: 
Ongevallen met kinderen. Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 
28 WAREGEM: De Klauwaert, Gro
te Markt, om 19u.30: Ongevallen met 
kinderen. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
29 IZEGEM: Vlaams Huis, Grote 
Markt, om 19u.30: Ongevallen met 
kinderen. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
29 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.: Dringende 
medische hulpverlening, kunstmatige 
ademhaling en hartmassage. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 
30 lEPER: Bij Mevr. Anneessens-
Vanryckegem, Ooievaarlaan 11, om 
14u.: Ongevallen met kinderen. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 
30 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.: Tijdbeste-
dins na de pensionering. Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 
30 POPERINGE: 't Belfort, Grote 
Markt, om 14u.: Ongevallen met kin
deren. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
31 ROESELARE: Dienstencenrum 
West-Flandria, St-Michielsstraat 23, 
om 14u: Ongevallen met kinderen. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
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vu-Gent hield 
Open gemeenteraad 

Een „open gemeenteraad". Voor de Volksunie van Gent een middel om 
de basis te raadplegen en informatie te geven over het politiek leven in 
Gent aan de VU-leden en simpatisanten. 

Op 22 februari werd dit initiatief van 
de Gentse gemeenteraadsleden voor 
de eerste maal georganiseerd. 

Openbaar vervoer 

Karel Van Hoorebeke, lijstaanvoer
der bij de jongste gemeenteraadsver
kiezingen gaf een stand van zaken 
van de nog hangende klachiten tegen 
de verkiezingsuitslagen: de bestendi
ge deputatie fieeft de klacht van de 
CVP verworpen, de Raad van State 
zal vermoedelijk rond half maarrt over 
het beroep uitspraak doen. 

Aimé Verpaele, gemeenteraadslid, 
gaf het talrijk opgekomen publiek een 
uiteenzetting over het recente MIVG-
voorstel voor het stedelijk openbaar 
vervoer en over het Volksunie-stand
punt terzake. 

fVlIVG voorziet drie hoofdassen: lijn 
1 van Evergem, via een ondergrond
se verbinding tussen Rabot en Verlo
ren Kostbrug, naar St. Pietersstation 
en zo verder naar enerzijds Flanders 
Expo en anderzijds Nieuw Gent. 

Lijn 2 rijdt van Mariakerke naar 
Gentbrugge en wordt ondertunneld 
tussen de Zuid via het Justitiepaleis 
tot het Rabot. 

Lijn 3 blijft trolley tot aan de Begijn
hoflaan om dan in een nieuw tracé 
langs Nieuwe Wandeling, Bijloke Zie
kenhuis en Watersportbaan naar St. 
Pietersstation. 

Het aanvullend busnet wordt on
derverdeeld in twee netten: een pri
mair net die in een kleine zeshoek zal 
uitmonden rond de Kuip van Gent. 
Positief hieraan is het vrijmaken van 
de Kuip van openbaar vervoer, het 
invoeren van afzonderlijke rijstroken 
en de grote frequentie van de ver
schillende lijnen. 

Het secundaire net laat de bussen 
rond een grote zeshoek rijden die de 
grote poorten van Gent met elkaar zal 
verbinden. 

Delikaat punt in het geheel is de 
ondertunneling van tram 1 en 2 in het 
stadscentrum. De Volksunie is niet 
principieel tegen het ondergronds 
brengen van de tramlijnen gekant. 
Toch kan dit slechts onder bepaalde 
voorwaarden: geen ,,metro", maar 
een haalbare ondertunneling op aan-
vaardbarre diepte voor de gebruiker; 
hierbij dienen de juiste technieken 
gekozen die voor het verkeer en de 
omwonenden minimale hinder geven. 
Een ondertunneling is alleen aan
vaardbaar op die trajekten waar geen 
andere aanvaardbare oplossing kan 
gevonden worden. Vanwege de mi
nister van Verkeer moeten hiervoor 
de nodige kredieten vrijgemaakt wor
den. Terzelfdertijd is het wenselijk 
andere werken terzelfdertijd uit te 
voeren: kollektorwerken, baggeren 
van de Leie, herstellen en aanpassen 
van de kaaimuren. 

Arr. ontmoetingsdag 
te Nukerke 

Onze foto toont U een zicht op het 
prachtige domein van „De Visvij
vers" te Nukerke (Maarkedal) waar 
de derde arrondissmentele ontmoe
tingsdag van het arr. Oudenaarde 
doorgaat, nu zondag 5 maart. 

Voor 400 fr. per persoon (kinderen 
beneden de 12 jaar halve prijs) kan U 
er zich tegoed doen aan een uitge
breid „Breugelmaal" (met warme 
beenhesp). Het aperitief en het des
sert zijn in de prijs inbegrepen. 

Jaak Vandemeulebroucke, VU-on-
dervooreitter en lid van het Europees 
parlement, zal de aanwezigen een 
woordje uitleg geven over het Europa 
van morgen. 

Kaarten zijn nog te bekomen bij: 
Eddy Herteleer, Leebeekstraat 3, 

9750 Zingem. Tel. 091/84.63.37. 
Jacques Vander Haeghen, Doorn 63, 
9700 Oudenaarde. Tel. 055/31.29.94 
Veerie Vandenberg, P. d'Hauwer-
straat 44, 9600 Ronse. Tel. 055/ 
21.65.50 

Edgard Lambrecht, Nederholbeke-
straat 196, 9680 Maarkedal. Tel. 055/ 
31.00.52 
Elie Roos, Dries Ten Broecke 20, 
9660 Brakel. Tel. 055/42.51.88 
Albert Roobroeck, Waregemseweg 
165, 9790 Wortegem-Petegem. Tel. 
056/60.07.52. 
Willy Schiemsky, Huttegem 58, 9630 
Zwalm. Tel. 055/49.99.94 
Philippe Willequet, Kwaremontplein 
16, 9690 Kluisbergen. Tel. 055/ 
38.89.79. 

Nieuw vu-bestuur 
in Sint- Amandsberg 

Vrijdag 13 januari hield VU-Sint-
Amandsberg als eerste afdeling uit 
het Gentse haar bestuursverkiezin-
gen. Ruim honderd leden, waaronder 
heel wat nieuwe gezichten, kwamen 
hun stem uitbrengen. 

Gastspreker Bert Anciaux boeide 
de aanwezigen met een toespraak 
over zijn stad Brussel. 

Na het tellen van de stemmen kon
den de aanwezigen, bij het drinken 
van een glaasje schuimwijn, kennis
maken met het kersverse bestuur. 

Voorzitter: Lieve Jolie 
Ondervoorzitter Carla Brion 

Sekretaris: Erwin Herman 
Adjunkt-sekretaris & jongerenwer

king: Dirk Van der Borgt 
Penningmeester: Lut Haeseryn 
Organisatie: Arthur De Baere 
Propaganda: Jan Ritzen 
Dienstbetoon: Hugo Waeterloos 
Vorming: Mark Stals 
Vrouwenwerking: Lut Haeserijn 
Verantwoordelijke tijdschrift: Koen 

Van Gelder 

Overige bestuursleden: Erik Crom-
melynck en Bob De Pestele. 

Betere kwaliteit 
Minister Johan Sauwens en zijn 

kabinetsmedewerker Jan Balduc be
loofden de problematiek van het 
Gents openbaar vervoer grondig te 
zullen bekijken. In elk geval dienen 
lessen getrokken uit andere metro-
eksperimenten en zal het beschikba
re krediet doelmatig aangewend wor
den. Minister Sauwens ziet in de 
eerste plaats veel heil in het samen
voegen van de stadsvervoermaat
schappijen met de buurtspoorwegen 
in één Vlaamse Vervoersmaatschap
pij. Samenwerking zal het publiek 
betere kwaliteit kunnen geven aan 
aanvaardbare prijzen en met een ho
gere rittenfrequentie. 

Er zal ook een en ander veranderen 
in het departement openbare werken. 
Openheid zal het nieuwe beleid ken
merken evenals andersoortige pro-
jekten dan in het verleden: de zwakke 
weggebruiker zal veel meer aan bod 
komen: fietspaden, voetpaden, be
strijden van lawaaihinder waren on
derwerpen die in diskussie met de 
aanwezigen ter sprake kwamen. 

De Gentse haven zal haar rechten 
kunnen opeisen. De verschillende ha
vens zijn komplementair aan elkaar 
en dienen elkaar niet te bekonkure-
ren: geen Vlaamse ,,wafelijzerpoli-
tiek"! 

De minister heeft echter nog veel 
andere objektieven in petto: depoliti
sering van de benoemingen, een per
manente zorg voor het leefmilieu, een 
permanente planning, het opstellen 
van struktuurplannen evenals het re
soluut nastreven van de federale idee 
in Europa. 

Te veel om overal uitvoerig over 
van gedachten te wisselen. Maar 
zoals het goede Gentenaars past be
sloot de Gentse gemeenteraadsfrak-
tie minister Sauwens goed in het oog 
te houden en tijdig de Gentse belan
gen onder de aandacht te brengen. 

Carla Brion 

VU-Aspelare-
Nederhasseit 
heropgericht 

De VU-afdeling Aspelare-Neder-
hasselt werd onlangs heropgericht. 
Hier de nieuwe bestuursleden. 

Voorzitter: Guy D'Haeseleer (054/ 
33.48.88) 

Ondervoorzitter: Philippe De Tem
merman 

Sekretaris: Eva Devos (054/ 
33.48.88) 

Penningmeester: Bart D'Haeseleer 
(054/33.48.88) 

Bestuursleden: Danny Van Wijnen-
daele, Willem De Block (054/ 
33.95.91) en Godelieve De Schrijver 
(054/33.95.91). 

FVV-afdeiing 
te Deinze 

In een vorige uitgave is een 
foute naam geslopen. De vijfde 
VU-er is Paul Soetaert en niet 
Paul Leckens, zoals gemeld. 

Ondertussen (zie onze foto) zet 
Deinze een stap verder. Er werd 
namelijk een FW-afdeling Dein
ze opgericht. Om leden tè werven 
deed mevrouw Lisette Welvaert 
(echtgenote l\/laurits Onderbeke) 
een warme oproep. 

Veel sukses! 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 

3 SINT-NIKLAAS: Afdelingsbe
stuursverkiezingen, van 19 tol 22 uur 
in De Nectar, Driekoningenstraat 156. 
Eveneens diamontage over Vlaande
ren m 1988 door Jos D'Hollander. 
Kandidaturen bij Willy Toté, Colmar-
straat 6, 2700 St.Niklaas (03/ 
776.87.43) of Willy Toté, Kabinet We
tenschapsbeleid, Wetstraat 26, 1040 
Brussel (02/237.93.63). 
3 AALST: Kaast en Wijnavond in 
St.Annakring, Roklijf, om 19u.30. 
Org.: FVV-Aalst. 
3 RONSE: Filmvoorstelling: Kruiser 
Potemkine van S. Eisenstein. In Zuid
vlaams Trefcenter, Hoogstraat 13. 
Org.: Zuidvlaamse Ronse. 
3 GENTBRUGGE: Kabaretavond 
Vlaanderen Leeft door Peter Ritzen. 
In dienstencentrum Gentbrugge, 
Braemkasteelstraat, Gentbrugge, om 
20u. Kaarten en info 091/23.77.42. 
Org.: FVK-Gent-EekIo m.m.v. Min. 
Vlaamse Gemeenschap en stad 
Gent. 
3 GENT: Debat TAK-VU over Brus
sel en Randgemeenten, met Dries 
Muyiaert en Vic Anciaux over de 
moeilijke en ingewikkelde problema
tiek omtrent onze hoofdstad. Om 
20U.30 in VTB-VAB-zaal, Padden-
hoek. Gratis Inkom. Info bij Erik 
Crommelynck 091/26.87.59. Org.: 
VUJO-St.Amandsberg. 
4 SINT-LIEVENS-ESSE: Afdelings
bestuursverkiezingen van 19 tot 21 u. 
in De Toekomst, Kauwstraat. Kandi
daturen bij Anne de Graaf, Kauw
straat 26a, 9560 SLE. 
4 WICHELEN: Voorstelling van het 
nieuw bestuur met gratis pannekoe-
ken. Om 14U.30 in lokaal De Moriaan. 
Org.: VU-Groot-Wichelen. 
4 SINT-AMANDSBERG: Imperial 
Buffet. Koud buffet, aktua-kwis, vei
ling zeldzame Ijzerbedevaartaffi
ches, gastrede door Nelly Maes. Zaal 
St.Elooi, Antw. Stwg 275. Inschrijven 
vóór 28/2 bij Erwin Herman, T. Edi-
sonstr. 10 (51.50.08). Deelname: 275 
fr.p.p. 
4 LATEM-DEURLE: Jaarlijks 
avondfeest. Eregast: Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke. 
Deelname in de kosten: 550 fr. Op 
voorhand inschrijven bij bestuursle
den VU. 
4 GENT: Privé-Dansfeest van 
Vriendenkring Sneyssens, om 20u. in 
zaal Reinaeri, Reinaertstraat 26. In
kom 100 fr. 
5 NUKERKE-OUDENAARDE: Ar-
rondissementele ontmoetingsdag 
vanaf 11u. in de Visvijvers, Terbeke 
25 te Nukerke. Breugheltafel met war
me beenhesp. 400 fr. p.p., aperitief + 
dessert inbegrepen. Spreker: J. Van
demeulebroucke. Org.: VU-arr. Ou-
denaarde-Ronse. 
5 SINT-AMANDSBERG: Teateruit-
stap naar Terneuzen. „De Toverfluit" 
door het Zuidlandtheater. Verplaat
sing met Gentse stadsjacht „Jacob 
van Artevelde". Om 12u. samen
komst aan de Rigakaai (nabij Vlieg
tuiglaan Gent). Prijs. 475 fr. voor 
verplaatsing, ingang, broodmaaltijd 
en drankje. Onmiddellijk inschrijven 
bij L. Jolie, Grondwetlaan 80 te St.A-
mandsberg. 
8 GENT: Algemene Vergadering 
Vlanajo. Verbond der Neutrale Mu
tualiteiten, Coupure Links 103. Om 
19U.30. Org.: Vlanajo-Nationaal. 
9 RONSE: Voordracht over ekono-
mische relaties met de USSR mmv 
handelskamer van Ronse en ambas
sade van USSR. In Zuidvlaams Tref
center, Hoogstraat 13. Org.: Zuid
vlaamse 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 Zuid
vlaams 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 Ge
meenteraadszaal, Dendermond-
sestwg. Destelbergen. Aanvang: 
20u. Org.: Dr. Goossenaertskring 
Destelbergen. 
10 ASSENEDE: Info-avond over 
Aids. Om 20u. in Vlaams Huis 't 
Leeuwke, Diederikplain. Org.: VU-
Assenede. 
10 RUPELMONDE: Bestuursver-
kiezingen van de VU-afdeling in het 
lokaal 8.0KS (tennis) vanaf 20u. Gra
tis pannekoeken met koffie voor kie
zers. Kandidaturen vóór 5 maart aan 
R. de Roeck, Kalverstraat 119 
(774.00.57). 
10 MALDEGEM: ANZ-Promotiea-

vond in jeugdherberg Di Loyale. Aan
vang 20u. Prog.: videomontage, 
spreekbeurt, zang. Org.: VOS-Malde-
gem. 
11 AAIGEM: Jaarlijks ledenfeest, in 
zaal Torengalm, om 19u. Toespraak 
door Jan Caudron. Inschrijven tjij be
stuursleden van VU en Ziekenfonds 
Priester Daens van Burst, Bambrug-
ge en Aaigem. 
11 KRUIBEKE: Ontspanningsna
middag vanaf 14u. met wandelen, 
volksspelen, kaarten. In de polyvalen
te zaal van de gemeenteschool. Na 
afloop en tussendoor wafels of taart 
met koffie. Inschrijven vóór 6/3 bij 
Marita De Schryver (774.12.85) of 
Veerie Van Eetveldt (774.19.03). 
Org.: AVK-Kruibeke. 
15 RONSE: Tot 15/3: kunsttentoon
stelling: Geredde meesterwerken uit 
de Oekraïne. Zuidvlaams Trefcenter, 
Hoogstraat 13. Org.: Zuidvlaamse 
Ronse. 
16 AALTER: Voordracht over de 
grondwetsherziening 1988-1989, toe
komst voor Vlaanderen? Gastspre
ker: Frans Baert Volkshuis, Kerk
plein, Lotenhulle-Aalter. Aanvang: 
20u. Org.: Dr.J. Goossenaertskring 
Aalter. 
17 RONSE: Tentoonstelling am
bachtelijke kunst uit Armenië. In Zuid
vlaams Trefcenter, Hoogstraat 13 tot 
9/4. Org.: Zuidvlaamse Ronse. 
18 WETTEREN: Ie Info en Promo
tieavond ANZ, in zaal De Warande 
om 19u. Inkom: jeugd gratis, volw. 
100 fr. Progr.: videosynthese, samen
zang, halve eeuw zangfeest, toelich
ting 52e Zangfeest. Org.: ANZ i.s.m. 
CDNV-arr.Dendermonde. 
18 SINT-NIKLAAS: Kaas en Wijn-
avond in De Nectar, Driekoningen
straat 156. Vanaf 20u. Nelly Maes 
interviewt Jaak Vandemeulebroucke. 
Kaarten bij bestuursleden van A.Ver-
bruggenkring St. Niklaas. Inschrijven 
vóór 14 maart. 
19 MALDEGEM: Afdelingsbe-
stuursverkiezingen. Kandidaturen 
vóór 10 maarrt aan Wilfried De Metse-
naere, Meerstraat 10, 9990 Malde-
gem. 
20 GROOT-KRUIBEKE: Installatie 
van Politieke Raak en verkiezing Poli
tiek Kollege. Om 20u. in Salons de 
Schepper, Kloosterstraat 21, Rupel-
monde. Kandidaturen op voordracht 
van afdelingsbestuur, aan André de 
Sloover, Broekdam Noord 18, tot en 
met 13/3. 
21 DEINZE: Open vergadering in 
het Brielpaviljoen om 20u. Gastspre
ker: Jaak Vandemeulebroucke over 
Het betere Vlaanderen en Vlaande
ren in Europa. Org.: VU-Deinze. 
21 RONSE: Voordracht: Glasnost 
en de betekenis ervan voor de USSR 
en West-Europa. In Zuidvlaams Tref
center, Hoogstraat 13. Org.: Zuid
vlaamse Ronse. 
23 DESTELBERGEN: Voordracht 
klassieke muziek in woord en klank: 
Beethoven. Spreker: Herman Van 
Couwenberghe. In de Gemeente
raadszaal, Dendermondsesteenweg, 
om 20u. Org.: Dr.J.Goossenaerts
kring Destelbergen. 
29 OOSTEEKLO: Paasfeest FVV, 
in zaal Matroosje, Oosteeklodorp, om 
20u. 

VUJO-
Sint-Amandsberg organiseert 

Debat TAK-VU 
De Volksuniejongeren van Slnf-

Amandsberg 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 proble
matiek omtrent onze hoofdstad, en 
deze verduidelijken. 

Het debat gaat door in de VTB-
VAB-zaal, Paddenhoek te Gent, en 
vangt aan om 20u30. De inkom is 
gratis. 

Voor meer infomiatie kan u terecht 
bij Erik Crommelynck, tel. 091/ 
26.87.59. 
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ZANGFEEST 

" i EEN 
/MET UW VOLK 

Sportpaleis-Antwerpen-Zondag 23 april 1989 om 14.30 u 

ANZ-promotleavond 
Ie Lint 

Als motto van het 52ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest werd gekozen: 
,,Eén met Uw volk". Dit motto wordt 
vierdelig uitgewerkt. In het eerste 
deel „volk" zal onze eigenheid wor
den uitgebeeld. Het tweede deel ,,Uw 
volk" legt de klemtoon op het feit dat 
het engagement voor de eigen volks
gemeenschap op de eerste plaats 
dient te komen. 

Het derde deel ,,met Uw volk" 
belicht de dienstbaarheid en het laat
ste deel „Eén met Uw volk" wijst op 
de noodzakelijkheid om rond bepaal
de konkrete tema's eensgezind te 
handelen boven ideologische, filosofi
sche en partikularistische tegenstel
lingen heen. 

De promotieavond, ingericht door 
de Vlaamse Kring, Zangkoor Sint Ce
cilia en Davidsfonds, gaat door in de 
kongreszaal van het ontmoetingscen
trum de Witte Merel te Lint op 4 maart 
1989, aanvang 20 uur. 

Op het programma staan een vi
deomontage van het 50ste en 51ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest (met 
deelname zangkoor Sint Cecilia), een 
optreden van het zangkoorSint Ceci
lia, een spreekbeuert door Maurits 
Wagemans over de geschiedenis van 
de zangfeesten en samenzang. 

Inlichtingen, kaarten en affiches 
promotieavond en zangfeest: Hans 
Vandenbuicke, Schaapdries, 30, 
2548 Lint, tel. 03/455.24.24. 

„De Leeuwen dansen..." 
te Herent 

De grote gemeentelijke sportzaal te 
WInksele-Herent was reeds vroeg op 
de avond bomvol gelopen toen sena
tor Roger Blanpain en fraktieleider 
Jos Bex het jaarlijks VU-dansfeest 
lieten openen door de 13 mandataris
sen en een Australisch gastprofesso-
renechtpaar, verblijvend bij de KU-
Leuven. Naast de gemeentelijke- en 
afdelingsvlag sierden de simbolen 
van de EVA-partners de zaal. Het 
dansfeest stond immers in het teken 
van de Euroverkiezingen en de kandi
datuur van Europarlementslid Willy 
Kuijpers. Senator Blanpain belichtte 
terecht dat 1989 grondwettelijk ,,Het 
eerste, vrije Vlaamse jaar is" en dat 
we nu samen met Willy Kuijpers' inzet 
op moeten ,,naar het Europa-der-Re-

gio's en-der-Volkeren". Hij bracht de 
inzet van de betreurde fraktieleider 
Roger Overloop in herinnering en 
dankte voorzitter Rik De Deken met 
zijn ploeg voor de grootse inzet, die 
leidde tot een schitterende overwin
ning tijdens de jongste gemeente
raadsverkiezingen. De 500-prijzen-
tellende-tombola ging op een mini
mum van tijd van de hand en de Euro-
dokumentatiestand kende veel be
langstelling. 

Het grote orkest ,,The New Revi
val" speelde tot lang in de ochtend; 
rond 5u.30 trokken de laatsten naar 
huis! Vermoeid maar blij om het suk-
ses. 

STUDEER JIJ OOK IN LEUVEN? 
VUJO-KUL IS ER REEDS 10 JAAR EEN MUST! 

Vul dit strookje in en wij nemen kontal<t met je op. 

O ik ben geïnteresseerd en wens meer informatie 
O ik wens me te abonneren op ,,WIJ in de KUL" 
O ik wil lid worden van VUJO-KUL 
Ons postadres: Hans Van Brusselen 

Burgemeesterstraat 1A 
3000 Leuven 

VU-Opwijk-
Mazenzele 
heeft 
drukke dagen 
in het verschiet 

Allereerst zijn er onze bestuursver-
kiezingen. Deze gaan door morgen 
vrijdag 3 maart 1989 in café Breug-
helhof. Het aftredende bestuur is na 
de jongste gemeenteraadsverkiezin
gen niet bij de pakken blijven zitten. 
Het resultaat is er dan ook naar. Daar 
waar we vroeger over één OCMW-
mandataris beschikten, sturen we 
vanaf april 1989 twee VU-afgevaar-
digden naar het Opwijkse OCMW. 
Bovendien zetelt één van hen in het 
vast bureau van het OCMW. Een niet 
onbelangrijke vooruitgang die we mo
gen toeschrijven aan de onverdroten 
inzet van het aftredende bestuur. 
Voor het nieuwe bestuur is meteen 
een taak weggelegd: op dezelfde 
weg doorgaan! 

Op zaterdag 1 april 1989 (en dit is 
geen aprilgrap!) vindt ons jaarlijkse 
kaasfestijn plaats. Wie er vroeger al 
bij was weet wat dit betekent. Heerlij
ke kazen worden aangeboden tegen 
een heel schappelijke prijs. Ook dit 
jaar gaat ons festijn door in de paro
chiezaal van het gehucht Droeshout. 
We hopen u alvast onder de talrijke 
aanwezigen te mogen begroeten. 

Op vrijdag 7 april 1989 organiseren 
we onze driemaandelijke kontaktver-
gadering met onze leden en simpati-
santen. Hier worden de krachtlijnen 
van ons gemeente- en OCMW-beleid 
getoetst aan de ideeën van onze 
leden en simpatisanten. Vanaf 20 uur 
venwachten we alle geïnteresseerden 
in het Hof ten Hemelrijck (Klooster
straat-Opwijk). 

informatie-
voormiddag over 
het OCiViW 

Binnen ongeveer één maand ver
gaderen de nieuwe OCMW-raden. In 
Halle-Vilvoorde zijn er heel wat VU-
mensen die voor het eerst daarin een 
taak op zich zullen nemen. Een boei
ende opdracht! 

Voor velen is het OCMW wellicht 
toch nog een onbekende. Om daar
aan te verhelpen organiseert het ar
rondissementeel bestuur van Halle-
Vilvoorde in samenwerking met de 
vzw Vorming en Gemeenschap een 
informatievoormiddag. Deze gaat 
door op zaterdag 4 maart om 9u.30 in 
Westrand Dilbeek, lokaal 304. 

Je kan er een inleiding krijgen in de 
wetgeving, de werking van het 
OCMW en de verschillende mogelijk
heden van dienstverlening. 

Sprekers zijn mensen uit de prak
tijk. Zij zullen u vanuit hun ervaring 
vertellen hoe een efficiënt beleid mee 
uit te bouwen vanuit meerderheid of 
oppositie. Zij zullen ook alle vragen 
beantwoorden. Het spreekt vanzelf 
dat alle uittredende OCMW-raadsle-
den uitgenodigd worden om hun 
steentje bij te dragen in het debat. 

LIMBURG 
MAART 
4 LUMMEN: Wijn- en Kaasavond 
vanaf 20u. Zaal St.Annagilde, St-An-
nastraat, Lummen. Inkomkaart 50 fr. 
(met gratis tombola). 
9 OVERPELT: Om 20u.30 in Ont
moetingscentrum Palethe: Konfron-
tatie met Hugo Coveliers over de 
ontvoering van VdB, banditisme, de 
staatsveiligheid. Inkom vrij. Iedereen 
welkom. Org.: VU-Overpelt. 
7 ST.-TRUIDEN: Bestuursverkie-
zing van 19 tot 22 uur in het Kuituur-
centrum De Bogaard, Capucinessen-
plein. Kandidaturen vóór 27/2 bij Jo-
hann Vancoppenolle, Brukskensweg 
17 te 3800 St.-Truiden. Om 20u. 
spreekt Willy Kuijpers over ,,Europa 
92? Ja, maar welk Europa?". Toe
gang vrij, iedereen welkom. Org.: VU-
St.-Truiden. 
18 OVERPELT: Van 11 tot ... uur: 
mosselen-instuif in café Den Haen a/ 
d Kerk te Overpelt-Centrum. Allen 
hartelijk welkom. Org.: VU-Overpelt. 

BRABANT 
MAART 
1 GROOT-BIJGAARDEN: afde
lingsbestuursverkiezingen van 19 tot 
21 u. in zaal Collegium, Brusselstraat 
Groot-Bijgaarden. 
2 HALLE-VILVOORDE: vergade
ring van het (uigebreid) arrondisse-
mentsbestuur om 20u. in 't Schuurke. 
2 BRUSSEL: Waarheen met Vor
ming? Om 20u., Moutstraat 5, te 
Brussel. Org.: vzw Vorming en Ge
meenschap. 
2 LENNIK: Verkeersgedrag — Kind 
en Verkeer. Om 13u.30 in Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
12'; Info: 02/532.14.41. Org.: Vor
ming en Gemeenschap. 
3 OPWIJK: afdelingsbestuursver
kiezingen van 19 tot 21 u. in kafee 
Breughelhof, Schoolstraat 10 te Op
wijk. 
3 SINT-MARTENS-BODEGEM: af
delingsbestuursverkiezingen van 19 
tot 21 u. in de Gemeenschapslokalen, 
Schoolstraat, St.Martens-Bodegem. 
3 LIEDEKERKE: afdelingsbe
stuursverkiezingen van 19U.30 tot 
21U.30 in kafee Pajot, Stationsstraat 
7 te Liedekerke. 
3 LENNIK: „Van borstrokken en 
holleblokken". Kleding van vroeger. 
Om 13U.30 in Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127. Org.: Bra
bantse Dienstverlening. 
3 PERK: Kaas- en Wijnavond op 
Breugeliaanse wijze. In de parochie
zaal van Perk, Kampenhoutsestwg 3. 
Vanaf 19u. Org.: VU-Melsbroek-Perk-
Steenokkerzeel. 
3 LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn in 
feestzaal Pajottenland, F. Dewolf-
straat, Eizeringen. Vanaf 18u. Ook op 
4/3 vanaf 18u., 5/3 vanaf 12u. en 6/3 
vanaf 12u. Org. VU-Lennik. 
4 VILVOORDE: „Gilles!, wervelen
de tragedie". Met FVV naar De Munt, 
om 20u. Kaarten tel. bestellen bij 
Nora Tommelein 02/252.17.00. 
4 KAMPENHOUT: Voorjaarsbal in 
zaal Fauna-Flora (Berg). Aanvang 
20U.30. Orkest The Pockets. Tombo
la op ingangskaarten. Ie prijs: Fiets. 
Org.: VU-Kampenhout. 
4 DILBEEK: Informatiedag OCMW. 
Om 9U.30 in Westrand. Org.: Vor
ming en gemeenschap, arr. bestuur 
Halle-Vilvoorde. 
4 WOLVERTEM: Kaas- en Wijn-
avond met Musikverein uit Graach, 
een wijndorp aan de Moezel. Org.: 
fanfare St. Cecilia Wolvertem. 
4 TERALFENE: Volkseetmaal van
af 18u. Ook op 5/3 van 12 tot 15u. en 
van 18 tot 21 u. Org.: VU-Teralfene. 
4 KRAAINEM-WEZEMBEEK-OP-
PEM: Afdelingsbestuursverkiezingen 
van 8u.30 tot 10u.30 in zaal Lijster
bes, Lijsterbessenboomlaan. Ge
volgd door bezoek aan Parlement olv 
Vic Anciaux. 
5 MACHELEN: Voorjaarssmulpartij 
in het Wijkcentrum Maria Moeder, 
Jan Veltmansstraat. Van 12u.30 tot... 
Org.: VU-Machelen. 
7 BRUSSEL: 19u. Bestuursverga
dering. 20u. Bestuursverkiezingen en 
babbelavond met historikus en Brus
selaar dr. Paul De Ridder in Trefcen-
trum De Markten, Oude Graanmarkt 
5. Org.: VU-Hoofdstedelijke afdeling. 
7 ELEWIJT-EPPEGEM-HOFSTA-
DE-WEERDE-ZEMST: afdelingsbe
stuursverkiezingen voor de 5 afd., 
van 19 tot 21 u. Om 21 u.30 samenstel
ling van PR en verkiezingen Politiek 
Kollege. Kandidaturen voor PR bij P. 
Van Grunderbeek. 
9 LENNIK: „OCMW's met open 
deuren". Om 13u.30 in Huize Zwar
tenbroek, Zwartenbroekstraat 127. 
Info: 02/532.14.41. Org.: Vorming en 
Gemeenschap. 
10 DILBEEK: Afdelingsbestuurs
verkiezingen in De Hertog van Bra
bant, Ninoofsestwg 220 te Dilbeek, 
van 19 tot 21 u. Kandidaturen vóór 3/3 
bij Greta Gorus, Ninoofsestwg 144 te 
1710 Dilbeek. 
10 DIEGEM: Afdelingsbestuursver
kiezingen van 19 tot 21 u. in taveerne 
Binnehof, Stationsstraat. Kandidatu
ren vóór 3/3 bij Herman Van Luyck, 
Tenaertslaan 1, 1920 Diegem. 
10 LOT-BEERSEL: Hypnoseavond 
in zaal Blokbos te Lot, om 20u. Org.: 
VUJO-Beersel-Linkebeek. 
10 LENNIK: ,,Rond de petroleum-
lamp". Om 13u.30 in Huize Zwarten
broek, Zwartenbroekstraat 127. Org.: 
Brabantse Dienstverlening. 
10 BRUSSEL: Internationaal Natio
nalistisch Congres voor vrouwen. Om 
lOu. in de EG-gebouwen, Belliard-
straat 97-113, 1040 Brussel. Info 091/ 
23.38.83. 
11 UKKEL: 6e Vlaams Feest ,,Een 
avondje in... Brabant": muziek, 
drank, gerechten en folklore uit eigen 
streek. In St-Pauluszaal, Neerstal-
lestwg. 440, Ukkel, vanaf 17u.30. 
Org.: VU-Ukkel. 

11 SCHEPDAAL: Haantjes en 
Biefstukkenkermis. In Ons Gilden-
huis, Em. Eylenboschstraat 22, aan 
de Markt, vanaf 17u. Ook op 12/3 van 
11 tot 20u. en op 13/3 vanaf 18u. 
Org.: VU-Schepdaal. 
11 MEISE: 4de Eetfestijn in het res
taurant van het Sport- en Rekreatie-
centrum, Brusselsestwg. 65a, op za
terdag van 18 tot 22u. en zondag van 
l lu .30 tot 15u. Org.: VU-Meise-Wol-
vertem-Oppem. 
13 BUIZINGEN: Afdelingsbestuurs
verkiezingen van 19 tot 21 u. in Kleine 
Ardennen, Fr. Daystraat 10. Kandida
turen vóór 6/3 bij Yvonne Turneer, 
Kerkhoflaan 23 te 1510 Buizingen. 
13 BRUSSEL: Fusie van de Brus
selse gemeenten? Of niet? Debat 
met Vic Anciaux, Charles Picque, 
Joseph Michel, André Monteyne. Mo
derator: H. Van Nuffel. Om 20u. in 
Auditorium T'Serclaes van de KB, 
Warmoesberg 24-26. Info; 02/ 
511.95.65. 
14 WEMMEL: Afdellngsbestuurs-
verkiezingen (info volgt). 
14 BEERSEL: (Alsemberg, Beer-
sel, Dworp, Huizingen, Lot): afde
lingsbestuursverkiezingen voor de 
gefusioneerde afdeling Nieuw Beer-
sel van 19u.30 tot 21u.30 in zaal Ons 
Huis te Dworp. Kandidaturen vóór 7/3 
bij Willy Michiels, Torleylaan 51 te 
1511 Huizingen. 
15 MACHELEN: afdelingsbestuurs
verkiezingen (info volgt). 
16 HALLE-VILVOORDE: Vergade
ring arrondissementsbestuur. 
16 MEISE: Up With People (enig 
optreden in ons land) met ,,Time for 
the music" in het Willy Vandenberg-
hecentrum om 20u. Org.: Gemeente
lijke Kultuurkomm. Meise. 
16 LENNIK: „Dicht bij huis: provin
cie en gemeente". Om 13u.30 in 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek
straat 127. Info: 02/532.14.41. Org.: 
Vorming en Gemeenschap. 
17 KAMPENHOUT: Afdelingsbe
stuursverkiezingen van 20 tot 21 u. in 
kafee Den Beiaard, Dorpsstraat. Kan
didaturen vóór 10/3 bij Luk Stroo-
bants, Tiende Schuurstraat 21, 3090 
Kampenhout. 
17 OVERUSE: Afdelingsbestuurs
verkiezingen van 19 to 21 u. in KC 
Den Blank, Begijnhof 6. Kandidaturen 
vóór 10/3 bij Beatrij Van Rossen, 
Daloensdelle 21 te 1900 Overijse. 
17 LENNIK: „Mag ik met uw doch
ter vrijen?". Om 13u.30 in Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127. Org.: Brabantse Dienstverle
ning. 
17 LONDERZEEL: Afdelingsbe
stuursverkiezingen van 19 tot 21 u. in 
zaal Stoffel, Kerkhofstraat 1. Kandi
daturen vóór 10/3 bij Swa Cauwen-
bergh (Van Esbroeckstraat 2, 2900 
Londerzeel. 
18 VLEZENBEEK: (St.Pieters-
Leeuw). Jaarlijkse Leeuwse Eetfees
ten in zaal Elysée, Dorp 18. Gezellig, 
lekkeren rlietduur!. Ook op 19 en 20/ 
3. Telkens vanaf 12u. Org.: VU-VIe-

18 STEENOKKERZEEL: Milieu-
weekend van 14 tot 19u. en op 19/3 
van 9 tot 19u. in het vernieuwde 
patronaal Centrum Steenokkerzeel, 
Van Frachenlaan 24. Org.: Vlaamse 
Gaai, natuurbescherming Steenok
kerzeel. 
20 ITTERBEEK: afdelingsbestuurs
verkiezingen. 
20 BRUSSEL: Praatkaffee over de 
migranten in Brussel met Vic Anciaux 
in Trefcentrum de Markten, Oude 
Graanmarkt 5. Org.: VU-Hoofdstede
lijke afdeling. 
22 VILVOORDE: Rondleiding met 
gids ,,Indus, oude kuituren in Paki
stan". Om 20u. Info en org.: FVV-
Vilvoorde, Nora Tommelein (02/ 
252.17.00). 
23 LENNIK: „Laat 1000 bloemen 
bloeien". Om 13u.30 in Huize Zwar
tenbroek, Zwartenbroekstraat 127. 
Info: 02/532.14.41. Org.: Vorming en 
gemeenschap. 
24 LENNIK: De kerk in het midden. 
Om 13U.30 in Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127. Org.: Bra
bantse Dienstverlening. 
24 VILVOORDE: afdelingsbe
stuursverkiezingen (info volgt). 
28 TERALFENE: Bezoek en rond
leiding BRT-gebouwen, Reyerslaan 
te Brussel. Info bij Rita Blom, Daal-
straat 7 (053/66.82.15). 
28 RUISBROEK: afdelingsbe
stuursverkiezingen (info volgt). 
29 SINT-PIETERS-LEEUW: afde
lingsbestuursverkiezingen. 
31 HALLE-VILVOORDE: géén ar-
rondissementsraad (wel op 28/4). 
31 TERNAT: afdelingsbetuursver-
kiezingen van 19 tot 21 u. in Uilenspie
gel, Kerkstraat. Kandidaturen vóór 
24/3 bij Mare Vandenhende, Asse-
straat 136 te 1742 Ternat. 
31 TERALFENE: afdelingsbe
stuursverkiezingen. 
31 VLEZENBEEK: afdelingsbe
stuursverkiezingen. 
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Met de Europese Volkshogeschool 

Van Vlaanderen naar Breizh 

'ORTUQAL 

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

Praktika 

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

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

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

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

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

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

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

We nemen een greep uit het pro
gramma van vorig jaar, zodat u zich 
een idee kan vormen over de inhoud 
van deze reis; voordrachten over de 
Diwanscholen en de An Oaled-wer-
king, de landbouwproblematiek, de 

Bretoense verbondenheid met Vlaan
deren, Bretoense taal en letterkunde, 
de kerkelijke geschiedenis van Breta
gne, Bretoens toneel. Verder was er 
een debatavond tussen een aantal 
Bretoense politici en partijen. Uitstap
pen werden ondernomen naar Port-
sall, Lampaul, Pleumeur-Bodou, Tré-

guier, de kust der legenden, het Ar-
moricapark, abdij van Daoulas, op
gravingen bij Breventoe, Bodilis, He 
d'Ouessant, Brest. Daarnaast maak
ten we een pardon mee, een fest noz, 
een koncert, enz. 

We leren Bretagne in zoveel moge
lijk facetten kennen. 

Ondergetekende schrijft hiermee 

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

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

Hij/Zij betaalt een voorschot van . . . . X 2000 fr. = fr. op rekening 424-
6073661-26 van de Europese Volkshogeschool. 

Datum: Handtekening 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot I9u. Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtlnstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
/ B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

,Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten 

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

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

OEVRIESE 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

TeL: 014/21.12.07 

baron ruzcttelaan "8 
8520 bruggr -l 

baan bruggr oostkamp 
w 050 35 '4 04 > ' 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondenwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SiERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f 
Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 

Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 

AFD NINOVE • 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 

AFD O K E G E M - 9 4 7 1 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

ETRA P.V.B.A. 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel.; 03/457.23.89 

ZO€K€RC]€ 

D Vlaamse Sociale en Kulturele Ver
enigingen zoeken voor indienstne
ming: 

—Licentia(a)t{e) menswetenschap
pen 

— Graficus A2 of Tekenaar A2 of 
HOKT 

— Opsteller 
— Klerk 
— Gezins- en Bejaardenhelpsters 
— Poetsvrouwen 

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

n 25-jarige psychologe, richting oni-
wikkelings- en klinische psychologie, 
drietalig, zoekt een passende job in 
de kommerciële of sociale sektor. 
Voor inl. tel. staatssekretariaat Valke
niers 513.83.00 post 311. 

iMA M. JgttiHtittittitttiiHiliiiitttittiiititii, 

verandas genknv. 
ifMMMimrammmMttiiiitutt/ttiiitniiiiiiifi/iiiiiHiii. 

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

BOH: 
Ja, ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin
gen. 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: Tel.: 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak. 

Info D veranda/pergola AZ Privé 
D veranda/pergola Horeca 
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Bob Van Driessche van het Museum voor de Oudere Technieken: 

„De romantiek van de 
„oude ambachten" is aciiteriiaald!" 

GRIMBERGEN — Ooit een prehistorische drilboor 
gezien ? Wanneer zag U voor het laatst een primitie
ve dorsmachine ? Hebt U de evolutie van wasplank 
tot supersonische wasautomaat al in ogenschouw 
mogen nemen ? Heeft men U al eens uit de doeken 
gedaan voor welke doeleinden hout allemaal kan 
worden aangewend? 

Mocht dit het geval niet zijn, neem dan eens een 
kijkje in Grimbergen. In het Museum voor de Oudere 
Technieken staat, hangt en ligt het allemaal keurig 
en netjes uitgestald. 

H ET Museum voor de Ou-
j dere Technieken in Grim-
1 bergen is een uniek mu

seum, het is het enige in ons land 
dat gespecialiseerd is in het boei
end verhaal van de schepping 
van duizenden werktuigen en 
werkwijzen door het menselijk 
verstand. 

Sinds onheugelijke tijden be
denkt de mens oplossingen voor 
de problemen die hem door de 
natuur worden gesteld bij het ver
werven van zijn voedsel, het ver
werken van grondstoffen en het 
vervoer. Steeds heeft hij daarbij 
rekening moeten houden met de 
mogelijkheden en kennis van zijn 
tijd, ook streekgebonden faktoren 
zijn hier altijd bepalend geweest. 

Wetenschappelijk medewerker 
van het Museum voor de Oude 
Technieken Bob Van Driessche 
leidt ons langsheen de vreemd
ste maar ook de meest banale 
voonwerpen. Temidden van de 
tangen en beitels, de hoedvor-
men en de schraapijzers doet hij 
ons één en ander uit de doeken. 

B. Van Driessche: ,,Het Mu
seum voor Oudere Technieken 
(M.O.T) heeft pas in 1982 enkele 
voorlopige zalen opengesteld. 
Het is dus nog vrij jong, en in 
volle groei. Er zijn nu reeds drie 
gebouwenkompleksen toeganke
lijk. Eerst en vooral het Gulden
dal, de 17de eeuwse stallingen 
van het kasteel de Merode. Hier 

Museum voor 
de Oudere 
Technieken 

Open van 1 april tot 30 
september, alle zaterdagen, 
zondagen en feestdagen 
van 14 tot 18uur. Andere 
dagen op afspraak. 

Het Guldendal is ook toe
gankelijk in de week van 9 
tot 15uur. 

Natuurliefhebbers kunnen 
deelnemen aan een ,,Plant
en techniekwandeling, waar 
de technische toepassingen 
van de voornaamste bomen 
uitgelegd worden. 

Gespecialiseerde publika-
ties en een schoolmap zijn in 
het museum verkrijgbaar. 

Voor meer informatie: Mu
seum voor de Oudere Tech
nieken, Guldendal 20, 1850 
Grimbergen, tel.: 02/ 
269.67.71 (afspraken voor 
groepen 02/269.55.20). 

vindt men al het mogelijke ge
reedschap voor „De houtbewer
king", alles over „Het wassen en 
strijken"en een tijdelijke tentoon
stelling. 

Men kan er ook terecht voor 
inlichtingen over de geschiedenis 
van de technieken en om de kata-
logi of de boeken van de gespeci
aliseerde biblioteek te raadple
gen. 

In de Tommenmolen, een wa
termolen verderop in Grimber
gen, zijn de zalen gewijd aan 
,,Het dorsen", „Het malen" en 
dit jaar wordt er nog een zaal 
geopend met het aksent op de 
kookkunst: „Beter koken?". In 
de Liermolen tenslotte, een ande
re watermolen, wordt „Het ver
voer te land" bestudeerd. In deze 
molen wordt er nog (op aanvraag) 
gemalen. Een sektie ,,Land
bouw" is gepland in de toekomst, 
ze zal worden ondergebracht in 
de Charleroyhoeve die destijds 
tot de eigendommen van de abdij 
van Grimbergen behoorde. 

Onze aanpak is een voorbeeld 
van het herwaarderen van be
schermde gebouwen in de geest 
van de huidige visie op het eko-
museum" 

Kuituur 
WIJ: Waarom een museum 

over technieken? 

B. Van Driessche: ,,ln tegen-

Sinds zijn onstaan zoekt de 
mens naar oplossingen voor pro
blemen die hem door de natuur 
worden opgedrongen. Een ge
slaagd resultaat van deze zoek
tocht is het watercloset. Hier een 
model dat niet meer zo frekwent 
voorkomt. (foto M.O.T.) 

Bob Van Driessche: „Handwerktuigen, machines en technieken zijn volwaarige getuigenissen van de 
evolutie van het menselijk denken." ('°'o "onaw Szommer) 

stelling tot andere landen zoals 
de Verenigde Staten, Engeland 
en Nederland staat de studie van 
de technieken bij ons nog in de 
kinderschoenen. Een negentien-
de-eeuwse opvatting van de term 
,,Kuituur" en een verouderde, 
onvolledige benadering van de 
industriële archeologie zijn zeker 
niet vreemd aan deze situatie." 

WIJ: En het M.O.T wil hier 
iets aan doen? 

B. Van Driessche: „Wij zijn 
afgestapt van de romantische 
verheerlijking van de ,,oude am
bachten", van waardemeters als 
,,kunstig", ,,zeldzaam" of ,,in
drukwekkend". Handwerktuigen, 
machines en technieken zijn im
mers geen nevenfenomenen van 
onze kuituur, wel volwaardige ge
tuigenissen van de evolutie van 
het menselijk denken. 

De studie van de evolutie van 
de technieken vergt uiteraard 
een centrum waar werktuigen, 
machines, handelskatalogi, ge
specialiseerde naslagwerken 
enz. ter beschikking staan van de 
vorser. De verworven kennis 
moet ook kenbaar gemaakt wor
den aan het grote publiek, dat 
kan door tentoonstellingen, publi-
katies en initiatiedagen." 

WIJ: Wie nam destijds het 
initiatief om dit museum op po
ten te zetten? 

B. Van Driessche: ,,Aanvan
kelijk bestond er in de Tommen
molen, waar ik het daarnet over 
had, een klein museum dat aan 
de vzw Heemschut toebehoorde. 
Gaandeweg groeide uit de nauwe 
samenwerking met het gemeen
tebestuur het museum zoals we 
het nu kennen. Vooral burge
meester Mensalt heeft hier een 
grote rol in gespeeld en de uit
breiding naar ondermeer deze 
stallingen mogelijk gemaakt." 

Grenzeloos 
WIJ: Aan welke eisen moet 

een voorwerp voldoen om in de 
kollektie opgenomen te wor
den? Zijn er grenzen, een friet
ketel bv. kan dat? 

B. Van Driessche: ,,Waarom 
niet, er is eigenlijk geen limiet. Er 

staan hier toch ook wasmachi
nes?" 

WIJ: Wordt er bij de opname 
in de kollektie rekening gehou
den met de herkomst van het 
voorwerp? 

Het illustreren en verfraaien 
van de tentoonstellingszalen en 
publikaties van het museum be
hoort tot de dagelijkse bezighe
den in het museum. „Huiskun-
stenaar" Jan Marievoet zet hier 
met rake lijnen een overjaarse 
nijptang op papier, (foto Ronald 

Szommer) 

B. Van Driessche: ,,Neen, in 
onze permanente verzameling en 
in onze reserves (want hier ziet U 
slechts een deel van wat we in 
ons bezit hebben) zitten stukken 
afkomstig uit alle windstreken, 
ook uit het buitenland. De tijdelij
ke tentoonstellingen worden 
meestal samengesteld uit voor
werpen uit de streek, omdat die 
nu eenmaal makkelijker te vinden 
zijn." 

WIJ: Is dit museum van de 
gemeente? 

B. Van Driessche: ,,De ge
bouwen zijn van de gemeente en 
het beheer is in handen van de 
gemeentelijke vzw „Heem
schut". " 

WIJ: Hoe is de kollektie tot 
stand gekomen? 

B. Van Driessche: ,,Voor een 
groot deel bestaat de kollektie uit 
schenkingen, er zitten stukken bij 
uit de verzameling van konserva-
tor Johan David, sommige zaken 
worden aangekocht of krijgen we 
in bruikleen. Er bevinden zich 
hier ook een aantal kopies die 
een getrouwe weergave zijn van 
oude stukken." 

Mest 
Bob Van Driessche gidst ons 

verder doorheen de zalen van het 
museum. Bijlen, messen, klom
pen, pompen een aftandse boen-
machine, allerhande lanbouwma-
chines en oude drukpersen vul
len de ruimtes. 

We betreden een klein kamer
tje waar drukwerk van een heel 
andere orde geschiedt. Geloven 
of niet, in de toilettes is een heuse 
minitentoonstelling onderge
bracht. 

B. Van Driessche:,,Hier komt 
U alles te weten over het waters-
lot, waterspoeling, en de evolutie 
van beerton tot watercloset. 

Ook de manier waarop onze 
voorouders mest verwerkten en 
zelf prouceerden komt hier aan 
bod. Hier ziet U bv. een foto van 
de mestwagens van de NMBS, 
die voor het transport van de 
fecaliën instonden." 

WIJ: De edukatieve bood
schap wordt in dit museum wel 
erg konsekwent doorgevoerd! 

B. Van Driessche: ,,Mest was 
vroeger een belangrijk gegeven 
in het leven van de mens!" 

(ts) 

A1ENSEN 
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