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Parlementaire onderzoekskotnmissie bevestigt: 

België draaischijf illegale wapenhandel! 
(lees biz. 6) 

Snoeien doet pijn 
maar geeft lioop 

De deelname van de Volksunie aan de regering zal vooral gekenmerkt 
blijven om de verwezenlijking van de staatshervorming. Maar deze heeft 
naast en samen met het staatshervormende werk ook de gezondmaking 
van de Rijksfinanciën op het bord. 

Dit is een voor Vlaams-nationalisten weinig vertrouwd terrein. Boven
dien een onderwerp dat bij een groot deel van de bevolking op weinig 
simpatie kan rekenen, want te technisch en kort bij de portemonee van elk 
van ons. 

En toch zijn begrotingen het alaam om goed besturen mogelijk te 
maken. 

Dat het departement van Begroting door een Vlaams- nationalist wordt 
beheerd is sprekend. Op een ogenblik dat dit koninkrijk zijn unitaire 
zwanenzang zingt regelt een Vlaams- nationalist de centen. Het tekent de 
staat van ontbinding waarin dit land zich bevindt. Staatshervorming en 
financiën zijn niet te scheiden, de figuur van Hugo Schiltz daarbij is 
sprekend. 

Een Vlaams-nationalist op Begroting, hij kijkt op de vingers en wordt op 
de vingers gekeken. Hij houdt de hand strak aan de beurs. 

Tijdens do voorbije dagen werden ten kabinette Schiltz de cijfers en de 
tabellen van alle departementen op een rijtje gezet. Dit weekeinde gaan 
de ministers in konklaaf om de kontrole van de begroting onder handen te 
nemen. 

Gelijktijdig met deze operatie „snoeimes" kwam het Internationaal 
Monetair Fonds langs. Het IMF spreekt zoals steeds zeer kritisch en 
onomwonden. Dat moet. 

Het zegt dat de heropstanding van onze ekonomie een feit is, daarbij 
zijn investeringen en eksport sleutelwoorden maar ook het weinig popu
laire loonmatiging. Lof voor onze konkurrenliekracht, voor de beheersing 
van de inflatie en de verhouding Uit- en Invoer. 

Natuurlijk wijst het IMF op de goedjonstigheid van de internationale 
ekonomische sfeer. Het IMF ziet ook positieve binnenlandse elementen: 
het overleg tussen de sociale partners dat voor een betrekkelijke sociale 
rust zorgt, de belastingshervorming die, hoe verguisd ook door de PVV-
schaduw, werken en sparen opnieuw adem geeft. Verder zegt het IMF dat 
het verregaande regionaliseringsproces, en wij citeren:,. De luchten heeft 
gezuiverd van bestendige bronnen van begrotingsmoeilijkheden." 

Dit citaat is wellicht het mooiste kompliment aan het adres van de 
Vlaams-nationalisten die steeds hebben gesteld dat een gezondmaking 
van de financiën niet anders kan dan aan de hand van een doorgedreven 
federalizering. 

Erg kritisch blijft het IMF over hel terugdringen van de overheidsuit
gaven, een oud Belgisch zeer. 

Maar ook hier doet de internationale organisatie boeiende en nuttige 
suggesties: uitgaven overheidssektor op peil houden, besparingen dank 
zij een herstrukturering van de overheidsdiensten. Er zijn inderdaad nog 
openbare diensten die met schaar en lijmpot werken... 

In een adem raadt het IMF een verschuiving aan van werkloosheidsuit
keringen naar herscholing, hel veralgemenen van de belastingshervor
mingen, winsten van de ondernemingen niet afromen maar aanwenden 
om te investeren. 

Begrotingsminister en vice-premier Schiltz heeft gereageerd op sommi
ge van de IMF- voorstellen. Vooral waarschuwt hij voor euforie wat 
verdere belastingsvermindering betreft. Het getuigt van moed. De minis
ter denkt daarbij reeds aan de begroting van 1990. 

Schiltz weel beter dan wie ook dal de gezondmaking van de overheidsfi
nanciën ondankbaar is maar noodzakelijk. Alle departementen dienen er 
zich aan te houden. Niet iedereen van zijn kollega's is daar blijkbaar van 
overtuigd. Hel drukken van het tekort tot liefst onderde 7 % van hel BNP 
in de begroting van dit jaar acht Schiltz haalbaar wanneer er geen 
nieuwe initiatieven worden genomen zonder kompensalies en wanneer 
de meeropbrengsten volledig worden aangewend om hel begrotingseven
wicht Ie herstellen. Daartoe dienen alle besparingsmaatregelen korrekt te 
worden uitgevoerd. 

Het antwoord van Schiltz aan het IMF dat dit land trunks gebruikt om 
een fraaiere begroting voor te leggen ontkent de vice-premier niet maar 
hij verwijst daarbij terecht naar zijn veel geprezen voorganger die 
meester was in dergelijke dingen. Schiltz weigert schijnmaatregelen en 
boekhoudknepen die de begroting tijdelijk opkalfateren maar eigenlijk 
de toekomst bezwaren. Net zoals de vrijgekomen financiële ruimte als 
gevolg van de overheveling van bevoegdheden en middelen naar gewes
ten en gemeenschappen niet mag misbruikt worden om een gemakkelijke 
besparing te realiseren. 

Effektief gezondmaken is het enige alternatief. Het kan bovendien niet 
dat de beleidsmensen van vandaag aan de bevolking van morgen een 
onbetaalbaar overheidsapparaat nalaten. 

Wanneer dit weekeinde de ministers in konklaaf het snoeiwerk aanvan
gen zal het reeds midden maart zijn. Snoeien doel altijd pijn, ook nu weer. 
Maar het vooruitzicht dat de vruchten die geplukt zullen worden des te 
gezonder zullen zijn verantwoordt die pijn. 

(m.v.l.l 

Op Gents kongres 

CVP neemt verzuiling 
in statuten op 

Op een kongres te Gent mocht Leo Tindemans, de 
CVP-lijsttrekker voor de Euroverkiezingen, zich nog 
eens lekker luid laten toejuichen. Dat was voor de 
moegetergde minister lang geleden. De Brusselse 
lijsttrekker Chabert brak een lans voor de goede 
verstandhouding tussen alle Brusselse bevolkings
groepen. Met de als perfekt tweetalig afgeschilderde 
politikus wil de CVP duidelijk ook franstalige kiezers 
binnenrijven. 

AAR het kongres Partij 
in beweging was vooral 
gewijd aan de herzie

ning van de statuten van 1974. 
En de Vlaamse kristendemokra-
ten aarzelden niet om de besten
diging, zelfs versterking van de 
verzuiling in hun statuten op te 
nemen. Alleen de CVP-jongeren 
bezaten genoeg eergevoel om 
deze schandelijke vermenging 
van partijpolitiek met de "be
vriende" organisaties (ACW, 
Boerenbond, NCMV) af te keu
ren. 

Meer bepaald staat er in de 
goedgekeurde tekst het volgende 
te lezen: ,,deze organisaties, 
mits zij erom verzoel<en, en zij 
zicti bereid verl<laren om in poli-
tiel< opziclit uitsluitend samen te 
werl<en met de CVP, l<unnen een 
CVP-lid als vertegenwoordig-
(st)er voor koöptatie in de statu
taire organen voordragen." En 
de CVP gaat er van uit dat ,,cfeze 

vertegenwoordigers aanbrenger 
zullen zijn van de gefundeerde 
politieke bekommernissen van 
deze kristelijke sociale organisa
ties: zich binnen de partij loyaal 
zullen inzetten in het kader van 
onze kristendemokratische over
tuiging en beginselverklaring en 
streven naar een ruime konsen-
sus; in hun organisatie ruimte en 
mogelijkheid krijgen om hun 
CVP-engagement uit te dragen 
en wervend voor de CVP op te 
treden." Duidelijker kan het niet 
gezegd worden. 

Tentakels 
ledereen weet hoe moeilijk het 

dikwijls IS om uit de tentakels van 
de katolieke zuil te blijven. Als 
gesyndikeerde werkloze krijg je 
veel makkelijker en sneller je uit
kering, de grote ziekenfondsen 
zijn verzuild, je kan op vakantie 
met reisburo's van een politieke 

kleur naar een vakantieoord met 
een politieke kleur, je spaarcent
jes worden dikwijls beheerd door 
een verzuilde spaarbank,... 

Eén van de belangrijkste pro
grammapunten van de VU is 
deze verzuiling te bestrijden. Dat 
zou trouwens een programma
punt moeten zijn van elke partij 
die beweert achter een propere 
politiek te staan. Daarom kunnen 
we deze evolutie bij de CVP niet 
zomaar laten voorbijgaan. Zeker 
nu de invulling van het nieuwe 
Vlaanderen aan de orde is, moet 
er waakzaam toegezien worden 
op dit nieuwe offensief vanuit 
kristendemokratische hoek. De 
CVP-staat waar politologen jaren 
terug voor waarschuwden, moet 
tot het verleden blijven behoren. 
Herman Van Rompuy mag zijn 
hart vast houden als zijn partij er 
met meer zou zijn, zoals hij in de 
Gazet Van Antwerpen verklaar
de, WIJ houdt zijn hart vast als 
we zien in welke richting Van 
Rompuy de CVP dirigeert. 

(pdj) 

BGJG ontleedt 
het Vlaamse 

regeerakkoord 
Lees bIz. 5 



Wï\ 
... en WIJ 

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

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

De redaktie 

ECHT GEBEURD 

Veel willen rijk zijn en dat was hij 
bi jna' 

Als hij tijd en lust had ging hij 
wandelen kende heel de omgeving, 
oude en nieuwe gebouwen En om de 
ruïne an de toren draait het verhaal 
Die toren was afgezet en dat prikkel
de zijn nieuwsgierigheid, peuterde 
met schup en hark en botste op iets 
Ijzerachtig, een ijzeren kist werd met 
de beitel geopend en juwelen kwa
men te voorschijn Een gebuur had 
de maneuvers in de gaten en kwam 
nader ,lk ben rijk" zei de vinder 
,,Wij zijn r i jk i ' zie de gebuur 

Palavers en gesleur wekten de aan
dacht van de ganse straat en ieder 
wilde z'n deel 

Alles gebeurde bij dag bij volle 
klaarte Dezaak werd doorgeseind en 
politie daagde op Deze zei plechtig 
, Dit behoort Stad en Provincie" 

De eerste vinder liet liefkozend z'n 
blik gaan over kist met inhoud en 
alles verdween om de hoek 

HIJ vraagt zich af Was alles 
e c h f i " 

Amgia 

RON LANGENUS 

Het wordt de hoogste tijd dat de 
auteur Ron Langenus (WIJ van 23 
feb j I a zijn boek over iemand van 
Belfast gaat schrijven en er dan ter 
plaatse zal blijven lang genoeg om 
het ,.zogenaamd katoliek" schorre-
morrie de straat te zien opbreken, om 
te zien hoe zij de huizen die door die 
gehate Britten ter beschikking ge
steld zijn besmeuren en vernielen, 
om ze s avonds te zien leunen tegen 
de gevels en ze 's nachts onheilspel
lend te zien .wandelen" In Belfast 
kan de heer Langenus vernemen dat 
het stadsbestuur gepoogd heeft kato-
lieken en protestanten samen m nieu
we tuinwijken te laten wonen dat die 
poging mislukte wegens de pesterijen 
van de katolieken die de protestanten 
wegwilden 

Weet Ron Langenus met dat in de 
Republiek Ierland de invoer van voor-
behoedsrrndtiefen van welke aard 
ook verboden i s ' 

Dat er bijgevolg in mijn ogen al

thans nog middeleeuwse toestanden 
bestaan is logisch De klerus is er de 
baas en de gezinnen hebben gemid
deld 6 tot 10 kinderen Ik vraag, Ron 
Langenus, af als hij een eigendom wil 
verhuren hij die gaat verhuren aan 
een gezin met 10 kinderen of aan een 
protestants gezin met 1 of 2 kinde
ren ' E n dan maar klagen dat ze geen 
huizen krijgen i 

Het siert Ron Langenus dat hij 
Ierse kinderen tijdens de vakantie 
opneemt om ze uit de straten van hun 
wijken in Belfast of Londen-derry weg 
te halen Het zijn katolieke instanties 
hier en ginder die deze uitwisseling 
op touw zetten België heeft er im
mers de faam een katoliek land te 
zijn Maar het is dezelfde klerus die 
destijds de haat predikte en nu de 
vlam uitslaat, patetisch roept , Stop 
that killing for God s sake Het zijn 
met alleen Islam funamentalisten die 
onverdraagzaam zijn Elke gods
dienst draagt de kiemen van onver
draagzaamheid in zich In 1945 kwam 
een jong verliefd koppeltje mij vragen 
of ik Belg, soms geen uitkomst wist 
voor hun probleem Hij was katoliek 
ZIJ protestant Hij mocht met trouwen 
met een protestant Zij mocht met 

trouwen met een katoliek Alle huwe
lijken worden in de kerk gesloten' 

Ik zou de heer Langenus de raad 
willen geven, wanneer hij te Belfast 
zal verblijven, zijn intrek te nemen bij 
een protestantse familie Protestan
ten maken 70 % van de bevolking uit 
Zijn eenzijdige visie op hun probleem 
zal dan wel wat milderen Dat het 
kolomaal verleden van de Britten (met 
beter en met slechter dan het onze) 
daar mets mee te maken heeft, zal 
dan wel blijken Men vergeet blijkbaar 
dat het Engels leger in Ulster geko
men is op vraag van de katolieken De 
Engelse Cynische Bende ' heeft de 
rollen moeten omkeren Door wiens 
s c h u l d ' 

Ik ben noch Brit noch protestant 
maar een Belg die er tijdens het 
laatste oorlogsjaar zijn militaire dienst 
deed en van Ierland is gaan houden 
Toen ons regiment dat mooie land 
verliet, kwam een IRA-man mij zeg
gen dat ze ons met rust hadden 
gelaten omdat ze wisten dat Belgen 
katoliek z i jn ' Is het daarom dat de 
gewezen priester en IRA-man die in 
België opgepakt werd met aan Enge
land overgeleverd w e r d ' 

Karel Vergucht , Kessel-Lo 

OPMERKINGEN 

Mag ik enkele opmerkingen formu
leren 1 V m recente z a k e n ' 

— Europese verkiezingen Ik vind 
dat WIJ onze 14de Vlaamse zetel met 
aandrang moeten opeisen en er ge
noeg op hameren dat we nu bena
deeld zijn 

— I V m de opvoeders en hun pro
blemen Waarom was de VU afwezig 
op de betoging van 6 februari in 
G e n t ' En waar was voorzitter J Ga
briels die d a g ' 

— Taak voor Argo Geschiedenis is 
een zeer belangrijk vak ook en vooral 
in onze huidige tijd, en ik stel vast dat 
onze jeugd (17-20j) geen goede of 
volledige kijk op de geschiedenis van 
ons volk heeft De recente geschiede
nis van na 1914-18 wordt dikwijls 
overgeslagen of in spoedtempo be
handeld en die is toch ook belangrijk 
Ook van andere veranderingen m 
Europa Over Griekenland Spanje 
Italië enz , blijken onze jongeren heel 
weinig te weten Daar ligt een voorna
me rol naar het onderwijs de Argo en 
de VU 

— Frans op radio en TV Ik stel vast 
dat op de BRT meer en meer Fransta-
ligen (politiekers, e a ) het woord ne
men met een vertaling of korte inhoud 
nadien Kan dit nog m een zelfstandig 
V laanderen 'A ls Spitaels Hansenne, 
Maystadt Coeme e a dit toch natio
nale ministers zijn geen Nederlands 
spreken dan kan dit met voor mij op 
de BRT ZIJ moeten Nederlands spre
ken anders zijn ze met waardig . na
t ionaal" genoemd te worden 

De v u moet daar hard tegen reage
ren' De BRT moet ze met aan het 
woord laten 

R. Clompen, Destelbergen 
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Sibdijkans 

Affligem 

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 

l drhre-in | 

S.M.B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 
stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBIEBHANDELW 

ELUNCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

WIJ bestellen ten huize 

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 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCOUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

etoo*:.®V«' 
^atw J ^ ' ^ " R. DE BEULE 

Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Banketbal^kerij 

ANTWERPIA 
^'J JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

^ 

'tboerenhof 
CAFE - REsnTyjRANTT-mrawR 

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

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

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

1 24-jange licentitaat aard- en delf-
stofkunde, richting 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 

RESTAURANT-HOTEL 
O V E R E I N D E 
Salons Raymond 
— banl<etzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

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

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

v z w RECREATIE 
PAALSE PLAS 

UITBATER 
CAFETARIA 

gevraagd 

met Ingang van 1.5.89 

Bestek en inlichtingen te verknjgen: 
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 

I ' 38-jarige direktie-sekretaresse, op
leiding A6/A2, drietalig en met noties 
Duits, ervaring op computer, zoekt 
passende betrekking te Brussel of ten 
W van Brussel Voor ml tel staatsse-
kretariaat Valkeniers 513 83 00 post 
311 
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Adjani stak 
nek uit 

Isabelle Adjani 
De César voor de beste aktrice 

ging dit jaar naar Isabelle Adjani 
voor haar vertolking van Camille 
Claudel m de gelijknamige film 
van Bruno Nuytten. De Césars 
Zijn zowat de Franse versie van 
de Amerikaanse Oscars 

Tijdens haar dankwoord citeer
de Adjani enkele zinnen uit De 
Satanische Verzen van Salman 
Rushdie en betuigde aldus haar 
solidariteit met de schrijver. Isa
belle Adjani bewees daarmee dat 
ze naast mooi en onhandelbaar 
ook dapper en geëngageerd kan 
zijn Aan de lange reeks li
chaamsdelen die ze voor het al
ziend camera-oog reeds liet be
wonderen, voegt ze nu haar nek 
toe. 

De Italiaanse boekhandel die 
Rushdie's boek uitgegeven had, 
IS het afgelopen weekend m de 
as gelegd Moslimfundamentalis
ten dreigden ook het graf van 
Dante in Ravenna op te blazen 

Teheran verbrak intussen de 
diplomatieke betrekkingen met 
Groot-Brittannië. 

Professoren... 
De Vereniging van Vlaamse 

Professoren van Leuven dreigt 
een kampanje te beginnen om de 
ziekteverzekering te federalise
ren als minister Busquin zijn 
maatregel betreffende de forfai
taire honoraria voor klinische bio
logie m de ziekenhuizen hand
haaft. De Standaard had immers 
voorgerekend dat in Vlaanderen 
voor klinische biologie 175 fr. per 
verpleegdag mag worden uitge
keerd, tegen 395 fr. in Brussel en 
357 fr. in Wallonië. Volgens de 
professoren heeft deze ongelijk
heid mets meer te maken met de 
interpersonele solidariteit, maar 
gaat het om een verschil in pri
maire konsumptie. 

M.a.w de Vlaamse professo
ren slaan de weg in van de VU, 
die momenteel als enige partij 
van betekenis de federalisering 
van de sociale zekerheid bepleit. 

...en artsen 
Gelijkaardige redenenngen 

werden door het artsensyndikaat 

van dr. De Brabanter en de 
Vlaamse afdeling van de Artsen
kamers Wynen geopperd. Dr Be
ckers van deze laatste vereniging 
was echter met verlegen om de 
verantwoordelijkheid voor deze 
onrechtmatige geldstroom naar 
Wallomè bij de Vlaamse politici 
en meer bepaald bij de VU te 
leggen Deze partij probeert,,met 
de allergemeenste lyriek" te 
doen vergeten dat ze ,,het belang 
van Vlaamse mensen heeft ver
kwanseld m de financiering van 
de gewesten", zo stond in De 
Standaard te lezen. De krant zag 
de verklaring voor deze laagharti
ge aanval in de interpellatie van 
VU-kamerlid Caudron, die de zie
kenhuizen met fabrieken, en de 
artsen met geldwolven verge
leek. Dat is natuurlijk een schro
melijk overdreven voorstelling 
van Gaudron's redevoering. Het 
toont wel aan hoe sommige art
sen een aanval op enkele zeldza
me kollega's interpreteren als 
een aanval op het hele gilde, en 
dan in blinde woede met het 
kortstbijgelegen stuk huisraad 
beginnen gooien. 

Luc Van 
Den Bossche 
De gemeenschapsminister van 

Binnenlandse Aangelegenheden 
en Openbaar Ambt, Luc Van Den 
Bossche (SP), heeft m een brief 
aan de gouverneur van Brabant, 
De Groeve, even duidelijk de 
puntjes op de i van de taalwetge
ving gezet 

Van Den Bossche schrijft daar
in dat het bestaan van een weer
legbaar of onweerlegbaar ver
moeden geen afbreuk doet aan 
de verplichting om de taal van het 
gebied te gebruiken en aan de 
gevolgen van het gebruik van een 
andere taal, nl. de nietigheid van 
die handelingen en het ontbreken 
van enig rechtsgevolg van elk 

X||JEkR4GEN AAN... 
Senator Rob Geeraerts 

• Deze week werd een internationa
le ozonkonferentie in Groot-Brit
tannië afgesloten. Welke gevolgen 
heeft de aantasting van de ozon
laag eigenlijk voor ons leefmilieu? 

„Het rechtstreeks gevolg van de 
aantasting van de ozonlaag is het 
doorlaten van de ultraviolette stralen, 
vooral UV B. Dat veroorzaakt huid
aandoeningen en oogziekten. Ook de 
landbouwgewassen kunnen aange
tast worden Het effekt kan mathema
tisch zo voorgesteld worden 1 % min
der ozon levert minstens 1% meer 
kwaadaardige kankers op, en 5% 
meer onschuldigere kankers. In onze 
streken wordt momenteel een vermin
dering van de ozonlaag met 3, tot 
soms 6% waargenomen 

Er stelt zich naar de toekomst toe 
dus een enorm probleem Op langere 
termijn kan de aantasting van de 
ozonlaag het broeikaseffekt aan
zwengelen en klimaatwijzigingen ver
oorzaken." 

• Hoe zeker is men ervan dat de 
CFK's verantwoordelijk zijn voor de 
gaten in de ozonlaag? 

„Er IS al sinds 1974 onderzoek aan 
de gang over de aantasting van de 
ozonlaag Wetenschappelijk is het 
mechanisme nog steeds met honderd 
procent duidelijk Het is lang met 
zeker of alleen de CFK's verantwoor
delijk zijn voor de ozonaantasting 
Het staal wetenschappelijk wel vast 
dat er een relatie bestaat tussen de 
lozing van de CFK's en de afbraak 
van ozon " 

• Zijn de alternatieven voor CFK's 
goedkoop en makkelijk toepas
baar? 

„Dat hangt af van het gebruik van 
de CFK's, nl als drijfgas, als oplos
singsmiddel, koelvloeistof, als hulp
middel bij het vormen van schuim-
plastics en als brandblusmiddel. De 
vervangingsmogelijkheden van de 
CFK's moeten per toepassing beke
ken worden 

Wat drijfgassen betreft is het zon
der meerkost mogelijk om de CFK's 
te vervangen. In Nederland bvb heeft 
men nog slechts 10% CFK's in drijf
gassen. Wat de koelvloeistoffen be
treft, ligt het al wat moeilijker Er zijn 
andere CFK's mogelijk die minder 
schadelijk zijn. Want tussen de CFK's 
onderling zit er een enorm verschil 
Sommige CFK's zijn 20 keer schade
lijker voor de ozonlaag dan andere 
Het IS bovendien mogelijk om een 
rekuperatiesysteem voor CFK's in de 
koelkasten in te bouwen En waarom 
geen andere bewaartechnieken, zon
der koeling, bvb anaëroob (zonder 
zuurstof) gebruiken '> 

BIJ de oplosmiddelen en reimgings-
produkten heeft men daarentegen 
nog geen alternatief gevonden dat 
minder schadelijk is De industrie 
staat hier nog vooreen vraagstuk, en 
ik voorzie geen oplossing binnen de 
eerste vijf jaar 

Het verbruik bij de brandblusmid-
delen is zo laag dat zich hier eigenlijk 
geen probleem stelt En tenslotte bij 
de schuimplastics kan ik me voorstel
len dat de CFK's gemakkelijk vervan
gen kunnen worden " 

• België betaalt, uit besparings
overwegingen, zijn bijdrage niet 
meer aan de UNEP, de UNO-organi-
satie voor leefmilieu. Dreigt ons 
land daardoor niet monddood te 

worden op internationaal milieu-
vlak? 

„Ik vind dat de internationale mi
lieuproblematiek integraal federalis
tisch aangepakt moet worden Vlaan
deren IS een onderdeel van Europa, 
en Europa een onderdeel van de 
wereld In Vlaanderen moeten wij een 
goed lokaal milieubeleid voeren waar 
dat mogelijk is Ozonperikelen die 
stijgen natuurlijk boven Vlaanderens 
grenzen uit, net ais zure regen enz. 
De EG kan daar zijn rol beginnen 
spelen, door duidelijke richtlijnen uit 
te vaardigen. Op mundiaal vlak moet 
de EG dan naar gesprekspartners 
zoeken om samen naar een oplossing 
voor de mundiale problemen te stre
ven 

Grote internationale konferenties 
waar bvb. Ohio naast Vlaanderen en 
Kazachstan zit, zijn uiteindelijk niet 
werkbaar." 

• België is bvb. niet uitgenodigd op 
de konferentie in Nederland? 

,,Dat IS het juist. Op zo'n grote 
konferenties kan men vaak geen ech
te oplossingen, geen echte resultaten 
bereiken, maar wil men vooral de 
show gaan stelen Kijk hoe Thatcher 
in Groot-Bnttannie als vos de passie 
preekte 

Internationale technische konfe
renties daarentegen zijn wel nuttig 
Wetenschapsmensen die ervaringen 
uitwisselen kunnen een oplossing wel 
dichterbij brengen. Via een integraal 
federalistisch model kunnen politici 
dan tot een oplossing komen, fi/laar 
niet op PR-konferenties waar men 
ruzie maakt over wie wel en wie met 
uitgenodigd wordt " 

MENSEN IN 
HETNIRJWS 

mondeling betoog in een andere 
taal in de beraadslagende verga
dering 

M a w. de faciliteiten doen 
geen afbreuk aan de taalhomo
geniteit en gelden alleen voor de 

Reizen met de trein is in Groot-Brittannië niet langer veilig. Op korte 
tijd bezorgden enkele spektakulaire ongevallen met slechte afloop de 
Britse Spoorwegen een slechte naam. De spoorinfrastruktuur over het 
Kanaal is dan ook de oudste van Europa. Op de foto ruimen arbeiders 
van British Rail het puin na het ongeval te Purley. (foto ap) 

Van Den 
Bossche: 
brief aan 
gouverneur 

bestuurden, met voor de bestuur
ders Van Den Bossche geeft ook 
een met beperkende opsomming 
van bestuurshandelingen die in 
het Nederlands moeten gebeu
ren Daartoe behoren ook de 
mondelinge tussenkomsten m de 
gemeenteraden, willen ze gevolg 
hebben, en de antwoorden van 
het kollege van burgemeester en 
schepenen Van Den Bossche 
voegt er nog aan toe dat er geen 
vertalingen mogen gemaakt wor
den, noch van de agenda, noch 
van de verklarende nota's, de 
uitleg van het kollege of hetgeen 
er gezegd wordt in het algemeen 

Met deze brief in zijn brieven
bus heeft gouverneur De Groeve 
helemaal geen ekskuzes meer 
om in te grijpen wanneer tijdens 
de gemeenteraden van de facili
teitengemeenten de taalwetge
ving met toegepast wordt Een 
massale opkomst voor de wande
ling door de randgemeenten die 
Tak op 12 maart organiseert kan 

het vuur aan de schenen van De 
Groeve nog wat oprakelen... 

Belasting
aangifte... 

Op basis van gegevens voor 
1987 werden er 2.972.693 werk
nemers in ons land (of hun belas-
tingskonsulenten) gekonfron-
teerd met de plicht een fiskale 
aangifte te doen. Behalve voor 
politici en organisaties die via 
deze service kiezers of klanten 
hopen te winnen, heeft deze ver
velende klus voor natuurlijke per
sonen eigenlijk geen nut. 

De meeste gegevens die op de 
aangifte worden ingevuld, kent 
de fiskus immers al uit andere 
bronnen, hoofdzakelijk de werk
gever en de organismen die ver-
vangingsinkomens betalen. Se
nator Roger Blanpain en Jos 
Defoort, docent aan de Fiskale 
Hogeschool, lichtten woensdag 
een wetsvoorstel toe dat aan 
deze enorme tijdsverspilling een 
einde wil maken. Er wordt voor
zien dat alle personen of organis
men die aan de werknemers in
komsten verstrekken, verplicht 
worden de fiskus hiervan op de 
hoogte te stellen. Hetzelfde geldt 
voor de aftrekken van het belast
baar inkomen. 

...afgeschaft? 
Momenteel kontroleert de ad

ministratie eigenlijk alleen of de 
belastingplichtige de gegevens 
die hij ontvangen heen korrekt 
heeft overgeschreven op de aan
gifte. Duizenden ambtenaren 
doen aldus grotendeels nutteloos 
werk, terwijl er onvoldoende per
soneel beschikbaar is voor de 
echte fiskale kontrole. 

Andere problemen betreffen de 
onderhoudsgelden en de aftrek 
van autokosten. Ook hiervoor 
voorziet het wetsvoorstel-Blan-
pain een oplossing. 

Defoort en Blanpain wezen 
erop dat in Nederland gelijkaardi
ge voorstellen zijn goedgekeurd. 
De zgn. wet Oort zal bij onze 
noorderburen tot gevolg hebben 
dat meer dan 80% van de belas
tingplichtigen geen aangifte meer 
zal moeten invullen, en dat 1.600 
ambtenaren minder zullen nodig 
zijn voor kontrolewerkzaamhe-
den. 

Het voorstel, dat een budget
tair neutrale operatie zou moeten 
zijn, kan helaas met ten goede 
komen aan de zelfstandigen, 
voor wie de aangifte onvermijde
lijk blijft De werknemer die toch 
bepaalde werkelijke kosten wil 
aftrekken, kan vanzelfsprekend 
een vrijwillige aangifte daartoe 
indienen. 
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Blanpain: 
weg met 
belasting
aangifte 
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Opvoeders 
grimmiger 

Tot voor deze week speelden 
de akties van de opvoeders zich 
voornamelijk in Vlaanderen af 
Sinds enkele dagen kwamen ook 
hun kollega's uit Wallonië en het 
Brusselse ook op straat In alle 
gewesten worden de voorstellen 
van de voogdi)ministers door de 
vakbonden afgewezen 

De akties worden grimmiger 
met de dag- verkeersknooppun
ten worden bezet, en het spoor
verkeer wordt vertraagd. Indien 
de situatie tegen volgende week 
met uitgeklaard is, sluit men een 
algemene staking met uit 

Laurenssigaret 
uitgedoofd 

Het dochterbedrijf van Tabaco-
fina Laurens doet de boeken 
dicht Volgens Tabacofina leid
den de gevolgde regeringspoli-
tiek op het vlak van de aksijnzen 
op tabakswaren, de opgelegde 
restriktieve maatregelen in ver
band met het roken en de groei
ende onverdraagzaamheid t o v. 
de rokers tot deze pijnlijke beslis
sing 101 arbeidsplaatsen in de 
Brusselse regio worden aldus 
vernietigd 

Het personeel en hun verte
genwoordigers, samen met de 
Federatie van de Tabakverwer
kende Nijverheid, wensten ook 

uitdrukkelijk hun bezorgdheid 
mee te delen over de toekomst 
van de werkgelegenheid m de 
sektor 

Gelijk hebben ze om bezorgd 
te zijn. Maar is het met beter om 
alvast naar ander werk uit te 
zien'' Het moet de bedoeling zijn 
van de overheid om roken sociaal 
onaanvaardbaar te maken, net 
als met-loodvrij rijden of de aan
koop van spuitbussen en in plas
tiek verpakte goederen. 

Opstand 
in Tibet 

In het verre China eisen de 
Tibetanen de onafhankelijkheid 
voor Tibet op Sinds anderhalf 
jaar kwam het in Tibet herhaalde
lijk tot hevig en bloedig protest 
tegen de Chinese bezetter van 
het afgelegen gebied m het Hi-
malaya-gebergte 

In 1950 viel het kommumsti-
sche leger Tibet binnen en wierp 
het teokratische boedhistische 
bewind omver De religieuze lei
der, de Dalai Lama, vluchtte na 
een bloedige opstand negen jaar 
later naar India De Dalai Lama 
leeft sindsdien m ballingschap 
maar geniet in Tibet nog steeds 
een absoluut gezag 

China IS met van plan om Tibet 
een grote autonomie te geven 
Volgens Chinakenners zijn de 
Chinese autoriteiten de Tibetaan
se bodemschatten aan het uitput-

Na de sensibilisering van de westerse wereld, zoekt de internationale milieu-organisatie Greenpeace nu 
ook vaste voet aan de grond in de Sovjet-Unie. Een verzamelelpee met rockmuziek, waar o.m. de westerse 
rocksterren Annie Lenox (midden) en Peter Gabriel (rechts) hun medewerking aan verleenden, vormt het 
Paard van Troje. (foto ap) 

ten Daarbij moet China geen 
reaktie vrezen van derde landen, 
die allen te zeer lonken naar de 
onmetelijke Chinese markt 

China kondigde dinsdag de 
staat van beleg af in Tibet. Alle 
buitenlanders moesten de hoofd
stad Lhasa verlaten. 

Euro
verkiezingen 

De Eurolijsten van de verschil
lende politieke partijen raken stil
aan ingevuld. Bij de PS zal de 
knappe verschijning van Ray-

MENSBEELD 
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Deze week zijn in Wenen de 
; CFE-onderhandeiingen (Con

ventional Forces in Europe) 
van start gegaan Er was eerst 
sprake van Conventional Ar
med Forces in Europe, maar 
met de afkorting daarvan zou 

' de Imk naar café-praat al te 
zeer voor de hand liggen. 
Want dat de CFE-besprekin-
gen lang zullen duren, men 
spreekt van jaren, daar twijfelt 
memand aan 

De redenen daarvoor zijn 
velerlei. Het MBFR-overteg 

j {Mutual and Balanced Force 
Reduction) over de verminde-

> ring van de klassieke wapens 
: in Centraal—Europa sleepte 
J wel 15 jaar aan zonder tot emg 
i tastbaar resultaat te leiden 
L Op 2 februari jl. werden ze dan 
( maar stopgezet 

Nieuw aan deze ontwape
ningsonderhandelingen tus
sen Oost en West is ongetwij
feld het feit dat de 16 Navo-
Itdstaten en de 7 Warschau-
pakt-leden samen aan één 
grote tafel gaan zitten Zo be
slissen de Europese landen 
zelf over hun toekomst Het 
zal de besprekingen er alles
zins niet op vereenvoudigen 

Maar ook het gesprekson
derwerp IS komplekser dan 
een spelletje kernraketten tel
len. De bedoelingen van het 
CFE-overleg zijn o m. een 
deel van de meer dan 5 mil
joen soldaten en 70 000 pant
sers die tussen Oeral en At
lantische Oceaan tegenover 
elkaar staan, overbodig te ma
ken Deze wapentuigen vor
men een enorme verzameling 

met kwalitatief zeer grote ver
schillen Soms zijn ze zelfs 
helemaal met te vergelijken 

Men is al overeengekomen 
om met te ruziën over de hui
dige troepensterkte, maar om 
onmiddellijk over de na te stre
ven resultaten te onderhande
len De marine komt niet aan 
bod omdat ze voor de Navo, 
als bondgenootschap met 
partners aan weerszijden van 
de Atlantische Oceaan, van 
levensbelang is Het War-
schaupakt heeft door zijn terri
toriale aaneensluiting niet met 
deze handikap af te rekenen 
De Navo, met een overmacht 
aan gevechtsvliegtuigen, wil 
ook de luchtmacht pas bij de 
besprekingen betrekken als 
de lucht over de tanks, ge
pantserde voertuigen en zwa

re artillerie, waar het War-
schaupakt dan weer stukken 
sterker staat, is opgeklaard 
De vraag van Moskou om ook 
over de kernwapens voor de 
korte afstand te praten, werd 
eveneens door een ferm no 
beantwoord Sommigen bin
nen de Navo willen die wa
pens nl. net moderniseren. 

De eerste voorstellen wer
den reeds bekend gemaakt, 
de eerste principes afgekon
digd en de eerste pionnen tn 
stelling gebracht. En natuur
lijk draaien ook de PR-machi-
nes op volle toeren Laat ons 
hopen dat de Weense onder
handelaars voldoende besef
fen dat Europa's toekomst 
niet in een PR-schaakspel tus
sen 2 grootmeesters bedis
seld kan worden 

monde Dury, uittredend Europar
lementslid, de franstaligen vanop 
20 vierkante meterborden toela
chen. De Voerense oproerkraaier 
José Happart wordt door de 
Waals-socialistische top nog 
steeds gekoesterd als stemmen
trekker. Hij krijgt de tweede 
plaats in de schoot geworpen 
"Happartist" Ernest Glinne, uit 
het PS-buro gedumpt, staat op de 
derde plaats 

BIJ de PSC trekt EP-lid Gérard 
Deprez de lijst, gevolgd door het 
tweede uittredende EP-lid Fer-
nand Herman De derde plaats 
zal waarschijnlijk door een vrouw 
ingenomen worden. 

Ook de lijsttrekkers in Vlaande
ren zijn allemaal bekend • de CVP 
stuurt Tindemans in de arena, de 
PVV denkt met Willy Declercq 
een tegengewicht voor "mister 
Europe" in de strijd te brengen, 
de SP schuift Mare Galle naar 
voor, en Agaiev Paul Staes. Zoals 
U ongetwijfeld weet doet de VU 
een beroep op de tandem Vande-
meulebroucke-Kuijpers, de twee 
uittredende EP-leden. 

Zaterdag wordt de Eurolijst van 
de Volksunie door de partijraad in 
Berchem ingevuld. 

Kadetten-
sciiooi 

Lier 
De geplande sluiting van de 

kadettenschool in Lier ligt bij veel 
Vlamingen zwaar op de maag. 
Het VU-arrondissementsbestuur 
van Mechelen wijst erop dat deze 
school een voorname rol ge
speeld heeft bij de vervlaamsing 
en demokratisenng van het offi
cierenkorps in het Belgische le
ger. 

Het bestuur betreurt dat men 
door een neo-centralisme deze 
gemeenschaps- en sociale rol 
van de kadettenschool van Lier 
wil afbreken, net op het moment 
dat door de federalisering van het 
land de regionale rekrutering en 
de psychologisch-pedagogische 
kontekst voor de toekomstige be
roepsmilitairen meer dan aange
wezen IS. 

Het Mechels VU-arrondisse-
mentsbestuur weigert de argu
menten van bezuiniging, die bij 
de vorige sluitingspoging reeds 
ontzenuwd werden, te aanvaar
den. Het bestuur is ervan over
tuigd dat een anti-Vlaamse en 
anti-sociale opstelling van de le-
geroverheid aan de grondslag ligt 
van deze nieuwe aanval 
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Hoopt op verfijning en... uitvoering 

Bond ontleedt 
Vlaams Regeerakkoord 

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen evalueer
de onlangs het regeerakkoord van de Vlaamse 
Exekutieve en toetste dit aan haar eigen Memoran
dum en aan de Bondsstandpunten. 

We namen deze evaluatie even door en hoorden 
nogal wat applaus op de Bondsbanken. 

B IJ wijze van inleiding vindt 
de Bond het verheugend 
dat het Vlaams regeeral<-

l<oord de recente staatshervor
ming als een historische l<ans ziet 
om een eigen Vlaams beleid uit te 
bouwen. Dit beleid moet leiden 
tot een open, demol<ratische en 
verdraagzame Gemeenschap, 
een verbetering van de dienstver
lening en een echte dialoog tus
sen de diverse politiel<e overhe
den. 

In de uitgangspunten van dit 
akl<oord mist de Bond echter een 
beleidsvisie, die het gezin cen
traal stelt en het volle ontplooi-
ingsl<ansen geeft, met respekt 
voor de rechten van ontplooiing 
van de individuele persoon, en de 
gelijkwaardigheid van man en 
vrouw. Het gezinsbeleid krijgt 
slechts expliciete aandacht als 
een onderdeel van een globaal 
welzijnsbeleid, naast gehandi-
kaptenbeleid, bejaardenbeleid,... 
en dat is jammer. 

Bekijken we even de verschil
lende hoofdstukken. 

Onderwijs en 
vorming 

De Bond deelt de uitgangspun
ten die de Vlaamse Exekutieve 
zich stelt voor het uitstippelen 
van haar beleid, nl. een globaal 
Vlaams onderwijsbeleid met gelij
ke kansen voor iedereen, dat 
kwaliteitsnormen hanteert, en ge
richt is op de totale persoonlijke 
vorming en een voldoende uitge
breide basiskennis. 

Wat de konkrete beleidslijnen 
betreft, meent de Bond dat ze als 
grootste gezinsorganisatie in 
Vlaanderen, een waardevolle in
breng zou kunnen hebben in de 
nieuw op te richten Algemene 
Onderwijsraad voor de Vlaamse 
Gemeenschap, die de verschil
lende onderwijsnetten en de so-
cio-kulturele en ekonomische mi
lieus zal groeperen. 

Omdat leermoeilijkheden en 
schoolmoeheid sinds de leer
plichtverlenging prangende pro
blemen zijn, drong de Bond 
meermaals aan op een degelijke 
leerlingenbegeleiding, en is ze 
tevreden dat het regeerakkoord 
aangepaste initiatieven op dat 
vlak aankondigt. 

Voorts vindt ze ouderparticipa
tie in het lokale onderwijsbeleid 
heel belangrijk, en steunt ze de 
Exekutieve in haar voornemen de 
onderwrijsloopbaan aantrekkelij
ker te maken. 

Positief zijn nog de plannen 
inzake deeltijds onderwijs, en het 
onderwijs voor sociale promotie 
dat in samenhang met andere 
stelsels van volwassenvorming 
zal uitgewerkt worden. 

Kuituur 
Wat het Vernieuwd Lager On

derwijs (VLO) betreft, is het lo
venswaardig dat de positieve ele
menten ervan veralgemeend zul
len worden, maar dit moet dan 
wel goed voorbereid en in samen
spraak met de scholen gebeuren. 

In het hoofdstuk Kuituur zegt 
de Bond haar principes terug te 
vinden. Iedereen moet, naar zijn 
mogelijkneden, sociale achter
grond of levensfaze, kansen krij
gen om zichzelf te ontplooien in 
harmonie met de medemens, en 
moet aan het kultureel leven kun
nen deelnemen. 

Daarom vindt ze de optie in het 
regeerakkoord voor inspraak en 
participatie en decentralisatie 
naar de plaatselijke gemeen
schap positief. De Bond waar
schuwt de Exekutieve echter dat 
de voorgenomen aktualisering 
van de kultuurdekreten niet tot 
doel mag hebben de werking en 
de middelen van de socio-kultu-
rele organisaties te verminderen, 
doch dat ze deze moet veilig 
stellen, zoniet nog verbeteren. 

Deeltijds onderwijs en onderwijs voor sociale promotie horen in een 
samenhang met andere stelsels van volwassenvorming. (foto Zafar) 

Tewerkstelling 
en arbeid 

De prioritaire aandacht voor de 
verbetering van de werkgelegen
heid en de bestrijding van de 
werkloosheid kan als positief be
schouwd worden. In tegenstelling 
tot wat de Bond voorstaat, gaat 
de aandacht van de Exekutieve 
echter naar de langdurig werklo
zen in plaats van de werkloze 
gezinshoofden. 

De uitbouw van de Vlaamse 
Die 1st voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding, de oprich-
tincj van een vakaturebank, op
voeren van het aantal tewerkge-
stelden in de socio-kulturele sek-
tor, een evaluatie van de be-

De prioritaire aandacht voor verbetering van werkgelegenheid en de 
positief. 

bestrijding van de werkloosheid is 
(foto Zafar) 

roepsopleidingsprogramma's in 
funktie van de behoeften, en het 
beter toegankelijk maken van 
deze opleidingen voor risikogroe-
pen, zoals langdurig werklozen, 
laaggeschoolden en vrouwen 
met jonge kinderen, vindt de 
Bond positief. 

Toch vraagt ze ook aandacht 
voor de thuiswerkende ouders. 
De Vlaamse overheid moet niet 
enkel maatregelen nemen op het 
vlak van de kinderopvang voor 
werkende ouders; ook thuiswer
kende ouders die opnieuw een 
job willen, zouden toegang tot de 
beroepsopleiding moeten krij
gen. 

Welzijns- en 
gezondheidsbeleid 

Uitgangspunten zijn hier: per
soonlijke verantwoordelijkheid 
voor iedereen, samen met een 
georganiseerde solidariteit en 
een voorkomingsbeleid met prio
ritaire ondersteuning van het ge-
zins- en thuismilieu, gericht op de 
mens in zijn totaliteit. 

— Op het vlak van het gezins
beleid hoopt de Bond dan ook dat 
het onderzoek dat de Exekutieve 
wenst te doen naar konkrete ini
tiatieven ter ondersteuning van 
gezinnen die hulpbehoevende fa
milieleden thuis opvangen, zal 
leiden tot een financiële tege
moetkoming voor deze gezinnen. 

Het voornemen om de kinder
opvang verder uit te bouwen 
vindt de Bond positief, doch ze 
hoopt ook dat meer middelen 
voor Kind en Gezin zullen uitge
trokken worden. 

— Wat het gehandikaptenbe-
leid betreft, hoopt de Bond dat nu 
eens eindelijk werk gemaakt 
wordt van de oprichting van een 
Vlaams Fonds voor Sociale Inte
gratie van Personen met een 
Handikap, om zo de administra

tieve rompslomp waarmee ge-
handikapten gekonfronteerd wor
den, te vereenvoudigen. 

Ook de aandacht voor het be
geleid wonen en zelfstandig wo
nen beantwoordt aan de wens 
van de Bond om de autonomie 
van de gehandikapten te vergro
ten. 

— Ook in het bejaardenbeleid 
gaat veel aandacht naar de thuis
zorg, en naar de kwaliteit en de 
betaalbaarheid van de intramura
le opvang. 

— Inzake gezondheidsbeleid 
ondersteunt de Bond het voorne
men om Kind en Gezin een es
sentiële rol te laten spelen inzake 
prenatale zorg, en staat ze achter 
de integrale gezondheidsbena-
dering met aandacht voor de 
voorlichting en de opvoeding. 

Huisvesting 
Het huisvestingsbeleid steunt 

op het beginsel van het recht op 
wonen en streeft naar woonze
kerheid. Gezinnen moeten een 
reële keuze kunnen maken tus
sen eigendomsverwerving en 
huur van een woning. De Bond 
stelt zich wel de vraag hoe dit 
principe konkreet zal gemaakt 
worden. 

Ook vindt ze het merkwaardig 
dat in de uitgangspunten voor het 
huisvestingsbeleid de algemene 
rol van de sociale huisvestings
maatschappijen en de gezinsdi
mensie niet aangehaald worden. 

De Bond vindt het positief dat 
de gezinsdimensie wel mee
speelt in de konkrete maatrege
len inzake het tx)uwen, verbou
wen en huren van woningen in de 
sociale huisvestingssektor en het 
toestaan van sociale leningen. 

Wat het saneren van woningen 
betreft hoopt men op meer mid
delen voor het Vlaams Woning
fonds, en vindt men de specifieke 
aandacht voor bejaarden gehan
dikapten in de vorm van een 
funktionele aanpassing van hun 
woning, positief. 

Verkeer 
Ook op dit terrein ondersteunt 

de Bond volmondig de uitgangs
punten van het regeerakkoord, 
nl. de aandacht voor de veiligheid 
van de weggebruikers, in het bij
zonder de meest kwetsbare, en 
het stimuleren van het openbaar 
vervoer. 

De uitbouw van een aangepast 
fietspadennet en de aanleg van 
een betere infrastruktuur voor de 
voetgangers zijn dan ook positief, 
net als de inspanningen die zul
len geleverd worden voor ver-
keersopvoeding en efficiënte 
sensibiliseringskampagnes. 

Wel vindt de Bond haar konkre
te eis op het vlak van openbaar 
vervoer (nl. een reële kostprijs
vermindering van 50 % op de 
tarieven van het openbaar ver
voer voor de grote gezinnen) niet 
terug, en vindt ze de voorgestel
de maatregelen, nl. de integratie 
van het stads- en streekvervoer, 
vrij algemeen en weinig konkreet. 

Globaal gezien wordt dit ak
koord vrij gunstig onthaald door 
de BGJG, en herkent veel van de 
eigen standpunten in de teksten. 
De Bond hoopt echter dat de 
Vlaamse Exekutieve haar voor
nemens allemaal wat konkreter 
maakt en ze natuurlijk ook uit
voert. 

Wie niet? 

Piet Van Schuyienbergh 
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Kamerlid Nelly Maes: 

„België draaischijf van 
iiiegale wapeniiandel!" 

Met terechte fierheid brachten de leden van de onderzoel<sl<ommissie naar de 
wapenhandel deze week verslag uit over hun werkzaamheden. Bijna twee jaar 
lang peilden zij naar de Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens en 
munitie aan landen die in een gewapend konflikt gewikkeld zijn of waartegen een 
wapenembargo bestaat. 

In totaal werden 61 getuigen gehoord, 56 vergaderingen belegd... het 
resultaat ervan is een lijvig rapport van 600 bladzijden en de zekerheid dat ons 
land sterk betrokken is geweest bij leveringen, waar ook ter wereld, van wapens 
en munitie. 

ET groot entoesiasme 
heeft de VU-fraktie en 
vooral dan Nelly Maes 

aan het onderzoek deelgeno
men Samen met onze gewezen 
kollege Pol Van Den Dnessche 
was ZIJ er niet zelden de motor 
van Dit blad bvb haalde ver
schillende keren de koppen van 
het nieuws met nieuwe onder
zoeksgegevens, opzienbarende 
interviews en belangrijke doku-
menten 

Maar voor het kamerlid uit Sint-
Niklaas betekent het indrukwek
kend rapport helemaal niet dat 
het werk af IS ,,De regering heeft 
beloofd de besluiten ervan te vol
gen Welnu, het staat vast dat 
ons land een draaischijf is van de 
illegale wapenhandel De onver
schilligheid terzake van rege-
nngszijde is steeds opvallend ge
weest Dat IS nu met langer mo
gelijk Aan de struisvogelpolitiek 
van vroeger moet een eind ko
men " Citeren we slechts bij wij
ze van voorbeeld die onvergetelij
ke uitspraak van Buitenlandse 
Zaken-minister Tindemans 
,,Aan Iran werden slechts twee 
jachtgeweren geleverd " 

Kontrole 
essentieel. 

Om te beginnen moet er vol
gens Nelly Maes wat gebeuren 
op het vlak van de wetgeving en 
de parlementaire kontrole ,,AI te 
vaak worden wij dom gehouden 
over de Belgische wapeneksport 
Hoe dikwijls wordt buiten ons we
ten aan zogenaamd ,,gevoelige" 
landen geleverd "^ Hoe groot is de 
invloed van de wapenlobby in de 
administratie die de vergunnin
gen aflevert' Een dergelijke ver
menging van belangen laat elke 
strijd tegen illegaliteit bij voorbaat 
mislukken." 

Ook de eindbestemmingscerti-
fikaten en de overige dokumen-
ten zouden aan de parlementaire 

kontrole moeten onderworpen 
worden Vandaag bestaat er zon
der enige twijfel een drukke han

del in valse ,,end user"-certifika-
ten Een handel die nauwelijks 
wordt bestraft' En vergt het afle
veren van uitvoerlicenties een 
stevige kontrole, ook de kontrole 
na de uitvoer mag met worden 
verwaarloosd ,,Het doorbreken 
van de Europese grenzen zal het 
smokkelprobleem m de toekomst 
nog doen toenemen De douane-
kontroles moeten meer specifiek 
gericht worden op bepaalde 
plaatsen en op bepaalde goede
ren " In dat verband verwees 
Nelly Maes onder meer naar de 
handel m chemische goederen 
,,Recent werden meerdere wes
terse bedrijven waaronder enkele 
Belgische, ervan beticht betrok-

D! 

Zelf een 
geschiedenis 

E Vlaamse Raad hield 
I het vorige week bi] een 
enkele zittingsdag. En 

echt veel nieuws viel daarop 
niet te rapen. Of het moet zijn 
dat de Limburgse CVP'er Did-
den zelf zijn gehakketak ver
heft tot „nieuws", 

„We vernemen dat de mi
nister te Vroenhoven-Riemst 
een driebaansweg wil omvor
men...". Of nog: „Blijkbaar 
maakt de minister er de ge
woonte van om als een 
Vlaamse Sint-Nikolaas op te 
treden...". Enfin, na nog wat 
meer van dergelijke opmer
kingen rijzen veel mogelijke 
vragen. Afgunst? Tandenge
knars van een verongelijkte ? 
Frustratie ? Wie zal het weten. 
Feit is dat ons regeringslid 
Johan Sauwens - want te
gen hem waren de vele vra
gen uiteraard gericht - beter 
gedokumenteerd en gerugge-
steund was dan zijn provincie-
genoot kon vermoeden. Rus
tig en dossiervast pareerde hij 
alle diddens en daddens. 

Neen, het enige nieuwsfeit 
was zonder enige twijfel de 
unanimiteit rond de jongste 
gebeurtenissen in Iran en 
Tsjechoslowakije, De oproep 
van Khomeiny om de auteur 
Salman Rushdie om het leven 

te brengen en de veroordeling 
van de schrijver Vaclav Havel 
omwille van zijn engagement 
voor de mensenrechten wer
den op verbijstering ontvan
gen. De kommer werd uitge
drukt over de vele schendin
gen van de universele verkla
ring van de rechten van de 
mens, en meer bepaald het 
onvervreemdbaar recht op 
vrije meningsuiting en pers
vrijheid. De Vlaamse regering 
tot slot werd aangemaand 

Kamerlid P. Van Grember-
gen: „...onaanvaardbaar ie
mand vogelvrij te verklaren." 

steeds de gehechtheid van 
het Vlaamse volk aan de uni
versele ideeën van mensen
rechten en gewetensvrijheid 
te bevestigen en te konkreti-
seren. 

Nog bijna ging deze princi
piële verklaring van gehecht
heid aan de demokratie de 
mist in. De liberaal Denijs 
vond het opportuun ze te kop
pelen aan de „flagrant ? 
schending van de persvrijheid 
die momenteel ten aanzien 
van VTM gebeurt op onz i 
voetbalvelden". Waarop Paul 
Van Grembergen rustig repli-
keerde : „We keuren de ve. 
klaring goed. We zullen ze niet 
misbruiken om er alles en nc i 
wat aan vast te knopen. W > 
hebben zelf als volk een ge 
schiedenis achter de rug dio 
vol was van misverstanden, 
intolerantie en vormen va i 
obscurantisme. Bij ander • 
volkeren komt dit ook vooi 
Als strijders voor national .• 
vrijheid en vrijheid van d ^ 
geest is het voor ons onaar 
vaardbaar iemand vogelvrij t 
verklaren. We hopen dat di 
internationale druk en het feit 
dat de hele Islam niet over ééi. 
kam kan worden geschorer 
het obscurantisme ook in Ira 
kan doen wijken." 

Volgens Nelly Maes moet het 
uitgesloten zijn dat Belgische be
drijven aan projekten als de mos
terdgas fabriek te Askashat (Irak) 
medewerken 

ken te zijn bij de bouw van een 
mosterdgas fabriek te Akashat in 
Irak Het is bewezen dat Irak dit 
monsterachtig gas ingezet heeft 
tegen de Iraniers en de Koerdi
sche opstandelingen Voor Belgi
sche bedrijven moet het onmoge
lijk worden om aan dergelijke pro
jekten mee te kunnen werken " 

En strenge 
sankties! 

Tot slot merkte het kamerlid 
nog op dat het al te gemakkelijk is 
om wapenfabrikant en -leveran
cier te worden En anderzijds is 
het aartsmoeilijk om een wapen
handelaar die de wet overtreedt 
te sanktioneren Zij suggereerde 
dan ook, bij de strengste landen 
in de leer te gaan om een sluitend 
sisteem van sankties uit te dokte
ren ,,/s het bijvoorbeeld met op
vallend dat, terwijl men de Belgi
sche betrokkenheid in de wapen
handel met Iran nog steeds on
derzoekt, Nederland reeds de 
eerste veroordeling heeft uitge
sproken tegen het bedrijf Muiden 
Chemie wegens illegaal vervoer 
van springstoffen naar een oor
logvoerend land?" 

ZIJ drong er dan ook op aan dat 
ook in ons land, en dit naar aan
leiding van het eindrapport van 
de Kommissie Wapenhandel, de 
nodige juridische stappen wor
den ondernomen tegen de Belgi
sche bedrijven die betrokken wa
ren m het kruitkastel, hetzij als 
producent hetzij als vervoerbe
drijf (zoals PRB en Transamo) 

Al bij al kon Nelly Maes beslui
ten dat de kommissie gepoogd 
heeft ernstig werk te leveren Het 
woord in nu aan de regering 
,,Deze heeft beloofd rekening te 
houden met de konklusie Ik hoop 
dat zij een inspanning zal leve
ren Verklaarde immers toenma
lig minister Gol met in de kommis
sie dat hij verzachtende omstan
digheden inriep voor de wapen
handel omdat zij een ekonomisch 
nut heeft Voor ons kan er geen 
ekskuus gelden Er moet een 
sluitende kontrole komen Er kan 
slechts de wettelijkheid zijn'" 
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Knuppel 
in het runderhok... 

Eind vorig jaar gooide EP-lid Jaal< Vandemeule-
broucl<e de l<nuppel in tiet runder(?)hol<. In een 
tussentijds verslag over de werkzaamheden van de 
speciale EP-onderzoekskommissie onthulde hij dat 
de overheid een achterhoedegevecht voert tegen het 
gebruik van hormonen in de vetmesterij. De nieuwe 
tovermiddelen heten ,,clenbuterol", ,,ractopamine" 
of ,,cimaterol". 

En heel wat vetmesters maken illegaal gebruik van 
geneesmiddelen als ,,ronidasol" of ,,carbadox". 

A LLEMAAL middelen die 
bijzonder schadelijl< zijn 
voor de volksgezondheid. 

Optreden is dringend gewenst, 
aldus Vandemeulebroucke. 

Vreemde stilte... 
Zijn beweringen deden heel 

wat stof opwaaien, tot in de bui
tenlandse pers toe. En sindsdien 
werd hij gekontakteerd door tien

tallen mensen uit het milieu zélf: 
kleine boeren, slagers, veeart
sen, apothekers, ambtenaren en 
een aantal personen uit de ge
rechtelijke wereld. 

Op regeringsvlak bleef het on
dertussen bijzonder kalm: staats-
sekretaris voor Landbouw De 
Keersmaecker antwoordde niet 
eens op een reeks brieven en 
staatssekretaris Delizée van 
Volksgezondheid werd in kom

missievergadering door VU-ka-
merlid Jan Caudron in het nauw 
gedreven met Vandemeulebrou-
ckes dossier. 

Tien punten 
Het hoeft geen betoog dat de 

vele kontakten met personen uit 
de praktijk bijzonder vruchtbaar 
waren 

Op zeer korte tijd kreeg Vande
meulebroucke een bijzonder 
goed inzicht in het reilen en zei
len van de Vlaamse hormonen
maffia. 

Een ongelofelijk maar waar 
verhaal dat ons Euro-parlements-
lid Jaak Vandemeulebroucke gis
teren aan de hand van een lijvig 
dossier uitbracht. Maar de aan
klager wil het met bij kritiek alleen 
laten. 

In een tienpuntenprogramma 
stelt hij tien noodzakelijke maat
regelen voor. 

Vandemeulebroucke 
en het hormonendossier 

De hormonenmaffia, 
Palermo 
in Vlaanderen? 

,,Het hormonen-, doping-, anabolica en (paarden-
)sportdossier met zijn vertakkingen is één geheel. 
Wie in dit dossier grasduint, staat versteld over de 
manier waarop deze mafia verder kan en mag 
opereren. 

Een strenge aanpak van een beperkt aantal perso
nen is voldoende om ons land te zuiveren van alle 
onfrisse praktijken in de vleessektor", zo begon Jaak 
Vandemeulebroucke zijn verhaal. 

HET hormonendossier 
wordt in België beheerst 
door maksimaal 20 per

sonen. Een officieel failliete vee
handelaar met bijzonder hoge re
laties leidt een net met luitenan
ten. Die luitenanten zijn altijd op 
de één of andere wijze verbon
den met de farmaceutische nij
verheid : een geneesmiddelen-
grossist, een veearts, enkele apo
thekers en een reeks vetmesters. 

Het komt er dus op aan de 
ware schuldigen te lijf te gaan 
zodat zowel konsument, kleine 
boer als eerlijke slager be
schermd worden tegen een 
zwendel die zij in wezen niet 
aanvaarden. 

Overheid hinkt 
achterop 

Vandemeulebroucke analy
seerde de diverse bestrijdings
diensten: het gerecht, de officie
ren van gerechtelijke politie, het 
Instituut voor Veterinaire Keuring 
(IVK), de Inspektiediensten van 
Landbouw en de farmaceutische 
inspektie. 

In gerechtelijke kringen vindt 
men weinig specialisten die zich 
inlaten met het hormonendos
sier. In sommige gerechtelijke ar

rondissementen wordt er trou
wens opvallend weinig vervolgd. 
De gevolgen laten zich raden: de 
meeste gewiekste vetmesters 
brengen hun dieren over naar die 
arrondissementen waar de kans 
om gesnapt te worden klein is. 

Slechts 
2 rijkswachters? 

Binnen de Rijkswacht zijn 
slechts twee rijkswachters vol
tijds vrijgesteld om de hormonen-
mafia te lijf te gaan: een opper
wachtmeester en een eerste 
wachtmeester van de Brigade 
van Ardooie. Over deze mensen 
niets dan lof. Met hart en ziel en 
een hoop idealisme voeren zij 
hun taak uit. Een hopeloze strijd 

bijna die af en toe tot suksesvolle 
resultaten leidt. 

Sinds Vandemeulebroucke's 
vorige perskonferentie viel het 
Hoog Komitee van Toezicht bin
nen bij het IVK. Dit instituut steekt 
vol van de politieke benoemin
gen. Klachten noteerde Vande
meulebroucke bij overvloed: te 
sterke persoonlijke bindingen 
tussen keurders en slachthuisei-
genaars, inspekteurs die misleid 
worden door slachthuisuitbaters, 
kontroleschema's die maanden 
op voorhand bij de hoofden van 
de plaatselijke keurkringen 
rondslingeren, een bijzonder laag 
aantal positieve inspekties... Je 
houdt het niet voor mogelijk. 

Werkslaven 
Vandemeulebroucke viel bij 

zijn bezoek van de lnspel<tie-
dienst Grondstoffen van de ene 
verbazing in de andere. Deze 
dienst kent een ongelofelijke on
derbezetting met nauwelijks 9 in
spekteurs en is overbelast in zijn 
takenpakket. Naast de normale 
inspekties moeten deze 9 ambte
naren ook alle kontroles verrich
ten op de EG-regelingen inzake 
groenten en fruit, op de naleving 
van de medeverantwoordelijk-
heidsheffing voor granen en de 

Tien 
noodzalcelijice 
maatregeien 

1. De mafia daadwerkelijk bestrijden. Het volstaat de twintig 
gekende spilfiguren hard aan te pakken. 

2. Binnen elk rechtsgebied een magistraat aanduiden die verant
woordelijk is voor en zich specialiseert in de hormonenbestrijding. 

3. Binnen de Rijkswacht moet een stevig en deskundig bemande cel 
opgericht worden die de hormonenbestrijding organiseert. 

4. Het IVK moet gezuiverd worden van de politieke benoemingen. 
Het moet zijn taak als onafhankelijk kontroleorgaan tenvolle opnemen. 

5. De dienst Grondstoffen van Landbouw moet ontdubbeld worden. 
De EG-kontroles moeten los komen van de hormonenkontroles. De 
effektieven moeten worden uitgebreid. 

6. Uitbreiding van het aantal effektieven bij de Diergeneeskundige 
Dienst. 

het kader moet volzet worden, de 7. Farmaceutische inspektie: 
effektieven uitgebreid. 

8. Er is nood aan een algemene Inspektiedienst naar Nederlands 
model. Multidisciplinaire teams met ambtenaren van Landbouw, 
Volksgezondheid en Justitie moeten het veld worden ingestuurd. Deze 
inspektiedienst moet voorzien worden van de nieuwste randappara
tuur. 

9. De strafffen op de aanmaak van hormonen moeten even streng 
zijn als degene op het verhandelen van behandelde dieren. 

10. Er moet een systeem ingevoerd worden van administratieve 
boetes. De inspektiediensten moeten in staat gesteld worden boetes 
op te leggen aan overtreders van de diverse reglementeringen. 
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verwerking van boter of mager 
melkpoeder m eiwitrijk veevoer. 
Een onmogelijke taak die sommi
ge inspekteurs vier werkdagen 
op de vijf bezighoudt. 

De Farmaceutische en de dier
geneeskundige inspekties zijn 
eveneens ondert)ezette diensten. 
Zo wordt de kontrole op de kwali
teit van het vlees een lachtertje. 
En ook de koördinatie laat te 
wensen over. Eén voorbeeld 
maar. 

De inspektie grondstoffen ont
dekte als allereerste het gebruik 
van Clenbuterol in het veevoer. 
De kontroles werden opgedreven 
en het aantal positieve kontroles 
steeg. Op enkele weken tijd daal
de het aantal positieve gevallen 
spektakulair. Wat gebeurde er? 

De mafia vond een nieuw mis
leidingsmiddel. Sinds korte tijd 
worden deze middelen in het 
drinkwater gemengd. Grondstof
fen mag het drinkwater met kon-
troleren. Dat is iets voorde farma
ceutische inspektie... en die komt 
zelden op de landbouwbedrijven. 

Te lichte straffen 
Tenslotte valt het verschil op in 

strafmaat tussen de wet die het 
verhandelen van met verboden 
produkten behandelde dieren re
gelt en de wet die de aanmaak, 
de distributie en de verkoop van 
de verboden produkten bestraft. 

Producenten van verboden 
produkten worden lichter gestraft 
(1000-3000 fr.) dan diegenen die 
behandelde dieren verhandelen 
(3000-100.000 fr.). Een situatie 
die onduldbaar is en waartegen 
kamerlid Caudron alvast een 
wetsvoorstel indiende. 

Vandemeulebroucke legt in 
zijn studie de zwakke plekken 
van de Belgische opsporings
diensten bloot. Er is een gebrek 
aan mankracht en koördinatie. 
Wanneer de wil echt aanwezig 
zou zijn kan op 1 jaar tijd de markt 
gezuiverd worden van illegale 
praktijken. Vandemeulebroucke 
blijft zich hiervoor inzetten ten 
bate van konsument, kleine boer 
en eerlijke slager. 
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WlJ tussen volkeren en staten 66/3 

Voor Bretagne een beetje winst, 
een beetje verlies 

Het gesukkel met Bretoense scholen en met 
Bretoense lessen op Franse scholen in Bretagne 
neemt geen einde. Niet meer dan 9.260 kinderen 
van de 360.000 ontvangen op de ene of andere, 
meestal gebrekkige, wijze onderricht in of van hun 
moedertaal of van wat hun moedertaal hoort te zijn. 
Maar het zijn er wel weer weer dan vorig jaar. 

DE zuiver Bretoense kleu
ter- en lagere scholen (Di-
wan) kunnen financieel 

het hoofd niet meer boven water 
houden. 

Statuut 
In 1986 hadden ze met het 

Onderwijsdepartement een ak
koord gesloten over de sociale 
zekerheid. In januari verklaart de 
huidige minister (Monory) dat ak
koord ongeldig tenzij... de voer
taal Frans wordt. 

Bewuste Bretoenen draven nu 
met een petitie rond om voor de 
Bretoense en de andere niet-
Franse talen en kuituren in 
Frankrijk een statuut te bekomen, 
waarop men kan steunen. In fe
bruari komt minister Monory £x-
polangues bezoeken, een soort 
,,werelddorp" voor talen. 150 be
togers wachten er de minister op, 
die bloem naar het hoofd gewor
pen krijgt en zuur verklaart dat 
het Bretoens verdedigen folklore 
is en dat ,,Bretoens nooit een 
Europese taal zal zijn" (sic). 

Niettemin blijft de belangstel
ling bij de basis leven. Op 6 
plaatsen bestaan er tweetalige 

kleuter- en lagere klassen. Nieu
we aanvragen zijn binnengeko
men voor Aire, Lanester, Redon 
en Landeger. 

Een grote moeilijkheid bestaat 
in het vormen van leraren Bre
toens, vooral omdat de staat er 
niet voor zorgt. Voor de tweede 
helft van het jaar wordt nu toch 
zulke vorming in uitzicht gesteld. 

Kosteloze lessen Bretoens 
voor beginnelingen zijn inmiddels 
hervat in twee Parijs lycea. 

Radio en logo 
Met de zgn. Bretoense radio 

(RBO) gaat het bergaf. Het jaar 
begint met een grote kuis. Onge
veer alle programma's die een 
duidelijk Bretoens karakter droe
gen, vliegen er uit. Het nieuwe 
personeel komt uit het Franse 
binnenland, bij de direktle Is er 
niemand die Bretoens kan spre
ken. 

Op 29 en 30 april legt 90 % van 
het personeel het werk neer om 
te protesteren tegen deze gang 
van zaken. 

Precies zoals het Vlaamse Ge
west wil het Bretoense (het is 
zomin bretonant als het Vlaamse 

VLAAMSE MUZIEK 
TEGEN GUNSTPRIJZEN! 

Speciaal aanbod voor lezers van „WIJ" 
(tot 31 maart 1989) 

Volksbewust Repertoire 
• „MOOI VLAANDEREN 1" 

LP met Lily Gastel, Francis Güntler, Yvette Ravell, Jef Eibers 
e.a. (handelsprijs: 399 fr.) - WIJ: 299 fr. 

• „MOOI VLAANDEREN 2" 
LP met Cecile Van Dijck, Frank Cools, Norma Hendy, Will 
Ferdy, Herman Elegast e.a. 
18 liedjes in DMM-kwaliteit (handelsprijs: 550 fr.) - WIJ: 450 fr. 
MC — digitaal op chroomband 

(handelsprijs: 550 fr.) - WIJ: 450 fr. 
CD - digitaal DDD (handelsprijs: 800 fr.) - WIJ: 700 fr. 

• „KEMPENLAND" 
Liedjes geschreven door Jozef Simons 
op muziek van A. Preud'homme e.a. 
LP (handelsprijs: 425 fr.) - WIJ: 299 fr. 

• „IN 't SOETE WAESLAND" 
met Jean Walter, Bob Benny, Jacques Raymond e.a. 
LP (handelsprijs: 495 fr.) - WIJ: 399 fr. 

Fijne Liedjes 
• „DE ANDERE EVA MARIA" 

LP (handelsprijs: 499 fr.) - WIJ: 399 fr. 
• „MET ALLEEN MAAR DE LIEFDE" 

BRT - WFP - Produktie met Will Ferdy 
(handelsprijs: 499 fr) - WIJ: 399 fr. 

• Verzendingskosten gratis voor ,,WIJ"-lezers tot 31 maart. 
• Vraag ook onze catalogus met een keuze van Vlaamse klassie 

muziek. 

Vlaams Audiofonds vzw 
Aartshertogstraat 4 
8400 Oostende 
Tel. 059/50.84.80 
Spoedfoon: 059/80.25.17 

Drapeau bidon ou non ? 

Het Bretoense gewest kreeg een officieel herkenningsteken dat van ver op de 
oude Bretoense vlag lijkt... 

flamingant) een ,,logo" (herken
ningsteken) doen tekenen. Zoals 
dat voor Vlaanderen geen leeuw 
mag zijn, mag dat voor Bretagne 
niet verwijzen naar de zwart-witte 
lijnen met hermelijnen. 

Lichte 
politieke winst 

De politieke strijd kent twee 
brandpunten: de kantonverkie
zingen en de verkiezing van de 
president der republiek Frankrijk. 

Omdat van de linkerzijde een 
klein beetje meer begrip ver
wacht en soms gekregen wordt 
dan van de streng-unitaristische 
rechterzijde, zet de gematigd-
linkse vleugel van de Bretoense 
beweging aan om voor Juquin te 
stemmen, nadien voor l[/lltterand. 

De bijdrage tot hun stembusuit
slag is beperkt maar toch aan
wijsbaar. 

Politiek staan de bretoensge
zinden zwak. Bij de kantonverkie
zingen (zonder veel politiek ge
wicht) halen zij gemiddeld bijna 8 
%. Zij beschouwen dit als een 
aanmoediging. 

Een kwestie die in de verte 
opdoemt is die van de volkstel
ling. De Franse staat heeft nog 
steeds geen belangstelling voor 
bestaan en ontwikkeling van eni
ge andere taal dan het Frans die 
op Frans grondgebied zou kun
nen voorkomen. In 1990 zal er 
opnieuw geteld worden. 

,,Stourm ar Brezhoneg" maakt 
een groot aantal verenigingen 
warm om bij het INSEE, de instel
ling die de telling verricht, te plei
ten voor het opnemen van vragen 
over het taalgebruik. Een socia
listisch volksvertegenwoordiger 
doet bij middel van een parle
mentaire vraag zijn duit in het 
zakje. Officieel bekend zijn is in 

Frankrijk allicht een stap vooruit. 
Dat zo'n stap hen ook in een val 
kan doen tuimelen, kunnen ze 
van de Vlamingen leren. 

De toestand van de Bretoenen 
blijft er alles samen weinig roos
kleurig uiitzien. Toch is alle hoop 
nog niet verloren. Een in 1987 
verrichte peiling, gepubliceerd in 
januari 1988, brengt aan het licht 
dat in bijna geen enkel Frans 
gewest zoveel werkgevers zich 
streekgebonden voelen als in 
Bretagne: zoals in Corsika zijn er 
meer dan de helft. Ter vergelij
king: voor Vlaanderen en de El-
zas is het 35 a 40 % en voor de 
lle-de-France 17,2 %. 

Streekgebonden werkgevers 
investeren geredelijker en wer
ven graag streekgenoten aan. 
Voor de identiteit van een streek 
is dit niet onbelangrijk. 

Kerel Jansegers 

Britse Kelten roerig 

Schotse nationalisten 
biijven winnen 

De verkiezingsover
winning van de Scottisch 
National Party in 1987 is 
geen strovuur gebleken. 

Bi IJ tussentijdse verkiezin
gen voor een parlements
zetel in Glasgow tijdens 

de eerste helft van november 
1988 snoept de SNP de zetel af 
van Labour. De stemmenwinst is 
enorm: van 10 % naar 48,5 %; 

Liever zelfbestuur 
Het is nochtans Labours rol 

geweest, zich voor te stellen als 
de enige redder in de nood, ver
oorzaakt door het failliete beleid 
van Thatcher. De kiezers zien 
blijkbaar verder dan partij-tegen
stellingen. Zij hebben het Labour 
waarschijnlijk kwalijk genomen 

dat door zijn verzet tegen soepe
ler arbeidsovereenkomsten enke
le buitenlandse firma's afgezien 
hebben van vestiging in het door 
werkloosheid erg getroffen 
Schotland. En dan toch ook weer 
niet voor de Tories gestemd. Lie
ver voor zelfbestuur. 

Weisen zeggen 
het met vlammen 

Ofschool Wales (Cymru) feite
lijk — niet in rechte — veel langer 
van Groot-Brittannië deel uit
maakt dan Schotland, blijft een 
harde kern zich nog steeds tegen 
verengelsing verzetten. 

Het is een paradoxale toe
stand. Veel beter dan in Schot
land heeft de Keltische taal zich 
gehandhaafd; alle officiële op
schriften zijn er zelfs tweetalig. 
De zelfstandigheidsgedachte 
wordt echter politiek slechts zwak 
vertaald. Een bedenkelijker vorm 

van verzet wordt sedert enkele 
jaren toegepast: Engelsen met
terdaad wegpesten uit Wales. 

Bij nacht en ontij gaan leden 
van de ,,Meibijon Clyndar" va
kantiehuisjes van Engelsen in 
brand steken. De laatse maan
den van verleden jaar worden 
ook kantoren en winkels van En
gelse inwijkelingen overvallen. 
De jongste jaren zijn inderdaad 
duizenden Engelsen naar Wales 
afgezakt. Nationalisten betogen 
dat zij het, met hun oude Kelti
sche taal, binnen Groot-Brittan
nië al moeilijk genoeg hebben 
zonder dat ze binnen hun klein 
grondgebied {waar slechts 1/3 
van de Weisen nog Wels spre
ken) overspoeld worden door 
vreemden; ook al behoren die tot 
dezelfde staat. 

Aldus luidt het verweer van de 
,,Welsh Covenant Society" tegen 
hen die in de Welse beweging 
een ondertoon van... nazisme 
menen te zien. 
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Ierse 
troebelen 
uitzichtloos? 

Van alle Kelten zijn de 
leren de dapperste; al
thans de grootste vech
tersbazen. Caesar zou 
het kunnen gezegd heb
ben. 

ONVERSTOORBAAR gaat 
de IRA door met zijn gue
rilla, geholpen door zijn 

politieke arm Sinn Féin en door 
heel wat anderen in Noord- en 
Zuid-lerland. 

Engelse olie... 
Het jaar begint met grote woe

de bij de leren, tot op zekere 
hoogte gedeeld door de Engelse 
pers. Het gerechtelijke apparaat 
blijkt de hand boven het hoofd te 
houden van de RUC (Royal Ul
ster Constabulary). Deze had in 
1982 7 ongewapende leren neer
geschoten. Na allerlei procedure
incidenten wordt in januari 1988 
het proces gewoon in de doofpot 
gestopt. 

Ongeveer terzelfdertijd weigert 
het Britse gerecht in te gaan op 
een verzoek om herziening van 
een proces, dat ook al op beden
kelijke wijze werd gevoerd, tegen 
zes leren, verdacht van een 
moorddadige bomaanslag. 

Het scheelt geen haar of het 
nog vrij verse en even broze ,,ak
koord van Hillsborough" wordt 
opgezegd. Door dit akkoord was 
een begin van Noord-Zuid-lerse 
samenwerking opgezet. 

In februari neemt de Britse re
gering weer een onvriendelijke 
maatregel. Tot nu toe kon ,,bij 
uitzonderlijke maatregel" een 
verdachte in Noord-lerland 7 da
gen opgesloten worden zonder 
kontakt met de buitenwereld. De 
regering wil daar nu een normale 
toestand van maken. Mensen
rechten worden niet alleen in het 
Oostblok en in Zuid-Afrika be
dreigd. 

De maand is nog niet ten einde 
of een Sinn Féin-sympathizant, 
reeds lang door Britse soldaten 
getergd, wordt op weg naar een 
voetbalmatch door een militair 
doodgeschoten. De Ierse rege
ring besluit een gerechtelijk on
derzoek in te stellen. De Britse 
reageert schamper dat ze zulks 
maar eens moet proberen. 

De volgende maand doet zich 
een nieuw, zwaar incident voor. 
In de kroonkolonie Gibraltar 
schieten Britse geheime agenten 
drie leren dood. De slachtoffers 
waren weliswaar van de IRA, 
maar ongewapend op dat ogen
blik. Ook blijkt dat er geschoten 
werd om te doden, met name 
zonder waarschuwing. Terreur 
tegen terreur dus en niet meer 
rechtstaat tegen terreur. 

Enkele dagen later worden de 
drie IRA-leden begraven. Op de 
begrafenis zelf maakt een Britse 
extremist drie leren dood. En tij
dens de begrafenis van deze drie 
leren rijden twee Britse soldaten 
op de rouwstoet in. Zij worden 
meteen gelyncht. 

Spijts dit alles heeft de Ierse 
eerste-minister Hanghey, alhoe
wel de meest uitgesproken natio
nalistische politikus ter plaatse, 
de moed en de visie om het 
akkoord van Hillsborough niet op 
te zeggen. 

...op Iers vuur 
Wat niet belet dat in juni een 

Iers rechter weigert, onder proce
dure-voorwendsels, in te gaan op 
een Brits verzoek om uitlevering, 
dat nochtans helemaal paste in 
dat akkoord. 

Half oogst doet de IRA bij Om-
agh een auto ontploffen: 8 Britse 
soldaten vinden er de dood, 29 
geraken gekwetst. 

En tussenin, het hele jaar door, 
wordt in beide richtingen gevoch
ten en gemoord. Wij hebben de 
tel niet bijgehouden. 

Het Ierse terrorisme tast tot 
zelfs het vasteland aan. Britten 
worden bedreigd of vermoord in 
Duitsland, Nederland en België. 
In december beleven de Brits-
Belgische relaties, anders zeem
zoet, een schokgolf omdat de 
Belgische regering verkiest, een 
IRA-verdachte naar Ierland terug 
te sturen in plaats van hem uit te 
leveren aan Maragaret Thatcher. 

Midden heel dit gewoel blijft 
een man als John Hume, noord
iers nationalist en toch geen ter
rorist, in alle stilte en geduld 
bruggen bouwen naar beide zij
den toe. Als er ooit een einde 
komt aan het moorden, maar dan 
ook aan de sociale en nationale 
ellende van de leren in het Noor
den, zal het aan mensen als hem 
te danken zijn. 

fRfsh 

Vt^t 
•C^^y:^i'^?^/m"i'' ̂ '/'4'y/fA/^% 

VlW-rels naar VS en Canada 

Vlaamse 
Noord-Amerikanen 

nodigen uit 
Vlamingen in de Wereld kreeg de uitnodiging 

om deze zomer enkele weken door te brengen 
in Canada en de Verenigde Staten. De Vlaamse 
verenigingen van ter plaatse staan borg voor 
onthaal en een toeristisch programma zonder 
gelijke. 

DUIZENDEN Vlaamse 
gezinnen hebben in de 
voorbije tientalten ja

ren hun geluk gezocht, en ge
vonden, in de Canadese pro
vincie Ontario waar ze hon
derden tabaksplantages uit de 
grond hebben gestampt. En 
nog een tienduizenden heb
ben werk gevonden in de 
Amerikaanse staat Michigan 
in de auto-industrieën rond 
Detroit. 

In de voorbije twintig jaar 
zijn vele honderden jonge 
Vlaamse studenten tij<lens de 
zomervakanties mee helpen 
tabak oogsten. Alten hebijen 
er zeer goeie herinneringen 

aan over gehouden. Met Vla
mingen in de Wereld kunnen 
ze nu die tabaksboeren nog 
eens gaan bezoeken. 

Drie weken 
Anderen die ooit kontakt 

hebben gehad met famtliele» 
den of vrienden daar (maar 
die nu zijn verloren gegaan) 
kunnen deze opnieuw opne
men of terugvinden. Ook daar
voor kan deelnemen aan de 
VfW-reis nuttig zijn. 

Wie interesse heeft voor dit 
initiatief dat geruggesteund 
wordt door de repektteveiijke 
konsultaten van België daar 
neemt best zeer vlug kontakt 
op met Vlamingen in de We
reld. 

Zij vertrekken in Brussel op 
zondag 9 juli en komen in 
Brussel terug op zondag 23 
juli. Voor 54.990fr. drie weken 
naar Toronto, Niagara, Defhi, 
Windsor, Detroit, Mishawaka 
en Chicago. Het aantal deel
nemers is beperkt. 

Kontaktadres: Vlamingen in 
de Wereld, Blanchestraat 11, 
1050 Brussel. 

Tientallen asielzoekers duiken onder 

Hoe gastvrij 
Is Nederland? 

Het akkoord van Hillsborough, dat een begin van Noord-Zuid-lerse 
samenwerking opzet, heeft al een paar keer aan een zijden draadje 
gehangen. 

GRONINGEN — ,,Een vluchteling op Schiphol 
moet een kogelgat tussen zijn schouderbladen heb
ben, want anders hoeft hij het in Nederland niet te 
proberen." Deze harde woorden schreef een kriti
sche Nederlandse joernalist onlangs over het om-
strede asielbeleid van CDA-staatssekretaris Virginie 
Korte-van Hemel van Justitie. 

VOORLOPIG dieptepunt 
was het terugsturen van 
twee Syrisch-orthodoxe 

vrouwen naar Damascus, waar 
ze meteen in de gevangenis be
landden in ween/vil van de verze
kering van de Nederlandse rege
ring dat ze in hun vaderland niets 
te duchten zouden hebben. 

Dertig andere Assyrische Sy-
riërs, die bijna allen Aramees 
spreken, zijn in Friesland en Gro
ningen ondergedoken in kerkelij
ke gebouwen om uitzetting te 
voorkomen. Deze kristelijke Sy-
riërs verblijven daar nu al twee 
maanden, zonder dat er enig uit
zicht is op een oplossing. Het is 
tekenend dat anders gezagstrou
we Calvinistische vrijwilligers 
deze volgens de regering illegale 
buitenlanders willen en wetens 
verborgen houden voor Justitie. 
Ook zij ergeren zich aan het asiel
beleid dat met een nieuwe wet en 
1992 op komst nog aanzienlijk 
dreigt te verscherpen. 

In tegenstelling tot de reputatie 
van Nederland als tolerant en 
progressief land is er geen staat 
in de Europese gemeenschap dat 
zo weinig vluchtelingen opneemt 
als Nederland. Landen als Bel
gië, West-Duitsland en Frankrijk 

doen in verhouding tot grootte 
van land en bevolking veel meer 
dan de maximaal 500 asielzoe
kers die Nederland jaarlijks aan
vaart. 

Harde opstelling 
Nederland verlangt van asiel

zoekers dat zij bewijzen dat zij in 
hun land van herkomst om poli
tieke redenen vervolgd zijn en dat 
zij rechtstreeks naar Nederland 
gereisd zijn. Iraniërs die via Tur
kije in Nederland zijn beland, lo
pen het risiko om op het vliegtuig 
gezet te worden naar Ankara, dat 
hen vervolgens weer uitlevert aan 
het land van ayatollah Komeiny. 

Wie alleen vervolging vreest 
wordt eveneens uitgewezen. Een 
bijkomend probleem is dat Ne

derland groepsvervolging van na
tionale minderheden als de Koer
den in Turkije of de Assyriërs niet 
als zodanig erkent. Zo is er het 
gruwewlijke voorbeeld van een 
Koerd die werd uitgeweezn om 
zich twee jaar later opnieuw te 
melden. Inmiddels miste de man 
echter zijn linkerarm. 

De harde opstelling van Neder
land zou echter in 1922 in het 
,,fort Europa" wel eens een Euro
pese dimensie kunnen krijgen. 
Volgens mensenrechten-organi
saties zal het voor asielzoekers 
uit de derde wereld bijzonder 
moeilijk worden om dit welvaren
de werelddeel binnen te komen. 
De Europese angst dat veel Der
de Wereldburgers uit ekonomi-
sche motieven naar de EG wil 
verhuizen wordt niet door de 
praktijk bevestigd. Volgens cij
fers van de VN blijft 98 procent 
van de vluchtelingen in een buur
land van het land dat werd verla
ten, bijna altijd een armelijke 
staat in Afrika of Azië. Slechts 
twee procent reist door naar het 
veel rijkere Westen, en zelfs dat 
is volgens de Korte-van-Hemels 
en de Thatchers van Europa te 
veel... 

OPF 

m IN 
NEDER 
LIsND 
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10 Wi\ 
Ingevoerd pelsdier ondergraaft oevers 

Beverrat spreekt 
tot verbeelding 

De stad Bree beschikt over een fraai gemeentelijl< 
domein ,,Pollismolen", gelegen aan de rand van het 
natuurgebied De Itterbeekvallei. Naast een geres
taureerde watermolen die nog regelmatig werkt, 'n 
restaurant met café, bieden de gebouwen tevens 
onderdak aan een knus pijpenmuseum en een 
natuur-edukatief bosmuseum. 

El EN van de merkwaardig
heden van dit bosmuseum 
is het opgezette eksem-

plaar van de beverrat (Mypocas-
tor coypus). Deze rat, met de 
grootte van een volwassen vos, 
vervult de bezoeker met afschuw 
en verbazing. En inderdaad, met 
zijn lichaamslengte van 60 cm. 
(zone 9r staartlengte van max. 45 
cm) spreekt deze rattensoort tot 
de verbeelding. Een volwassen 
eksemplaar kan tot 9 kg. zwaar 
worden en weegt dan tot 8 maal 
zoveel als de beter bekende mus
kusrat. 

Ondergraver 
In tegenstelling met de zwarte 

en bruine (riool)ratten, behoort 
deze soort, net als de muskusrat, 
tot de planteneters. Maar u be
grijpt dat het geen lieverdje is om 
tussen licht en donker te ontmoe
ten. 

Het verschijnen van deze soort 
in onze streken is een recht
streeks gevolg van menselijke 
aktiviteiten. Ook deze diersoort 
heeft immers de pech te beschik
ken over een zacht pelsje, dat 
gebruikt kan worden ter verfraai
ing van de (vrouwelijke) Homo 
sapiens. Vandaar dat deze soort 
geïmporteerd werd vanuit Zuid-
Amerika met de bedoeling ze te 
kweken. Zoals dikwijls het geval 
IS met kweekdieren in gevangen
schap, zijn er in de loop van de 
tijd meerdere eksemplaren van 
de beverrat kunnen ontsnappen 
en ontwikkelden zich enkele na

tuurlijke populaties in onze stre
ken. De beverratten vinden we 
vooral terug langsheen rivieren 
en beken, waar ze in dijken en 
oeverwallen meterslange tunnels 
en gangen graven. 

Niet zo'n vaart 
Gelukkig blijkt deze exoot kou-

degevoelig. Harde winters be
knotten bijgevolg de populatie. 
Op deze manier wordt voorko
men dat de beverratpopulatie 
zich te sterk ontwikkelt, waardoor 
de schade aan de oevers van 
beken en rivieren beperkt blijft. 
De muskusrat daarentegen on
dervindt weinig hinder van de 
winterperiode en heeft zich dan 
ook massaal verspreid in waterrij
ke gebieden. Ze vormt momen
teel een permanente bedreiging 
voor dijken en oevers. 

De kans dat ook de beverrat 
een gelijkaardige evolutie zal on
dergaan IS bijgevolg klein. Indien 
u toch oog in oog komt te staan 
met de beverrat, gelieve hem dan 
niet ter plaatse zijn zachte pelsje 
af te stropen, maar waarschuw 
liever de Provinciale diensten ter 
verdeling van de Muskusratten. 

P.H. 

De zachte, dich 
('vn cüinmercie 
op lal v.tn })!a 

De beverrat voelt zich thuis op het land en in het water. Het beest is zwaar gebouwd, een brede hoekige 
kop en achterpoten met vliezen. De pels is gegeerd door de bontindustrie... (Uit zoogdieren, Readers' Digest) 

Milieuweetjes 
D Nog tot 5 april '89 loopt in het 
infocentrum Zoniënwoud, Rood 
Klooster te Oudergem de ten
toonstelling ,,ln den beginne..." 

De tentoonstelling heeft tot 
doel een inzicht te geven in het 
ontstaan van hetlandschap onder 
invloed van de menselijke aktivi
teiten, vanaf de eerste boeren tot 
de vroege middeleeuwen. De ten
toonstelling wijst op de sporen 
die her en daar in het landschap 
nog duiden op de aanwezigheid 
van onze voorouders. Open: elke 
dag van 10 tot 12u. en van 14 tot 
17u. Maandag gesloten, in het 
weekeinde enkel 's namiddags. 

D In een mededeling laat staats-
sekretaris Valkeniers, bevoegd 
voor het waterbeleid in Brussel, 
weten dat er geen reden tot be
zorgdheid is bij het normale ver
bruik van leidingwater in het 
Brusselse Hoofdstedelijk Ge
west. 

Er was bezorgdheid gerezen 
als gevolg van een rapport van de 
Europese Kommissie en een arti
kel in Test-Aankoop. 

D Van Beschaving tot Opgra
ving, 25 jaar archeologisch on
derzoek rond Antwerpen. Dit is 
een tentoonstelling in het Eras-

mushuis. Blijde Inkomststraat 21 
te Leuven. Tot 3 april elke dag 
van 11 tot 18u. 

Advertentie 

'n Groen lentegeschenk 
Rake geschenken zijn diegene waarvan men lang kan genieten. 
Zo de boeken van Rik Dedapper. 
De Tuinkalender, de meest praktische en volledige, maar ook de 
goedkoopste; slechts 70 fr. franco thuis. 
Boek I: Biologisch tuinieren voor iedereen: 400 fr. 
Boek II; Biologische Gewasbescherming: 425 fr. 
Boek III. Bio-telen onder glas en voor gehandicapten: 425 fr. 
Boek IV. Biologische Beroepstuinbouw (aansluitend bij Boek I 
voor liefhebbers): 485 fr. 
Boek V: Biologische Fruitteelt. Volledig boek: 485 fr. 
Boek VI: Bio-telen, anders bekeken (Heilzaamheid van bio-
groenten) Gezinsboek: 625 fr. 
Boek VII. Bio-telen door en voor de Jeugd; ook geschikt voor 
beginnende volwassenen: 200 tekeningen: 695 fr. 
Pakket Boeken I, II en III: slechts 1.100 fr. alles franco thuis. 
Te bekomen op Rozendaal 78, Geel. Tel. 014/58.91 72. Rek. 230-
0005739-36, Rik Dedapper. 
Al deze werken zijn ook bijzonder interessant voor niet-bio telers! 

IET enkel ons eigen weekblad 
WIJ, maar ook diverse dagbla

den hebben in hun Nieuwjaarswens 
ingepit op datgene wat even voordien 
verschenen was in het gezeghebben 
blad Time, dat, met redenen om
kleed, Moeder Aarde uitriep tot de 
persoon van het jaar. 

Omdat milieuzorg nu ook uiteinde
lijk gevoelig begint te liggen, werd dit 
thema verleden jaar in positieve zin 
benaderd door degenen die zich kan
didaat gesteld hadden voor de ge
meenteverkiezingen. Ze deden ge
woon tegen mekaar aan opbod inza
ke bekommernis voor het milieu, dat 
hen schijnbaar, soms tot onze verbijs
tering, toch zo na aan het hart lag. 

Intussen zijn de koppen geteld en 
dient ieder zijn verantwoordelijkheid 
te nemen, zo in het beleid als in de 
oppositie. 

In de meeste beleidsnota's is er nu 
wel een en ander te vinden dat be
trekking heeft op het milieu. Wij willen 

mild zijn en veronderstellen dat men 
het echt goed meent met een kordate 
aanpak van de milieuproblematiek. 
Intussen werd het beleid hier en daar 
aan de tand gevoeld en kon men 
vaststellen dat het opnieuw diegenen 
waren die lang voor de verkiezingen 
reeds jaren werk gemaakt hadden 
van dat wat terzake dringend moet 
gebeuren om een en ander met hele
maal uit de hand te laten lopen, nu 
weer de eerste zijn om het reeds 
gevoerde positieve milieubeleid nog 
breder en doelmatiger uit te bouwen. 
Aan hen onze hulde. 

Rustig aan 
j U reeds konden wij echter vast-
i stellen dat daar waar mfen ge

woon wil proberen het rustig verder te 
doen met ergens één tot hoogstens 
twee mensen met een Geko — of 
ander nep-statuut — en voor de rest 
een belofte aan een al te ongeduldige 
oppositie om ergens nog een Geko op 

universitair niveau bij in te schakelen, 
indien mogelijk. 

Milieuzorg toevertrouwd aan de 
jongste schepen. Men kan zich daar
bij de vraag stellen of deze over 
genoeg gezag beschikt binnen het 
schepenkollege om zijn plannen door 
de duwen. Dit dan weer m de zeer 
gunstige veronderstelling dat de be
trokken schepen het echt goed meent 
met een uitgebreide en doelmatige 
milieuzorg. 

De rest van het verhaaltje kennen 
wij ongeveer. Deze jongste schpen 

mw:m 

zal ons dan wel eens komen vertellen 
dat hij met alles en nog wat roerend 
eens was en is, maar dat de ,,vaste" 
jobs toch zeker met naar de dienst 
Milieu kunnen gaan. Ter verduidelij
king wordt er dan nog aan toege
voegd dat het feit dat hij met alle 
voorstellen terzake akkoord gaat, met 
inhoudt dat die binnen de e.k. 6 jaar 
hun beslag zullen krijgen. 

Oprechtheid is soms ontroerend, 
maar triestig. 

Tempo, tempo, 
tempo 

ESEFFEN die (beleids-)mensen 
'dan toch niet dat er geen tijd te 

verliezen valt. Er zijn gemeenten, ook 
de mijne, waar b.v. officieus nog geen 
enkel staal genomen werd om vast te 
stellen of de bodem al dan niet teveel 
,,zware metalen" bevat. 

Willen zij het met weten, of inters-
seert het hun helemaal niet? Vinden 

ze struisvogelpolitiek dan toch weer 
de gemakkelijkste oplossing; oplos
sing die er geen is. De vervuiler zou 
moeten betalen, maar men wil de 
vervuilers met kennen. 

Wij weten het allemaal wel. Er is de 
BB, er is de heilige koe van de tewerk
stelling, er is de ekonomie en nog 
meer gevoeligheden. 

En toch heeft de KWB milieuzorg 
een jaar lang in de belangstelling 
geplaatst en er echt werk van te 
maken. Landbouw- en milieumensen 
en ekonomisten verklaren openlijk 
hun bezorgdheid voor de huidige 
gang van zaken. 

En toch zijn er nog al teveel be
leidsmensen die onbewust afrem
men, want er zijn natuurlijk weer geen 
centen voor iets wat ze bijna als 
ludiek ervaren. Politiek gevoelig ligt 
het toch. 

Wat IS er eigenlijk aan de hand? 
Hierover meer in een volgende bijdra
ge. Rik Dedapper 
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Ook na dit boek blijven vragen 

J. Charpentier, 
een „sublieme deserteur" 

11 

Arthur de Bruyne heeft een boek geschreven 
gewijd aan de figuur van Jules Charpentier. Deze 
was een van de zgn. ,,sublieme deserteurs", Vlaam
se frontsoldaten aan de IJzer, tijdens de eerste 
wereldoorlog, die gedeserteerd waren, door het front 
trokken naar bezet België om er kontakt op te nemen 
met de aktivisten en er de openbare opinie in te 
lichten over het lot van de Vlaamse soldaten in het 
belgisch leger en over de frontbeweging. 

JULES CHARPENTIER was 
evenwel de enige die in 
opdracht van de leiding 

van de Frontbeweging en met 
een welbepaalde opdracht over
gelopen is. De (geheime) leiding 
van de frontbeweging bestond 
aan de top uit eendriemanschap, 
Adiel Debeuckelare, de zgn. 
„ruwaard", Hendrik Borginon en 
Filip de Pillecijn. 

Tragisch 
Hij werd na de oorlog door 

deze drie verloochend omdat hij 
zich niet zou gehouden hebben 
aan zijn opdracht. Hieruit groeide 
een voor Charpentier tragische 
situatie. Hij leefde na de oorlog in 
Nederland (hij was in België bij 
verstek veroordeeld) en is er blij
ven wonen tot aan zijn overlijden. 
Het konflikt is nooit bijgelegd en 
beide partijen bleven op hun 
standpunt. De betwisting draaide 
steeds rond de juiste inhoud en 
de draagwijdte van de opdracht 
die Charpentier gekregen had. 
Deze laatste hield steeds staan
de dat zijn opdracht verder ging 
dan Debeuckelaere, Borginon en 
de Pillecijn postfactum, na de 
oorlog, wilden toegeven. Er be
stond geen enkel schriftelijk be
wijs, want de opdracht was (uit 

veiligheidsoverweging) monde
ling gegeven. 

De historici van het Vlaams-
nationalisme, Willemsen, Elias 
en ook Jan Torfe (minder bekend, 
omdat hij pas laat begonnen is 
met speciaal dit probleem te be
studeren en toen overleden is 
vooraleer hij zijn manuscript kon 
publiceren) hebben gepoogd tot 
klaarheid te komen. Elias en 
Torfs hebben een vraaggesprek 
gehad met Charpentier en ook 
met Borginon (in hoofdzaak). De 
tegenstelling tussen beide ver
sies hebben zij moeten vaststel
len en konden zij niet overbrug
gen. Het bewijs wie gelijk had kon 
niet geleverd worden. Arthur de 
Bruyne heeft het onderzoek nog 
eens overgedaan, heeft met 
Charpentier gesproken, met Bor
ginon, doch in feite is hij niet 
verder gekomen dan zijn voor
gangers. 

Onbeantwoord 
In dit boek geeft hij eerst een 

overzicht van de frontbeweging. 
Daarna schetst hij een portret 
van Jules Charpentier en van 
twee andere ,,overlopers", Karel 
de Schaepdrijver en Carlos Van 
Santé. Vervolgens geeft hij een 
relaas van het proces Debeucke-

De ,,sublieme deserteurs". Staande van links naar rechts: Karel de Schaepdrijver, Jules Charpentier 
(waarover het boek handelt), E.H. Carlos Van Sante en De Ryck. Zittend: Coole, Van Haesaert en Toerele. 

laere, die na de oorlog vervolgd 
werd, alles loochende en vrijge
sproken werd bij gebrek aan be
wijzen. Volgt de tekst van zijn 
interview met Jules Charpentier, 
in 1971, en de repliek van Borgi
non. Een aantal dokumenten en 
foto's vervolledigen het boek. 

Dit is dan een vrij volledig (de 
tekst van het vraaggesprek dat 
dr. Elias had met Charpentier 

heeft hij, denk ik, met gezien) 
overzicht van de, pijnlijke, zaak 
Charpentier. 

Ook na dit boek blijft de vraag 
over de ware draagwijdte van de 
zending die Charpentier op zich 
nam onbeantwoord, zoals er trou
wens nog altijd vragen kunnen 
gesteld worden over de Frontbe
weging zelf en over de voorstel

ling die Debeuckelaere-Borginon 
er nadien van gegeven hebben. 

F.v.d.Elst 

— Jules Charpentier. Afgezant van 
de Frontbeweging. Arthur de Bruy
ne. Ultg. De Nederlanden, Antwer
pen. 950 fr. 

Het Genootschap Joris van Severen 
Luc Delaforterie heeft een boek geschreven over 

het GenootschafD van Severen en de Dinaso-aktie 
tijdens de bezetting. Dit genootschap werd opgericht 
einde 1941 om, buiten alle politiek de nagedachtenis 
van de vermoorde leider van het Verdinaso, Joris 
van Severen, in ere te houden. 

HET was de bedoeling dat 
alle oud-Dinaso's er zou
den kunnen deel van uit

maken. Het is blijven bestaan tot 
het einde van de oorlog, doch 
heeft de bevrijding niet overleefd. 

Een grote aktiviteit heeft het niet 
ontplooid, dat zouden de Duitsers 
wel niet toegelaten hebben, en er 
valt dan ook niet zoveel over te 
vertellen. Doch de auteur beperkt 
zich niet tot dit onderwerp en het 
gevolg is dat zijn boek nogal 
onsamenhangend en oppervlak
kig is omdat hij erg summier is. 

Het is hem vooral te doen om een 
verdediging en, laat het ons zeg
gen, verheerlijking van Joris van 
Severen en zijn ideeën. Hierin 
gaat hij toch wel erg ver, bv. waar 
hij beweert dat de Dietse Militan
tenorde (DM0) geen militie zou 
geweest zijn. De geschiedenis 
indien zij objektief poogt te zijn 
moet het verleden zien in de 
tijdsgeest en de tijdsomstandig
heden van toen. De vooroorlogse 
periode behoort definitief tot het 

verleden, de tweede wereldoor
log veroorzaakte een totale breuk 
met de vooroorlogse periode, en 
het is dan ook onhistorisch en 
onbegonnen werk te willen bewij
zen dat Joris van Severen nu nog 
gelijk heeft. 

Scheiding 
Wat de Dinaso-aktie tijdens de 

bezetting betreft is het verhaal te 
beknopt om een volledig en ge
nuanceerd beeld te geven van 
wat zich afgespeeld heeft. Voor 
dat Thiers ontslag nam als leider 
van het Verdinaso en het tot een 
scheuring kwam (in 1941) ver
scheen reeds een tijd lang het 
weekblad ,,Hier Dinaso" op
nieuw. Het loont de moeite dit 
weekblad in die periode eens na 
te lezen. Het is pas nadien dat 
zich de scheiding der wegen vol
trokken heeft, dat een deel van 
de leden overgegaan is naar het 
VNV, een deel naar de SS en een 
deel in het verzet terecht geko
men is. 

> 
Joris Van Severen, getekend door Frits Van den Berghe. 

De verwarring is dus wel zeer 
groot geweest en dat heeft de 
nagedachtenis en de leer van 
Joris van Severen niet kunnen 
beletten. Reeds tijdens de oorlog 
had het Verdinaso opgehouden 
te bestaan en na de oorlog is het 
niet herrezen, omdat het nu een
maal tot het verleden behoorde. 
Men moet dit verschijnsel dan 
ook historisch benaderen, het 
zien in zijn historisch verband en 
het is m.i. verkeerd het in ver
band te willen brengen met de 
huidige tijd, waarin wij leven. 

Dit boek brengt ons ook het 
verhaal van de houding en de 
evolutie van de auteur, Luc Dela
forterie, en zijn belevenissen 
(o.m. zijn aanhouding door de 
Duitsers) tijdens de oorlogsjaren. 
Het feit alleen dat iemand zoals 
de auteur, na zo vele jaren, nog 
steeds onder de invloed blijkt te 
staan van Joris van Severen be
wijst alleszins dat deze een ster
ke persoonlijkheid was die als het 
ware zijn volgelingen fascineerde 
en blijvend imponeerde. 

F.v.d.Elst 

— Het Genootschap Joris Van Se
veren. Luc Delafortrie. Ultg. De Ne
derlanden, Antwerpen. 136 biz., 
650 fr. geb., 550 fr. ingen. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 11 maart 
D BRT 1 - 16.00 
De Mohawks op oorlogspad, film 
D BRT 1 - 18.50 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Poker Alice, TV-film 
D BRT 1 - 21.55 
Mona Lisa, evergreens 
D BRT 1 - 23.15 
The Bradbury Theatre, serie 
D VTM - 17.30 
VTM-Top 30 
* VTM - 18.30 
She's the sheriff, serie 
D VTM - 19.30 
Bompa, serie 
D VTM - 20.00 
The Cotton Club, film 
D VTM - 22.40 
The Lightship, film 
D Ned. 1 - 16.45 
Dit is Disney, tel<enfilms 
D Ned. 1 - 19.19 
Steil achterover, serie 
D Ned. 1 - 20.58 
Het wassende water, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Hooperman, serie 
D Ned. 1 - 23.04 
St.Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 16.00 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & The Beast, serie 
D Ned. 2 - 22.30 
Dadah is Death, miniserie 

Zondag 12 maart 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatl<affee 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, koncert 
D BRT 1 - 15.30 
Prins Bayaya, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Leven... en laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 20.30 
De harde leerschool, serie 
D BRT1 - 21.25 
Stijl, antiek 
D BRT 1 - 22.45 
Van het oosten naar het westen, dok. 
serie 
D VTM - 16.30 
Hunter, serie 
n VTM - 18.00 
Kojak, serie 
n VTM - 20.00 
Servicegolf, mensen fielpen 
D VTM - 20.30 
The Stuntman, film 
n VTM - 23,15 
War and remembrance, serie 
G Ned. 1 - 18.01 
Vara's kindermenu 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, serie 
D Ned. 1 - 22.23 
De charmeur, serie 
D Ned. 2 - 21.57 
The Love Child, film 
D Ned. 3 - 20.25 
Kanjers, serie 

Maandag 13 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Arnold, serie 

^ 

Isabelle Huppert en Miou Miou zoeken samen naar een uitweg uit 
hun mislul<t huwelijksleven in „Coup de foudre". Maandag 13 maart 
op VTM om 20 uur. 

D BRT 1 - 17.30 
Black Beauty, sene 
D BRT 1 - 18.05 
Postbus X, serie 
D BRT 1 - 18.30 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 18.55 
Vechten voor onze planeet, dok. 
serie 
D BRT 1 - 20.30 
De Amerikaanse neef, serie 
D BRT1 - 21.35 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Extra Time, sport 
D VTM - 17.30 
Ducktales, tekenfilmserie 
D VTM - 20.00 
Coup de foudre, film 
D VTM - 22.30 
Vroemtulgen, motorenmagazine 
D VTM - 23.00 
Taxi, serie 
D Ned. 1 - 19.19 
Kapitein James Cook, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
Vreemde praktijken, serie 
D Ned. 2 - 18.32 
The Real Ghostbusters, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Roots, serie 

Dinsdag 14 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Arnold, serie 
D BRT 1 - 18.05 
Dagboek van een klown, verhalen 
D BRT 1 - 18.30 
De papegaai, kindersene 
D BRT 1 - 19.00 
The Muppets, serie 
n BRT 1 - 20.30 
Natuur: wat doe je ermee, serie 
n BRT 1 - 21.40 
Moet kunnen, populaire muziek 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
De drie wijzen, kwis 
D BRT2 - 21.25 
CD, een goed idee, kreatief denken 
D VTM - 18.00 
Rintintin, serie 
D VTM - 20.00 
War and remembrance, serie 
n VTM - 21,00 
Klasgenoten, IHugo Schiltz 
D VTM - 22,30 
Noble House, serie 
D Ned, 1 - 15.25 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.45 
Kids, serie 
D Ned. 1 - 18.12 
Ducktales, serie 

D Ned. 1 - 19.52 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.18 
A different world, serie 
D Ned. 2 - 17.36 
Dieren in het wild, haaien 
D Ned. 2 - 20.29 
Onze ouwe, krimiserie 
D Ned. 3 - 21.14 
Mozart, De Parijse Symfonie 

Woensd. 15 maart 
D BRT 1 - 15.05 
Arnold, serie 
D BRT 1 - 16.45 
Anna, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, serie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.00 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT 1 - 21.00 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.30 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 1 - 22.45 
So What?, Jazz Middelheim 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Sportavond 
D BRT2 - 22.45 
Mobiele mensen, auto 
D VTM - 17.30 
Ducktales, serie 
D VTM - 18,00 
Streethawk, serie 
D VTM - 20.00 
The Love Goddess, film 
D VTM - 21.35 
Star, filmmagazine 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
D Ned. 1 - 21.41 
Passiemuziek van J.S.Bach 
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 - 21.00 
Miami Vice, serie 
D Ned. 3 - 20.29 
Camille, film 

Dond. 16 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, aktualiteiten 
D BRT 1 - 21,25 
Blauw bloed, serie 
D BRT 1 - 22.45 
De Amerikaanse eeuw, dok. serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Nosthalghia, film 
D VTM - 17.30 
Ducktales, serie 
D VTM - 18.00 
Rintintin, serie 
n VTM - 20.00 
Tien om te zien, 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 - 16.01 
Neighbours, 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 
D 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 - 22.15 
L.A.Law, serie 

Vrijdag 17 maart 
D BRT 1 - 15.00 
Arnold, serie 
D BRT 1 - 17.30 
Black Beauty, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Schoolslag, spel 

D BRT 1 - 19.00 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 
D BRT 1 - 20.30 
W.O.II: In naam van het onrecht, 
D BRT1 - 21.45 
Festival van Vlaanderen, Oratorium 
van Carl P.E.Bach 
D BRT 1 - 22.50 
Les jupons de la revolution, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.00 
Première, filmnieuws 
D BRT2 - 20.30 
Joe Kidd, film 
D BRT2 - 22.00 
Filmspot, achtergrondinfo 
D BRT2 - 22.30 
Boksavond in Izegem, rechtstreeks 
D VTM - 17.30 
Ducktales, serie 
D VTM - 18.00 
Rintintin, serie 
D VTM - 20.00 
Topaz, film 
D VTM - 22.40 
Empty nest, serie 
D VTM - 23.05 
Podium: The return of Bruno 
D Ned. 1 - 15.35 
Centennial, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
Volmaakte vreemden, serie 
D Ned. 1 - 20.52 
Hotel op stelten, serie 
D Ned. 1 - 23.30 
De vrouw van mijn leven, film 
D Ned. 2 - 16.28 
Suske en Wiske, serie 
D Ned. 2 - 20.40 
Alf, serie 
D Ned. 2 - 21.50 
Allo, allo, serie 
D Ned. 3 - 20.29 
Het oog boven de put, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 11 maart 
The Lightship 

De kapitein van een lichtschip voor 
de kust van Virginia heeft enkele dren
kelingen opgepikt. Dat blijkt achteraf 
een grove vergissing te zijn... Amerik. 
film van Jerzy Skolimowski uit 1985 
met Robert Duvall en Tom Bower. 
(VTM, om 22U.40) 

Zondag 12 maart 
The Love Child 

Britse komische film uit 1987 met 
o.a. Lesley Sharp en Peter Capaldo. 
Dillon woont na het overlijden van zijn 
ouders in bij zijn grootmoeder. Na een 
nacht in de cel te hebben doorgebracht 
treft hij zijn verdwenen gewaande 
grootvader aan. Dat moet uiteraard ge
vierd worden... (Ned. 2, om 21u.57) 

Maandag 13 maart 
Coup de foudre 

Franse film uit 1982 met o.a. Miou 
Miou. Tien jaar na een reeks trieste be
levenissen en oorlogsmiserie ontmoe
ten Lena en Madeleine mekaar voor 
het eerst in Lyon. Zij sluiten vriend
schap en gaan beseffen dat hun hu
welijksleven een grote puinhoop is... 
(VTM, om 20u.) 

Dinsdag 14 maart 
Melo 

Franse film van Alain Resnais uit 
1986 met Sabine Azéma, Fanny Ar
dent en Pierre Arditi. De suksesvolle 
jonge violist Marcel Blanc vertelt aan 
Pierre over zijn turbulent liefdesleven. 
Romaine, de vrouw van Pierre, is erg 
onder de indruk van de verhalen van 
Marcel... (Télé21, om 20u,) 

Woensd. 15 maart 
Maxie 

De geest van een jong overleden 
filmster uit de twintiger jaren neemt het 
lichaam van een hardwerkende vrouw 
in bezit en brengt haar man het hoofd 
op hol. De sukkel wordt er zelfs gek 
van.,, Amerik. film van Paul Aaron uit 
1985 met Glenn Rose, Ruth Gordon en 
Mandy Patinkin. (RTL-TVi, om 21 u.05) 

Dond. 16 maart 
Nostalghia 

Ital. film van Andrej Tarkovski uit 
1983 met Gleg Jankovski, Andrej 
Gortsjakov schrijft een biografie van 
Pavel Sosnovski, een 18e eeuwse Rus
sische musikus. Zijn opzoekingen 
brengen hem in Italië, waar hij wordt 
bijgestaan door de jonge tolk Euge
nia,,. (TV 2, om 20u.) 

Vrijdag 17 maart 
Joe Kidd 

Amerik. western uit 1972 met o.a. 
Clint Eastwood. Nadat de ranch van 
grootgrondbezitter Frank Harlan werd 
overvallen door een Mexicaanse 
gangsterbende, doet die een beroep 
op de premiejager Joe Kidd. (TV 2, om 
20U.30) 
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dagelijks 
strooid wordt 

Dinsdagavond 
een dokumentaire 
bekeken op RTBf 
Un hiver en Arme
nië De inwoners 
van Leninakan ver
telden daarin niet 
alleen hoe de aard
beving hun stad 
heeft verwoest 
maar over hun vri|-
heidsstrijd tegen
over Moskou 

Het kan met an
ders dan dat zo'n 
beelden meesle
pend zijn. Dramati
sche televisie, ver 
van de lulkoek die 

over de kijkers uitge-

Schroom 
Dit was leven en dood, vechten 

voor het bestaan, vechten voor de 
waardigheid als mens en als volk 
Een aanklacht tegen de ingenieurs 
die wisten dat zij wankele huizen 
hadden rechtgezet, een aanklacht 
tegen de vetgemeste partijbazen 
die voedsel in partijhangars had
den laten liggen Een aanklacht te
gen het sisteem dat een volk klei
neert, doodknijpt 

De dood van Armenië die noch 
jong noch oud heeft gespaard He
lemaal anders dat wat Leonardo da 
Vinci haast vrolijk over de dood 
dacht ,, Net zoals de mens na een 
welbestede dag blij ter ruste gaat, 
zo sterft een mens na een welbe-
steed leven ' 

Niet zo met die Armeniers die de 
dood vonden in deze winter, voor 
Armenië de koudste van alle win
ters . 

De dokumentaire toonde bloed 
en tranen, onmenselijk groot leed 

En opnieuw sprak ik mijn bewon
dering uit voor de joernalisten die 
dit allemaal puik m beeld hebben 
gebracht. Alsof wij er zelf bij waren 
Maar opnieuw vroeg ik mij af of zij 
niet de lijkenpikkers van deze elek
tronische eeuw Zijn 

Want hoe vaak zie je deze jon
gens met hun allesziende kamera's 
en hun alleshorende bandopne-
mers niet op zoek naar tranen en 
b loed ' En wij maar grote ogen 
zetten voor dat uurtje sensatie 

Het doet twijfels oproepen Kan 
dit allemaal wel? Moet dat weP 
Waar is dit goed voor ' 

Want het uur begrip en afkeer 
wordt vaak en nog voor de eindge-
neriek weggespoeld met een 
drankje, weggekouwd met een tus
sendoortje, uitgeblazen met de 
rook van een dure sigaar 

Flauwe Amerikaanse feuilletons 
maken van ons gapers, keiharde 
dokumentaires loerders en gluur
ders. Ik heb er moeite mee, want 
mag ik mij schaamteloos vergapen 
aan leed dat zo vrijpostig op het 
scherm uitgestald w o r d f Waar 
haal ik dat r e c h f 

Wie zelf herhaaldelijk oog in oog 
stond met menselijke miserie kan 
toch met ander dan zich afvragen 
of het wel kan dat met een simpele 
druk op de knop van een kamera of 
een bandopnemertje de weeklach
ten vastgelegd worden, geregis
treerd Alsof het een stukje show 
IS Of moet h e f 

Schroom overvalt me telkens 
Leed is een tweekantig mes Het 
zet aan om veelvoudig uit te roepen 
of om het stil te houden Het is het 
dilemma van elke joernalist 

Een kamp met bijeengejaagde 
bosnegers m de Paramaribo de 
lege blikken van geestelijk gevan
gen Koreanen in Pjongjang, de lus
teloze ogen van mdianenkinderen 
m Lima. Als zovele tekens van 
machteloos verdnet 

Mogen wij het leed van de vele 
miljoenen die op de rand van leven 
en dood bengelen vastleggen en 
bewaren tussen de kleurige kiekjes 
uit den vreemde meegebrachf Of 
IS het een p l i ch f 

Ik zit er mee en niemand geeft mij 
een antwoord waar ik mee tevreden 
ben 
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Al hoeven we de titel meesterkok nog niet met een 
hoofdletter te schrijven, toch wordt hij met een 
aureool van eerbiedwaardigheid omstraalt. 

Doen wij aldus de thuiskok geen onrecht aan? 

E; N ja, zo overheerst de me
ning dat in een goed res
taurant beter gekookt 

wordt dan \N\\ thuis gewend zijn 
Dat IS soms ook zo, maar geens
zins altijd Er bestaan nochtans 
wel verschillen in de kooksituatie, 
die het talent van de beroepskok 
meer kansen geven 

Zo IS bij voorbeeld thuiskoken 
doorgaans veel omslachtiger en 
tijdrovender dan werken in de 
restaurantkeuken, waar alle mo
gelijke ingrediënten zomaar voor 
het grijpen liggen en waar men 
ook over meer en specifieker 
kookgerei, uitrusting en ruimte 
beschikt Van een thuiskok ver
wacht men degelijke dagdagelijk
se maaltijden, terwijl men van de 
chef voortdurend kulmaire hoog
standjes eist en hem daartoe 
middelen biedt die deze van het 
modale huishoudboekje ver te 
buiten gaan Een meesterkok 
krijgt ook meer vrijheid om te 
experimenteren En hebt u al 
eens gehoord van een thuiskok 
die aanzienlijke bedragen ter be
schikking heeft om in zijn vrije tijd 
te gaan ,.studeren" aan de tafels 
van vermaarde buitenlandse eet
tempels'' 

Nog een voordeel voor de 

meesterkok is dat hij per definitie 
altijd beroep kan doen op het 
beste dat gespecialiseerde hore-
ca-leveranciers vanuit de hele 
Europese markt kunnen kiezen 
en aanbieden Voor onze thuis-
koks IS de keuze dikwijls beperkt 
tot het standaardassortiment dat 
kruidenier, slager en vishande
laar afstemmen op de gemiddel
de vraag Ook is de thuiskok 
soms het slachtoffer van een kol-
lektieve kooktraditie die met 
steeds uitmunt door veelzijdig
heid Nog een nadeel voor de 
thuiskok IS de opgang van aller
hande fast food en instant berei
dingen en truukjes die een 
smaakvervlakking maar al te 
deerlijk m de hand (en in de 
mond) werken 

Het hoger geschrevene is na
tuurlijk met bedoeld om wie dan 
ook te ontmoedigen Wij kennen 
voldoende thuiskoks (M/V) die 
zich moeite en tijd genoeg ge
troosten om met zin voor hoog
waardige kwaliteit en voor kuli-
naire kreativiteit te wedijveren 
met de professionele chefs Voor 
hen wil dit rubriekje een gastro
nomisch eresaluut zijn, voor an
deren een aansporing om de on
gelijk lijkende uitdaging toch aan 
te durven 

Dit najaar bestaat het Koninklijk Ballet van Vlaan
deren 20 jaar. Uiteraard zal zich dat weerspiegelen 
in een feestelijke programmatie. WIJ wil daar al op 
vooruit lopen door even te graven m wat er vóór die 
20 jaar hier op balletgebied gebeurde. 

^ ^ M A diverse pogingen werd 
a « M i n 1890 het Nederlands 
m ^Ê Lyrisch Toneel opgericht 
op initiatief van Peter Benoit, diri
gent Eduard Keurvels en zanger 
Henri Fontaine Daaruit groeide 
m 1893 de Vlaamse Opera met 
als eerste voorstelling de wellicht 
symbolisch gekozen ,,De Vrij-
schutter" In 1908 werd het ope
ragebouw aan de Antwerpse 
Frankrijklei ingehuldigd De 
Vlaamse Opera had nu een eigen 
gezelschap, budget, repertoire 
tehuis maar geen balletgroep 
De ballelfragmenten van opera's 
en operetten werden dan maar 
weggelaten Een onhoudbare si
tuatie, temeer daar het ballet 
overal heropbloei en een innerlij
ke evolutie kende, die aansloot 
bij de vele vernieuwende kunst
stromingen in Europa 

In 1923 werd aan de Vlaamse 
Opera dan toch een balletgroep 
verbonden onder leiding van So-
fonia Korty Er werd hard gewerkt 
en in de periode tot 1950 werden 
153 balletten en divertimenti ge-
kreeerd zowel klassieke als 
moderne technieken en karakter
dans De Tweede Wereldoorlog 
deed de kreativiteit stilvallen, 
maar al m 1949 kende het gezel
schap een nieuwe bloei en — 
zeer belangrijk — in 1951 werd 
de balletchol van de KVO opge
richt o I V Jeanne Brabants Zo 
evolueerde de groep in professio

nele richting en bereikte gelijde-
lijk aan een internationaal dat ook 
in het buitenland gewaardeerd 
werd 

Toch bleef de dans aan de 
opera een ondergeschikte kunst
tak, maar er ontstonden verschil
lende balletgroepen die het ballet 
als zelfstandige kunst propageer
den, o a in Antwerpen de Dans
groep Lea Daan en het Dansen
semble Gezusters Brabants Zo 
werden letterlijk en figuurlijk de 
eerste stappen gezet om tot een 
autonome balletkunst m Vlaande
ren te komen en de vraag naar 
een eigen balletgezelschap voor 
Vlaanderen werd steeds nadruk
kelijker gesteld Immers m 1959 
was m Brussel het Ballet van de 
XXe Eeuw ontstaan en in Wallo
nië volgde men in 1966 met het 
Ballet de Wallonië 

In 1968 zette Jeanne Brabants 
een beslissende stap en richtte 
het studio-Ballet op, een kleine 
zelfstandige groep bestaande uit 
elementen van de balletschool en 
het operaballet Inmiddels begon
nen besprekingen over het Ballet 
van Vlaanderen, waarvoor op 2 
december 1969 de oprichtingsak
te ondertekend werd Op 1 au
gustus 1970 startten de repeti
ties terwijl op 10 september in 
het Amerikaans Teater te Brussel 
de kreatie plaats vond van ,,Pro
metheus" met rechtstreekse uit
zending op de televisie 

W£ nCETEN OP CYY^e /^0£Pe 
^'M Har eevA^R toa/iT 

'?' &e , ' 

^\/êtett 
Maart, dus lente straks... en nu al opent het 

Arboretum Kalmthout weer tot half november zijn 
poort. Met zijn ruim 5.000 verschillende bomen, 
heesters, bloemen en andere planten bezit het veruit 
de rijkste botanische verzameling in onze lage lan
den en geldt door zijn spontane aanleg als een der 
mooiste tuinen in Europa. Als je dan nog weet dat het 
nauurreservaat Kalmthouse Heide en het Bijenteelt-
museum op amper een steenwerop afstand liggen, 
dan IS een uitstap naar een uniek stukje Noorder
kempen vlug gepland. 

DE geschiedenis van het 
Arboretum is een merk
waardig relaas dat begint 

m 1857 toen de Antwerpse kwe
ker, van Gentse afkomst Charles 
van Geert, met de stoomtrein in 
Kalmthout aankwam Hij zocht en 
vond er geschikte kultuurgron-
den om de moederplanten van 
zijn kwekerij onder te brengen en 
er te experimenteren met zijn 
vooral uit Japan fngevoerde 
,,vreemde mastsoorten" Zo 
werd de grondslag gelegd van de 
koniferenkollektie, waardoor het 
Arboretum nog steeds internatio
nale faam geniet De kwekerij 
werd een plantkundig en zakelijk 
sukses dat voortgezet werd tot de 
beide wereldoorlogen en de kri-
sisjaren ertussen voor verkom
mering en verwaarlozing zorg
den 

Toen de verkavelingsplannen 
al op de tafel lagen werd het 
domein aangekocht door de ge
broeders Georges en Robert de 
Belder die het huidige Arboretum 
uitbouden, hierbij energiek bijge
staan door Jelena Kovacic, echt
genote van Robert de Belder en 
als landbouwingenieur afgestu

deerd aan de universiteit van Za
greb Niet alleen werd de tuin in 
zijn luister hersteld, maar ook 
indrukwekkend verrijkt en ver
fraaid Opmerkelijk daarbij is dat 
er geen verharde paden zijn, 
maar de bezoekers wandelen op 
een doorlopend grasveld In 1986 
werd het Arboretum verworven 
door de Provincie Antwerpen 

Het Arboretum vervult ook we
tenschappelijke adviserende en 
edukatieve funkties, terwijl m het 
onthaalgebouw een biblioteek ter 
beschikking is en doorlopend ten
toonstellingen gehouden worden 
Een mooie brochure met handig 
plannetje, een bloeischema een 
uitvoerige beschrijving en alle in
formatie over geleide bezoeken, 
rondleidingen, exposities, enz 
kan gratis bekomen worden op 
het Sekretariaat Arboretum 
Kalmthout vzw, 2800 Kalmtjout, 
telefoon 03/666 67 41 

Het Arboretum is dagelijks toe
gankelijk van 10 tot 17 uur De 
toegang voor volwassenen be
draagt 100 frank, voor kinderen, 
derde leeftijd en groepen 50 
frank 
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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 Markten Oude Graan
markt 5 in Brussel telkens om 20 uur 

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 

— „Op zoek naar de mens"is een retrospektieve over het werk van 
de Vlaamse cineast FRANS BUYENS De tentoonstelling loopt 
tot en met 11 maart m de Vlaamse Leergangen 1ste verdieping 
Boekhandelstraat 9 in Leuven 
Tijdens deze retrospektieve wordt het Filmmuseum (3de verdieping) 
opengesteld, er worden speelfilms, dokumentaires en ander filmwerk 
vertoond van Frans Buyens 

Inkom 20 fr 

Werk van L Delderenne in het Jakob Smitsmuseum 

— SCHILDERS IN MOL-SLUIS, VAN COURTENS TOT HEDEN is 
een tentoonstelling die loopt in het Jakob Smitsmuseum, Sluis 155 te 
Mol Tot 9 apr//toegankelijk, dagelijks van 14 tot 18 uur Maandag 
gesloten 

— ZEVEN ZEVEN is een tentoonstelling van Herman J Claeys 
Zeven installaties met woord-beeldkollages op industriële zeefpanelen 
zijn te zien in de zuilenzaal van het trefcentrum ,,De markten", Oude 
graanmarkt 5, 1000 Brussel Open tot 12 maart, dagelijks van 12 
tot 18 uur 

— Schilderijen van JAQUES CHERIGIE (Chapelle d'Armentieres, 
Frankrijk) zijn nog tor 72 maarfte 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 tot 12 maart tentoon in ,,Galerij Herman Teirlinck", 
Uwenberg 14 m 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 Deurie 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 Religie"-Brussel organiseert een avond met hoogle
raar Herman Roelants (KU Leuven) rond het tema HET HOLISME, 
EEN KRITISCHE BENADERING, en dit op 15 maartom 20 uur m het 
auditonum 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 

— FLUISTERENDE KRAKEN is een tentoonstelling met werken van 
Gerda Vander Kerken en Marf (Freddy De Vos) die tot 23 maart 
toegankelijk is m 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 yte 
bezichtigen 

— Kollages van MARIJKE VAN CALBERGH zijn tot 31 maart te 
bekijken in de Banco di Roma, Jozef ll-straat 24 te 1040 Brussel, elke 
dag van 9 tol 15 30 uur 

(samenstelling ts) 

m 
100 jaar Ons Leven: 

Het KVHV 
zoekt zijn oud-leden 

Ons Leven, het tijdschrift van het Katholiel< 
Vlaams Hoogstudenten Verbond werd gesticht op 15 
olitober 1888. Dit betei<ent dat het KVHV dit al<ade-
miejaar, 1988-1989, de honderdste verjaardag ervan 
kan vieren. 

VOOREERST IS er de uitga
ve van een speciaal lus-
trumboek jaar voor jaar 

een nauwkeurige weerslag van 
de gebeurtenissen binnen Ons 
Leven en het Vlaams studenten
leven in het algemeen 100 jaren 
geschiedenis van het blad wor
den geschreven, 100 jaar ge
schiedenis van het blad dat 
steeds de vertolker geweest is 
van al wat er bij Vlaamse studen

ten gebeurde, het blad dat ook 
100 jaar lang een met onbelang
rijke betekenis heeft gehad in de 
Vlaamse ontvoogdmgsstrijd Op 
zich IS het reeds de moeite waard 
en voor geïnteresseerden en ver
zamelaars een met te missen uit
gave 

Vlierbeek 
Vervolgens zal er een tentoon

stelling gehouden worden over 

die honderd jaren Verder een 
grote cantus, de prijsuitreiking 
van de Simon Stevinpenmng, 
een heropbloei van de vroeger zo 
bekende studentenfeesten in 
Vlierbeek en zoveel meer 

Dit alles zal plaats grijpen tij
dens de week van 17 april 1989 
Reeds vele leden en ereleden 
werden bij de viering betrokken 
Tot op heden konden een hele 
groep mensen met bereikt wor
den Dat zijn de oud-medewer-
kers van Ons Leven en van het 
KVHV 

Alle inlichtingen KVHV, Kra-
kenstraat 13, 3000 Leuven, tel 
016/22 90 98 
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OEST Ik The Naked Gun 
hebben besproken nadat ik 
uit de bioskoop kwam ik 

zou gezegd hebben dat enkel de drie 
verantwoordelijken voor het scenario 
(die voordien ook Airplane! — hier 
uitgebracht als Flying High — Kentu
cky Fried Movie en de Bette Midler 
hit Ruthless people maakten) hier 
om konden lachen Dat ze zich 
schaamteloos bezondigden aan dief 
stal (van zichzelf en anderen) Maar 
nu enkele dagen later zeg ik dat 
deze politiekomedie mijlenver staat 
boven alle politieakademies samen 
zodat er af en toe echt te lachen valt 
Er zit genoeg materiaal in om enkele 
feuilleton afleveringen te vullen re 
klameboodschappen echter wel inbe
grepen Over akteursprestaties moet 
je in zulke gevallen met praten maar 
Priscilla Presley is dom genoeg om 
op te vallen tussen Leslie Nielsen en 
Richardo Montalban (jaja die ouwe 
rat) 

Op het Festival van de Fantasti
sche Film (dat vandaag 9/3 start), is 
de nieuwe film van Ken Hussel The 
lair of the white worm (op 20/3) het 
bekijken zeker waard Hi] is gemaakt 
naar de roman van Bram , Dracula 
Stoker (verschijnt bij Uitg Dedalus 
als Het hol van de worm, nadat hij 
reeds in 1976 werd vertaald als De 
hof der verschrikking) die op zichzelf 
met zo veel om het lijf heeft maar wel 
een belangrijke plaats inneemt in de 
geschiedenis van de horror De jonge 
archeoloog August Flint ontdekt op 
het erf van een oude boerderij de 
schedel van een reusachtig reptiel 
Na het ontgraven gebeuren er allerlei 
vreemde dingen, waaronder verdwij
ningen van mensen en dieren met 
zeldzaam zijn Dat vestigt de aan
dacht van de sensuele Sylvia Marsh 
op Flint Deze lady aanbidt s nachts 

Nieuw 
in de bios 

een enorme onderaardse worm 
waarvoor ze zwarte missen opdraagt, 
de lokale bevolking terroriseert en 
ook IS ze op zoek naar een maagd, 
die als offerande moet dienen Ver
mits Russel echter het verhaal naar 
deze tijd heeft verplaatst, schept die 
maagd wel wat problemen De dialo
gen zijn soms om te gieren en je kan 
er van op aan dat Russell zich weer 
geweldig heeft geamuseerd bij het 
maken van deze film Zijn manierisme 
wordt hier ten top gedreven en je 
staats steeds voor de vraag Meent ie 
het nou of maakt ie een grapje' Zoals 
steeds is het beiden Ken heeft Bram 
Stoker ver-Russellt, maar met klasse 

Hierna volgt een kleine selektie uit 
het aanbod van het Internationaal 
Filmfestival van Antwerpen onder het 
motto Een film per dag, bezorgt de 
inrichters een lacht 

— Donderdag 9/3 — 20 uur Ope-
ningsfilm Mississippi Burning regie 
Alan Parker, met Oskarnominatie 

slachtpartijen in zijn Armeense vader
land in 1915 Het is met echt een 
boeiende film en vooral interessant 
voor Armeniers over heel de wereld, 
maar hem op het Festival gaan bekij
ken betekent de slachtoffers van de 
aardbeving in Armenië helpen want 
uw 350 BF inkom gaan integraal naar 
hen 

De twee FBI-agenten in Mississippi Burning 

Gene Hackman Een aangrijpend 
drama over rassenhaat in het Zuiden 
van de VS gebaseerd op feiten die 
dateren uit 1964 Het FBI stelt een 
onderzoek m naar de moord op drie 
strijders voor gelijke burgerrechten 

— Vrijdag 10/3 — 20 uur: Tucker: 
The man and his dreams van Fran
cis Ford Coppola en met Jef Bridges 
Het ware verhaal van een Amerikaan 
met een visie die aan banden werd 
gelegd men mag zeggen vernietigd 
door het heersende establishment 
Daar weet de filmmaker alles van 
Tucker droomt er van, iedere Amen-
kaan in de toekomst met zijn wagen-
merk te zien rijden en het zou hem 
nog gelukt zijn ook, moesten nit al die 
stoutenkken hem in de weg hebben 
gelopen Martin Landou, Frederic 
Forrest, Dean Stockwell en Lloyd 
Bridges maken dat deze film werkt 
Een lawaaierige kleurrijke, spekta
kelfilm, zonder veel diepgang, maar 
met veel filmgenot 

— Vrijdag 10/3 — 17 uur: Pande
monium van Haydn Keenan is duide
lijk geïnspireerd door The Rocky 
Horror Picture Show evenals zijn 
voorbeeld, gevuld met de meest ex-
centneke karakters en gebeurtenis
sen, die zo smakeloos zijn als maar 
mogelijk Iedereen kan zich beledigd 
voelen en toch is dit een naïeve film, 
volgens verscheidene kritici 

— Zaterdag 11/3 — 20 uur: Komi-
tas, een Westduitse produktie over 
de Armeense zanger, dichter, kompo-
mst en centrale figuur Komitas (1869-
1935) die als monnik getuige was van 
de Turkse (nog steeds ontkend') 

— Dinsdag 14/3 — 20 uur: Track 
29 van Nicolas Roeg naar een scena
rio van Dennis Potter (The Singing 
Detective) Een spetterende kombi-
natie die een film oplevert vol met 
sexuele frustraties en onderdrukte 
trauma's Linda is getrouwd met Hen
ry, die meer van speelgoedtreintjes 
houdt dan van haar Linda droomt 
zich een zoon en minnaar, naar de 
zoon die zij als 15-jarige kreeg en 
afstond Dan duikt Martin op en be
weert die zoon te zijn Hij zal haar 
zoon zijn, haar verleider, haar fatale 
fantasie van incest, haar redding Is 
Martin wel haar zoon'' Geen helden 
om van te houden, eerder om te 
haten, maar het levert wel een spe
ciaal soort film op 

— Dinsdag 14/3 — 22u.15: Mani
festo van Dusan Makavejev naar 
Emile Zola Een aangename en mooi 
erotische film, met sterke cmemafoto-
grafie, waar sex en revolutie hand in 
hand gaan 

— Woensdag 15/3 — 20 uur: The 
raggedy Rawney, het regiedebuut 
van akteur Bob Hoskins Empire of 
the sun, Hope and glory, Au revoir 
les enfants, allemaal hadden ze met 
jeugd en oorlog te maken Nu ook 
weer deze intrigerende en vol inzicht 
gemaakte film over de rawney (uit een 
zigeunerlegende), die een mythische 
figuur IS die over magische krachten 
beschikt Hoskins zelf speelt de leider 
van een groep zigeuners op de loop 
voor de vijand, in een oorlog die 
ergens in Europa speelt Een onge
woon filmavontuur 

Willem Sneer 
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Een unieke reeks dokumenten 

Briefliteratuur over 
van Nu en Straks 

,,Mijn Antwerpse vriend Emmanuel de Bom zal het nog wel weten, hoe 
dikwijls, kuierend langs de Scheldekaai, we de droom van het tijdschrift 
opriepen! Om het plan ten uitvoer te brengen wendde ik mij tot de sierkunste
naar-bouwmeester Henry van de Velde, die zich met de stoffelijke verzorging 
belastte: onze uitgave moest een proeve van boekdrukkunst vormen, zoals er 
toenmaals in Engeland het licht zagen. Twee oudere broers in literatuur, die 
reeds als ,,voorgangers" begroet werden, namen plaats in de redactie: Cyriel 
Buysse en Prosper van Langendonck, naast Emmanuel de Bom en August 
Vermeylen. En ,,Van Nu en Straks" liep van stapel. De tien nummers van de 
eerste reeks verschenen in 1893 en 1894." 

Z o vertelt August Vermey
len in zijn essay De Vlaam
se Letteren van Gezelle tot 

heden (1938) over het ontstaan 
van het avant-garde tijdschrift 
Van Nu en Straks (VNS). Dat hij 
daarvan de niet aflatende bezie
ler is geweest, blijkt uit de recen
te publikatie van de bewaarde 
korrespondentie tussen de prota
gonisten van het blad. Twee in
drukwekkende boekdelen (brie
ven en annotaties) werpen een 
onbekend licht op de ontstaans
geschiedenis en de eerste jaar
gang van VNS. Deze publikatie is 
het resultaat van 20 jaar onder
zoek van de brieven van en met 
de redakteurs van VNS. Na een 
aantal gestencilde pre-publika-
ties" werd voor deze definitieve 
uitgave alleen de briefwisseling 
tussen de protagonisten van VNS 
weerhouden. 

Jonge generatie 
De 459 brieven, bewaard in het 

Archief en Museum van het 
Vlaamse Cultuurleven te Antwer
pen, beslaan de periode van 12 
mei 1890 (de oudste bewaarde 
brief van Vermeylen aan De Bom) 
tot en met 31 december 1894 
(eindjaar van de eerste reeks 
VNS). 

Alhoewel alle hoofdfiguren in 
de korrespondentie vertegen
woordigd zijn, bestaat ruim tach
tig procent van de brieven uit de 
korrespondentie tussen Vermey
len (302) en De Bom (78). Terwijl 
Vermeylen, Hegenscheidt en 
Van Langendonck elkaar voort
durend in Brussel ontmoetten, 
moest Vermeylen gebruik maken 
van de brief(kaart) om de afstand 
met De Bom in Antwerpen te 
overbruggen. Bovendien is De 
Bom een precieus verzamelaar 
gebleken van de brieven die aan 
hem waren gericht en heeft hij al 
zijn brieven aan Vermeylen uit 
het jaar 1891 opgevraagd: dank 
zij zijn nalatenschap is dit onder
zoek omtrent het begin van VNS 
mogelijk geworden. 

De faam die de initiatiefnemers 
van VNS later in de Vlaamse 
kunst en letteren hebben gekre
gen, mag ons niet doen vergeten 
dat de briefschrijvers van toen 
een jonge generatie vormden. 
Buysse, de oudste van het gezel
schap, was 31 in het eerste jaar 
van de korrespondentie. Van 
Langendonck 28, Van de Velde 
27 en Hegenscheidt 24. De twee 
meest aktieve korrespondenten 
waren tevens de jongste: Emma
nuel de Bom, klerk bij de Stad 
Antwerpen, was 22 jaar en Au
gust Vermeylen was nog retori-
kastudent (!) in Brussel wanneer 
hij de eerste (bewaarde) brieven 
met De Bom wisselde. De volgen
de vier jaren is hij student in de 
Wijsbegeerte en Letteren aan de 
ULB en wanneer de hier uitgege
ven korrepondentie eindigt 
(1894) verblijft de 22-jarige Ver
meylen in Berlijn voor verdere 
studies. 

August Vermeylen. 

Onverbloemd 
Precies die jeugdige leeftijd 

van de protagonisten bepaalt in 
meerdere opzichten inhoud en 

Verriest, 
geen gewoon 

mensch». 
,,Verriest heeft op mij een 

intenschen Indruk gemaakt. 
Dat is geen gewoon mensch 
meer, het is een criterium en 
daarbij toch de menschelijkste 
mensch die ik ooit ontmoet 
heb... 

Wat hangt er toch nog veel 
valsch aan ons stadsjongens 
als wij tegenover zulk een 
mensch staan". 

Alfred Hegenscheidt aan Au
gust Vermeylen. 

toonaard van een aantal brieven 
en wekt anderzijds bewondering 
voor de intense betrokkenheid 
van die jonge kunstenaars bij het 
kulturele leven van hun dagen. 
Ook voor Willem Kloos, redaktie-
sekretaris van De Nieuwe Gids, 
was dat een verrassende vast
stelling. ,,Hij dacht niet dat ik nog 
zoo jong was (hij is een 32-jarige, 
de peel), maar dat doet hem toch 
erg plezier" schrijft de 18-jarige 
Vermeylen aan De Bom (Brief 
44). 

De openhartigheid waarmee 
twee jonge vrienden hun privé-
aangelegenheden uitschrijven is 
tekenend voor de eerste helft van 
de brieveneditie. Naast hun per
manente geldzorgen zijn ook hun 
amoureuze eskapades het onder
werp van veel brieven in een 
onverbloemde taal. De Bom, die 
in de ban is van de Duitse café-
zangeres Clara Gaesch, noemt 
het jaar 1891 „het jaar mijner 
Onmacht" (Br. 191). Vermeylen, 
die zelf van de ene liefde naar de 
andere holt, zet De Bom aan tot 
kreatief werk: „Ik versta uwen 
zielstoetand niet Waarom slurpt 
uw liefdeshistorie nog ,,uw beste 
sappen" op? 'k Vind dat beest. 
Geloof me. Werk. Ziedaar het 
eenige heelmiddel" (Br. 170). 

Even omstuimig werpen de 
jonge kunstenaars zich in het 
kulturele leven uit hun dagen. Ze 
schrijven bijdragen voor tijd
schriften en bladen, maken plan
nen voor een nieuw tijdschrift 
,,De Vrije Kunst" waaraan ook 
Cyriel Buysse wil meewerken (Br. 
17), nemen deel aan de vergade
ringen van literaire kringen o.m. 
Het Taaiverbond. In De Distel, 
een Brussels letterkundig ge

nootschap, komen de jongeren in 
konflikt met de konformistische 
oudere generatie. Van Langen
donck was er lid van sedert 1882 
en Vermeylen werd in 1889 als lid 
aanvaard. De brieven bevatten 
veel echo's van de wrijvingen 
tussen voorzitter Brams en de 
zogenaamde ,,modernisten": 
,,het modernisme is een mode 
van menschen zonder talent die 
rap tot een reputatie willen ko
men" resumeert Vermeylen 
Brams' standpunt (Br, 345). De 
Distel — diskussies zullen Ver
meylen CS. alleen maar aanmoe
digen in het meer profileren van 
hun eigen kunstinzichten die zij 
in VNS zullen uitwerken. 

Provincie-ziekte 
Intussen bruist Brussel van kul

turele manifestaties en de stu
dent Vermeylen gaat er naar kon-
certen, lezingen, tentoonstellin
gen (om. van ,,Les Vingt", waar
toe Van de Velde behoorde) en 
teater. Hij ademt de nieuwe stro
mingen in, schrijft daarover tal 
van kritieken en komt in kontakt 
met een keure van kunstenaars 
uit zijn tijd. Een paar namen die in 
de brieven voorkomen: Meunier, 
Van Rysselberghe, Toorop, En-
sor, Knopff, Verhaeren, Maeter
linck, Toulouse-Lautrec... Hier 
ligt ongetwijfeld de voedingsbo
dem van het streven van Vermey
len de Vlaamse kunst aansluiting 
te doen vinden bij de grote Euro
pese stromingen. Voor De Bom 
viel er in Antwerpen niet veel te 
beleven: ,,gij hebt uitmuntende 
kerels te Brussel, echte artisten, 
die u 't leed, met al de gemeen-
voelenden of onbeduidende im
beciles te moeten omgaan, doen 
ï/ergeten" schrijft hij aan Vermey
len (Br. 173). En in een latere 
brief verwijt Vermeylen hem: 
,, Waarom zijt ge toch niet in Brus
sel? In Antwerpen zijt ge niet 
meer ,,dans Ie train". Over de 
jongste Fransche, Engelsche en 
misschien Hollandsche literatuur 
moet er daar heel weinig gespro
ken worden... Ja, jongen, ge hebt 
de provincie-ziekte, ge lijdt aan 
provincialisme". (Br. 253). 

Uit de brieven blijkt de brede 
waaier van werken uit de Europe
se literatuur die zij lazen en met 
elkaar uitwisselden. Bij Vermey
len kwamen o.m. Hegenscheidt 
en Van Langendonck samen voor 
de lektuur van Gorter, Van 
Eeden, Kloos, Van Deyssel (die in 
De Distel werden afgebroken!). 
Maar ook Poe, Flaubert, Mallar-
mé (Br. 304), Heine, Shelley (Br. 
313), enz. werden gelezen. Ver
meylen zelf vermeldt nog voor 
zijn privé-lektuur Taine, Keats, 
Nietzsche, Balzac, Verlaine, Bau
delaire... 

Cyriel Buysse. 

Tegen deze achtergronden 
wekt het weinig verwondering dat 
er gedacht werd aan een nieuw 
tijdschrift. Het is Vermeylen die 
de gedachte daaraan levendig 
houdt en daarbij in eerste instan
tie denkt aan de hervorming van 
De Vlaamsche Schoole waaraan 
hij en De Bom meewerkten (Br. 
196). Later wil hij een echt strijd-
blad en een jaarboek uitgeven 
waarvan de voorgenomen titel 
Eenigen van nu en morgen (Br. 
231) reeds vooruitloopt op de titel 
van het latere tijdschrift. Het is op 
2 augustus 1892 dat Vermeylen 
met Henry van de Velde bij diens 
zuster in Kalmthout Van Nu en 
Straks ,,sticht": naam en vorm
geving worden er vastgelegd (An
notaties, 126). Negen dagen later 
schrijft Vermeylen aan De Bom: 
,,Wij gaan beiden weer in een 
weinig geestdrift en leven ade
men. Want... HET is er!" (Br. 
251). Kort daarop bevestigt Cyriel 
Buysse aan De Bom zijn mede
werking. Alhoewel hij schrijft ,,De 
eerste titel ,,Vrije Kunst" beviel 
mij verre het beste", vindt hij 
,,dat wij al onze krachten tot het 
welgelukken moeten inspannen. 
Er is voor het ogenblik geen en
kele degelijke Nederlandsche re
vue in heel België" (Br. 258). 

Hugo Verriest 
Eenmaal VNS een feit is, bar

sten de brieven van plannen, 
schema's, financiële beslomme
ringen, afspraken en problemen 
i.v.m. het drukken, enz. Opmer
kelijk zijn de grote eisen die de 
redaktieleden elkaar opleggen. 
Van hun onderlinge strenge kri
tiek getuigt brief 295 waarin de 
eerste bijdrage van De Bom aan 
VNS wordt geweigerd. Dat dit 
soms leidt tot zware ontgooche
lingen bewijst de dramatische 
brief 394 van De Bom. 

Door kontakten met kunste
naars in Nederland kan VNS ook 
daar doorbreken, ook al omdat 
De Nieuwe Gids wegens me
ningsverschillen tussen Kloos en 
de andere medewerkers aan be
lang inboet. 

Het is vooral de samenwerking 
tussen Van de Velde en Vermey
len die de visie op VNS heeft 
bepaald. Vermeylen vat hun esti-
tika samen in brief 371: Er moet 
ingegaan worden tegen het ver
keerd Individualisme, met zijn ge
volgen: de literatuur en het,,di
lettantisme" (in een zeer breden 
zin genomen), en men moet wij
zen naar een synthetische, mo
numentale, ,,religieuze" ge
meenschapskunst." Onder in
vloed van Kropotkine, Tolstoï, 
Stirne en Nietzsche huldigden de 
kunstenaars van VNS een filoso
fie die moraal een wereldbe
schouwing, maatschappij en 
kunst omvatte en riep om een 
,,Umwertung aller Werte" (Anno
taties, 193). Dat daarin plaats 
bleef voor alle gezindheden be
wijst de beginseivaste katoliek 
Van Langendonck. En wanneer 
Vermeylen in Berlijn woont en 
Hegenscheidt die administratie 
van VNS had overgenomen, 
schrijft deze laatste hem na een 
bezoek aan Hugo Verriest, pas
toor te Wakken: ,,Verriest heeft 
op mij een intenschen indruk ge
maakt. Dat is geen gewoon 
mensch meer, het is een crite
rium en daarbij toch de mensche
lijkste mensch die ik ooit ontmoet 
heb... Wat hangt er toch nog veel 
valsch aan ons stadsjongens als 
wij tegenover zulk een mensch 
staan" (Br. 441). 

In de Berlijnse periode van Ver
meylen groeien de brieven meer 
dan ooit uit tot echte literaire 
brieven waarin de protagonisten 
van VNS elkaar op de hoogte 
houden van wat hen bezighoudt. 

Veel aspekten van deze indruk
wekkende korrespondentie moe
ten we hier onbesproken laten: 
het belang van de brieven voor 

(lees verder biz. 16) 
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V\/ï\ 
Mediatycoon Robert Maxwell 

Amerikaanse droom in 
Om de haverklap dissen mediaprodukten van over de grote plas ons 

suksesverhalen op van nietsnutten en armoezaaiers die het tot topmanagers, 
filmsterren of president brengen. De Amerikaanse droom is een essentieel 
bestanddeel van de inhoud van films, TV-sehes, boeken, tijdschriften, nieuws,., 
dat ons vanuit de Verenigde Staten overspoelt. 

Waar men in de VS voor zo'n suksesnummers steil achterover slaat van 
bewondering, bekijkt men ze in Vlaanderen echter met een zeer kritische 
argwaan. Het gezegde ,,Geen sant in eigen land", is niet zomaar uit de lucht 
gegrepen. Schoenpoetsers, kruimeldiefjes of straatvoetballertjes die "het ma
ken" zijn een beetje verdacht, of minstens kontroversieel. Een mooi Europees 
voorbeeld daarvan is Robert Maxwell. 

Robert Maxwell 
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irs, kruimeldiefjes of straatvoetballertjes die "het ma-
iacht, of minstens kontroversieel. Een mooi Europees 
^bert Maxwell. 

JOE H A I N E S 

ZIJN MEDIA EN ZIJN MACHT 

Maxwell zal het in de toekomst nog hard te verduren krijgen van de 
nieuwe groep Time-Warner, een Amerikaanse fusie tussen Time en 
Warner Communications. Time-Warner is zelfs stukken groter dan 
Bertelsmann. Maxwell voorspelde dat de konkurrentie in de mediasek-
tor zo hevig zou worden dat slechts een tiental giganten zouden 
overblijven. 

(vervolg van biz. 15) 

de genese van gedichten, proza 
en toneel van de protagonisten, 
de grote invloed van de minder 
bekende Jacques Dwelshauvers 
op Vermeylen, de psychologie 
van de protagonisten die zich in 
de brieven aftel<ent, de (wisselen
de) inhoud van de eerste reel<s 
VNS, en zoveel meer. De kijk die 
de lezer krijgt op het kultureel 
klimaat van het einde van de 
19de eeuw in het algemeen en op 
de denkbeelden en plannen van 
de VNS-ers in het bijzonder is 
overrompelend. Hier wordt mate
riaal aangeboden dat verder on
derzoek vraagt én vergelijking 
met bestaande inzichten. 

Nederlands 
aan de ULB 

Het boekdeel met de annota
ties komt daaraan reeds tege
moet. In een geëlaboreerd note
napparaat worden onduidelijke 
passages toegelicht, langverge-
ten toneelvoorstellingen en publi-
katies weer opgerakeld en hiaten 
in de brieven zo veel mogelijk 
gevuld met informatie uit andere 
brieven, handschriften en perio
dieken uit die tijd. Zo blijkt o.m. 
dat August Vermeylen zijn proef
schrift aan de ULB (1894) over 
Het Twaalfjarig Bestand niet in 
het Frans stelde — wat tot hiertoe 
algemeen werd aangenomen — 
maar in het Nederlands (235-
236)1 Een pittig detail is dat Ver
meylen, die alles groots zag, in 
zijn brieven steeds spreekt van 
zijn ,,grote" of,.grootste" onder
scheiding maar dat de getuig
schriften van de ULB driemaal 
avec distinction vermelden (An
notaties, 124, 182, 235). Zijn vol
doening in de 1ste kandidatuur 
was te wijten aan tandpijn en ,,de 
veete van een prof" (Br. 129)... 

Bovendien worden de in de 
brieven en annotaties vermelde 
personen, periodieken en vereni
gingen in het register voorzien 
van een lemma met meer alge
meen biografische gegevens: 
een soort mini-ecyklopedie die 
heel wat interessante en nieuwe 
informatie geeft. Het deel Anno
taties wordt afgesloten met de 
volledige inhoudsopgave van de 
eerste reeks van VNS (waarin 
voor het eerst een poging werd 
ondernomen om alle ornamenten 
in VNS te identificeren), en een 
uitgebreide bronnenopgave. Het 
deel Teksten bevat overigens 
nog 16 bladzijden buitentekst-il
lustraties, waaronder de repro-
duktie van alle grote platen uit 
VNS, een unieke reeks dokumen-
ten! 

Ook over de nieuwe reeks VNS 
(1896-1902) wordt er in het Ar
chief en Museum voor het Vlaam
se Cultuurleven een omvangrijke 
brievenpakket bewaard. Met de 
uitgevers hopen we dat de nodige 
kredieten vrij komen om het ge
dane voorbereidend werk en de 
verworven wetenschappelijke er
varing te laten uitmonden in een 
nieuwe uitgave. 

Voorliggende boekdelen leve
ren een overtuigend bewijs van 
het belang van het Centrum voor 
de Studie van het Vlaamse Cul
tuurleven en het ontginnen van 
de goudmijn van het AMVC. 

I.p. 

— Het ontstaan van Van Nu en 
Straks: een brieveneditie 1890-
1894. Ingel. en van aantek. voor
zien door L. van Dijck, J.P. Lissens 
en T. Saldien. Deel 1 Teksten en 
Deel 2 Annotaties verschenen sa
men als nr. 3 in de reeks Studia 
Flandrica van het Centrum voor de 
Studie van het Vlaamse Cultuurle
ven, Antwerpen, 1988, 461 + 353 
bIz. Uitg. DNB/PeIckmans, Kapel
len. Prijs voor de twee banden: 
1500 fr. 

DE meertalige doet-al werd 
op 10 juni 1923 in Tsje-
choslowakije geboren als 

Ludvik Hoch. Hij heeft een avon
tuurlijk leven achter de rug, en er 
wordt op zeer uiteenlopende wij
ze tegen hem aangekeken. Daar
om juist verschenen er over hem 
reeds drie biografieën, waarvan 
één officiële. Robert Maxwell was 
namelijk niet erg gesteld op de 
andere twee en probeerde ze 
zelfs via gerechtelijke weg uit de 
winkelramen te houden. Met 
Maxwell, a portrait of power van 
Peter Thompson en Anthony 
Delano, uitgegeven door Ban
tam, dat eigendom is van Max
well-rivaal Bertelsmann, lukte 
dat trouwens. 

Rupert Murdoch 
Maxwell besloot het slechte 

daglicht waar hij in dreigde te 
verkeren dan maar wat rozer te 
kleuren en zocht Joe Haines aan 
om het officiële verhaal neer te 
pennen. Deze politieke redakteur 
van de Daily Mirror, eigendom 
van Maxwell, kreeg bij wijze van 
hoge uitzondering toegang tot 
Maxwells archieven. Op zes 
maand kreeg Haines de klus ge
klaard, en Macdonald, één van 
de uitgeverijen van Maxwell, 
bracht de turf in een rekordtijd 
van drie weken op de markt. 

Maxwells naam wordt vaak in 
één adem genoemd met Mur
doch, maar ook de andere medi
areuzen in de wereld, Bertels
mann (West-Duitsland), Dun & 
Bradstreet (VS), Reed Interna
tional (Verenigd Koninkrijk) en 
International Thompson Orga
nisation (Canada) zijn nooit ver 
weg. Maxwell is op alle fronten 
aanwezig: uitgever van kranten, 
boeken en tijdschriften, kabelte-
levisie-eksploitant, drukker, com
pact disc-fabrikant, voorzitter van 
voetbalclubs, aandeelhouder van 
televisiezenders en satellietkana
len. 

Hij werd in Solotvino (dat nu in 
de Sovjet-Unie ligt) geboren en 
kreeg een orthodox Joodse op
voeding. Van zijn jeugdjaren her
innert Maxwell zich vooral dat hij 
altijd honger had. Bij het uitbre
ken van de tweede wereldoorlog 
raakt hij betrokken bij het verzet 
en wordt gevangen genomen. 
Door zijn bewaker uit te schake
len kan hij als zestienjarige op 
spektakulaire wijze ontsnappen. 
Via Joegoslavië, Bulgarije, Grie
kenland, Turkije, Syrië en Liba
non belandt hij in Frankrijk en 
later in Groot-Brittannië, waar hij 
dienst neemt in het Britse leger. 
De gewone soldaat weet zich met 
een beetje geluk op te werken tot 
kapitein, en ontvangt zelfs het 
prestigieuze Military Cross. Tij
dens de oorlog ontmoet hij ook 
zijn Franse vrouw. Ze zou Max
well later eren met de volgende 
woorden van de Franse roman
cier en toneelschrijver Henry de 
Montherlant: Naast jou te leven 
heeft me alle andere mannen 
kleurloos doen vinden en andere 
manieren van leven middelmatig. 

In het Lagerhuis 
Na de oorlog kreeg Maxwell op 

22-jarige leeftijd de leiding over 
de nieuwe demokratische pers in 
Berlijn. Hij hielp o.m. bij het weer 
tot leven brengen van de uitgeve
rij Springer-Verlag. Daar deed hij 
zijn belangstelling voor en erva
ring met pers-aangelegenheden 
en het uitgeven op. Sindsdien is 
hij, met vallen en opstaan, maar 
nooit onopgemerkt onderweg in 
de ondoorzichtige wereld van be-
drijfsovername's. Met een impe
rium als resultaat: Maxwell heeft 
kantoren in 26 landen, en stelt 
zo'n 27.000 mensen tewerk. 

Maxwell was ook politiek aktief, 
als /.aöour-vertegenwoordiger in 
het Britse Lagerhuis. Zijn intrede 
daar, hoe kan het ook anders, 
verliep niet zoals men gewend 
was. Op zijn eerste dag in het 
parlement hield Maxwell al met
een zijn maidenspeech. Geen 
werkstuk waar hij enkele dagen 
op gezwoegd had, maar enkele 
aantekeningen, op twee uur tijds 
op kladblaadjes genoteerd. Daar 

is onze Bob; hij kon amper wach
ten tot Hare Majesteit weer was 
gaan zitten, werd er gefluisterd. 

Over de organisatie van de La-
bour-partij had Maxwell zo ook 
zijn ideeën. Zo vroeg hij zich af 
hoe de reorganisatie van de partij 
aan het partijbestuur toever
trouwd kon worden, aangezien 
juist daar de verantwoordelijk
heid lag voor de inefficiëntie. 

Maxwell stelde voor dat de partij 
een kommerciële organisatie zou 
opzetten, met een eigen uitgeve
rij en reisbureau, kortom: het in 
Vlaanderen zo bekende verhaal 
van de verzuiling! 

Vat vol 
tegenstellingen 

De Ha/nes-biografie biedt 
naast een schat aan feitenmate
riaal een prachtige kollektie van 
getuigenissen over Maxwell, niet 
steeds bepaald lovend. Ze wer
pen een interessante blik op het 
karakter van de mediatycoon. 
Maxwell komt uit de verf als een 

Europa 
vat vol tegenstellingen: koelbloe
dig, kalm, weldenkend, hard wer
kend, royaal, vermakelijk, joviaal, 
vriendelijk, bedachtzaam, dap
per, innemend, zorgzaam, aan
trekkelijk. Maar tegelijkertijd 
flamboyant, kontroversieel, ordi
nair, onverdraaglijk, meedogen
loos, onbeschaamd, opvliegend, 
humorloos, ongeduldig, onver
draagzaam, grof,... Maxwell is 
rijk, maar geeft niets om persoon
lijke bezittingen. Hij bewoont een 
huurkasteel met een burggraaf 
als tuinman. Hij is een socialist, 
maar schrikt er niet voor terug om 
zijn werknemers bij duizenden op 
straat te zetten. Als voorzitter van 
de British Printing Corporation 
slaagde hij er als eerste in dankzij 
de Thatcherwetgeving, die de 
macht van de vakbonden beperk
te, een akkoord te bereiken met 
de vakbond waarbij 7.000 van de 
13.000 werknemers de laan uit
gestuurd werden. 

Er bestaat ook een lijst van 
typische Maxwell-verbasteringen 
en -gezegden. Een paar daarvan 
willen we U niet onthouden: 

Wie een kuil graaft voor een 
ander, moet op de blaren zitten. 

Dit is bijna even nuttig als de 
sneeuw van vorig jaar. 

Jou iets te doen geven is als 
vrijen met een olifant: met veel 
geluk steek je misschien een 
poot uit, maar dan duurt het altijd 
nog dertien maanden voordat je 
echt iets produceert. 

Wat zit er tussen je oren, behal
ve frisse lucht? 

Jou zou ik nog niet betrouwen 
met een uitgebrand doosje luci
fers. 

Maxwell Foundation 
Rest de vraag naar zijn motie

ven. Rijkdom betekent niets voor 
Maxwell. En hij houdt halsstarrig 
staande dat hij zijn kinderen niets 
zal achterlaten als hij sterft. De 
verklaring hiervan wordt op de 
achterflap aangekondigd als één 
van de grote onthullingen van het 
boek: de aandelen van zijn on
dernemingen zitten in een hol
ding in Liechtenstein, de Maxwell 
Foundation. Het jaarlijks inko
men van de Foundation zal ter 
beschikking komen van "liefdadi
ge doelen", zoals de ondersteu
ning van wetenschappelijk en 
medisch onderzoek (kanker, hart
ziekten, hersenen, zenuwstelsel, 
aids), het voorzien in financiële 
steun aan de volkeren van Israël, 
Joden zowel als Arabieren. Ver
der wil de Foundation bekwame 
jonge ondernemers aanmoedi
gen en steunen, en via scholing 
konflikten tussen naties en ras
senhaat in de hele wereld elimi
neren. Tenslotte worden er liefda
digheidsinstellingen in Liechten
stein gesteund. 

Deze edele doelen verklaren 
echter niet waarom Maxwell al 
zijn energie aan het opbouwen 
van een wereldomspannend me-
diarijk besteedt. Haines heeft er 
anders wel een verklaring voor: 
Hij werkt aan de vervulling van 
zijn ambitie het hoofd te worden 
van een van de tien grootste 
mediarijken ter wereld, hetgeen 
hem de zeggenschap over miljar
den zal geven. Hij wil dienstbaar 
zijn. Het laat me met een onbe
vredigd gevoel achter. Het ty
pisch Vlaams gevoel van achter
docht? 

(pdj) 

— Maxwell, zijn media en zijn 
macht. Joe Haines, Uitg. Omega, 
Amsterdam, 1988, 428 bIz. 795 fr. 
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Gent-Gent niet op het scherm 

De Wilde hield woord 
Etienne De Wilde heeft de openingskoers Gent-

Gent gewonnen. De suksesnjkste coureur uit de 
Zuidfranse voorbereidmgswedstrijden onderstreepte 
daarmee zijn voortreffelijke vorm. Hij won de Omloop 
Het Volk zoals tiij eerder het nationaal kampioen
schap binnenhaalde. De spurter demarreerde weg in 
de slotkilometers en ging lang genoeg hard door om 
enige voorsprong te behouden tot de streep. Het was 
al de achtste overwinning dit seizoen van De Wilde. 
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GENT-GENT haalde vorigt 
zaterdag de koppen van 
het nieuws omdat de 

wedstrijd tegen de gewoonte in 
met door de televisie werd uitge
zonden 

Raar 
Het heette dat de BRT het 

exclusiviteitsrecht in de beeldbe-
richtgeving opeiste Voor zover 
WIJ het konden begrijpen was 
men van oordeel dat dit voordeel 

e?) wel mocht opwegen tegen de 
hoge produktiekosten Daaren
boven maakte men van de gele
genheid gebruik om de belangen-
vermenmg in hoofde van de orga
nisator aan de kaak te stellen De 
grote baas van „Het Volk" is ook 
de ondervoorzitter van VTM Een 
raar wereldje natuurlijk maar ty
pisch „Belgisch" Men moet er 
de televisieberichtgevmg in de 
kranten maar op nalezen om te 
begrijpen waar de diverse belan
gen liggen 

Wat het allemaal nog met ob-
jektiviteit en onpartijdigheid heeft 
te maken mag de duivel weten 
Maar een vaststelling stond za
terdag wel buiten twijfel de wie
lersport was de verliezer en de 
kijker de grote gedupeerde Waar 
en wanneer de strijd om de zoge
heten vrije nieuwsgaring zal ein
digen weten we met Misschien 
velt de rechtbank maar best zo 
snel mogelijk een oordeel Zodat 
de betrokken televisiestadions 
zich opnieuw met de sport zelf 
kunnen bezig houden 

Sterk 
Daarom nog een puur sportie

ve slotbedenking De Wilde zelf 
had zijn overwinning voorspeld 

HIJ moet zich dus sterk gevoeld 
hebben Hij wees er op dat door 
de nieuwe Ficp-reglementering 
de voorbereidmgswedstrijden in 
Zuiri-Frankrijk van karakter ver
anderd waren Er werd daar hard 
en snel gereden omdat er dage
lijks punten konden worden ge
wonnen Er werden geen ge
schenken uitgedeeld Op zichzelf 
IS dat natuurlijk een positieve ont
wikkeling ZIJ klonk door tot in de 
uitslag van de openingswedstrijd 

Anderlecht topploeg af 

Drie op aclit is veel te weinig 
Voor wie het nog niet moest weten: Anderlecht is 

topploeg af. Na de winterstop wonnen de Brusse
laars drie punten op acht en dat is veel te weinig voor 
een ploeg met titelambities. 

Overigens moet men geen blad voor de mond 
nemen: Anderlecht ligt sportief ver achter op KV 
Mechelen dat lijnrecht op de landstitel afgaat. 

WAT IS er dan allemaal 
verkeerd gelopen in het 
zo lang en zo graag 

triomferende Astndpark'' Moeilijk 
om zeggen natuurlijk Vast staat 
dat de klubleiding in de voorbije 
jaren „ekonomische" prioriteiten 
heeft gesteld Er werd (en er 
wordt nog) aan een nieuw stadion 
gebouwd, er werden (ook daar
om "7) enkele uitstekende spelers 
verkocht en er werden bijna sys
tematisch fouten gemaakt op de 
transfermarkt wanneer vervan
gers moesten worden aangetrok
ken 

Geen allure 
Verder mag ook worden ge

steld dat de klubstrukturen oud 

zijn Dit heeft met noodzakelijk te 
maken met de leeftijd van de 
voorzitter Maar de sportieve lei
ding berust m handen van men
sen die het allemaal gehad en 
gezien hebben Het trainersduo, 
de medische staf, de direkte om
geving Anderlecht straalt op het 
veld geen klasse, geen allure 
meer uit Het voetbalt zonder ori
ginaliteit omdat het in alle lijnen 
talent en klasse mist Het team 
ontbeert bezieling en karakter 
Het berust m zijn status van ver
edelde middenmoter Misschien 
kan er in de beker van België nog 
een en ander worden rechtgezet 
Misschien Maar zelfs dan nog 
mogen er in de komende maan
den met opnieuw fouten worden 

Stojic klimt boven de aanstor
mende Gudjohnson uit Ander
lecht beet tegen Luik weer eens 
m het zand 

(foto Manen) 

gemaakt De nieuwe trainer (de 
naam van Morten Olsen wordt 
veelvuldig geciteerd- zal voor 
nieuwe impulsen moeten zorgen 
Nieuwe spelers zullen het team 
meer inhoud moeten schenken 
Zich in een en ander opnieuw 
vergissen kan fatale gevolgen 
hebben Want de grote konkur-
rent kijkt met meer om Ander
lecht mag met langer vertrouwen 
op zijn reputatie en zijn verleden 
om zich te herstellen In de we
reld van vandaag moet men zich 
elke dag opnieuw waar maken, 
mogen geen rustpauzes in de 
ontwikkeling worden ingelast 

Malinwa 
KV Mechelen heeft dat begre

pen De ploeg van Aad de Mos 
steekt de handen al uit naar een 
nieuwe Europacup Er zal veel 
moeten gebeuren om KV uit Lau
sanne, waar de eindstrijd van de 
bekerfiouders wordt georgani
seerd, weg te houden In de na
tionale kompetitie heeft Malinwa 
geen tegenstanders meer en het 
zal ons met verbazen wanneer 

ook nog de (Belgische) beker 
moest worden ,,meegepakt" 

KV heeft in weinig tijd enorm 
veel weg afgelegd Het behoort 
bij de Europese top Het beschikt 
over een brede en getalenteerde 
spelerskern met veel talent en 
karakter Het voetbalt gediscipli
neerd en vastberaden gedreven 
Cordier heeft bewezen dat men 
ook een topploeg kan ,,kopen" 
Al mag men ook dit weer met 
overdrijven Aad de Mos heeft 
intens en gericht,,gebouwd" Hij 
IS een man van systemen en 
strukturen De dag dat hij opstapt 
— mogelijk onderschrijft de Ne
derlander eerstdaags een kon-
trakt dat hem tot in de helft van de 
jaren negentig aan KV bindt — 
zal hij gegarandeerd geen puin
hoop achter laten Anderlecht 
weet dus tegen welke organisatie 
het in de komende jaren zal moe
ten optornen KV mag dan geen 
modern stadion bezitten — komt 
het er oo i f — het is wel de 
eigenaar van de (veruit) beste 
ploeg en daar komt het in voetbal 
nog altijd op aan Gelukkig maar 
trouwens Flandnen 

Canadese onderzoekskommissie ontmaskert de topsport 

Dopinggebruik nagenoeg algemeen 
In Canada lacht men er niet mee. De Ben John

son-affaire heeft het land geschokt. Vandaar dat een 
onderzoekskommissie werd opgericht die maar eens 
moest proberen duidelijk te maken hoe ver het 
dopinggebruik m de topsport is verbreid. De resulta
ten zijn onthutsend. Alhoewel. Wie met open ogen 
leefde, kon veel vermoeden. 

CHARLIE FRANCIS, jaren
lang de trainer van Ben 
Johnson, wond er geen 

doekjes om Hij stelde dat de 

ontluisterde koning van de spurt 
al jaren naar verboden produkten 
greep Johnson zou al in het 
begin van de jaren tachtig onna

tuurlijke middelen hebben aange
wend HIJ wist ook wel degelijk 
waar hij mee bezig was 

Schokkend 
Johnson ging door omdat de 

prestatieverbetenngen konstant 
en opvallend waren Francis trok 
de lijn door en sprak algemeen 
In de topsport gebruiken min
stens tachtig percent van de atle
ten stimulerende middelen Wie 
in de 100 meter zuiver aan de 
start verschijnt, vertrekt met een 
meter achterstand Wie met mee
doet degradeert zichzelf bijna let
terlijk tot ,,meeloper" De kunst 
bestaat enn de produkten dusda
nig te doseren of op zulke tijdstip
pen toe te dienen dat bij de grote 
kompetities geen sporen meer 
kunnen worden teruggevonden 
Wie betrapt wordt heeft fouten 
gemaakt, is onzorgvuldig ge
weest 

Niet de inhoud van de bood
schap van Charlie Francis was 
schokkend, wel de openhartig
heid waarmee hij ze kenbaar 
maakte Wat kritisch toekijkende 
waarnemers al lang wisten of ver
moeden werd nu op een officieel 
forum onomwonden meegedeeld 
of ,,bekend" Meteen staat de 
betekenis van topsport op de hel
ling 

Vroeg of laat moest het er van 
komen natuurlijk De kommercia-
lisatie IS zover doorgedrongen, 
legt zo'n druk op de atleten dat 
het bijna begrijpelijk wordt dat 
deze buiten hun lichaam de 
krachten zoeken die er binnen 
met aanwezig zijn Roem, geld en 
eer zijn aanlokkelijk De atleet en 
zijn omgeving kunnen er maar 
moeilijk aan weerstaan Johnson 
had dan ook mets vandoen met 
de uizondermg die de regel be
vestigde HIJ was de regel 

Uitwassen 
De vraag rijst nu hoe de Cana

dese overheid zal reageren Wat 
zullen de sportbonden doen Zal 
het lOK maatregelen voorstel
len '? Er beweegt wel wat maar zal 
men ver genoeg durven gaan 

Onverwachte kontroles tijdens 
perioden van konditie-opbouw 
kunnen een hulpmiddel zijn 

Meer met Essentieel is dat men 
de sfeer, het klimaat rond de 
topsport verandert Maar is dit 
mogelijk'' Sport is voor velen een 
beroep geworden zoals een an
der Bijgevolg wordt zij vatbaar 
voor de gewoonten en de uitwas
sen van het maatschappelijk en 
ekonomisch leven Daarin liggen 
al de beperkingen en onvol
maaktheden opgesloten Men 
maakt zich dan ook beter geen 
illuzies 
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Ons nieuwe kleedje 

Een derde reeks 
kommentaren 

Ook deze week liepen reaktles binnen over het 
nieuwe gezicht van WIJ. Ook nu weer Is de algeme
ne trend aanmoediging en doorgaan op de ingezette 
weg. 

Ondertussen kwamen ook reeds tal van nieuwe 
abonnementen binnen, maar daarover straks meer. 

VOOR alle duidelijkheid 
nog eens herhalen dat 
WIJ definitief in een ver

nieuwde gedaante uitpakt op vrij
dag 31 maart. Het waarom van 
deze werkwijze is de volgende: 
het nummer van 17 februari j . l . 
was een voorproef om de redak-
tie, de lezers en de mensen die 
instaan voor de materiële afwer
king de tijd te laten de omschake
ling te \?erwerken. De vele kom
mentaren van lezers en beroeps
mensen kunnen aldus ruim be
sproken worden en daar waar 
mogelijk en nuttig uitgewerkt wor
den. 

Deze werkwijze moet ook toe
laten dat aan de hand van een 
promotienummer nieuwe abon
nees kunnen aangetrokken wor
den. Verder moet het onze rekla-
meman de kans geven nieuwe 
deuren te openen in de publici-
teitswereld. Het zal de lezer niet 
verbazen dat reklame, als nood
zakelijk kwaad, ook het weekblad 
WIJ in staat moet stellen de om

schakeling financieel te helpen 
dragen. 

Over publiciteit gesproken... 
Tal van lezers hebben zich ui

termate geërgerd aan het grote 
aandeel publiciteit in ons promo
tienummer. Dit bulkte inderaad 
van de advertenties, de redaktie 
IS zich daarvan bewust. Deze 
noodzakelijkheid moest de uitge
ver in staat stellen het promotie-
nummer op grote schaal te ver
spreiden. Het spreekt vanzelf dat 
deze inlassingen eenmalig waren 
en dat in de toekomst het even
wicht tekst-reklame zal hersteld 
worden. 

Hetzelfde geldt de kritiek op de 
inhoud die in het promotienum-
mers vrij beperkt was. Het was 
echter de bedoeling van de re
daktie een staal van een aantal 
rubrieken te brengen. 

Ondertussen vroegen reeds tal 
van afdelingen proefnummers 
aan om in hun onmiddellijke om
geving te werven. Wij danken 
hen voor de belangstelling. De 

Lezersreakties 
,,Een dikke proficiat met de 

nieuwe uitwerking van de Wij. 
Het geeft aan ons weekblad een 
duurzame en hoogkwalitatieve 
teint. Ook met tiet vooropstellen 
op Wij in de krantenkiosk te bren
gen veel moed. Ik heb al veel 
interesse vernomen over die aan
pak, ook uit niet-Volksuniekrin-
gen." 

D. de Sloover 
VUJO-Evergem 

,,/s tiet ook een Nederlander, 
maar sterk betrokken bij tiet 
Vlaams-nationalisme en dus ook 
geabonneerd op WIJ, toegestaan 
om te reageren op uw verzoek, 
een mening te geven over uw 
nieuw kleedje ? 

1. Waarom toch die pagina Kij
ken ? Zijn al die films zo belang
rijk ? Bovendien kan iedereen die 
toch in een TV-blad en krant le
zen? 

2. Zou een (maandelijkse) ver
melding van alle nieuwe boeken 
die over — elk facet van — Vlaan

deren zijn verschenen niet in-
struktief en nuttig zijn ? 

3. Misschien zelfs ook een kor
te vermelding van de inhoud van 
tijdschriften als Vlaanderen Mor
gen, Wetenschappelijke Tijdin
gen, enzovoorts. 

4. Het buitenland kent Vlaan
deren slecht. Kennen Vlamingen-
zelf het perfekt ? Opdat het giste
ren met als reeds prehistorie gaat 
worden beschouwd: zijn bijdra
gen over de geschiedenis, ook 
die van de Vlaamse Beweging, 
niet nuttig ? Inderdaad verscheen 
er al een over de Brabantse Om
wenteling, maar onderstelde dat 
al niet méér kennis dan onder
steld mocht worden ? 

5. Geldt niet hetzelfde voor de 
kennis van het Vlaamse land? 
Kunnen bijdragen over streken 
en plaatsen — maar dan niet wat 
algemene en vrijblijvende opmer
kingen als over Tienen in een der 
jongste nummers — en indien 
geplaatst in een breed kultureel 

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 tweedagsrelzen 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-Decroix, Davids-
fonds, VVV Veurne-Ambacht, Kredietbank, NMKN) 

wervers mogen bovendien reke
nen op deelname aan de tombola 
waarvan we nogmaals het prij-
zenlijstje afdrukken. 

Nieuwe abonnees 
Sinds het verschijnen van het 

promotienummer kwamen welge
teld 299 nieuwe abonnees bij 
onze abonnementendienst bin
nen. Dit cijfer werd afgesloten op 
maandagavond 6 maart. 

Drie arrondissementen span
nen de kroon. 

Met name Antwerpen met 39, 
Halle- Vilvoorde met 35 en Ton
geren-Maaseik met 33. 

Volgers zi jn: Gent-Eekio en 
Oostende-Veurne-Diksmuide 
met elk 24 nieuwe abonnemen
ten. Roeselare met 23, Aalst 15, 
Mechelen 15, Leuven 17; Turn
hout 13, Dendermonde 15 en 
Kortrijk 13. Hasselt met 12. Brug
ge 11. De andere arrondissmen-
ten zitten beneden de 10 nieuwe 
abonnementen. 

Een individuele stand kan als 
volgt opgemaakt worden: 

Bert Verleysen, Bilzen: 14 
Ivo Coninx, Genk: 11 
Jaak Gabnëls, Bree: 4 
Enk Vandewalle, Izegem: 4 
Anny Lenaerts, Wilrijk: 3 
Georges Raes, Ledegem: 3 

kader, niet bijdragen tot groter 
begnp voor wat de staat Vlaande
ren inhoudt en betekent ? 

Deze kritische opmerkingen 
(overschaduwd trouwens door de 
grote lof voor uw blad) zijn niet 
die van een betweterige Neder
lander, maar van iemand die zich 
met u verbonden voelt en ze 
daarom durft te maken." 

dr. L. van Egeraat, 
UIvenhout (NI.) 

1. De nieuwe Wij biedt 40 blad
zijden; de vroegere 48 (2 x 24). 

2. De nieuwe Wij is goed voor 
47,5% publiciteit, 5% TV en 
5,5 % regionaal nieuws. 

De oude rat liet ons 8,33 % 
publiciteit zien (notariële aankon
digingen inbegrepen), 4,25 % TV 
en 16,66 % nieuws uit de afdelin
gen en arrondissementen. 

3. 

LEESVOER 

OUWE 

70,75 % 

NIEUWE 

42 % 

4. Innoveren. OK. Maar dan om 
te verbeteren. 

Ware het niet om de partij te 
steunen, ik zou mij geen tweede 
keer laten vangen. 

Maar ik veronderstel dat een 
marketing-onderzoek uitgemaakt 
heeft dat de Vlaming van de 
21ste eeuw er beter aan toe zal 
zijn met minder leesvoer. 

Mijn globale indruk: „Meerglit
ter, minder inhoud". 

Jef Cassimons, Denderwindeke 

,,De omslag oogt modern en 
eigentijds. De inhoudstafel kan 
volgens mij bondiger, zoals de 
TV-rubriek, die voor mij niet 
hoeft. 

m VlA/^yATIONAAL WEEKBLAD 
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g populaire veelbelover of dynamische vernieuwer? ^ 

Doordeweeks, Omslagverhaal 
en Achteruitkijkspiegel zijn uitste
kende rubrieken, terwijl de foto 
met de zingende parlementariërs 
lachwekkend overkomt. 

In de nietszeggende ,,Uit de 
regio" ontbreekt het aan een ra-
dikaal Vlaams profiel. Daarom 
mag het blad In geen geval een 
regeringsmededelingsblad wor
den. Opnieuw een prijskamp in 
verband met de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging is 
wenselijk. Voor het overige profi
ciat." 

H. Keymeulen, Aalst 

,,Proficiat voor het nieuwe 
kleedje van de nieuwe WIJ. Ho
pelijk gaan we er nu ook op 
vooruit wat het abonnemente
naantal betreft. 

Gelieve me onmiddellijk een 
tiental proefnummers te sturen. 
Ik ben de afdelingsverantwoorde-
lijke voor leden en abonnemen
ten." 

R. Clompen, Destelbergen 

,,1. De nieuwe Wij biedt 40 
bladzijden: de vroegere 48 (2 x 
24). 

2. De nieuwe Wij is goed voor 
47,5 % publiciteit, 5 % TV en 5,5 
% regionaal nieuws. De oude rat 

llets on 8,33 % publiciteit zien 
(notariële aankondigingen inbe
grepen), 4,25 % TV en 16,66 % 
nieuws uit de afdelingen en ar
rondissementen. 

3. Leesvoer 
Ouwe Nieuwe 
70,75 % 42 % 

4. Innoveren. OK. Maar dan om 
te verbeteren. 

Ware het met om de partij te 
steunen, ik zou mij geen tweede 
keer laten vangen. 

Maar ik veronderstel dat een 
marketing-onderzoek uitgemaakt 
heeft dat de Vlaming van de 
21ste eeuw er beter aan toe zal 
zijn met minder leesvoer. 

Mijn globale indruk:,, Meer glit
ter, minder inhoud"." 

Jef Cassimons, Denderwindeke 

,,Een dikke proficiat voor het 
promotienummer. Inhoudelijk viel 
het wat licht uit, vonden wij, maar 
daar zal nog wel aan gesleuteld 
worden. 

Een mededeling van ons kwam 
ooit onder Limburg terecht. Niet 
dat wij iets tegen Limburgers 
hebben, integendeel. Maar als 
arme Hagelanders kunnen wij 
ook niet profiteren van de rekon-
versiemaatregelen voor Limburg. 

Karel Vandervorst, Diest 

ANTWOORDBON* 
J A , ik neem uw aanbod aan. 

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

U 1200 fr. op rek 000-0171139-31 

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

n Stuur mij ook meteen het tomboiabiljet waarop ik recht heb. 

Naam: 

Adres: 

Handtekening: 

* Sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
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Aanklacht van de VU-Kempen 

Tegen CVP-senator Bob Gijs 
VU-Kempen ging naar aanleiding van het hemeltergend voorstel inzake 

de hervorming van de Senaat, een bezoekje brengen aan CVP-senator 
Gijs. 

Het is ongehoord de nieuwe Senaat uitgebreide bevoegdheden te geven 
op het vlak van kontrole over de andere wetgevende kmers. 

Vooral de bevoogding over de Vlaamse en Waalse Raden zou leiden tot 
een vernieuwd unitarisme, waardoor de klok in België meer dan tien jaar 
teruggedraaid zou worden. 

Nu Vlaanderen eindelijk een fat
soenlijk deel zelfstandigheid gekre
gen heeft, wil VU-Kempen dit niet 
afgezwakt zien door de invoering van 
nieuwe vormen van voogdij. Deze 
neo-unitaire refleks heeft ons sterk 
getroffen en VU-Kempen zal niet na
laten de voorstellen van Gijs met alle 
middelen te bekampen. 

Een tweede ongelooflijke blunder is 
het voorstel om de Senaat paritair te 
maken. 

Men moet maar durven, op een 
ogenblik dat de Vlamingen in de 
Brusselse raad tevreden moeten zijn 
met een schamele vertegenwoordi-

Voor de zevende 
maai 

„Kom zing 
met mij 99 

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 naartoe, 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). 

ging van 10, hoogstens 15 leden op 
de 75 

Men moet maar durven, op een 
ogenblik dat de Vlamingen voor de 
Euro-verkiezingen nogmaals vrede 
moeten nemen met een onderverte
genwoordiging van 13 zetels op 24, 
waar we eigenlijk recht hebben op 15 
volgens de bevolkingsaantallen. 

In zulke kontekst aan de Walen het 
voorstel doen om de nieuwe Senaat 
paritair samen te stellen, is toch wel 
een al te grote toegeving. Dat een 
Vlaamse CVP'er zulke nonsens durft 
uitkramen stoort ons niet alleen, maar 
doet ons ook vrezen voor de toekom
stige onderhandelingspositie van de 
Vlamingen. Wanneer men als Vla
ming bij voorbaat, nog vooraleer er 
enig gesprek heeft plaatsgevonden, 
alle toegevingen reeds toezegt, wat 
valt er dan nog te verwachten van de 
onderhandelingen? Dit voorstel van 
een Vlaams (?) CVP'er gaat werkelijk 
té ver. 

Mogen wij er Gijs tevens op wijzen 
dat de Vlaamse meerderheid reeds 
afgegrendeld is in de Grondwet. Deze 
afgrendeling kan momenteel niet on
gedaan gemaakt worden, want de 
betreffende artikels zijn zelfs niet voor 
herziening vatbaar gesteld. Nu wil 
Gijs daar bovenop een tweede gren
del op onze meerderheid plaatsen, 
door de invoering van een unitansti-
sche paritaire Senaat: zowaar van 
het goede teveel! 

De Vlamingen mogen zich ditmaal 
niet laten GIJSelenMi 

VU-Kempen wees de CVP er ook 
op dat de gesprekken tijdens de rege
ringsonderhandelingen een heel an
dere richting uitgingen, namelijk een 
Senaat samengesteld op basis van 
de volksgemeenschappen De aktie-
voerders begrijpen dan ook de caprio
len van Gijs niet, tenzij deze man de 
opdracht heeft onrust te zaaien in het 
regeringskamp, door het formuleren 
van deze onaanvaardbare voorstel
len Men mag echter met vergeten dat 
dergelijke voorstellen schadelijk zijn 
voor de Vlaamse gemeenschap en de 
zopas verworven gedeeltelijke zelf
standigheid van Vlaanderen in diskre
diet brengen. 

Namens de VU van de Kempen en 
omstreken. 

Senator Rob Geeraerts 

Een geknipte oefening 

Wegwijs in de 
staatsliervorming 

Wie begaan is met de toekomst van 
het autonome Vlaanderen moet min
stens de hoofdlijnen van de staats-
struktuur en de bevoegdheidsverde
ling kennen. 

Om daarbij terzijde te staan heeft 
het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel een bijzonder programma uitge
werkt. Op een eenvoudige en over
zichtelijke manier worden de grond
slagen waarop het nieuwe Vlaande
ren zal worden gebouwd duidelijk 
gemaakt. 

.,Het nieuwe Vlaanderen u-i-t-e-e-
n-g-e-l-e-g-d" biedt echter geen voer 
voor kamergeleerden, noch voor fer
vente aanbidders van staatsrecht. 
Wel biedt het een ernstig en goed 
gedoseerd overzicht van waar het in 
de voorbije eerste en tweede faze van 

de grondwetsherziening werkelijk om 
te doen was. 

Zo komen, onder meer, aan bod: 
de instellingen, de bevoegdheden, de 
middelen, de bijzondee regelingen, 
de derde faze. Dit alles wordt toege
licht in ,,mensentaal", en met behulp 
van duidelijke schema's. 

Een geknipte oefening dus voor 
een weetgierrig afdelingsbestuur. 

Praktisch 

— kostprijs: 1000 fr. {+ verplaat
singskosten) 

— duur: 3 uur 

— aanvragen: minstens 3 weken 
voor de geplande datum 

— waar?: Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 
9000 Gent (091/25.75.27). 

Deze week 
in Knack Magazine 

De sprint naar de top 
De nieuwe zakelijkheid in de politiek heeft Frank 

Vandenbroucke in een snelle sprint naar de top gevoerd. Een 
interview met de nieuwe SP-voorzitter over de uitdagingen van 

de toekomst en de socialistische jaren negentig. 
Deze week in Knack. 

De Libische konnektle 

Wist officieel België al langer dat Antwer
pen een belangrijke doorvoerhaven was 
voor konstruktiemateriaal en chemicaliën 
voor de gifgasfabriek in Rabta, Libië? 
Waarom is er zolang met het onderzoek ge
wacht? Deze week in Knack. 

Mahfuz over Rushdie 

Nobelprijswinnaar Naguib Mahfuz had 
zelf met moslem-fanatisme te maken. Over 
de blinde Iraanse woede tegen Salman 
Rushdie zegt hij niettemin: ,,Extremisme 
past de islam niet". Een gesprek, deze 
week in Knack. 

Jan Debbaut 

Jan Debbaut verliet de Vereniging voor 
Tentoonstellingen van het Paleis voor 
Schone Kunsten. De kersverse direkteur 
van het Nederlandse Van Abbemuseum 
over zijn merkwaardige ervaringen met het 
Belgische kultuurbeleid, deze week in 
Knack. 

Terug naar de Everest 

Op 22 december stond Rudy Van Snick op 
150 meter van de top van de Everest. Maar 
de berg liet hem niet los en volgende week 
vertrekt hij opnieuw in een nieuwe poging 
om de top te halen. Een gesprek, deze week 
in Knack. 

52 ste VLAAMS NATIONAAL 

ZANGFEEST 

Prai<tijl<gericiit 

Opieiding OCMW-raadsleden 
Het aangekondigde opleidingsprogramma voor de VU-vertegenwoordigers 

in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is klaar. 

Op een aangename en vooral praktijkgerichte manier wordt U door deskundi
ge lesgevers tijdens twee zaterdagen wegwijs gemaakt in het OCMW en het 
lokaal welzijnsbeleid. 

Volgende thema's komen aan bod. 

1. Werking OCMW-raad. De voorzitter, het vast bureau, de bijzondere 
komitees. 

2. Bevoegdheden en opdrachten van het OCMW. 

3 Financiën en voogdij. 

4. Public Relations (dienstbetoon); het OCMW-raadslid in de VU. 

De opleidng loopt telkens van 9u.30 tot 12u.30 en an 14 tot 17 uur. 

Waar en wanneer? 
— Gent: zaterdag 27 mei en 10 juni 
— Antwerpen: zaterdag 20 mei en 3 juni 
Prijs: 600 fr. (dokumentatiemap inbegrepen) 

Voor meer inlichtingen: Vormingscentrum Lodewijk Dostel, Bennesteeg 4 
te 9000 Gent (091/25.75.27). 

Internationaai FVV-i<ongres te Brussei 

De vrouw in de 
nationaiistlsclie 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 verwachten 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). 
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Willen dat Leuven beurs- en kongresstad wordt 

Leuvense VU-raadsleden komen 
op voor toeristische promotie 

Op donderdag 9 februari l.l. stelden de Leuvense VU-gemeenteraadsle-
den Hans Bracquené en Vital Geeraerts In het historisch cafeetje „Onder 
de Toren" naast de St.-Geertruikerk, een dossier voor over „Toerisme in 
Leuven". In deze lijvige nota werd een analyse gemaakt van het toeristisch 
beleid in de stad en werden een aantal voorstellen tot verbetering daarvan 
aangereikt. 

De VU-raadsleden gaan ervan uit 
dat Leuven een goed toeristisch pro-
dukt is met vele mogelijkheden. De 
stad is niet alleen een openluchtmu
seum van archtektuur met een rijk 
historisch verleden, maar tevens een 
,,ambiance-stad" met een gerenom
meerd uitgangscentrum, een jong 
(studenten)publiek en een befaamde 
biertraditie. 

Het IS echter aan de verkoop ervan, 
de ,,marketing", dat tot nog toe te 
weinig werd gewerkt en waarvoor de 
VU nu aandacht vraagt. Dat dit meer 
financiële middelen vergt spreekt 
voor zich maar wordt verantwoord 
door het feit dat die investeringen die 
bijdragen tot de welvaart en dus indi-
rekt ook tot de stadskas 

VU-voorstel len 

Er moet dringend gewerkt worden 
aan de oprichting van een jeugdher
berg in de binnenstad. 

Leuven beschikt weldra ook over 
alle troeven om een intensief en ren
derend ,,kongrestoerisme" op te bou
wen. Het stadsbestuur moet i.s.m. de 
universiteit het imago kreëren van 
beurs- en kongresstad bij uitstek. 

De VU-raadsleden stellen voor dat 
hiertoe een eigen VZW wordt opge
richt die zich daar specifiek op toe
legt, zoals bv. reeds gebeurd is in 
Oostende en de provincie Antwerpen. 

Om het onthaal van de toeristen te 
verbeteren wordt o.m. gepleit voor 
een infostand in 't station; meer en 
betere bewegwijzering; een autocar-
parkeerplaaats of het St.Jakobsplein; 
de verhuis van het infocentrum van 
de Grote Markt en de invoering van 
een ticketboekje met voordele arran
gementen. Ook meer specifieke fol
ders, gericht naar welbepaalde doel
groepen en professioneel uitgevoer
de affiches staan op het verlanglijstje 

Dat voor de uitvoering van al deze 
voorstellen een versterking van de 
huidige toerismedienst, vooral kwali
tatief nodig is kan niet ontkend wor
den. Een toensmedeskundige met 
kommerciële vaardigheden en erva
ring om de marketing te verbeteren 
dient ingezet. 

Nieuwe dossiers 

Samenwerking met andere instan
ties is hierbij nodig. Van het Vlaams 
Kommissariaat-Generaal voor Toeris
me maar ook van de NMBS wordt 
meer aandacht gevraagd, o.a. voor 
de realisatie van een fietsverhuur-
dienst. In Leuven zelf zou een over
legorgaan tussen stadsdienst, VVV, 

Gidsenbond en andere organisaties 
moeten opgericht worden. 

De promotie op binnenlands vlak 
dient meer gericht te gebeuren naar 
specifieke doelgroepen zoals bv. laat-
stejaarsscholieren die mogelijk aan 
de KUL komen studeren. 

Op internationaal vlak moet Leuven 
eindelijk nog eens doorbreken in het 
kringetje van internationale toerope-
rators. De stad zou terzake kunnen 
financiële waarborgen bieden om de 
eerste eksperimentele projekten uit te 
lokken. 

Wat tenslotte de Leuvense VVV 
betreft, noemt de VU het wenselijk 
dat er een nieuwe impuls gegeven 
wordt, vooral aan de direktie toeristi
sche propaganda en dat de nieuwe 
statuten zouden worden bekrachtigd. 
De VU zou aldus zelf ook een inbreng 
hebben in de VVV. 

De VU-raadsleden Geeraerts en 
Bracquené hebben al aangekondigd 
dat zij later nog andere dossiers i.v.m. 
toerisme zullen voorstellen. 

Vital Geeraerts en Hans Bracquené: 
doorbreken!" 

,,Leuven moet ook internationaal 

Met nagelnieuwe show 

Up WItli People te IVIeise 
Op 16 maart 1989 zal Up With 

People de nieuwe show ,,Time for the 
MUSIC" presenteren in het W. Van-
denberghecentrum te Meise. Deze 
voorstelling wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Gemeentelijke 
Kultuurkommssie Meise en de Gym 
Club Meise 

De show IS in januari '87 in Amerika 
in première gegaan en heeft sinds
dien zeer veel lovende recensies ont
vangen. 

Het doel van Up With People is 
begrip te bevorderen tussen volken 
van alle landen door een programma 
dat jonge mensen de kans geeft door 
de wereld te reizen en te leren over de 
landen en kuituren die zij bezoeken 

Overal waar zij komen, presenteren 
ZIJ een avondvullend muzikaal pro
gramma 

,,Time for the Music" is een ont
spannende, avondvullende voorstel
ling vol entoesiasme, dat zo eigen is 
aan Up With People. Aan de voorstell-
ling werken 100 jongeren uit 20 lan
den mee, bijgestaan door een orkest 
van 15 personen. 

In Meise worden gastgezinnen ge
zocht van 15 maart tot 19 maart. Elk 
gastgezin ontvangt 2 vrijkaarten voor 
de avondvoorstelling in Meise op 16 
maart. Wie graag een student uit de 
Verenigde Staten, Japan, Mexico, 
enz. wilt logeren, kan kontakt opne
men met het Up With People Promo
tieteam- 02/269.42.73. 

Ongeveer 10.000 jongeren stellen zich per jaar kandidaat voor de 
550 plaatsen die jaarlijks te vullen zijn. Muzikaal talent en technische 
kennis zijn bevelenswaardig, maar de studenten worden aangenomen 
op basis van hun motivatie, volwassenheid en de aanleg om volledig 
deel te nemen aan het zware programma. 

Voorstelling om 20u. in het Willy 
Vandenberghecentrum. Studenten 
350 fr., volwassenen 400 fr. 

Voorverkoop: BAC te Meise en 
Wolvertem; Boekhandel Jofra, Sta
tionsstraat 7 te Wolvertem; D. Hebbe-
lynck (tel. 02/269.56.12); Boekhandel 
De Cuyper, Brusselsesteenweg 53 te 
Meise. 

VU-Diest lüest 
nieuw 
afdelingsbestuur 

Op de jongste ledenvergadering 
koos de afdeling Diest een nieuw 
bestuur. Willy Claes volgt als voorzit
ter Karel Vandevorst op die persver-
antwoordelijke wordt. Josephine Pee-
ters (ondervoorzitter). Pol Cresens 
(sekretaris) en Magda Vandevorst 
(penningmeester) behouden hun 
funktie. 

Propaganda komt Geert Nijs toe en 
organisatie neemt Jeanine Theys 
voor haar rekening. Het dienstbetoon 
wordt gecentraliseerd bij Frans Suers 
(voorzitter Diest-uitbreiding, provin
cieraadslid). Lambert De Wijngaert is 
peter van de jongste spruit in de 
afdeling: VUJO. 

Tenslotte maken Renaat Rijnders 
(gemeenteraadslid) en Herman 
Brems (OCMW-ondervoorzitter) deel 
uit van het bestuur. 

Met 1 verkozene en lid van de 
meerderheid wordt de grootste uitda
ging voor Willy en zijn ploeg een 
eigen stempel te drukken op het 
Diestse beleid. Een uitdaging die ze 
graag aangaan. 

BRABANT 
MAART 
9 LENNIK: „OCMW's met open 
deuren". Om 13u.30 in Huize Zwar-
tenbroek, Zwartenbroekstraat 127. 
Info: 02/532.14.41. Org.: Vormingen 
Gemeenschap. 
10 DILBEEK: Afdelingsbestuurs
verkiezingen in De Hertog van Bra
bant, Ninoofsestwg 220 te Dilbeek, 
van 19 tot 21 u. 
10 DIEGEM: Afdellngsbestuursver-
kiezingen van 19 tot 21 u. in taveerne 
Binnenhof, Stationsstraat. Gastspre
ker: Jef Valkeniers. 
10 LOT-BEERSEL: Hypnoseavond 
in zaal Blokbos te Lot, om 20u. Org.: 
VUJO-Beersel-Linkebeek. 
10 TIELT-WINGE: Solavond in Tilt-
City, Boekhout 64. Aanvang: 19u.30. 
Org.: Vlaamse Kring Tielt-Winge. 
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 
10u. in de EG-gebouwen, Belliard-
straat97-113,1040 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: J. Valkeniers, M. 
De Camps, A. Billooye, VU en Volks
belangen Schepdaal nodigen uit op 
hun Haantjes en Biefstukkenkermis. 
In Ons Gildenhuis, Em. Eylenbosch-
straat 22, aan de Markt, vanaf 17u. 
Ook op 12/3 van 11 tot 20u. en op 13/ 
3 vanaf 18u. 
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 
11U.30 tot 15u. Org.: VU-Meise-Wol-
vertem-Oppem. 
12 SINT-AGATHA-BERHEM: 5de 
Groot Familiespel. Ie prijs: Fiets. 
Trefcentrum De Kroon, J.B. Vanden-
drieschstraat 19, om 14u.30. Org.: 
Karet Bulsfonds St.-Agatha-Berchem. 
13 BUIZINGEN: Afdelingsbestuurs-
verkiezingen van 19 tot 21 u. in Kleine 
Ardennen, Fr. Daystraat 10. 
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: Afdelingsbestuurs
verkiezingen van 20u.15 tot 22u.15 in 
zaal Nachtegaal aan de Merchtemse-
steenweg 76 te Wemmei. 
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. 
16 HALLE-VILVOORDE: Vergade
ring arrondissementsbestuur met 
voorbereiding verkiezingskampanje 
18 juni 1989.. 
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. 
17 OVERUSE: Afdelingsbestuurs
verkiezingen van 19 to 21 u. in KC 
Den Blank, Begijnhof 6. 
17 DWORP: VU-kaarttornooi in 
Ons Huis, Dworp om 20u. 
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. 
18 VLEZENBEEK: (St.Pieters-
Leeuw). Jaarlijkse Leeuwse Eetfees
ten in zaal Elysée, Dorp 18. Gezellig, 
lekker en niet duur!. Ook op 19 en 20/ 
3. Telkens vanaf 12u. Org.: VU-VIe-
Z6nb66k 
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-
ksrzööl 
20 ITTERBEEK: afdelingsbestuurs
verkiezingen. 
20 SINT-AGATHA-BERCHEM: Al
gemene ledenvergadering in trefcen
trum De Kroon, J.B. Vandendriesch-
straat 19. Om 19u.30. Info bij Alain 
Charot, Broekstraat 180, 1070 Brus
sel. 
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 TERNAT: Lumbecha Ars Musi-
ca festival met Marco Bakker (bari
ton), Luk Van der Heyden (tenor), Ann 
Van Outrive (sopraan), André Sterckx 
(piano). Opera en Belcantokoor Gent. 
Presentatie: R. Segers (BRT-radio). 
In Concertzaal van het Ontmoetings
centrum De Ploter, Kerkstraat 8, Ter-
nat (02/582.44.33). Aanvang: 20u. 
Org.: Vlaams Nationale Vormings
kring Ternat. 
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 van 
19U.30 tot 21U.30 in zaal Molenhof 
aan de Mekingeneg 20 te St.Pieters-
Leeuw. 
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 TIELT-WINGE: Jaarlijks Vlaams 
bal in Tilt-City te Tielt. Aanvang vanaf 
20U.30. Inkom gepaard met gratis 
tombola. Vvk 50 fr., kassa 70 fr. Org.: 
VU-Tielt-Winge. 
31 TERALFENE: afdelingsbe
stuursverkiezingen. 

Nieuw VU-liestuur in ülleise 
Op vrijdag 13 januari hield VU-

Meise-Wolvertem-Oppem als eerste 
afdeling in het arrondissement Halle-
Vilvoorde haar bestuursverkiezingen. 
In de gezellige sfeer van een nieuw
jaarsreceptie werd kennis gemaakt 
met de verkozen mandatarissen 

Jef Verbesselt, schepen van Ruim
telijke Ordening, Inspraak en Informa
tie, Leefmilieu en Ontwikkelingssa
menwerking, gaf een uiteenzetting 
over zijn toekomstplannen. Herwig 
Cornells, schepen van Onderwijs, 
Kuituur, Jeugd en Gezin, sprak even
eens over de komende zes betuursja-
ren en over de staatshervorming in 
verband met de gemeente Een ge
lukkige burgemeester Frans Kerre-
mans besloot de reeks met dank aan 
de mensen die bijdroegen tot het 
klinkend sukses van de Volksunie in 
de gemeenteraadsverkiezingen 

Het nieuw bestuur ziet er als volgt 
uit 

Voorzitter- Frans Steylemans 

Ondervoorzitter: Maria Moernaut 
Sekretaris- Wouter Jannes 
Penningmeester- Wilfried Roelens 
Leden en abonnementenwerving-

Maurice Passchyn 
Organisatie- Paul Wellens en Ste-

faan Van de Weyer 
Pers: Jef Verbesselt 
Propaganda- Roland Van Buggen-

noui 
Jongeren. Stefaan Van de Weyer, 

Jurgen Verbaanders en Wouter Jan
nes. 

Het bestuur omvat nog 13 bijleden 
en 10 mandatarissen Met zoveel 
mensen wordt het werk individueel 
lichter. En nu aan de slag! 

Op 11 en 12 maart maken we 
afspraak in het Sport- en Rekreatie-
centrum te Meise, Brusselsesleen-
weg, waar iedereen welkom is voor 
het Volksunie-etentje aan demokrati-
sche prijzen. 

M. Passchyn, gemeenteraadslid 
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Nieuw vu-bestuur 
te Tielt-Winge 

Samen met onze jaarlijkse kaas en 
wijnavond, werden m Tielt-Winge be 
stuursverkiezingen gehouden 

Het werd een zeer geslaagde 
avond waar jong en oud, aan hun 
trekken kwamen En ook een sfeervol 
muziekje ons gebracht door een 
plaatselijk duo Ivo en Mirjam 

Tussendoor werd de bestuursver-
kiezing gehouden in aanwezigheid 
van Hans Bracquene van het arr 
Leuven 

Deverkozenen zijn Oscar Timmer
mans, Marcel Smekens José Crab-
be, Marianne Bernar Jos Smets en 
Albert Coppens Na de verkiezingen 
werden de belangrijkste funkties toe
bedeeld 

(A. Coppens) 

Zaterdag in Ufsia 

Informatie-
zitting 
over 
banditisme 

La Derniere Heure bracht in grote 
opmaak een interview met een uit het 
land verdwenen rijkswachter Vanuit 
de VS legt de man het verband tussen 
de terreuraanslagen van de bende 
van Nijvel, de rijkswacht en de hoog
ste kringen in die land Prompte reak-
tie van de Generale Staf neen, er is 
geen cel bij ons geweest die een 
staatsgreep wou uitvoeren 

Elk aandachtig toeschouwer weet 
al lang dat er ,,iets" was (is') Heel 
diep verscholen in de schemerzone 
van gangsters, ordehandhavers, za-
kenkrmgen en een bepaald Belgisch 
politiek milieu Daarom startte de Ka
mer ook met haar kommissie om het 
groot-banditisme en terrorisme en de 
bestrijding ervan grondig te onder
zoeken De demokratie en vooral 28 
doden vergen dat 

Einde maart moet de opdracht van 
de kommissie verlengd worden De 
inbreng van de VU is doorslaggevend 
geweest 

Tijd dus, voor een open en eerlijke 
balans, vindt HugoCoveliers Volgen
de zaterdag kun je hem hierover alles 
vragen waar je vroeger aarzelde over 
ie denken 

Afspraak zaterdag 11 maart om 
9u 30 in het Ufsia, Rodestraat 14 te 
Antwerpen 

Het kan boeiend worden i 
(HH.) 

W{\ 
21 

Raad van State gaat niet in op Idacht 

Mechelsa gemeenteraad dan toch van start 
Nu zondag om 10u. krijgen de Mechelaars datgene waarop ze nu reeds 2 

maanden wachten, hun nieuwe gemeenteraad. 

De Raad van State ging immers 
niet m op de klacht van PVV'er (of 
schrijven we beter ex-PVV er'^) Gery 
Van Esem die boos geworden over 
zijn te kleine stemmenaantal — zeg
ge en schrijve 55 — gewag maakte 
van frauduleuze praktijken bij de tel
lingen (Ondertussen is deze Van 
Exem om andere feiten door het ge 
recht veroordeeld) 

Op het ogenblik dat u dit leest is de 
CVP'er Jos Vanroy reeds tot burge
meester benoemd door de goever-
neur en leidt hij tot zondag de uittre
dende SP-VU-PVV koalitie Vanf zon 

dag zal er echter veel veranderen bij 
de maneblussers eerst en vooral 
komt er een SP-CVP koalitie, zoals 
dat in het verleden uitgezonderd de 
jongste zes jaar steeds het geval 
was 

Vervolgens is er een ware om
wenteling gekomen in de representa
tiviteit van verscheidene partijen 
waarbij vooral de intrede van het 
Vlaams Blok in de raad in het oog 
valt Tenslotte komt aan het open 
bestuur van de jongste jaren een 
abrupt einde nu de 2 VU schepenen 
er met meer zullen zijn maar ook, de 

VU-Hobol<en op pad voor Polder 

Vernieuwde 
afdeiingsbesturen 

De nieuwe VU-bestuursploeg te 
Hoboken komt verjongd uit de verkie
zingen 5 op 9 bestuursleden zijn 
jonger dan 35 jaar' Verleden zater
dag stelden zij met alleen zichzelf, 
maar vooral hun werkplan '89 voor 
aan de pers 

Marleen Bryssmck (voorzitter) 
vormt met Ene Van Den Broeck (se-
kretaris) Philip Maenhout (penning
meester) Bart van Hove en G Griek 
(Organisatie) de kernploeg Herman 
Van Hove Fonne Griek, Glem De 
Ranter (ondervoorzitter) en Alois Bes
brugge vervolledigen het geheel 

Aktieve distriktswerking... 

wordt door C De Ranter (effek-
tief) en M Bryssmck (toegevoegd) 
gevoerd in de distriktsraad Dat gaat 
van akties voor het milieu (o m de 
Hobokense Polder) het verkeer (bvb 
de parkeerplaatsen voor vrachtwa
gens) als om de zorg voor de tewerk 
stelling in Hoboken (Bell Gockerill 
enz) Altijd vertrekkend vanuit de 
zorg om de mens en de herwaarde
ring van de wijken zelf met repekt 
voor het milieu De unieke Polderbio-
toop mag met wijken voor woningen 
of sportvelden als er elders m Hobo
ken betere plaats voorhanden is' 

En in de gemeenteraad... 
verheft Fonne Circk bestendig 

ook de Hobokense stem Zijn aan
dacht gaat naar mensen wijk Daarbij 

legt hij de nadruk op de kansarmoede 
en het gebrek aan kansen voor bei 
den Misschien zal binnenkort hier de 
Bom, slechte naam van een steen-
goed initiatief van Buurt-Ontwikke-
lings-Maatschappij soelaas brengen 
Dat maakt een doelgerichte aktie mo 
gelijk 

Wat de politie betreft moet ingegre
pen worden in de mentaliteit van 
enkelen (Rambo hoort ook hier met 
thuis) als in de organisatie zelf (de 
zone Antwerpen-Zuid met zijn gecen
traliseerde agenten en voertuigen te 
Wilrijk) 

In de provincie... 

zet Glem Dr Ranter zijn aktiviteit 
voorT De resultaten van het verleden 
bewezen het nut Ondermeer voor het 
openbaar vervoer (terug een stoptrein 
m het Hobokens station) Maar ook 
zijn bestendige zorg voor luchtvervui
ling van de bedrijven 

De nieuwe VU ploeg staat jonger 
en sterker dan ooit te trappelen En 
gaat onmiddellijk aan het werk met 
aktie 

Op 21 maart e k nodigt VU-Hobo-
ken andere VU-aktievelingen uit' Sa 
menkomst te 18u in de Steynstraat 
85 Bedoeling IS tot 21 u van deur tot 
deur de Werkgroep Hobokense Pol
der te steunen m hun petitie-aktie 
Omdat de Hobokense Polder belang
rijk is voor gans Antwerpen' 

(h. hermans) 

Tönissteiner 
is voorai een gezondhieidswater 

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

ziekten der urine-afvoerkanalen. 
a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voorstanderktier 

(prostatis). 
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagslijmvliesontsteking. Hersteiten na. 
darmontsteking. Zenuw- en funktionete storingen, 
chronische ontsteking det luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie). 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311 

eerlijkheid gebiedt ons dat te zeggen 
de 2 sterke SP ers verdwijnen Ex 
burgemeester Joris werd bedankt 
voor bewezen dienstjn (hij was een te 
fel voorstander van de oude koalitie 
met VU en PVV) en eerste schepen 
Nason kwam onlangs op 39 jarige 
leeftijd bij een verkeersongeluk om 
het leven De weg is nu vrij voor 
Vanroy die na zijn burgemeesterspe 
node van '76 tot 82 bekend was 
geraakt als een eigengereid iemand 
Diegenen die dachten dat met het 
verdwijnen van de oude koalitie met
een ook al — typische Mechelse — 
problemen van de baan zouden zijn 
blijven echter op hun honger zitten 

binnen de frakties van zowel SP en 
GVP rommelt het zeer zerg (daar zal 
de postenverdeling wel voor iets tus 
sen zitten) en met de intrede van het 
Vlaams Blok zit men meteen met 3 
lastposten bij Die eedafleeging van 
zondag zou wel eens kunnen ontaar
den want zowel voor als tegenstan
ders kondigden reeds akties aan 

Problemen genoeg dus om aan de 
kaak te stellen voor de VU-fraktie die 
bestaat uit Firmin Verlmden Herman 
Gandrie en Koen Anciaux 

Mare H 
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10 KALMTHOUT: Europees Parle
ment Brussel Internationaal Nationa
listisch Kongres ,,De rol van de vrouw 
in de nationalistische partijen" Ver
trek met trein van 8 12u in Heide 
Wie meegaat verwittigen op 
666 57 55 
11 EDEGEM: Kom zing met mij 7e 
Volkszangavond, in zaal Elzenhof, 
Kerkplein, Edegem-Elsdonk Aan
vang 20u O I v Gust Teugels Org 
VNSE I s m Kulturele Kring en FVV 
11 ANTWERPEN: Hugo Goveliers 
over banditisme in Ufsia, Rodestraat 
14 om 9u 30 
11 BRASSCHAAT: VU-bal in Mel-
kerij Peerdsbos Aanvang 20u 30 
Kaarten m vvk 100 fr 
11 MORTSEL: Lentefeest in zaal 't 
Gentrum, 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 
20u30 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 om 
18u30 Voor deelname inschrijven bij 
Paula Van Beeck-Vander Linden en 
150 fr ter plaatse betalen Om 20u 30 
met bus naar Antwerpen voor wande
ling doorheen Oud-Antwerpen Info 
FVV-Berchem 
11 NIJLEN Nacht der Kameraad
schap Dansfeest van het SMF-Kem-
pen en Limburg In zalen Nilama 
Deuren 19u 30 
11 MEERHOUT: VU-afdelmgsbal in 
parochiezaal Zittaart, om 20u 
13 KALMTHOUT: Om 20u in De 
Raaf Lente -i- Paasbloemenstuk ma
ken Sylvia Hendrickx belooft ons een 
verrassing Inschrijving verplicht 
(666 57 77) tot 10 maart 350 fr le
ven, 425 fr met-leden Org FVV-
Kalmthout 
14 KAPELLEN: Geleid bezoek aan 
de PIDPA (Waterfeidingsstation) in 
Putte IVliddelbeeklaan/Klinkaart-
straat Samenkomst aldaar om 14u 
Toegang gratis voor leden Niet-le-
den 50 fr Org FVV-Kapellen 

15 BERCHEM; Voordracht over 
,,H/ladame Gune", om 20u in Gultu-
reel Centrum te Berchem Spreker 
prof dr D Gallebaut Org FVV-
Berchem (dus mét op 22/3) 
17 HERENTHOUT: Kwisavond in 
zaal De Kat, Jodenstraat 2 Aanvang. 
20u Inl en inschr 014/51 55 96 of 
014/5159 40 Org FVK-arr Turn
hout 
17 SCHOTEN: ,,0p stap met Dami-
aan" Voordracht met dia's van Jef 
De Veuster door Bert De Veuster tw 
van Damiaanfonds Om 20u in Kultu-
reel Gentrum van kasteel Schoten 
Inkom 100 fr , leden FVV 50 fr Org 
FVV-Schoten 
17 LAAKDAL: Bestuursverkiezin-
gen + Euro-avond met Willy Kuijpers 
in zaal Bieke, Eindhout, om 20u 
18 BERLAAR: Walter Luyten en de 
dne gemeenteraadsleden nodigen uit 
op hun Vlaamse Nacht in zaal Fami
lie, Berlaar-Heikant (Aarschotse-
baan), om 21 u Org VU-Berlaar 
19 ANTWERPEN: Ontbijtgesprek 
over de NMBS en het entrepot in 
teaterkaffee van het Fakkelteater, 
Hoogstraat, Antwerpen Aanvang 
10ü30 Org Antwerpen Ontwaakt 
20 MECHELEN: De FVK als 
Vlaams-nationaal kuituur- en strijd-
fonds in Ic Dien Hoogstratenplein te 
Mechelen Gastspreker K De Meul-
der, S Driesen Aanvang 20u.30 
Org FVK-Antwerpen 
22 BERCHEM: Om 20u in Kultu-
reel Gentrum Berchem Kadervor
ming Org FVV-Berchem 
22 WOMMELGEM: Passieconcert 
door de Bob Boonsingers in de paro
chiekerk van de HH Petrus en Pau-
lus Om 20u 30 Inkom 150 fr, leden, 
GJP en 60-1- betalen 120 fr Org 
Kult Kring Jan Puimege Info 
353 07 73 
24 KALMTHOUT: Met FVV naar 
modeshow van Maud Kaarten op nr 
666 99 68 Om 20u 
25 TURNHOUT: VUJO-arr Turn
hout Leuvendag, met overdag be
zoek aan stadhuis Leuven en AMVB, 
o IV Vital Geeraerts 's Avonds 
kroegentocht met Zakdoek Vertrek 
Turnhout om 13u30 aan de Schal
mei, Geel om 14u Markt Info Jons 
Sels (014/58 20 89) of Koen Geens 
(014/54 98 87) 
30 BERCHEM: Voordracht over po
litie en veiligheid Gastspreker Hugo 
Goveliers Om 20u in Alpheusdal, 
Williotstraat te Berchem Org 
Vlaamse Kring Berchem 
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22 Wi\ 
Kantoor van notaris Jean-Pierre Demeyer 
te Brugge, Werfstraat, 1, Tel 050/22.10.75 

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING VAN 

GUNSTIG GELEGEN LANDBOUWGRONDEN 
te JABBEKE 

Koop 1: 
Perceel WEILAND te JABBEKE-ZERKEGEM Noordhoek, 

met bestaande uitweg naar de Noordstraat, sektie A nummer 
343, groot 44 a 60 ca, K I 850 

Jachtrecht met verhuurd 

Koop 2: 
Perceel BOUWLAND te JABBEKE-STALHILLE 95°Begm, 

palende aan de Cathilleweg en de Rijksweg, sektie B, nummer 
399/A, groot 43 a 19 ca, K I 1 200 

Jachtrecht met verhuud 

Koop 3: 
Perceel WEILAND te JABBEKE-SNELLEGEM, 12°BeIlop, 

met bestaande uitweg naar de Woudweg naar Zedelgem sektie 
C, nummer 405, groot 28 a 50 ca, K I 450 

Jachtrecht verhuurd tot 30 juni 1990 

Alle kopen zijn VRIJ VAN GEBRUIK mits betaling 

ENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJZING DINSDAG 21 maart 
1989 om 14.30 uur in cafe „Beukenhof', Gistelsesteenweg, 342 te 
Jabbeke 

Gehuwde kopers dienen beiden tegenwoordig te zijn, voor 
zien van trouwboekje en huwelijkskontrakt 

Verdere inlichtingen ten kantore 

Buurtbusprojekt Bree gaat verder 

75.000ste reiziger 
geteid 

Gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer Johan Sau-
wens had de eer vrijdag jJ. de 75.000ste buurtbusreiziger in de bloemetjes 
te zetten. 

Ort gebeurde op het stadhuis te Bree in aanwezigheid van burgemeester 
Jaak Gabriels en direkteur-generaal H. Vanwezemael van de NMVB. 

In zijn toespraak onderstreepte de 
minister dat de mobiliteitsmarkt voert 
durend evolueert en met voor ieder
een in dezelfde mate en intensiteit 
Het IS dan ook de taak van de open
bare vervoersmaatschappijen om op 
deze diverse behoeften qua transport 
in te spelen binnen het kader van de 
middelen en verantwoordelijkheden 
hen toebedeeld Naargelang de plaat 
selijke behoeften en problematiek 
wordt bijgevolg een aangepaste 
dienst geboden Daar waar zich vrij 
grote verplaatsingsstromen manifes
teren worden standaardbussen met 
een hogere frequentie ingezet Daar 
tegenover in landelijke gebieden 
waar de vervoersstromen zo klem zijn 
dat een gewone standaard streek-
voorziening ekonomisch helemaal 
met verantwoord is wordt gezocht 
naar alternatieve bedieningsvormen 
Voor bepaalde gevallen werd een 
systeem ontwikkeld waarbij beroep 
werd gedaan op de plaatselijke bevol
king om samen met de NMVB het 
nodige transport te voorzien 

Peer en Kinrooi 
Het eerste projekt in die zin ging in 

Bree van start op 19 december 1983 
Hier werd een bediening op maat 

van de plaatselijke bevolking aange
boden met aangepaste reisweg 
dientregeling en voertuig 

Dit projekt — alsmede de zuster-
projekten Peer en Kinrooi — kan 
beschouwd worden als een voorloper 
op gebied van aanbod en organisatie 
Momenteel zijn reeds navolgers ont
staan en staan verschillende nieuwe 
projekten op stapel 

Het IS dan ook noodzakelijk dat de 
vervoersmaatschappijen zich in de 
toekomst voortdurend zullen moeten 
aanpassen aan de gewijzigde markt-
behoeften 

Tot slot wenste de minister te bena
drukken dat dergelijke kleinschalige 
projekten hun experimentele faze 
voorbij zijn en verder uitgebreid zul
len worden over het hele Vlaamse 
land Gezien het feit dat het projekt in 
Bree Kinrooi en Peer reeds vijf jaar 
loopt kon de minister ook aankondi
gen dat er enkele nieuwe voertuigen 
besteld zullen worden ter vervanging 
van de oude 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer 
de sierschouwenzaak 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe het zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidehjke werkteke 
ning 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
pnjs" Recent nummer van ,,WIJ" 
volstaat als bewijs 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur 

Poëzieprijs 
stad 
Blanicenberge 

Voor de 11de maal reikt de Stad 
Blankenberge later dit jaar de Jeanne 
Vande Putteprijs voor Poëzie uit ge
organiseerd door de Kofschip Kring 
vzw 

Als thema voor deze literaire be 
langrijke wedstrijd werd , Het Land
schap" weerhouden 

De jury is samengesteld uit Andre 
Polfliet, voorzitter Edith Oeyen 
Daan Inghelraam Johan Van Delden, 
Joris Denoo en Ugo Verbeke sekre-
taris 

De inzendingen dienen uiterlijk 31 
maart 1989 toe te komen op volgend 
adres Jeanne Vande Putteprijs voor 
Poëzie, p a Ugo Verbeke, Eug Laer-
mansstraat 10, B 2020 Antwerpen 
waar u vooraf het reglement kunt 
aanvragen 

Nieuw vu-bestuur 
in Knoicice-Heist 

Op zaterdag 18 februan j I vonden 
m het Centrum ,,De Branding" de 
verkiezingen voor een nieuw afelmgs-
bestuur plaats Ruim de helft van de 
leden bracht zijn stem uit De nieuwe 
bestuursploeg ziet eruit als volgt 
voorzitter Hugo Hillewaert onder
voorzitter Guido Gheldof en Gilbert 
Pollet, sekretaris Christiaan Verbeke 
en verder de bestuursleden Annemie 
Mortier Roger Plancke, Walter Jans
sen, Hugo '^an Dycke, Alain Lepage 
Hendrik Geerts en Marcel Van Wae-
leghem Raadslid Ingrid Reubens vult 
uiteraard de bestuursploeg aan In 
een gezellige sfeer zaten allen die 
zelfde avond aan een kaas- en wijnta-
fel aan Het bestuur wil met vernieuw
de moed naar de toekomst toewerken 
en stelt zich als prioritair doel de 
afdeling op een stevige en dynami 
sche basis uit te bouwen 

Uittireiding 
vu-bestuur 
Biizen-Centruiii 

Op 23 januari werd het nieuwe VU-
bestuur van Bilzen-Centrum verko
zen Het nieuwe bestuur groeide aan 
met maar liefst negen vastberaden 
jonge krachten, en tijdens de eerste 
werkvergadering bleken er talrijke 
ideeën en voorstellen om de toe 
komst optimistisch tegemoet te zien 

Het huidige bestuur telt 19 leden en 
IS als volgt samengesteld 

Voorzitter Theo Keulen 
Ondervoorzitte Wilfned Van Der 

Sijpe 
Sekretarissen Johan Cuypers en 

Lizette Caubergh 
Penningmeester Maurice Bun 

kens 
Propaganda Jo Vangronsveld en 

Pierre Bienkens 
Dienstbetoon Monique Nijssen en 

Willy Nulens 
VU-Jongeren Guido Sauwens 
Arrondissementsafgevaardigde 

Yvan Van Bockrijck 
Bestuursleden Jan Appermont, 

Luc Deckers Jan Dops Dirk Mar
lens Paula Martens Jos Peelers Ria 
Peelers en Johan Sauwens 

VVVG in Beringen, 
Heusden-Zoider 

Afgevaardigden van het Vlaams 
Verbond voor Gepensioneerden van 
Beringen en Heusden Zolder hebben 
besloten in de schoot van de Gouw 
Limburg een afdeling te starten 

Onze afgevaardigden zullen in de 
eerstvolgende dagen een bezoek 
brengen bij mogelijke leden Zelf kunt 
U zich ook als lid laten inschrijven 

Beringen Leonard Heyligen Van-
houdtstraat 27 3560 Koersel (011/ 
42 52 35) 

Heusden-Zolder Frans Vanstipe 
len Noordberm 61 3550 Heusden-
Zolder (011/42 59 95) 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 

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, m 
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-
ti)d (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 Gabnels Tevens 
animatie met goochelaar en kaascho-
tel aan 150 fr Om 20u Org VU-
Wingene 
12 IZEGEM: Rondleiding voor gein-
tesseerden Europaliatentoonstelling 
Pieler Breugel de Oude, Stadhuis, 
11 u o l v Luc Billiouw Org VSVK 
13 BRUGGE: 't Brugse Vrije, Kate-
lijnestraat 115, om 14u Ongevallen 
met kinderen Org Welzijnszorg 
WVI 
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 19u30 Ongevallen met 
kinderen Org Welzijnszorg W VI 
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u Een beeld 
van de MS kliniek in Overpelt Org 
Welzijnszorg W VI 
16 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u Bejaard' 
Wat nu'' Org Welzijnszorg W VI 
17 ROESELARE: Om 20u m '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 

Heusden-Zoider 
rouwt 

Met diepe verslagenheid delen wij 
U het overlijden mee van ons trouw 
en dierbaar lid Johan Swinnen 32 
jaar 

Johan werd in de nacht van 1 op 2 
maar het slachtoffer van een ver
keersongeval 

De begrafenis vond plaats op 
maandag 6 maart j I 

Johan was kandidaat bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen 

Zijn gulle lach zal altijd m onze 
herinnering blijven 

Wij wensen de familie nog veel 
sterkte voor de toekomst 

VU-Heusden-Zoldei 

Het bed te Voeren 
In het teken van 25 jaar toerisme te 

Voeren organiseert ,,Komitee Nieuw-
jaarskoncert" het populaire BRT 2-
programma Te Bed of met te Bed live 
met Jos Ghysen in het Kursaal te 's 
Gravenvoeren En wel op zaterdag 1 
april a s Aanvang 8u Deuren vanaf 
7u 30 Inkom -i- ontbijt 200 fr 

Inkomkaarten alleen bij de Cera-
kantoren van de Voerstreek 041/ 
81 00 44 of 041/81 09 50 

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 I 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 
WVI 
21 MENEN: Trefcentrum West-
Flandna, 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 Seunnck, 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 
WVI 
22 IZEGEM: Vlaams Huis, Grote 
Markt, om 19u30 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-Flandna, 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 19u30 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 pensionenng 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-Flandna, St-Michielsstraat 23, 
om 14u Ongevallen met kinderen 
Org Welzijnszorg W VI 

JMMÊ 
MAART 

9 OVERPELT: Om 20u 30 m 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 voor 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 cafe Den Haen a/ 
d Kerk te Overpelt-Centrum Allen 
hartelijk welkom Org VU-Overpelt 
18 RIEMST: Play-back en Soudn-
mix-Show ,,Kampioenschap van de 
Mergelstreek" in zaal Werkmanszo
nen, Kerkstraat Zichen-Zussen-Bol-
der Aanvang 19u30 Org VU-
Riemst 
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OOST-VL. 
MAART 
9 LOCHRISTI: Andre 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 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 Donskoi In Zuid
vlaams Trefcenter, Hoogstraat 13 
Org Zuidvlaamse Ronse 
10 DESTELBERGEN: Voordracht 
en debat over doping in de sport met 
prof Debackere (RUG) en dr Van 
den Bossche (Bloso) in de Gemeente
raadszaal, Dendermondsestwg Des-
telbergen Aanvang 20u Org Dr 
Goossenaertskring Destelbergen 
10 ASSENEDE: Info-avond over 
Aids Om 20u in Vlaams Huis 't 
Leeuwke, Diedenkplain Org VU-
Assenede 
10 RUPELMONDE: Bestuursver-
kiezingen van de VU-afdeling m het 
lokaal 8 OKS (tennis) vanaf 20u Gra
tis pannekoeken met koffie voor kie
zers Kandidaturen voor 5 maart aan 
R de Roeck, Kalverstraai 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 WONDELGEM: Bestuursverkie-
zingen in zaal ,,De Nachtegaal", 
Westergemstraat 96 Van 18 tot 20 
uur Daarna jaarlijks smulfeest Aperi-
tief-speenvarken met fruit en groen-
ten-ijstaart en koffie voor 475 fr , kin
deren-12j 300 fr Inschrijven in cafe 
De Nachtegaal Aanvang 20u Org 
VU-Wondelgem 
11 AAIGEM: Jaarlijks ledenfeest, in 
zaal Torengalm, om 19u Toespraak 
door Jan Caudron Inschrijven bij 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 voor 6/3 bij 
Marita De Schryver (774 12 85) of 
Veerie Van Eetveldl (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 MERELBEKE: Bestuursverkie-
zingen in zaal Hof Ten Bosch, B 
MAenhoutstraat 92 Stemmen kun

nen uitgebracht worden tussen 
19u 30 en 22u 30 Om 20u 30 spreekt 
de Kruibeekse burgemeester A De-
nert over ,,Mijn gemeente, de lieve-
mensen-politiek en een beter Vlaan
deren 
17 OUDENAARDE : Om 20u Voor
dracht ,,Schrik voor spinnen bij vrou
w e n " door Brayen Goethals Zaal 
Burg, Burgscheldestraat, Oudenaar
de Org FVV-Oudenaarde 
17 SINT-AMANDSBERG: Ontmoe
ting met Elisabeth Marain, auteur van 
Rosalie Niemand Om 19u30 in de 
plaatselijke openbare biblioteek St -
Amandus, Halve Maanstraat 92 
Org FVV-St -Amandsberg 
17 RONSE: Tentoonstelling am
bachtelijke kunst uit Armenië In Zuid
vlaams Trefcenter, Hoogstraat 13 tot 
9/4 Oig Zuidvlaamse Ronse 
18 WETTEREN: I e Info en Promo
tieavond ANZ, in zaal De Warande 
om 19u Inkom jeugd gratis, volw 
lOOf rProg r 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 
intervievrt Jaak Vandemeulebroucke 
Kaarten bij bestuursleden van A Ver-
bruggenknng St Niklaas Inschrijven 
voor 14 maart 
19 SINT-NIKLAAS : 39e Bormsdag 
In St Jozefkollege bij Grote Markt 
Om lOu Bormsmis in kollegeker 
o I V e h Daan De Smet, m m v 
zangkunstenaar Pieter Vis, n a v 
overlijden Elsa De Clercq Daarna 
Bormsgetuigenis met dichter Jos 
Vinks, voorzitter W N A en voorstel
ling nieuw boek ,,Te Voet naar 

Rome" door Stan Spiessens en Ro
mevoetgangers voor Amnestie 1975 
Org Bormskomitee St -Niklaas 
19 MALDEGEM: Afdelingsbe-
stuursverkiezingen Kandidaturen 
voor 10 maarrt aan Wilfned 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 Andre de 
Sloover Broekdam Noord 18, tot en 
met 13/3 
21 DEINZE: Open vergadering in 
het Bnelpaviljoen 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 
22 GENT: Kaderkursus voor FVK-
medewerkers Om 9u 30 FVK als 
Vlaams-nationaal kuituur- en strijd-
fonds Om 13u 30 sociaat-kultureel 
leven in Vlaanderen Plaats Gebr 
Vandeveldestraat 68 te Gent Org 
FVK-Rodenbachfonds 

23 DESTELBERGEN: Voordracht 
klassieke muziek in woord en klank 
Carmina Burana Spreker Herman 
Van Couwenberghe In de Gemeen
teraadszaal, Dendermondsesteen-
weg, om 20u Org Dr J Goosse
naertskring Destelbergen 

29 OOSTEEKLO: Paasfeest FVV, 
in zaal Matroosje, Oosteeklodorp, om 
20u 

29 GENT: Bijeenkomst FVK-Gent-
Eeklo Tema kultureel patrimonium 
in Vlaanderen (open monumenten
dag) Aanvang 20u in Gebr Vande
veldestraat 68, Gent Org FVK-
Gent-Eeklo 

30 DESTELBERGEN: Voordracht 
Haalt de Vlaamse Beweging 2 0 0 0 ' In 
Dienstencentrum Heusden Heus-
dendorp 2, om 20u Org Dr J 
Goossenaertskring Destelbergen ism 
VOS, VTB, Dosfelinstituut 

VUJO-Evergem 
op stap 

Op 10 maart 1989 organiseert 
VUJO-Evergem een nachtelijke 
speurdropping dwars doorheen de 
gemeente Vertrek aan het Vlaams 
Huis De Veldbloem ', Hoge Averije
straat 5 Ertvelde, om 20u 

Gezien het natte weer van de jong
ste dagen is het aangeraden laarzen 
aan te trekken Men kan nog inschrij
ven tot en met 9 maart bij Patrick Van 
Herreweghe Kanaalstraat 85 Ertvel
de (091/44 87 18) of bij Johan De 
Baets, Mithremstraat 40 Sleidinge 
(091/57 38 66) De deelnameprijs be
draagt 50 fr 

De tocht beslaat zo n 12 km over 
mysterieuze paden Terug omstreeks 
1u 00 zaterdagmorgen 

Iedereen welkom' 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
0S2 42 33 04 - 42 39 16 

typo oltset - repro 
éitveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
K-,^.i,,^v,.i, . direct mail 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
Rodens tock 

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 
Smt-Aamoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20 08 50 

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

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondenverp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

hmiMliMffc 
XO'VBBL BBTCm 

• M M M r k t o a r a a l u r 

•TUNHOUWIMVEST U 

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 
DEROOSEN.V. 

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

AFD NINOVE 9400 
Sleenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P V B A 

HEIHOEFSEV^^EG 1 
2520 EDEGEM 
Tel 03/457 23 89 

ZO^K€ftC)€ 

I 1 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-Flandna Perso
neelsdienst, Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7, 8500 Kortrijk 

25-jarige psychologe richting oni-
wikkelings- en klinische psychologie 
drietalig zoekt een passende job in 
de kommerciele of sociale sektor 
Voor ml tel staatssekretariaat Valke
niers 513 83 00 post 311 

£0. 
verandas genknv. 

I » m # # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A 

ifMMmami^mmgtttitttmtttiitttiitintiinitiitiiim. 
Kreatiever bouwen voor beter wonen* 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60. 

r 

L 

BOU: 
Ja, ik wens vrijblijvend bezoek aan 
gen 

Naam 

Adres 

Gemeente 

Indien geen telefoon vermeldt dag 

Info G veranda/pergola AZ Prive 
D veranda/pergola Horeca 

tiuis voor informatie en 

en uur van 

Tel 

afspraak. 

1 

inhctitin- 1 
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24 Wik 
Albert Bert van Kinepolis: 

„Wij hebben het tij doen Iceren." 
HEYZEL — The Piazza, The Calypso, The Rio, 

Ciné-Rex, Eldorado, Metropol en Cinema Pathé... 
vertrouwde namen van duizend-en één bisoskoopza-
len die onze dorpen en steden rijk zijn. Of waren, 
want de jongste jaren verdwijnen steeds meer van 
deze cinema 's uit ons stads-of dorpsgezicht. Diege
nen die nog resten zieltogen of voeren een langgerek
te doodsstrijd. Sinds enige jaren is er dan ook nog de 
niet te stuiten ekspansiedrift van de nieuwe generatie 
van filmteaters. 

A LBERT BERT (61) uit Ha-
relbeke, telg uit een West
vlaams geslacht van film-

baronnen (derde generatie) on
dervindt weinig ongemak van het 
tanend filmbezoek waar velen 
mee kampen. Integendeel, sinds 
hij ,,The Majestic" in Harelbeke, 
een bioskoop destijds door vader 
Bert geopend, suksesvol om
doopte tot de eertse duplex-cine-
ma kon het niet meer stuk. In een 
ijzingwekkend tempo volgde het 
ene mammoet-projekt het andere 
op. Waar de familie Bert, uit het 
Texas van Vlaanderen, een pro-
jektiescherm neerpootte begon
nen de kassa's te rinke
len..1975: Pentascoop in Kortrijk 
(vijf zalen), 1979: duplex-cinema 
in Kuurne, 1977: opening van 
een vier-zalen komplex in Ware-
gem en vier zalen in Doornik, 
1981: Decascoop in Gent (12 
zalen)...en in 1988 opent Kinepo-
lis de deuren, nu al de ,,Rolls 
Royce van de filmteaters" ge
noemd. 

Kinepolis is een gezamelijk 
projekt van de groep Bert en de 
groep Claeys. 
De groep Claeys, onder leiding 
van Roos Claeys, schoonzuster 
van Albert Bert (het blijft in de 
familie) is eigenaar van filmzalen 
in Hasselt (Thoscoop), Genk 
(Triosgenk) en Luik. 

Deze vennoten hebben tesa-
men zo'n zeventig bioskopen in 
handen, wat zou betekenen dat 
ze méér dan de helft van de totale 
bioskoopontvangsten in ons land 
opstrijken. 

WIJ: Hoe is de „filmstad " 
Kinepolis tot stand gekomen? 

A. Bert: ,,Het initiatief Is In de 
eerste plaats genomen door Bru-
park. Brupark wilde hier, aan de 
Brusselse Heyzel, een soort van 
ontspanningszone maken, met 
o.a. een bioskopenkompleks. 
Brupark moest uiteraard beroep 
doen op firma's die geïnteres
seerd waren om dit projekt te 
helpen verwezenlijken. Er waren 
verscfilllende kandidaten, waar
onder buitenlandse, die plannen 
voorlegden. Van de drie kandida
ten die weerhouden werden kre
gen wij tenslotte de voorkeur." 

WIJ: Brupark behoort toe aan 
de stad Brussel? 

A. Bert: ,.Brupark is een vzw 
die afhangt van de vzw Tentoon
stellingspark van Brussel." 

WIJ: Hoe lang is Kinepolis al 
operationeel? 

A. Bert: ,,Vijf maanden." 

WIJ: Men zegt dat Kinepolis 
één van de grootste bioskoop-
kompleksen ter wereld is? 

A. Bert: ,,Het is het grootste 
van de wereld. Tot voor kort was 
het grootste kompleks gelegen in 
de Verenigde Staten, de Cine-
plex Odeon in Los Angeles. Er 
zijn daar 18 zalen ondergebracht 
met een zetelkapaciteit van zes
duizend. '' 

WIJ: Wat is de kapaciteit van 
Kinepolis? 

A. Bert: ,,0p het ogenblik zijn 
hier 23 zalen operationeel, het 

worden er 25 met In het totaal een 
kapaciteit van 7000 zetels. Bij die 
22 is de MAX-zaal inbegrepen." 

Geen porno 
WIJ: IMAX? 

A. Bert: ,, IMAX (handelsmerk 
van IMAX SYSTEMS CORPORA
TION, Canada) is een volledig 
nieuw high fidelity projektiesys-
teem. Het unieke karakter van 
IMAX valt eerst en vooral op door 
het formaat van de film. In tegen
stelling met de aktuele trend al
les te miniatunseren (kleine za
len, ultra fijne films en miniskule 
TV-schermen, is IMAX de tegen
overgestelde nchting ingegaan." 

WIJ: Tot welk publiek richt U 
zich? 

A. Bert: ,,Wij programmeren 
voor een zo ruim mogelijk pu
bliek, we beperken ons zeker niet 
tot één enkel of enkele genres. 
Minder populaire films, die vanuit 
kommercieel oogpunt misschien 
niet zo goed liggen programeren 
we ook. De vaste kosten worden 
toch gedekt door de globale in
komsten. " 

WIJ: Het populaire aanbod in 
de grote zalen, het overige in 
de kleine? 

A. Bert: ,,We hebben hier 
geen écht kleine zalen. In de 
grootste zaal zijn er 700 plaatsen 
in de kleinste 150. Ons kompleks 
telt dus grote en middelgrote za
len, terwijl op de meeste andere 
plaatsten het kompleks uit een 
aantal kleine zalen bestaat met 
daarbij één of twee grote zalen." 

WIJ: Is er een bepaald genre 
waarvan U zegt „dit kan écht 
niet"? 

A. Bert: ,,Ja, porno." 

WIJ: Waarom niet? 

A. Bert: ,,Dat gaat niet hé!" 

WIJ:En geweld? 

A. Bert:,,Geweld, ach kom, ik 
zie niet liever dan een Clint East
wood die altijd de smeerlappen 
doodschiet, al die moordenaars-
...baf!..en ze zijn er weer aan. Als 
er nu mensen zijn die graag Ram-
bo zien dan draaien wij dat ook, 
evenals James Bond. Maar por
no, dat gaat met, alhoewel we 
soms wel eens een film uit het 
lichtere genre draaien." 

Mobiel 
WIJ: Vele gemeenten en 

zelfs middelgrote steden bezit
ten weinig of geen bioskopen 
meer, hoe verklaart U dat? 

A. Bert: ,, Mijn kollega's en 
velen in gans de wereld hebben 
uit het oog verloren dat de klan
ten nu uiterst mobiel geworden 
zijn. Welk gezin heeft er nu nog 
geen auto ? Twintig tot dertig jaar 
geleden was dit zeker nog niet 
het geval, dat is de reden waarom 
er nu in zoveel dorpen en stadjes 
geen cinema meer te bespeuren 
valt. iedereen wipt in z'n wagen 

en rijdt naar de plaatsen waar 
nieuwe films vertoond worden. 
De auto is mijn inziens, voor vele 
bioskopen, een grotere konkur-
rent geweest dan de televisie." 

Mevr. Bert: (komt even tus
senbeide) ,,De kleine filmzalen 
zijn op den duur niet meer leef
baar, ze krijgen geen films meer 
in première, ze moeten maanden 
wachten op een kopie." 

WIJ: Maar werkt U met een 
mastodont-filmkompleks als 
dit, aan de rand van Brussel, 

eethuisjes eerder voordeel halen 
uit Kinepolls dan omgekeerd. We 
,,stoten" hier per week ongeveer 
40.000 mensen ,,buiten", het 
park in, dat wil dus al iets zeg
gen!" 

WIJ: Na vijf maanden Is het 
blijkbaar niet slecht gesteld 
met het bezoekersaantal? 

A. Bert: ,,We hebben nu reeds 
pieken bereikt van boven de zes
tigduizend bezoekers op één 
week, het gemiddelde schom-

Albert Bert: ,,Meer komfort en een verhoogde service ten aanzien 
van de klant zijn onontbeerlijk." (foto Ronald Szommer) 

het leegbloeden van de binnen
stad niet ekstra in de hand? 

Mevr. Bert: ,,1-let is zo dat de 
meeste bioskoopbezoekers in 
Brussel van buiten de stad ko
men, de binnenstad zelf is prak
tisch ontvolkt." 

A. Bert: ,,Jamaar, in de bin
nenstad is er ook nog het pro
bleem van de parkeergelegen
heid, sinds de fenomenale uit
breiding van het wagenpark zijn 
er op dit vlak enorme moeilijkhe
den gerezen, U vindt er amper 
plaats. 

Die handikap hebben wij hier 
geenszins, hier vindt U altijd par
keergelegenheid. De ligging in de 
periferie maakt Kinepolis voor ie
dereen buiten de stad goed be
reikbaar (dicht bij de ring), maar 
ook de mensen uit de binnenstad 
kunnen makkelijk tot hier komen, 
de metro stopt hier vlakbij." 

WIJ: Het feit dat Kinepolis 
zich te midden van een rekrea-
tlepark bevindt zal het bezoe
kersaantal ook wel ten goede 
komen? 

A. Bert: ,,Datis een detail. Wij 
zouden autonoom, los van Bru
park ook leefbaar kunnen zijn. 
WIJ leven hier nu wel in symbiose, 
iemand die uit de cinema komt en 
honger heeft die stapt de Quik 
binnen en bestelt daar een Big 
Mac. Ik denk dus dat de cafés en 

melt rond de veertigduizend. Ki
nepolis is nu reeds kompleks 
nummer één in België, we heb
ben de hoogste inkomsten van 
Brussel. Dat het van meetaf aan 
zo'n vaart zou lopen hadden we 
zelf ook niet verwacht. Wij heb
ben dus duidelijk een gat in de 
markt gevonden, of beter, een 
potentieel publiek aangesproken 
dat bestond maar dat mijn kolle
ga's in de binnenstad niet heb
ben benut. 

Sommigen denken dat we al de 
klanten van de anderen inpikken 
zonder dat er nieuwe bij komen. 
Dat is niet waar, volgens bereke
ningen uit onafhankelijke bron 
was er in januari van dit jaar een 
stijging van het bezoekersaantal 
ten opzichte van vorig jaar met 
45,9% leder jaar daalde het aan
tal bezoekers in gans het land, wij 
hebben die daling nu stopgezet 
en zelf een kentering bewerkstel
ligd." 

Tweetalig 
WIJ: Daarnet zei U dat de 

televisie niet zo direkt een be
dreiging heeft gevormd voor 
het bioskoopbezoek, wat was 
dan wel de oorzaak van de ma
gere jaren? 

A. Bert: ,,Het bioskoopbezoek 
is al beginnen dalen na 1947, 
toen was er van TV nog geen 
sprake. Wat was nu de oorzaak 
van het sukses onmiddellijk na de 
oorlog? De oorlog met al z'n 

ellende en spanning was voorbij, 
plots is er dan een vloedgolf van 
Amerikaanse films, na vijf jaar 
totale afwezigheid van produkten 
uit de V.S. In de jaren '45, '46 en 
'47 overspoelden al deze films in 
één klap onze markt, iedereen 
wou ze zien. 

Na dit hoogtepunt kwam er te
rug een normalisatie van de si
tuatie : men ging opnieuw naar de 
kust (die tijdens de oorlog verbo
den gebied was), in de zomer 
begon men met vakantie te gaan, 
veel mensen begonnen aan de 
bouw van een eigen huis...dit 
alles ten nadele van het bio
skoopbezoek. 

Het is wel zo dat de komst van 
de TV de daling nog wat meer in 
de hand heeft gewerkt." 

WIJ: En dan de jongste jaren 
het fenomeen video? 

A. Bert: ,,De video is nu een 
incidenteel verschijnsel gewor
den. Al wat de bioskopen aan 
bezoekers konden kwijtspelen 
hebben ze kwijtgespeeld. De kri-
sis is nu op een keerpunt geko
men, de neerwaartse tendens he-
ben we omgebogen. 

WIJ: Is al het personeel hier 
perfekt tweetalig? 

A. Bert: ,,Ja, dat is hier een 
hoofdvoorwaarde. Het personeel 
moet tweetalig zijn, en liefst nog 
in het bezit zijn van een elemen
taire kennis van het Engels. De 
programma's zijn hier drietalig 
opgesteld, er komen hier veel 
buitenlanders, Engelsen, Duit
sers, Japaners..." 

WIJ: Is de ondertiteling ook 
altijd tweetalig? 

A. Bert: ,,Ja, wij spelen hier 
altijd de originele versie met de 
tweetalige ondertiteling." 

WIJ: Doet U ook iets voor de 
Vlaamse film? 

A. Bert: ,,/n het verleden heb
ben we herhaalde malen met De-
kaskoop in Vlaamse produkties 
geïnvesteerd zoals in ,,Het gezin 
van PameT'en de ,,De Vlas-
schaard". 

Kinepolis heeft nu pas een zéér 
zware Investering achter de rug 
zodat participaties in nieuwe 
Vlaamse films nog even zullen 
uitblijven. Maar we zijn geïnteres
seerd in Vlaamse produkties, we 
vragen niet beter dan op de hoog
te te blijven van het werk van 
eigen bodem. Gisteren hebben 
we hier nog de première gehad 
van ,,Boerenpsalm"." 

WIJ: Een ,,Week van de 
Vlaamse film" in Kinepolis, ziet 
U dat zitten? 

A .Bert: ,,Waarom niet. Zéér 
veel Vlaamse films hebben enor
me suksessen gekend, denk 
maar aan ,,Mira" destijds, of 
,,Rolande met de bles". Op tien 
Vlaamse films zijn er toch altijd 
acht die goed draaien. ,,Mira" bv. 
haalde ontvangsten binnen die 
hoger waren dan die van sommi
ge Amerikaanse prenten. Denk 
aan ,,Hektor" die heeft in Deka-
skoop in Gent alle rekords ge
klopt, we hebben nog nooit zulke 
cijfers behaald met een Ameri
kaans produkt." 

(t.s.) 
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